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أصبحت ظاىرة الفساد الٍب استشرت كتفاقمت ُب اجملتمعات من أىم القضايا ا٤بطركحة الٍب ٙبظى 
باىتماـ كافة ا٢بكومات على ا٤بستول احمللي كاإلقليمي كالدكٕب، كأخذت تشغل حيزا مهما ُب أكلويات 

 .1اإلصبلح نظرا النتشار الفساد ُب كافة نواحي ا٢بياة

كالفساد ظاىرة منتشرة ُب ببلد ا٤بعمورة كافة، بغض النظر عن أنظمتها السياسية، فهو موجود ُب 
ا١بمهوريات الدٲبقراطية، كالديكتاتوريات العسكرية على السواء، كُب النظم االقتصادية ا٤بختلفة من 

 .2االقتصادات ا٤بفتوحة إٔب االقتصادات ا٤بغلقة ذات التخطيط ا٤بركزم

غّب أف مظاىر الفساد تزداد انتشارا ُب اجملتمعات ا٢بديثة بشكل عاـ، كُب البلداف النامية بشكل 
خاص بسبب خصوصية التحوالت االقتصادية كاالجتماعية الٍب ٛبر هبا، كقد بلغت ىذه ا٤بظاىر درجة 

أصبحت فيها تشكل مصدر قلق متزايد لرجاؿ السياسة كاإلداريْب كعامة الناس نظرا الرتباطهم هبم ارتباطا 
 .3كثيقا، كلكوهنا ٛبس مصا٢بهم القريبة كالبعيدة على السواء

كمهما يكن من الصعوبات كالتعقيدات ُب االتفاؽ على ٙبديد مفهـو كاحد لظاىرة الفساد، فإف 
ليس ىناؾ اختبلؼ ُب أف الفساد ُب جوىره ينطوم على أفعاؿ ٛبثل ا٫برافا ضمن نطاؽ األعماؿ ا٤بتصلة 

 .با٢بياة العامة، كُب ٧بيط األعماؿ ا٣باصة أيضا

يرتبط الفساد بفكرة أساسية ىي فكرة الَببح أك اإلثراء على حساب ا٤باؿ العاـ كا٣بدمات العامة، 
إما من خبلؿ أخذ األمواؿ أك فوائد دكف كجو حق، أك ا٢بصوؿ على خدمات بطريقة غّب قانونية كعلى 

 .حساب أفراد آخرين من خبلؿ ٧باكلة استمالة ا٤بوظفْب بكل الطرؽ ا٤بتاحة لذلك

، كعندما يغدك للقياـ -على حسب الطلب–فعندما يغدك لكل شيء ٜبن يقاس بالدينار أك الدكالر 
بواجب كظيفي ٜبن، كإلجراء معاملة مع إدارات الدكلة ٜبن، كلتصريف أعماؿ ا٢بكم ٜبن، كلتمرير الصفقة 
ٜبن، كحٌب ألصوات الناخبْب ُب االنتخابات ٜبن، كللكلمة ُب كسائل اإلعبلـ ٜبن، كللتشريع عند مفاصل 

                                                             
1
، الشركة العربية ا٤بتحدة للتسويق كالتوريدات، 01. كالدكلية، طاإلقليميةأنظر، كليد إبراىيم الدسوقي، مكافحة الفساد ُب ضوء القانوف كاالتفاقيات -  

 .07.، ص2012القاىرة، 
2
 .13.، ص2009، دار الساقي، بّبكت، 01.أنظر، ٠بّب التنّب، الفقر كالفساد ُب العآب العريب، ط-  

، 32.ع، 2001أٞبد األصفر، الضوابط األخبلقية كالفساد اإلدارم ُب ا٤بؤسسات العامة، اجمللة العربية للدراسات األمنية كالتدريب، أكتوبر أنظر، -  3
 .326. ص،16.اجمللد
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معينة ٜبن، ك٢بكم القضاء ُب بعض ا٢باالت ٜبن، كعندما يغدك لكل شيء ٜبن، فإننا ٬بشى أف يكوف 
 .الفساد قد أضحى ُب حياتنا العامة من صلب ثقافة اجملتمع

لذا اعترب ارتفاع مؤشر الفساد اإلدارم ُب أم ٦بتمع كدليل على تد٘ب فعالية الرقابة ا٢بكومية كضعف 
القانوف كغياب التشريعات الفعالة، ُب الوقت الذم اعترب فيو ا٬بفاض مؤشر الفساد كدليل على قوة القانوف 

 .1كىيبتو كفعالية التشريعات ككجود رقابة فاعلة كمؤثرة

كيعد ا٢بديث عن موضوع الفساد حديثا بالغ ا٢بساسية كاألٮبية، كذلك ٤با لو من أٮبية عظيمة ُب 
، فما قامت ثورة أك 2تغيّب التاريخ، فهو جزء ال يتجزأ ُب الصراعات االجتماعية كالسياسية عرب التاريخ

سقطت أنظمة أك اهنارت أمم إال ككاف الفساد عنصرا فاعبل ُب إحداث ذلك، فكاف السبلح الذم يشهر 
 .ُب كجو ا٢بكم كمربر للدعوة إٔب تغيّبه، كما كاف العنواف األكؿ ُب مسّبة اإلصبلح

ك٩با يدعو للخوؼ أف الظاىرة باتت تسجل كل يـو تطورا جديدا ُب أ٭باطها كاستحداثا ُب أساليبها 
 .كمضاعفات ُب ا٣بسائر الناٝبة عنها كُب تكاليفها ا٤بالية

لقد أصبحت ىذه اآلفة مهنة تستقطب ٨بتلف الكفاءات كا٣بربات، إذ أف عائداهتا االقتصادية 
ا٤بغرية باتت تنافس عائدات غّبىا من ا٤بهن الشريفة، فبعد أف كانت ا١برٲبة تأخذ أصبحت تدفع كتقدـ 

 .عائدات ٦بزية للعاملْب هبا من األشرار كا٤بارقْب على األنظمة كالقوانْب

غّب  كٯبعلها بالشلل اإلدارة يصيب ألنو اإلطبلؽ، على الفساد أنواع أخطر ىو اإلدارم كالفساد
 بالنظر كىذا با٣بطورة تتسم مشكلة فهو النحو ىذا على  كىو.منها ا٤بطلوبة با٤بهاـ النهوض على قادرة

 كيعيق األخبلقية، قيمو كيقوض اجملتمع، كياف ينخر كباء فهو عليو، ا٥بدامة ا٤بَبتبة الضارة السلبية لآلثار
 .داخلو كا٤بساكاة كالنزاىة العدالة ٱبل ٗببادئ كما التنمية، برامج

                                                             
1
 .08.، ص2011عصاـ عبد الفتاح مطر، الفساد اإلدارم، دار ا١بامعة ا١بديدة، اإلسكندرية، أنظر، -  

، أطركحة دكتوراه ُب الفقو -دراسة مقارنة بالقانوف اإلدارم األرد٘ب-أنظر، ٧بمود ٧بمد عطية معابرة، الفساد اإلدارم كعبلجو ُب الفقو اإلسبلمي، -  2
 .01.، ص2010كأصولو، كلية الدراسات العليا، ا١بامعة األردنية، 
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كما أف للفساد عواقبو التوزيعية، كىو يشوه ا٤بنافسة الدكلية كتدفقات التجارة، كقد أطلق مايكل 
على الفساد كصف فّبكس يهدد عافية النظاـ -  كزير التجارة السابق للواليات ا٤بتحدة األمريكية–كانتور 

 .1التجارم الدكٕب

 إٔب الدكلة تسعى الٍب الغاية تعطيل إٔب تؤدم الٍب اإلشكاالت إحدل أشكالو بكافة الفساد كيشكل
 فقاا٤بر سّب حسن تضمن فعالة ٞباية خلق ُب التفكّب كجب كلذلك العامة، افقرآب إنشاء كراء من ٙبقيقها

 عن الدكلة كتعطيل العاـ ا٤باؿ إىدار ُب كتتسبب كاإلدارم، ا٤بإب األداء على تؤثر الفساد ائمفجر ة،العاـ
 .كاجملتمع الفرد مصلحة على يؤثر ما كىو ا٤بختلفة، كظائفها أك نشاطاهتا مباشرة

كأماـ تطور ا٢بياة االقتصادية، ٓب يعد يقتصر ٦باؿ ارتكاهبا على القطاع العاـ، فقد أصبحت اليـو 
كما أف التحوالت السريعة الٍب عرفتها اجملتمعات أدت إٔب ظهور أشكاؿ . ترتكب حٌب ُب القطاع ا٣باص

كصور جديدة باستمرار ألهنا صفة مبلزمة لعملية تطور كتقدـ ا٢بياة، إذ تعدل مدلو٥با ا١برائم التقليدية، 
فلم تعد مثبل الرشوة أك االختبلس ٮبا مظاىرىا الوحيدة، بل ىناؾ عشرات السلوكيات كا٤بمارسات الٍب 

 .2تندرج ُب توصيف جرائم الفساد

كُب ظل ٭بو التوافق الدكٕب على ضركرة التكاثف من أجل مواجهة ىذه الظاىرة العابرة للحدكد، 
بدأت دكؿ العآب بالعمل ا١باد من أجل تعزيز قدراهتا ٤بكافحة الفساد من خبلؿ إصبلح التشريعات 

 .كالتنظيمات، كبناء ا٤بؤسسات، كتدريب الكوادر البشرية، كتعزيز التعاكف الدكٕب

فارتبطت فكرة مكافحتو كاستعداد الدكؿ لوضع اسَباتيجيات ٤بواجهة ىذه الظاىرة بتقدٙب مساعدات 
مالية، كتعليق كل ا٣بدمات الٍب تقدمها ا٤بؤسسات ا٤بالية العا٤بية للدكؿ ُب حالة ما إذا أثبتت أف الفساد 

                                                             
1
، اإلسكندرية، دار ا١بامعة ا١بديدة، -رشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب–٧بمد أٞبد غاٖب، اإلطار القانو٘ب للرشوة عرب الوطنية مقتبس عن، -  

 .373.، ص2011
، ا٤بركز القومي لئلصدارات القانونية، 01.أنظر، ٧بمد صادؽ إ٠باعيل، عبد العاؿ الديريب، جرائم الفساد بْب آليات ا٤بكافحة الوطنية كالدكلية، ط-  2

. 12.، ص2013مصر، 
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ا٢بكومي ُب الدكؿ ارتبط بتحويل األمواؿ العامة إٔب غّب اجملاالت احملددة ٥با، كتورط ا٤بوظفْب الر٠بيْب ُب 
 .1عمليات ٙبايل ٝبركية أك ضريبية كا٤بمارسات غّب القانونية ُب استغبلؿ االستثمارات األجنبية

كُب ىذا اإلطار جاءت اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، الٍب اعتمدهتا ا١بمعية العامة بتاريخ 
، معلنة بذلك إرادة دكلية صادقة 2005 ديسمرب 14، كالٍب دخلت حيز النفاذ ُب 2003 أكتوبر 31

٤بناىضة شاملة للفساد كالتزاما بتعديل التشريعات الوطنية كفاء بااللتزامات الدكلية الٍب تفرضها ىذه 
االتفاقية بتجرٙب أنشطة الفساد كافة كمبلحقة مرتكبيها كتوقيع ا١بزاءات الرادعة عليهم، فضبل عن اٚباذ 

تدابّب ا٤بنع كالوقاية الٍب عنيت االتفاقية ببياهنا، كااللتزاـ باألحكاـ ا٤بتعلقة بآلية ا٤بتابعة، على ٫بو ما قررتو 
 .الدكؿ أطراؼ االتفاقية

كقد سبق االتفاقية عدد من الوثائق الٍب صدرت عن األمم ا٤بتحدة، نذكر منها قرار ا١بمعية العامة 
، كالقرار الذم اعتمد إعبلف األمم ا٤بتحدة 2الذم اعتمدتو ا٤بدكنة الدكلية لقواعد سلوؾ ا٤بوظفْب العموميْب

، كالقرار الذم اعتمد اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ٤3بكافحة الفساد كالرشوة ُب ا٤بعامبلت التجارية الدكلية
، كالقرارين الصادرين بشأف منع كمكافحة ا٤بمارسات الفاسدة كٙبويل األمواؿ 4ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية

 .5ا٤بتأتية من مصدر غّب مشركع كإعادة تلك األمواؿ

، قررت ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة إعداد اتفاقية دكلية 2000إال أنو ُب الرابع من ديسمرب 
٤بكافحة الفساد تكوف مستقلة عن اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية ، ٕبيث يتم 

 .6عرب ١بنة ٨بصصة لذلك (النمسا)التفاكض حو٥با ككضعها ُب فينا 

                                                             
فايزة ميمو٘ب، موراد خليفة، السياسة ا١بنائية للمشرع ا١بزائرم ُب مواجهة ظاىرة الفساد، ٦بلة االجتهاد القضائي، جامعة ٧بمد خيضر، أنظر، -  1

 .224.، ص5.ع، 2009بسكرة، 
2
 .1996 ديسمرب 12 ا٤بؤرخ ُب 59/51القرار رقم -  

3
 .1996 ديسمرب 12 ا٤بؤرخ ُب 191/51القرار رقم -  

4
 .2000 نوفمرب 15 ا٤بؤرخ ُب 25/55القرار رقم -  

5
 .2002 ديسمرب 20 ا٤بؤرح ُب 244/57، كالقرار رقم 2001 ديسمرب 21 ا٤بؤرخ ُب 186/56القرار رقم -  

، 2008أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ٘برٙب الفساد ُب اتفاقية األمم ا٤بتحدة، مذكرة ماجستّب، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، -  6
 .19.ص
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كبناء على ما تقدـ طلبت ا١بمعية العامة إٔب األمْب العاـ إعداد تقرير ٰبلل فيو كافة التوصيات 
 17-8)كالوثائق الدكلية ذات الصلة، على أف تستعرض ١بنة منع ا١برٲبة كالعدالة ا١بنائية ُب دكرهتا العاشرة 

. ، كتقـو بتقدٙب التوصيات كالتوجيهات البلزمة الٍب سيتم بعدىا إطبلؽ عملية إعداد االتفاقية(2001مايو 
كقد رفع مشركع التقرير إٔب اجتماع بْب الدكرات لتمكْب الدكؿ األعضاء من إبداء مبلحظاهتا ٛبهيدا لطرحو 

 كتضمن التقرير 2001 سبتمرب 17الٍب أصدرت تقريرىا النهائي ُب " ١بنة منع ا١برٲبة كالعدالة ا١بنائية"أماـ  
توصية بشأف دعوة فريق خرباء حكومي دكٕب مفتوح العضوية لوضع مشركع إطار مرجعي للتفاكض بشأف 

 .1االتفاقية ا٤بزمع إعدادىا

١بنة منع ا١برٲبة كالعدالة " ٍب رفع تقريره إٔب 2001 أكت 03جويلية ك 30اجتمع الفريق ُب فينا بْب 
الٍب أقرتو ُب دكرهتا العاشرة ا٤بستأنفة ٍب إٔب اجمللس االقتصادم كاالجتماعي الذم أقره كأحالو إٔب " ا١بنائية

ا١بمعية العامة ا٤بنعقدة ُب دكرهتا السادسة كا٣بمسْب، كقد تضمن التقرير إطارا مرجعيا للتفاكض بشأف 
 .2االتفاقية كأكصى باعتماد مشركع قرار لتبنيو

، اعتمدت ا١بمعية العامة مشركع القرار الصادر عن الفريق، كقررت إطبلؽ 2002 يناير 21كُب 
ىذه األخّبة الٍب إنتهت من صياغة اتفاقية األمم . أعماؿ اللجنة ا٤بتخصصة للتفاكض بشأف االتفاقية

 اعتمدت ا١بمعية العامة االتفاقية كفتحت باب التوقيع 2003 أكتوبر 31ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كُب 
، ٍب ُب مقر األمم 2003 ديسمرب 11 ك 09بْب  (ا٤بكسيك)عليها ُب مؤٛبر التوقيع ا٤بنعقد ُب مدينة مّبيدا 

، كبلغ عدد 2005 ديسمرب 14، كدخلت حيز النفاذ ُب 2005 ديسمرب 09ا٤بتحدة ُب نيويورؾ حٌب 
 .3 دكلة104الدكؿ األطراؼ فيها 

كقد أظهرت ديباجة اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد أسباب كمربرات كضع اجملتمع الدكٕب ٥بذه 
٤بواجهة خطورة ما يطرحو الفساد من مشاكل "االتفاقية، الٍب جاءت كما يتضح من عبارات الديباجة 

ك٨باطر على استقرار اجملتمعات كأمنها، ٩با يقوض مؤسسات الدٲبقراطية كقيمها، كالقيم األخبلقية كالعدالة 

                                                             
 .19.أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 : منشور على ا٤بوقع التإب2001 ديسمرب 20 ا٤بؤرخ ُب 260/56قرار ا١بمعية العامة رقم -  

http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_L69.pdf  
 .20.أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ا٤برجع السابق، ص-  3

http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_L69.pdf
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كيعرض التنمية ا٤بستدامة كسيادة القانوف للخطر، فضبل عن خطورة الصبلت القائمة بْب الفساد كسائر 
 .1"أشكاؿ ا١برٲبة كخصوصا ا١برٲبة ا٤بنظمة كا١برٲبة االقتصادية ٗبا فيها غسيل األمواؿ

كما أكضحت الديباجة أف الفساد ٓب يعد شأنا ٧بليا، كإ٭با بات ٲبس كل اجملتمعات االقتصادات، 
٩با ٯبعل التعاكف الدكٕب على منعو كمكافحتو أمرا ضركريا، بل يقتضي ضركرة ككجوب كضع كتسخّب اجملتمع 

 .2الدكٕب لكافة اإلمكانات التقنية كا٤بعلوماتية كاإلدارية ٤بنع ككشف كردع جرائم الفساد

كقد جاءت األحكاـ العامة لبلتفاقية لتبْب ا٥بدؼ منها، كمشولية نطاؽ تطبيقها كإقرار كترسيخ القيم 
السياسية كاالجتماعية ا٤بعززة لثقافة الشفافية كالنزاىة كا٤بساءلة، كاالىتماـ بالسياسات الوقائية ا٤بصاحبة 

كما جاءت االتفاقية لتبْب خطورة ما يطرحو الفساد، كما يَبتب عليو من آثار على . ٤بكافحة الفساد
 .3اجملتمع كعلى الدكلة

 مادة قانونية موزعة على ٜبانية فصوؿ رئيسية، 71كبقراءة أكلية ٥بذه االتفاقية، يتبْب أهنا ٙبتوم على 
 : على جانبْب أساسيْب، كٮبا–٤بنع الفساد –كأف األمم ا٤بتحدة اعتمدت 

جانب كقائي، حيث جاء نطاؽ تطبيق االتفاقية شامبل ٤بكافحة جرائم الفساد بتبِب سياسة كقائية 
٤بنع كمكافحة ىذا النوع من ا١برائم قبل كقوعها كبعد كقوعها، من خبلؿ آليات للتحرم عن ا١برٲبة 

تنطبق ىذه االتفاقية، "  من االتفاقية بقو٥با 03كاستعادة األمواؿ ا٤بتحصلة منها، كىو ما نصت عليو ا٤بادة 
كفقا ألحكامها على منع الفساد كالتحرم عنو كمبلحقة مرتكبيو، كعلى ٘بميد كحجز العائدات ا٤بتأتية من 

 ".األفعاؿ اجملرمة كفقا ٥بذه االتفاقية

فاالتفاقية تتحدث عن تدابّب كقائية تتصل بسياسات مكافحة الفساد، كا٥بيئات الوقائية، كتشكل 
 من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد األساس الذم ٰبدد للدكؿ كجوب كأٮبية كضع 05ا٤بادة 

                                                             
1
 .أنظر، ديباجة اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد-  

 .أنظر، ديباجة اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد-  2
 .52.، ص2010، دار الفكر للنشر كالتوزيع، األردف، 01.أنظر، أٞبد ٧بمود هنار أبو سويلم، مكافحة الفساد، ط-  3
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سياسات ٤بكافحة الفساد، كالٍب من شأهنا أف تشكل ا٤بدخل األساسي ألم جهد حقيقي ٤بنع كمكافحة 
 .1الفساد

كما تشدد نفس ا٤بادة أعبله على أٮبية الوقاية، كا٢باجة إٔب عملية تقييم مستمرة للتدابّب القائمة 
 .٤2بكافحة الفساد، إضافة إٔب التشديد على أٮبية التعاكف على ا٤بستويْب اإلقليمي كالدكٕب

أما ا١بانب الثا٘ب، فهو عقايب، حيث ٘بـر االتفاقية الفساد ٗبختلف أشكالو كمظاىره كالرشوة، 
 .إْب...كا٤بتاجرة بالنفوذ، كاالختبلس، كإساءة استغبلؿ الوظائف، كغسل العائدات اإلجرامية

 مبكرا، الفساد ناقوس دؽ ُب السباقة األكربية الدكؿ ىذا على الصعيد العا٤بي، أما أكربيا، فقد كانت
 ًب ك ٗبالطا 19 دكرتو ُب ا٤بنعقد األكربيْب العدؿ كزراء مؤٛبر عن صادرة توصيات بإصدار ا١بهود بدأت إذ

كضعت اللجنة الوزارية للمجلس األكريب ُب  ،التوصيات لتلك كاستجابة. 22ك 21 الدكرتْب ُب تأكيدىا
كما أكصى القرار ا٤بتخذ من طرؼ كزراء العدؿ األكربيْب ُب القمة . برنا٦با ٤بكافحة الفساد1996نوفمرب 

 بضركرة كضع برنامج مكافحة الفساد حيز التطبيق ُب أسرع كقت 1997 ا٤بنعقدة بسَباسبورغ سنة 21
 .٩3بكن، كأكصى خاصة بوضع اتفاقية جنائية حوؿ الفساد قصد ٘برٙب األفعاؿ ا٤بشكلة لو

كمن جهتهم فإف رؤساء الدكؿ كا٢بكومات جمللس أكربا أكصوا بوضع أجهزة قانونية دكلية ٛباشيا مع 
، كيشكل 1997 أكتوبر 11إٔب 10برنامج مكافحة الفساد ُب قمتهم الثانية بسَباسبورغ ُب الفَبة من 

- 1997 نوفمرب 06 ا٤بنعقدة بتاريخ 101ٗبناسبة الدكرة – ا٤بتخذ من اللجنة الوزارية 97/24القرار رقم 

                                                             
تقـو كل دكلة طرؼ، كفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانو٘ب، بوضع "  من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على أنو 05/1تنص ا٤بادة -  1

كتنفيذ أك ترسيخ سياسات فعالة منسقة ٤بكافحة الفساد، تعزز مشاركة اجملتمع ك٘بسد مبادئ سيادة القانوف كحسن إدارة الشؤكف كا٤بمتلكات العمومية 
 ".كالنزاىة كالشفافية كا٤بساءلة

2
تتعاكف الدكؿ األطراؼ فيما بينها كمع ا٤بنظمات الدكلية كاإلقليمية ذات "  من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على أنو 05/4تنص ا٤بادة -  

الصلة، حسب االقتضاء ككفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانو٘ب، على تعزيز كتطوير التدابّب ا٤بشار إليها ُب ىذه ا٤بادة، كٯبوز أف يشمل ذلك التعاكف 
 ".ا٤بشاركة ُب الربامج كا٤بشاريع الدكلية الرامية إٔب منع الفساد

اآلليات القانونية " أنظر، يزيد ميهوب، صبلح الدين بوجبلؿ، ا١بهود األكربية ٤بكافحة الفساد، كرقة ٕبث مقدمة ُب أشغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ -  3
 .01.، ص2008 ديسمرب 02/03كرقلة، يومي  /، ا٤بنظم من طرؼ كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة قاصدم مرباح "٤بكافحة الفساد
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نقطة مفصلية ُب مكافحة الفساد على ا٤بستول األكركيب، إذ تضمن ىذا القرار ا٤ببادئ العشرين الٍب ينبغي 
 .1التقيد هبا ٤بكافحة الفساد

 بإنشاء 98/07 رخصت اللجنة الوزارية بقرارىا رقم 1998 مام 04 ا٤بنعقدة بتاريخ 102كُب دكرهتا 
 .2 كمؤسسة مهمتها ٙبسْب قدرات أعضائها ٤بكافحة الفساد (GRECO)٦بموعة الدكؿ ضد الفساد 

ثبلث أدكات أكلية إلرشاد األعضاء ُب مكافحة  (COE) طور ٦بلس أكركباك تتوٯبا ٥بذه ا١بهود، 
 كالٍب دخلت حيز النفاذ ُب 1999 جانفي 27 ا٤بوقعة ُب 3، ٛبثلت ُب االتفاقية ا١بنائية حوؿ الفسادالفساد

 بسَباسبورغ كدخلت حيز 1999نوفمرب  04 ا٤بوقعة ُب 4، كاالتفاقية ا٤بدنية حوؿ الفساد2002 جويلية 01
 ا٤بوقع 5، إضافة إٔب الربكتوكوؿ اإلضاُب ا٤بلحق باالتفاقية ا١بنائية حوؿ الفساد2003 مارس 01النفاذ ُب 

 .20056 فرباير 01 بسَباسبورغ كدخل حيز النفاذ ُب 2003 مام 15ُب 

 الٍب ًب اعتمادىا بواسطة منظمة 7أما ُب أمريكا، فتعترب اتفاقية البلداف األمريكية ٤بكافحة الفساد
، ىي أكؿ اتفاقية دكلية خاصة بقضية الفساد، كٛبثل ا٤بادة الثالثة منها 1996 مارس 29الدكؿ األمريكية ُب 

أكؿ ٧باكلة شاملة لوضع نظاـ ضد الفساد ُب إطار اتفاقية دكلية ملزمة - كىي مادة اإلجراءات الوقائية–
قانونا، كتطالب ىذه ا٤بادة الدكؿ األطراؼ بتبِب معايّب لسلوؾ موظفيها العموميْب كإٯباد آليات لتطبيق 

ىذه ا٤بعايّب، ككضع أنظمة لئلفصاح عن األصوؿ ا٤بملوكة لبعض ا٤بسؤكلْب عند اختيارىم، كإصبلح أنظمة 

                                                             
اٚباذ تدابّب فعالة للوقاية من الفساد كٙبسيس الرأم العاـ ٖبطورة الظاىرة، ضماف ٘برٙب الفساد الوطِب كالدكٕب، ضماف ٛبتع : كمن ٝبلة ىذه ا٤ببادئ-  1

األشخاص ا٤بكلفْب بالتحرم كمعاقبة مرتكيب جرائم الفساد باالستقبللية ٤بمارسة كظائفهم، اٚباذ إجراءات كفيلة ٕبجز عائدات الفساد، تشجيع التعاكف 
 .01.يزيد ميهوب، صبلح الدين بوجبلؿ، ا٤برجع السابق، ص. الدكٕب بأسرع كقت ٩بكن

2
 .01.يزيد ميهوب، صبلح الدين بوجبلؿ، ا٤برجع السابق، ص-  

3
  https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/6611.pdf :متوفرة على ا٤بوقع-  

4
  http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174 :متوفرة على ا٤بوقع-  

5
  http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191: متوفر على ا٤بوقع-  

 الدكٕبمؤٛبر عقده ا٤بعهد ألقيت ُب  ٧باضرة -مسؤكلية مشَبكة تقـو على الوقاية كالشفافية–، ديفيد لونا، مكافحة الفساد كتعزيز النزاىة أنظر-  6
 باالشَباؾ مع ا١بمعية االسَبالية لؤلخبلقيات ا٤بهنية كالتطبيقية 2002 أكتوبر 4 ُبَب مدينة بريسبْب االسَبالية  (IIPE)لؤلخبلقيات العامة 

(AAPAE) ا٤بوقع ، منشورة علىكجامعة جريفيث كا٢بكومة االسَبالية:  

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2008/06/20080604125144ssissirdile0.
4081079.html#axzz42aeXqG6t 

  http://awtad.org/?p=288: متوفر على ا٤بوقع-  7

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/6611.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/6611.pdf
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2008/06/20080604125144ssissirdile0.4081079.html#axzz42aeXqG6t
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2008/06/20080604125144ssissirdile0.4081079.html#axzz42aeXqG6t
http://awtad.org/?p=288
http://awtad.org/?p=288
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ا٤بناقصات كالتوظيف، كحرماف األفراد كالشركات من اإلعفاءات الضريبية ُب حالة كجود مصركفات تتسم 
 .1بانتهاؾ قوانْب مكافحة الفساد

احمليط ا٥بادئ ٦بموعة مبادئ غّب ملزمة ضد /  دكلة ُب منطقة آسيا21أما ُب آسيا، فقد تبنت 
 منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية /ىذه اجملموعة ا٤بعركفة ٖبطو عمل البنك اآلسيوم للتنمية . الفساد

ABD/OECD   ٤بكافحة الفساد ُب آسيا كاحمليط ا٥بادئ، كًب العمل على حجب ا٤ببلذ اآلمن عن
 .2الر٠بيْب الفاسدين، كعن الذين ٛبت رشوهتم، كعن أموا٥بم ا٤بكتسبة بصورة غّب مشركعة

ُب أفريقيا، ًب تبِب ميثاؽ االٙباد األفريقي ٤بنع كمكافحة الفساد، من جانب رؤساء الدكؿ ُب اجتماع 
، كىذا بعد سلسلة من ا١بهود 2003 جويليةالقمة األفريقية الذم عقد ُب مابوتو، عاصمة موزامبيق، ُب 

 فيفرم 23ُب مبادئ غّب ميلزمة ٤بكافحة الفساد  (GCA) التحالف العا٤بي ألفريقياالٍب ٛبثلت ُب إصدار 
بركتوكوؿ ٦بموعة التنمية األفريقية ك ًب تبنيها من ًقبىل األعضاء األحد عشر ُب التحالف ا٤بذكور  1999

، الذم يشتمل على إجراءات تبنتها الدكؿ األربع عشرة ُب 2001ضد الفساد لسنة  (SADC)ا١بنوبية 
 .20013اجملموعة ا٤بذكورة سنة 

 بدا ك كبقوة، الدكٕب، ١بهدا  ٥بذا العربية ا٤بنطقة متضاففقد أما عن ا١بهود العربية ٤بكافحة الفساد، 
 ا٤ببادرة ىذه شكلت كالٍب ،4العربية الدكؿ ُب التنمية ٣بدمة الرشيدة اإلدارة مبادرة خبلؿ من جليا ذلك
 .الفساد مكافحة ُب كمشَبؾ ؿاـش عريب جهد ٫بو رئيسية ٙبوؿ نقطة

 عقد الذم اإلقليمي ا٤بؤٛبر فعاليات خبلؿ الفساد مكافحة ُب العربية اإلرادة ىذه تأكيد جرل كقد
 ا٤بٌتحدة األمم اتفاقية تطبيق دعم" مشركع أطلق كالذم 2008 يناير 23-21  بتاريخف األرد ٕبر منطقة ُب

 من ا٤بستول رفيعي ٩بٌثلْبك حكوميْب، كمسؤكلْب عدؿ كزراء ٕبضور ،"العربية الدكؿ ُب داالفس ٤بكافحة

                                                             
1

 .149-148.، ص2007أنظر، ٧بمد األمْب البشرل، الفساد كا١برٲبة ا٤بنظمة، منشورات جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، - 
 .146.، ص2011، دار كائل للنشر، األردف، 1.ببلؿ خلف السكرانة، الفساد اإلدارم، ط، أنظر-  2
3
 . ديفيد لونا، ا٤برجع السابق- 

4
 دكلة عربية  ٩بثلة على مستول رئاسة ٦بلس 18 ُب األردف، ٕبضور 2005ًب إطبلؽ مبادرة اإلدارة الرشيدة ٣بدمة التنمية ُب الدكؿ العربية ُب فرباير -  

. الوزراء كالوزراء، كبدعم من برنامج إدارة ا٢بكم ُب الدكؿ العربية التابع لربنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي كمنظمة التعاكف كالتنمية ُب ا٤بيداف االقتصادم
  http://www.oecd.org/mena/governance/35433560.pdf:: لئلطبلع على ٧بتول ا٤ببادرة، أنظر ا٤بوقع

http://www.oecd.org/mena/governance/35433560.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/35433560.pdf
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 ا٤بد٘ب اجملتمع عن ٩بٌثلْب إٔب إضافة عربية، دكلة 19 من الفساد ٗبكافحة ا٤بعنية كا١بهات القضائية السلطة
  .1كدكليْب إقليميْب كخرباء ا٣باص، كالقطاع كاإلعبلـ

 على قدراهتا بناء عرب الفساد، ٤بكافحة جهودىا بتفعيل العربية الدكؿ التزاـ ا٤بؤٛبر ىذا رسؾ دكؽ
 إلنشاء سقةمن آلية بإقرارىا ا٤بؤٛبر ُب ا٤بشاركة الدكؿ فتميزت .داالفس ٤بكافحة ا٤بٌتحدة األمم اتفاقية تطبيق
 كاإلقليمي الوطِب ا٤بستول على ،االتفاقية تطبيق جهود لدعم اإلقليمي ا٤بنتدل ٗبثابة تكوف إقليمية شبكة
 بإب ُب ا٤بنعقد باالتفاقية ا٣باص األطراؼ الدكؿ ٤بؤٛبر الثانية ا١بلسة ىامش على تداكلوًب  ما كىو

 الثالثة ا١بلسة ُب طرحو جرل كما2008  فرباير  01 كحٌب يناير 28 تاريخ من الفَبة خبلؿ( أندكنيسا)
 .20092  هناية ُب قطر الدكحة ُب عقد الذم األطراؼ الدكؿ ٤بؤٛبر

مشركع اتفاقية عربية ٤بكافحة بإعداد العرب كما قامت الدكؿ العربية ٦بتمعة ُب ٦بلس كزراء الداخلية 
الفساد، ًب تعميمو على كزارات العدؿ العربية، كشكلت ١بنو مشَبكة من ٦بلسي كزراء الداخلية كالعدؿ 

 مشركع اتفاقية عربية باعتماد 2003ديسمرب  11كقد أهنت اللجنة مهمتها ُب  العرب ٤براجعة صياغتو،
 التنسيق البلـز لوضع إجراء إٔب العامة جمللس كزراء الداخلية كالعدؿ العرب األمانة٤بكافحة الفساد كبدعوة 

 .3 على اجمللسْب العتمادىاتاإلجراءا يتم عرض ىذه أف على لبلتفاقية التنفيذية اإلجراءات

كقد توجت ىذه ا١بهود ىي األخرل بصدكر االتفاقية العربية ٤بكافحة الفساد الٍب صدرت بتاريخ 
إٔب تعزيز التدابّب الرامية إٔب الوقاية من الفساد ، كالٍب هتدؼ ىي األخرل 4 بالقاىرة2010 ديسمرب 21

كمكافحتو ككشفو بكل أشكالو، كالتصدم لسائر ا١برائم ا٤بتصلة بو كمبلحقة مرتكبيها، فضبل عن تعزيز 
التعاكف العريب على الوقاية من ىذه اآلفة، كاسَبداد ا٤بوجودات ا٤بَبتبة عنو، كتعزيز النزاىة كالشفافية كا٤بساءلة 

كسيادة القانوف، ككذا تشجيع األفراد كمؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب على ا٤بشاركة الفعالة ُب منع كمكافحة 
كٓب تبق ا١بزائر ٗبعزؿ عن ا٢بركية الدكلية ا٤بتعلقة ٗبواجهة الفساد، بل كإٲبانا منها بوجوب ضم . الفساد

                                                             
 :، منشور على ا٤بوقع04.أنظر، كسيم حرب، جهود كأجهزة مكافحة الفساد ُب الدكؿ العربية، ص-  1

http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF2010/China_IAACA_DrHarbSpeech_Ar.pdf  
 .04.كسيم حرب، ا٤برجع السابق، ص-  2
3
  /http://www.acees.gov.bh/corruption/laws-and-agreements: أنظر، ا٤بوقع-  

4
 :االتفاقية منشورة على ا٤بوقع-  

 https://drive.google.com/file/d/0B9-2pI8UPd5OdURmT0ZNM0JCSTA/view  

http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF2010/China_IAACA_DrHarbSpeech_Ar.pdf
http://www.acees.gov.bh/corruption/laws-and-agreements/
http://www.acees.gov.bh/corruption/laws-and-agreements/
https://drive.google.com/file/d/0B9-2pI8UPd5OdURmT0ZNM0JCSTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B9-2pI8UPd5OdURmT0ZNM0JCSTA/view
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جهودىا إٔب جهود اجملتمع الدكٕب، انضمت إٔب ٝبيع االتفاقيات الدكلية كاإلفريقية كالعربية ا٤بناىضة للفساد 
 .بغرض تكامل أفضل كتعاكف أ٪بع ُب ىذا اجملاؿ

حيث صادقت ا١بزائر على اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد بتحفظ كذلك ٗبوجب ا٤برسـو 
، ككذا على اتفاقية االٙباد اإلفريقي ٤بكافحة الفساد ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم 04/1281الرئاسي رقم 

 .14/2493، ككذا على االتفاقية العربية ٤بكافحة الفساد ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم 06/1372

كٛباشيا مع ىذه االلتزامات الدكلية، كاف لزاما على ا١بزائر أف تقـو بتعديل تشريعاهتا الداخلية لتتبلءـ 
كىذه اإللتزامات، خاصة ُب ظل عجز قانوف العقوبات كالقوانْب ذات الصلة ُب ىذا اجملاؿ عن قمع كا٢بد 

، كالذم ٗبوجبو استحدث 4 ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو06/01فكاف القانوف رقم . من الفساد
ا٤بشرع الكثّب من ا١برائم ُب ٦باؿ مكافحة الفساد، كالٍب ٓب يكن ٥با كجود ال ُب قانوف العقوبات، كال ُب 

القوانْب األخرل ذات الصلة، كقانوف ا١بمارؾ كقانوف مكافحة تبييض األمواؿ كالوقاية من اإلرىاب، كىي 
كلها مستوحاة من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كىذا على غرار جرٲبٍب الرشوة كاالختبلس ُب 

 .إْب...القطاع ا٣باص، جرٲبة تلقي ا٥بدايا، جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع

 ٤بستول مواكبتهاك ،الوطنية التشريعية ا٤بنظومة تطوير ُب ا٤بشرع من رغبة كتأٌب ىذه االستجابة
 ا٤بضرة األفعاؿ مظاىر ٨بتلف كمواجهة، جهة من الدكلية العبلقات متطلبات تفرضها الٍب التحوالت
 متقدمة مرحلة ٙبقيق ُب هبا ا٤ببادرة ٛبت الٍب ا٣بطوات ىذه تساىم حيث ،أخرل جهة من العامة بالوظيفة

 ا٤بطلوبة القانونية بالضوابط كإحاطتها ا١بارية التحوالت جدية تكريس قواعد كإرساء اآلليات رسم ٦باؿ ُب
 كتكييف الدكٕب الصعيد على ا٤بوجودة للمستجدات الوطِب التشريع مواكبة عملية ُب ٛبثلها الٍب لؤلٮبيةظرا ف

                                                             
، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، ا٤بعتمدة من 2004 أبريل 19 ا٤بؤرخ ُب 04/128 ا٤برسـو الرئاسي رقم - 1

 .12.، ص26.، ع2004.ر.، ج2003 أكتوبر 31قبل ا١بمعية العامة ألمم ا٤بتحدة بنيويورؾ يـو 
2
، يتضمن التصديق على اتفاقية اإلٙباد اإلفريقي ٤بنع الفساد كمكافحتو، ا٤بعتمدة 2006 أبريل 10 ا٤بؤرخ ُب 06/137ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

 .04.، ص24.، ع2006.ر.، ج2003 يوليو 11ٗبابوتو ُب 
3
 21، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ٤بكافحة الفساد، احملررة بالقاىرة، بتاريخ 2014 سبتمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 14/249ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

 .05.، ص54.، ع2014.ر.، ج2010ديسمرب 
 .04.، ص14.ع، 2006.ر.، يتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، ج2006 فرباير 20 ا٤بؤرخ ُب 06/01القانوف رقم -  4
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 الصعيد على  ا١بزائرإليها انضمت الٍب كاالتفاقيات ا٤بعاىدات ٦بموع مع يتوافق ٗبا القانونية منظومتها
 .الدكٕباإلقليمي كك العريب

 مادة ٛبحورت حوؿ تكريس قواعد ضماف النزاىة 74كقد تضمن قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو 
ُب تسيّب الشؤكف العامة كإشراؾ اجملتمع ا٤بد٘ب ككسائل اإلعبلـ لتعزيز الوقاية من الفساد كمكافحتو، ك٘برٙب 
األفعاؿ الٍب قد تؤثر سلبا ُب السلوؾ ا٤بهِب للموظف العمومي، كٞباية الشهود كا٣برباء كا٤ببلغْب عن ا١برٲبة 

كالضحايا، كتشجيع التبليغ عن ا١برائم، كقاـ بإنشاء ىيئة كطنية متخصصة تتؤب إسَباتيجية مكافحة 
 .الفساد كالقياـ بدكر التحسيس كالتوجيو

ىو القانوف الوحيد الذم استقل عن - باإلضافة إٔب قانوف مكافحة التهريب–لقد كاف ىذا التشريع 
شريعتو العقابية ا٤برجعية ٩با دفع إٔب التساؤؿ عن طبيعة ىذا القانوف ا١بديد؟ كمرجعيتو؟ كىل ىو ٦برد إدراج 

 .لبلتفاقيات الدكلية ُب القانوف الداخلي أـ انو نابع من مقتضيات داخلية؟

نبلحظ من خبلؿ استقرائنا للحالة االقتصادية كاالجتماعية للببلد أف كقائع الفساد قد تكاثرت 
كتضاعفت ُب اجملتمع ا١بزائرم بأشكاؿ متعددة أبرزىا إىدار األمواؿ العمومية، من أجل ٙبقيق مصاّب 

 .شخصية ٩با يشكل خطرا حقيقيا على أخبلقيات كاستقرار اجملتمع كحسن إدارتو ك٭بو اقتصاده

حيث يبلحظ ُب السنوات األخّبة تزايد ظاىرة الفساد ُب اإلدارات العامة، كأصبحت هتدد كل 
معامبلهتا كأعما٥با، فهو نتيجة كانعكاس ٤با يسود اجملتمع من ظركؼ كتصرفات داخل البيئة اإلدارية تتمثل 

باألساس ُب ضعف األجهزة الرقابية، كالتضارب ُب توزيع ا٤بهاـ كا٤بسؤكليات كغياب ا٤بعايّب الدقيقة الٍب 
 . تقي ا٤بوظفْب من ا٣بركج عن ا٤ببادئ اإلدارية ا٤بتعود عليها

فإذا كانت ا١برائم بصفة عامة ترتكب عادة من طرؼ أفراد مهمشْب أك عصابات خارجة عن 
القانوف، فاليـو ُب عصر العوملة ترتكب من موقع السلطة أك بالقرب منها حيث تسخر أجهزة الدكلة 

٣بدمة األغراض اإلجرامية بتحريف الوظائف األصلية للدكلة عن الغرض األساسي ٥با كىو خدمة ا٤بصلحة 
 .العامة لتحقيق منافع خاصة
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فلم تعد الطبقات الفقّبة كاألكثر حرمانا ُب اجملتمع ىي األكثر خطورة على أمن كسبلمة اجملتمع، بل 
أصبحت النخب ا٤بتحكمة سياسيا كاقتصاديا ىي مصدر اإلجراـ ُب اجملتمع، لدرجة أف جرائم الفساد 

 .1أصبحت ٛبارس ُب شكل مؤسسات منظمة

تظهر أٮبية البحث ُب ٙبوؿ الفساد من ظاىرة إٔب نظاـ كطريقة للحياة عند البعض ُب كثّب من 
الدكؿ النامية، ككاف من الطبيعي أف يكوف النتشار ىذا السلوؾ الفساد كا٤بدمر آثار كتداعيات سلبية على 

 .٦بمل األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية

 كقتل القانوف تعطيل ٲبلكوف ا٤بفسدين ألف ٛبع،لمجا ُب ىيبتو القانوف يفقد ىذا كل غمار ُب ك
 كتصبح القانوف سيادة ُب ثقتو العادم ا٤بواطن يفقد أف إٔب يؤدم ما ىوك ،ا٤بهد ُب التنظيمية القرارات

 .االستثناء ىو بأحكامو االلتزاـ ك األصل ىي القانوف ٨بالفة

كمن ناحية أخرل، فإف من نتائج عوملة االقتصاد كٖباصة عو٤بة األسواؽ أف أمكن تسهيل تصدير 
النشاط اإلجرامي خارج ا٢بدكد الوطنية ٗبساعدة الشبكات ا٢بديثة للنظم البنكية كا٤بالية، ككسائل 

كىكذا أصبح اجملرموف ٰبوزكف على أدكات فعالة . االتصاالت كالنقل السريع الٍب تغطي الكرة األرضية
 .لتجاكز ا٢بدكد كأشخاص، أك كأمواؿ، أك منقوالت أكثر من أكقات سابقة

 كىنا يقع التصادـ بْب التشريع ا١بنائي الوطِب ا٤بقيد با٢بدكد السياسية الوطنية مع ظواىر إجرامية 
متخطية ا٢بدكد، لذا أصبح من الضركرم أف تواكب السياسة ا١بنائية ىذا التطور عن طريق تكييف كسائل 

 . مكافحة ظاىرة اإلجراـ مع كسائل ارتكابو كنطاقو

 حق عنها ينشأ الٍب ا١برائم ىذه طبيعة إظهار ُب أساسا تتمثل عملية، أٮبية ا٤بوضوع ٥بذا أف كما
 كتبسيطها ا٤بتبعة القانونية اإلجراءات ٨بتلف على اإلطبلعك ،مرتكبيها على العقاب توقيع ُب الدكلة

 القانونية اآلليات ٨بتلفة بدراسة أخرل، ناحية من كالقضاة ناحية، من احملامْب على للتسهيل كشرحها
 الصفقات ٦باؿ ُب انتشاره على كالقضاء الفساد مكافحة أجل من ا٤بشرع اعتمدىا الٍب كالتشريعية
 .قاضيا أك متقاضيا كاف سواء العملية الناحية من إليها يرجع من كل على فهمها تسهيل بغية العمومية،

                                                             
 .224.ا٤برجع السابق، صفايزة ميمو٘ب، موراد خليفة، -  1
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كذلك فإف األٮبية العلمية ٥بذه الدراسة تستمد من زيادة اىتماـ معظم البلداف العربية بالسعي ٫بو 
القضاء على مظاىر كأسباب ىذه الظاىرة، باعتبار أف الفساد اإلدارم ٲبثل بالفعل سببا كمعوقا لعمليات 

التنمية، كمن ىنا ظهرت ُب اآلكنة األخّبة دعاكل كثّبة لئلصبلح اإلدارم ك٧باربة كل ما يساعد على 
 .ظهور كانتشار الفساد، سواء أكانت أسباب اقتصادية أـ إدارية أـ قانونية

 كهتدد كتطورىا ٭بوىا تعيق ك كالدكلة اإلدارة عصب ُب تنخر الٍب الفاسدة السلوكات ىذه تنامي كمع
 كا٤باؿ العامة الوظيفة ٞباية كحتمية ضركرة ظهرت اإلدارم كأدائها االقتصادم ك٭بوىا االجتماعي، أمنها
 إف غالبية ا٘بهت بذلك ،1كتطويره اجملتمع بناء ركائز من ركيزة باعتبارىا هتددىا الٍب ا٤بخاطر ىذه من العاـ

 ا٢بماية أنواع كافة لتوفّب جاىدة السعي إٔب كالقضائية اإلدارية، القانونية، السياسية، النظم كل تكن ٓب
 .هبا احملدقة ا٤بخاطرة أشكاؿ كل من األخّبة ٥بذه

كأٮبية ا٤بوضوع تطرح ُب خصوصية ىذا النوع من ا١برائم، حيث يتسم بالكتماف، إذ يصعب 
الكشف عن ا١برٲبة بقدر ما تزداد فرص التسَب عل ارتكاهبا فَبة طويلة السيما مع كوف ا١با٘ب موظفا عاما 

ٱبتار كقت ككسيلة ارتكاب ا١برٲبة، كيستفيد من ٦بموعة سلطات فعلية كامتيازات قانونية ٛبثل ُب هناية 
 .2ا٤بطاؼ غطاء الرتكاب جرٲبتو

كالواضح أف ا١بزائر ٓب تسلم من ىذا الفّبكس الفتاؾ نظرا ٢بجم الفضائح االقتصادية الٍب كانت 
كالزالت ُب تعاقب من سنة ألخرل، كبسببو ضيعت ا٤ببليّب من األمواؿ العامة كاف باإلمكاف استغبل٥با ُب 

 .ٙبسْب مصاّب الببلد كالعباد

 مليار الٍب 26قد توالت قضايا الفساد ُب ا١بزائر كالٍب نربز منها على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر فضيحة ؼ
أثارىا ُب هناية الثمانينات، كمنها إٔب قضية بنك ا٣بليفة، كقضية سونطراؾ الٍب تشكل العود الفقرم 

 .لبلقتصاد الوطِب، كقضية الطريق السريع شرؽ غرب

                                                             
 .04.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، صأنظر، -  1
 .231.ا٤برجع السابق، صفايزة ميمو٘ب، -  2
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 صفحات على تسيطر األخّبة الفَبة خبلؿ كالفساد األمواؿ اختبلس فضائح ظلت السياؽ ىذا كُب
 اختبلس قضايا كتفجرت ا٤بكاف، األمنية األخبار ٥با أخلت أف بعد خصوصا كا١بزائر عموما الصحف
 بطلها كاف كالٍب ''سنتيم مليار 3200 '' بقضية عرفت الٍب ا١بزائرم الوطِب البنك فضيحة أٮبها البنوؾ،
 بنك قضية إٔب إضافة ،''البيسيا'' ا١بزائرم كالتجارم الصناعي البنك قضية إٔب إضافة الرٞبن، عبد عاشور
 .1الريفية كالتنمية الفبلحة كبنك احمللية، التنمية

أحدثت ضجة كبّبة لدل الرأم العاـ ٤با فيها كتأٌب قضية سونطراؾ ضمن أكرب قضايا الفساد الٍب 
من هنب ألمواؿ الشعب كهتريبها للخارج عرب طرؽ تدليسية من طرؼ إطارات كمسؤكلْب نافذين ُب الدكلة 

 متهما على 18كتتعلق باجملمع النفطي سوناطراؾ الٍب خلصت التحقيقيات القضائية بشأهنا إٔب تورط 
 2. صفقات كتضخيم فواتّبىا03 إبراـ ا٤بدير العاـ ٧بمد مزياف ك٪بليو ُب رأسهم

 مازالت السهوب ٧بافظة ُب ا٤ببليّب بإىدار تتعلق كبّبة فساد قضية الفبلحة قطاع عرؼ كما
 الربيد كمراكز ككاالت تسلم ٓب كما. ا٤بسؤكلْب كبار من عدد رؤكس تقطع أف كيتوقع التحقيق ُب تفاصيلها

 بريد كمركز مليارات 4 ب تيبازة بريد كمركز كا١بلفة الطارؼ بريد مركز اختبلس قضية أٮبها االختبلس من
 بصفقة كا٤بتعلقة الفساد قضايا أكرب من كاحدة ا١بامعية ا٣بدمات قطاع عرؼ كماك. مليارات 7 ب ةؽالشرا

                                                             
1
 .2008 أكتوبر 11عثماف ٢بيا٘ب، األيادم الطويلة، جريدة ا٣برب، أنظر، -  

2
 :أنظر، ا٤بوقع-  

https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/135028  

احملاكمة الٍب دامت شهرا كامبل ٞبلت ُب طياهتا العديد من التصرٰبات ا٤بثّبة كالغامضة ُب نفس الوقت، كٓب تكشف عن حقيقة الفساد أك ما حصل 
بالضبط ُب أكرب شركة بَبكلية ُب ا١بزائر، ألف مفتاح اللغز يبقى بيد كزير الطاقة كا٤بناجم األسبق شكيب خليل، كالذم بإمكانو كحده كشف حقيقة ما 
حدث، ألف ا٤بتهمْب كعلى اختبلؼ مناصبهم ُب سوناطراؾ من نواب الرئيس ا٤بدير العاـ كا٤بديرين التنفيذيْب كلهم أٝبعوا ٗبا فيهم ٧بمد مزياف على أف 

كالٍب شكلت عنصرا من عناصر االهتاـ ُب " إعادة هتيئة مقر غرموؿ"ك" 3جي كا"الصفقات ا٤بتابعْب فيها كا٤بتعلقة با٢بماية اإللكَبكنية كأنبوب الغاز 
كانت بأكامر كٙبت مراقبة كبتعليمات كتابية من قبل الوزير شكيب خليل، بصفتو صاحب الكلمة األكٔب كاألخّبة ُب تسيّب اجملمع، " 1سوناطراؾ"ملف 

كرئيس ا١بمعية العامة كما قاـ بو مزياف كنوابو كاف ٙبت مراقبتو كتنفيذا ألكامره، كىذا ما جعل احملامْب يعتربكف أف متابعة إطارات سوناطراؾ بسبب 
تنفيذىم األكامر ىو إجحاؼ ُب حقهم، كمنهم حٌب من اعترب أف قضايا الفساد ُب ا١بزائر تطاؿ دكما أضعف طرؼ ُب ا٢بلقة فيما يتم غض البصر عن 

 : أنظر ا٤بوقع.حيث ال ٰباسب ا٤بسؤكلوف على تقصّبىم ُب أداء مهامهم أك فشلهم ُب التسيّب" ا٢بوت الكبّب"
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/271492.html  

 

  

https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/135028
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/271492.html
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 ٓب كما، موظفيو كبار من كعدد ا١بامعية ا٣بدمات لديواف السابق العاـ ا٤بدير بطلها كاف الٍب األفرشة
 .1القضاة من عدد تورط بعد كالفساد الرشوة قضايا من نفسو العدالة قطاع يسلم

كلقد كانت أشهر قضايا الفساد على اإلطبلؽ ُب ا١بزائر، تلك الفضيحة الكربل الٍب فجرىا الوزير 
 مليار دكالر، كالٍب اكتشفها بفعل 26األكؿ ُب عهد الرئيس األسبق الشاذٕب بن جديد، كا٤بتعلقة بقضية 

 مليار 26تضخيم فواتّب استّباد بعض ا٤بواد، علما أف حجم الدين ا٣بارجي ُب ذلك الوقت كاف يساكم 
، أم أف السيد اإلبراىيمي أراد أف يقوؿ للرأم العاـ أف كل الديوف ىي عبارة عن ٙبويبلت 2دكالر أمريكي

لصاّب فئة معينة من اجملتمع، كىي القضية الٍب بينت للجميع مظاىر الفساد االقتصادم ُب ا١بزائر ٦بسدا 
 .ُب أبرز مظاىره

كُب تقرير حديث جمللس احملاسبة، كجو فيو ىذا األخّب انتقادات الذعة لطريقة تسيّب كزارة الثقافة 
، فقد أكد التقرير ُب الباب ا٤بخصص 2013 ك 2006للصفقات ا٤بالية ا٤بربمة خبلؿ الفَبة ما بْب 

 من صفقات كزارة الثقافة خبلؿ تلك الفَبة، ٓب ٙبرص على تطبيق  % 63للحديث عن طريقة التسيّب أف 
 من الصفقات  %41 صفقة خبلؿ تلك الفَبة الٍب أبرمت هبا 265القانوف، كذلك بعد أف راجع اجمللس 

 فقط عن طريق ا٤بناقصة، كىو ما يناُب القانوف، ٕبسب التقرير % 37 بالتسوية، ك  % 21بالَباضي، ك 
 .3"تنفيذ الصفقات باعتماد عقلية الَباضي، يعكس عدـ احَباـ كزارة الثقافة للقانوف"الذم كرد فيو أف 

باشرت احملكمة الوطنية اإلسبانية حيث  كيبدك أف الفساد قد طغى حٌب على الصفقات الدكلية، 
 70على رشاكل كعموالت تقدر بػنحو  (سفّب كنائب)٤بكافحة إلفساد ٙبقيقاهتا ُب حصوؿ إسبانيْب اثنْب 

مليوف أكرك، لقاء كساطتهما كالتسهيبلت الٍب قدماىا لشركة البناء كاإلنشاءات العامة   6.7مليار سنتيم 
للظفر ٗبشركعْب ضخمْب ُب ا١بزائر يتمثبلف ُب ٧بطة لتحلية مياه البحر بتلمساف كتراموام " إليكنور"

 4.كرقلة

                                                             
1
 .عثماف ٢بيا٘ب، ا٤برجع السابق-  

2
أنظر، علي حبيش، آثار ظاىرة غسيل األمواؿ على اإلقتصاد ا١بزائرم، مذكرة ماسَب ُب العلـو اإلقتصادية، جامعة العقيد آكلي ٧بند أك٢باج -  
 .59.، ص2014/2015البويرة، /

 .16/01/2016ُب أحدث تقرير جمللس احملاسبة، جريدة ا٣برب، "  من صفقات كزارة الثقافة ٛبت خارج القانوف % 63" ٧بمد عبلؿ،-  3
 .14/01/2016 مليار رشوة لفوز اإلسباف ٗبحطة ٙبلية بتلمساف كتراموام كرقلة، جريدة الشركؽ بتاريخ 70أنظر، حساف حويشة، -  4



 مقذمة                                                                                                         

17 

 

كٕبسب ما أفادت بو إذاعة كاديناسّب اإلسبانية فإف ا٢بكومة ا١بزائرية منحت صفقتْب ضخمتْب 
لشركة البناء كاإلنشاءات العامة إليكنور كٮبا ٧بطة ٙبلية مياه البحر ببلدية سوؽ الثبلثاء بتلمساف كتراموام 
مكينة كرقلة، بعد كساطة كتسهيبلت من سفّب إسبانيا با٥بند غوستافو دم أريستيغي، كالنائب عن حزب 
الشعب ٤بقاطعة زيغوفيا، بيدرك غوميث دم ال سّبنا، مشّبة إٔب أف التحقيق مركز حاليا على عملية دفع 
عن طريق فواتّب ٛبت مع شركة تدعى كاستيلينو مقرىا هبوالندا، حيث حصل ا٤بعنياف على رشوة ٧بتملة بػ 

 . 1 مليار سنتيم20 مليوف أكرك، ما يفوؽ 1.7

إف ما تقدـ تربزه بوضوح الرتب ا٤بتدنية الٍب ٙبتلها ا١بزائر ُب التقارير العا٤بية فيما ٱبص النزاىة 
، كبقيت 20102، 2009، 2008 لسنوات 105، 111 ،92كالشفافية، حيث احتلت على التوإب الرتب 

 بلد، كيتم اعتماد ا٤بؤشر بناء على تقديرات ىيئة 176 من ٦بموع 2012 لسنة ٧105بافظة على ا٤برتبة 
 ىيئة مالية دكلية كجهوية أخرل، كُب اجملموعة 11دكلية مثل البنك العا٤بي كمنتدل االقتصاد العا٤بي ك 

 .3 دكلة50 إفريقيا من ٦بموع 21 بلدا، كا٤برتبة 18 من ٦بموع 10العربية ٙبتل ا١بزائر ا٤برتبة 

 عا٤بيا من 88جاءت ا١بزائر ُب ا٤برتبة ، فقد 2015كحسب تقرير ٤بنظمة الشفافية الدكلية لسنة 
حيث الدكؿ الٍب يتفشى فيها الفساد بشكل أك بآخر متساكية مع ا٤بغرب كمصر كبعيدا عن ا١بارة تونس 

 كذكرت منظمة الشفافية العا٤بية ُب أحدث تقرير ٥با، أف الدكؿ الٍب تنتشر فيها 76الٍب حلت ُب ا٤برتبة 
النزاعات كاالضطرابات كالدكتاتوريات تعد من بْب أكثر الدكؿ فسادا، كأقلها أمنا أيضا، مشّبة إٔب أف أكثر 

  .4 مليارات نسمة يعيشوف ُب دكؿ يتفشى فيها الفساد بشكل أك آخر6من 

كانت ما ، بعد2015 لعاـ 88كتقدمت ا١بزائر ُب ترتيب الدكؿ األكثر فسادا ُب العآب إٔب ا٤برتبة الػ
 كحلت دكؿ عربية عدة بْب الدكؿ األكثر .2013 ُب سنة 94 كا٤برتبة الػ 2014 ُب سنة 100ُب ا٤برتبة 

فسادا كاألقل أمنا، فجاءت الصوماؿ ُب ا٤بركز األخّب من حيث الشفافية، أم أهنا أكثر الدكؿ فسادا، 
                                                             

1
 .أنظر، حساف حويشة، ا٤برجع السابق-  

2
، كلية العلـو االقتصاديةأطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ُب العلـو - دراسة ميدانية حوؿ الظاىرة–أنظر، زىرة بن ٱبلف، الرشوة ُب ا١بزائر -  

 .ج.، ص2009/2010االقتصادية، التسيّب كالعلـو التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، 
 .15.، ص24/02/2013أنظر، ملف خاص بالفساد، جريدة ا٣برب، ٙبت عنواف ا١بزائر من أكثر البلداف فسادا، بتاريخ -  3
 .27/01/2016، جريدة الشركؽ، بتاريخ -حسب تقرير ٤بنظمة الشفافية العا٤بية– عا٤بيا ُب مؤشر الفساد 88ؿ، ا١بزائر ُب ا٤برتبة .أنظر، ٧بمد-  4
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 كُب ا٤بركز قبل األخّب، جاءت أفغانستاف . متساكية ُب ذلك مع كوريا الشمالية167كاحتلت ا٤بركز 
، كسبقتها مباشرة دكلة جنوب السوداف، الدكلة 165، بينما احتلت السوداف ا٤بركز 166كاحتلت ا٤بركز 

، متساكية مع أنغوال، كحلت قبلهما مباشرة ليبيا كالعراؽ اللتاف 163ا٤بستقلة ا٤بعلنة حديثا كاحتلت ا٤بركز 
كحلت اليمن ، 16تعانياف نزاعات متعددة لعل أخطرىا تنظيم داعش كالفصائل ا٤بسلحة، كاحتلتا ا٤بركز 

1 بْب الدكؿ األكثر فسادا154كسوريا، كٮبا تعانياف من مشكبلت أمنية كاقتتاؿ داخلي، ُب ا٤بركز 
. 

كل ىذه العوامل ٘بعلنا نقوؿ أف الفساد الذم أصبحت ٨باطره كهتديداتو ىاجسا كطنيا كدكليا أعجز 
ا٢بكومات ا٤بتعاقبة عن احتوائو كمواجهتو بشهادة أعلى السلطات ُب ا١بزائر ٩بثلة ُب رئيس ا١بمهورية الذم 

الدكلة مريضة ُب إدارهتا مريضة ٗبمارسة احملاباة، مريضة "  بأف 1999 مام 29صرح كأقر ُب خطاب لو ُب 
باحملسوبية، كالتعسف كالنفوذ كالسلطة، كعدـ جدكل الطعوف كالتظلمات مريضة باالمتيازات الٍب ال رقيب 

 .2..."عليها كال حسيب، مريضة بتبذير ا٤بوارد العامة كهنبها ببل ناه كالراع

 منها يعا٘ب الٍب ا٣ببيثة اآلفات ىي كالفساد الرشوة منهما كأكثر كالبّبكقراطية احملاباة إف: " قولوككذا
 كا١بزائريات ا١بزائريوف ٲبلكو ما بأعز ٛبس اآلفات ىذه أف ذلك كاإلمبلؽ، الفاقة من يعا٘ب ٩با أكثر ٦بتمعنا

 .3"كالكرامة بالعدؿ ٛبس

 2005 نوفمرب 20ا٤بلقى با١بزائر بتاريخ  2005/2006 القضائية السنة افتتاح عند خطابو ككذا
 يبعثِب بالذات ا٤بكاف ىذا كُب ا٤بناسبة ىذه كإياكم ٝبعتِب كلما كأفكار أحاسيس من نفسي يغمر ما إف:"

 ترسخ ٓب ما كذلك حإب كسيظل كلها ىواجسي ىاجس يشكبلف كالقضاء العدؿ بأف لكم اإلفضاء على
 مهما ا٤بسؤكلْب تنزه العدؿ بثقافة أعِب إنِب السواء، حد على كاحملكـو ا٢باكم لدل العدؿ ثقافة ببلدنا ُب

 كعن العاـ، الصاّب حساب على شخصية مآرب لتحقيق ا٤بنصب استعماؿ عن مسؤكلياهتم درجات كانت
 يعاقب أعماؿ على نفوذ من ٥بم ٱبولو ٗبا للتغطية بل االمتيازات، من ٥بم ٰبق ال ما على للحصوؿ توظيفو

                                                             
1
 .ؿ، ا٤برجع السابق.٧بمد-  

2
، 661.، ع1999 مام 31، جريدة ا٤بساء، الصادرة بتاريخ 29/05/1999خطاب رئيس ا١بمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موجو لؤلمة بتاريخ -  

 .03.ص
، منشور ٦بلة 2002 أكتوبر 30، ا٤بلقى با١بزائر بتاريخ 2002/2003أنظر، مقطع من خطاب رئيس ا١بمهورية، عند افتتاح السنة القضائية -  3

 .12.، ص02.، ع٦2002بلس الدكلة، ا١بزائر، 
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 القضاء يكوف أف ٯبب ىؤالء ٤بثل الدكلة، بأمبلؾ كاالستئثار العاـ ا٤باؿ على االستحواذ مثل القانوف عليها
 .1"با٤برصاد

من خبلؿ ما سبق، فاإلشكاليات الٍب تطرح بشأف ىذه األحكاـ، تتمثل ُب ما مدل فعالية 
النصوص القانونية الٍب رصدىا ا٤بشرع ا١بزائرم ٤بواجهة جرائم الفساد كا٢بد منها، كىل أف اآلليات 

 كا٤بؤسساتية الٍب استحدثها كفيلة با٢بد من الفساد؟

ككأم ٕبث فقد اعَبضتنا صعوبات كمعوقات موضوعية كأخرل عملية أثناء إ٪باز ىذه الرسالة، نذكر 
 :منها

من الصعوبات ا٤بوضوعية، تشعب ٧بتول البحث الذم ٯبتذبو القانوف اإلدارم تارة كالقانوف ا١بنائي 
تارة أخرل، بل القواعد ا١بنائية ا٤بوضوعية من جهة كاإلجرائية من جهة أخرل، كاتساعو ٗبا ٲبكن من تناكؿ 

 .ٝبيع جرائم الفساد كا٤بتابعة القضائية كغّب ذلك من جزئيات الدراسة ببحث أكادٲبي مستقل

أما الصعوبات العملية، فتنحصر ُب صعوبة الوصوؿ إٔب اإلحصائيات كاألرقاـ الٍب تعكس حجم 
 .الظاىرة ا٢بقيقي، باستثناء ما كصلت إليو أيدينا من خبلؿ بعض الصحف كا١برائد الٍب هتتم با٤بوضوع

إف طبيعة موضوع البحث تقتضي استخداـ مناىج علمية معينة، نوردىا حسب أٮبية االستخداـ، 
فقد اعتمدنا على ا٤بنهج االستدالٕب أك التحليلي القائم على ٙبليل النصوص القانونية، كاآلراء الفقهية، 

كمناقشتها، كاستخراج األحكاـ ا٤بناسبة، ألف البحث األكادٲبي يتميز باألسلوب العلمي، كالتحليلي، كىذا 
 .ا٤بفهـو يتبلءـ مع طبيعة ىذه الدراسة

كما ًب االعتماد على ا٤بنهج ا٤بقارف، كا٤بنهج التارٱبي، عند ا٢بديث عن مظاىر ا٢بماية ا١بنائية من 
 .الفساد ُب الشريعة اإلسبلمية، كأىم تطبيقات اإلدارة اإلسبلمية ُب مكافحة الفساد

 :ُب ضوء التحديد السابق لنطاؽ البحث كأٮبيتو كإشكاالتو، سنتناكؿ ىذا ا٤بوضوع كفق ا٣بطة اآلتية

                                                             
1
: ، منشورة على ا٤بوقع2005 نوفمرب 20، ا٤بلقى با١بزائر بتاريخ 2005/2006أنظر، خطاب رئيس ا١بمهورية، عند افتتاح السنة القضائية -  

https://www.mjustice.dz/html/conference/site_reconciliation%20nationale/site_reconciliati
on%20nationale_%20ar/?p=discourp5  

https://www.mjustice.dz/html/conference/site_reconciliation%20nationale/site_reconciliation%20nationale_%20ar/?p=discourp5
https://www.mjustice.dz/html/conference/site_reconciliation%20nationale/site_reconciliation%20nationale_%20ar/?p=discourp5
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تعترب ظاىرة الفساد ظاىرة عا٤بية شديدة االنتشار، ذات جذكر عميقة، تأخذ أبعادا كاسعة تتداخل فيها 
كال ٱبتلف اثناف على أف كافة . 1عوامل ٨بتلفة يصعب التمييز بينها، كٚبتلف درجة مشوليتها من ٦بتمع آلخر

٦بتمعات العآب ٙبتوم على قدر معْب من الفساد، إذ ال يوجد على كجو ا٤بعمورة ذلك اجملتمع الفاضل الذم ٱبلو 
 .ٛباما من الفساد كا٤بفسدين

كأٮبية معا١بة الفساد تنبع من نقطتْب، أك٥بما ارتباطو بفكرة ا٤باؿ العاـ عصب الدكلة، كثانيهما ارتباطو 
فانتشار الفساد ٯبعل جهدا . بالوظيفة العامة كما تلعبو من دكر كبّب ُب التأثّب على عملية التنمية بشٌب أشكا٥با

كبّبا، ككقتا ٜبينا ٰبسب على الدكلة كاف باإلمكاف صرفو كاالستفادة منو ُب تطوير ميادين أك جوانب أخرل 
 .لتحسْب مستقبل الببلد كالعباد

كقد لقيت قضية الفساد اىتماما كبّبا لدل األكادٲبيْب كصانعي القرار على السواء، كمناط ىذا االىتماـ 
راجع إٔب عدة أسباب، منها سقوط حكومات عدة دكؿ بسبب فضائح الفساد، كما ازداد االىتماـ ٗبوضوع 
دراسة السلوؾ األخبلقي خاصة ُب ٦باؿ الوظيفة العامة، نظرا الرتباط كفاءات فعالية اإلدارة العامة بسلوكيات 

 .2كأخبلقيات العاملْب هبا

إف ما شغل اجملتمع الدكٕب بصفة عامة، كا١بزائرم منو بصفة خاصة ليس القدر القائم من الفساد ُب 
ا٤بعامبلت اليومية فحسب، بل حجم الفساد كاتساع دائرتو، كتشابك حلقاتو كترابط آلياتو بدرجة ٓب يسبق ٥با 

 .3مثيل من قبل، ٩با يهدد مسّبة التنمية

كباعتبار أف ىذه الدراسة تتناكؿ ٦بموعة من األفعاؿ الٍب ٛبثل فسادا، يكوف من ا٤بهم التمهيد لدراستها 
، ٍب أف البحث ُب أفعاؿ الفساد ال ٲبكن أف (المبحث األكؿ)كالتعمق فيها من خبلؿ البحث ُب مفهـو الفساد 

يكوف مستفيضا إال من خبلؿ التطرؽ إٔب ا٤بسائل ا٤برتبطة هبا كمن بينها ا٣بطورة الٍب تشكلها، األمر الذم 
 (.المبحث الثاني)يستدعي البحث أيضا ُب أسباب كآثار الفساد 

                                                             
أنظر، أمّب فرج يوسف، مكافحة الفساد اإلدارم كالوظيفي كعبلقتو با١برٲبة على ا٤بستول احمللي كاإلقليمي كالعريب كالدكٕب ُب ظل اتفاقية األمم -  1

 .10.، ص2010ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة، ا٤بكتب ا١بامعي ا٢بديث، اإلسكندرية، 
2

، ٦بلة دراسات اقتصادية، ، دار ا٣بلدكنية للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، -رؤية كاقعية كإسبلمية–أنظر، صابر عمرك، الفساد اإلدارم كاالقتصادم - 
  .82.، ص9.، ع2006

، 2009مدخل مفاىيمي، ٦بلة االجتهاد القضائي، جامعة ٧بمد خيضر بسكرة، – أنظر، عبد ا٢بليم بن مشرم، عمر فرحاٌب، الفساد اإلدارم -3
  .08.، ص5.ع



انفصم انتمهيذي                                                    اإلطار اننظري نمفهىم انفساد  

 

22 

 

 المبحث األكؿ
 ماىية الفساد

يعترب الفساد ٧بل إٝباع بْب الفقهاء ُب كونو ظاىرة معقدة توجد ُب كثّب من األحياف نتيجة مشكبلت 
 .1متجذرة، بسبب ا٫براؼ السياسة كا٢بوافز ا٤بؤسسية كا٢بكم

كلعل كجود توصيفات عديدة لظاىرة الفساد ال ترجع فحسب إٔب تغّب الزكايا الٍب ينظر منها إٔب الظاىرة 
بل ىو راجع كذلك إٔب مسائل أخرل من بينها كعلى األخص كثرة أساليب الفساد ككذا التنوع ُب سبل تغلغلو ُب 

اجملتمعات كالدكؿ على السواء، األمر الذم دفع بالكثّب من الباحثْب ُب ىذا اجملاؿ إٔب اعتماد الكثّب من 
كهبدؼ تيسّب فهم ظاىرة الفساد كٙبليلها كاإلحاطة هبا، جرل تصنيف الفساد ُب . (المطلب األكؿ)التعريفات 

الدراسات كالتحقيقات ا٤بيدانية إٔب أشكاؿ ٨بتلفة، استنادا إٔب بعض ا٤بعايّب، كىو ما ٠بح بالتوصل إٔب نتائج 
كما أف طبيعة البحث تفرض علينا استخداـ . (المطلب الثاني)ملموسة ُب تفسّب الظاىرة كقياس آثارىا 

مقاربات متعددة بْب الفساد كظاىرة كظواىر كمفاىيم أخرل نتيجة التقارب ا٤بوجود بينهم، فارتأينا الوقوؼ عند 
 (.المطلب الثالث)ىذه العبلقة 

 المطلب األكؿ
 تعريف الفساد

مبدئيا، نشّب إٔب أننا ال ٭بلك تعريفا موحدا للفساد، ٩با يعِب كجود إشكالية حقيقة لدل الباحثْب ُب 
كلعل األسباب ُب ذلك تعود إما إٔب عدـ كجود منهج موحد . تصوير ىذا ا٤بصطلح كالتعبّب عنو بطريقة متماثلة

لدراسة ىذه الظاىرة، إذ أف معظم ا٤بؤلفْب الذين اىتموا با٤بوضوع ينتموف إٔب حقوؿ معرفية ٨بتلفة أك لتعدد 
٦باالت النشاط اإلنسا٘ب الٍب ٲبكن للفساد أف يستشرم فيها، فيوجد الفساد ا٤بإب، كالفساد االقتصادم، كالفساد 

 .، فأم تعريف للفساد ال بد أف يربز معايّب ٧بددة تقاس على ضوئها أفعاؿ الناس...اإلدارم إْب

                                                             
، -دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية-أنظر، عبد اهلل بن ناصر آؿ غصاب، منهج الشريعة اإلسبلمية ُب ٞباية اجملتمع من الفساد ا٤بإب كاإلدارم،  - 1
 .07.، ص2011، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 1.ط
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بغية البحث ُب بعض األفعاؿ ا٤بكونة للفساد، يكوف من الضركرم البحث عن مفهـو الفساد بصفة عامة 
، كالفساد من الزاكية القانونية بصفة خاصة، ذلك أهنا الزاكية الٍب (الفرع األكؿ)ُب االصطبلح اللغوم كالشرعي 

 (.الفرع الثاني)يتم النظر من خبل٥با إٔب الفساد ُب ىذه الدراسة 

 الفرع األكؿ
 الفساد في اللغة كاالصطالح الشرعي

، كألف (أكال)نظرا لشيوع ظاىرة الفساد، فإنو يكوف من ا٤بهم البحث عن مفهـو الفساد من الناحية اللغوية 
مصطلح الفساد كمشتقاتو كثّبا ما يَبدد ُب النصوص القرآنية كعبارات الفقهاء، فقد ارتأينا أف ٭بهد لبحثنا ىذا 

 (.ثانيا)ببياف إٝبإب الستعماؿ ىذه الكلمة ُب النصوص الشرعية كأقواؿ الفقهاء 

 الفساد في اللغة: أكال

يقتضي االتفاؽ ُب معظم البحوث األكادٲبية على ٙبديد معُب ا٤بصطلحات ا٤بستخدمة كمضموهنا حٌب 
 :ينحصر ا١بدؿ ُب إطاره ا٤بوضوعي، كاستنادا إٔب ذلك فإنو ٲبكن تعريف الفساد لغة ب

، فسادا، مصدر مشتق من فعل ثبلثي، فسد، أم نقيض للفعل (بالضم)الشيء، يفسد " فسد"يقاؿ 
صلح، فيقاؿ فسد، يفسد، فاسدا، فسدكا، كما يستعمل لفظ الفساد ٗبعُب الشيء، أم ٙبولو من حالة صحية 

 .1إٔب حالة مرضية

كما ٪بد مفاىيم أخرل لغوية لتفسّبه، كالتلف، كالعطب أك ا١بدب كالقحط أك القتل كاغتصاب ا٤باؿ، 
كيقاؿ ا٤بفسدة، أم الضرر، كا٤بفسدة خبلؼ ا٤بصلحة، كالفساد خبلؼ اإلصبلح، كقالوا . العصياف لطاعة اهلل

 .2ىذا األمر مفسدة لكذا، أم فيو فساد

٩با تقدـ نستنتج أف أصدؽ ا٤بعا٘ب للفظ الفساد كأمشلها ىو ما خالف ا٤بصلحة كناقضها، سواء كانت 
 .3ا٤بصلحة مادية أك معنوية، صغّبة أك كبّبة، أك كاف من قبيل العطب كالتلف كخركج الشيء عن كونو منتفعا بو

                                                             

.413، 412.، ص2003، دار الكتب العلمية، بّبكت، 3.أنظر، ٝباؿ الدين بن منصور األنصارم، لساف العرب، اجمللد -  1  

2
  .452.، ص2005، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، 4.، ط(ا٤بسمى الصحاح)أنظر، ا١بوىرم إ٠باعيل بن ٞباد، تاج اللغة كصحاح العربية - 

3
، أكادٲبية نايف 1.أنظر، ٧بمد بن ا٤بد٘ب بوساؽ، التعريف بالفساد كصوره من الوجهة الشرعية، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب الدكٕب ٤بكافحة الفساد، ج- 

  .92.، ص2003العربية للعلـو  األمنية، الرياض، 
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، كتعِب السبب ُب corruptionكال ٱبتلف األمر كثّبا ُب اللغات األخرل، فالفساد ُب اللغة اال٪بليزية 
كٲبكن أف تعِب مضاد النزاىة . cause to change from good to badالتغيّب من الصاّب إٔب السيئ  

dishonest   أك السوء ،bad 1 كما يستعمل لفظ ، bribe  ُب اللغة اال٪بليزية للداللة على الرشوة الٍب ىي 
أما ُب اللغة الفرنسية، فهناؾ عدة مرادفات للفظ الفساد حيث يرد أحيانا ٗبعُب تدىور . نوع من أنواع الفساد

، أك ا٥ببوط كالذؿ كا٥بواف immoralité، أك الفسوؽ كالفجور pourrissementكسوء األكضاع 
avilissement2 . 

كجاء مصطلح الفساد ُب القانوف ا١بنائي الفرنسي ٗبعُب ا٣بيانة كاغتصاب الواجبات ا٤بلقاة على عاتق 
 .3ا٤بوظف كسوء استغبلؿ الوظيفة الٍب يشغلها

 أك عن  régime corrompuأك قد يستعمل لفظ الفساد ُب معُب أكسع للداللة على النظاـ الفاسد 
:      باآلٌب Ursula CASSANI ، كعن ىذا ا٤بعُب يعرب  criminalité des potentats جرائم ا٢بكم    
« La notion de corruption est , parfois employée dans un sens plus large, lorsque 
l’on parle d’un régime corrompu, ou de la criminalité des potentats, ou vise toutes 
les formes d’exploitation abusive d’une position de pouvoir dans le but de 
s’enrichir… »4.                                                                                                           

إذف، يتضح من خبلؿ ىذا أف ا٤بعُب اللغوم لكلمة فساد ُب اللغة يوصف بأنو حالة تعفن، ا٫ببلؿ، تلف 
األمر الذم ٯبرنا إٔب القوؿ أف ا١بسم أك الشخصية االعتبارية الٍب يطا٥با الفساد ال تعود تقـو بالوظيفة ...تدىور، 

 .الٍب كجدت من أجلها

 الفساد في االصطالح الشرعي: ثانيا

عنيت الشريعة اإلسبلمية ٕبماية ا٤بصاّب العامة لؤلفراد، كاحملافظة على الضركريات ا٣بمس الٍب تعترب ىي 
األخرل ا٢بصن الواقي من شٌب سبل الفساد، فكانت ٥با هبذا أفضلية السبق على غّبىا من النظم ُب الوقاية من 

                                                             
 .25.ف، ص.س.أنظر، داكد عماد صبلح عبد الرزاؽ، الفساد كاإلصبلح، منشورات إٙباد الكتاب العرب، دمشق، د-  1

2 -Cf.LE DICTIONNAIRE LAROUSSE super major, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, p.269. 
3 -Cf. Daniel DOMMEL, Face a la corruption –peut –on l’accepter ? Peut –on la prévenir ? Peut –on la 
combattre ? édit. Ibn khaldoun, Alger, 2004, p.09. 
4
 - Cf. Bernard BERTOSSA, Ursula CASSANI et les autres, Lutte contre la corruption internationale, the never 

ending story, Schulthess Verlag, édit. ROMANDES, 2011, p.33. 
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الفساد ٤با تتسم بو من الشمولية ُب نصوصها التشريعية، كُب ا٤بصاّب احملمية ابتداء من العقائد اإلٲبانية، كالعبادات 
فاإلسبلـ ٓب يقتصر على إصبلح العقيدة، كتنظيم صلة العبد . 1كانتهاء بنظمها االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

بربو فقط، بل ىو دين ٠باكم كمنهج ربا٘ب عِب بتنظيم كل جوانب ا٢بياة أصبل كفرعا، كمن ٍب يعترب ا٣بركج عن 
 .ىذه القواعد ضربا من ضركب الفساد

 .كمن ٍب سندرس معُب الفساد ُب كل من القرآف الكرٙب ، كالسنة، ك الفقو اإلسبلمي

 القرآف الكريم كركد لفظ الفساد في-1

، كسياقات  ُب القرآف الكرٙب ُب أكثر من ٟبسْب موضعا، بدالالت متعددة (مشتقاتو)كرد لفظ الفساد ك
، ٩با يؤكد أهنا ليست على معُب كاحد كما يظن، بل أف الفساد ُب القرآف الكرٙب ينتظم كل ا٤بنكرات ٨2بتلفة

 .كا٤بعاصي الٍب ٚبالف ما ىو مطلوب شرعا

كإف أعملنا االجتهاد ُب تقسيم ىذه اآليات، فيمكن القوؿ أننا ٪بد صنفا منها قد حذرت من الفساد كمن 
الًَّذينى " ا٤بفسدين، كُب إنكار سلوكياهتم، كأفكارىم على تنوع ُب األساليب الداللة على ذلك، كقولو تعأب 

قيضيوفى عىٍهدى اللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًميثىاًقًو كىيػىٍقطىعيوفى مىا أىمىرى اللَّوي ًبًو أىٍف ييوصىلى كىيػيٍفًسديكفى ُب اأٍلىٍرًض أيكلىًئكى ىيمي ا٣ٍبىاًسريكفى   3" يػىنػٍ
ٍبيَّ بػىعىثٍػنىا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ميوسىى ًبآيىاتًنىا ًإٔبى ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئًو فىظىلىميوا هًبىا فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي  "كقولو تعأب 
ره كىًإٍف ٚبيىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم كىاللَّوي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى " كقولو تعأب4"اٍلميٍفًسًدينى  حه ٥بىيٍم خىيػٍ كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصبلى

ىٍعنىتىكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه  ًد "  كقولو تعأب5"ًمنى اٍلميٍصًلًح كىلىٍو شىاءى اللَّوي ألى كىًفٍرعىٍوفى ًذم اأٍلىٍكتىاًد الًَّذينى طىغىٍوا ُب اٍلًببلى
ا اٍلفىسىادى   .6"فىأىٍكثػىريكا ًفيهى

كىًمنى " أما الصنف الثا٘ب من ىذه اآليات، فهو الذم لو صلة مباشرة ٗبوضوع ىذا البحث كقولو تعأب 
نٍػيىا كىييٍشًهدي اللَّوى عىلىى مىا ُب قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ ا٣بًٍصىاـ كىًإذىا تػىوىٔبَّ سىعىى ُب اأٍلىٍرًض  النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ

                                                             
 .165.، ا٤برجع السابق، ص...٧بمد عبد اهلل كلد ٧بمدف، سياسة اإلسبلـ ُب الوقاية -  1
 .329. أٞبد األصفر، ا٤برجع السابق، ص- 2
 .27سورة البقرة، اآلية -  3
 .103سورة األعراؼ، اآلية -  4
 .220سورة البقرة، اآلية -  5
 .11،12، 10سورة الفجر، اآلية -  6
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بُّ اٍلفىسىادى  ٍيتيٍم ًإٍف تػىوىلٍَّيتيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ُب " ؛ كقولو أيضا 1" لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى ا٢بٍىٍرثى كىالنٍَّسلى كىاللَّوي الى ٰبًي فػىهىٍل عىسى
ًإ٭بَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٰبيىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف "  ؛ كقولو تعأب 2"اأٍلىٍرًض كىتػيقىطِّطعيوا أىٍرحىامىكيمٍ 

نٍػيىا كى٥بىيٍم ُب  فىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ذىًلكى ٥بىيٍم ًخٍزمه ُب الدُّ ؼو أىٍك يػينػٍ يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلى
ابه عىًظيمه   .3" اآٍلًخرىًة عىذى

إف الشيء ا٤ببلحظ أف ىناؾ شبو تبلـز ُب القرآف الكرٙب بْب مصطلح الفساد كمصطلح األرض، كإذ قمنا 
 39بعملية إحصائية بسيطة ٪بد أف الكتاب ا٢بكيم استخدـ كلمة الفساد كتصريفاهتا متبلزمة باألرض ُب حدكد 

كىذا إف دؿ على شي، فإ٭با يدؿ على عمـو .  موضعا لكلمة الفساد ُب القرآف الكرٙب50موضعا، من أصل 
كسعة ما يشملو موضوع الفساد، فهذه الظاىرة الٍب تكلم عنها القرآف الكرٙب ليست ظاىرة فردية أك شخصية، أك 

 .٧4بدكدة ٗبجتمع معْب أك حاجة ٧بدكدة، بل ىي ظاىرة تعم اجملتمع اإلنسا٘ب بأكملو

 السنة  كركد لفظ الفساد في-2

كردت أحاديث كثّبة ُب النهي عن الفساد كأسبابو كدكافعو كبواعثو، نكتفي بذكر طائفة منها، كقولو عليو 
ا٤بتمسك بسنٍب عند فساد أمٍب لو أجر " الصبلة كالسبلـ ُب ا٢بديث الذم يركيو أبو ىريرة رضي اهلل عنو 

٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " كما ركم عن معاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنو أنو قاؿ . 5"شهيد
، كقولو كذلك ُب 6"إ٭با األعماؿ كالوعاء إذا طاب أسفلو طاب أعبله كإذا فساد أسفلو فسد أعبله: يقوؿ 

الذين : يا رسوؿ اهلل كمن الغرباء؟ قاؿ : بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء قالوا " ا٢بديث 
 .7"يصلحوف ما أفسد الناس

 

 

                                                             
 .205، 204سورة البقرة، اآلية -  1
 .22سورة ٧بمد، اآلية -  2
 .33سورة ا٤بائدة، اآلية -  3
 .04.، ا٤برجع السابق، ص...عبد الباقي عبد الكبّب عبد الواحد، منهج الشريعة ُب مكافحة الفساد-  4
 .6 .، ص1994أنظر، أبو داكد سليماف بن األشعث السجستا٘ب، سنن أيب داكد، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت، -  5

 .153.، ص2003أنظر، أبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب، الشهّب بابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكتن -  6
  .620.، ص1985، دار الكتاب العريب، بّبكت، 1. أنظر، ا٥بيثمي علي بن أيب بكر، ٦بمع الفوائد، ٙبقيق ٧بمد عبد الرزاؽ ٞبزة، ج- 7
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 تعريف الفساد في الفقو اإلسالمي-03

فكل منهي عنو مفسدة، . 1"أنو ٝبيع احملرمات كا٤بكركىات شرعا"يعرؼ الفساد ُب الشرع اإلسبلمي على 
كلذا ٪بد أف الشريعة اإلسبلمية ٓب تَبؾ مفسدة إال كهنت عنها كطلبت درأىا كإزالتها كاتقاءىا، كُب ىذا اإلطار 

 .2"الفساد ىو العمل با٤بعصية" يقوؿ ابن كثّب بأف 

كما ٪بد بعض التعريفات األخرل ك الٍب جاءت ُب نفس سياؽ التعريف أعبله، حيث يعرؼ الفساد أيضا 
خركج الشيء عن االعتداؿ، سواء كاف ىذا ا٣بركج قليبل أك كثّبا، كيستعمل ُب النفس كالبدف كاألشياء " بأنو

ضد الصبلح، كحقيقتو العدكؿ عن االستقامة إٔب "، أك ىو كما يراه القرطيب بأنو 3"ا٣بارجة عن االستقامة
تغّب الشيء عما كاف عليو من الصبلح، كقد يقاؿ ُب "أما اإلماـ ابن ا١بوزم فيعرؼ الفساد بأنو . 4"ضدىا

 .5"الشيء مع قياـ ذاتو، كيقاؿ فيو مع انتقاصها، كيقاؿ فيو إذا بطل كزاؿ

كيطلق ٝبهور الفقهاء لفظ الفساد ُب باب ا٤بعامبلت ٗبعُب البطبلف، فا٤بعاملة الفاسدة ىي تلك الٍب 
تشتمل على ٨بالفة للشرع ُب ركن من أركاهنا، أك شرط من شركطها، فا٤بعاملة الفاسدة ال يَبتب عليها أم أثر من 

 .6اآلثار الشرعية

ففي باب العقود مثبل، ٪بد أف لفظ الفساد عند الفقهاء يطلق على كل ما ىو مشركع أصبل غّب مشركع 
 .7كصفا

 

                                                             
، 2000، دار القلم، دمشق، 2.أنظر، ابن عبد السبلـ عز الدين عبد العزيز، القواعد الكربل، ٙبقيق نزيو كماؿ ٝباؿ، عثماف ٝبعة ضمّبية، ط-  1

 .11.ص
 .50.، ص1983، دار الفكر، بّبكت، 1.انظر، ابن كثّب إ٠باعيل بن عمر الدمشقي، تفسّب القرآف العظيم، ج-  2
، 2008أنظر، نواؼ سآب كنعاف، الفساد اإلدارم كا٤بإب، أسبابو، آثاره ككسائل مكافحتو، ٦بلة الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات، جانفي -  3
 .84.، ص33.ع
 .202.، ص2002،  دار الكتاب العريب، بّبكت، 2.،ط1.أنظر، القرطيب ٧بمد بن أٞبد، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج-  4
 .127.، ا٤برجع السابق، ص...٧بمد أٞبد الصاّب، التعريف بالفساد كصوره من الوجهة الشرعية-  5
، 2005، 21.أنظر، آدـ نوح علي معابدة، مفهـو الفساد كمعايّبه ُب الفقو اإلسبلمي، ٦بلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد-  6
 .414-413.، ص2.ع
 يأخذ هبذا الرأم ا٢بنفية، فهم يعتربكف الفساد ٗبثابة منزلة كسطى بْب الصحة كالبطبلف، فهم بذلك يرتبوف بعض اآلثار الشرعية على ا٤بعامبلت - 7

 .414.الفاسدة دكف الباطلة، أنظر، آدـ نوح علي معابدة، ا٤برجع السابق، ص
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اإلخبلؿ بالسلطات ا٤بمنوحة ٗبوجب كالية "  إٔب حد كبّب بأنو 1-نتفق مع صاحبو-كنورد ىنا تعريفا 
شرعية عامة، بتجاكز حدكدىا ا٤بشركعة قصدا أك استعما٥با ٗبا يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية كاقعا أك 

ففي ىذا التعريف ٣بص صاحبو معُب الفساد بأنو ٦برد ا٣بركج عن االستقامة الٍب أمرنا شرعا بإتباعها ُب ". مآال
ليوفى  "قولو تعأب ٨باطبا نبيو ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم  ا أيًمٍرتى كىمىٍن تىابى مىعىكى كىالى تىٍطغىٍوا إًنَّوي ٗبىا تػىٍعمى فىاٍستىًقٍم كىمى

كما أبرز ا٤بعايّب الٍب ٲبكن من خبل٥با ا٢بكم شرعا على تصرؼ معْب بأنو فاسد، كىي ٘باكز ا٢بدكد . 2"بىًصّبه 
 .ا٤بوضوعة للسلطات اإلدارية، كاستعما٥با استعماال يتناَب مع أحكاـ الشريعة

بعد عرض ا٤بفهـو العاـ للفساد، يكوف من الضركرم االنتقاؿ إٔب مفهومو ا٣باص سيما من الناحية 
 .القانونية

 الفرع الثاني
 الفساد من الوجهة القانونية

، يليو تعريف الفساد ُب القانوف (أكال)نتعرض من خبلؿ ىذا الفرع إٔب تعريف الفساد ُب القانوف الدكٕب 
 (ثانيا)الداخلي 

 تعريف الفساد في القانوف الدكلي: أكال

لقد أدرؾ اجملتمع الدكٕب خطورة الفساد، كازداد قلقو إزاء تداعياتو كعواقبو، كما ازداد يقينو إٔب ا٢باجة 
 .3ا٤باسة إٔب سياسات فعالة للتصدم ٥بذه الظاىرة، من خبلؿ تعاكف إقليمي دكٕب

كألٮبية ا٤بوضوع كعا٤بيتو، كقضية تشغل اىتماـ اجملتمع الدكٕب، فإف الباحث ٯبد نفسو أماـ تباين ُب 
كجهات النظر ُب تعريف الفساد كىذا راجع إٔب تعدد أشكاؿ الفساد كمظاىره، ُب ٨بتلف فركع اجملتمع اإلنسا٘ب 

سواء من الناحية السياسية أك اإلدارية أك االقتصادية أك حٌب األخبلقية، فيقاؿ فساد إدارم أك اقتصادم أك 

                                                             
 .426. آدـ نوح علي معابدة، ا٤برجع السابق، ص- 1
 .112سورة ىود، اآلية، -  2
 .03. أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ا٤برجع السابق، ص- 3
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 1كمن ٝبلة ىذه التعريفات الٍب عنيت بالفساد، نذكر التعريف الذم جاءت بو منظمة الشفافية الدكلية. سياسي
 .2"الفساد ىو سوء استخداـ السلطة لتحقيق مكاسب شخصية: "بقو٥با

إساءة استعماؿ الوظيفة للكسب ا٣باص، فالفساد ٰبدث عادة عندما يقـو : "كما عرفو البنك الدكٕب بأنو
موظف بقبوؿ أك طلب أك ابتزاز أك رشوة لتمويل عقد أك إجراء ٤بناقصة عامة، كما يتم عندما يقـو ككبلء أك 

كسطاء لشركات أك أعماؿ خاصة بتقدٙب رشاكل لبلستفادة من سياسات أك إجراءات عامة للتغلب على منافسْب 
أك ٙبقيق أرباح خارج إطار القوانْب، كما ٲبكن أف ٰبدث الفساد عن طريق استغبلؿ الوظيفة العامة دكف اللجوء 

 .3"إٔب الرشوة كذلك بتعيْب األقارب أك استغبلؿ أمواؿ الدكلة مباشرة

ككقراءة أكلية ُب مًب ىذا التعريف نرل أنو قد ركز على آليتْب رئيسيتْب من آليات الفساد، تشمل األكٔب 
الرشوة كدفع العمولة ا٤بباشرة إٔب ا٤بوظفْب ك ا٤بسؤكلْب ُب القطاع العاـ كا٣باص، بينما تشمل اآللية الثانية كضع 

 .4اليد على ا٤باؿ العاـ كا٢بصوؿ على مناصب ألفراد العائلة كاألقارب ُب ا١بهاز ا٢بكومي

عبلقة األيدم الطويلة ا٤بتعمدة الٍب هتدؼ الستنتاج الفوائد من : "أما صندكؽ النقد الدكٕب قد عرفو بأنو
 .5"ىذا السلوؾ لشخص كاحد أك جملموعة ذات عبلقة باآلخرين

الفساد ىو : "كإٔب جانب ىذه التعريفات، جاء التعريف الذم تبناه بنك التنمية اآلسيوم، حيث يرل بأف 
السلوؾ الذم يصدر من موظفي كمسؤكٕب القطاع العاـ كا٣باص عن طريق استغبلؿ ا٤بنصب، كالذم يؤدم إٔب 

 .6"ا٢بصوؿ على ريع مادم غّب نظيف أك ٙبقيق مصلحة خاصة، مقابل أداء أك تسهيل خدمة معينة

                                                             
 دكلة، تقع أمانتها 100، كىي منظمة دكلية غّب حكومية، رائدة ُب مكافحة الفساد، تضم فركعا ُب أكثر من 1993تأسست ىذه ا٤بنظمة سنة -  1

  www.transparency.org، ، أنظر(أ٤بانيا)العامة ُب برلْب 

، دار الكندم للنشر كالتوزيع، 1.؛ لؤم أديب العيسى، الفساد اإلدارم كالبطالة، ط226.، صا٤برجع السابقأنظر، فايزة ميمو٘ب، موراد خليفة، -  2
 .24.؛ عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص28.، ص2009األردف، 

 عماد صبلح عبد الرزاؽ ؛60.، ا٤برجع السابق، ص...، 5.أنظر، حسينة شركف، العبلقة بْب الفساد كا١برٲبة ا٤بنظمة، ٦بلة االجتهاد القضائي، ع-  3
 .29.، ص2003الشيخ داكد، الفساد كاإلصبلح، منشورات اٙباد كتاب العرب، 

4
 .80.، ص2006، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، 02.أنظر، ٧بمود عبد الفضيل، مفهـو الفساد كمعايّبه، ط-  

5
 .08.، ص2013، عآب الكتاب ا٢بديث، األردف، -دراسة مقارنة باإلدارة النظيفة–أنظر، نعيم ابراىيم الظاىر، إدارة الفساد -  

6 - Cf. Kalnins  VALTS, Corruption : définition, causes et conséquences, formation multidisciplinaire à l’attention 
des avocats et auxiliaires de justice en matière de détection de la corruption et des conflits d’intérêts, Tunis 
24/25 septembre 2014, p.02. publier sur le site :  
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corrupti
on%20definition,%20causes%20and%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf  

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corruption%20definition,%20causes%20and%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corruption%20definition,%20causes%20and%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf
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، ذلك 1ٓب تعط تعريفا ٧بددا للفساد، كيرجع البعض كأخّبا ٪بد أف اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد
كىو نفس النهج الذم أخذت بو االتفاقية . من أجل خدمة ىدؼ االتفاقية كا٤بقصود الذم أعدت من أجلو

العربية ٤بكافحة الفساد، حيث ركزت على مسؤكلية ا٤بوظفْب العموميْب بتجرٙب أفعاؿ كتلك ا٤بتعلقة بالرشوة، 
 .2االختبلس، االستيبلء على األمواؿ العامة

كلكن بالرجوع إٔب مشركع اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد الذم كضعو فريق خرباء حكومي دكٕب 
، ٪بد أنو أكرد تعريفا للفساد 2000 ديسمرب 04 ا٤بؤرخ ُب 55/61عمبل بقرار ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة رقم 

إتياف أفعاؿ ٛبثل أداء غّب سليم للواجب، أك إساءة استغبلؿ ٤بوقع أك سلطة ٗبا ُب ذلك "  على أنو 2ُب ا٤بادة 
أفعاؿ اإلغفاؿ توقعا ٤بزية أك سعيا للحصوؿ على مزية يوعد هبا أك تعرض أك تطلب بشكل مباشر أك غّب مباشر 

كنظرا . 3"أك إثر قبوؿ مزية ٩بنوحة بشكل مباشر أك غّب مباشر سواء للشخص ذاتو أك لصاّب شخص آخر
 .4حملدكدية ىذا التعريف، فلقد ًب الَباجع عن عنو ُب ا٤بشركع النهائي لبلتفاقية

كآخر ما نسجلو ىو أف القانوف الدكٕب ٓب يعط تعريفا موحدا للفساد، فهل األمر كذلك ُب القانوف 
 .الداخلي؟ كىو ما سنحاكؿ اإلجابة عنو ُب النقطة الوالية

 تعريف الفساد في القانوف الداخلي: ثانيا

ُب اجملاؿ القانو٘ب، كعلى الرغم من شيوع استخداـ لفظ الفساد، إال أننا ٪بد أف القوانْب العقابية ال توظف 
ىذا ا٤بصطلح كجرٲبة معاقب عليها، على الرغم من أهنا ٘بـر األفعاؿ ا٤بشكلة للجرائم ا٤بوصوفة ُب كقتنا ا٢بإب 

 .ٔبرائم الفساد

كىو ما قاـ بو ا٤بشرع ا١بزائرم، حيث ٪بد أنو بعد حصره ألىداؼ قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ُب 
". كل ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب الباب الرابع من ىذا القانوف" على أنو أ/2ا٤بادة األكٔب، عرؼ الفساد ُب ا٤بادة 

ىذه ا١برائم الٍب عددىا ا٤بشرع ا١بزائرم ال ٚبرج عن مفهـو الرشوة، احملاباة، استغبلؿ النفوذ، اختبلس األمواؿ 
 .إْب من ا١برائم الٍب تشكل اعتداء على ا٤بصلحة العامة للمجتمع...العمومية

                                                             
 .29. أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ا٤برجع السابق، ص- 1
 .60.حسينة شركف، ا٤برجع السابق، ص-  2
، -ماىيتها ككسائل مكافحتها دكليا كعربيا– ٧بمود شريف بسيو٘ب، ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية ؛29.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص - 3
 .30.، ص2004، دار الشركؽ، القاىرة، 01.ط
 .30. أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ا٤برجع السابق، ص- 4
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كهبذا التعريف، ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم قد تأثر با٤بنهج األ٪بلوسكسو٘ب كالذم ٰبرص دائما على تعريف 
كما أف ا٤بشرع ا١بزائرم بتضمينو ىذا . ا٤بصطلحات الواردة ُب ثنايا القانوف ُب البداية قبل االنتقاؿ إٔب األحكاـ

التعريف، فإنو قد ٘بنب تقدٙب تعريف يشوبو القصور من ناحية، كمكنو من احَباـ مبدأ الشرعية، حيث أنو فصل 
 .الوصف ا١برمي ُب عدد معترب من ا٤بواد ُب الباب الرابع من قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو

، كإ٭با بْب لنا صوره كحصرىا، كإف كاف ٬1بلص ُب األخّب إٔب أف ا٤بشرع ا١بزائرم ٓب يعرؼ لنا الفساد
التعريف ا١بامد - سّبا على اصطبلح فقهاء القانوف الدكٕب ا١بنائي– ٯبنح إٔب تسمية ذلك تعريفا، فهو 2البعض
فالتعريفات ال ٧بل ٥با ُب التشريعات كإ٭با ٧بلها الدراسات الفقهية كا٤بذكرات التوضيحية للقوانْب . للفساد

 .كالتشريعات

 .كال يستقيم البحث ُب ىذا ا٤بوضوع إال من خبلؿ استعراض موقف الفقو من تعريف الفساد

 الفرع الثالث
 التعريف الفقهي للفساد

يظهر من خبلؿ مراجعتنا لبعض ا٤براجع الٍب عنيت بدراسة موضوع الفساد، أف ىناؾ ٧باكالت عديدة 
لتحديد الفقهاء ٤بعُب الفساد، ىذا األخّب اختلف مفهومو من باحث آلخر، كمناط ىذا التباين ىو اختبلؼ 

 سبب ىذا االختبلؼ ُب 3ا٤بدارس الفلسفية الٍب تناكلت موضوع الفساد من جهة، كمن جهة أخرل يرجع البعض
كوف أف مفهـو الفساد ٱبتلف من عصر آلخر، كمن مكاف إٔب آخر، حيث ٚبتلف النظرة إٔب السلوؾ الذم 

 .4تنطبق عليو خاصية الفساد طبقا لداللتو
للفساد  (موسعة)كبإمعاف النظر ُب ىذه احملاكالت الفقهية لتعريف الفساد، ٪بد أف ىناؾ تعريفات عامة 

 (.ثانيا)، كأخرل حاكلت تعريف الفساد بصورة خاصة (أكال)
                                                             

، كالفساد السليب الذم عرفو "سعي ا٤بوظف ا٢بكومي بنشاط من أجل منح العقد" ٖببلؼ ا٤بشرع الفرنسي الذم ميز بيم ما أ٠باه الفساد النشط -  1
 ".قبوؿ ا٤بسؤكؿ ٥بدية أك مكافأة أخرل بعد منح العقد أك تقدٙب ا٣بدمة" بأنو 

CF, Daniel DOMMEL op.cit. p .09. 
 .227.فايزة ميمو٘ب، موراد خليفة، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .15.، ص2008أنظر، حسنْب احملمدم بوادم، الفساد اإلدارم لغة ا٤بصاّب، درا ا٤بطبوعات ا١بامعية، اإلسكندرية، -  3

4 -«bien que le terme de corruption soit largement utilisé, il reste très difficile à définir car aucune des multiples 
tentatives ne parvient à englober les nombreux cas et les divers formes prises par le phénomène ». Cf, Radouane 
BNOU-NOUÇAIR, La lutte mondiale contre la corruption de l’empire romain à l’ère de la mondialisation, édit. 
L’HARMATTAN, Paris, 2007, p.15. 
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 تعريف الفساد بصورة عامة: أكال

درس ا٤بفكركف منذ زمن بعيد مفهـو الفساد، كلكن ا٤ببلحظ أف أعلب البحوث كانت تتسم بالعمومية 
 .كالشموؿ، حيث ٓب تكن ىناؾ ٕبوث موجهة بشكل مطلق ٤بعا١بة تفاصيل إشكالية الفساد

كمن األمثلة الٍب نعرضها للتدليل على ذلك، استعماؿ مصطلح الفساد من قبل ا١بيل األكؿ من ا٤بفكرين 
بغرض اإلشارة إٔب كل أفعاؿ األفراد الٍب ٚبل با٤بعايّب    Platon, Aristote,  Machiavelالفبلسفة، أمثاؿ 

فأرسطو فسر النظم الفاسدة من خبلؿ ىيمنة كحكم الفرد كنزكعو للممارسة االستبداد . األخبلقية للمجتمع
كالطغياف على األعضاء الذين يكونوف ٦بتمع ا٤بدينة، حيث تعد النظم ا٤بلكية ا٤بطلقة كحكم األقلية إحدل النظم 

 .1األكثر فسادا من بقية النظم كا٢بكومات

 فقد فسر الفساد بارتباط الفرد بفكرة ا٢برية الٍب أصبحت لصيقة باألنانية  Machiavelكمن جهة 
، حيث أف حرية الفرد ال تتجسد إال إذا فعل ما يشاء ٩با يؤدم بو ُب النهاية إٔب تكسّب ٝبيع القيم  كمفهـو

أف الفساد مستأصل ُب الطبيعة  Montesquieu كُب نفس الصدد يعترب . كاألعراؼ السائدة ُب اجملتمع
اإلنسانية الٍب تتسم بالنقص كعدـ االكتماؿ، كحٌب األب الركحي لبلقتصاد آدـ ٠بيث فسر ىذه الظاىرة ٗبيوؿ 

اإلنساف لتحقيق رغباتو، فهو تواؽ ك٧بب بطبيعتو للماؿ كالراحة كا٥بناء، كلذلك فإف ٝبيع ا١بهود الٍب يبذ٥با تتجو 
 .٫2بو ٙبقيق منفعتو الشخصية

أحد األعراض الدالة :" كُب إطار التعريفات ا٤بوسعة للفساد، ٪بد أف األستاذة سوزاف ركز أكرماف تعرفو بأنو
، كىذا يعِب حسب رأيها أف ا٤بؤسسات الٍب كانت قد صممت إلدارة العبلقات 3"على كقوع خطأ ُب إدارة الدكلة

ا٤بتداخلة بْب ا٤بواطنْب كالدكلة أصبحت تستخدـ بدال من ذلك كسيلة لئلثراء الشخصي كتقدٙب ا٤بنافع إٔب 
 .الفاسدين

                                                             
 .11.زىرة بن ٱبلف، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .12.زىرة بن ٱبلف، ا٤برجع السابق، ص-  2
، دار األىلية للنشر كالتوزيع، عماف، 1.، ترٝبة فؤاد سركجي، ط-األسباب، العواقب، كاإلصبلح–أنظر، سوزاف ركز أكرماف، الفساد كا٢بكم -  3

 .29.، ص2003
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كُب العرؼ االجتماعي، يستخدـ مصطلح الفساد للداللة على طائفة من األفعاؿ ا٤بخالفة للقوانْب 
فعلماء االجتماع . 1كاألنظمة ا٤برعية كالعرؼ العاـ، هبدؼ ٙبقيق منافع شخصية على حساب ا٤بصلحة العامة

يركف أف الفساد بشٌب أنواعو دليل على كجود خلل اجتماعي يعود إٔب عوامل تارٱبية، اجتماعية، كثقافية تنتج من 
التنازع بْب ٝباعات ٨بتلفة كقيم ٨بتلفة ُب اجملتمع الواحد، كتبعا لذلك فإف الفساد ينمو كيَبعرع كلما زاد الصراع 

كىذا يعِب أف الفساد اإلدارم ما ىو إال نتيجة لفساد أعم كأمشل منو كىو . كالتناقض بْب القيم ا٤بتضاربة ُب اجملتمع
 .2فساد البناء االجتماعي

فالفساد يبدأ بالظهور بصورة مستَبة كيقابل با٤بقاكمة كالرفض من قبل أفراد اجملتمع، كلكنو مع مركر الوقت 
تصبح بعض أشكالو مقبولة من فئات متزايدة من أفراد اجملتمع، كتدرٯبيا تصبح القيم االجتماعية غّب معادية 

 ".شطارة"لبعض أشكاؿ كصور الفساد، بل تصبح كما يعرؼ ُب العرؼ ا١بزائرم 

ك٤بؤسس علم االجتماع العبلمة عبد الرٞبن بن خلدكف نظرة خاصة للفساد، إذ يرل أف أساس الفساد ىو 
الولع با٢بياة ا٤بَبفة بْب أفراد ا١بماعة ا٢باكمة، كقد ١بأ أفراد ا١بماعة ا٢باكمة إٔب ا٤بمارسات الفاسدة لتغطية 

 .3النفقات الٍب يتطلبها الَبؼ

كقد كافقو ُب ىذا الطرح عديد األعبلـ من أمثاؿ أبو عبد اهلل بن األزرؽ الذم يرل أف الفساد ىو اختبلط 
كىو رأم نتفق معو، إذ أف ما يناقض ركح التجارة ُب ذاهتا أف تقـو هبا طبقة األشراؼ، فهذا . 4التجارة بالنفوذ

كلقد كاف العرؼ الذم أباح لطبقة األشراؼ ُب ا٪بلَبا أف . يقضي على سهولة البيع كالشراء بْب التجار كالعواـ
٤با أبصر " تيوُب"ٛبارس التجارة أكثر العوامل ا٤بساعدة على إضعاؼ ا٢بكومة ا٤بلكية، كالدليل على ذلك ما فعلو 

إنِب قيصر، ك٘بعلوف مِب رباف السفينة، فمن أم شيء : فأحرقو قائبل ٥با " تيودكرا"مركبا مشتمبل على سلع لزكجتو 
 .5"يستطيع الفقراء أف يكسبوا عيشهم إذا ما قمنا ٕبرفتهم أيضا

                                                             
1 - Elle se définit, selon Arlond HEIDENEIMER, comme «  la poursuite d’un intérêt privé aux dépens d’un intérêt 
public ». cité par, Eric ALT et Irène LUC, la Lutte contre la corruption, 1ère édit, Presses Universitaires de France, 
Paris, Avril 1997, p.04. 

 .23.حسنْب احملمدم بوادم، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .265.ف، ص.س.، دار العريب، بّبكت، د3.أنظر، عبد الرٞبن بن خلدكف، ا٤بقدمة، ط-  3
4
 .653/654.، ص2007، دار السبلـ للطباعة كالنشر، القاىرة، 1.أنظر، أبو عبد اهلل بن األزرؽ، بدائع السلك ُب طبائع ا٤بلك، ط-  

5 - Cf, Montesquieu, De l’esprit des lois, T.2, livre.20, chapitre.22, édit. ENAG, Algérie, 1990, p.14. 
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كُب إطار ا٤بفهـو ا٤بوسع دائما، نشّب إٔب ما ذىب إليو ا٤بدير العاـ للمنظمة العربية ٤بكافحة الفساد السيد 
كل ما يتصل باالكتساب غّب ا٤بشركع، أم من دكف كجو حق كما " عامر خياط، الذم عرؼ الفساد على أنو 

 .1السلطة السياسية كالثركة، ُب ٝبيع قطاعات اجملتمع: ينتج عنو لعنصرم القوة ُب اجملتمع 

على الرغم من إٯبابيات ىذا التعريف الذم تقدـ بو األستاذ عار خياط، إذ ربط ُب تفسّبه لظاىرة الفساد 
بْب السلطة كا٤باؿ، كالذم نرل أف ىذا التزاكج يشكل أحد أىم أسباب الفساد، إال أنو ما يؤخذ عليو أنو حصر 

الفساد ُب إحدل صوره ا٤بتمثلة ُب االكتساب غّب ا٤بشركع، كمن ٍب فإنو أقصى صور الفساد األخرل كاستغبلؿ  
 .إْب..النفوذ كاحملاباة ك

كُب تصور آخر ٥بذه الظاىرة يربط بْب الفساد كالنظاـ، يرل األستاذ ركبرت تيلماف، أف الفساد ظاىرة 
تسود ُب بيئة تساند فيها السياسة العامة للحكومة نظاما بّبكقراطيا، أين تتم معظم ا٤بعامبلت ُب سرية نسبية 

 .2، كال تفرض عليها جزاءات ر٠بية(كالرشوة كتوظيف األقارب من غّب ذكم ا٤بؤىبلت كا٣بربات)

ىو دفع شخص مسؤكؿ عن طريق كسائل خاطئة "  عن معجم كيبسَب أف الفساد 3ىذا كقد أكرد البعض
كنرل أف ىذا التعريف قد جانب الصواب، باعتبار أنو ال يشَبط ". كالرشوة النتهاؾ الواجب ا٤بلقى على عاتقو

أف يدفع ا١با٘ب إٔب ارتكاب الفعل الفساد دفعا، كإ٭با قد يقـو بو ٗبحض إرادتو على كجو من الرضا، كما أنو ال 
يكوف الفساد من قبيل انتهاؾ الواجب فقط، بل قد يكوف من قبيل قياـ ا٤بسؤكؿ بواجبو على ٫بو خارؽ للقانوف 

 .كجرٲبة سوء استغبلؿ الوظيفة العامة

 تعريف الفساد بصورة خاصة: ثانيا
استخداـ السلطة العامة من " نذكر على سبيل ا٢بصر تعريف لؤلستاذ علي الشتا الذم عرؼ الفساد أنو 

أجل كسب أك ربح شخصي أك من أجل ٙبقيق ىبة أك مكانة اجتماعية، أك من أجل ٙبقيق منفعة ١بماعة أك 
 .4"طبقة ما بالطريقة الٍب يَبتب عليها خرؽ القانوف أك ٨بالفة التشريع كمعايّب السلوؾ األخبلقي

                                                             
نظر، عامر خياط، مفهـو الفساد، ا٤بشاريع الدكلية ٤بكافحة الفساد كالدعوة لئلصبلح السياسي كاالقتصادم ُب األقطار العربية، ٕبوث كمناقشات أ-  1

، بّبكت، يونيو 1.الندكة الٍب أعدهتا ا٤بنظمة العربية ٤بكافحة الفساد، ط  .50.، ص2006، الدار العربية للعلـو
مقتبس عن صبلح الدين فهمي ٧بمود، الفساد اإلدارم كمعوؽ لعمليات التنمية االجتماعية كاالقتصادية، ا٤بركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب، -  2

  .39.، ص1999الرياض، 
 .20.، ص2009أنظر، موسى بودىاف، النظاـ القانو٘ب ٤بكافحة الفساد ُب ا١بزائر، ا٤بؤسسة الوطنية للنشر كالتوزيع، الركيبة، -  3
 .43.،ص1999ف ا٤بكتبة ا٤بصرية، اإلسكندرية، 1.أنظر، علي الشتا، الفساد اإلدارم ك٦بتمع ا٤بستقبل، ط-  4
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 يعرؼ الفساد بدءا بتحديد مفهـو الوظيفة العامة، كاستنادا إٔب 1(اال٘باه القانو٘ب)بينما ىناؾ ا٘باه آخر 
، حيث يعرؼ الفساد على (1967)القوانْب كاألدبيات اإلدارية، كىو اال٘باه الذم يتزعمو األستاذ جوزيف نام 

أك ىو سلوؾ مناطو . سلوؾ ٱبالف الواجبات الر٠بية للمنصب العاـ، تطلعا إٔب مكاسب خاصة أك معنوية" أنو 
تتمثل أبرز ٘بليات ىذا . انتهاؾ القواعد القانونية ٤بمارسة أنواع معينة من التأثّب تستهدؼ ٙبقيق منفعة خاصة

أكلوية القرابة كالصداقة –، كاحملسوبية -تقدٙب ا٤بزايا لشاغل ا٤بنصب العاـ هبدؼ تلويث ضمّبه-السلوؾ ُب الرشوة 
كهنب ا٤باؿ أك - إْب على الكفاءة كاالستحقاؽ ُب إسباغ النعم كأداء ا٣بدمات...أك االنتماء الديِب أك ا١بغراُب 

 ..2"استخدامو بصورة غّب مشركعة، جريا كراء منافع ذاتية

إف أىم ما يؤخذ على ىذا التعريف ىو تبِب األستاذ للمفهـو الضيق للفساد باعتباره ظاىرة ترتبط بالوظيفة 
العامة فقط، متجاىبل بذلك نصيب القطاع ا٣باص من ىذه الظاىرة، كمن ناحية أخرل تظهر عبلمة ضعف 

، فنرل من جهتنا صعوبة ضبط ىذه العبارة بدقة، خاصة "انتهاؾ القواعد القانونية"التعريف ُب استخدامو لعبارة 
 . إذا أخذت على إطبلقها دكف النظر ٢بجم ا٤بخالفة القانونية كال نوعها كال صفة القائم هبا

على سبيل ا٤بثاؿ يسمح أف تدفع شركة كربل أك ٝباعة ضغط أمواال طائلة لتمويل  3فاجملتمع األمريكي
مرشح لرئاسة ا١بمهورية األمريكية، كال ٘بد ُب ىذا التمويل فسادا أك إفسادا للعملية السياسية، بينما يرل ذات 

اجملتمع أف تقدٙب ىدية إٔب رئيس دكلة يعترب نوع من الفساد، كلذلك ٯبرم اإلعبلف عنها فور تسلمها، كيصدر هبا 
 .قرار من أجهزة أخرل ُب الدكلة لقبو٥با كضمها إٔب ثركة اجملتمع أك الدكلة

كما يرل األستاذ أٞبد نور أنو ٯبب عدـ النظر إٔب الفساد على أنو ٦برد ا٣بركج عن القواعد القانونية 
السائدة ُب اجملتمع، ذلك أنو من ا٤بمكن أف يكوف النظاـ القانو٘ب نفسو فاسدا يسمح ٗبمارسات فاسدة لكوف 

 .4ىذه القواعد من صنع الطبقة ا٤بسيطرة

                                                             
الفساد ىو سلوؾ منحرؼ عن الواجبات " من بْب التعريفات الٍب اعتمدت ا٤بعيار القانو٘ب ُب تعريف الفساد، تعريف األستاذ كليتجارد ركبرت -  1

 .62.أنظر، ٧بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص". الر٠بية، ٱبرؽ القانوف عن طريق ٩بارسة بعض أنواع السلوؾ الذم يراعي ا٤بصلحة ا٣باصة 
2 - CF, Johnston MICHAEL, A la recherche de définition : vitalité politique et corruption, la corruption dans les 
démocraties occidentales, Revue internationale  des  sciences sociales, n.149, septembre 1996, n.149, pp.371-387. 

اخَبنا اجملتمع األمريكي على اعتبار أنو من أكثر النظم ُب العآب حساسية من الفساد، كرغبة ُب ٧باربتو، كما ٯبب أف ال ننسى أف الواليات ا٤بتحدة -  3
أنظر، مصطفى الفقي، الفساد اإلدارم كا٤بإب بْب السياسات كاإلجراءات، مركز ا٤بشركعات الدكلية . األمريكية دكلة دٲبقراطية ُب أدؽ تعريفاهتا ا٢بديثة

 .10.، ص2008ف، .ـ.ا٣باصة، د
 .44. علي الشتا، ا٤برجع السابق، ص- 4
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ٲبكن االستنتاج بصورة عامة أف النظرة إٔب الفساد ك٧باكلة تعريفو من قبل الباحثْب تتأثر باالنتماء ا٤بعرُب 
للباحث، كبا٤بنظور الذم ينطلق منو الراغب ُب تعريف الفساد، لذلك ليس ىناؾ إٝباع حقيقي على تعريف 

 .شامل يطاؿ كافة أنواع الفساد، كٰبظى ٗبوافقة كافة الباحثْب ُب ىذا ا٤بوضوع

إف تعدد مفاىيم الفساد، ال يعِب أف مضامينو كمعانيو كأبعاده ال تزاؿ غامضة، كبالتإب فإف مكافحتو أك 
التصدم لو لن يكوف ٩بكنا، كلكن على العكس من ذلك، فإف التعمق األكادٲبي كالتنظّب ا٤بنهجي سيساعد 
األنظمة السياسية كا٥بيئات القضائية كرجاؿ اإلدارة كاالقتصاد كل حسب موقعو من أجل تبِب االسَباتيجيات 

 .كا٣بطط الشاملة للحد من خطورة ىذه الظاىرة

كبناء على ما سبٌق، ترل الدراسة أف على ا٤بتصدم لتعريف الفساد ليتجنب التضارب بْب التعريفات 
 :كليحصل على ا٤برضي منها أف يراعي ما يلي

مبلحظة التباينات كاالختبلفات ُب ا٤بوركثات الثقافية كاالجتماعية كالسياسية كالدينية حٌب يتسُب لو  -
 كضع التعريف ُب إطاره الزما٘ب كا٤بكا٘ب الصحيح؛

 .  أف يبْب نوع الفساد ا٤براد تعريفو ك٦بالو حٌب يتسُب لو كضع التعريف الصحيح كا٤بناسب -

ىذا كإف كاف الفساد موضوع متشعب كعاـ، كانعكاساتو متنوعة كمتفاكتة، فغنو يرتبط ٗبجموعة من 
. اال٫برافات تقـو هبا السلطات ا٤بؤسسية ا٤بخولة أك ا٤بفوضة لتحقيق منافع شخصية خبلفا لؤلغراض الٍب ر٠بت ٥با

كلكن ىذا ا٤بفهـو العاـ ٰبوم أشكاال كأ٭باطا عديدة، تعكس الصور أك اجملاالت الٍب ٯبرم فيها اال٫براؼ 
 .بالسلطة، كىذا ما سيكوف ٧بل البحث فيما يلي

 المطلب الثاني
 أنواع الفساد

سبق اإلشارة إٔب أف عدـ التوصل إٔب تعريف شامل كمتفق عليو للفساد راجع إٔب عدة أسباب، كيأٌب ُب 
مقدمتها كجود صور كأنواع ٨بتلفة للفساد، ىذه األخّبة ٚبتلف بتنوع اجملاالت الٍب ينتشر فيها الفساد، كاختبلؼ 

 .ا٤بتورطْب فيها
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، كمن ناظر إليو (الفرع األكؿ)فالفساد أنواع، فهو ٱبتلف من ناظر إليو كفقا للقطاع الذم ينمو فيو 
الفرع )، كأخّبا من ناظر إليو حسب اجملاؿ الذم تتخللو ا٤بفسدة (الفرع الثاني)باعتبار شدة أك درجة الفساد 

 (الثالث

 الفرع األكؿ
 الفساد حسب القطاع 

، الفساد ُب القطاع ا٣باص (أكال)يصنف الفساد طبقا ٥بذا ا٤بعيار إٔب نوعْب، ٮبا الفساد ُب القطاع العاـ 
 (ثانيا)

 1الفساد في القطاع العاـ: أكال

كىو الفساد الذم ينمو ُب اإلدارات ا٢بكومية كٝبيع ا٥بيئات العمومية الٍب تتبعها، أين تشكل اإلدارة العامة 
. إْب من ا٤بمارسات الفاسدة...ا٢بقل ا٣بصب ٤بمارسة شٌب أنواع الفساد، كالرشوة، كاحملاباة كاستغبلؿ النفوذ

ألجل  (الوظيفة)كيعترب ىذا النوع من الفساد من أكثر معوقات التنمية، حيث يتم استغبلؿ ا٤بنصب العاـ 
األغراض كا٤بصاّب الشخصية، نأخذ على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر، التعيْب ُب الوظائف العمومية يكوف على أساس 

 .القرابة أك الوالء السياسي على حساب الكفاءة كا٤بساكاة ُب الفرص

لقد اعَبفت السلطات العمومية عندنا ضمنيا بالفساد الذم أصبح ينخر اإلدارة العمومية، خاصة 
الدين بدكم إلطارات كموظفي الوزارة كا١بماعات احمللية  ا١بماعات احمللية، ففي تعليمة كجهها كزير الداخلية نور

 .2كا٤بنتخبْب احملليْب، دعا فيها إٔب ضركرة ٧باربة البّبكقراطية كالرشوة كاحملسوبية

 الفساد في القطاع الخاص: ثانيا

ٱبطئ البعض باعتقاده أف الفساد آفة ابتلي هبا القطاع العاـ فقط، فنظرا ألخطبوطية ىذه الظاىرة فقد 
 .أصبحت ٛبس بشكل كبّب القطاع ا٣باص

                                                             
، أشغاؿ ا٤بؤٛبر الدكٕب حوؿ مكافحة الفساد ُب الوطن العريب -٘بربة األردف–أنظر، خليل عطا اهلل، مدخل مقَبح ٤بكافحة الفساد ُب العآب العريب -  1

 .340.، ص2009ا٤بنظم من قبل ا٤بنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، 
 .2015يونيو13أنظر، مراد ٧بامد، السلطات تعَبؼ بتفشي الفساد ُب اإلدارة، جريدة ا٣برب، -  2
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 مفهـو القطاع ا٣باص، بأنو ذلك ا١بزء من االقتصاد الذم يكوف 1كتتبُب عدد من النظريات االقتصادية
خارج سيطرة ا٢بكومة مباشرة، كيشمل أيضا النشاطات االقتصادية لؤلفراد كا٤بنظمات الٍب يكوف الربح ىو ا٥بدؼ 

 .منها، كالٍب تسمى القطاع الشخصي

كيساىم القطاع ا٣باص بشكل ٧بورم ُب ٙبسْب ا٤بستويات كاجملتمعات، كما أنو ينتج الثركة االقتصادية 
كيعجل من التنمية من خبلؿ توسيع فرص ا٢بصوؿ على الرعاية الصحية كالتعليم كغّبىا من ا٣بدمات العامة 

 .كا٢بيوية

فإذا ما أصيب ىذا القطاع بالفساد، شوه االقتصاد الوطِب كقلت فرص التنمية، لذلك ٪بد أف اتفاقية األمم 
ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد قد أكدت على حيوية ىذا القطاع من خبلؿ منع ضلوعو ُب الفساد، عن طريق تعزيز 

 .2معايّب احملاسبة كمراجعة ا٢بسابات ُب القطاع ا٣باص

، حيث يساىم ُب 3ما ال شك فيو أف تكلفة فساد القطاع ا٣باص ال ٚبتلف عن نظّبه ُب القطاع العاـ
تد٘ب االستثمار العاـ، كإضعاؼ مستول ا١بودة ُب البنية التحتية بسبب الرشاكل الٍب ٙبد من ا٤بوارد ا٤بخصصة 

كما أف للفساد أثر مباشر على حجم كنوعية موارد االستثمار األجنيب ٤با تنطوم عليو ىذه . لبلستثمار
فقد أثبتت الدراسات أف الفساد يضعف ىذه التدفقات . االستثمارات من إمكانات نقل ا٤بهارات كالتكنولوجيا

 .4االستثمارية، كقد يعطلها األمر الذم ٯبعلو يساىم ُب تد٘ب إنتاجية الضرائب

 فقد أثبتت الدراسات أف الفساد يضعف ىذه التدفقات االستثمارية، كقد يعطلها ٩با ٲبكن أف يساىم ُب 
 من الشركات األجنبية العاملة با١بزائر ال تتعامل بنزاىة، %38تد٘ب إنتاجية الضرائب، كما أثبتت الدراسات أف 

 .5بل ٛبارس الرشوة للحصوؿ على صفقات أك مشاريع

 .فضبل عن معيار القطاع الذم ينمو فيو الفساد، يوجد معيار آخر يفسر الفساد ٕبسب حجمو
                                                             

 .203.، ص1995أنظر، حسْب عمر، موسوعة ا٤بصطلحات االقتصادية، مكتبة القاىرة ا٢بديثة، -  1
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد12أنظر، ا٤بادة -  2
 . كما يليها من ىذه الرسالة87. أنظر، اآلثار االقتصادية للفساد، ص-  3
4

على ا٤بستول الدكٕب، كشف تقرير ٤بنظمة الشفافية الدكلية أف الشركات األمريكية ىي أكثر الشركات الٍب ٛبارس أعماال غّب مشركعة، تليها الشركات - 
الفرنسية كالصينية كاأل٤بانية، حيث تتعامل ىذه الشركات مع فئة كبّبة من ا٤بوظفْب ُب ٨بتلف دكؿ العآب، أين تدفع ٥بم رشاكل كبّبة مقابل ا٣بدمات 

- دراسة مقارنة بْب ا١بزائر كماليزيا- أنظر، سارة بوسعيود، دكر إسَباتيجية مكافحة الفساد االقتصادم ُب ٙبقيق التنمية ا٤بستدامة. الٍب يقدموهنا ٥با
 .20.، ص2012/2013، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيّب، (سطيف)مذكرة ماجستّب، جامعة فرحات عباس 

 .26.، ص2007، ا٤بؤسسة الوطنية للنشر، ركيبة، فيفرم 29.أنظر، رشيد ٤بوارم، التنمية كا٢بكم الراشد، ٦بلة ٦بلس األمة، ع-  5
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 الفرع الثاني
 معيار حجم الفساد

، كالفساد الصغّب (أكال)الفساد الكبّب :  أنواع رئيسية ىي4 الفساد كفقا ٥بذا ا٤بعيار إٔب 1يقسم الفقهاء
 (.رابعا)، كالفساد احمللي (ثالثا)، الفساد الدكٕب (ثانيا)

 الفساد الكبير: أكال

كىو ما يعرب عنو بفساد الدرجات الوظيفية العليا من ا٤بوظفْب، يقـو بو كبار ا٤بسؤكلْب كا٤بوظفْب لتحقيق 
 (كتجارة السلع كا٤بقاكالت الكربل، مشركعات البنية التحتية)مصاّب مادية، ككثّبا ما يرتبط بالصفقات الكربل 

كلقد أطلق عليو الفقو الغريب جرائم . 2كمن ٍب فإنو يشكل أخطر أنواع الفساد لتكليفو خزانة الدكلة مبالغ طائلة
 .3ألنو يتشكل من تسلط السلطة على رأس ا٤باؿ" ذكم الياقات البيضاء"الصفوة كجرائم 

كيشرح لنا األستاذ عبد ا٢بميد إبراىيمي كيف بدأ الفساد الكبّب ُب ا١بزائر، إذ يفسر نشوءه مع انطبلؽ 
عمليات التصنيع ا٥بائلة الٍب تبلورت ُب استثمارات مكلفة انعكست ُب الواقع ُب اللجوء الزائد عن ا٢بد إٔب ا٣بارج 

عموما، كإٔب فرنسا خصوصا من أجل استّباد التكنولوجيا، ك٘بميع القركض ا٣بارجية ا٤بتزايدة لتمويل اإل٪بازات 
 .4الصناعية الكبّبة، عبلكة على االستّباد ا٤بفرط للمنتوجات كا٣بدمات ا٤بتنوعة

إف اللجوء الزائد عن ا٢بد إٔب التعاكف التقِب األجنيب قد أدل با١بزائر إٔب عملية تراكمية للنفقات غّب 
كيعود سبب ىذه العملية إٔب ظهور مكاتب . ا٤بربرة، سواء فيما يتعلق ٗبستواىا ا٤برتفع جدا أك صفتها ا٤بتكررة

 .5دراسات كشركات ا٥بندسة ُب ا١بزائر ا٤برتبطة بالشركات العمبلقة، كمنتجي األجهزة ُب ببلدىا األصلية

 
                                                             

، الكتاب األكؿ، دار الكتاب ا٢بديث، 1.؛ صبلح الدين حسن السيسي، جرائم الفساد، ط25.أنظر، ببلؿ خلف السكرانة، ا٤برجع السابق، ص-  1
-  مصادره، نتائجو مكافحتو–؛ ٧بمد أٞبد دركيش الفساد 351/352.؛ عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص227.، ص2012القاىرة، 

 .18.، ص2010، عآب الكتب، القاىرة، 1.ط
 .59،60.، ص2003، دار مصر احملركسة، القاىرة، 1.أنظر، حناف سآب، ثقافة الفساد ُب مصر، ط-  2
 .42.، ص1996مطابع ركز اليوسف ا١بديدة، القاىرة، - الرشاكل، العموالت، هنب ا٤باؿ العاـ–أنظر، كرٲبة كماؿ، فساد الكبار -  3
 .842.، ا٤برجع السابق، ص.....عبد ا٢بميد إبراىيمي، دراسة حالة ا١بزائر، الفساد كا٢بكم الصاّب ُب الببلد-  4
كىي فَبة التصنيع ا٥بائلة ) 1978 ك 1973 أنو ًب ُب الفَبة ا٤بمتدة ما بْب 1979أكضحت دراسة قامت هبا كل من كزارٌب التخطيط كا٤بالية عاـ -  5

 مليار دكالر أمريكي، انظر  18 مليار دينار جزائرم، أم 79.4 عقد للتعاكف التقِب، أين بلغت قيمة ىذه العقود 4912توقيع  (الٍب عرفتها ا١بزائر
 .847.عبد ا٢بميد إبراىيمي، ا٤برجع السابق، ص
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 (فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) الفساد الصغير: ثانيا

كىو الفساد الذم يستهدؼ منافع كعوائد ٧بدكدة ُب قيمتها، كعادة ما ينتشر ُب ا٤بستويات الوظيفية 
الدنيا، كيرتكب من قبل صغار ا٤بوظفْب، كما أف ا٤بقابل ا٤بإب فيو بسيط إٔب حد ما، مثل تقدٙب رشوة من أجل 

 .التعجيل ُب ا٢بصوؿ على تراخيص البناء مثبل ،أك اإلفبلت من عقوبة ما

كما يؤسف لو، أف مثل ىذه السلوكات كا٤بمارسات أصبحت أمورا عادية ألفها ا٤بواطنوف ُب اإلدارة الٍب 
، فكثّبا ما يلجأ ا٤بواطن إٔب االتصاؿ بصديق أك باستعماؿ نفوذ ما أك سلطة 1طغت عليها أساليب البّبكقراطية

 .من أجل أف ٰبصل على خدمات ىي ُب األصل ٦بانية كال ٙبتاج إٔب تدخل أم كسيط

إف ىذا التصرؼ كإف كاف ٯبنب البعض من كطأة القواعد البّبكقراطية، إال أنو يشجع على ظهور ٦بموعات 
اقتصادية غّب قانونية، كما يساعد على ٙبويل كاختبلس األمواؿ من ا٤بؤسسات اإلنتاجية ٩با ٱبفض قدرة ىذه 

كما أف كجود مثل ىذه ا٤بمارسات . 2ا٤بؤسسات على االستثمار، كما يشكل مساسا مباشرا بالقيم الدٲبقراطية
الفاسدة يؤدم إٔب اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة العامة، حيث تنقلب ىذه ا٤بمارسات إٔب سلوكيات مشركعة عند 

 .الكثّب من الناس، كىو ما ينعكس سلبا على أخبلقيات اجملتمع كمبادئو

كلعلنا ال نبالغ إذا ما قلنا أف الكثّب من ا٤بشكبلت األمنية كاألخبلقية الٍب تعا٘ب منها بعض اجملتمعات 
عموما، أك اجملتمع جزائرم خصوصا راجع إٔب تفشي الفساد الصغّب ُب أبسط أدبيات الوظيفة، فكثّبا ما نسمع 

 .الٍب يعا٘ب منها ا٤بواطن" ا٢بقرة"أك نقرأ عن ٧باكالت انتحار أماـ مقرات البلديات أك الواليات بسبب 

لقد أصبحت منظمات اإلجراـ، كا٤بخدرات كاإلرىاب تستثمر ُب مثل ىذه األمور، حيث تعمل بشكل 
مكشوؼ على ىدـ جوانب األمن كاالستقرار ُب اجملتمع، حيث ساعد على ذلك ضعف األجهزة اإلدارية ُب 

ىذا الوضع أثر كثّبا على برامج ا١بهاز . القياـ بدكرىا ا٢بكومي ُب كثّب من األحياف بسبب توغل الفساد فيها
ا٢بكومي، كخاصة ما يتعلق منها ٖبدمة ا٤بواطن، حيث صرفت العديد من ا١بهود كاألمواؿ ٫بو ٧باربة ىذه الظاىرة 

                                                             
إف احملاباة كالبّبكقراطية كأكثر منها الرشوة كالفساد، ىي اآلفات ا٣ببيثة الٍب يعا٘ب منها " كذلك بتأكيد رئيس ا١بمهورية على ىذا األمر عندما قاؿ -  1

مقطع من الكلمة ..." ٦بتمعنا أكثر ٩با يعا٘ب من الفاقة كاإلمبلؽ، ذلك أف ىذه اآلفات ٛبس بأعز ما ٲبلكو ا١بزائريوف كا١بزائريات، ٛبس بالعدؿ كالكرامة
، منشور ٗبجلة ٦بلس 2002/2003 ٗبناسبة افتتاح السنة القضائية 30/10/2002الٍب ألقاىا رئيس ا١بمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 

 .12.، ص2002، لسنة 02.الدكلة، ع
2
 -Cf,  Marc SEGONDS, Internationalisation de l’incrimination de la corruption, ou le devenir répressif d’une 

arme économique, revue mensuelle, LexisNexis, Jurisclasseur, droit pénal, septembre, 2006, p.06. 
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الٍب جعلت ا١بهاز اإلدارم منشغبل عن أداء مهمتو األساسية ا٤بتمثلة ُب تنمية كتطوير اجملتمع، إٔب ٧باكلة ا٢بفاظ 
 .على السلم االجتماعي

كنرل بدكرنا أف الفساد آفة خطّبة ُب جسم أم ٦بتمع يعا٘ب منو، كتقسيمو إٔب فساد كبّب كفساد صغّب ما 
ىو إال تقسيم فقهي، فكما يرل األستاذ موسى بودىاف، فالفساد سواء جرل على أعلى ا٤بستويات أك أدناىا، 

كسواء كقع ُب داخل السلطات اإلدارية أك ُب خارجها، كسواء من طرؼ ا٤بوظفْب الكبار أك العاديْب فإف ذلك ال 
 .1يغّب من حقيقتو كمضاره، كيستلـز تضافر ا١بهود للوقوؼ ُب سبيل مكافحتو

 اإلقليمية ا٢بدكد بذلك يتجاكز كعا٤بيا كاسعا مدل يأخذ الفساد من النوع ىذا :الدكلي الفساد :ثالثا
 منها متعددة أدكاتو الدكٕب كالفساد .با٢بدكد تعَبؼ ال أصبحت كالٍب العو٤بة، إطار ُب كىذا القارات، كحٌب للدكلة

 .إْب...الدكٕب النقد كصندكؽ الدكلية، التجارة كمنظمة الدكلية، كا٤بنظمات ا١بنسيات، ا٤بتعددة الشركات 

 ال ك اإلقليمية، حدكدىا يتجاكز ال ك الدكلة داخل ينتشر الذم الفساد ذلك كىو :المحلي الفساد: رابعا
 . أجنبيةبشركات كجرائمهم ٨بالفاهتم ُب يرتبطوف ال ٩بن كاألفراد، ا٤بوظفْب صغار فساد كونو عن ٱبرج

 الفرع الثالث
 معيار مظهر الفساد

، (ثالثا)، كفساد سياسي (ثانيا)، كفساد مإب (أكال)يقسم الفساد حسب ىذا ا٤بعيار إٔب فساد إدارم 
 (.رابعا)كفساد اجتماعي كثقاُب 

 الفساد اإلدارم: أكال

يتعلق ىذا النوع باال٫برافات التنظيمية كالسلوكية الٍب تصدر عن ا٤بوظف العاـ أثناء تأديتو ٤بهاـ كظيفتو ُب 
كتتمثل مظاىر اال٫برافات التنظيمية ُب عدـ احَباـ أكقات كمواعيد العمل، االمتناع . 2منظومة التشريعات كالقوانْب

 .عن أداء العمل أك الَباخي فيو، إفشاء أسرار الوظيفة كعدـ االلتزاـ بأكامر كتعليمات الرؤساء

 .بينما تتمثل مظاىر اال٫برافات السلوكية ُب استعماؿ السلطة كاحملسوبية كالوساطة كاستغبلؿ النفوذ
                                                             

 .26.موسى بودىاف، ا٤برجع السابق، ص-  1
، 2011، دار اليازكرم للنشر كالتوزيع، األردف، 1.أنظر، ىاشم الشمرم، إثار الفتلي، الفساد اإلدارم كا٤بإب كآثاره االقتصادية كاالجتماعية، ط-  2

 .23.ص
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 1(االقتصادم) الفساد المالي: ثانيا

كيتمثل ىذا النوع من الفساد ُب ٦بمل اال٫برافات ا٤بالية، ك٨بالفة القواعد كاألحكاـ ا٤بالية الٍب تنظم سّب 
كٲبكن مبلحظة مظاىره ُب  .2العمل اإلدارم ُب الدكلة كمؤسساهتا، ك٨بالفة التعليمات ا٣باصة بأجهزة الرقابة ا٤بالية

 .إْب...الرشوة، االختبلس، التهرب الضرييب، الفساد ا١بمركي، اإلثراء غّب ا٤بشركع

كيشكل ىذا النوع أخطر مظاىر الفساد، حيث تشّب األرقاـ إٔب اتساع دائرتو، فهذا كزير العدؿ ا١بزائرم 
 بْب  %20يصرح أف ا١برٲبة االقتصادية ارتفعت معدالهتا ُب ا١بزائر بنسبة تناىز " الطيب بلعيز"السيد - سابقا–

كما  . كىي ا١برٲبة الوحيدة الٍب قفزت إٔب مستويات أعلى ُب السنوات الثبلث األخّبة2009ك  2006سنٍب 
( 2009-2006) شخصا توبعوا ُب قضايا الفساد ُب نفس الفَبة 5575كشف تقرير لوزارة العدؿ أيضا أف 

فيما بلغت االمتيازات  (%55.16)ٛبثلت النسبة العالية ُب نوعية ا١برائم ا٤برتكبة، ُب اختبلس ٩بتلكات عمومية 
 قضية، توبع فيها 948 ،2010 ككما بلغ عدد قضايا الفساد سنة .(%11.37)غّب ا٤بربرة ُب الصفقات العمومية 

 خاصة باختبلس األمواؿ العمومية، كلقد شهدت ا١بماعات احمللية حصة األسد ب 475 شخص، منها 1352
 .3 قضية78 قضية، ك البنوؾ ب 133 قضية، ك مراكز الربيد ب 176

 من ا١برائم ا٤برتكبة ىي ذات % 44كما خلصت دراسة أكادٲبية حديثة ُب ٦باؿ القانوف ك٧باربة ا١برٲبة، إٔب أف 
أما ا٤بديرية العامة . 4طبيعة اقتصادية، كتلك ا٤بتعلقة بالرشوة، كاإلختبلس كإبراؾ صفقات عمومية ٨بالفة للقانوف

 ألف جرٲبة ٗبختلف 216 ألف شخص تورطوا ُب 188، أزيد من 2015لؤلمن الوطِب، فأكقفت خبلؿ سنة 
 .5كماليةأنواعها عرب الَباب الوطِب، منها قرابة ألف قضية اقتصادية 

                                                             
عربنا عنو بالفساد ا٤بإب أك االقتصادم الرتباطو بفكرة ىامة، ىي فكرة ا٤باؿ باعتباره ٧بددا أساسيا لقيمة التبادؿ، فاألفراد يبحثوف دائما من خبلؿ -  1

عملية التبادؿ السلعي بشٌب السبل للحصوؿ على أرباح أكرب، ىذا ما جعل كارؿ ماركس يؤكد بأف ا٤باؿ ىو الذم يفسد الفرد، كىو ٗبثابة احملفز 
 .األساسي لنمو الفساد كتكاثره على حد تعبّب ٧بللي االقتصاد السياسي

Cf, Isabelle DELLATTRE, Corruption a foison regards sur un phénomène tentaculaire, édit. HARMATTAN, 
paris, 2003, p.32. 

، مكتبة الوفاء 1.؛ أمّب فرج يوسف، ا٢بوكمة كمكافحة الفساد اإلدارم كالوظيفي، ط23.أنظر، ىاشم الشمرم، إيثار الفتلي، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .134.، ص2011القانونية، اإلسكندرية، 

أنظر، ٠بّب مربوحي، الفساد كآليات مكافحتو على ضوء النصوص النظرية كالعوائق التطبيقية، ملتقى كطِب حوؿ الفساد كآليات معا١بتو، جامعة -  3
 .92.، ص2012بسكرة، 

 .30/09/2010أ، ا١برائم األخبلقية كاإلقتصادية ُب مقدمة ا١برائم با١بزائر، جريدة الشركؽ، . شفيق-  4
 .04/03/2016ع، ا١برٲبة ارتفعت ُب ا١بزائر العاصمة، جريدة ا٣برب، .ؼ.ـ-  5
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حيث خصصت ا١بزائر )كالبلفت لبلنتباه أف تزايد قضايا اإلجراـ ا٤بإب تزامن مع ارتفاع مداخيل ا١بزائر، 
، كالٍب بلغت مستويات غّب مسبوقة ُب (مليار دكالر لتمويل الربنامج ا٣بماسي 286ميزانية ضخمة قدرت ب 

. السنوات األخّبة، حيث برزت إٔب الوجود فضائح مالية ىزت عرش ا٢بكومة ا١بزائرية على  غرار قضية سونطراؾ
 مليار دكالر بينما قدرت كلفتو األكلية 12غرب الذم استهلك قرابة –أضف إٔب ذلك قضية الطريق السريع شرؽ 

 . مليار دكالر09ب 

 الفساد السياسي: ثالثا

يرتبط مفهـو الفساد ُب اجملاؿ السياسي بنوع ا٢بكم كٗبدل الوضوح ُب توزيع السلطات، كما يرتبط ٗبدل 
ٙبقيق الفصل بْب السلطات، كمبدأ من أىم ا٤ببادئ الدستورية، كىناؾ من يربطو با٤بمارسة السياسية الٍب يظهر 

 .1من خبل٥با الفساد من الزاكية السياسية ُب صورة استغبلؿ النفوذ أك ما يصطلح عليو باحملسوبية السياسية

اإلخبلؿ ا٤بتعمد بقواعد ا٢بياة السياسية ا٤بنصوص عليها ُب :"كقد عرب عنو األستاذ موسى بودىاف بأنو
 التزكير ُب العملية االنتخابية، كانعداـ –يضيف األستاذ –كيشمل ىذا النوع ". الدستور كا٤بواثيق الداخلية للدكلة

الشفافية ُب ا٤بمارسة السياسية كالتمويل ا٣بفي كغّب ا٤بشركع لؤلحزاب السياسية، ا٤بتاجرة البلأخبلقية ُب ذمم 
الناخبْب من حيث بيع كشراء أصواهتم، فضبل عن استغبلؿ بعض األحزاب السياسية للمناصب كالوظائف 

 .2السياسية كاإلدارية من أجل خدمة مصا٢بهم ا٣باصة على حساب ا٤بصاّب كا٤بنافع العامة لؤلمة

ظاىرة "كنشّب ُب ىذا الصدد إٔب دراسة معمقة قاـ هبا األستاذ ٧بمد حليم ليماـ، جاءت ٙبت عنواف 
 : 4، حيث قسم الفساد السياسي من حيث ا٤بستول إٔب3"الفساد السياسي ُب ا١بزائر

                                                             
1
 - « Historiquement, le réflexion sur la perception de la corruption s’est d’abord inscrite, en science politique et en 

sociologie, dans le cadre des travaux sur le fonctionnement des démocraties représentatives ». Cf, Philippe BEZES 
et Pierre LASCOUMES, Percevoir et juger la corruption politique, revue française de sciences politique, 2005, 
Vol.55, Paris, p.759.  

2
 .28، 27.موسى بودىاف، ا٤برجع السابق، ص-  

كذلك ٲبكن اإلشارة ىنا إٔب دراسة قامت هبا الباحثة فتيحة طلحيت الٍب ناقشت فيها العوامل ا٤بختلفة للفساد السائد ُب ا١بزائر، معتمدة على -  3
 .التحليل السوسيو سياسي

Cf, Fatiha TALAHITE, Economie administrée, corruption et engrenage de la violence en Algérie, Revue tiers 
monde, Paris, janvier, 2000, n.161, p.49-74. 

، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر كالتوزيع، 1.ط- األسباب كاآلثار كاإلصبلح–أنظر، ٧بمد حليم ليماـ، ظاىرة الفساد السياسي ُب ا١بزائر -  4
  .82.، ص2011بّبكت، 
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تقـو بو النخبة ا٢باكمة كشاغلي ا٤بناصب العامة كأصحاب السلطة، : فساد القيادة السياسية-1
يرتبط ىذا النوع من الفساد بقمة ا٥بـر السياسي ُب كثّب من أشكاؿ النظم السياسية، حيث  .ا٤بنتنخبْب أك ا٤بعينْب

يقـو قادة ىذه األنظمة بتحويل جزء كبّب من الثركات الوطنية إٔب بنوؾ أجنبية، أين ٙبفظ ٥بم بسرية تامة، كما 
 . يقوموف ٗبسك رشاكل كعموالت على صفقات كبّبة يقوموف بإ٪بازىا

، حيث عرفت ُب (الكونغو حاليا)كالنماذج ُب ىذا الصدد كثّبة، نأخذ على سبيل ا٤بثاؿ النموذج الزائّبم 
فسادا كهنبا للماؿ العاـ على أعلى مستول، حيث تشّب ا٤بصادر إٔب  " 1966سيسي سيكو موبوتو "فَبة حكم 

 من إٝبإب ا٤بيزانية القومية للدكلة كمدفوعات نظّب خدماتو الرئاسية، فضبل عن سيطرتو على  %17حصولو على 
دكاليب استثمارات الدكلة كاستخداـ الرشاكل إلسكات معارضيو من األحزاب، كامتبلكو لنسبة كبّبة من األسهم 

زائّب "، كامتبلكو ٢بصة األسد ُب شركة "كينشاسا"ألكرب شركة سيارات األجرة ُب الببلد، ككذلك أسهم بنك 
 .1"لوكس

 .كىم أعضاء ا٥بيئات التمثيلية احمللية أك الوطنية: فساد األشخاص الذين يشغلوف ككالة انتخابية-2

كىو يشمل فساد األفراد الذين يشغلوف كظائف إدارية : فساد أعضاء األجهزة البيركقراطية الحكومية-3
 .على أدٗب مستول

كُب معرض ٙبليلها للفساد كظاىرة سياسية، ربطت األستاذة سوزاف ركز أكرماف بْب الفساد كالنظاـ 
على تدعيم السياسات االقتصادية الٍب ٘بِب ٥بم  (حكومات النهب)، حيث يعمل ا٢بكاـ الفاسدكف 2السياسي

 .األرباح كلو أدل ذلك إٔب ىبوط الثركة االجتماعية

ينظر ا٢بكاـ  الناىبوف إٔب النظاـ القانو٘ب كمصدر لتحقيق األرباح الشخصية عن طريق دعم األفراد 
، كىكذا استحوذ ا٤بافيا على دكاليب ا٢بكم، كيصّب الفساد 3كالشركات الٍب تكوف على استعداد لدفع الرشاكل

 .كاقعا يوميا معاشا، كيصّب أداة ُب يد النخبة تسيطر من خبللو على الثركة كتقـو بنهبها

                                                             
 .95.عماد صبلح عبد الرزاؽ الشيخ داكد، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .216، 203.سوزاف ركز أكرماف، ا٤برجع السابق، ص-  2
عرب عنها البعض بالزابونية السياسية، كىي تعِب تلك الرابطة الٍب ٘بمع بْب طرفْب أك أكثر قصد تبادؿ ا٤بصاّب كاالمتيازات، كعادة ما تكوف ىذه - 3

 .العبلقة عمودية ٘بمع النظاـ السياسي بباقي األطراؼ

Cf, Jean-Louis BRIQUET et Philippe GARRAUD, Juger la politique –entreprises et entrepreneurs– critiques  de 
la politique, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p.09. 
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إف ىذا الَبابط ا٤بفصلي بْب السلطة السياسية كالثركة، فرضو قانونو ا٣باصػ كاستطاع أف يكسر جذكة الذات 
السياسية، كا٤باىية السياسية أيضا لدل األفراد، كأف ٯبعلو منزكع اإلرادة كالضمّب األخبلقي، حيث أضحى الفرد 

يفكر ٗبنطق استهبلكي ٧بض، ٱبضع لفركض منطق السوؽ السياسي ُب سياقو الرٕبي، دك٭با " كائن مشيئ " ٦برد
 .إعارة أم اىتماـ لقيم خدمة الصاّب العاـ

إف ىذا التزاكج ُب حقيقتو ىو مكرمة احملظوظْب، حيث يكثر الفساد كاحملسوبية، كتطفو على السطح كل 
العلل الٍب تكتنزىا القليل من ا٤بلل كتدكر على نفسها بْب أحضاهنا كظهرانيها، كما أف ىذا التزاكج بْب السلطة 

كا٤باؿ كباؿ على احملركمْب كا٤بقهورين، فقد أضحت عبلقة مشبكة غايتها االستقواء ككسب النفوذ، كقهر الضعفاء 
 .من القـو

ك٭باذج الفساد السياسي ُب ا١بزائر كثّبة، منها ما ذكره الوزير األسبق مراد بن آشنهو ُب معرض حديثو عن 
األمواؿ ا٤بخصصة ٣بدمة ا٤بديونية ا١بزائرية، حيث شكلت ىذه األخّبة دكما مصدرا أساسيا من مصادر الفساد، 

، إذ ارتفع حجم األمواؿ (مشاريع التنمية )إذ ًب ٙبويل القركض ا٣بارجية عن األىداؼ الٍب كانت موجهة ٣بدمتها 
 مليار دكالر، كىذا يعِب 16.3ا٤بهربة بطريقة غّب شرعية منذ الثمانينات إٔب غاية التسعينات ليصل إٔب ما قيمتو 

فمن ا٤بسؤكؿ . 1أنو كلما ارتفع حجم االستدانة كازدادت احتياطي الصرفػ زاد هتريب األمواؿ األجنبية إٔب ا٣بارج
 عن ىذا النهب ؟

ٓب يكن ا٤بنصب أبدا ُب كقت العصر الذىيب للحضارة اإلسبلمية إال كسيلة ٣بدمة ا٤بسلمْب ال ٣بيانتهم، 
ككانت الرعية ٙباسب مسئوليها على الدرىم كالدينار، فهذا سلماف الفارسي ٯبادؿ أمّب ا٤بؤمنْب عمر ابن ا٣بطاب 

، ماحصل 2نرل ثوبك طويبل سابغا، ككلنا كميش اإلزار: أثناء قيامو ٣بطبة ا٤بسلمْب ُب صبلة ا١بمعة قائبل لو
قم يا عبد اهلل : أحدنا إال على ملبس قصّب، فمن أين لك ىذا؟، فأحس عمر أنو متهم باستغبلؿ ا٢بكم، فقاؿ

إف نصيب أيب من الثياب ا٤بفرقة ٓب يكن يغنيو، ألنو رجل طواؿ، : ابن عمر فحدث الناس، فقاـ عبد اهلل يقوؿ
 .3قل نسمع: فاتضح ا٤بوقف، كقاؿ سلماف . فمنحتو نصييب ليكمل حلتو

                                                             
 .٧.172بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .ٗبعُب خارج نصف ساقو-  2
ف، .س.، درا هنضة مصر للطباعة كالنشر، القاىرة، د3.ط- أزمة الشورل–أنظر، ٧بمد الغزإب، الفساد السياسي ُب اجملتمعات العربية كاإلسبلمية -  3

 .54.ص
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لقد كاف ا٢بكم عبادة هلل كٓب يكن شهوة إٔب العظمة، أك مفتوف بالسلطاف، كإدراؾ أف ا٢بكم مسؤكلية 
مؤرقة ىي الٍب جعلت ا٣بليفة ُب ا٤بدينة ا٤بنورة يعد نفسو مسئوال عن أطراؼ الدكلة البعيدة حٌب قاؿ عمر رضي 

 .لو عثرت بغلة ُب العراؽ ٢بسبت عمر مسئوال عنها، ٤باذا ٓب تسو ٥با الطريق؟: اهلل عنو

 الفساد االجتماعي كالثقافي: رابعا

يقصد هبذا النوع ذلك ا٣بلل الذم يصيب منظومة القيم االجتماعية كالثقافية، كا٤بعايّب السلوكية، كٲبثل 
كذلك أخطر أنواع الفساد ألنو يتغلغل ُب الثقافة كالبيئة االجتماعية، فيفقد اجملتمع القدرة على التمييز بْب 

 .1السلوكيات النزيهة كالفاسدة، كاألخبلقيات القوٲبة كغّب القوٲبة

يؤدم ا٫ببلؿ ا٤بنظومة األخبلقية كمنظومة القيم اإلنسانية إٔب جعل السلوؾ اإلنسا٘ب خاضعا ٤بكونات 
التنظيم االجتماعي تبعا لدرجة ٭بو كل منها، فتصبح قيم القرابة أشد تأثّبا ُب السلوؾ عن قيم العدالة، كقيم 

ا٤بصلحة أقول تأثّبا من قيم الوفاء أك اإلخبلص، كقيم االنتصار كشهوة السيطرة أىم من قيم اإلنصاؼ كإحقاؽ 
 .ا٢بق كنصرة ا٤بظلـو

كعليو، فمظاىر الفساد االجتماعي عامة تزداد بشكل خاص مع ا٫ببلؿ ا٤بنظومة األخبلقية كالقيم 
اإلنسانية، حيث تصبح القيم االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية أشد تأثّبا ُب حياة الناس من القيم اإلنسانية 

 .2كاألخبلقية

إْب، ... كمن صور الفساد االجتماعي انتشار الفواحش بشٌب أشكا٥با كالسرقة ك الزنا كشرب ا٣بمر كالقتل 
لذلك ٪بد أف اإلسبلـ أكجد عناية كبّبة كحريصة من أجل اختيار ا٤بوظف، حيث اشَبط توافر ٝبلة من الشركط 

 . 3أٮبها اتصاؼ ا٤برشح للمنصب باألمانة

                                                             
1

أنظر، أٞبد صقر عاشور، مكافحة الفساد ُب الدكؿ العربية، كرقة ٕبث مقدمة ضمن أشغاؿ الندكة الٍب أقامتها ا٤بنظمة العربية ٤بكافحة الفساد ٙبت - 
، بّبكت، 1.، ط" ا٤بشاريع الدكلية ٤بكافحة الفساد كالدعوة لئلصبلح السياسي كاالقتصادم ُب األقطار العربية"عنواف  ، 2006، الدار العربية للعلـو

  .63.ص
 .345. أٞبد األصفر، ا٤برجع السابق، ص- 2
ًفيظه عىًليمه  " 55.يقوؿ تعأب ُب سورة يوسف اآلية-  3 فسيدنا يوسف عليو السبلـ قدـ مؤىبلتو لشغل الوظيفة "  قىاؿى اٍجعىٍلًِب عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإ٘بِّط حى

قىالىٍت   "26كما برزت مؤىبلت سيدنا موسى عليو السبلـ ُب استحقاؽ الوظيفة الٍب ككل هبا ُب قولو تعأب ُب سورة القصص ، اآلية . لدل ملك مصر
رى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اأٍلىًمْبي  يػٍ  ". ًإٍحدىاٮبيىا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
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كىنا يلـز اإلسبلـ حاكم الدكلة أك القائم على أمور ا٤بسلمْب أف يوٕب كٱبتار األصلح، يل أكثر من ذلك، 
فلقد اعترب اإلسبلـ أف تعيْب الصاّب ُب الوظيفة مع كجود من ىو أصلح منو خيانة كربل، فعن حسْب بن قيس 

 1من استعمل رجبل من عصابة: "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: الرحيب، عن عكرمة، عن ابن عباس قاؿ 
 .2"كُب تلك العصابة من ىو أرضى هلل منو فقد خاف اهلل كخاف رسولو كخاف ا٤بؤمنْب

فا٤بوظف كىو ُب عملو ىو ُب عبادة ٱبلص فيها النوايا، كيتجرد فيو من دكاعي ا٥بوا، كمن ا١باه كالسلطاف، 
فالواجب اٚباذ اإلمارة دينا كقربة تتقرب هبا إٔب اهلل، فإف التقرب " يقوؿ - رٞبو اهلل–لذلك ٪بد اإلماـ ابن تيمية 

إليو فيها بطاعتو كطاعة رسولو من أفضل القربات، كإ٭با يفسد فيها حاؿ أكثر الناس البتغاء الرئاسة أك ا٤باؿ 
 .3"فيها

ك٤با كاف الفساد موضوعا عاما كمتشعبا، كانعكاساتو متنوعة، فإنو يرتبط بظواىر كأنظمة أخرل، ٩با يوجب 
 .علينا استعراض ىذه العبلقة

 المطلب الثالث
 عالقة الفساد بالظواىر األخرل

تتعلق : إف ا٤بتتبع ألدبيات الكتابة ُب موضوع كالفساد، يبلحظ إقباؿ الكتاب على دراسة مقاربتْب مهمتْب
األكٔب بارتفاع رقعة الفساد على صعيد عا٤بي بسبب االنفتاح اإلرادم ك البلإرادم، ك التداخل ا٤بتكامل ك ا٤بتقاطع 

ُب العبلقات ك النشاطات الوطنية ك الدكلية، ك باألخص ُب ٦باالت االقتصاد ك التجارة ك ا٤باؿ، األمر الذم 
 (.الفرع األكؿ)جعل من الفساد يرتبط بشكل آخر من أشكاؿ ا١برٲبة، أال ك ىي ا١برٲبة ا٤بنظمة 

بينما تتعلق ا٤بقاربة الثانية ُب إف الفساد كما سبق ذكره، عرض من األعراض الدالة على خلل ُب إدارة 
حيث تسخر ا٤بؤسسات الٍب أنشأت لتنظيم العبلقات بْب ا٤بواطنْب ك الدكلة ُب ٙبقيق اإلثراء ,  (ا٢بكم )الدكلة 

لذا فاف مكافحة الفساد ٯبب أف تستند على إدارة حكيمة فعالة تتكيف . الشخصي للمسئولْب ا٢بكوميْب

                                                             
 .أم ٝباعة من الناس: عصابة-  1
، دار الكتب العلمية، بّبكت، 04.، ج02.أنظر، اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، ط-  2

 .7023، رقم ا٢بديث، 104.، ص2002
مقتبس عن، أٞبد سيد أٞبد معاكية، سياسة اإلسبلـ ُب الوقاية كا٤بنع من الفساد، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب الدكٕب ٤بكافحة الفساد، أكادٲبية نايف العربية -  3

 .230.، ص2003، الرياض، 1.للعلـو األمنية، ج
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كاألدكار الٍب يستطيع من خبل٥با ا٤بواطنوف ك الفئات التعبّب عن مصا٢بهم، ك ٩بارسة حقوقهم القانونية ك ىدا ال 
 (.الفرع الثاني)يتأتى إال بتطبيق قواعد ا٢بكم الراشد 

 الفرع األكؿ
 الفساد ك الجريمة المنظمة

تتضاعف أٮبية البحث ُب ىذا ا٤بوضوع بسبب ا٤بستجدات الٍب طرأت على أساليب الفساد، فهو ٓب يعد 
يقتصر على استيبلء بعض األفراد على األمواؿ العامة ك هتريبها فحسب، بل ٲبتد إٔب ما ىو أخطر من ذلك 
ليصبح غطاءا ٤بمارسات اجتماعية خطّبة ك منظمة، كا٤بتاجرة ُب ا٤بخدرات ك ٘بارة ا١بنس ك تبييض األمواؿ 

 . كٛبويل اإلرىاب

، فإف قواعد القانوف الدكٕب من خبلؿ 1كبعيدا عن ا١بدؿ الفقهي الذم خص ٙبديد مفهـو ا١برٲبة ا٤بنظمة
 أ/2، جاءت صرٰبة ُب تعريفها للجرٲبة ا٤بنظمة ُب ا٤بادة 2اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية

بناء ىيكلي يتكوف من ثبلثة أشخاص فأكثر، كتدـك لفَبة من الزمن الرتكاب جرٲبة أك أكثر من " على أهنا 

                                                             
 :ٛبحور تعريف ا١برٲبة ا٤بنظمة حوؿ أربعة أ٭باط كىي-  1
اللجوء إٔب العنف كا٤بهارة كاالحَباؼ ُب ارتكاب ا١برائم كاستخداـ التكنولوجيات "يعرؼ ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية ٕبسب كصفها : النمط األكؿ-

 "ا٢بديثة، كاستخداـ الرشوة ك٘باكز ا١برٲبة للحدكد الوطنية، كأف ا٥بدؼ الرئيسي للجماعة اإلجرامية ىو ٙبقيق الربح ا٤بادم
ظاىرة اجتماعية سلبية تتصف باٙباد اجملموعات "يعرؼ ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية من خبلؿ السلوؾ اإلجرامي، كعبلقتها بالفعل اجملـر : النمط الثا٘ب-

اإلجرامية، إما على أساس ٧بلي أك قومي، تقسيم ا٤بستويات القيادية التصاعدية كاختيار القيادات، ك٥با خاصية التنظيم كاالنتماء كتستخدـ اإلفساد 
ا٢بكومي، ك٘بنيد ا٤بوظفْب العموميْب باإلغواء أك االبتزاز من أجل كفالة سبلمة التنظيم اإلجرامي كأعضائو، الحتكار كتوسعة دائرة النشاط غّب ا٤بشركع 

 ".لتحقيق أقصى كسب مادم
ا١برٲبة الٍب تأخذ طابع االحَباؼ ا٤بعتمد على التخطيط " حيث يتم تعريف ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية من خبلؿ األساس ُب ا١بـر : النمط الثالث-

احملكم كالتنفيذ الدقيق كا٤بدعم بإمكانيات مادية ٛبكنو من ٙبديد أغراضو، مستخدما ُب ذلك كل الوسائل كالسبل ا٤بشركعة كغّب ا٤بشركعة، معتمدا ُب 
ذلك على ٦بموعة من اجملرمْب احملَبفْب الذين ٲبثلوف الوجو ا٤بباشر للجرٲبة ُب الوقت الذم ٲبثلوف الوجو ا٤بباشر للجرٲبة، ُب الوقت الذم تبقى فيو رموز 

ا١بماعة ا٤بنظمة بعيدة عن مسرح األحداث، يقطعوف ٜبار ا١برٲبة، كيتابعوف نشاطهم بعيدا عن مطاردة القانوف، من خبلؿ الفرار من األجهزة األمنية 
 ".عابثْب بالقيم األخبلقية، ناشرين ُب اجملتمع قيما جديدة ٘بسد سلطة القوة كشرعيتها ُب اكتساب ا٢بقوؽ

كل جرٲبة ترتكب من خبلؿ شخص عضو ُب ٝباعة قائمة كمنظمة الرتكاب " تعرؼ ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية من خبلؿ سلوؾ اجملـر : النط الرابع-
 ".جرائم ٧بددة بذاهتا، من بينها ا٤بخدرات كالدعارة كالتهريب كالقمار، كاالبتزاز كالفساد

؛ مايا خاطر، ا١برٲبة ا٤بنظمة العابرة للحدكد الوطنية كسبل مكافحتها، ٦بلة جامعة دمشق للعلـو 56، 55.أنظر، حسينة شركف، ا٤برجع السابق، ص
 .512-511.، ص3.، ع27.، اجمللد2011االقتصادية كالقانونية، 

ًب التصديق على اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية، ا٤بعتمدة من طرؼ ا١بمعية العامة ٤بنظمة األمم ا٤بتحدة بتاريخ -  2
 .9، ع 2002.ر.، ج05/02/2002 ا٤بؤرخ ُب 02/55بتحفظ، ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم  15/11/2000
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ا١برائم ا١بسيمة، أك ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذه االتفاقية، كا٢بصوؿ بشكل مباشر أك غّب مباشر على مزايا 
 ".مالية أك أم منفعة مادية أخرل

ك ٫بن بصدد دراسة العبلقة بْب ظاىرٌب الفساد ك ا١برٲبة ا٤بنظمة، ينبغي ُب البدء ٙبديد أساس ىذه العبلقة 
 (.ثانيا)ٍب بياف مدل تأثّب ك تأثر كل منهما باآلخر  (أكال)

 الجريمة المنظمة تحديد أساس العالقة بين الفساد ك: أكال

ىناؾ إٝباع على أف العبلقة بْب الفساد كا١برٲبة ا٤بنظمة ىي عبلقة تبادلية، حيث ٪بد كبل منهما يشكل 
فا١برائم الٍب صنفت كأ٭باط من جرائم الفساد ىي جرائم منظمة، كما أف التنظيم ا٥بيكلي . سببا كنتيجة لآلخر

للجرٲبة ا٤بنظمة يقـو على جرائم الفساد، ككذا بناء قنوات تنظيمية للتواصل مع ا٤بفسدين كإفساد ضعاؼ 
 .1النفوس

تربير ىذا الكبلـ ٯبد نفسو ُب أف ٭بو ا١برٲبة ا٤بنظمة كاتساع ٦با٥با كاف ُب ظل الثركة ا٥بائلة الٍب عرفتها نظم 
ا٤بعلومات كاالتصاالت، حيث باتت عملية االتصاؿ بْب منظمات ا١برٲبة الدكلية سهلة، ٩با سهل عملية نقل 

كما أف التغيّب الذم حصل علي الصعيد السياسي كاالقتصادم ك االجتماعي كاف لو اثر مهم .األمواؿ بْب الدكؿ
ُب انتشار ا١برٲبة عرب ا٢بدكد، خاصة بالنسبة للدكؿ الٍب تفتقر أساسا إٔب قوانْب ٙبمي اجملتمع ُب اجملاالت التجارية 

 .2ك ا٤بالية، كإٔب مؤسسات ضبط ك رقابة مؤىلة، كإٔب مؤسسات قضائية تضمن تطبيق القوانْب بفعالية

كلعل ما يسند ىذا اال٘باه كيدعمو حقيقة أف الفساد يتيح بيئة جاذبة كمشجعة ٤بمارسة نشاطات ا١برٲبة 
فشبكات اإلجراـ الدكٕب تسعى إٔب تأمْب عملهم من خبلؿ رشوة أجهزة الشرطة ك القضاء ك . ا٤بنظمة ك توسيعها

إف  .3السياسيْب، من أجل فسح اجملاؿ ٥بم للمشاركة ُب أألرباح الٍب ٯبنوهنا من ىذه العمليات غّب القانونية
استمرار ا١برٲبة ا٤بنظمة كحصو٥با على تسهيبلت من األجهزة ك ا٤بنظمات ا٢بكومية ك األىلية ما ىو إال مؤشر إٔب 

 .اال٫براؼ التنظيمي ك التأثّب علي مراكز النفوذ كالسلطات

كلكن ما يهم ُب ىذا ا٤بقاـ ىو اعتبار بعض صور جرائم الفساد من بْب ا١برائم الٍب ٛبثل جرٲبة منظمة، 
قد تضمنت - كالٍب تبناىا ا٤بشرع ا١بزائرم–ذلك إف اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية 

                                                             
 .٧.104بمد األمْب البشرل، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .414، 413.، ا٤برجع السابق، ص...أنظر، داكد خّب اهلل، الفساد كظاىرة عا٤بية كآليات ضبطها، الفساد كا٢بكم الصاّب ُب الببلد العربية-  2
 .53.سوزاف ركز أكرماف، ا٤برجع السابق، ص-  3
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ُب فقرهتا األكٔب الٍب جاءت ٙبت عنواف ٘برٙب الفساد، حيث  8اإلشارة صراحة إٔب الفساد ُب مادتْب ٮبا ا٤بادة 
جرمت الرشوة سواء الٍب يلتمسها ا٤بوظف العمومي، أك الٍب يعد هبا األشخاص ا٤بوظف ىذا األخّب بغية قيامو 

 الٍب تضمنت تدابّب مكافحة الفساد، منها 09أكامتناعو عن القياـ بعمل يدخل ضمن اختصاصاتو، ككذا ا٤بادة 
على ا٣بصوص ضركرة قياـ الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية باٚباذ تدابّب فعالة، لتعزيز نزاىة ا٤بوظفْب العموميْب كمنع 

 . فسادىم

إضافة إٔب ذلك، فمن ا٤بهم التنويو إٔب أف بعض ا١برائم الٍب تضمنتها االتفاقية سالفة الذكر تدخل ضمن 
جرائم الفساد ُب منظور التشريع ا١بزائرم كجرٲبة تبييض األمواؿ، حيث ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم من خبلؿ قانوف 

مكافحة الفساد جـر ُب ا٤بادة تبييض عائدات جرائم الفساد، ُب حْب أف اتفاقية مكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة تعترب 
تبييض العائدات اإلجرامية من ا١برائم ا٤بكونة للجرٲبة ا٤بنظمة، على أساس أهنا تتجاكز الطابع الوطِب كفقا للمفهـو 

 .من االتفاقية 03الذم أكدت عليو ا٤بادة 

كما أف جوىر ىذه العبلقة ٲبكن فهمو من خبلؿ عملية تبييض ا٤باؿ الذم يعترب ٗبثابة منشط للفساد 
فالفاسدكف من ا٤بسؤكلْب ٕباجة إٔب تبييض ما ٰبصلوف علية بطرؽ غّب مشركعة، . كلشبكات ا١برٲبة ا٤بنظمة

فتبييض األمواؿ يعمل كمشجع على ارتكاب . ككذلك شبكات ا١برٲبة ا٤بنظمة ٕباجة إٔب تبييض ٜبار جرائمهم
 .1ا٤بزيد من جرائم الفساد

كمن الصور الشائعة كذلك للعبلقة بْب الفساد ك ا١برٲبة ا٤بنظمة، ما يتعلق با٤بساس بالبيئة، حيث يتغاضى 
ا٤بتورطوف ُب الفساد عن عمليات اإلضرار بالبيئة الٍب تقـو هبا ٝباعات منظمة، مقابل ا٢بصوؿ على عموالت 

 .كمزايا شخصية

 عالقة التكامل بين الفساد ك الجريمة المنظمة: ثانيا

من الواضح أف ىناؾ تشاهبا ك تطابقا لبعض خصائص ظاىرٌب الفساد ك ا١برٲبة ا٤بنظمة، ٩با يعزز الرأم 
 :2كٲبكن تفسّبه ىذا التكامل كاآلٌب. القائل بوجود عبلقة تأثّب ك تأثر فيها بينهما

 يتمثل ىذا التأثّب ُب: أثر الفساد على الجريمة المنظمة-1
                                                             

جاء ُب تقرير للمخابرات الكندية أف أىم مصدر لتمويل ا٤بافيا اإليطالية ىو التبلعب باألمواؿ العامة، كا٤ببالغ الٍب ترصدىا ا٢بكومات لدعم بعض -  1
 .432.أنظر، داكد خّب اهلل، ا٤برجع السابق، ص. السلع كا٣بدمات، تليها موارد اال٘بار با٤بخدرات كالسبلح

 .255-254.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  2
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 ؛1تغاضي ا٤بتورطْب ُب الفساد عن األفعاؿ اإلجرامية الٍب ترتكبها عصابات اإلجراـ ا٤بنظم-
التسهيبلت الٍب ٙبصل عليها عصابات ا١برٲبة ا٤بنظمة من طرؼ ا٤بتورطْب ُب الفساد، من سلك القضاة -

 كا٤بوظفْب العموميْب ُب ٨بتلف مراحل تنفيذ ا١برٲبة ا٤بنظمة؛
 .مساعدة مرتكيب ا١برٲبة ا٤بنظمة بإخفاء األدلة كالتأثّب على العدالة-

ُب ا٤بقابل ٪بد أف عصابات اإلجراـ ا٤بنظم تقـو بالتأثّب ُب الفساد : أثر الجريمة المنظمة على الفساد-2
 :كذلك ب

 تقدٙب إغراءات مالية كبّبة للموظفْب العموميْب ا٤بتورطْب ُب قضايا الفساد؛-
مساعدة ا٤بوظفْب ا٤بتورطْب ُب الفساد للحصوؿ على ترقيات ُب ا٤بناصب الٍب يشغلوهنا ُب إطار الوظيفة -

 الٍب ٲبارسوهنا؛
 .توفّب ا٢بماية للموظفْب ا٤بتعاكنْب مع ا١بماعات ا٤بنظمة ُب حالة ضبطهم كتعرضهم للمسائلة القضائية-

ال شك أف ىذه العبلقة التبادلية ما كانت لتنمو كتتوطد ىكذا، لوال عنصر العو٤بة، الذم فتح قنوات 
ك٤با كانت عصابات اإلجراـ ا٤بنظم ٕباجة إٔب منافذ للهركب، جاءت العو٤بة . االتصاؿ ا٢بر بْب ٝبيع دكؿ العآب

 .لتوفر ٥با ىذه ا٤بنافذ كا٤بعابر، عن طريق معامبلت األسواؽ ا٤بالية، كمناطق التبادؿ ا٢بر، خالية من القيود كا٤براقبة

كُب سياؽ ٧باربة ظاىرة الفساد، تبت ا٤بؤسسات الدكلية مفهـو ا٢بكم الراشد كمنهج كآلية للحد من 
 .الفساد بشٌب صوره

 الفرع الثاني
 الفساد كالحكم الراشد

رغم اختبلؼ الصبلحيات كالرؤل كاألكلويات بْب ٨بتلف البلداف، يتعاظم اتفاؽ أعضاء ٦بتمع التنمية على 
كينظر إٔب الفساد بشكل متزايد، على أنو ناتج عن ضعف ُب . كجود عبلقة سببية بْب ا٢بكم الراشد كبْب التنمية

 .2كالتمية ا٢بكم ُب كقت تتشكل فيو لغة موحدة تربط بْب قضايا الفساد كبْب ا٢بكم الراشد

                                                             
1 - CF, Jean DE MAILLARD, L’avenir du crime, édit. Paris FLAMARION, 1997, p.10. 

 .19.، ص2008أنظر، مدخل إٔب موضوع الفساد كالتنمية، منشورات برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، ديسمرب، -  2
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ٍب ٫باكؿ إجراء  (ثانيا)، كتبياف أطرافو (أكال)كبغية الوقوؼ على ىذه العبلقة نستعرض مفهـو ا٢بكم الراشد 
 (ثالثا)مقاربة قانونية بْب الفساد كا٢بكم الراشد 

 مفهـو الحكم الراشد: أكال

 يأخذ عدة معا٘ب، كينتمي إٔب ميادين polysémiqueنظريا، مفهـو ا٢بكم ىو مفهـو بوليسيميك 
 ـ كمرادؼ ٤بصطلح 13فقلد استعمل مصطلح ا٢بكم ُب اللغة الفرنسية ُب القرف . 1ك٦باالت معرفية متنوعة

 ٙبت مسمى 14، كالٍب تعِب طريقة كفن اإلدارة، كانتقل للغة اإل٪بليزية ُب القرف gouvernementا٢بوكمة 
gouvernance ٍب استعمل كمصطلح قانو٘ب ُب اللغة الفرنسية سنة . 2 لتمييز مؤسسة السلطة اإلقطاعية

 .16793، ليستعمل ُب نطاؽ كاسع كمعرب عن عبء ا٢بكومة سنة1478

 buon governoملك ٩بلكة بيدمونت كسردينيا مصطلح " أستعار ا٤بلك تشارلز ألربت 1840كُب سنة 
ٍب ظهر التعبّب مرة أخرل ُب اللغة . 4كإطار أساسي ٢بل مشكلة الكساد االقتصادم كسوء التسيّب ُب ٩بلكتو

 كأحد ا٤بفاىيم األساسية لعمل الشركات، كا٤بنظمات، من جهة، كمن 20اإل٪بليزية ُب الربع األخّب من القرف 
اهنيار الكتلة السوفياتية، الشيوعية، فشل )جهة أخرل ساعدت التطورات العا٤بية ا٤بتسارعة ُب نفس الفَبة 

ُب بلورة ىذا ا٤بفهـو الذم  (السياسات التنموية ُب دكؿ العآب الثالث، اقتصاد السوؽ، البّبكقراطية اللربالية، العو٤بة
للتعريف  (البنك الدكٕب، صندكؽ النقد الدكٕب)استخدـ ُب هناية عقد الثمانينات من قبل ا٤بؤسسات الدكلية 

 .5ٗبعايّب السياسة العامة ا١بديدة ُب البلداف ا٤بطبقة لربامج التعديل ا٥بيكلي

فمنذ هناية الثمانينات أصبحت إشكالية ترشيد ا٢بكم تأخذ اىتماما دكليا، ٘بسد ُب عقد سلسلة من 
، مؤٛبر فينا 1992مؤٛبر ريو دٯبانّبك حوؿ البيئة كالتنمية : ا٤بلتقيات كا٤بؤٛبرات الدكلية، نذكر منها على سبيل ا٤بثاؿ

                                                             
1
 -Cf, François CASTAING, La gouvernance : Défis d’une  approche non normative, revue IDARA, numéro 

spécial, actes du colloque international sur la gouvernance, Alger, 20/21 novembre, 2005, Vol.15, 2005, n°2 ,p.09. 
2
- Cf, Philippe MOREAU DEFARGES, La gouvernance, 2ème édit, Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 

Paris, 2003, p.05. 
رسالة دكتوراه ُب - 2000/2010دراسة حالة ا١بزائر –أنظر، شعباف فرج، ا٢بكم الراشد كمدخل حديث لَبشيد اإلنفاؽ العاـ كا٢بد من الفقر -  3

 .03.، ص2011/2012، 3العلـو االقتصادية، جامعة ا١بزائر 
4 -Cf, Guy HERMET, Ali KAZANCIGIL et Jean François  PRUD’HOMME, La gouvernance, un concept  et ses 
applications, édit. KARTHALA, 2005, p.05. 
5
 - Cf, Riadh BOURICHE, La gouvernance, recherches  du séminaire international sur « la bonne gouvernance et 

les stratégies de changement dans le monde en développement, organisé à l’université FARHAT ABBAS, Sétif, 
08/09/avril 2007, 214 ,215. 
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؛ مؤٛبر كوبنهاجن حوؿ التنمية 1994؛ مؤٛبر القاىرة حوؿ الشعوب كالتنمية 1993حوؿ حقوؽ اإلنساف 
، مؤٛبر أركشا 2001؛ مؤٛبر برككسل حوؿ الدكلة األقل تطورا 1995؛ مؤٛبر بكْب حوؿ ا٤برأة 1995االجتماعية 

، حيث ركزت التوصيات النهائية ٥بذه ا٤بلتقيات على حتمية 2001حوؿ ترقية ا٢بكم الراشد ُب القارة اإلفريقية 
 .1٘بسيد ا٢بكم الراشد كآلية للتحوؿ الدٲبقراطي

ٍب برز ىذا ا٤بفهـو ُب أدبيات التحليل ا٤بقارف للنظم السياسية كاستخدـ ُب الوثائق الدكلية لؤلمم ا٤بتحدة، 
 كترجم إٔب اللغة bonne gouvernance كمؤسسات التمويل الدكلية، حيث ًب إضافة لو صفة ا١بيد ليصبح 

 .2العربية إٔب عدة مفردات أٮبها ا٢بكم الراشد، أك الرشيد، أك الصاّب، أك ا٢بوكمة أك ا٢باكمية

٩بارسة السلطة السياسية كاالقتصادية كاإلدارية " الراشد بأنو كقد عرؼ برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي ا٢بكم
ُب إدارة شؤكف الببلد على ٝبيع ا٤بستويات، كيتضمن ا٢بكم اآلليات ا٤بعقدة كالعمليات كا٤بؤسسات ا٤بتطورة الٍب 
من خبل٥با يستطيع ا٤بواطنوف كا١بماعات التعبّب عن مصا٢بهم كحاجاهتم، ك٩بارسة حقوقهم ككاجباهتم القانونية، 

ا٤بشاركة كالشفافية، كا٤بساءلة، كىو : كا٢بكم الرشيد ينطوم على الكثّب من الصفات منها. كالتوسط ٢بل خبلفاهتم
 .3"فعاؿ لتحقيق أفضل استخداـ للموارد، كيتضمن العدالة كسيادة القانوف

 :4إف ىذا ا٤بفهـو ا٤بقدـ من قبل برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، يقـو على ثبلثة ركائز أساسية
 تتعلق بطبيعة السلطة السياسية، كشرعية ٛبثيلها؛: الركيزة السياسية-
تتعلق بطبيعة بنية اجملتمع ا٤بد٘ب، كمدل حيويتو كاستقبللو عن الدكلة من : الركيزة االقتصادية كاالجتماعية-

جهة، كطبيعة السياسات العامة ُب اجملالْب االقتصادم كاالجتماعي، كتأثّبىا ُب ا٤بواطنْب من حيث الفقر كنوعية 
 ا٢بياة؛

                                                             
1
 -Cf, Mohamed chérif BELMIHOUB, Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat : être exigence et 

résistance , Revue IDARA, Algérie, Vol.11, 2001, n°21, p.14. 
تطرح ا٤بفاىيم ُب العلـو االجتماعية عدة إشكاليات خاصة ا٤بفاىيم الٍب يتم ترجتمها من اللغة اال٪بليزية أك الفرنسية إٔب اللغة العربية، كتظهر ىذه -  2

اإلشكاليات ُب عدـ كجود ترٝبة كاحدة متفق عليها للعديد من ا٤بفاىيم، فضبل عن عدـ كجود ترٝبة حرفية باللغة العربية تعكس ا٤بعُب كالدالالت الٍب 
أنظر، يوسف أزركاؿ، ا٢بكم الراشد بْب األسس النظرية .  bonne gouvernanceتعكسها اللغة اال٪بليزية، كىذا ما ينطبق على مصطلح 

باتنة، /مذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة العقيد ا٢باج ٣بضر - دراسة ُب كاقع التجربة ا١بزائرية–كآليات التطبيق 
 .25.، ص2008/2009

أنظر، خّبة بن عبد العزيز، دكر ا٢بكم الراشد ُب مكافحة الفساد اإلدارم كٙبقيق متطلبات الَبشيد اإلدارم، ٦بلة ا٤بفكر، جامعة ٧بمد خيضر، -  3
 .319.، ص8.، ، ع2012بسكرة، نوفمرب 

 .96.، ا٤برجع السابق، ص....حسن كرٙب، مفهـو ا٢بكم الصاّب-  4
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 .تتعلق بعمل اإلدارة العامة ككفاءهتا كفعاليتها: الركيزة اإلدارية-

كعلى أسس ىذه الركائز الثبلث يتبلور مفهـو ا٢بكم الراشد، الذم يتضمن كجود نظاـ إدارم فعاؿ لتنفيذ 
السياسات ا٤بنتهجة، بعيدا عن نفوذ كتسلط السياسيْب، ككذا إشراؾ اجملتمع ا٤بد٘ب كالقطاع ا٣باص ُب مراقبة 

 .السلطة السياسية كاإلدارية، ك٧باسبتها بكل شفافية

 أطراؼ كمكونات الحكم الراشد: ثانيا

من خبلؿ التعريف السابق، يتضح لنا أنو لتحقيق حكم راشد، ال بد من تضافر جهود كل من الدكلة 
 .كمؤسساهتا إٔب جانب القطاع ا٣باص كمؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب، كىي األطراؼ الرئيسية ا٤بكونة للحكم الراشد

 القطاع الحكومي-1

الدكلة مسئولة عن توفّب اإلطار التشريعي ا٤ببلئم الذؿ ينظم العبلقة بينها كبْب الشعب، كيسمح ٥بم 
 با٤بشاركة ُب بناء دكلتهم، عن طريق إصدار تشريعات خاصة با٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب

ضف إٔب ذلك توفّب اإلطار العاـ للحريات كاحَباـ حقوؽ اإلنساف كسن تشريعات تضمن حرية اإلعبلـ، كتطبيق 
كما ينبغي على السلطة التنفيذية ُب ا٢بكومة، توفّب اإلطار البلـز للحفاظ على استقبللية ا١بهاز .سلطة القانوف

 .1القضائي، كيتوجب عليها أيضا إدارة أمواؿ الدكلة، كمتابعة ٙبصيل ا٤بوارد دكف أم إخبلؿ ٗبهامها

 2المجتمع المدني-2
تكمن أٮبية اجملتمع ا٤بد٘ب ُب قدرتو على تأطّب ا٤بواطنْب للعمل التطوعي ُب الشأف العاـ، كُب كل قيم 

ا٤بشاركة ا٤بدنية للعمل كالتنمية التشاركية، كذلك من خبلؿ إشراؾ األفراد كالناس ُب األنشطة االقتصادية 
 .3كاالجتماعية، كالعمل على تنظيمهم ُب ٝباعات ذات قوة للتأثّب ُب السياسات العامة

كنظرا ألٮبية اجملتمع ا٤بد٘ب باعتباره طرفا رئيسيا ُب تفعيل ا٢بكم الراشد، ٪بد مثبل ُب كندا أف عدد 
، تعمل على تقدٙب العديد من ا٣بدمات العامة، إذ 1998 مؤسسة سنة 175000ا٤بؤسسات غّب الرٕبية بلغ 

                                                             
 .11.شعباف فرج، ا٤برجع السابق، ص-  1
تشمل منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب ٝبيع النقابات العمالية كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كاجملموعات اللغوية كالثقافية كالدينية، كا٤بؤسسات ا٣بّبية كٝبعيات -  2

رجاؿ األعماؿ كالنوادم الرياضية كالتعاكنيات، كٝبعيات ٞباية البيئة كا١بمعيات ا٤بهنية كا٤بؤسسات األكادٲبية، كمراكز البحوث، كمنابر اإلعبلـ، كما 
 .97.حسن كرٙب، ا٤برجع السابق، ص. تشمل األحزاب السياسية

 .سيتم التطرؽ إٔب دكر اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مكافحة الفساد ُب الباب الثا٘ب من ىذه الرسالة. 59.يوسف أزركاؿ، ا٤برجع السابق، ص-  3
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تضمن توفّب خدمات على مستول األحياء السكنية، الفنوف، الَبكيح عن النفس، ا٣بدمات االجتماعية، التعليم 
 بليوف 109 بليوف دكالر سنويا، كٗبوجودات قيمتها 90كتقدر مصاريف القطاع التطوعي ُب كندا . كالصحة

 7.5 مليوف فرد، كيستفيد من خدامتها 1.3 من الناتج احمللي اإلٝبإب، كتشغل  %12دكالر، كتشكل ما نسبتو 

 .1مليوف متطوع

كهبذا ٲبكن القوؿ بأف كجود ٦بتمع مد٘ب نشيط، غِب من حيث ا٤بؤسسات، يصبح مؤىبل ُب إرساء ا٢بكم 
كلما ازداد - بصفة مباشرة أك غّب مباشرة–الراشد، فكلما ارتفع مستول ا٤بشاركة الشعبية ُب عملية اٚباذ القرار 

 .2النظاـ السياسي شرعية كاستقرارا

 القطاع الخاص-3

تأٌب أٮبية ىذا القطاع ا٤بنظم ُب الدكؿ النامية أكثر من غّبىا نتيجة عدـ كفاية جهود القطاع ا٢بكومي 
لذلك ٪بد أف  ىناؾ ٙبوؿ كاضح ُب معظم دكؿ العآب . احملدكد ا٤بيزانية على تغطية ا٤بشاريع كاالحتياطات الكربل
فقد أصبحت معظم الدكؿ تدرؾ أف القطاع ا٣باص ٲبثل . ٫بو االعتماد على القطاع ا٣باص، كاقتصاديات السوؽ

موردا أساسيا للفرص الٍب تفتح اجملاالت االقتصادية لتوفّب مناصب الشغل كا٢بد من الفقر، كرفع مستول ا٤بعيشة 
، ٩با يؤىلو إٔب إرساء أسس ا٢بكم الراشد الذم يهدؼ إٔب االستغبلؿ 3للمواطنْب كٙبسْب مستول ا٣بدمات ٥بم

 . 4األمثل ٤بوارد الدكلة كٙبقيق التنمية ا٤بستدامة

كُب بلداف كثّبة، تشجع حكوماهتا القطاع ا٣باص على أف يتكفل بأغلب اقتصادياهتا، كذلك إشهاد من 
ىذه ا٢بكومات بكفاءة القطاع ا٣باص ٤با يتميز بو من ديناميكية كمركنة عند إ٪باز ا٤بهاـ، بينما افتقرت بلداف 

أخرل إٔب ىذه الرؤية كشككت ُب قدرات القطاع ا٣باص، فكانت النتيجة أهنا ٓب ٛبد لو يد العوف بشكل كاؼ، 
 .بل سعت إٔب تكبيلو بقدر كبّب من االلتزامات الٍب عطلت مساره

 
                                                             

 .77.، ص2000، ٦بموعة النيل العربية، القاىرة، 1.قضايا كتطبيقات، ط–أنظر، زىّب عبد الكرٙب الكايد، ا٢بكمانية -  1
عدـ كجود )نقوؿ ىذا الكبلـ بتحفظ، حيث يشَبط أف ٛبتاز منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب ىي األخرل باالستقبللية ا٤بالية كالتنظيمية كالتجانس -  2

ٰبوؿ دكف ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤برجو، كأف تكوف ٛبتاز بالقدرة على التكيف مع التطورات الٍب تطرأ على مستول البيئة  (صراعات داخل مؤسساهتا كأجهزهتا
 .الٍب تعمل من خبل٥با

 .14.شعباف فرج، ا٤برجع السابق، ص-  3
 .، ص1 أنظر، ا٤بلحق رقم-  4
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 المقاربة القانونية بين الفساد كالحكم الراشد: ثالثا

إف انتشار الفساد يساعد على تراجع حدة االستقطاب االجتماعي من خبلؿ تدىور عدالة توزيع الدخل 
فإذا كاف ا٢بكم الراشد يبُب على أسس . ، األمر الذم  يعطل فرص التنمية ا٢بقيقة(الريع االقتصادم)كالثركة 

الشفافية كا٤بشاركة كا٤ببادلة كحكم القانوف، فإف انتشار الفساد يوطد على كجو ا٣بصوص من أسس سوء ا٢بكم، 
من خبلؿ تزاكج خبيث بْب السلطة السياسية كالثركة، ٕبيث تصبح غاية ا٢بكم ضماف مصاّب القلة ا٤بهيمنة على 

 .مقاليد ا٢بكم، ٩با ينعكس على هتميش الغالبية كإقصائها

 كجود عبلقة بْب اإليرادات الريعية كسوء ا٢بكم، كالسبب ُب ذلك راجع إٔب أف 1فقد بينت الدراسات
أجهزة الدكلة ُب سعيها ٢بماية النظاـ، قد تلجأ إٔب أساليب ٨بتلفة من الَبغيب كالَبىيب، كيصبح شغلها الشاغل 

ىو استخراج العوائد الريعية، كاستخدامها ُب تقوية شوكة النظاـ من خبلؿ اإلغراءات الٍب تتخذ أشكاال متعددة 
 .كعرض مناصب حكومية أك تقدٙب العطاءات لرجاؿ األعماؿ أك إعفائهم من دفع الضرائب

إننا ال ٪بـز بلغة قاطعة أف كجود ا٢بكم الراشد يقضي على فرص الفساد هنائيا، لكن ٲبننا القوؿ أف البلداف 
الٍب تتمتع ٗبؤشرات جيدة ُب ٦باؿ ا٢بكم الراشد، تقل فيها فرص الفساد، كأف الدٲبقراطيات الٍب تعا٘ب من ا٣بلل 

فا٢بكم السليم، باعتباره مرحلة متقدمة، ىو فرع من ا٢بكم . 2ُب إدارة ا٢بكم  ٲبكن أف تعزز لبيئة أكثر فسادا
. الذم تدار من خبللو ا٤بوارد العامة كٙبل ا٤بشاكل بفعالية كبطريقة تستجيب لبلحتياجات األساسية للمجتمع

 .فأشكاؿ ا٢بكم الدٲبقراطي كالفعاؿ تقـو على أساس ا٤بشاركة العامة كا٤بساءلة كالشفافية

كيضعف غياب النزاىة ا٤بفَبض لدل ا٢بكومات مصداقية ا٤بؤسسات الدٲبقراطية، كيشكل ٙبسْب النزاىة 
فالفساد سواء كاف ُب القطاع العاـ . ُب اعمل ا٢بكومي كمكافحة الفساد جزءا ال يتجزأ من ا٢برص على ا٤بساءلة

أك القطاع ا٣باص، يؤدم إٔب إساءة استعماؿ ا٤بوارد احملدكدة ٩با يؤثر كثّبا على االقتصاد برمتو، كٲبكن أف يفضي 
الفساد السيما ُب اجملاالت ا٤بدعمة با٤بساعدة ا٣بارجية، إٔب ا٤بس بصمعة الوكاالت اإل٭بائية الدكلية كتقويض 

 .جهودىا
إف متطلبات الشق النظرم لدراسة ظاىرة الفساد ال تكتمل إال بتحديد مدخبلهتا متمثلة ُب األسباب 

 .كالدكافع الٍب تكمن كراء ظاىرة الفساد، ضف إٔب ذلك آثاره

                                                             
 .218.، ا٤برجع السابق، ص...أنظر، جورج العبد، العوامل كاآلثار ُب النمو االقتصادم -  1
 . ص،2.أنظر، ا٤بلحق رقم-  2
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 المبحث الثاني
 أسباب الفساد كآثاره

يتخذ ا٢بديث عن الفساد مسارات عديدة تتناسب مع ثقافة الشعوب كطبيعة حضاراهتا، كىويتها السياسية 
فما ىو فاسد ُب ٦بتمع ما قد ال يكوف كذلك ُب ٦بتمع آخر، لكن أيا كانت مظاىر الفساد، فإنو . كاالقتصادية

 .تعبّب بشكل أك بآخر عن تد٘ب معايّب األخبلؽ ا٤بتعارؼ عليها ُب كل اجملتمعات

كال يقتصر كجود الفساد على ٦بتمع دكف آخر، بل ىو موجود عرب الزمن كحالة مؤقتة أك كظاىرة مستشرية 
كمرد ىذا االختبلؼ ىي البيئة الٍب ينتشر فيها الفساد، حيث تتفاعل العوامل السياسية كاالجتماعية . متفاكتة

كاالقتصادية كتلقي بظبل٥با على ا١بهاز اإلدارم الذم تقع عليو تبعات تنفيذ السياسة العامة للدكلة ُب ٨بتلف 
 .اجملاالت

فالفساد ال ٰبدث بصفة عشوائية أك عفوية، كلكن يتم ٩بارستو كفق خطط دقيقة تلخص صراع ا٤بصاّب 
لتفسّب ىذه الظاىرة أصبح من الضركرم البحث عن جوىر العبلقة االرتباطية . كٙبقيق ا٤بكاسب بأقل التكاليف

 (.المطلب األكؿ)بْب الفساد ك٦بموعة من ا٤بتغّبات الٍب ٛبثل عوامل كأسباب الفساد 

عرض ٨برجات - ٛباشيا مع الصّبكرة ا٤بنهجية–ال تكفي ا٤بتغّبات ا٤بذكورة لتفسّب الفساد، بل ينبغي أيضا 
 (.المطلب الثاني)ىذه الظاىرة، ا٤بتمثلة ُب نتائجها ك٨بلفاهتا حٌب يكتمل اإلطار النظرم ُب شقو ا٤بفاىيمي 

 المطلب األكؿ
 دكافع كأسباب الفساد

. تأٌب أٮبية البحث ُب دكافع كأسباب الفساد ُب التشخيص السليم للظاىرة الذم ىو مناط العبلج الناجح
٥بذا، فإف أم خطة توضع ٤بكافحة الفساد ٯبب أف تكوف بدايتها، تفسّب ا١بذكر األساسية ٥بذه الظاىرة، من 

 .أجل الوصوؿ إٔب حلوؿ ناجحة كناجعة

تعددت اآلراء كتباينت كجهات نظر الباحثْب ُب ٙبديدىم لؤلسباب الكامنة كراء تفشي الفساد، ك٩بارستو 
كأيا كانت تقسيمات ىذه األسباب، فجميعها تصب ُب غاية كنسق . من قبل العاملْب ُب القطاع العاـ أك ا٣باص

 .كاحد، ىو ا٤بعرفة الشاملة كاإلحاطة التامة للموضوع قيد الدراسة
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كلقد أغرؽ النقاش األكادٲبي ُب ٕبث كشرح أسباب الفساد منذ سبعينات القرف ا٤باضي، كقاـ برنامج 
األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي من خبلؿ إصدار كتاب حوؿ ا٤بساءلة كالشفافية كالنزاىة باستخداـ كتوسيع معادلة كضعها 

 .1(الشفافية+النزاىة+ا٤بساءلة )-(االنتساب+االحتكار )= الفساد: ركبرت كليتجارد مفاذىا

، كعوامل (الفرع األكؿ)كارتأينا تقسيم ىذه األسباب، إٔب أسباب داخلية مرتبطة با٤بوظف كالوظيفة العامة 
، مع اإلشارة إٔب أف (الفرع الثاني)خارجية كالٍب تكوف مستمدة أصبل من البيئة ا٣بارجية احمليطة باإلدارة العامة 

ىذا التقسيم الذم أخذنا بو، ىو لغرض البحث فقط، كال يعِب ذلك استقبلؿ ىذه العوامل عن بعضها البعض، 
 .فهناؾ ترابط كثيق بينها

 الفرع األكؿ
 األسباب كالعوامل الداخلية للفساد

 (.ثانيا)أك الوظيفة العامة  (أكال)ترتبط ىذه األسباب إما با٤بوظف 

 األسباب المرتبطة بالموظف العاـ: أكال

 :ٲبكن إٝباؿ األسباب الٍب تدفع ا٤بوظف العاـ إٔب ارتكاب بعض صور الفساد إٔب 

 ضعف الوازع الديني كاألخالقي-1

سواء )ال يرتبط ىذا السبب فقط ٔبرائم الفساد، كإ٭با ٲبكن إسقاطو بصفة عامة على ٝبيع أنواع ا١برائم 
كىو ٲبثل رقابة ذاتية على سلوؾ األفراد، كيوجهو ٫بو ا٣بلق ا٢بسن . (كانت جرائم أشخاص أك جرائم أمواؿ

 .2كالسلوؾ القوٙب

كيقصد بالوازع الديِب، تلك ا٢بقيقة اإلٲبانية الثابتة كا٤بستقرة ُب النفس اإلنسانية الٍب تراكد اإلنساف كتدعوه 
صلى - إٔب االستسبلـ هلل تعأب، كالوقوؼ عند حدكده، كالعمل ٗبا جاء ُب كتابو الكرٙب، كسنة رسولو ا٤بصطفى

فا٤بتأمل ُب أحواؿ الناس، ٯبد أف الوازع الديِب يؤثر ُب حياة األفراد ٕبسب توجهاهتم كرغباهتم، -. 3اهلل عليو كسلم

                                                             
1 - Cf, Robert  KLITGARD, Combattre la corruption, Nouveaux Horizons, Paris, 2006, p.81. 

 . 321.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  2

 .4.، ص2010، مركز النشر العلمي، جدة، 1.أنظر، عبد اهلل بن يوسف األسدم، الوازغ الديِب كأثره ُب ا٢بد من ا١برٲبة، ط-  3
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فمن كانت رغبتو اإلجراـ، كجد أف الوازع الديِب لديو ال ٰبوؿ بينو كبْب الوقوع ُب ا١برٲبة، كمن كانت رغبتو الصرب 
 .كالتحمل، كالدفاع عن ا٢بق كا٤بعتقد، كجد أف الوازع الديِب لديو يشد من أزره كٲبنعو من الوقوع ُب احملظور

ككذلك األخبلؽ، ٛبثل جانبا مهما ُب الدين، فهي تعمل على تقوٙب السلوؾ اإلنسا٘ب كصقل شخصية 
الفرد، فهي ٗبثابة ا٢باجز ا٤بنيع الذم يصد الظلم كالفساد كاال٫براؼ، كحسبنا ُب ىذا ما قالو الفاركؽ عمر ابن 

 ".كـر ا٤بؤمن تقواه، كدينو حسبو، كمركءتو خلقو" ا٣بطاب رضي اهلل عنو 

إف قيمة األخبلؽ جعلت تقريبا من كل الدكؿ تفرد ٔبانب قانوهنا األساسي ا٤بتعلق بالوظيفة العامة، قانونا 
آخر يتعلق ٗبدكنة أخبلقيات الوظيفة ُب شٌب القطاعات، كتعِب ىذه األخّبة اعتماد معايّب أخبلقيات كسلوكيات 

العمل ُب إطار ا٤بؤسسات العامة، ٙبدد للعاملْب فيها ٦بموعة السلوكيات كالقيم الواجب مراعاهتا أثناء أداء 
كىو تعبّب عن التزاـ أخبلقي، تطوعي من قبل ا٤بوظفْب العموميْب، ٕبيث يكوف . 1مهامهم ُب عبلقاهتم با١بمهور
 .2الضمّب أداة رقابية داخلية فعالة

  كليس للدكلةصالمواالة ألشخا- 2

إف الدكلة بوصفها إدارة، ىي ٦بموعة ا٤برافق اإلدارية، ا٤بنوطة هبا أداء خدمات عامة للمواطنْب، كيفما كانوا 
كبصرؼ النظر عن انتماءاهتم السياسية كاإليديولوجية، كا٢بزبية كالدينية كالقبلية كاإلقليمية، فا٢بكومات بوسائلها 

 .فباقية ما بقي ا٤بواطن– ٦بسدة ُب ا٤برفق العاـ – التنفيذية تتعاقب كتزكؿ أما الدكلة 

 كيف جرل فيها توزيع العقار بأسعار كٮبية - كمنها ا١بزائر- لذا شهدنا ُب ذات السياؽ عدة بلداف عربية
ألصحاب النفوذ السياسي، كألنصار ا٢بزب ا٢باكم على مستول مركزم كإقليمي كمستول اجملموعات احمللية، 

 البعض كتضرر فاغتُب كا٤بواالة بْب األشخاص، االنتماءكذلك ضمن سياسات ٛبييز كتفرقة قائمة على اعتبارات 
 .3البعض اآلخر، كبالتإب تضررت الدكلة

 

 

                                                             
 .16.، ص2005، دار الوراؽ، األردف، 1.أنظر، ٪بم عبود ٪بم، أخبلقيات اإلدارة كمسؤكلية األعماؿ ُب شركات األعماؿ، ط-  1
 .325.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .113.ف، ص.س.نادر فرجا٘ب كآخركف ،نظاـ النزاىة العريب ُب مواجهة الفساد، ا٤بركز اللبنا٘ب للدراسات، بّبكت ، د أنظر،-  3
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 األسباب المرتبطة بالوظيفة العامة: ثانيا

كل مشركع تنشئو الدكلة اك تشرؼ على "كا٤برفق العاـ ىو . تنصب الوظيفة العامة على إدارة ا٤برافق العامة
إدارتو، كيعمل بصفة دائمة كمنتظمة ٙبت إشراؼ رجاؿ اإلدارة العامة لتزكيد ا١بمهور با٢باجات العامة مع 

 .1"خضوعو لنظاـ قانو٘ب معْب

 :كمن األسباب الدافعة إٔب الفساد كا٤برتبطة بالوظيفة العامة
 :األسباب القانونية كالقضائية/1

 كتتلخص ىذه األسباب ُب
قد يرجع اال٫براؼ اإلدارم إٔب سوء صياغة القوانْب كاللوائح ا٤بنظمة : ٝبود كقصور الكثّب من القوانْب-أ

للفساد، أك حٌب بالوظيفة العامة، األمر الذم يعطي ا٤بوظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانوف، أك قد يستغل تغرة 
 .قانونية أك فراغا تشريعيا عن حالة ما، ٩با يؤدم إٔب إفراغ القانوف من جوىره، بل كتعطيل كظيفتو

كما أف الثنائية الٍب تظهر ُب تطبيق الكثّب من القوانْب ا٤برتبطة با٤برفق العاـ، ساٮبت ُب انتشار الفساد، 
حيث يبلحظ التساىل كاحملاباة كاجملاملة ُب تطبيقها لصاّب األقوياء كاألشخاص الذين ٲبلكوف نفوذا معينا، بينما 

 .2يثقل كاىن ا٤بواطن البسيط باإلجراءات البّبكقراطية كا٤بعقدة ُب سبيل حصولو على أبسط ا٣بدمات

 فساد الجهاز القضائي-ب

ُب ظل ا٢بكم الفاسد، القائم على ٙبكم السلطة التنفيذية على دكاليب ا٢بكم كالتشريع كالقضاء، كُب ظل 
غياب قيم الشفافية كالفصل بْب السلطات، فإف ا٢بديث عن استقبللية القضاء يبقى حربا على كرؽ، بل كيتحوؿ 

القضاء إٔب كظيفة خاضعة لتسلط السلطة التنفيذية، ٩با ٯبعل القائمْب على ىذا القطاع أصبل عرضة ٤بمارسات 
 .3الفساد، فالقاضي موظف، كقبل ذلك ىو بشر قد يغويو ا٤باؿ كالسلطة فيقع ُب شراؾ الفساد

                                                             
 .25.، ص1979أنظر، سليماف الطماكم، مبادئ القانوف اإلدارم، دار الفكر العريب، القاىرة، -  1
أصبحت ا٢بكومات ا٤بتعاقبة ُب سدة ا٢بكم تعاِب مشكلة البّبكقراطية باستصدار ا٤بزيد من اللوائح كالضوابط القانونية الٍب غالبا ال تنفذ، كبالتإب -  2

 .يفقد ا٤بواطن ثقتو هبيبة القانوف كتصبح حالة التجاكز على القانوف ىي األصل، كاحَبامو ىو االستثناء

مقتبس عن، كرٲبة بقدم، الفساد  ."يصّب الشعب شقيا ٤با يسعى أكلو أمره إٔب التسَب على فسادىم بإفساده" يقوؿ الفيلسوؼ الفرنسي مونتسكيو -  3
مذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة تلمساف، -دراسة حالة ا١بزائر- السياسي كأثره على االستقرار السياسي ُب مشاؿ إفريقيا

 .122.، ص2011/2012
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إف استفحاؿ الفساد ُب جهاز حساس كا١بهاز القضائي الذم ىو ُب األصل حامي ا٢بقوؽ كا٢بريات، أمر 
كتبعا ألٮبية قطاع . 1جلل، حيث سيؤدم ذلك إٔب تقويض حكم القانوف كزعزعة ثقة الناس ُب النظاـ القضائي

تتخذ " من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد نصت على 11العدالة ُب ٧باربة ظاىرة الفساد، ٪بد أف ا٤بادة 
كل دكلة طرؼ كفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانو٘ب كدكف ا٤بساس باستقبللية القضاء تدابّب لتدعيم النزاىة 

كدرء فرص الفساد بْب أعضاء ا١بهاز القضائي، كٯبوز أف تشمل تلك التدابّب قواعد بشأف سلوؾ أعضاء الضبط 
 ".القضائي

 : األسباب اإلدارية/2

 :تتلخص ىذه األسباب ُب

 تضخم الجهاز اإلدارم-أ

أم أف حجم القطاع العاـ يفوؽ احتياجاتو، كمن شأف ىذا أف يعقد اإلجراءات اإلدارية، كيضعف التواصل 
كيرجع سبب التضخم لكوف ا٢بكومات العربية عامة . 2مع ا٤بواطنْب، باإلضافة إٔب أنو يعد ىدرا ٤بوارد الدكلة

، ىذا باإلضافة إٔب أف 3كا١بزائرية خاصة اتبعت سياسة توظيف عشوائية، دكف مراعاة أٔبديات التنمية اإلدارية
سياسات التوظيف ٓب تكن تقـو على أسس مهنية، كموضوعية تستند على الكفاءة، كإ٭با كانت الوساطة 

 .4كاحملسوبية إٔب جانب االنتماء ا٢بزيب ىي أىم معايّب التعيْب ُب الوظائف العمومية

                                                             
1
ُب قضية ارتكاب ا٣بطأ القضائي ُب متابعة الوزير السابق - احملامي بالنقض لدل احملكمة العليا–نشّب ىنا إٔب تصريح أدٔب بو األستاذ ابراىيم هبلوٕب -  

شكيب خليل، حيث يرل أف ىذا ا٣بطأ كاف مقصودا أصبل ٗبا فتح الباب للتأكيبلت كاإلشاعات، حيث يرل متابعوف للشأف السياسي كالقانو٘ب أف 
، كىو جعل ا٥بيئات القضائية ا١بزائرية ال تبعث ٗبذكرة توقيف إٔب جهاز األنَببوؿ كحجتو ُب ذلك أف مذكرة (سياسي)القضية أخذت منحى آخر 

التوقيف تبقى سارية ا٤بفعوؿ حٌب كلو كانت خاطئة، كهبذا تبقى الشكوؾ ٙبـو حوؿ صحة أمر القبض الدكٕب ُب ظل سرية التحقيق الٍب تتسم هبا 
 .30/11/2013أنظر، إ٥باـ بوثلجي، قانونيا ا١بزائر ٓب ترسل مذكرة توقيف شكيب خليل إٔب األنَببوؿ، جريدة الشركؽ بتاريخ . القضية

، مذكرة -دراسة اقتصادية ٙبليلية، حالة ا١بزائر-أنظر، سهيلة إمنصوراف، الفساد االقتصادم كإشكالية ا٢بكم الراشد كعبلقتهما بالنمو االقتصادم،-  2
 . 177.، ص2005/2006ماجستّب، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب، جامعة ا١بزائر، 

التنمية اإلدارية ىي عملية ٙبديث األ٭باط اإلدارية التنظيمية كالسلوكية الٍب تسود ُب ا١بهاز اإلدارم، كإتباع ا٥بياكل اإلدارية ا٤ببلئمة كتكييفها ُب -  3
ضوء ا٤بتغّبات البيئية كتدعيمها با٤بهارات البشرية الضركرية، كفتح ٦باالت رحبة للتدريب ٗبا ينمي قدرات القوة العاملة، كٙبديث القوانْب كالتشريعات 

ا٤بعموؿ هبا، كتطوير كتنمية معلومات كمهارات كا٘باىات كسلوؾ أفراد ا٤بنظمة، كٙبسْب بيئة العمل اإلدارم، كذلك من أجل ٙبقيق أىداؼ إسَباتيجية 
أنظر، بومدين طامشة، إشكالية التنمية اإلدارية ُب ا١بزائر، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية كالسياسية، . التنمية الشاملة بأقصى درجة من الكفاءة كالفاعلية

 .168-167.، ص7.، ع2009
 .113.صبلح الدين فهمي ٧بمود، ا٤برجع السابق، ص-  4



انفصم انتمهيذي                                                    اإلطار اننظري نمفهىم انفساد  

 

62 

 

أف ا٤بوظف الذم يشعر أنو عْب ُب " كُب ىذا الصدد يشّب الدكتور كماؿ دسوقي إٔب مبلحظة مفاذىا 
كظيفة ال لكفاءتو كجدارتو، كإ٭با لدرجة قرابتو كنفوذ معارفو، ال ٲبكن أف ينظر إٔب ا٤بصلحة العامة على أهنا شيء 
ذك خطر أك أٮبية، كإ٭با يَبكز اىتمامو ُب ٛبلق من ساعدكه ُب ا٢بصوؿ على كظيفتو كرد ٥بم ا١بميل، كىو ما قد 

يؤدم بدكره إٔب ترقية أك تعيْب قريب آخر، كىكذا تصبح ا٤بصاّب ا٢بكومية مغاٖب كمساعدات متبادلة بْب القائمْب 
 .1"عليها ال مؤسسات ٚبدـ الصاّب العاـ

كمن ىنا تكونت لنا قناعة تامة بأف التكدس الوظيفي يعد أحد األسباب القوية الكامنة كراء تفشي الفساد 
كما يعزز ىذه القناعة ىو أف التضخم الوظيفي يؤدم إٔب البّبكقراطية، كىذه األخّبة - خاصة الفساد اإلدارم–

تكوف سببا ُب تعقيد اإلجراءات اإلدارية كإطالتها، األمر الذم قد يدفع باألفراد ٤بمارسة ٨بتلف أنواع سلوكيات 
 .2الفساد كالرشوة كاستعماؿ النفوذ كاحملاباة لتجاكز العقبات البّبكقراطية

 المركزية اإلدارية-ب

رغم أف الدكؿ العربية أخذت بنظاـ البلمركزم كنصت عليو الكثّب من القوانْب إال أف ا٤بمارسة العملية 
كأماـ ىذه الوضعية، ظهرت بعض اآلثار . (ا٤بتمثلة ُب الوزارات)أثبتت تركيز السلطة اإلدارية با٤بستويات العليا 

السلبية، كبطء اٚباذ القرارات اإلدارية، كا٬بفاض األداء، إضعاؼ الركح ا٤بعنوية للموظفْب، األمر الذم يؤدم إٔب 
 .ظهور ٝبلة من اال٫برافات اإلدارية كعدـ ٙبمل ا٤بسؤكلية، كظهور الوساطة

 ضعف الرقابة كالمساءلة كالشفافية-ج

كىو ما افتقر إليو كاقعنا ا٢بإب، فقد " من أين لك ىذا يا فبلف؟"غِب ىو إرثنا اإلسبلمي ا١بميل بأسئلة 
إف افتقار ا١بهاز اإلدارم لقيم الشفافية . ٘بد موظفا بسيطا، كلكنو يثرل ثراء مشبوىا دكف تعرضو ألدٗب مساءلة

                                                             
 .49.، ص2000أنظر، كماؿ دسوقي، سيكولوجيا اإلدارة العامة كأخبلقيات ا٣بدمة ا٤بدنية، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، -  1

2 - CF, Jean cartier- BRESSON, Les analyses économiques des causes et des conséquences de la corruption, 
quelques enseignements pour les pays en développement, Revue monde en développement, Vol.26, 1998, n°102 
pp.28-29. 

من الناحية التارٱبية، تتمثل أسباب بّبكقراطية اإلدارة ا١بزائرية أساسا ُب ذلك اإلرث التارٱبي الذم كرثتو عن العهد الَبكي، كا٢بقبة الفرنسية على األقل 
ُب ا٤براحل األكٔب من االستقبلؿ السياسي الٍب كاف ٥با تأثّب كبّب ُب رسم االسَباتيجيات التنموية اإلدارية، كىنا تربز العبلقة بْب حاضر اإلدارة ا١بزائرية 

 .173.أنظر، بومدين طامشة، ا٤برجع السابق، ص. كماضيها احملدد ُب ا٤برحلتْب السابقتْب
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كا٤بساءلة ٯبعلو عرضة ٤بخاطر الفساد، ككلما عم الوضوح كا٤بكاشفة ُب كافة األعماؿ اإلدارية، ك فتح اجملاؿ أماـ 
 .1حرية تدفق ا٤بعلومات، كلما ارتفعت إمكانية ا٢بد من الفساد، كالسيطرة عليو

كيبدك أنو تعددت ٭باذج غياب الرقابة ُب ا١بهاز اإلدارم كحٌب التشريعي، فالرب٤باف ا١بزائرم ال ٲبارس حقو 
الدستورم ُب إلزاـ ا٢بكومة بتقدٙب دكرم لقانوف ضبط ا٤بيزانية، كالذم يتيح لو الرقابة على تنفيذ ا٤بيزانية كمدل 

 إٔب 1981التزاـ السلطة التنفيذية ٗبا أقره من خبلؿ تصديقو على قانوف ا٤بالية، فهذا القانوف ٓب يقدـ منذ 
 20092 ًب تقدٙب تسوية ا٤بيزانية ا٣باصة بسنة 2012، كُب سنة 2008، أين ًب تقدٙب تسوية ا٤بيزانية لعاـ 2010

 .فلماذا كل ىذا التأخر غّب ا٤بربر؟

 انخفاض مستول دخل الموظفين الحكوميين-ق

توجد عبلقة عكسية بْب معدؿ الفساد كا٤بستول ا٤بنخفض لؤلجور ُب القطاع ا٢بكومي مقارنة بالقطاع 
ا٣باص، ٩با قد ٰبفز ١بوء أصحاب األجور ا٤بنخفضة إٔب السعي كراء ٙبسْب دخلهم عن طريق استغبلؿ كظائفهم 

كيرل الباحث أف ىذا السبب يصلح لتربير أك فهم كثرة الرشاكل ُب القطاع . 3لتحقيق التوازف مع اإلنفاؽ ا٣باص
أما انتشار الفساد . الوظيفي على ا٤بستول القاعدم أين تكوف األجور منخفضة ال تكفي لتغطية متطلبات ا٢بياة

 .على ا٤بستويات الوظيفية الكربل فإف ىذا ليس لو ما يربره إال ضعف الوازع الديِب كاألخبلقي كالولع با٢بياة ا٤بَبفة

كرغم أف األجور ُب قطاع الوظيف العمومي عرفت تطورا ملحوظا، توج بإصدار القوانْب القطاعية الٍب 
عرفت ٙبيينا ُب األنظمة التعويضية ُب األجور، إال أهنا من ناحية تبقى ىذه الزيادات ضعيفة عن تلبية ا٢باجات 

                                                             
، 2005، ا٤بكتب ا١بامعي ا٢بديث، العراؽ، -تزامن ال توأمة–؛ عامر كبيسي، الفساد كالعو٤بة 176.سهيلة امنصراف، ا٤برجع السابق، ص-  1
تراعى ُب توظيف مستخدمي القطاع العاـ كُب "... ا٤بتعلق بالوظيفة العامة 06/01 من القانوف رقم 03/03كُب نفس اإلطار تنص ا٤بادة . 25.ص

ج من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة /7كيقابل ىذا النص ا٤بادة ". أجر مبلئم باإلضافة إٔب تعويضات كافية:...تسيّب حياهتم ا٤بهنية القواعد اآلتية
 .الفساد

 .256.شعباف فرج، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .94.صابر عمرك، ا٤برجع السابق، ص-  3

 مبليْب جزائرم يعيشوف ٙبت خط 10كشف تقرير جديد للرابطة ا١بزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف، ٗبناسبة اليـو العا٤بي للقضاء على الفقر أف 
كالقضاء على الفقر يتوجب إعادة النظر ُب . إْب...الفقر، كتتجلى مظاىر الفقر من خبلؿ تدىور ا٤بستول ا٤بعيشي كسوء ا٣بدمات كتشغيل األطفاؿ

السياسة االقتصادية كعلى األخص التوزيع العادؿ للثركات من خبلؿ نظاـ عادؿ لؤلجور مع ٧باربة اقتصاد الريع كالفساد الذم يشمل كل ا٤بيادين 
أنظر، ا٤بلحق . 17/10/2014 مبليْب جزائرم يعيشوف ٙبت خط الفقر، جريدة الشركؽ، بتاريخ 10أنظر، مقاؿ بعنواف . السياسية كاالقتصادية

 .، ص3.رقم



انفصم انتمهيذي                                                    اإلطار اننظري نمفهىم انفساد  

 

64 

 

، كمن ناحية أخرل لوحظ تباين ُب توزيع ىذه الزيادات 1األساسية للفرد، كذلك راجع الرتفاع ا٤بواد االستهبلكية
على ٨بتلف ا٤بوظفْب من قطاع إٔب آخر، حيث ًب هتميش موظفي األسبلؾ ا٤بشَبكة ُب ٨بتلف ا٤بؤسسات 

كاإلدارات العمومية، إذ ٓب يستفيدكا إال من زيادات ىزيلة، األمر الذم تبعات سلبية سواء على ا٤بستول 
 .2االجتماعي أك التنظيمي

إف ىذا التباين ُب سياسة األجور أدل إٔب عدـ توازف ُب توزيع الثركة ُب اجملتمع بشكل عادؿ، األمر الذم 
فئة كثّبة الثراء، مقابل فئات أخرل ٧بركمة ُب اجملتمع، كىذا ما يؤدم بطبيعة ا٢باؿ إٔب : أدم إٔب بركز فئتْب

 .إضعاؼ الوالء لؤلىداؼ العامة ا٤بشَبكة للمجتمع، كمن ٍب بركز سلوكيات منحرفة كفاسدة ُب أجهزة الدكلة

فا٬بفاض مستول دخل األفراد نتيجة التضخم كارتفاع أسعار ا٤بواد االستهبلكية، ٯبعل الدكلة عاجزة عن 
إشباع ا٢باجات األساسية كالضركرية، فيلجأ ضعفاء النفوس من األفراد إٔب الرشوة كاالختبلس مثبل كاال٘بار 

٥بذا ٪بد أف اتفاقية األمم ا٤بتحدة . بالوظيفة للحصوؿ على ا٤باؿ، قصد سد النقص ا٤بوجود ُب إشباع حاجاهتم
٤بكافحة الفساد تشجع الدكؿ ا٤بوقعة على االتفاقية من أجل تقدٙب أجور كافية ككضع جداكؿ أجور منصفة، مع 

 .3مراعاة مستول النمو االقتصادم للدكلة الطرؼ ا٤بعنية

كمن ا٤بهم ُب ىذا الصدد أف نتجنب الوقوع ُب خطأ االفَباض بأف ٦برد تغّب مستول األجور كالزيادة فيها 
دكف أف يكوف فعل النزاىة ثابتا كمرسخا لدل قيم ا٤بوظف نفسو كفيل لتقليل فرص الفساد، فالنفس البشرية إف ٓب 

 .٘بد ما يكبح جشعها كطمعها، فهي تسعى دائما ٫بو ا٤بزيد، كال ٲبؤل جوؼ ابن آدـ إال الَباب

لكن ىذا ال ٲبنع من  ٙبقيق الكفاية عند ٙبديد األجور بالنسبة للعاملْب ُب الوظائف العامة ُب الدكلة درأ 
من كٕب " ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ : ففي ا٢بديث الذم يركيو ا٤بستورد بن شداد قاؿ. للمفاسد

لنا عمبل كليس لو منزؿ فليتخذ منزال أك ليست لو زكجة فليتزكج أك ليس لو خادـ فليتخذ خادما أك ليست لو دابة 
لقد حدد الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ من . 4" أك سارؽ فليتخذ دابة كمن أصاب شيئا سول ذلك فهو غاؿ

                                                             
 .، ص4.أنظر، ا٤بلحق رقم-  1
أنظر، بوٝبعة كوسة، األجور بْب كفاية ا٢باجات االجتماعية كبْب الغايات التنظيمية، ٦بلة اآلداب كالعلـو االجتماعية، كلية العلـو االجتماعية -  2

 .40.، ص17.، ع2013، 2كاإلنسانية، جامعة سطيف 
 ا٤بتضمن القانوف األساسي العاـ 06/03 من القانوف ا١بزائرم رقم 3/3ج من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كا٤بادة /7أنظر، ا٤بادة -  3

 .3.ص.46.ع.ر. ج2006 يوليو 15للوظيفة العمومية، ا٤بؤرخ ُب 
 .726، ا٢بديث رقم 305.ف، ص.س.، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، د20.أنظر، ا٢بافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد الطربا٘ب، ا٤بعجم الكبّب، ج-  4
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٧بددات العيش الكرٙب، بيت ك - صغر أك كرب -خبلؿ ىذا ا٢بديث للعامل الذم تؤب أمرا من أمور ا٤بسلمْب 
 .زكجة كمركب كخادـ ٱبدمو، حٌب يتفرغ ٣بدمة ا٤بسلمْب

ال يرتبط الفساد بعوامل داخلية تتعلق فقط با٤بوظف أك بالوظيفة العامة، كإ٭با توجد عوامل خارجية تساىم 
 .ُب انتشاره، فيا ترل ما ىي ىذه العوامل؟

 الفرع الثاني
 األسباب الخارجية

لتفسّب أم ظاىرة ٯبب البحث ُب األسباب احمليطة هبا، كال ٱبرج البحث ُب ظاىرة الفساد عن ىذا 
اإلطار، إذ تساىم الظركؼ كالعوامل ا٣بارجية احمليطة باإلدارة العامة كالعاملْب هبا ُب إعطاء صورة موسعة كشاملة 

للفساد، كمن ٍب تسهل لنا عملية البحث كاستخبلص ا٢بلوؿ، فالتشخيص السليم للظاىرة يوصل إٔب حلوؿ 
 .الناجعة

إف التفسّب الذم يتضمنو ىذا الفرع يتعرض ٤بختلف جوانب األزمة، كيتجو إٔب اكتشاؼ العبلقة بْب 
 .، كظاىرة الفساد(ثالثا)، كاالجتماعية كالثقافية (ثانيا)، كاالقتصادية (أكال)متغّبات البيئة السياسية 

 العوامل السياسية: أكال

ال تستطيع ا٢برية أف تستمر طويبل " كىو أحد السياسيْب البارزين من أصل إيرلندم " إدموند بورؾ"يقوؿ 
فبلشك أف األكضاع الٍب ٪بمت عن بناء الدكلة بعد االستقبلؿ ككاكبتها، ٍب . 1"بْب شعب فاسد بشكل عاـ

التطورات الٍب أعقبت عملية االنتقاؿ السياسي ُب سياؽ ا٤بوجة العا٤بية ٫بو الدٲبقراطية، ساٮبت بشكل أك بآخر 
كما ارتفاع مستويات الفساد ُب اجملتمع إال انعكاس لغياب ا٢بكم الراشد فيو، فوجود ىذا . ُب تفشي الفساد

 .األخّب كفيل بالتقليل من ٩بارسات الفساد

كتعترب ا٤بنافذ السياسية لتفشي الفساد من أخطر ا٤بنافذ على اإلطبلؽ ُب العديد من الدكؿ النامية عمو٩با 
كالعربية خصوصا، كذلك ألف فساد القمة سرعاف ما يتسرب للمستويات األدٗب، كمن شأف  ىذا ا٤بنفذ أف يزيد 

 .من حجم الفساد كثقلو

                                                             
 .66.مقتبس عن، كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص-  1
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 :كٲبكن إٝباؿ األسباب السياسية ا٤بؤدية إٔب ظهور الفساد ُب

 طبيعة النظاـ السياسي-1

يلعب ىذا العنصر دكرا ىاما ُب ٙبفيز الفساد، حيث أف النظم الٍب تطغى عليها الدكتاتورية ككذا النظم 
التسلطية الٍب ال تسلم بالتداكؿ على السلطة، تعرؼ مستويات فساد عالية، عكس البلداف الدٲبقراطية الٍب تتوفر 

فإهنا تصنف من بْب الدكؿ األقل - كخاصة حكم القانوف كالشفافية كا٤بساءلة-على مقومات ا٢بكم الراشد 
 .1فسادا

 2فالنظم الدٲبقراطية تتيح للمواطن ٩بارسة حقوقو األساسية، كتلك ا٤بتعلقة ٕبرية الرأم كا٤بشاركة السياسية
كاالنضماـ لؤلحزاب كا٤بشاركة ُب االنتخابات، كمن ٍب تبلورت لديها مقومات ا٢بكم الراشد، فا٬بفضت لديها 

 .نسب الفساد

لقد ا٫بسرت ا٤بشاركة السياسية للجزائريْب كاقتصرت على ا٤بشاركة ُب االنتخابات، أم أهنا أصبحت ظرفية 
كمو٠بية، بل أكثر من ذلك، فا٤ببلحظ أف حجم ا٤بشاركة الفعلية ُب االنتخابات تقلصت بشكل ملحوظ رغم 

 .، فأصبحت ا٤بقاطعة الظاىرة ا١بديدة الٍب باتت تطبع االنتخابات ُب ا١بزائر3ازدياد الوعاء االنتخايب

إف شكلية ا٤بشاركة تقود إٔب ا٤بقاطعة السياسية، كمن ٍب تَبؾ عملية صنع القرار للنخب ا٢باكمة كحدىا، 
عكس ا٤بشاركة الفعلية الٍب تنبئ عن . كىو ما يؤدم بدكره إٔب رمزية الرقابة الشعبية على عملية تسيّب الببلد

مستول كعي سياسي، كعن ثقافة ا٤بساءلة كالرقابة كالشفافية ُب بْب النخبة كا٤بواطنْب ٩با يساىم ُب تقليل فرص 
 . الفساد

كعلى نقيض ىذا، كُب ظل النظم السياسية ذات الطبيعة الدكتاتورية كالسلطوية، تقيد ا٢بريات السياسية ٩با 
يؤدم إٔب تراجع مستول ا٤بنافسة السياسية ُب ظل تسلط السلطة التنفيذية على السلطتْب التشريعية كالقضائية 

 .كاستحواذىا على كل مفاصل كإدارة الدكلة
                                                             

 .278.، ا٤برجع السابق، ص...أنظر، مصطفى كامل السيد، العوامل كاآلثار السياسية-  1
Cf, Carine DOGANIS, Aux origines de la corruption, 1ère édit, Presses Universitaires de France, 2007, p.67. 

أم عمل تطوعي من جانب ا٤بواطن يقـو بو هبدؼ التأثّب على اختيار السياسات العامة كإدارة الشؤكف العامة " تعرؼ ا٤بشاركة السياسية على أهنا -  2
أنظر، عبد العزيز إبراىيم عيسى، ٧بمد ٧بمد عبد اهلل عمارة، السياسة بْب النمذجة ". أك اختيار القادة السياسيْب على أم مستول حكومي أك قومي

 .178.، ص2004، ا٤بكتب ا١بامعي ا٢بديث، اإلسكندرية، 1.كاحملاكاة، ط
 .، ص5.أنظر، ا٤بلحق رقم-  3
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االستبداد صفة للحكومة ا٤بطلقة العناف فعبل أك : " كُب ىذا الشأف يقوؿ العبلمة عبد الرٞبن الكواكيب
من أم –حكماف كالٍب تتصرؼ ُب شؤكف الرعية كما تشاء ببل خشية حساب كال عقاب ٧بققْب، كإف ا٢بكومة 

 .1"، ال ٚبرج عن كصف االستبداد ما ٓب تكن ٙبت ا٤براقبة الشديدة كاحملاسبة الٍب ال تسامح فيها-نوع كانت

من الفساد، ترتبط ُب –عرضية –لكن كجود النظاـ الدٲبقراطي كاستقراره، ال ينفي إمكانية كجود درجة 
معظمها بضركرات ٛبويل األحزاب، كنفقات ا٢بمبلت االنتخابية، كلعل ىذا الوصف ينطبق على ايطاليا كىي 

 .2الدكلة الٍب ٙبتل مكانة ٘بعلها من الدكؿ ذات مستويات الفساد العالية نسبيا

، حيث يوجد ُب كل بلد عريب أجهزة 3كتعترب أجهزة ا٤بخابرات اآللية األىم ُب تعزيز سلطة ا١بهاز التنفيذم
٨بابرات معقدة ٚبتلف عن مثيبلهتا ُب البلداف العربية ُب أهنا تتمتع بصبلحيات تنفيذية إضافة إٔب صبلحيتها ُب 

 .كما أهنا ليست مسئولة أماـ األجهزة التشريعية أك الرأم العاـ. ٝبع ا٤بعلومات االستخبارية

الفساد ٯبد تربيرا لو ُب نظاـ ا٢بكم "كعْب الصواب ما ذىب إليو األستاذ ٧بمد حليم ليماـ ُب طرحو بأف 
التسلطي الذم يعتمد القمع كيفرض سيطرتو على ا٤بواطنْب، كيغيب فيو ا٢بق كالقانوف، كيفقر ا٢بياة السياسية 

إنو نظاـ يعجز عن كضع حد لفساد النخبة، كتطهّب ا٤بؤسسات من العناصر الفاسدة كىو ما يعرب عن . كالثقافية
كجود نظاـ غّب شرعي يوظف الفساد للحفاظ على استقراره، كضماف مصاّب الفئات ا٤برتبطة بو، فيبقى بذلك 

بينما ٲبنع إمكانية تثبيت آليات ا٢بكم الدٲبقراطي الٍب ٙبظر . الفساد مبلزما للقمع ا٤بنظم الذم ٛبارسو السلطة
 .4"احتكار ا٢بكم، كٗبوجبها ٚبضع السلطة للمحاسبة

أماـ ىذا الوضع، كما يرافقو من ضعف ٛبثيل الدكلة للقول الفعالة ُب اجملتمع، جعلها تواجو أزمة شرعية 
لقد أدت أزمة . ، جعلت النظاـ يعتمد على الَبغيب كالَبىيب كأدكات سياسية للتعامل مع ا٤بواطنْب5مزمنة

                                                             
 .24.، ص2009، دار الشركؽ األكٔب، القاىرة، 2.أنظر، عبد الرٞبن الكواكيب، طبائع االستبداد كمصارع االستعباد، ط-  1
 .278.مصطفى كامل السيد، ا٤برجع السابق، ص-  2
أنظر، برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، الصندكؽ العريب لئل٭باء االقتصادم كاالجتماعي، ٫بو ا٢برية ُب الوطن العريب، تقرير التنمية اإلنسانية العربية -  3

 .121.، ص2005، ا٤بطبعة الوطنية، عماف، 2004لسنة 
 .٧.130بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  4
ذلك الرضا الشعيب كاجملتمعي، أين يكوف ا٢بكم كأسلوب العمل كالنشاط السياسي يتماشى كاعتقادات كطبيعة الناس " يقصد بشرعية نظاـ ا٢بكم -  5

أنظر، بومدين طامشة، دراسات ُب التنمية السياسية ا٢بديثة ُب بلداف ا١بنوب، قضايا كإشكاليات،  ".بصفة عامة، كينسجم كالقيم الٍب ٙبكم اجملتمع
 .285.، ص.82.، ص2011ج،، ا١بزائر، .ـ.د
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 كإٔب خلق بيئة للفساد، فاألنظمة الٍب عرفتها ا١بزائر كانت مدعومة من 1الشرعية إٔب استبدادية ا٢بكم ُب ا١بزائر
ا١بيش كغّب خاضعة إٔب الرقابة، كىي ٓب تستمد مشركعيتها من رضا الشعب كاختياره ٥با، بل إف السلطة كالدكلة 

 .2منذ االستقبلؿ استمدتا مشركعيتهما من اعتبارٮبا احملتكرتْب للثركة كا٤بوزعتْب ٥با

كمع تآكل شرعية النظاـ بسبب اإلدراؾ ا٤بزايد بأف عدـ كجود البديل الصاّب ىو ُب حد ذاتو ٜبرة من ٜبرات 
سياسات األنظمة الٍب أغلقت منافذ العمل السياسي كا٤بد٘ب ٗبا ٲبنع تبلور البدائل، فإف استمرارية الدكلة اعتمدت 

إٔب حد كبّب على أجهزة التحكم كالدعاية إضافة إٔب ٘بسيد النخب بالَبغيب كالَبىيب، كا٤بسارعة إٔب عقد 
الصفقات مع قول ا٥بيمنة األجنبية أك اإلقليمية، أك إٔب التكتل فيما بْب الدكؿ لتعزيز كضع النخب ا٢باكمة ضد 

 .3القول الصاعدة

 االستقرار السياسي عدـ-2

يعترب ىذا العنصر ظاىرة نسبية تشّب إٔب عملية التغيّب التدرٯبي كا٤بنضبط داخل النظاـ السياسي من خبلؿ 
 . 4قدرتو على إدارة الصراعات كاألزمات داخل اجملتمع دكف استخداـ العنف

 :5كلبلستقرار السياسي مؤشرات يتفق عليها الباحثوف، أٮبها

 نمط انتقاؿ السلطة في الدكلة-أ

 حالة 83 يبلحظ أنو كاف ىناؾ 2010 إٔب 1950إف ا٤بتتبع لنمط انتقاؿ السلطة ُب البلداف العربية من 
 حالة 10 حالة، ٍب 17حالة عزؿ بالقوة، تلتها الوفاة الطبيعية ب  46: لَبؾ السلطة موزعة على النحو التإب

                                                             
من بْب التوصيفات الٍب أعطيت لنظاـ ا٢بكم ُب ا١بزائر، أنو نظاـ سلطوم، باعتماده على مبدأ شخصنة السلطة، كما كصف بأنو نظاـ ا٢بزب -  1

ا٣بلفيات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية –أنظر، سليماف الرياش، ا١بزائر كالتعددية ا٤بكلفة، ٕبث منشور ُب كتاب حوؿ األزمة ا١بزائرية  .الواحد
 .46.، ص1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت، 1.، ط-كالثقافية

 .٧.129بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .124.، ا٤برجع السابق، ص...برنامج االمم ا٤بتحدة اإل٭بائي-  3
، مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسَباتيجية، 1.أنظر، منار ٧بمد الرشوا٘ب، سياسات التكيف ا٥بيكلي كاالستقرار السياسي ُب األردف، ط-  4

 .34.، ص2003اإلمارات، 
أنظر، ٧بمد شنْب، أثر االستقرار السياسي على التنمية السياسية ُب ا١بزائر، مذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، -  5

 .7-6.، ص2012/2013
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فا٤ببلحظة على ىذه األرقاـ تفيد أف مسألة االنتقاؿ ُب الدكؿ . 1 حاالت اغتياؿ10لئلعفاء من ا٤بنصب، ك 
العربية أخذت طابع عنيف، فإذا ٓب ٲبت ا٢باكم ٰباؾ ضده انقبلب، كإف ٓب يكن كبلٮبا فتثار ضده الشعوب ُب 

 .حاؿ فشل كل البدائل ا٤بوجودة

 (70) سبعْب 1992 حٌب سنة 1952أما إفريقيا، فتؤكد الدراسات أف القارة السمراء شهدت منذ سنة 
( 80 )  ٜبانوف1992انقبلبا عسكريا ناجحا، كبلغ عدد التغّبات العنيفة ُب القيادة السياسية اإلفريقية حٌب يونيو 

 .2حالة

كُب ا١بزائر على كجو ا٣بصوص، فلم يتم التوصل إٔب آلية سليمة لبلنتقاؿ إٔب السلطة، فمنذ اإلطاحة 
، أجرب الشاذٕب بن 1990بالرئيس أٞبد بن بلة كمركرا هبوارم بومدين فالشاذٕب بن جديد حٌب أحداث أكتوبر 

جديد على االستقالة ليخلفو اجمللس األعلى للدكلة بشكل مؤقت يرأسو ٧بمد بوضياؼ الذم اغتيل الحقا، 
ليخلفو علي كاُب، ٍب ًب انتخاب ٤بْب زركاؿ، ليستقيل قبل إكماؿ عهدتو الرئاسية، ليخلفو الرئيس ا٢بإب عبد 

 .1999عهدات متتالية منذ سنة  4العزيز بوتفليقة ؿ 

إف غياب عنصر التداكؿ السلمي كالدٲبقراطي على ا٢بكم ٯبعل من األنظمة القائمة ا٤بستفيد األكرب من 
ىذا ما جعل ا٤بفكر . عوائد التنمية، فيما تزداد معاناة الشعوب الٍب تصبح ىي من يدفع ٜبن الفساد السياسي

٧بمد أركوف يصف ىذه األنظمة العربية الٍب تنتمي بدكرىا إٔب دكؿ العآب النامي بأهنا استبدادية، كناىبة لقدرات 
بل كٲبكن كصفها بالنشالة أك النهابة، أم أهنا أنظمة قائمة على السلب :" ...األمة، حيث يقوؿ ُب ىذا الصدد 

 . 3"كالنهب، كىي دكؿ بدكف أمة، أك حٌب ضد األمة كاجملتمع ا٤بد٘ب

أف السلطة ا٤بطلقة ىي "كىنا يصف الفيلسوؼ األندلسي ا٤بشهور ابن رشد تسلط ا٢بكاـ على شعوهبم ب 
 ففعبل لقد دخلت األنظمة الٍب رفضت التخلي عن السلطة ُب دائرة ا٤بفسدة، ككانت ىذه. 4"مفسدة مطلقة

األنظمة مشرفة على توريث سلطتها للتواصل مفاسدىا على أيدم األبناء، الذين ال فضل ٥بم على الناس، 
 .ككفاءهتم ُب ذلك شهادة ميبلدىم

                                                             
أنظر، فريدة العمراكم، أزمة الشرعية ُب األنظمة السياسية العربية، مذكرة ماسَب ُب العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة، -  1

 .68.، ص2013/2014
 .54.، ص1993أنظر، عبد الرٞبن ٞبدم، الفساد السياسي ُب إفريقيا، درا القارئ العريب، القاىرة، -  2
 .143.، ص2006، منشورات االختبلؼ، ا١بزائر، 1.أنظر، فارح مسرحي، ا٢بداثة ُب فكر أركوف، ط-  3
 .70. مقتبس عن، كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص- 4
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 :1كللشاعر الرحل نزار القبا٘ب، أبيات يصف فيها تسلط ا٢بكاـ على شعوهبم، حيث يقوؿ ُب مطلعها

 من ترل ٰبكم بعدم ىؤالء الطيبْب، من سيشفي بعدم األعرج كاألبرص كاألعمى
 من سيحيي عظاـ ا٤بيتْب

 من ترل ٱبرج من معطفو ضوء القمر
 من ترل سّبسل للناس ا٤بطر

 من ترل ٯبلدىم تسعْب جلدة
 من ترل ٯبلدىم فوؽ الشجر

 من ترل يرغمهم أف يعيشوا كالبقر، كٲبوتوا كالبقر
 كلما فكرت أف أتركهم، فاضت دموعي كالغمامة

 كتوكلت على اهلل
 .كقررت أف أركب الشعب من اآلف إٔب يـو القيامة

 االستقرار الحكومي-ب

فالتغّبات ا٤بستمرة ُب ا٢بكومة ُب غّب موعدىا تعد مؤشرة لعدـ االستقرار السياسي، حيث تقاس ىذه 
فينتج عن ىذا التغيّب عدـ الوضوح، كتعثر ُب . التغّبات بعدد ا٤برات الٍب قاـ هبا الرئيس بتعيْب كزير ُب السنة

 .سياسات الوزارة ٩با يؤدم إٔب تعطيل مصاّب ا٤بواطنْب

 غياب العنف السياسي-ج

كتتعدد . يعرؼ العنف السياسي بأنو استخداـ القوة ا٤بادية أك التهديد باستخدامها لتحقيق أىداؼ سياسية
 .أشكاؿ العنف السياسي، فيمكن أف يأخذ شكل االغتياالت أك االنقبلبات العسكرية كالتمردات

- السابقة الذكر–ككقراءة ُب الوضع السياسي الذم تعيشو ببلدنا، ٲبكن مبلحظة أف ىذه ا٤بؤشرات الثبلثة 
بعد التعديل قد اجتمعت لتشكل لنا عدـ استقرار سياسي ُب ا١بزائر، أدل إٔب عدـ استقرار السياسة اإلدارية، ؼ

الوزارم األخّب ا١بزئي، الذم جاء بعد تغيّب شامل سابق غٌّب حقيبة كزير، كأعاد آخر، كجاء ٔبديد كسرٌح آخرين 
 كزير ككزيرة، 295كأخريات، يكوف عدد الوزراء الذين ٞبلوا ا٢بقائب الوزارية ُب عمر ا١بزائر ا٤بستقلة قد بلغ 

                                                             
. 154-153.ف، ص.س.ف، د.ـ.أنظر، سيد بن حسْب العفا٘ب، ترطيب األفواه بذكر من يظلهم اهلل، اجمللد األكؿ، مكتبة معاذ بن جبل، د-  1
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فبلغة األرقاـ، كما عرفت ا١بزائر  حقيبة، ٗبعُب أف كزراء ظلوا يتداكلوف على ا٢بقائب،656تداكلوا على ٞبل 
، كتكونت كل حكومة من فريق عمل 1 حكومة22، 2015 كإٔب 1988بسبب الظركؼ الٍب مرت هبا منذ 

كزارم جديد، كقد شهدت ىذه الفَبة دمج كزارات ك٘بزئة أخرل كما يَبتب عن ذلك من تبعات مادية كبشرية، 
كعليو فظاىرة عدـ االستقرار ا٢بكومي أثرت سلبا على فعالية ك رشادة اإلدارة العامة، كالفركع التابعة ٥با، ىذا 

 .زيادة على ضعف الرقابة كتأخّب حل ا٤بشكبلت

إف عدـ استقرار ا٢بكومات كبركز ظاىرة التغّبات ا٤بستمرة جعل الكثّب من ا٤بسؤكلْب ا٢بكوميْب يبحثوف 
عن طرؽ غّب مشركعة لتأمْب مستقبلهم، فصارت ا٤بناصب السياسية خبلؿ العشرية األخّبة كسيلة للكسب 

كما ٠بح الوضع األمِب باستفحاؿ تبييض أمواؿ ا١بماعات ا٤بسلحة، كازدياد معدالت نفقات التسليح . 2كاإلثراء
كىو ما زاد من احتماالت كقوع حاالت فساد كبّب بسبب ا٬بفاض درجة الشفافية ُب ا٢بصوؿ على ا٤بعدات 
 .3العسكرية، حيث ال تنشر كال تناقش صفقات التزكيد بالسبلح ُب اجملالس التشريعية، إذ أهنا تتم ُب سرية تامة

 ضعف األحزاب السياسية-3

تلعب األحزاب دكر ا٤ببلور للمصاّب االجتماعية، كا٤بربر للمطالب كاالحتياجات لربطها ببدائل السياسة 
العامة، كالربامج ا٤بلبية ٥با، كىي تعمل على توسيع النشاط السياسي كا٤بشاركة ا١بماىّبية من خبلؿ تنمية عبلقاهتا 

 .بالناخبْب، كما تعد حلقة كصل بْب ا٢باكمْب كاحملكومْب

كما نسجل على الظاىرة ا٢بزبية ُب ا١بزائر، ٩بارستها للعمل السياسي بشكل مو٠بي، كىو ما جعلها بعيدة 
على ا٤بواطن كحاجاتو، ك فوؽ ذلك كلو ٛبتاز بضعف التمثيل السياسي لؤلحزاب داخل اجملالس التمثيلية سواء 
الوطنية أك احمللية، كمرد ىذا الضعف ىو تدخل قول أخرل خارج األطر النظامية ُب ٙبديد قوائم للمرشحْب، 

ٕبيث أصبح ا٤باؿ كا١بهوية كالقبلية ىي ا٤بعايّب ا٤بعتمدة الٍب على أساسها يتم الَبشح كالَبتيب ُب القائمة، األمر 

                                                             
 .23/07/2015، جريدة الشركؽ بتاريخ 1962 كزير ككزيرة ُب تاريخ ا١بزائر منذ 295أنظر، ناصر، -  1
 .٧.135بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  2
، كىو ما زاد من 2001 ُب عاـ  % 4زاد انتهاج ا٢بل األمِب ٢بل أزمة العنف ا٤بسلح، نفقات التسلح، حيث ارتفع معدؿ اإلنفاؽ العسكرم -   3

أنظر، ٧بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ، احتماالت كقوع فساد كبّب، على اعتبار أف الصفقات العسكرية ٦باؿ كاسع كمصدر مهم لفساد النخبة
 .136.ص
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إف ىذه العوامل أفرزت نظاما جديدا . 1الذم أفقد الثقة ُب العملية السياسية عموما، كالعملية االنتخابية خصوصا
 .للحكم، ٨برجاتو تسلطية كآلياتو دٲبقراطية

إف القارئ ٤بشهد كاقع األحزاب السياسية ُب ا١بزائر، يبلحظ أكال ذلك التضخم ُب عدد األحزاب 
 ٫56بو  2012ا٤بعتمدة، كالٍب بلغ عددىا بعد صدكر القانوف العضوم ا١بديد ا٤بتعلق باألحزاب ُب جانفي 

 . مقسم على صنفْب، أحزاب مواالة كأحزاب معارضة2حزب

فأما الصنف األكؿ، فّبتبط نشاطها السياسي بالسلطة، ُب ظل غياب شبو كلي ألم مشركع سياسي أك 
اقتصادم لديها، بينما يشمل الصنف الثا٘ب، أحزاب معارضة، أقل ما يقاؿ عنها أهنا غّب منتظمة، ٚبلو من التأثّب 

 .الفعلي السلطة ا٢باكمة، ناىيك عن قدرهتا ُب مساءلة أك انتقاد كزير

إف تكاثر األحزاب غداة إعبلف فتح اجملاؿ السياسي ٓب يساىم ُب حل التمثيل كا٤بشاركة، بل زاد إجراءات 
. ، كترتب على ذلك توظيف الفساد ٗبختلف أشكالو، كتأجلت معو فرص تعزيز التنمية3العمل السياسي تعقيدا

فعدـ كجود معارضة بناءة كحاملة ٤بشاريع ٘بديدية ىو أخطر على مستقبل الدكلة من كجود معارضة شكلية، 
فا٤بعارضة ا٢بقيقية تساىم ُب خلق نظاـ حكم جدم، فالتجارب السياسية تؤكد لنا أف السلطة تتأقلم مع ا٤بعارضة 

 .القوية أك تبتعد تاركة ٥با اجملاؿ لتنفيذ برا٦بها

 العوامل االقتصادية: ثانيا

عبلقة الفساد بعآب االقتصاد ىي عبلقة لصيقة، إذ يعترب اإلجراـ االقتصادم جزء ال يتجزأ من االقتصاد، 
كبالتإب فا٤بخالفات االقتصادية ال تعترب شكبل من أشكاؿ اال٫براؼ، كلكنها متجذرة ُب االقتصاد نفسو، كالسوؽ 

 .4تعترب ا٤بسئولة األكٔب عن التصرفات غّب الشرعية

 :كٲبكن حصر ا٤بدخبلت االقتصادية لتفسّب ظاىرة الفساد ُب

                                                             
أنظر، ٧بمد صافو، الفساد السياسي كالعملية االنتخابية، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية، عدد خاص با٤بلتقى الوطِب حوؿ الفساد كا٢بكم الراشد ُب -  1

 .95.، ص5.، ع2007 مام 07،08إفريقيا، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف، 
 .23/07/2015: تاريخ اإلطبلع    www.echoroukonline.com/ara/news=178238 :أنظر ا٤بوقع-  2

3
 .٧.146بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 - Cf, Paul PONSAERRS, Vincenzo RUGGIERO, La criminalité économique et financière en Europe, édit. 

L’HAMARTTAN, France, 2002, p.8. 

http://www.echoroukonline.com/ara/news=178238
http://www.echoroukonline.com/ara/news=178238
http://www.echoroukonline.com/ara/news=178238
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 السياسات االقتصادية-1

سبق اإلشارة إٔب الفساد الكبّب بدأ ُب ا١بزائر مع عمليات التصنيع الكربل الٍب تطلبت اللجوء الزائد إٔب 
، ك٘بميع القركض ا٣بارجية ا٤بتزايدة لتمويل 1ا٣بارج عموما كإٔب فرنسا خصوصا من أجل استّباد التكنولوجيا

كقد اعتمدت ا١بزائر ُب ذلك على سياسة االقتصاد ا٤بوجو الذم ٛبم فيو الدكلة . اإل٪بازات الصناعية الكربل
كاألمر الذم أثبتتو التجارب االشَباكية . باحتكار ا٤بلكية كالتسيّب كاإلنتاج كمراقبة النشاط االقتصادم كتوزيع الثركة

 .2ىو ارتباط االقتصاد ا٤بوجو بنمو الفساد

فقد اعتمدت ا١بزائر منهجا خاصا ُب التصنيع من غّب مراعاة الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 
الٍب كانت سائدة، فقد ركزت معظم برامج التنمية على زيادة معدالت االستثمار عن طريق عقود استّباد ا٤بشاريع 
ا١باىزة، ىذه األخّبة ٙبتاج إٔب رأس ماؿ ضخم إلنشاء ا٤بصانع كتشغيلها، كما يعتمد تشغيل الطاقات اإلنتاجية 

ُب ىذه الصناعات على استمرار تدفق السلع الوسيطة كقطع الغيار، كاستقداـ ا٣بربات األجنبية ُب عمليات دراسة 
 .كمتابعة ا٪باز ا٤بشاريع، ٩با يعِب ُب األخّب زيادة النزيف ا٤بإب

، أنو ًب ُب الفَبة ا٤بمتدة بْب 1979كقد بينت الدراسة الٍب قامت هبا كل من كزارٌب التخطيط كا٤بالية سنة 
 مليار 79.7عقد للتعاكف التقِب، بلغت قيمة ىذه العقود  4912 كىي فَبة التصنيع الكربل توقيع 1978 ك1973

كأماـ العجز ُب خزانة الدكلة، كاف اللجوء إٔب القركض ا٣بارجية . 3 مليار دكالر أمريكي18دينار جزائرم، أم 
حتمية ال بد منها لتضاؼ إليها مشكلة أخرل ىي تسيّب ىذه العقود، إذ أف جانبا معتربا من ىذه القركض الٍب ًب 

 .4ا٢بصوؿ عليها من ا٤بؤسسات الدكلية ًب تبديده ُب أغراض غّب إنتاجية عديدة منها الرشوة كالتهريب كغّبىا

                                                             
 .، ص6.أنظر، ا٤بلحق رقم-  1
 .٧.151بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  2
أنظر، نعيمة زيرمي، التجارة ا١بزائرية ا٣بارجية من االقتصاد ا٤بخطط إٔب اقتصاد السوؽ، مذكرة ماجستّب ُب العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية، -  3

كالذم يزيد من النزيف ا٤بإب ُب ىذا اجملاؿ ىو التجديد ا٤بستمر ٥بذه العقود عن طريق اإلنفاؽ العلِب أك . 138.ص2010/2011جامعة تلمساف، 
 .210.سهيلة امنصوراف، ا٤برجع السابق، ص. خبلؿ سلسلة التعديبلت ا٤بتوالية، كالذم يعكس ُب ا٢بقيقة مدل توغل الفساد االقتصادم

، أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، جامعة -حلة بعض الدكؿ ا٤بدينة–أنظر، فضيلة جنوحات، إشكالية الديوف ا٣بارجية ُب الدكؿ العربية -  4
 .68.، ص2005/2006ا١بزائر، 
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لقد تسبب الفساد كسوء التسيّب كازدياد االعتماد على ا٣بارج ُب إفبلس القطاع الصناعي العمومي الذم 
كاف مكلفا مبدئيا ٖبلق الثركة كاستقطاب قطاعات األنشطة األخرل ٫بو التطور كالتنمية، حيث ٓب يستطع القطاع 
الصناعي على ٙبقيق أرباح، كال على تسديد ديونو ا٤بالية، بل أصبح على العكس من ذلك يشكل عبئا ماليا ثقيبل 

 .1على الدكلة

كٓب تكن فَبة الثمانينات بأحسن حاؿ من سابقتها، إذ رغم تغيّب السياسة العامة لبلقتصاد من اقتصاد 
موجو إٔب اقتصاد السوؽ، إال أف ذلك ٓب يعط اإلضافة ُب النمو االقتصادم، كيرجع البعض ذلك إٔب أزمة 

، كاال٬بفاض الشديد ُب أسعار السلع التصديرية، كتدىور معدالت شركط التبادؿ التجارم، 2ا٤بديونية ا٣بارجية
 .4 كارتفاع أعباء ا٤بديونية3كازدياد نسبة الفقر، فكانت النتيجة ازدياد نسبة التضخم

فَبة التسعينات ىي األخرل عرفت اتساع رقعة الفساد بسبب تطبيق برنامج إعادة ا٥بيكلة االقتصادية 
 كالذم طالب ٗبوجبو ٙبرير التجارة ا٣بارجية، كتبِب 1994كالذم فرضو صندكؽ النقد الدكٕب ابتداء من سنة 

، كالٍب بالرغم من إٯبابياهتا إال أهنا أدت إٔب ىز عرش االقتصاد الوطِب بواحدة من إحدل أكرب 5سياسة ا٣بوصصة
 34 سنة أصبح مالكا لشركة نقل جوم ٛبلك 32ارتبطت بقضية شاب عمره  1992قضايا الفساد ُب سنة 

 .طائرة، كبنكا خاصا، ك٨بربا صيدالنيا، كقناة بث تلفزيو٘ب، إنو ا٣بليفة

                                                             
 .، ص7.أنظر، ا٤بلحق رقم-  1
2
ا٤بشكل ىو أف ا٤بديونية شكلت ُب حد ذاهتا أحد مصادر الفساد، نتيجة غياب آليات الرقابة على األمواؿ ا٤بستدانة، حيث جرل هتريب األمواؿ -  

إٔب ا٣بارج ُب حسابات بنكية خاصة، كىو ما يؤكده الوزير األسبق مراد بن آشنهو، حيث يقدر ىذا األخّب حجم األمواؿ ا٤بهربة بطريقة غّب شرعية منذ 
 مليار دكالر، فيما يرل الدكتور معمر بوضرسة أف هتريب األمواؿ كاف يتم عن طريق قناة ا٤بديونية 16.3الثمانينات كإٔب غاية التسعينات ما قيمتو 

 من حجم ا٤بديونية  %64.11 مليار دكالر، أم ما يعادؿ 16.77 بلغ حجم األمواؿ ا٤بهربة من ا٣بزينة العمومية 1992ا٣بارجية، فخبلؿ عاـ 
أنظر، ٧بمد حليم . ا٣بارجية، كىذا يوصلنا إٔب نتيجة مهمة مفاذىا أنو كلما ارتفع حجم االستدانة من ا٣بارج، كلما زاد هتريب األمواؿ إٔب ا٣بارج

 .، ص08.أنظر، ا٤بلحق رقم . 172.ليماـ، ا٤برجع السابق، ص
 .، ص9.أنظر، ا٤بلحق رقم-  3
فبعد أف كانت ديوف . تعد ا١بزائر من الدكؿ الٍب تستغل الناتج اإلٝبإب لدفع ديوهنا، كقد أدل تزايد ا٤بديونية إٔب صعوبة تسديدىا ُب فَبات قصّبة-  4

 مليار دكالر أمريكي، أما الديوف القصّبة األجل فقد تضاعفت 25، 1988 مليار دكالر أمريكي، بلغت سنة 14.8 1 تقدر 1984ا١بزائر ُب سنة 
 من الدخل الوطِب لتبلغ  %45.5 ٛبتص 1987 مليار دكالر، كأصبحت حصة خدمة الديوف ُب سنة 1.6 مليوف دكالر إٔب 194ُب نفس الفَبة من 

، مذكرة ماجستّب -2004-1999دراسة حالة ا١بزائر –أنظر، عامر ضبع، دكر ا٤بشاركة السياسية ُب ترقية ا٢بكم الراشد .1988ُب سنة  % 87
 .10.؛ ك، ا٤بلحق رقم125.، ص2007/2008ُب العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة ا١بزائر، 

كقد ظهرت ىذه الفكرة ُب ا١بزائر ألكؿ مرة ُب قانوف . ا٣بوصصة ىي نقل ملكية جزء أك كل رأ٠باؿ شركة من القطاع العمومي إٔب القطاع ا٣باص-  5
، كالذم نص على إمكانية فتح رأ٠باؿ ا٤بؤسسة للمساٮبْب ا٣بواص باإلضافة إٔب إمكانية التنازؿ عن أصوؿ ا٤بؤسسات 1994ا٤بالية التكميلي لسنة 
  .136-122.أنظر، نعيمة زيرمي، ا٤برجع السابق، ص.  العامة لفائدة ا٣بواص
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 الرشوة كآلية أساسية ُب نشاطها، كأداة للضغط على مراكز صنع القرار 1ا٤بالية–لقد تبنت ا٤بافيا السياسية 
لبلستفادة من مزايا خاصة، السيما ُب قطاع التجارة ا٣بارجية، كُب عملية ا٣بصخصة، كاالستفادة أيضا من العملة 

 .الصعبة اآلتية من مداخيل الصادرات النفطية أك من القركض الٍب تقدمها ا٥بيئات ا٤بالية الدكلية

إننا نرل أف االنتقاؿ من ا٤بركزية االقتصادية إٔب اقتصاد السوؽ دكف كجود الرؤية الواضحة قد أكجد مناخا 
مبلئما ٤بمارسات فاسدة، كما أف ذلك التأرجح بْب التخطيط ا٤بركزم كاالندماج ُب السوؽ ا٢بر قد ٠بح بانتشار 

 .الرشوة ا٤برتبطة بتسلط الدكلة مدعومة بأشكاؿ أخرل مصاحبة القتصاد السوؽ

كما أنو ُب مرحلة التأسيس القتصاد السوؽ كانت رخص االستثمار، كٛبويل ا٢بكومة للمشاريع ا٤بصغرة 
كما يعزز ىذا الطرح . كا٤بتوسطة، كعبلقة البنوؾ بنسيج القطاع ا٣باص، كلها عمليات ساٮبت ُب انتشار الفساد

ىي التقارير الدكلية الٍب تقدر أف مبلغ الرشاكل الٍب ٛبنحها بعض الشركات الصناعية لشراء أصوؿ القطاع العاـ ُب 
 مليار دكالر سنويا، كىو ما يقارب ا٤ببلغ الذم 80البلداف الٍب ٛبر ٗبرحلة االنتقاؿ ُب اقتصادياهتا تقدر ب 

 .2ٚبصصو األمم ا٤بتحدة لربنامج ٧باربة الفقر

 3سيادة نمط الدكلة الريعية-2

كىذه الثركة ىي ملك . النفط ثركة، ىبة من اهلل، إف أحسن استخدامها حسنت نتائجها، كالعكس صحيح
 .للشعب، من ا٤بفركض أف تستغل ُب خدمتو كتنميتو كٙبسْب ظركؼ عيش أفراده

 ُب أف البلداف الٍب تتمتع بثركات ضخمة من ا٤بوارد الطبيعية عادة ما 4ال ٚبتلف معظم الدراسات ا٢بديثة
غّب أف ىذه الوضعية ال . يكوف أداؤىا االقتصادم أسوء من البلداف الٍب ال تتمتع هبذا القدر الضخم من ا٤بوارد

                                                             
 .٧.160بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  1
  www.startimes.com/f.aspx?t=30879072: أنظر، بشّب مصيطفى، الفساد االقتصادم كآثاره ا٤بدمرة، ٕبث منشور على ا٤بوقع-  2

 .20/10/2013تاريخ اإلطبلع 
3

ك أكؿ من ربط مفهـو . الدكلة الريعية ىي الدكلة الٍب يقـو اقتصادىا على الريع، أم أنو كل اقتصاد يتمحور أداؤه على تصدير مورد نادر أك طبيعي - 
كالذم نشر سنة - حالة إيراف–٭بط كمشاكل التنمية االقتصادية ُب الدكؿ الريعية " الريع بالدكلة ىو األستاذ حسْب مهداكم ُب ٕبثو ا٤بوسـو ب

، حيث شخص من خبللو طبيعة الدكلة الريعية ُب أهنا الدكلة الٍب تعتمد بالدرجة األكٔب على ٭بط ريعي يأٌب من مادة أكلية، كالدكلة هبذا ا٢باؿ 1970
أنظر، عدناف ا١بنايب، الدكلة الريعية كالدكتاتورية، ٕبث منشور . تعتمد على دخل مستدٙب يأٌب من ا٣بارج، كال يشارؾ فيو االقتصاد احمللي بشيء يذكر

 :على ا٤بوقع
http://iraqieconomists.net/ar/2012/11/12  

، أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، كلية -دراسة حالة االقتصاد ا١بزائرم–أنظر، سيد أٞبد شكورم، كفرة ا٤بوارد الطبيعية كالنمو االقتصادم -  4
 .14.، ص2011/2012العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب كالعلـو التجارية، جامعة تلمساف، 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30879072
http://www.startimes.com/f.aspx?t=30879072
http://www.startimes.com/f.aspx?t=30879072
http://iraqieconomists.net/ar/2012/11/12
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تشمل كل الدكؿ الوفّبة ا٤بوارد، فمثبل اندنوسيا دكلة غنية بالنفط كبتسوانا غنية باأل٤باس، لكنهما دكلتاف تتميزاف 
بأداء اقتصادم أفضل، فالعملية ُب نظرنا ليست مطلقة أم أنو كلما كانت الدكلة ٛبلك ثركة كلما عرفت أزمات 

 .اقتصادية، ا٤بسألة متعلقة بتسيّب ىذه الثركة، كترشيد اإلنفاؽ العاـ

كليس اجملاؿ ىنا ىو البحث ُب العبلقة بْب كفرة ا٤بوارد الطبيعية كالنمو االقتصادم، كإ٭با ُب البحث عن 
 .كانتشار الفساد (حالة ا١بزائر)العبلقة االرتباطية بْب كفرة ا٤بوارد كخاصة النفطية 

، حٌب باتت تنعت بالدكلة 1ال ٱبفى على أحد أف ا١بزائر دكلة ىيمن قطاع احملركقات على اقتصادىا
نسبة   2013الريعية، كلساف األرقاـ ىو الذم يثبت ىذا الوصف، إذ بلغت نسبة احملركقات من الصادرات سنة 

 .  فاقتصادنا ليس إنتاجي كإ٭با ىو استخراجي استهبلكي96.9%

إف اجملتمعات الٍب ٙبكم من أنظمة ريعية ىي ٦بتمعات أحادية النظرة، ٗبعُب أف طبيعة الثركة النفطية الٍب ال 
يكدح اإلنساف ُب جنيها تصل إليو ُب شكل ثركة مالية ىائلة من خبلؿ بيع النفط، كىذه الثركة ا٤بالية يتم 

. استخدامها ُب معايّب اجتماعية جديدة ٚبتلف عن طبيعة األعرؼ كا٤بعايّب االجتماعية الٍب تسبق ثركة النفط
 .2كلعل أىم ىذه التأثّبات االجتماعية للثركة النفطية ىي انتشار السلوكيات االنتفاعية ُب اجملتمع

إف االعتماد على اقتصاد ريعي عزز من مكانة السلطة السياسية ُب ا١بزائر، كذلك باالحتكاـ إٔب منطق 
الزبائنية كجعل من الدكلة ا٤بانح كا٤بانع ُب نفس الوقت، فهي تعمل على منح من تشاء من ا٤بسؤكلْب كالفئات 

 .3االجتماعية، كما ٛبنع ا٤بوارد على من ترل فيو معارضا كمناكئا لسياستها كتوجهاهتا

                                                             
 (%)مساىمة المحركقات في بنية الناتج المحلي اإلجمالي -  1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
30 33.9 32.5 35.6 38 44.4 45.9 44.3 

 .2008الديواف الوطني لإلحصائيات كبنك الجزائر، التقرير السنوم لعاـ : المصدر
 .كنسبة مؤكية (2007-2001)النمو خارج قطاع المحركقات 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 6.3 5.3 4.7 6.2 6 6 5 نمو خارج المحركقات

 6.5- 2.2- 4.5- 1.3- 3.5 1- 1- نمو الصناعات التحويلية 

 .2008الديواف الوطني لإلحصائيات كبنك الجزائر، التقرير السنوم لعاـ : المصدر
 .249.، ص2013، منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية، بّبكت، 1.، ط-اآلثار كسبل ا٤بعا١بة–أنظر، فاديا قاسم بيضوف، الفساد أبرز ا١برائم -  2
 .79.مصطفى عبدك، ا٤برجع السابق، ص-  3
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إف ىذه الوضعية أكجدت لنا ما يعرؼ بنظاـ الوالءات القبلية كا١بهوية، كىو يتميز بوجود ٦بموعات 
تتحكم ُب كل القرارات ا٤بهمة ُب الدكلة، كأىم ما ٲبيز ىذه اجملموعات كجود اختبلفات ُب الرأم كصراعات حادة 
بينها، من أعلى مراكز صنع القرار إٔب أبسط ا٤بسئولْب احملليْب الذين يعتربكف ٥بذه اجملموعات ُب الوالء كاالنتماء، 

 .٩1با يؤدم إٔب إضعاؼ فعالية مؤسسات الدكلة، كٚبلف كل ٧باكالت تغيّب ا٥بياكل االقتصادية

- النفط–إف تنامي اعتماد الدكلة على الريع، كمع التحوالت السياسية كاالقتصادية جعل من ىذه النعمة 
 كالٍب ٛبثل السلطة الفعلية ُب ا١بزائر، كالٍب أطلق عليها الرئيس 2نقمة، حيث كجهت ىذه الثركة ٣بدمة فئة معينة

فأصبحت الدكلة نتيجة ٥بذه السياسات البلعقبلنية ٛبتاز بنوع من . الراحل ٧بمد بوضياؼ ا٤بافيا ا٤بالية كالسياسية
الوىن كالضعف، كىو ما يعرؼ بنموذج الدكلة الرخوة، كالذم من خبللو عملت ٬ببة ا١بيش على تقوية ا١بهاز 

 .3األمِب كالقمعي ا٘باه ا٤بواطنْب

 حاكؿ فيها البحث ُب إمكانية تبلـز بْب الدكؿ 2001 سنة Michal Rossنشّب ىنا إٔب دراسة قاـ هبا 
 دكلة، كمن 113كالنظاـ االستبدادم، حيث مشلت الدراسة حوإب  (ٗبا ُب ذلك النفط )ا٤بصدرة للمواد ا٤بعدنية 

، ككانت النتائج ا٤بتحصل عليها تبْب أف النظرة الٍب تؤكد على كفرة ا٤بوارد تؤثر سلبا 1997-1991الفَبة ا٤بمتدة 
 .4على هنج الدٲبقراطية الصحيحة ُب العديد من ا٢باالت ا٤بدركسة

كىكذا، يبلحظ أف ىناؾ ارتباط كثيق بْب الفساد كاالقتصاديات الٍب تتوفر على موارد طبيعية ىامة، كوف 
 .أف عملية استخراج كاستغبلؿ ىذه ا٤بوارد تعترب أنشطة ريعية بامتياز كتعزز سلوؾ السعي إٔب ٙبقيق الريع

                                                             
1 - Cf, Cécile JOLLY, Les cercles vicieux de la corruption en Algérie, Revue internationale et stratégique, n=.43, 
2001, p.119. 

2
 ٙبقيقا األجنيب الٍب سرعاف ما تتحالف مع راس ا٤باؿ كيعِب طبقة البورجوازية كاليسارية مصطلح سياسي يكثر استعمالو من قبل التيارات االشَباكية-  

 : أنظر ا٤بوقع.  على السوؽ الوطنيةكلبلستيبلء٤بصا٢بها 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1 

لقد حاكؿ الراحل بوضياؼ القياـ بإصبلحات سياسية كاقتصادية، ككشف الفساد ا٤بستشرم ُب مفاصل . 108.كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص-  3
 كأفقركا الشعب كاختلسوا االقتصادإهنم ٬بركا " الدكلة، فبدأ يتهجم على رجاؿ الدكلة الفاسدين كا٤برتشْب ك٨بتلسي أمواؿ الشعب، كقاؿ عن ىؤالء 

كلقد أثارت تصرٰباتو ا٤بتعلقة . ، لذا طالب الشعب ا١بزائرم بتطهّب السلطة من الفّبكسات الٍب نبتت ُب شرايْب ا٢بكم كدكائر القرار"مليارات الدكالرات
 جواف 29، كقد سنحت ٥بم الفرصة ذلك ُب اغتيالوفقركا " ا٤بافيا"بقضايا الفساد ٨باكؼ ا٤بتورطْب من ضباط ا١بيش ككبار ا٤بوظفْب أك من يطلق عليهم 

، ٦بلة الَببية كالعلم، 1992 السياسية ُب ا١بزائر عاـ كاألزمةأنظر، سعد توفيق ، عزيز البزاز، ٧بمد بوضياؼ .  با٤بركز الثقاُب ُب كالية عنابة1992
. 218.، ص2011، 4.، ع18.اجمللد 

أنظر، بلقاسم زايرم، ا٤بؤسسات ككفرة ا٤بوارد كالنمو االقتصادم بالتطبيق على االقتصاد ا١بزائرم، كرقة ٕبث مقدمة ضمن إٔباث ا٤بؤٛبر الدكٕب حوؿ -  4
، ا٤بنظم من طرؼ كلية 2014-2001تقييم آثار برامج االستثمارات العامة كانعكاساهتا على التشغيل كاالستثمار كالنمو االقتصادم خبلؿ الفَبة 

 .12.، ص2013 مارس 11/12، 1العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيّب، جامعة سطيف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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كما أف القيود ا٢بكومية ا٤بصطنعة على األنشطة االقتصادية، كالقيود على التجارة تعزز األنشطة الريعية 
كسلوؾ السعي لتحقيق الريع، على غرار السماح بدخوؿ السلع ا٣باضعة للرسـو ا١بمركية بدكف تقاضي رسـو 
عليها، كالسعي إٔب ا٢بصوؿ أكال على الَباخيص الٍب قد ٛبنحها ا٢بكومة فيما ٱبص االستّباد كالتصدير للسلع 

 .1كاإلعانة على اكتساب األسواؽ العمومية ٤بشاريع اإلنشاء كالتعمّب

اآلٌب ترتيبا ٤بعظم الدكؿ الغنية با٤بوارد حسب مؤشر قياس الفساد، باإلضافة إٔب مؤشر نوعية  كيبْب ا١بدكؿ
ا٤بؤسسات، كا٤ببلحظ من ىذا ا١بدكؿ ىو أف معظم الدكؿ النفطية تتميز ٗبستويات فساد كبّبة كضعف ُب نوعية 
مؤسساهتا، باستثناء بعض الدكؿ على غرار بوتسوانا، النركيج، الشيلي، ماليزيا، الٍب ٛبكنت من ٙبقيق معدالت 

 .٭بو اقتصادم جيدة كٙبسْب نوعية مؤسساهتا

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
. 36.سيد اٞبد شكورم، ا٤برجع السابق، ص-  1
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ترتيب بعض البلداف الغنية بالموارد حسب درجة الفساد 
  CPIمؤشر قيس الفساد البلداف حسب درجة الفساد

09 
22 
38 
43 
53 
72 
79 
84 
94 
99 
118 
123 
123 
123 
143 
143 
147 
147 
147 
150 
150 
150 
150 
150 
162 
162 
172 
172 
178 

 النركيج
 التشيلي 
 بويسوانا
 ماليزيا
 موريتي
 المكسيك
 العربية السعودية
 تايالندا
 مدغشقر
 الجزائر
 مالي 
 موريتانيا
  النيجر

 زامبيا 
 إندنيسيا 
 الطوقو

 أنغوال 
 غينيا بيساك
 نيجيريا
 جمهورية الكونغو 
 ساحل العاج
 اإلكوادكر
 ليبيريا

 سيراليوف 
 جمهورية افريقيا الوسطى
 فنزكال 
 التشاد
 السوداف
 العراؽ

8.7 
7.0 
5.4 
5.1 
4.7 
3.5 
3.4 
3.3 
3.2 
3.0 
2.7 
2.6 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
1.5 

، -داسة حالة االقتصاد الجزائرم-سيدم محمد شكورم، كفرة الموارد الطبيعية ك النمو االقتصادم : المصدر
اطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلـو االقتصادية، جامعة تلمساف، كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيير ك 

 .38، ص2012-2011العلـو المالية، 
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من ىنا ٲبكننا تفسّب العبلقة بْب االرتفاع النسيب للعائدات الريعية من ناحية كتد٘ب مستول األداء 
االقتصادم من ناحية أخرل، إذ أف تضخم ا١بهاز اإلدارم كىيمنة أجهزة الدكلة على النشاط االقتصادم نابعاف 
من توفر ا٤بوارد الريعية، كمن حرص أجهزة الدكلة على ٞباية النظاـ كاإلبقاء عليو، األمر الذم يرتبط كما أسلفنا 

 .بضعف اإلطار ا٤بؤسسي ٤بمارسة العمل الدٲبقراطي كغياب الشفافية كا٤بساءلة

 العوامل االجتماعية: ثالثا

تبدك ظاىرة الفساد ظاىرة مركبة، يتقاسم ا١بميع ا٤بسؤكلية فيها، فقد ساٮبت العوامل السياسية كاالقتصادية 
كالعامل االجتماعي ىو ٦بموعة من . ُب تشكلها، كأدت العوامل االجتماعية كالثقافية دكرا بارزا ُب تغذيتها

ا٤بؤثرات كالظركؼ الٍب ٙبيط با١با٘ب فتجعلو يتخذ سلوكا مضادا للمجتمع، لذلك يعترب علماء االجتماع أف 
تتمثل ُب ا٣بركج على القواعد ا٤بستقرة ُب اجملتمع كا٤بتعلقة بواجبات الفرد إزاء اآلخرين، " عبلقة اجتماعية"الفساد 

 .1كٗبا يعتربه اجملتمع سلوكا بصفة عامة

 :كتتمثل العوامل االجتماعية ا٤بؤدية إٔب الفساد ُب

 نمط العالقات كاألعراؼ كالوعي بين أفراد المجتمع-1
ا٤بعركؼ أف اجملتمع العريب بصفة عامة كا١بزائرم بصفة خاصة مازاؿ ٰبكمو بعض من األساس الذم يقـو 

على عبلقات عشائرية كقبلية، فالوالء يكوف فيها ٤بؤسسة العائلة أك الطائفة أكثر ٩با ىي للمجتمع أك الدكلة، 
 .كتقـو على رابطة الدـ أكثر ٩با ىي ٧بكومة بالقانوف

فالعشائرية ىي كاقع اجتماعي، بينما الدلو ىي كاقع سياسي كقانو٘ب، كالعشّبة جزء من الشعب بينما 
الدكلة حاضنتو للشعب برمتو، لذلك تصبح الواسطة كالنفوذ عبارة عن تسخّب امتيازات السلطة العامة كخصائص 

، كبالتإب إٔب ظهور ٩بارسات الفساد النا٘بة عن التقاليد االجتماعية ا٤بكرسة 2القانوف العاـ لغّب أىداؼ الدكلة
، كتوظيف 3للوالءات الطبقية كالعبلقات العرقية الٍب تساىم ُب ٙبيز ا٤بوظف العاـ ك٧باباتو ٤بن ٱبصوه بالقرابة

 .االنتماءات الفئوية ك العشائرية ُب العمل الر٠بي لكسب مكاسب خاصة بطريقة غّب مشركعة

                                                             
 .254.فاديا قاسم بيضوف، ا٤برجع السابق، ص-  1
، 2014، أكت 19.، اجمللة العربية للدراسات األمنية، اجمللد-الوقاية كا٤بكافحة–عبد القادر عبد ا٢بافظ الشيغلي، الواسطة ُب اإلدارة  أنظر،-  2
 .262.، ص38.ع
 .43.ىاشم الشمرم، إيثار الفتلي، ا٤برجع السابق، ص-  3
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إف ىذه الوضعية أنتجت لنا ما يعرؼ اجتماعيا بضعف الوالء لؤلشخاص الذين ليس ٥بم انتماء عشائرم 
أك قبلي، حيث يشعر ا٤بواطن اليـو ٗبدل التهميش الذم يعانيو، كحالة االغَباب االجتماعي كانت السبب ُب 

، كىذا ما أحيانا إٔب احتقاف اجتماعي كانتشار ا٢بقد بْب شرائح اجملتمع، كما 1ىجرة الكثّب من الكفاءات للخارج
 .يؤدم إٔب انتشار ا١برٲبة كرد فعل الهنيار القيم كعدـ تكافؤ الفرص

لقد أضحت العملة الرديئة من النخبة تطرد العملة الصا٢بة من النخبة، كأصبح دينامو ا٤باؿ كا١باه ىو 
احملرؾ، كتكونت لنا ٬ببة ٘بوؿ كتدكر حوؿ كل ا٤بناصب كا٤بسئوليات بالرغم من عدـ جدارهتا كاستحقاقها، 

 .كيكفي فقط أف تعلن كالءىا الدائم لقيم نسق الثركة كالسلطة

كنشّب ىنا إٔب ما كشف عنو رئيس الرابطة الدكلية للكفاءات ا١بزائرية با٣بارج، الدكتور ٧بمد بن خركؼ، 
 ألف إطار، ىاجركا 200، خبلؿ السنوات ا٤باضية، قد فاؽ "األدمغة ا١بزائرية ا٤بهاجرة ٫بو ا٣بارج"أف عدد 

كأكد أف مسئولْب رفضوا خدمات ٦بانية عرضتها . بسبب البّبكقراطية كا١بو السياسي كاالقتصادم ا٤بشحوف
 2.إطارات ذات كفاءة، ٕبجة عدـ معادلة شهاداهتم األجنبية

كما أنتجت لنا ىذه الوضعية غياب مفهـو ا٤بصلحة العامة كقيم ا٤بواطنة، إذ ٙبوؿ الفرد بدكره إٔب االنتماء 
التقليدم، فعلى مستول ا٤ببادئ، فقد يدعي إخبلصو ا٤بطلق للقيم االجتماعية ا٤بتجسدة ُب الوطن كالعدالة 

 .3الٍب ال تتصل بتلك القيم (العائلية ، القبلية)كا٤بساكاة، إال أنو كُب آف معا يتمسك باألىداؼ ا٣باصة 

 اختالؿ سلم القيم االجتماعية-2

ا٤بتعارؼ عليو أنو عندما تغيب ا٤ببادئ كالقيم األخبلقية يصبح احملظور مباحا، كتصبح العبلقات اإلنسانية 
كاجملتمع ا١بزائرم تعرض ُب العقود األخّبة لتحوالت اقتصادية كاجتماعية . ٚبضع ٤ببادئ ا٤بصلحة كسلطة القوم

كسياسية عديدة، أحدثت انقبلبا ُب منظومة القيم االجتماعية اإلٯبابية الٍب صاغت سلوؾ ا١بزائريْب، حي سادت 
 .القيم ا٤بادية على عبلقات األفراد، فأصبحت ا٤بنافع الشخصية ىي الٍب ٙبدد شكل العبلقات اإلنسانية

                                                             
 من ٦بموع األجانب العاملْب  %10.26، فإف األطباء ا١بزائريْب ٲبثلوف نسبة 2009ٕبسب إحصائيات عمادة األطباء الفرنسيْب لسنة -  1

أنظر، فاطمة مانع، . (%10.3)، كأ٤بانيا (%18)كركمانيا  (%16.49)با٤بستشفيات الفرنسية، كتأٌب ىذه النسبة ُب ا٤برتبة الرابعة بعد بلجيكا 
فاطمة الزىراء خبازم، ىجرة الكفاءات العلمية كآثارىا على التنمية االقتصادية ُب البلداف النامية، مداخلة ألقيت ُب إطار ا٤بلتقى الدكٕب حوؿ رأس ا٤باؿ 

  .14.، جامعة الشلف، ص2011 ديسمرب 13/14الفكرم ُب منظمات األعماؿ العربية ُب االقتصاديات ا٢بديثة، 
 .28/12/2015 ألف دماغ إٔب ا٥بجرة ٫بو ا٣بارج، مقاؿ منشور ٔبريدة الشركؽ، 200أنظر، رضا مبلح، البّبكقراطية دفعت -  2

 .168-٧.167بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  3
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كنبلحظ اليـو تدىور كتراجع قيم حب العمل كالكفاءة كانتشار ثقافة الربح السريع، كىناؾ العديد من 
 .الشواىد ا٤بيدانية الدالة على انتشار ثقافة الربح السريع ُب ٦بتمعنا، أبرزىا انتشار الرشوة، االختبلس

إف اختبلؿ سلم القيم أثر بشكل سليب على اجملتمع ٩با ساىم ُب تنامي أزمة الفساد حٌب أصبحت بعض 
السلوكيات الفاسدة مقبولة إٔب حد كبّب ُب اإلدارات كا٤بؤسسات العمومية، كالوساطة كاستغبلؿ النفوذ، بل حٌب 

أصرؼ ما ُب ا١بيب "، كانتشرت بعض األمثلة ا٤بعركفة 1"القهوة"أصبحت تسمى بغّب أ٠بائها كتسمية الرشوة 
، فهل بات كاقعنا إسقاطا حقيقيا ٤با ذىب إليو أمّب الشعراء أٞبد شوقي "فيد كاستفيد" ، "يأتيك ما ُب الغيب

 : عندما قاؿ
 إ٭با األمم األخبلؽ ما بقيت         فإف ىم ذىبت أخبلقهم ذىبوا

 .كإذا أصيب القـو ُب أخبلقهم       فأقم عليهم مأٛبا كعويبل

بعد أف خضنا ُب أسباب كدكافع الفساد، سنبقى ُب نفس النسق التحليلي، أين سنتناكؿ فيما يلي آثار 
 .الفساد

 المطلب الثاني
 آثار الفساد

ا٣بطورة ُب عرض الفساد تكمن عندما تَباجع قيم العمل، كيصبح تقييم الشخص فيما ٲبلك ال فيما 
كقد ساد ُب اجملتمع عدد من الذرائع الٍب تربر استقرار . يعمل، بغض النظر عن ا٤بلكية ككيفية ا٢بصوؿ عليها

الفساد كاتساع نطاقو ُب ا٢بياة اليومية، إذ ٪بد الرشوة، الثراء غّب ا٤بشركع، كإساءة استغبلؿ الوظيفة قد أخذت 
كيعي ذلك أف أخطر تداعيات الفساد قد . تشكل تدرٯبيا مقومات نظاـ ا٢بوافز ا١بديد ُب ا٤بعامبلت اليومية

 .تكوف ُب اعتقادنا ُب نواحي أخرل خارج نطاؽ العمليات االقتصادية، كوقع الفساد على أخبلقيات كقيم اجملتمع

لقد غدا الفساد نظاما موازيا للدكلة، أجهض كل عملية كالدة للنمو االقتصادم أك االجتماعي، كتأخر 
النمو كالعيش الكرٙب ألبناء الوطن، كفتح الباب أماـ تفشي اليأس كاإلحباط، فسلك األبناء طرقا عدة ىربا من 

 .الواقع ا٤بر، بداية من ا٥بجرة السرية ككصوال إٔب إضراـ النار ُب ا١بسد كاالنتحار حرقا أماـ أعْب ا٤بسئولْب
                                                             

أخطر ما ُب الرشوة أهنا حازت مشركعية شبو ر٠بية كحٌب ُب الثقافة الشعبية حازت قدرا من القبوؿ العاـ، كتكاد تصبح كاحدة من مبلمح البلداف -  1
، مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت، 1.أنظر، عبد ا٢بميد إبراىيمي، ا٤بغرب العريب ُب مفَبؽ الطرؽ ُب ظل التحوالت االقتصادية، ط. النامية عموما

 .217.، ص1996
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كالذين ٲبثلوف اال٘باه ا٢بداثي –كمن ا٤بفارقات الٍب يطرحها موضوع الفساد أف ىناؾ من ا٤بهتمْب بالظاىرة 
يركف أف للفساد آثار إٯبابية على ا٤بستول السياسي " كارؿ فريديريك"ك" جوزيف نام"ك" ىنتنغوف"بزعامة 

فعلى ا٤بستول ". الفساد ا٤بنتج"، كىذا إذا توافرت ظركؼ مبلئمة كيسمونو ُب ىذه ا٢بالة ب 1كاالقتصادم
السياسي يركف أف الفساد يلعب دكرا ُب ا٢بفظ على االستقرار السياسي من خبلؿ ٞباية النظاـ السياسي الذم 
تظهر فيو كيبلت االنقبلبات كاألزمات، حيث ٱبلق الفساد ىنا ٦بموعة من ا٤بستفيدين تعمل على ٞباية النظاـ 

 .الفساد ٩با ٰبدث االستقرار البلـز للدكلة

كعلى الصعيد االقتصادم، لقد حاج بعض االقتصاديْب كدافعوا عن الفساد ٕبجة أنو مفيد فعليا للتنمية، 
كشبهوه بالزيت الذم ٯبعل اآللة تدكر بسبلسة، فبعض الفساد يساىم ُب تسريع العمليات االقتصادية كا٤بالية من 
خبلؿ تقدٙب الرشاكل للموظفْب مقابل تسهيل عمليات االستثمار الٍب ىي أساس النهوض بتنمية اجملتمع، كرقيو 

 .2كازدىاره

كحسب ىذا الرأم فإف الفساد مصدر رئيسي لتكوين أم ماؿ من خبلؿ الَباكمات ا٤بالية الٍب ٰبققها 
ا٤بوظفوف اإلداريوف كالقيادات السياسية كاإلدارية ا٢باكمة، حيث أف نسبة معينة من األمواؿ ا٤بتأتية من الفساد، 
 .3يتم استثمارىا ُب مشركعات اقتصادية، استثمارية، األمر الذم يؤدم إٔب ٙبريك عجلة التنمية االقتصادية للدكلة

إننا نرل ُب الواقع أف ىذا التوجو الذم يزعم بإٯبابية الفساد ُب بعض النواحي ىو توجو غّب سليم، 
كنعارضو ٝبلة كتفصيبل، فهناؾ إٝباع عا٤بي يدين الفساد مهما يكن شكلو كحجمو، حٌب كلو كاف فسادا صغّبا، 

 .كمن ٍب ٓب يعد ىناؾ ٦باؿ لتربير ارتكاب أفعاؿ فاسدة حٌب كلو تعلق األمر إلقرار حقوؽ مشركعة

ك٤با كانت اآلثار ا٤بدمرة لتفشي الفساد تطاؿ كل مقومات ا٢بياة ُب الدكلة، ٩با ٯبعل سردىا العشوائي 
ٱباطر بالوصوؿ إٔب غايتنا ا٤بتمثلة ُب الوقوؼ على تبعات الفساد كتكلفتو ُب كل زاكية على حدل، كىذا حٌب 

ندرؾ حجم الظاىرة ا٢بقيقي، أك على األقل التقرييب، لذلك اخَبنا أف نتناكؿ ىذه اآلثار بشكل منهجي منظم، 
، باعتبار النظاـ السياسي كما (الفرع األكؿ)حيث نقَبح أف ندرس ُب البداية أثر الفساد على النظاـ السياسي 

الذم بقى على  (الفرع الثاني)سبق اإلشارة إليو ىو ا٤بناخ ا٣باص للفساد، يليو أثره على النظاـ االقتصادم 
                                                             

 .145.كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص-  1
2 - Cf. Hervé MAGNOULOUX, La corruption, Collection ETHIQUE et DEONTOLOGIE, Librairie de 
l’Université d’Aix en Provence, 2005, p.56. 

 .134.، ص2007أنظر، ٧بمد الصّبُب، أخبلقيات ا٤بوظف العاـ، دار الكتاب القانو٘ب، اإلسكندرية، -  3
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جانب كبّب من األٮبية خاصة اآلثار الٍب تساىم ُب إضعاؼ اإلطار ا٤بؤسسي كتشويو السياسات االقتصادية، ٍب 
 (.الفرع الثالث)ندرس أثر الفساد على النظاـ االجتماعي 

 الفرع األكؿ
 أثر الفساد على النظاـ السياسي

كٗبدل قوتو كاستقراره  (أكال)يَبؾ الفساد آثار سلبية على النظاـ السياسي برمتو سواء من حيث شرعيتو 
 (.ثانيا)

 إضعاؼ الشرعية السياسية: أكال

معركؼ أف الفساد يقوض كيضعف الضوابط كا٤بعايّب ا٤بؤسسية للحكومات ٩با يعطي انطباعا لدل 
، كما يقوض الفساد اإلدعاءات الٍب تقوؿ 1ا٤بواطنْب بأف ا٢بكومة مطركحة للبيع ألعلى ا٤بزايدين، كيهز ىيبة الدكلة

أف ا٢بكومة تستعيض بالقيم الدٲبقراطية عن القرارات الداعمة للقول الٍب لديها القدرة على دفع الرشاكل 
 .2كالعموالت

، 1992كُب ا١بزائر، ساىم الفساد ُب تآكل شرعية النظاـ، كيرجع البعض ذلك إٔب تدخل ا١بيش منذ سنة 
، بينما نرل أف ا٤بشكل بدأ من االعتماد على مبدأ 3حيث استبدلت ا٤بؤسسات ا٤بنتخبة ٗبؤسسات غّب دستورية

الشرعية الثورية التارٱبية، حيث ًب ٙبديد أساس توٕب السلطة حسب مقتضى ا٢بزب الواحد الذم اعتمد كمبدأ 
 .1976 ك 1973دستورم ُب كل من دستورم 

الشتاء العريب ىو صورة تعكس /ما نراه اليـو من ثورات كانتفاضات ُب عا٤بنا العريب ٙبت مسمى الربيع 
فقداف الشعب للثقة ُب أنظمتو السياسية الٍب حكم عليها بالفساد ا٤بإب كالسياسي، فكانت النتيجة أف ضعف 
 .التواصل بْب السلطة كالشعب، فتزعزعت الثقة ُب النظاـ بسبب تعرض مصاّب ا٤بواطنْب للسلب كالنهب كالضياع

                                                             
، أطركحة دكتوراه ُب الفقو -دراسة مقارنة بالقانوف اإلدارم األرد٘ب- أنظر، ٧بمود ٧بمد عطية معابرة، الفساد اإلدارم كعبلجو ُب الفقو اإلسبلمي-  1

 .83-82.، ص2010اإلسبلمي، ا١بامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، 
 .٧.69بمد أٞبد دركيش، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .148.كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص-  3
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ككاف من نتائج فقداف ا٤بواطن للثقة ُب النظاـ السياسي القائم أف يفقد أيضا الثقة ُب العملية االنتخابية 
باعتبارىا أداة ٓب تعد تعرب عن رأيو، ألف درجة الفساد جعلتو ال يثق بالسياسة كا٤بَبشحْب، بل أكثر من ذلك 

ما الفائدة من : فا٤ببلحظ اليـو أف اجملتمع ا١بزائرم صار يعلق على كل العمليات، كأصبح لساف حالو يقوؿ
 االنتخابات الٍب تتعرض للغش كالتحريف؟

لقد صارت االنتخابات ُب ا١بزائر انتخابات قلة ال تنتج إال القلة، كىذا باعَباؼ كزارة الداخلية ا١بزائرية 
 .20021سنة 

ال ٲبكن أف تدعي أم دكلة أهنا دٲبقراطية ٍب تزكر إرادة الشعب، أك تكرس ا٥بيمنة الدائمة لفئة حاكمة 
مهيمنة على مقاليد ا٢بكم، فهذا ما يشكل هتميشا حقيقيا لقيم الدٲبقراطية الٍب من أسسها التداكؿ السلمي على 

 .السلطة بطرؽ مشركعة كغّب مشكوؾ فيها

 عدـ االستقرار السياسي: ثانيا

فضبل عن إضعاؼ الشرعية السياسية يعمل الفساد على شيوع الفوضى ككسر االستقرار السياسي ُب البلد، 
حيث تصبح كل ٝباعة أشبو بالكياف ا٤بنعزؿ عن غّبه، كيكوف لكل ٝباعة معايّبىا ا٣باصة الٍب قد تتناقض مع 
 .2القوانْب ا٤بعموؿ هبا داخل الدكلة، كتعطي ىذه ا١بماعة األكلوية ٤بصلحتها ا٣باصة على حساب مصلحة الدكلة

كبفعل تنامي الفساد السياسي تندلع االنتفاضات كاالحتجاجات الشعبية، كيستعمل العنف الر٠بي 
٤بواجهتها، فينتج لنا ذلك عدـ االستقرار، كذلك ما يظهر لنا جليا ُب التجربة ا١بزائرية ُب انتفاضة الشعب ضد 

 .3، حيث كمنذ ذلك الوقت يساىم الفساد ُب تغذية أزمٍب االستقرار كالعنف ا٤بسلح1988السلطة ُب أكتوبر 

كإذا كاف العنف السياسي ىو التعبّب الرئيسي للفساد، فإنو ليس العنصر الوحيد، فظاىرة الفساد السياسي 
أكسع من ٦برد تزايد السلوكيات العنيفة من قبل النظاـ أك ا٤بواطنْب أك كليهما، فهناؾ عدة مستويات للظاىرة 

 :أٮبها

 
                                                             

1
، جويلية 4.، ٦بلة دراسات إسَباتيجية، ع-ثقافة ٦بتمع أـ أزمة نظاـ سياسي –أنظر، فاركؽ أبو سراج الذىب، ٤باذا يقاطع ا١بزائريوف االنتخابات ؟- 

 .06.، دار ا٣بلدكنية للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، ص2004
 .٧.83بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .٧.35بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  3
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 تأثير الفساد على سوؽ النفوذ السياسي-أ

. 1فوفقا لقانوف العرض كالطلب السياسي، تربك حسابات الشفافية لصاّب الفئات األكثر قدرة على الدفع
فلم تصبح االنتخابات ُب كقتنا ا٢بإب تعتمد على شعبية ا٤بَبشح بقدر ما أضحت تتعلق بإمكانياتو الٍب يسخرىا 

 .الستقطاب أكرب كعاء انتخايب، ىذه األخّبة الٍب عادة ما يكوف مصدرىا فاسدا

 إضعاؼ الحكومة-ب
، تتجلى مظاىر الضعف من 2فالفساد نتاج حكومة ضعيفة لكنو بذات الوقت يؤدم إٔب إضعاؼ ا٢بكومة

خبلؿ مدل الغموض أك الشفافية ُب ا٤بعامبلت االقتصادية كُب قصور أك فعالية الرقابة على أنشطة الدكلة، ضف 
 .3إٔب ذلك مدل إتباع اإلجراءات كالنظم ا٤بوضوعية ُب التعيينات كالوظائف

كمن معآب ضعف ا٢بكومة، ضعف ا١بهاز اإلدارم، كتراجع مردكديتو، كأصبح ٱبضع إٔب العبلقات 
 .الشخصية أك الفئوية بدال من خضوعو إٔب معايّب الكفاءة كالنزاىة كالفعالية

كىكذا يؤدم الفساد إٔب ٚبلف اإلدارة، ٩با قد ينعكس سلبا على العملية السياسية، خصوصا ٤با يصبح 
إف تدخل اإلدارة ُب النشاط السياسي يعترب من . 4ا١بهاز اإلدارم غّب ٧بايد ُب تعاملو أثناء العملية االنتخابية

ا٤بسائل الٍب تطرح بشدة على ا٤بستول الر٠بي كالسياسي، كخاصة ُب العملية االنتخابية الٍب تعد أىم أدكات العمل 
 كالسبب الرئيسي ُب ذلك يرجع .ا٢بزيب، فكل ا٤بخاكؼ تنصب ُب العملية االنتخابية على اإلدارة كفكرة حيادىا

إٔب العبلقة القائمة بينها كبْب ا٢بكومة، فتبعية اإلدارة للسلطة التنفيذية من حيث اإليديولوجية كمن حيث سلطة 
 .أخذ القرار، سيؤثر حتما على قرارات اإلدارة

 افتقاد العقالنية في اتخاذ القرارات السياسية-ج
ٰبدد النظاـ السياسي ا٢باكم ا٥بيكل ا٤بؤسساٌب ا٤بختص لعملية صنع القرار، فتختلف من حيث الشكل 

 .5كا٤بضموف، ككذلك من حيث السعة كحدكد ا٤بناقشة ا٤بسموح هبا ُب النظاـ ا٤بفتوحة عنها ُب النظم ا٤بغلقة
                                                             

1
 .166.، ص2003، دار النهضة العربية، بّبكت، 2.أنظر، حساـ الدين ٧بمد أٞبد، ا٢بماية ا١بنائية للمبادئ ا٢باكمة لبلنتخاب السياسي، ط-  

. 395.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  2
. 395.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  3

4 - Cf. Bachir YELLES CHAOUCHE, La relation gouvernement-administration en droit constitutionnel, Revue 
IDARA, 2000, n°.1, p.86. 

5
، 4.، اجمللد2008 أنظر، قتيبة ٨بلف عباس السامرا٘ب، آليات األنظمة السياسية ُب صناعة القرار السياسي، ٦بلة سر من رأل، السنة الرابعة، آيار -
  .59.، ص10.ع



انفصم انتمهيذي                                                    اإلطار اننظري نمفهىم انفساد  

 

87 

 

ففي النظم الدٲبقراطية تكوف العبلقة بْب ا٥بيكل الر٠بي ا٤بكلف بصناعة القرار كالنظاـ السياسي عبلقة 
تفاعل كانسجاـ، أما الدكؿ غّب الدٲبقراطية فتكوف عبلقة خضوع تامة للنظاـ السياسي ا٢باكم، فّبتبط القرار 

ٗبصاّب النظاـ بغض النظر عن ا٤بصاّب ا٢بقيقية للدكلة كأىدافها، كيكوف القرار ا٤بتخذ ُب مثل ىذه األنظمة سريع 
 .بسبب عدـ كجود مؤسسات تساىم ُب اٚباذ القرار ٩با ٯبعلو أكثر عرضة للفشل

كعليو، فالقرار السياسي يفتقر إٔب العقبلنية ُب ظل األنظمة الفاسدة، كأخص بالذكر القرارات السياسية 
ا٤بهمة الٍب تؤثر ُب الدكلة كمصاّب الشعب، كذلك نتيجة الَبكيز ا٥بائل للسلطة على قمة جهاز الدكلة كغياب 

 .1حكم القانوف، كعدـ كجود أنظمة للمحاسبة أك ا٤بساءلة، كضعف عناصر الشورل

كزير الفبلحة كالصيد البحرم سابقا نور الدين ٕببوح لنا يقٌدـ ىذه القرارات السياسية، ككنموذج على 
، أٌف ا٢بكومة قد خسرت خبلؿ السنوات "الشركؽ"صورة سوداكية عن كاقع القطاع ُب ا١بزائر، كيؤكد ُب حوار لػ

األخّبة أمواال طائلة ُب سياسة الدعم دكف أف ٘بِب منها شيئا، كالسبب ُب اعتقاده، ىو افتقادىا لرؤية إسَباتيجية 
طويلة ا٤بدل، ما جعل تلك ا٤بساعدات تدخل جيوب ا٤بضاربْب الذين ال عبلقة ٥بم بالفبلحة، كحٌٌب القرار 

السياسي ٗبسح ديوف الفبلحْب، يعتربه ا٤بتحدث من دكف فائدة عملٌية، بل أكثر من ذلك، فاقم األزمة بتكريس 
 2.االستغبلؿ كالفساد عن طريق احملسوبية كاالرتشاء

الشيء ا٤بعركؼ ىنا بأف مسح الديوف للفبلحْب ًب عدة مرات دكف جدكل، األمر الذم يدفعِب أف أتساءؿ 
عن ا٤بستفيد ا٢بقيقي من ىذه القرارات، ىل ىو الفبلح، أك شبو الفبلح كا٤بتعامل ُب القطاع الفبلحي؟ لذلك 

من طرؼ فبلحْب ٓب يستفيدكا من ىذه القرارات، كأبعد من ىذا كما   الزلنا نسمع عن بعض الشكاكل للمطالبة
الفبلحية ىو أف مسح ىذه الديوف يتم غالبا بطريقة غّب شفافة كباحملسوبية كاالرتشاء، الشيء   يركج ُب األكساط

 .الذم ٯبعلِب أشاطركم الرؤية فيما جاء ُب سؤالكم أهنا كرست االستغبلؿ كالفشل كالفساد

ىذا التخبط كالبلعقبلنية ُب اٚباذ القرارات من شأنو أف يضعف موقف الدكلة أماـ القول ا٣بارجية، فهو 
يقلل من قدرهتا التساكمية مع الشركات الدكلية، كيفتح الباب أماـ ٛبرير ىذه الشركات العقود غّب متوازنة مع كبار 

                                                             
 ىناؾ عدة أمثلة على افتقار العقبلنية ُب اٚباذ القارات ُب ا١بزائر منها مثبل على ا٣بصوص ُب .288.مصطفى كامل السيد، ا٤برجع السابق، ص-  1

أنظر، ٧بمد حليم ليماـ، ا٤برجع . غرب إٔب شركة كوجاؿ اليابانية/٦باؿ الصفقات العمومية، أين ٲبكن ذكر قرار إسناد مشركع الطريق السريع شرؽ 
 .226.السابق، ص

 .25/11/2015أنظر، عبد ا٢بميد عثما٘ب، مسح ديوف الفبلحْب كرس الفساد كالدعم ُب فائدة السماسرة، مقاؿ منشور ٔبريدة الشركؽ، -  2
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ا٤بسؤكلْب ُب ىذه الدكلة إما ألنو ليست ىناؾ خيارات أخرل أمامهم، أك لسهولة إغوائهم بالرشاكل أك بالضغط 
 .1عليهم، كهتديديهم بكشف ملفات الفساد الٍب تورطوا فيها

كإذا كانت ىذه بعض ٨باطر الفساد على ا١بانب السياسي، فإف تكلفتو على النظاـ االقتصادم أشد 
 .كأخطر

 الفرع الثاني
 آثار الفساد على النظاـ االقتصادم

، كتبْب الكثّب من الدراسات أف للفساد آثار سلبية على  كل 2يعمل الفساد على ٚبريب النظم االقتصادية
من الكفاءة كالنمو االقتصادم، من خبلؿ تأثّبات معدالت الفساد ُب كل من ا٢بافز على االستثمار كاألنشطة 

اإلنتاجية مقارنة باألنشطة الباحثة عن الريع كعلى نوعية ككفاءة ا٤برافق العامة كاألسواؽ، كٚبصيص ا٤بوارد كالعدالة 
 :ُب توزيع الدخل، كىو ما سنبينو على النحو اآلٌب

 إضعاؼ النمو االقتصادم: أكال
  % 9إٔب % 8يشكل النمو االقتصادم أٮبية كبّبة للدكؿ ألنو يشكل البوابة األمامية للتنمية، كتعد نسبة 

، كتبقى ىذه النسبة مرتبطة ٗبدل استجابة كل دكلة ٤بعايّب 3كمعدؿ ٭بو سنوم نسبة مستهدفة من ٝبيع الدكؿ
 .ا٢بكم الراشد

ك٤با كاف النمو االقتصادم يعِب الزيادة الثابتة أك ا٤بطردة ُب السعة اإلنتاجية لبلقتصاد القومي، كالٍب تساعد 
، ارتأينا أف ٫بلل آثار الفساد على النمو من خبلؿ تأثّبه على كل 4مع مركر الوقت ُب زيادة الدخل كاإلنتاج العاـ

االستهبلؾ، االستثمار، اإلنفاؽ ا٢بكومي كاإليرادات ا٢بكومية كالتجارة : مركبات الدخل الكلي، كا٤بتمثلة ُب 
 .ا٣بارجية

                                                             

؛ ببلؿ خركُب، الفساد ُب اجملالس ا٤بنتخبة كعقبة ُب كجو التنمية احمللية ُب ا١بزائر، ٕبث 289.أنظر، فاديا قاسم بيضوف، ا٤برجع السابق، ص-  1
  www.el-hourria.com: منشور على ا٤بوقع 

2 - Cf. GARABIOL Dominique; MONTEBOURG Arnaud; VATIER Bernard; GUITTON Gilles, Secret et 
lutte contre le blanchiment, Revue  Les Petites Affiches, 20/06/2001, n° 122,  Paris, pp. 37-45. 

، 8.، اجمللد2006أنظر، إ٠باعيل ياسْب، أثر الفساد االقتصادم ُب السلوؾ ا٤بهِب كالنمو االقتصادم، ٦بلة القادسية للعلـو اإلدارية كاالقتصادية، -  3
 .204.، ص1.ع
، أطركحة دكتوراه -دراسة ٙبليلية كقياسية–أنظر، سيد أٞبد كبدا٘ب، أثر النمو االقتصادم على عدالة توزيع الدخل ُب ا١بزائر مقارنة بالدكؿ العربية -  4

 .16.، ص2012/2013ُب العلـو االقتصادية، جامعة تلمساف، 

http://www.el-hourria.com/
http://www.el-hourria.com/
http://www.el-hourria.com/
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 االستهالؾ-1

يتسبب الفساد ُب توسيع ثقافة االستهبلؾ دكف إحراز ما يقابلها من إنتاج، كيتعلق األمر بؤلئك الذين 
ٰبصلوف على أرباح إضافية كريع للرشوة، فهؤالء سيفتقركف إٔب العقبلنية ُب ترشيد إنفاقهم االستهبلكي، كنتيجة 

كهبذا ستتجو نفقاهتم حوؿ الكماليات كالتسابق ٫بو ا٤باركات العا٤بية على . الستسها٥بم ا٢بصوؿ على األمواؿ
حساب ا٤بنتوج احمللي ٩با يؤدم إٔب تعظيم الطلب االستهبلكي الَبُب كالتظاىرم، كىو ما يساىم ُب خلق ما مكن 

 .1التعبّب عنو بالتفاكت الرمزم

  االستثمار األجنبي-2

يتسبب الفساد ُب تعطيل االستثمار األجنيب، ألف رجاؿ األعماؿ ُب البيئة الفاسدة ٙبمل أعباء إضافية 
عند قيامهم بأنشطتهم االستثمارية، كدفع الرشاكل عند البدء ُب نشاطهم كعند القياـ باإلجراءات ا٤برتبطة 

 .2با٤بشركع كا٢بصوؿ على الَباخيص كالتوثيق، كىذا يؤدم طبعا إٔب زيادة تكلفة ا٤بشركع

تظهر :" يؤكد على ىذا األمر من خبلؿ قولو" جيمس ككلفنسوف"لذلك ٪بد أف رئيس البنك الدكٕب سابقا 
أدلة أف الدكؿ الٍب لديها مستويات عالية من الفساد معرضة ٣بطر التهميش ُب عآب التفاعل الصناعي السريع كأف 

األسواؽ اليـو مفتوحة كال تستطيع أف تعمل خلف أبواب مقفلة، كا٤بستثمركف لديهم خيارات متعددة كىم أكثر 
 .3"قدرة على نقل أموا٥بم إٔب حيث أخطار الفساد أقل

، فإف قيمة االستثمارات األجنبية ا٤بباشرة تظل متواضعة، خاصة أهنا تشمل فقط قطاع الطاقة  كعلى العمـو
    2010 مليار دكالر كأعلى مستول ُب سنة 3.47حيث قدرت قيمة االستثمارات ا٤بباشرة ما بْب . كاحملركقات

 1.52 ، حيث بلغت ىذه النسبة2012كأدٗب مستول، مع تسجيل تراجع منذ  2007 مليار دكالر ُب1.37ك 
، كىي نسبة ضعيفة مقارنة بدكؿ 2014 مليار دكالر ُب 1.47، ك 2013مليار دكالر ُب 1.96مليار دكالر، ٍب 

 .4أخرل كا٤بغرب كالسوداف كنيجّبيا كزامبيا

                                                             
 .93.زىرة بن ٱبلف، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .88.أنظر، صابر عمرك، ا٤برجع السابق، ص-  2
أنظر، عبد الكرٙب بن سعد إبراىيم ا٣بثراف، كاقع اإلجراءات األمنية ا٤بتخذة للحد من جرائم الفساد من كجهة نظر العاملْب ُب أجهزة مكافحة -  3

. 39.الرشوة ُب ا٤بملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستّب، قسم العلـو الشرطية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، ص
4

 .30/03/2015 االثنْب، جريدة ا٣برب،  % 51، االستثمارات شحيحة كا٢بكومة تعرقل  صواليليحفيظ أنظر، - 
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يعترب ىذا العزكؼ عن االستثمار من أىم النتائج االقتصادية للفساد، حيث تشّب الدراسات إٔب تأثّب 
الفساد ُب االستثمار األجنيب ُب الداخل يشبو تأثّب الضريبة فيو، ككأنو كلما زاد معدؿ الفساد، زاد تأثّبه السليب 

من  - % 30كعلى العكس، تشّب دراسة أخرل إٔب أف ٚبفيض الفساد بنسبة . ُب االستثمار األجنيب ا٤بباشر
 .1با٤بائة 0.5 كيزيد الناتج احمللي اإلٝبإب بنسبة %4سيزيد االستثمار بنسبة - خبلؿ ٙبسْب إجراءات مكافحتو

ىذا، كقد ذىبت أغلب آراء ا٤بتعاملْب االقتصاديْب األجانب ُب عملية سرب آراء كشف عنها تقرير ا٤بنتدل 
االقتصادم العا٤بي، إٔب أف الوصوؿ إٔب التمويل البنكي كالفساد كالبّبكقراطية اإلدارية ىو التالوث القاتل لبلستثمار 

كرغم تسجيل ا٥بيئة الدكلية الٍب تضم أكرب كأىم الشركات الدكلية، . ُب ا١بزائر، كأكرب ا٥بواجس ُب مناخ االستثمار
كأبرز صناع القرار على ا٤بستول االقتصادم ٙبسنا ُب ترتيب ا١بزائر، فإف العديد من ا٤بؤشرات تبقى متخلفة مقارنة 

 .2بدكؿ ا١بوار، ناىيك عن البلداف الصناعية كالصاعدة

كنرل أف ظاىرة الفساد ال ترتبط فقط بكمية االستثمارات ا٤بوجودة، كإ٭با تشمل أيضا نوعيتها، حيث أف 
منح الصفقات لشركات ليست بالضركرة متحكمة ُب إدارة اإلنتاج أك ُب أخبلقيات االستثمار، غالبا ما يؤدم إٔب 

 .3الغش ُب ا٤بشركع، كىو ما يعرب عنو بتد٘ب كفاءة االستثمار العاـ

 اإليرادات العامة-3

٩با ال شك فيو أف تراجع اإليرادات . يتسبب الفساد ُب تبديد اإليرادات ا٢بكومية كزيادة النفقات العامة
ا٢بكومية نتيجة للفساد االقتصادم لو آثاره ا٤بباشرة على األداء االقتصادم، فاال٬بفاض ُب اإليرادات يعِب تقليل 

 .4ا٣بدمات الصحية كالتعليمية كغّبىا ا٢بكومة لنفقاهتا التنموية مثل بناء مشركعات البنية التحتية، كتوفّب

كىذا من شأنو أف يؤدم إٔب تراجع النمو االقتصادم، كما أف ا٬بفاض اإليرادات ا٢بكومية ٯبعل ا٢بكومة 
خاصة –ٚبسر أمواال ضخمة من اإليرادات ا٤بالية ا٤بستحقة ٣بزينة الدكلة، بسبب الرشاكل الٍب يتقاضاىا ا٤بوظفوف 

                                                             
. 153.كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .2015مايو 04، الفساد يرعب ا٤بستثمرين األجانب ُب ا١بزائر، جريدة ا٣برب ، صواليليحفيظ أنظر، -  2
لقد أضحى تد٘ب الكفاءة ُب ا٤بشاريع ا٤بنجزة عادة ُب ا١بزائر، كا٣بطورة تكمن ُب أف غالبية ا٤بشاريع تتعلق باألشغاؿ العمومية أك ا٪باز السكنات، -  3

 كالذم كشف عن عيوب كبّبة ُب 2003كىي مشاريع ال ٚبلو من ا٤بخاطر، كنذكر ىنا ٗبا حدث ُب الزلزاؿ الذم ضرب كالية بومدراس ُب مام 
 .البناء

4
  .55.أنظر، سارة بوسعيود، ا٤برجع السابق، ص- 
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، كىذا من أجل أف يتجاىلوا عن جزء من الضرائب ا٤بستحقة على األنشطة -ُب قطاع ا١بمارؾ كالضرائب
 .االقتصادية

كما أف استّباد البضائع عن طريق التهريب دكف دفع ا٢بقوؽ كالرسـو ا١بمركية سيؤدم إٔب ضياع جزء من 
كما يَبتب عنو عدـ قدرة الدكلة على تغطية . 1موارد ا٣بزينة العمومية على خبلؼ الصورة الٍب كضعها القانوف

 .النفقات العمومية كيقلص من دكرىا ُب التكفل االجتماعي عن طريق اإلعانات كا٤بساٮبات االجتماعية

إف ا٬بفاض حجم اإليرادات الٍب ٘بنيها الدكلة من الضرائب، يدفعها للبحث عن مصادر أخرل لتأمْب 
حاجات الدكلة ا٤بتزايدة لئلنفاؽ، فقد تضطر إٔب رفع أسعار الضرائب، أك تقـو مثبل بتقليص دعم السلع 

كا٣بدمات، ٩با يتسبب ُب رفع أسعارىا ُب السوؽ، كىذا بدكره سيؤدم إٔب ا٬بفاض شديد ُب القدرة الشرائية 
 .للمواطن

كيَبتب على انتشار الفساد آثار على ٚبصيص النفقات العامة، ٩با يؤدم إٔب ٙبقيق أدٗب نفع ٩بكن من 
ىذا اإلنفاؽ، كليس أقصى نفع ٩بكن، حيث توجو ىذه النفقات ٫بو صور ال ٙبظى ُب اجملتمع بأكلوية اإلنفاؽ 

 ، كالٍب تكلف خزينة 2العاـ، كتخصيص ميزانيات كربل إلقامة ا٢بفبلت أك ا٤بهرجانات أك التظاىرات الثقافية
الدكلة أمواال طائلة، كمن ٍب ستحظى األنشطة ا٤بظهرية كالثقافية كاإلعبلمية بإنفاؽ سخي، كُب مقابل ذلك يتم 

 .3إغفاؿ الكثّب من األنشطة االقتصادية أك العلمية من ىذا اإلنفاؽ

 التجارة الخارجية-4

الفساد يشوه السوؽ، كٯبعل ا٤بنافسة غّب عادلة، ألف رؤكس األمواؿ الضخمة ا٤بستخدمة ُب الشركات 
 .4سوؼ ٙبتكر السوؽ كتبتلع ا٤بؤسسات الصغّبة كتتحكم ُب األسعار كما تشاء (trusts)كا٤بؤسسات الكبّبة 

                                                             
 مليار دينار جزائرم سنويا، كىي نسبة الضرائب ا٤بستحقة على ٩بارسي النشاط االقتصادم، كحقوؽ 100قدرت نسبة التهرب الضرييب ما يقارب -  1

 .ا١بمارؾ غّب ا٤بدفوعة كغّبىا
Cf. Rachid TLEMÇANI, Etat Bazar et globalisation, L’aventure de l’infitah en Algérie, Dar el 
hikma, Alger, 1999, p.136. 

 .87.، ص2012، دار الفكر ا١بامعي، اإلسكندرية، 1.أنظر، أٞبد مصطفى ٧بمد سعيد، اآلثار االقتصادية للفساد اإلدارم، ط-  2
، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات كالبحوث، 1.أنظر، عبد ا٤بؤب شورٔبي، مواجهة ا١برائم االقتصادية ُب الدكؿ العربية، ط-  3

 .104.، ص2006الرياض، 
 .276.فاديا قاسم بيضوف، ا٤برجع السابق، ص-  4
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 تسهيل تهريب رؤكس األمواؿ إلى الخارج: ثانيا

يؤدم الفساد إٔب تصاعد عملية هتريب رؤكس األمواؿ، حيث بلغت مستويات قياسية، كعلى الرغم من 
يفيد بأنو من الصعوبة ٗبكاف ٙبديد قيمة رؤكس " عبد اللطيف بن آشنهو"كجود طرح من كزير ا٤بالية األسبق 

 إال أنو ىناؾ تقارير عن منظمة النزاىة ا٤بالية .1األمواؿ ا٤بهربة إٔب ا٣بارج، ٕبكم أف األمر يتعلق بأحد أسرار الدكلة
 مليار دكالر 16تشّب إٔب أف هتريب رؤكس األمواؿ ُب ا١بزائر بلغ قرابة  (ا٤بتخصصة ُب مكافحة الفساد)العا٤بية 

 .2سنوات، كىي األمواؿ الناٝبة عن عائدات أنشطة األعماؿ ا٤بشبوىة كا١برٲبة كالفساد 10خبل 

 2008 شهدتا أكرب ىركب لرؤكس األمواؿ، ففي سنة 2009 ك 2008كيضيف ذات التقرير إٔب أف سنٍب 
 مليار دكالر، ىو نفس ا٤ببلغ ا٤بهرب خبلؿ العاـ 04بلغ حجم ىذه األمواؿ ا٤بهربة من ا١بزائر ٫بو ا٣بارج قرابة 

 مليوف دكالر إال أهنا ارتفعت من جديد 187 حيث بلغ 2011ا٤بوإب، كحٌب كإف ا٬بفض حجم األمواؿ ا٤بهربة ُب 
 .3مليار دكالر 2.6 لتبلغ 2012كبشكل رىيب سنة 

 تأثير الفساد على سوؽ األكراؽ المالية: ثالثا

تعد أسواؽ األكراؽ ا٤بالية ا٤بوجو األساسي ٢بركة النشاط االقتصادم ألم دكلة، كمن الضركرم ٗبا كاف بناء 
تلك األسواؽ على أساس متْب من الكفاءة لتحقيق الفاعلية ا٤بطلوبة، كتوفّب ا٤بناخ ا٤ببلئم لسبلمة ا٤بعامبلت ا٤بالية 

 .4من أجل االرتقاء بكفاءة السوؽ

كما يتطلب أيضا سوؽ األكراؽ ا٤بالية الشفافية ُب إتاحة ا٤بعلومات ا٤بتعلقة بالشركات الٍب تطرح أكراقها ُب 
األسواؽ ا٤بالية، سواء تعلقت بالنسب ا٤بالية أك ا٤بيزانية ا٣بتامية الٍب تعكس الوضع ا٢بقيقي لنشاط الشركة كمدل 

 .5جدارهتا االئتمانية

                                                             
1
 - CF, Mourad BENACHENHOU, Dette extérieure, corruption, responsabilité politique, édit. DAHLEB, Alger, 

1998, p.88. 
 سنوات، جريدة الشركؽ، 10 مليار دكالر خبلؿ 16هتريب األمواؿ كبد ا١بزائر : أنظر، ٣بضر رزاكم، منظمة النزاىة العا٤بية تكشف -  2

17/12/2014. 
 .ا٤برجع السابق .٣بضر رزاكم-  3
، ٦بلة -دراسة لواقع أسواؽ األكراؽ ا٤بالية العربية كسبل رفع كفاءهتا- أنظر، مفتاح صاّب، فريدة معارُب، متطلبات كفاءة سوؽ األكراؽ ا٤بالية-  4

 .193.، ص7.،ع2009/2010الباحث، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 
 .58.سارة بوسعيود، ا٤برجع السابق، ص-  5
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كتتجلى ٨باطر الفساد على سوؽ األكراؽ ا٤بالية من خبلؿ تدىور أسواؽ ا٤باؿ كاحتماؿ اهنيارىا أك إفبلس 
 كضياع ا٤بدخرات لصغار ا٤بستثمرين ا٤بتعاملْب ُب البورصة، بسبب انتهاج إجراءات ٧باسبية 1العديد من الشركات

غّب حقيقية، بل ك٨بتلفة ُب أغلب األحياف، ٕبيث يتم إعداد حسابات لؤلرباح كا٣بسائر تعكس كعاء ضريبيا 
منخفضا بغرض التهرب الضرييب، أك يتم إعداد حسابات أخرل تظهر معدالت رٕبية مرتفعة، تنتشر ُب أسواؽ 

كينتج عن ىذا تضليل ا٤بستثمرين ُب األكراؽ ا٤بالية، . ا٤باؿ بقصد الَبكيج لبلكتتاب ُب األكراؽ ا٤بالية ٥بذه الشركات
ٕبيث بعد فَبة زمنية من إدراج األكراؽ ا٤بالية ُب البورصة كبداية تداك٥با من طرؼ ىؤالء ا٤بستثمرين ا٤باليْب، ٰبدث 

 .اهنيار ألسعارىا

 .كللفساد آثار اجتماعية كخيمة ال تقل خطورهتا عن اآلثار السياسية كاالقتصادية

 الفرع الثالث
 آثار الفساد على النظاـ االجتماعي

ال ٲبكن أف نقتصر ُب النظر إٔب الفساد باعتباره مسألة ٥با أبعاد سياسية كاقتصادية فقط، كإ٭با ٯبب أف 
ففضبل على تأثّب الفساد ُب القضاء على ىيبة الدكلة، فإنو يؤدم إٔب اهنيار شديد ُب . ننظر إٔب الشق االجتماعي

البيئة االجتماعية كالثقافية، فعندما تقبل أجياؿ ا٤بواطنْب الفساد كأسلوب ُب العمل كا٢بياة، كطريقة للحصوؿ على 
 .ا٤بزايا، يبدأ النسيج األخبلقي للمجتمع ُب االهنيار

كقد جاء على لساف أحد أمناء ا٣بزينة ُب الدكلة العثمانية ُب عهد السلطاف أٞبد الثالث الذم كصف 
من أكثر الكلمات ا٤بؤ٤بة كاحملزنة كا٤بخزية ُب نفس الوقت، فهو ا٤بؤدم إٔب البلعدالة كالظلم " الفساد بأنو 

 .2"االجتماعي، فالفساد السياسي ٨برب كمهدـ لئلٲباف كالدكلة ُب آف كاحد

 :كبناء على ىذا االقتباس، ٲبكن أف ٪بمل األضرار االجتماعية للفساد ُب

                                                             
، كالٍب قامت بالتواطؤ مع 2001 سنة ENRONكمن األمثلة الٍب نسوقها للفساد ُب األسواؽ ا٤بالية الكربل، فضيحة شركة الطاقة األمريكية -  1

. (نشر أرباح خيالية حوإب مليار دكالر أمريكي)أىم الشركات ا٤بالية ُب احملاسبة كالتدقيق من خبلؿ نشر ىذه األخّبة تقارير ٥با مزيفة عن مركزىا ا٤بإب 
 موظف، كفقد أصحاب ا٤بعاشات كصغار ا٤بساٮبْب مدخراهتم الٍب استثمركىا ُب أسهم 5000أدل إٔب إفبلس الشركة كاهنيار أسهمها إٔب فصل حوإب 

 .40.أنظر، أمّب فرج يوسف، ا٤برجع السابق، ص. ا٤بؤسسة
2  -Cf. Mourad BENACHENHOU, op. Cit, p.89. 
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يغّب الفساد من سلوؾ الفرد الذم ٲبارسو، كيقلل من رٞبتو اإلنسانية كاألخبلقية، ٩با ٯبربه للتعامل مع : أكال
اآلخرين بدافع ا٤بادية كا٤بصلحة الذاتية، دكف مراعاة لقيم اجملتمع الٍب تتطلب من الفرد النظر للمصلحة العامة حٌب 

، فتتقلص القيم اإلٯبابية مثل قيم ا٤بصلحة العامة، كا٤بشاركة، 1كلو أدل ذلك إٔب إ٢باؽ أضرار بالغة بالفرد كاجملتمع
 .2كاالنتماء، كٚبتزؿ ٝبيعها ُب قيمة كاحدة ىي قيمة ا٤باؿ

، كىنا أصل الداء 3ىذا التغيّب ُب السلوؾ نرل بأف لو أثر جسيم، انطبلقا من أف الفساد يولد الفساد
كمنتهاه، حيث أف اعتياد ا٤بوظف على سلوؾ ٩بارسات فاسدة، كتقبل اجملتمع ٥با نتيجة لكثرة تداك٥با كمعايشتها، 

 .يهدـ النسيج األخبلقي للمجتمع، فتنتشر ا١برٲبة كرد فعل الهنيار القيم كعدـ تكافؤ الفرص

ُب مثل ىذا الوضع الذم يتحوؿ فيو الفساد إٔب منطق سائد، كيصّب من مكونات ثقافة اجملتمع، يكوف 
ا٢بديث عن ٙبقيق التطور ك٘بسيد اإلصبلح للقضاء على الفساد من ضركب ا٣بياؿ، ألف سلبية اجملتمع أماـ 

استفحاؿ كباء الفساد ٘بعلو إما مشلوال، كغّب قادر على ا٤بطالبة ٕبقوقو ا٤بسلوبة منو أك ٘بعلو عنيفا ُب ا٤بطالبة 
 .بأبسط حقوقو

 زعزعة االستقرار االجتماعي: ثانيا

، كزيادة 4من خبلؿ إسهاـ الفساد ُب زيادة التوتر االجتماعي نتيجة تعميق ا٥بوة بْب الطبقات االجتماعية
إف ىذا التباين االجتماعي أدل إٔب تراجع . حدة التفاكت ُب توزيع الدخل، حيث يزداد الغِب غُب كالفقّب فقرا

ىذا العجز كالفقر . الطبقة ا٤بتوسطة الدخل الٍب باتت تزداد فقرا كتعا٘ب من ٧بدكدية اإلمكانيات كالقدرة الشرائية
 .إْب...، كالعجز ُب ا٢بصوؿ على سكن5الذم ٘بسد ُب عدـ القدرة ُب تسديد نفقات ا٢باجات الغذائية اليومية

اختناؽ ا٤بواطن هبذه الضغوطات االجتماعية، سيؤدم بو إخراج ا٤بكبوتات، معربا عن آالمو كآمالو عن 
 .طريق الثورات كا٣بركج للشارع، فتحدث الفوضى، كتكثر االضطرابات االجتماعية الطبقية

                                                             
 .84.أنظر، ٧بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .43.، ص2008، مكتبة بستاف ا٤بعرفة، اإلسكندرية، 1.أنظر، علي أنور العسكرم، الفساد ُب اإلدارة احمللية، ط-  

 .148.، ص2006، ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بّبكت، 1.أنظر، طاىر ٞبدم كنعاف، متطلبات اإلصبلح ُب العآب العريب، ط-  3
 .34.؛ موسى بودىاف، ا٤برجع السابق، ص393.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  4
 3/1 من األسر ا١بزائرية تلجأ إٔب االعتماد على القركض كاالستدانة كبصفة مستمرة لسد نفقاهتا، حيث توجد  %68تشّب اإلحصائيات إٔب أف -  5

 .من أجل تلبية كشراء ٨بتلف ضركريات ا٢بياة (االستدانة)من األسر من ال يستغِب أبدا عن ىذا األسلوب 

Cf. Abdelhamid BOUZIDI, Développement humain : ou en est- en Algérie, Le soir d’Algérie, n°4928, mercredi 
14 mars 2007, p.24. 
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ٓب يعد اليـو ا٢بديث عن الفساد كظاىرة اجتماعية أك كصورة من صور البّبكقراطية، يل أصبح يشكل 
 .سلوكا إجراميا قرر لو ا٤بشرع عقوبات صارمة، كىذا ما سنحاكؿ الوقوؼ عليو ُب الباب األكؿ



 

 

 
 

 الباب األكؿ
اإلطار القانوني لجرائم الفساد



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

97 

 

أضحت جرائم الفساد اليـو قوة ذات تأثّب اقتصادم كسياسي كمصدر هتديد جدم كحقيقي، بامتطائها 
ركب العصر الذم ميزتو العو٤بة كالتقدـ العلمي كتكنولوجيا االتصاؿ ا٤بتسارعة كالتغّبات ا١بيوسياسية الٍب نتج عنها 

 .الزكاؿ التدرٯبي للحدكد التقليدية مع توجو عا٤بي حثيث ٫بو االقتصاد الليربإب ا٢بر

ككاف من نتائج عو٤بة االقتصاد، كبا٣بصوص عو٤بة األسواؽ ٛبكْب تسهيل تصدير النشاط اإلجرامي ٣بارج 
ا٢بدكد الوطنية ٗبساعدة الشبكات ا٢بديثة للنظم البنكية كا٤بالية، ككسائل االتصاؿ كالنقل السريع الٍب تغطي الكرة 

كىكذا أصبح اجملرموف ٰبوزكف على أدكات فعالة لتجاكز ا٢بدكد كأشخاص أك كأمواؿ أك منقوالت أكثر . األرضية
من أكقات سابقة، ٩با جعل ا٤بنظمات اإلجرامية تعمل ٕبرية أكرب كٛبس من خبلؿ نشاطها كل القطاعات الشرعية 

 .1كالبلشرعية

كل ىذه العوامل ساعدت على صعيد كبّب ُب ترعرع الفساد الذم أصبحت ٨باطره ك هتديداتو ىاجسا 
كطنيا كدكليا أعجز ا٢بكومات ا٤بتعاقبة عن احتوائو كمواجهتو بشهادة أعلى السلطات ُب ا١بزائر، ٩بثلة ُب رئيس 

الدكلة مريضة ُب إدارهتا، مريضة ٗبمارسة "  بأف 1999 مام 29ا١بمهورية الذم صرح كأقر ُب خطاب لو ُب 
احملاباة، مريضة باحملسوبية، كالتعسف كالنفوذ كالسلطة، كعدـ جدكل الطعوف كالتظلمات، مريضة باالمتيازات الٍب 

 .2..."ال رقيب عليها كال حسيب، مريضة بتبذير ا٤بوارد العامة كهنبها ببل ناه ك الراع

كنظرا لعا٤بية ظاىرة الفساد، دفع بالدكؿ لوضع أدكات قانونية دكلية ٤بكافحة الفساد كلعل أبرزىا اتفاقية 
، كالٍب ًب التوقيع عليها ُب ا٤بؤٛبر الرفيع ا٤بستول ُب مّبيدا 2003 أكتوبر 31األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد بتاريخ 

 .2005 ديسمرب 14، كدخلت حيز التنفيذ ُب 2003ُب ديسمرب  (ا٤بكسيك)

لقد بدأت التشريعات ا٢بديثة تدرج ضمن منظومتها التشريعية الداخلية ما يسمى بآليات إدماج القواعد 
كالتوصيات الدكلية ا٤بنصوص عليها ُب االتفاقية، حٌب تكسب ىذه األخّبة الصفة اإللزامية الٍب تنقصها، كحٌب 

على مستول القواعد االتفاقية فإف اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كُب صدر نصوصها ٪بدىا ٙبث الدكؿ 
األطراؼ على اٚباذ ما ىو ٩بكن من تدابّب كإجراءات، قصد ٙبقيق أغراض ىذه االتفاقية كعلى رأسها تركيج 

                                                             
1
 .٨.14بتار شبيلي، ا٤برجع السابق، ص-  

2
، 661.، ع1999 مام 31، جريدة ا٤بساء، الصادرة بتاريخ 29/05/1999خطاب رئيس ا١بمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موجو لؤلمة بتاريخ -  

 .03.ص
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كتدعيم التدابّب الرامية إٔب منع كمكافحة الفساد بصورة أكفأ كأ٪بع، مع تعزيز النزاىة كا٤بساءلة كاإلدارة السليمة 
 .للشؤكف العمومية كا٤بمتلكات العمومية

 منها اللتزاماهتا الدكلية، كإرادة منها ٤بكافحة أشكاؿ كأ٭باط الفساد بشٌب ككفاءكا١بزائر كبقية الدكؿ، 
 ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، الذم يعترب 2006 فّباير 20 ا٤بؤرخ ُب 06/01  القانوفأنواعو، سنت

ٗبثابة إطار مرجعي ٤بكافحة كاال٘بار بالوظيفة العمومية كالتبلعب با٤باؿ العاـ، حيث نص على ٘برٙب كقمع كل 
 . إخبلؿ بواجب النزاىة الذم يتوجب على ا٤بوظف العمومي أف يتجلى بو

كأكد  ،أحكاما موضوعية كإجرائية ٓب تعرؼ من قبل ُب التشريع ا١بنائي السابق ا٤بشرع كما استحدث
، (تدابّب كقائية  )ا٤بشرع على ضركرة اٚباذ التدابّب البلزمة ٤بواجهة الفساد سواء كانت تدابّب قبل ارتكاب ا١برٲبة 

أك كانت تدابّب ُب إطار تسهيل كدعم التعاكف الدكٕب كا٤بساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد كمكافحتو، ٗبا 
 .ُب ذلك اسَبداد ا٤بوجودات

إف اإلطار القانو٘ب لظاىرة الفساد ٲبثل ا٤بدخل العبلجي ٤بكافحة ىذه الظاىرة، فهو ٲبثل مواجهة الفساد 
 غالبية صور جرائم الفساد، حيث 06/01 بطريقة الحقة على كقوعو، فلقد جـر ا٤بشرع من خبلؿ القانوف رقم

 (.الفصل األكؿ)خصص فصبل كامبل لؤلحكاـ ا٤بوضوعية ٤بكافحة الفساد 

ك٤با كانت جرائم الفساد تتميز بصورة عامة ٔبملة من ا٣بصائص الٍب ٘بعل معاينتها كردعها شأنا صعبا 
للغاية، فقد خصها ا٤بشرع ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ٔبملة من األحكاـ اإلجرائية ا١بديدة ٤بتابعة 

 (.الفصل الثاني)اجملرمْب ك٧باكمتهم 

 الفصل األكؿ
األحكاـ الموضوعية لجرائم الفساد 

الفساد ٦بموعة متعددة من ا١برائم ا٤بختلفة ُب بعض أركاهنا، كىي ٛبتاز ُب ٦بملها بكوهنا من جرائم ذكم 
 .1الصفة الٍب ال تقع إال من شخص يتصف بصفة معينة، كىي صفة موظف أك من ُب حكمو

                                                             
1
، دار ىومة، 7.، ط2.، ج-جرائم الفساد، جرائم ا٤باؿ كاألعماؿ، جرائم التزكير-أنظر، أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف ا١بزائي ا٣باص، -  

مصطلح ا٤بوظف العمومي، ىو ا٤بصطلح الذم اعتمدتو اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ُب نسختها بالعربية، كيقابلو ُب . 5.، ص2007ا١بزائر، 
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 ما كاف متفرقا من ىذه ا١برائم 06/01كليس من قبيل الصدفة أف ٯبمع ا٤بشرع ا١بنائي ٙبت القانوف رقم 
، كإ٭با يرجع ذلك إٔب عمق داللة مواكبة التطور التشريعي العا٤بي من خبلؿ 1ع. من ؽ134 ك 119بْب ا٤بواد 

، كمنها على ا٣بصوص ما لو عبلقة 2إدراج ا٤بعاىدات الدكلية الٍب تصادؽ عليها ا١بزائر ُب التشريع الداخلي
 .ٗبوضوع البحث، اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كاتفاقية االٙباد األفريقي ٤بنع الفساد كمكافحتو

 كقانوف العقوبات؟ نرل أف ىذه العبلقة ىي 06/01كيثار التساؤؿ عن أساس العبلقة بْب القانوف رقم 
عبلقة ذات أساس موضوعي، يتمثل با٣بصوص ُب طبيعة ا٢بق ا٤بعتدل عليو ُب كبل القانونْب، كىو حق عاـ، 

فالفساد جرٲبة من ا١برائم ا٤بضرة با٤بصلحة العامة، كا٤بخاطر الٍب هتدد الوظيفى اإلدارية ٘بد تطبيقات عديدة ٥با ُب 
 .قانوف العقوبات باعتباره ٯبسد الشريعة العامة ُب ٦باؿ التجرٙب كالعقاب

 3كعليو ٲبكن تكييف العبلقة ما بْب القانونْب بأهنا عبلقة تكامل من جهة، كعبلقة تبعية من جهة أخرل
 :كيَبتب على ىذا التكامل كالتبعية نتائج كآثار مهمة منها با٣بصوص

تطبيق ا٤ببادئ العامة ا٤بوجهة لكافة أنواع ا١برائم كالعقوبات احملددة ُب قانوف العقوبات على سائر ٦بموع - 
 ؛06/014جرائم الفساد ا٤بنصوص عليها ُب القانوف رقم 

 50تطبيق اإلحالة إٔب نصوص قانوف العقوبات من أجل تقرير عقوبات مبلئمة جرائم الفساد، فا٤بادة - 

ع كا٣باصة بأنواع العقوبات . من ؽ16 إٔب 09 جاءت بإحالة صرٰبة للمواد من 06/01من القانوف رقم 
 .5التكميلية

                                                                                                                                                                                              

 الذم يفصد بو عوف عمومي، كإف كاف ا٤بصطلح ا٤بعتمد ُب ا٤بنظمة القانونية ا١بزائرية للتعبّب عن agent publicالنسخة الفرنسية مصطلح ...// 
  .fonctionnaire publicا٤بوظف العمومي ىو 

1
، 2006 ديسمرب 20 ا٤بؤرخ ُب 06/23ا٤بتضمن قانوف العقوبات، ا٤بعدؿ كا٤بتمم بالقانوف رقم 1966 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/156األمر رقم -  

 .10.، ص84.ع.ر.ج
أنظر، موراد ىبلؿ، الوقاية من الفساد كمكافحتو ُب التشريع ا١بزائرم على ضوء القانوف الدكٕب، نشرة القضاة، مديرية الدراسات القانونية كالوثائق، -  2

 .88.ف، ص.س.، ا١بزائر، د60.كزارة العدؿ، ع
، ا٤بؤسسة الوطنية لبلتصاؿ ، النشر كالتوزيع، 13.أنظر، عقيلة خالف، ا٢بماية ا١بنائية للوظيفة اإلدارية من ٨باطر الفساد، ٦بلة الفكر الرب٤با٘ب، ع-  3

 .68.، ص2006ركيبة، 
4
تطبق األحكاـ ا٤بتعلقة با٤بشاركة ا٤بنصوص عليها ُب قانوف العقوبات على ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا "ـ على أنو .ؼ.ك. ؽ52/1تنص ا٤بادة -  

 ".القانوف
5
ُب حالة اإلدانة ٔبرٲبة أك أكثر من ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف، ٲبكن للجهة القضائية أف تعاقب " ـ على .ؼ.ك. ؽ50تنص ا٤بادة -  

يعاقب على تبييض " ـ كالٍب تنص على .ؼ.ك. من ؽ42؛ كا٤بادة "ا١با٘ب بعقوبة أك أكثر من العقوبات التكميلية ا٤بنصوص عليها ُب قانوف العقوبات
 ".عائدات ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف بنفس العقوبات ا٤بقررة ُب التشريع السارم ا٤بفعوؿ ُب ىذا اجملاؿ
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بزعامة الدكتور  ا٘باهكانطبلقا من عبلقة قانوف العقوبات بقانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو برز ىناؾ 
إذ يرل أنو كطا٤با أف  ،1ينادم بعدـ جدكل سن قانوف خاص للوقاية من الفساد كمكافحتوأحسن بوسقيعة 

 األىداؼ ا٤بتوخاة من سن قانوف خاص بالفساد تتمثل أساسا ُب دعم التدابّب الرامية إٔب الوقاية منو كمكافحتو،
 عاجز عن استيعاب ٦بمل الصور اجملرمة ُب قانوف -كىو قانوف العقوبات-فهل ىذا يعِب أف النص األصلي 

  ـ ما ىو إال زيادة ُب غّب ٧بلها تساىم ُب التضخم التشريعي؟.ؼ.ك.  أـ أف ؽالفساد؟

ٲبلك كسيلة ٓب يكن مفركضا عليو سن قانوف خاص ٗبكافحة الفساد، السيما أنو ف ا٤بشرع ا١بزائرم إ
ككذا بعض أحكاـ قانوف اإلجراءات ا١بزائية كتتميمها  قانونية من خبل٥با ٲبكن تعديل نصوص قانوف العقوبات،

كإف كاف ال بد من سنو فإف ذلك سينحصر موضوعو ُب ا٤بسائل الوقائية . بشكل يتماشى مع االلتزامات الدكلية
كىو الطريق الذم سلكتو جل الدكؿ الٍب صادقت على اتفاقية األمم  من الفساد، كال ٲبتد إٔب األحكاـ القمعية،

إذ ٓب يذىب ا٤بشرع الفرنسي إٔب سن قانوف خاص - منهل تشريعنا -ٗبا فيها فرنسا، ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد،
كاكتفى  بالفساد رغم مصادقة فرنسا على االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية بشأف الوقاية من الفساد كمكافحتو،

 .كقانوف اإلجراءات ا١بزائية مع مقتضيات االتفاقيات ا٤بصادؽ عليو ،2بتكييف أحكاـ قانوف العقوبات

 :ع.ـ، كنقارهنا مع مثيبلهتا من ؽ.ؼ.ك.كلتوضيح كجهة النظر ىذه، نأخذ نصوصا  من ؽ

، كالٍب تعترب جرٲبة كبلسيكية منصوص 06/01. من ؽ43جرٲبة اإلخفاء ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة  -
 ٙبت عنواف إخفاء األشياء؛ (387/389 ا٤بواد من)ع .عليها ُب ؽ

 كالٍب ٪بد تطبيقا ،06/01. من ؽ47جرٲبة عدـ اإلببلغ عن جرائم الفساد ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة  -
 ع؛. ؽ٥181با ُب ا٤بادة 

 كالٍب نرل أهنا حشو ُب غّب ٧بلو، إذ ،06/01. من ؽ38جرٲبة تلقي ا٥بدايا ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة  -
 .ع.ؽ (ا٤بلغاة) 126كاف باإلمكاف االكتفاء بتعديل جرٲبة الرشوة ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

                                                             
؛ آماؿ يعيش ٛباـ، صور التجرٙب ا١بديدة ا٤بستحدثة ٗبوجب قانوف الوقاية من الفساد 158، 157.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1

 .105.، ص5.، ع2009كمكافحتو، ٦بلة االجتهاد القضائي، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة، 

، 432/13، ا٤بادة 432/12، ا٤بادة 432/11، ا٤بادة 432/10ا٤بادة : ٲبكن ذكر ا٤بواد التالية من قانوف العقوبات الفرنسي على سبيل ا٤بثاؿ-  2
 .إْب...2-43/1، ا٤بادة 432/15
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ُب ا٤بنظومة   إدماج القواعد القانونية  التشريعات ا٢بديثة تفعل ما يسمى  ٗبكانيزماتفإفكرغم ذلك، 
التشريعية  الداخلية، كحٌب على مستول االتفاقية بدأت ٙبث الدكؿ على ما ىو ٩بكن لسن القواعد 

يسمى  بإدماج  أحكاـ  القانوف  اإلتفاقي  ُب  القانوف   كىو  ما،القانونية االتفاقية ُب شكل قواعد كطنية
 فقامت ا١بزائر  كبقية  الدكؿ  بإدماج قواعد اتفاقية األمم ا٤بتحدة  ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة  .الداخلي

  كنفس الشيء ،العابرة للوطنية ُب شكل  قانوف كطِب ، ككذلك قانوف الوقاية من ا٤بخدرات كا٤بواد ا٤بهلوسة
 كذلك  لتفعيل  تلك  القواعد القانونية كإعطائها  الصبغة  ،بالنسبة لقانوف مكافحة الفساد ك الوقاية منو
1الوطنية القابلة للتطبيق أماـ القاضي الوطِب

 . 

التوسع ُب تعريف ا٤بوظف العاـ الذم ٲبكن إسناد جرائم أٮبها  ،متميزة أحكاما 06/01.كقد تضمن ؽ
 28 ك25 تْبيفهم من نص ا٤باد كما فيدخل أيضا ا٤بوظف األجنيب كموظفي ا٤بؤسسات الدكلية، الفساد إليو،

، كاستحداث جرائم جديدة كتلك ا٤بتعلقة بالرشوة كاختبلس ا٤بمتلكات ُب القطاع ا٣باص، 06/01.ؽمن 
الذم أصبح يلعب دكرا متزايدا ُب ا٢بياة االقتصادية، إذ أف ما كاف ُب ا٤باضي يقع تقليديا ُب نطاؽ صبلحيات 

القطاع العاـ، أصبح اآلف ينتقل على ٫بو متزايد إٔب القطاع ا٣باص ملكية كإدارة، كنتيجة لذلك ارتأل ا٤بشرع 
 .ضركرة ٞبايتو جزئيا، كذلك من خبلؿ ٘برٙب بعض األفعاؿ ا٤برتكبة داخل كيانات القطاع ا٣باص

يعترب ٘برٙب أفعاؿ الفساد من أىم اآلليات ا١بزائية ٤بكافحة ىذه اآلفة، كرغم أف ا٤بشرع ا١بزائرم قد تأخر 
 اختلفت جذريا، كقد تراكحت ُب حدىا األدٗب 06/01.نوعا ما ُب سن ىذا القانوف، إال أف سياستو ُب ظل ؽ

                                                             
، يتضمن ا٤بصادقة مع التحفظ على اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة اال٘بار غّب 1995 يناير 28 ا٤بؤرخ ُب 95/41ا٤برسـو الرئاسي رقم  أنظر،-  1

 ا٤بؤرخ 04/128ا٤برسـو الرئاسي رقم  ؛7.ع، 1995 .ر.،ج1988 ديسمرب 20ا٤بشركع با٤بخدرات كا٤بؤثرات العقلية ا٤بوافق عليها ُب فيينا بتاريخ 
، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، ا٤بعتمدة من قبل ا١بمعية العامة ألمم ا٤بتحدة بنيويورؾ 2004 أبريل 19ُب 
، يتضمن التصديق على 2006 أبريل 10 ا٤بؤرخ ُب 06/137؛ ا٤برسـو الرئاسي رقم 12.،ص26.،ع2004.ر.، ج2003 أكتوبر 31يـو 

؛ ا٤برسـو الرئاسي رقم 04.، ص24.،ع2006. ر.، ج2003 يوليو 11اتفاقية اإلٙباد اإلفريقي ٤بنع الفساد كمكافحتو، ا٤بعتمدة ٗبابوتو ُب 
، 2010 ديسمرب 21، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ٤بكافحة الفساد، احملررة بالقاىرة، بتاريخ 2014 سبتمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 14/249
 .05.، ص54.، ع2014. ر.ج
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إٔب إعادة صياغة جرائم الفساد الكبلسيكية، كُب حدىا ا٤بتوسط إٔب توسيع نطاؽ بعض أفعاؿ الفساد التقليدية، 
 .أما ُب حدىا األقصى إٔب استحداث جرائم فساد على غرار جرٲبٍب تلقي ا٥بدايا كاإلثراء غّب ا٤بشركع

كتتفق التشريعات ا٢بديثة ُب ا٤بعيار الذم تتخذه أساسا لتقسيم ا١برائم، كىو ا٤بصلحة أك ا٢بق ٧بل ا٢بماية 
ا١بنائية، فا١برائم الٍب تقع اعتداء على حق أك حقوؽ تشَبؾ ُب ا٣بصائص كاألحكاـ األساسية تكوف طائفة 

، ألف كحدة ا٢بق ا٤بعتدل عليو تنهض مربرا لتمييز ا١برائم الواقعة اعتداء على ىذا 1كاحدة كٚبضع ألحكاـ مشَبكة
 .ا٢بق بأحكاـ مشَبكة، ٘بعل منها ٦بموعة قانونية متميزة عن غّبىا من ا١برائم

كسنعتمد على نفس ا٤بنهاج ُب تقسيم جرائم الفساد، حيث كلما كاف الفعل ا٤برتكب يشكل ا٫برافا سلوكيا 
، ككلما شكل اال٫براؼ ا١بنائي مظهرا ماليا، (المبحث األكؿ)٧بضا، كاف ٦بالو ضمن صور اال٫برافات السلوكية 

 (.المبحث الثاني)كاف ٦بالو ضمن صوال اال٫برافات ا٤بالية 

 المبحث األكؿ
 صور االنحرافات السلوكية في جرائم الفساد

يفرض الواجب على ا٤بوظف أف يكوف لو سلوؾ عاـ أثناء ا٣بدمة كخارجها، مبلئم للمهاـ ا٤بخولة إليو، 
كأف يسلك ُب ذلك مسلكا يتفق كيبلئم مركزه الوظيفي، كأف يكوف سلوكو مثاال كقدكة لباقي ا٤بوظفْب ُب ا١بهاز 

فأم ا٫براؼ عن ىذا السلوؾ يعد مساسا بنزاىة الوظيفة، كقد يشكل ُب جوىره جرٲبة يعاقب عليها . 2اإلدارم
 .القانوف ا١بزائي، فضبل على القوانْب كالتنظيمات ا٤بتعلقة بالوظيفة العامة بالنسبة للمنتمْب إليها

فاال٫برافات السلوكية ىي تلك ا٤بخالفات اإلدارية الٍب يرتكبها ا٤بوظف كتتعلق ٗبسلكو الشخصي كتصرفاتو 
 . 3احملضة

كالواجبات الٍب تفرضها الوظيفة العامة كثّبة، بعضها إٯبايب يقتضي أداء عمل معْب، كبعضها سليب يستلـز 
االمتناع عن القياـ بعمل معْب، كىذه الواجبات كاحملظورات تكاد تكوف ٧بل اتفاؽ ُب كثّب من أنظمة الوظيفة 

 .4العامة، ذلك أف ا٥بدؼ منها ىو احملافظة على نزاىة الوظيفة
                                                             

. 137.، صا٤برجع السابق٧بمد أٞبد غاٖب، -  1
. 526.، ص2003، دار كائل للنشر كالتوزيع، األردف، 1.أنظر، علي خطار شطناكم، الوجيز ُب القانوف االدارم، ط-  2
 .٧.125بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  3
4
أنظر، سليماف بن ٧بمد ا١بريش، إساءة استعماؿ السلطة ُب الوظيفة العامة كتطبيقاهتا ُب ا٤بملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستّب، كلية الدراسات -  

 .43.،ص2002العليا، أكادٲبية نايف العربية للعلـو األمنية، 
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،كما ٰبظر على (المطلب األكؿ)كيأٌب ُب صدارة ىذه السلوكيات حظر استغبلؿ ا٤بوظف لوظيفتو 
ا٤بوظف استغبلؿ نفوذه الوظيفي هبدؼ ا٢بصوؿ من اإلدارة أك من سلطة عمومية على مزايا غّب مستحقة لصاّب 

كمن قبيل اال٫برافات السلوكية أيضا عدـ إفصاح ا٤بوظف العمومي للسلطات ا٤بعنية عن . (المطلب الثاني)الغّب 
كُب إطار اآلليات الوقائية الٍب كرسها ا٤بشرع . (المطلب الثالث)كجود تضارب ُب ا٤بصاّب مع مهامو ا٤بوكلة إليو 

٤بكافحة الفساد، يأٌب التصريح با٤بمتلكات من بْب االلتزامات الٍب تقع على ا٤بوظف كأم إخبلؿ هبذا االلتزاـ 
كمن صور . (المطلب الرابع)مهما يكن يعرض صاحبو ١بـر عدـ التصريح أك التصريح الكاذب با٤بمتلكات 

المطلب )اال٫برافات السلوكية أيضا قياـ ا١با٘ب بإخفاء عائدات ا١برائم األمر الذم يعبق عمل جهاز العدالة 
 (.الخامس

 المطلب األكؿ
 جريمة إساءة استغالؿ الوظيفة

 ُب مباشرهتا لنشاطاهتا ٙبقيقا للمصلحة العامة، على العديد من الوسائل كا٤بوارد ا٤بادية 1تعتمد ا٤برافق العامة
كإذا كاف ا١بهاز اإلدارم للدكلة يتكوف من . منها كالبشرية الٍب ٘بتمع معا ٣بدمة مصاّب كاحتياجات األفراد

مستويات إدارية ٨بتلفة تتباين ُب تركيبها التنظيمي كالبشرم، كٚبتلف ُب تبعاهتا كمسئولياهتا تبعا ٤بوقعها ُب ا٥بيكل 
، حيث ٛبكن أعضاء التنظيم من صنع 2التنظيمي العاـ، فإف السلطة ىي حجر الزاكية ُب مباشرة اإلدارة ٤بسئولياهتا

 .القرارات كتنفيذىا فيما يتعلق باألعماؿ كالنشاطات ا٤بنوطة هبم كفق تقسيم العمل الوظيفي

                                                             
فمنهم من . اعتربت نظرية ا٤برفق العاـ من أكثر النظريات تعقيدا كغموضا، ٩با فسح اجملاؿ الختبلؼ الفقهاء ُب إعطاء تعريف جامع للمرفق العاـ-  1

أنظر، ٧بمد فاركؽ عبد ". منظمة تقدـ خدمة عامة باستخداـ أساليب السلطة العامة" على أنو " ىوريو"فعرفو العميد  (الشكلي)أخذ با٤بعيار العضوم 
 .06.، ص1987ج، ا١بزائر، .ـ.ا٢بميد، نظرية ا٤برفق العاـ ُب القانوف ا١بزائرم بْب ا٤بفهومْب التقليدم كاالشَباكي، د

عبارة عن نشاط ينظمو كيتواله كيشرؼ عليو ا٢بكاـ " يعرؼ ا٤برفق العاـ بأنو " دكجي"، فنجد الفقيو (ا٤بوضوعي)كمنهم من استند إٔب ا٤بعيار الوظيفي 
". ألف اضطبلعهم بأمر ىذا النشاط ضركرم لتحقيق التضامن االجتماعي كتطوره ٕبيث ال ٲبكن ٙبقيقو على أكمل كجو إال بتدخل السلطة ا٢باكمة

، دار كائل 1.أنظر، علي خطار شطناكم، القانوف اإلدارم األرد٘ب، الكتاب األكؿ، مبادئ القانوف اإلدارم كالتنظيم اإلدارم، نشاط اإلدارة العامة، ط
 . 220.، ص2009للنشر كالتوزيع، األردف، 

كل مشركع تديره الدكلة بنفسها " بينما ىناؾ تعريف كسط ٝبع بْب ا٤بعيارين السابقْب لتحديد ماىية ا٤برفق العاـ، فنجد األستاذ عمار عوابدم يعرفو 
ج، ا١بزائر، .ـ.، د2.، ج-النشاط اإلدارم–أنظر، عمار عوابدم، القانوف اإلدارم ". أك ٙبت إشرافها إلشباع ا٢باجات العامة كٙبقيق ا٤بصلحة العامة

 .139.، ص2000
2
. 01.سليماف بن ٧بمد ا١بريش، ا٤برجع السابق، ص-  
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كلقد أدرؾ ا٤بشرع ا١بزائرم ىذه ا٤بسألة، فقاـ بتخصيص نص قانو٘ب ٯبـر إساءة استغبلؿ الوظيفة، حيث 
يعاقب با٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات، كبغرامة من "ـ تنص على أنو.ؼ.ك. من ؽ33٪بد أف ا٤بادة 

 كل موظف عمومي أسا استغبلؿ كظيفتو أك منصبو عمدا من أجل أداء عمل أك 1000.000دج إٔب 200.000
االمتناع عن أداء عمل ُب إطار ٩بارسة كظائفو، على ٫بو ٱبرؽ القوانْب كالتنظيمات، كذلك بغرض ا٢بصوؿ على 

 .1"منافع غّب مستحقة لنفسو أك لشخص آخر أك كياف آخر

، أم أنو ٓب يكن قانوف العقوبات ينص 06/01تعد ىذه ا١برٲبة من ا١برائم الٍب استحدثها القانوف رقم 
عليها، فجاءت لتواجو الفركض األخرل النتفاع ا٤بوظف العاـ على ٫بو غّب شرعي من أعماؿ كظيفتو با٤بخالفة 
ألحكاـ القانوف كالتنظيم سواء كاف ىذا االنتفاع لنفسو أك لغّبه، كمع ذلك فهي ال تشكل أحد صور الرشوة أك 

 .ا٤بتاجرة بالنفوذ

كيربر أٮبية البحث ُب ىذه ا١برٲبة لكونو ٦باؿ حيوم، لعبلقتو ا٤بباشرة بشٌب فئات اجملتمع، ذلك أف إساءة 
استغبلؿ الوظيفة يتعارض مع نزاىتها، كىذا يتطلب ا٢بماية ا١بنائية ٥بذا ا٤ببدأ، ألف نزاىة الوظيفة ىي نزاىة للدكلة 
ذاهتا، باعتبار أف الوظيفة ىي كعاء السلطة، كا٤بوظفوف القائموف عليها ىم عصب الدكلة كأداهتا ا٤بنفذة، فمٌب ما 

 .2أسيء استخداـ الوظيفة ألغراض أخرل انتشر الفساد، كعمت األحقاد، كضاعت مصاّب العباد

، ٍب تبياف أركاهنا (الفرع األكؿ)كتقتضي دراسة ىذه ا١برٲبة التطرؽ لتعريفها كٛبييزىا عن غّبىا من ا١برائم 
 (.الفرع الثاني)

 

 

 

 
                                                             

تنظر كل دكلة طرؼ ُب اعتماد ما قد يلـز من تدابّب :"  من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كالٍب تنص على 19ىذا النص ا٤بادة يقابم -  1
تشريعية كتدابّب أخرل لكي ٘بـر تعمد موظف عمومي إساءة استغبلؿ كظائفو أك موقعو، أم قيامو أك عدـ قيامو بفعل ما، لدل االضطبلع بوظائفو، 

 ".بغرض ا٢بصوؿ على مزية غّب مستحقة لصا٢بو ىو أك لصاّب شخص أك كياف آخر، ٩با يشكل انتهاكا للقوانْب
2
أنظر، رمزم بن الصديق، دكر ا٢بماية ا١بنائية لنزاىة الوظيفة العمومية ُب ظل قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، مذكرة ماجستّب، جامعة قاصدم -  

. 02.، ص2012/2013مرباح، كرقلة، 
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 الفرع األكؿ
 تعريف جريمة إساءة استغالؿ الوظيفة كتمييزىا عن غيرىا من الجرائم

عبارة إساءة استغبلؿ الوظيفة ىي عبارة كاسعة ٙبمل معا٘ب متعددة، فهي ٙبوم جانبا إداريا كآخر جنائيا، 
، ك قد يتداخل مفهـو استغبلؿ الوظيفة مع مفهـو (أكال)٩با يستلـز بياف تعريفها كا٢بكمة من ٘برٙب ىذا الفعل 

 (.ثانيا)إساءة استعماؿ السلطة، األمر الذم يفرض عليما تبياف أكجو االختبلؼ بينهما 

 تعريف إساءة استغالؿ الوظيفة: أكال

٦بموع األشخاص العاملْب ٙبت تصرؼ السلطة العامة من أجل ٙبقيق "تعرؼ الوظيفة العامة على أهنا 
خدمات عمومية، كهبذا يدخل ُب مفهـو الوظيفة العمومية كل أشخاص اإلدارة العمومية الذين تربطهم هبا شركط 

 . 1"قانونية

كإذا كانت الوظيفة العامة كما سبق اإلشارة إليو ىي كعاء السلطة، فإف نزاىتها مرتبطة بنزاىة ا٤بوظف العاـ 
، كعد إساءة استعما٥با خيانة ٥بذه األمانة، "أمانة"نفسو، حيث ٛبثل كاجبا يطلق عليو ُب االصطبلح الشرعي 

كلذلك ٓب يَبؾ ا٤بشرع عقاب اإلخبلؿ بو لسلطة ا١بزاء التأدييب . 2كجاءت كالتزاـ من أىم االلتزامات الوظيفية
فقط، بل أصبغو أيضا ٕبماية جزائية باعتباره يشكل خطورة على النظاـ االجتماعي ككل، ٤با ٰبدثو من فساد 

 .باستغبلؿ الوظيفة للحصوؿ على منافع شخصية

كا٤بتعارؼ عليو، أف لكل موظف سلطة ٲبارسها ُب حدكد اختصاصات كظيفتو، ىذه األخّبة الٍب ٛبثل 
األساس ُب أداء ا٤بهاـ، كىي غّب مقتصرة على الوظائف العليا، بل تشمل ٝبيع ا٤بستويات الوظيفية من أدناىا إٔب 

ىذه السلطة الٍب قد يساء استخدامها فتوجو ألغراض شخصية أك يتعسف ُب استخدامها إضرارا . أعبلىا
 .3باآلخرين فنكوف أماـ إساءة استغبلؿ الوظيفة

                                                             
1
  -Cf.  Essaid TAIB, Droit de la fonction publique, édit. HOUMA, Alger, 2003, p.11. 

ٯبب على ا٤بوظف أف ٲبارس مهامو بكل أمانة كبدكف " على أنو ا٤بتضمن القانوف األساسي للوظيفة العامة 06/03 من األمر رقم 41تنص ا٤بادة -  2
". ٙبيز

3
القسم ا٣باص، جرائم االعتداء على ا٤بصلجة العامة كعلى –؛ عبد القادر علي القهوجي، قانوف العقوبات ٧.72بمد الصّبُب، ا٤برجع السابق، ص-  

  .75.، ص2002، منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية، بّبكت، -اإلنساف كا٤باؿ
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كبناء عليو، ٲبكننا تعريف إساءة استغبلؿ الوظيفة على أنو استعماؿ ا٤بوظف للصبلحيات كالسلطات 
فالفكرة . ا٤بخولة إليو على ٫بو ٱبرؽ القانوف كالتنظيمات، بغية ٙبقيق مزايا غّب مستحقة لنفسو أك لشخص آخر

ا١بوىرية الٍب ينبِب عليها التجرٙب ُب جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة تتمثل ُب أف ا٤بوظف يسعى من ٩بارسة 
اختصاصو الوظيفي ٙبقيق غايات ٨بتلفة عن تلك الٍب حددىا القانوف، ىذه األخّبة الٍب تلخص ُب ٙبقيق 

 .1ا٤بصلحة العامة، كمن ٍب فإف أم خركج للموظف عن ىذا ا٤بسعى يكوف فعل إساءة استغبلؿ الوظيفة

كما يتسع مفهـو إساءة استغبلؿ الوظيفة ليشمل فضبل عن اإلخبلؿ باألعماؿ الٍب تدخل ُب نطاقها، 
اإلخبلؿ بأمانة الوظيفة كاال٫براؼ عن أىدافها، فا٤بوظف العاـ ملـز ٗبراعاة كاجب األمانة الذم تفرضو ركح 

 .الوظيفة العامة كالذم يشمل النزاىة كاألمانة كالثقة ُب كل ما يتصل بالواجبات الوظيفية

 يكوف ا٤بشرع قد قصد ٞباية الوظيفة العامة عن طريق ضماف حسن 06/01. ؽ33فمن خبلؿ نص ا٤بادة 
 .2سّب العمل اإلدارم ٗبا ٰبقق الصاّب العاـ كليس البواعث الشخصية الٍب تدؿ على فساد ا٤بوظف

 تمييز جريمة إساءة استغالؿ الوظيفة عن جريمة إساءة استعماؿ السلطة: ثانيا

قد يتبادر للوىلة األكٔب من عنواف ا١برٲبتْب أهنما يشكبلف جرٲبة كاحدة، إال أف الواقع غّب ذلك، حيث 
ع كالٌب تنص على كل موظف . مكرر ؽ138نص ا٤بشرع ا١بزائرم على جرٲبة إساءة استعماؿ السلطة ُب ا٤بادة 

عمومي استعمل سلطة كظيفتو لوقف تنفيذ حكم قضائي أك امتنع أك اعَبض أك عرقل عمدا تنفيذه يعاقب 
 ". دج50.000 دج إٔب 5000با٢ببس من ستة أشهر إٔب ثبلث سنوات كبغرامة من 

ـ يتنب لنا أكجو الشبو كاالختبلؼ بينهما، كالٍب ٲبكن .ؼ.ك. ؽ33كمن قراءة ىذا النص كمقارنتو با٤بادة 
 :إٝبا٥با ُب 

تفَبض ا١برٲبتاف ُب مرتكبهما صفة ا٤بوظف العاـ، كىي الركن ا٤بفَبض الذم ال بدكنو ال تقـو كبل -1
 الصورتْب؛

                                                             
1 -Cf.  Thomas MALENGREAU, L’abus de fonction dans le régime de la responsabilité du commettant pour le fait 

de ses préposes, Revue générale des assurances et des responsabilités, mars.2015, n°.3, p.15161. 
2
 .107.حسنْب احملمدم بوادم، ا٤برجع السابق، ص-  
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يتمثل الركن ا٤بادم ُب جرٲبة إساءة استعماؿ السلطة إعاقة أك تأخّب أك كقف تنفيذ حكم قضائي -2
صادر عن جهة قضائية، بينما تقتضي جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة قياـ أك امتناع ا٤بوظف عن عمل على ٫بو 

 ٱبرؽ القوانْب كالتنظيمات؛

ال يشَبط ُب جرٲبة إساءة استعماؿ السلطة ٙبقق ىدؼ معْب أك قصدا خاصا ينصرؼ إليو تفكّب -3
ا١با٘ب كإ٭با العربة بتوافر القصد العاـ، كىو إعاقة أك تأخّب أك كقف تنفيذ حكم قضائي دكف انتظار ٙبقق منفعة أك 

إ٢باؽ الضرر بالدكلة أك باآلخرين، ٖببلؼ جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة الٍب يرتكبها ا٤بوظف بغرض ا٢بصوؿ 
 .على منافع غّب مستحقة لنفسو أك لشخص أك كياف آخر

 .كلنا اآلف أف نتساءؿ عن األركاف الٍب تقـو عليها جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة ؟

 الفرع الثاني
 أركاف جريمة إساءة استغالؿ الوظيفة

، (أكال)تتطلب جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة لقيامها توافر صفة معينة ُب ا١با٘ب كىي صفة ا٤بوظف العاـ 
، كأخّبا ٙبقق الركن ا٤بعنوم ا٤بتمثل ُب القصد ا١بنائي من ا١برٲبة (ثانيا)كركنا ماديا ٲبتثل ُب صور النشاط اإلجرامي 

 (.ثالثا)

 الركن المفترض: أكال

كل موظف عمومي أساء ...يعاقب با٢ببس من " الٍب تنص على أنو 06/01.ؽ 33طبقا لنص ا٤بادة 
، فإنو يتوجب توافر صفة ا٤بوظف العاـ كركن مفَبض ُب ىذه ا١برٲبة، الٍب تدخل ُب ىذا ..."استغبلؿ كظيفتو

الٍب ٚبضع ألحكاـ خاصة، لعل أٮبها أنو ال يتصور أف يعد فاعبل رئيسيا " ذكم الصفة "ا٤بعُب ُب طائفة جرائم 
 .1إال من ٰبمل تلك الصفة الٍب يشَبطها القانوف

 "ـ، حيث عرفو بأنو .ؼ.ك. ؽ2/4كقد توسع ا٤بشرع ا١بزائرم ُب تعريف ا٤بوظف ُب ا٤بادة 

                                                             
1
. 21.ف، ص.س.، الدار ا١بامعية، بّبكت، د-القسم ا٣باص–أنظر، ٧بمد زكي أبو عامر، قانوف العقوبات -  
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كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا ُب أحد اجملالس الشعبية احمللية، -1
ا٤بنتخبة سواء كاف معينا أك منتخبا، دائما أك مؤقتا، مدفوع األجر أك غّب مدفوع األجر، بصرؼ النظر عن رتبتو أك 

 أقدميتو؛

كل شخص آخر يتؤب كلو مؤقتا كظيفة أك ككالة بأجر أك بدكف أجر، كيساىم هبذه الصفة ُب خدمة -2
ىيئة عمومية أك مؤسسة عمومية أك أم مؤسسة أخرل ٛبلك الدكلة كل أك بعض رأ٠با٥با، أك أية مؤسسة أخرل 

 تقدـ خدمة عمومية؛

 .كل شخص آخر معرؼ بأنو موظف عمومي أك من ُب حكمو طبقا للتشريع كالتنظيم ا٤بعموؿ بو-3

كيثار التساؤؿ بصدد ا٤بوظف الفعلي، كىو حالة الشخص الذم يتصدل للقياـ ببعض األعماؿ  الوظيفية 
دكف أف يصدر قرار بتعينو، أك شاب تعيينو سبب للبطبلف سواء كاف شكليا أك موضوعيا، أك مارس عمبل كظيفيا 

، فهل تَبتب ا٤بسؤكلية ا١بزائية للموظف 1قبل استيفاء اإلجراءات البلزمة إلمكاف ٩بارسة اختصاصاتو الوظيفية
 .الفعلي ُب حالة ارتكاب ١برٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة؟

إف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ ليست با٥بينة خاصة ُب ضل انعداـ اجتهادات قضائية منشورة أك نصوص 
قانونية تنور لنا فكرنا ُب ىذه النقطة، ك عليو فإف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ تكوف بالعودة إٔب جذكر القضية الٍب 

 .ٛبتد إٔب القانوف اإلدارم

حيث أف األصل العاـ ُب القانوف اإلدارم مكاف يقضي بطبلف األعماؿ الٍب يقـو هبا ا٤بوظف الفعلي 
لصدكرٮبا عن شخص دكف سند قانو٘ب، فهو إما متعصب للسلطة أك شخص عادم أك موظف غّب ٨بتص ٗبا قاـ 

بو من أعماؿ، لكن القضاء اإلدارم يعترب تصرفات ىذا الشخص سليمة ُب بعض األحياف ضمانا ٢بسن سّب 
ا٤برافق العامة بانتظاـ، ك ٞباية للجمهور الذم يتعامل مع ىذا الشخص على أنو ٲبثل سلطات العدالة دكف أف 

 .2ٛبكنو الظركؼ من معرفة حقيقة من يتعامل معو

                                                             
، دار ا٤بطبوعات ا١بامعية، اإلسكندرية، -القسم ا٣باص، ا١برائم ا٤بضرة با٤بصلحة العامة–أنظر، فتوح عبد اهلل الشاذٕب، شرح قانوف العقوبات -  1

 .52.، ص2001
2
 .53.فتوح عبد اهلل الشاذٕب، ا٤برجع السابق، ص-  
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ك ما ٘بدر اإلشارة إليو، أف الغرض من معرفة الوضع القانو٘ب للموظف العاـ ا٘باه اإلدارة الٍب تستخدمو، 
ىي أمور تتعلق بشركط صبلحية ىذا ا٤بوظف للقياـ ٗبختلف ا٤بهاـ ا٤بلقاة على عاتقو، ك ىي أمور تتصل بصفة 

ا٤بوظف كصلتو با١بهة الٍب يتبعها من الناحية اإلدارية إما ُب نطاؽ القانوف ا١بنائي فإف البحث عن كضعية ا٤بوظف 
العمومي ك النظر ُب صحة تعيينو أك بطبلنو، فالعلة من كراء التحقق من صحة أخذ القرارات الصادرة عنو فهو ُب 

 .نظر قانوف العقوبات موظف عمومي

أف كل شخص يقـو بأعباء الوظيفة العامة يعترب موظفا عاما من كجهة نظر  "فحسب األستاذ ٧بمود نصر 
فليس من ا٤بنطق إذف أف يفلت شخص من العقاب ألف قرار . 1"قانوف العقوبات مهما شاب تعيينو من عيوب

تعيينو قد صدر باطبل، ما داـ أنو قد باشر فعبل مهاـ الوظيفة، كىذا كلو تطبيقا لفكرة العدالة كا٤بنطق الٍب تقتضي 
٧باسبة ا٤بوظف الفعلي جنائيا على ما يرتكبو من جرائم ضد اإلدارة العامة طا٤با ًب لو االعَباؼ ٗبزايا الوظيفة 

 .العامة

خبلصة القوؿ، فإنو ال حرج ُب خضوع ا٤بوظف الفعلي لنصوص القانوف ا١بنائي، فإذا كاف القانوف اإلدارم 
يصحح تصرفات ىذا ا٤بوظف ٞباية لؤلكضاع الظاىرة ك ا٤بظاىر ا٣بارجية الٍب تدفع ٝبهور ا٤بتعاملْب معو إٔب الثقة 
فيو، باعتباره ٲبثل ُب نظرىم سلطات الدكلة كيعمل با٠بها ك٢بساهبا، كاف على القانوف ا٢بنائي لبلعتبارات ذاهتا أف 

 .ٰبمي ثقة ا٤بتعاملْب مع ىذا الشخص

كُب إطار الركن ا٤بفَبض يشَبط أف يكوف ىذا ا٤بوظف ٨بتصا بالعمل الوظيفي الذم يساء استعمالو، أم 
يدخل ُب إطار اختصاصاتو الوظيفية الٍب يستمدىا من ا٤بنصب أك الوظيفة، كالقدر األدٗب من االختصاص الذم 

يتطلبو القانوف ٯبب أف يكوف بدرجة تسمح للموظف بالتأثّب ُب إحدل ا٤براحل الٍب ٛبر هبا العملية منذ كقت 
التخطيط ٥با حٌب الفراغ من تنفيذىا، كبالتإب ٙبتمل مظنة تداخل ا٤بصلحة الشخصية للموظف ُب ٦بريات 

 .ك يرل الباحث أف ىذا رأم سليم ك منطق قانو٘ب يتوافق ك ركح النص. 2العملية

 

 

                                                             
1
 .30.، ص2004، اإلسكندريةأنظر، ٧بمود نصر، الوسيط ُب ا١برائم ا٤بضرة با٤بصلحة العامة، منشأة ا٤بعارؼ، -  

2
 .68.، ص2011، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، 1.ط- دراسة مقارنة–أنظر، ٨بلد ابراىيم الزعيب، جرٲبة استثمار الوظيفة -  
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 الركن المادم : ثانيا
ؼ .ـ. ؽ33ٲبثل ىذا الركن ماديات ا١برٲبة كآثارىا ا٤بلموسة كمظاىرىا ا٣بارجية، كمن خبلؿ قراءة ا٤بادة 

 :تستخلص عناصره ا٤بتمثلة ُب

 أداء عمل أك اإلمتاع عن أدائو على نحو يخرؽ القوانين ك التنظيمات-1

تقتضي ا١برٲبة سلوكا إٯبابيا من ا٤بوظف العمومي، يتمثل ُب أدائو لعمل ينهى عنو القانوف أك ٨بالفا للوائح 
 .1التنظيمية، أك سلوكا سلبيا يتمثل ُب امتناعو عن أداء عمل يأمره القانوف أك اللوائح التنظيمية بأدائو

على سبيل ا٤بثاؿ، رئيس البلدية الذم ٲبتنع عن إعفاء مواطن رخصة البناء بعد انتهاء ا٤بهلة القانونية دكف 
 .أم سبب

ىذه األخّبة الٍب يقصد هبا . كيعترب ا٤بوظف ٨بالفا للقوانْب كالتنظيمات مٌب كاف ٨بالفا للواجبات الوظيفية
كل عبث ٲبس األعماؿ الٍب يقـو "  بأنو03/10/1990 حسب ٧بكمة النقض ا٤بصرية ُب قرارىا الصادر بتاريخ

هبا ا٤بوظف، ككل تصرؼ أك سلوؾ ينتسب إٔب ىذه األعماؿ، كيعد كاجبا من كاجبات أدائها على الوجو السليم 
الذم يكفل ٥با دائما أف ٘برم عن سنن قوٲبة، فكل ا٫براؼ عن كاجب من ىذه الواجبات أك امتناع عن القياـ بو 

 .2"ٯبرم عليو كصف اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة
كما تقتضي ىذه ا١برٲبة أف يكوف العمل ا٤بطلوب من ا٤بوظف العمومي أداؤه أك االمتناع عنو من األعماؿ 
الٍب ٱبتص هبا، كأف يكوف السلوؾ ا٤بادم ا٤بخالف للقانوف قد صدر منو أثناء ٩بارسة كظيفتو كما يستشف ذلك 

 .3الٍب استعملها ا٤بشرع" قي إطار ٩بارسة كظائفو " من خبلؿ عبارة 
 : الغرض-ب

ٗبعُب أف يكوف الغرض من ىذا السلوؾ الذم قاـ بو ا٤بوظف العمومي ىو ا٢بصوؿ على منافع غّب 
مستحقة أيا كاف ا٤بستفيد منها، سواء كاف ا٤بوظف العمومي ىو الذم قاـ بنفسو بالنشاط ا٤بادم ا٤بخالف للقانوف 

 .4أك كاف غّبه

                                                             
 .87.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
. 49.، ص2000، دار النهضة العربية، القاىرة، 2.، ط-القسم ا٣باص–فوزية عبد الستار، شرح قانوف العقوبات مقتبس عن، -  2
3
 .87.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .87.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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كىذا الذم ٲبيز جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة عن جرٲبة الرشوة كجرٲبة استغبلؿ النفوذ، إذ ال يشَبط 
ا٤بشرع ُب ا١برٲبة ٧بل الدراسة أف يطلب ا١با٘ب أك يقبل ا٤بزية أك الوعد هبا، بل تقـو ا١برٲبة ٗبجرد أداء عمل أك 

االمتناع عن أداءه على ٫بو ٱبرؽ القوانْب كالتنظيمات، بغرض ا٢بصوؿ من صاحب ا٢باجة على منافع غّب 
ـ استيعاب ما تبقى من صور ال .ؼ.ك. ؽ33مستحقة، فنية ا٤بشرع باتت كاضحة ُب كونو أراد من خبلؿ ا٤بادة 

 .يشملها كصف الرشوة

للداللة على الغرض من جرٲبة إساءة استعماؿ " ا٤بنافع غّب ا٤بستحقة"ك قد استعمل ا٤بشرع ا١بزائرم عبارة 
- عندما ٯبيزىا القانوف–فإذا كانت ا٤بنافع مستحقة . ، ك يعترب ىذا الشرط أساسيا كجوىريا لقياـ ا١برٲبة1الوظيفة

 .  فإف ا١برٲبة تنتفي، فا٤بشرع ا١بزائرم كاف كاضحا عندما نص على عدـ أحقية ا٤بنفعة لقياـ ا١برٲبة

كلكن ٲبكن القوؿ أف ىذه . 2كٚبتلف ا٤بنافع بطبيعتها كتتعدد على ٫بو يصعب معو اختزا٥با بنص قانو٘ب
 .ا٤بنافع ال ٚبرج من أف تكوف منافع مادية أك معنوية

 كمن أمثلة ا٤بنافع غّب ا٤بستحقة، سعي ا٤بوظف ٢بصوؿ ابنو على مقعد دراسي ال ٲبكن ا٢بصوؿ عليو ُب  
 .األحواؿ العادية

 كإف كاف ا٤بشرع ٓب يشرط حدا معينا لقدر ا٤بنفعة الٍب ٰبصل عليها ا٤بوظف، إال أنو ينبغي توافر صلة 
التناسب بْب قيمة ا٤بنفعة كأٮبية العمل الذم يقـو أك ٲبتنع عن القياـ بو ا٤بوظف، ألف تضاؤؿ ىذه ا٤بنفعة قد يبلغ 

الدرجة الٍب تنفي عنها الغرض ا٤بكوف ٥بذه ا١برٲبة، كُب ٝبيع األحواؿ يَبؾ أمر تقدير ا٤بنفعة إٔب قاضي ا٤بوضوع 
 .3الذم يقدر جدية ا٤بنفعة من عدمها

                                                             
الشيء ا٤ببلحظ أف ا٤بشرع ا١بزائرم ٓب يستعمل نفس ا٤بصطلحات للداللة على أغراض جرائم الفساد، فأحيانا يستعمل ا٤بزايا غّب ا٤بستحقة، كأحيانا -  1

 .ـ.ؼ.ك. ؽ38، 33، 26أنظر، ا٤بواد . ا٤بنافع غّب ا٤بستحقة، كأحيانا امتيازات غّب مستحقة
2
 من قانوف العقوبات على ٝبلة من ا٤بنافع الشخصية الٍب ٰبصل عليها ا٤بوظف بطريقة مباشرة أك غّب 435/2،1ا٤بشرع الفرنسي نص ُب ا٤بادة -  

 .مباشرة، كالعركض كا٥ببات كا٥بدايا كا٤بيزات كالوعود 
L’article 435 du code pénal dispose qu’ « Est punis de dix ans d’emprisonnement …le fait par une personne 

dépositaire de l’autorité publique…de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou 

indirectement, des offres, des promesses , des dons, des présents ou des avantages quelques… ». 
3
، ا٤بؤسسة 1.ط- جرائم الرشوة كاالختبلس كاإلخبلؿ بالثقة العامة كاالعتداء على األشخاص كاألمواؿ–أنظر، جعفر ٧بمد علي، قانوف العقوبات -  

 .24.، ص1995ا١بامعية للنشر كالتوزيع، بّبكت، 
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كعليو فإنو ال يكفي االستدالؿ على حصوؿ ا٤بنفعة كإثباهتا، بل ٯبب أيضا أف يرتبط حصو٥با بالنشاط 
ا٤بادم الذم ارتكبو ا٤بوظف، كيقع على النيابة العامة عبء التحقق من حصوؿ ا٤بنفعة غّب ا٤بستحقة، كذلك 

 .ـ.ؼ. ـ.ٗبختلف كسائل البحث كالتحرم الٍب نص عليها ؽ

 الركن المعنوم: ثالثا

يشَبط أف يعلم ا٤بوظف . (العلم كاإلرادة)تقتضي ا١برٲبة ٧بل الدراسة توافر القصد ا١بنائي العاـ بعنصريو 
ٔبميع عناصر كأركاف ا١برٲبة الٍب سبق اإلشارة إليها، كأف تتجو إرادتو حقا إٔب أداء عمل أك االمتناع عن أدائو على 

 .٫1بو ٱبرؽ القوانْب كالتنظيمات، مقابل ا٢بصوؿ على منافع غّب مستحقة

فإذا اكتملت ٝبيع األركاف اعتربت ا١برٲبة قائمة بذاهتا كأستحق ا١با٘ب العقوبة ا٤بتمثلة ُب ا٢ببس من سنتْب 
 .ج. د1000.000ج إٔب . د200.000 سنوات، كغرامة مالية من عشرإٔب  

كمن أجل ٙبقيق أكرب قدر من ا٢بماية ا١بنائية للوظيفة اإلدارية من ٨باطر الفساد، ارتأل ا٤بشرع ضركرة 
كىو ما سيكوف ٧بل البحث فيما . التوسع ُب أشكاؿ التجرٙب، بنصو على كجو ا٣بصوص ٘برٙب استغبلؿ النفوذ

 .يلي

 المطلب الثاني
 جريمة استغالؿ النفوذ

تفرض الوظيفة العامة ٦بموعة من الواجبات الٍب ينبغي على ا٤بوظف االلتزاـ هبا كمراعاهتا داخل نطاؽ 
كمن أىم ىذه الواجبات االلتزاـ . العمل الوظيفي أك خارجو، نظّب ما يتمتع بو من حقوؽ كمزايا مادية كأدبية

 .بالنزاىة كاإلخبلص كالشرؼ

كتعطي الوظيفة العامة ا٤بوظف سلطة كبّبة، كٛبنحو نفوذا مؤثرا، كىذا األخّب ىو أمانة بْب يدم ا٤بوظف، 
. يتعْب عليو أف ٰبسن استعمالو كتوجيهو ُب أداء ا٤بصاّب العامة، كإال عد خائنا ٥بذه األمانة الٍب عهدت إليو

 .فيجب أت تؤدل الوظيفة ُب ا٢بدكد الٍب ر٠بها النظاـ لتحقيق األىداؼ كالغايات ا٤بنوطة بالصاّب العاـ

                                                             
1
. 98.آماؿ يعيش ٛباـ، ا٤برجع السابق، ص-  
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كىي . كاستغبلؿ النفوذ ىو ُب حقيقة األمر من أخطر صور الفساد، لكونو يقـو على ا٤بتاجرة بالوظيفة
ـ، كالٍب ىي .ؼ.ك. ؽ32، كالٍب حلت ٧بلها ا٤بادة (ا٤بلغاة)ع .ؽ 128جرٲبة تقليدية نص عليها ا٤بشرع ُب ا٤بادة 

 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد18إسقاط ٤با جاء ُب ا٤بادة 

يعاقب با٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات، كبغرامة من " ـ على أنو.ؼ.ك. ؽ32حيث تنص ا٤بادة 
 :ج.د1000.000ج إٔب .د200.000

كل من كعد موظفا عموميا اك أم شخص آخر بأية مزية غّب مستحقة أك عرضها عليو أك منحو إياىا، -
بشكل مباشر أك غّب مباشر، لتحريض ذلك ا٤بوظف العمومي أك الشخص على استغبلؿ نفوذه الفعلي أك 

ا٤بفَبض هبدؼ ا٢بصوؿ من إدارة أك من سلطة عمومية على مزية غّب مستحقة لصاّب احملرض األصلي على ذلك 
 الفعل أك لصاّب أم شخص آخر؛

كل موظف عمومي أك أم شخص آخر يقـو بشكل مباشر أك غّب مباشر، بطلب أك قبوؿ أية مزية غّب -
مستحقة لصا٢بو أك لصاّب شخص آخر، ليستغل ذلك ا٤بوظف العمومي أك الشخص نفوذه الفعلي أك ا٤بفَبض 

 ".هبدؼ ا٢بصوؿ من إدارة أك سلطة عمومية على منافع غّب مستحقة

كأكؿ ما ٲبكن مبلحظتو ٖبصوص ىذه ا٤بادة، ىو كقوع ا٤بشرع ُب خطأ ُب ترٝبة عنواف ا١برٲبة من اللغة 
بينما النص ُب الصيغة الفرنسية يتكلم " استغبلؿ النفوذ"الفرنسية إٔب اللغة العربية، حيث استعمل ا٤بشرع عبارة 

 18، كالٍب تعِب ا٤بتاجرة بالنفوذ، كىي نفس التسمية الٍب أخذت هبا ا٤بادة « du trafic d’influence »عن 
 .من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد

يعِب النفاذ، كىو جواز الشيء من الشيء كا٣ببلص منو، كأنفذ األمر أم قضاه، كأنفذ القـو : كالنفوذ لغة
أؿ صار بينهم أك خرقهم كمشى ُب كسطهم، كطريق نافذ ٗبعُب سالك، كالنافذ ىو ا٤باضي ُب ٝبيع أموره أم 

يكوف للشخص نوع من التقدير لدل بعض رجاؿ السلطة الذين بيدىم "أما اصطبلحا، فيقصد بو أف . 1مطاع
 .2"ٙبقيق مصلحة ذم الشأف، ما ٲبكن لو ٞبلهم على قضائها

                                                             
. 405.ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
، مذكرة ماجستّب، قسم - ظرؼ مشدد ١برٲبة غسل األمواؿ ُب النظاـ السعودم–أنظر، سعد بن سعيد علي القر٘ب، استغبلؿ النفوذ الوظيفي -  

 .66.، ص2009العدالة ا١بنائية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

114 

 

ما "بأنو  (3286طعن رقم ) 1985 نوفمرب 21كقد عرفتو ٧بكمة النقض ا٤بصرية ُب قراراىا الصادر بتاريخ 
يعرب عن كل إمكانية ٥با تأثّب لدل السلطة العامة ٩با ٯبعلها تستجيب ٤با ىو مطلوب، سواء كاف مرجعها مكانة 
رئاسية أك سياسية أك اجتماعية، كىو أمر يرجع فيو إٔب كقائع كل دعول حسب ما يقدره قاضي ا٤بوضوع، على 

 .1"أف يكوف تقديره سائغا

كقد يكوف النفوذ . كتبدك أٮبية النفوذ ُب كونو يستطيع أف يؤدم أدكارا فاعلة كمؤثرة داخل ا٤بنظمة كخارجها
مستمدا من ا٤بكانة االجتماعية أك األسرية للموظف أك من مكانتو السياسية أك ا٢بزبية أك النقابية، كىي ٝبيعا 

 .2تشكل مصادر إضفاء للهيبة كا١باه ُب األكساط الر٠بية كغّب الر٠بية

ا٘بار ُب سلطة حقيقية أك موىومة :" أما استغبلؿ النفوذ، فتعددت التعاريف بشأنو فمنهم من عرفو بأنو
ا٘باه الشخص الستعماؿ كاستغبلؿ نفوذه الفعلي "كىناؾ من عرفو بأنو . 3"للجا٘ب على ا٤بختص بالعمل الوظيفي

، ىناؾ من 4"أك الوٮبي للحصوؿ على ميزة غّب مستحقة لصاحب ا٤بصلحة من أم سلطة عامة خاضعة إلشرافو
 .5"كل صفة خاصة ٛبكن ا١با٘ب من إ٪باز العمل ا٤بطلوب، كال أٮبية ٤بصدره" عرفو بأنو 

 يؤدم إٔب اإلخبلؿ ٗببدأ ا٤بساكاة بْب ا٤بواطنْب أماـ ا٤برافق العامة، كإىدار للثقة 6فاالستغبلؿ الفعلي للنفوذ
 .7سلعة يتجر فيها ا٤بوظف- كما ٚبولو من نفوذ–ا٤بوضوعة ُب ا٤بوظف، كٯبعل من الوظيفة اإلدارية 

أما استغبلؿ النفوذ الوٮبي، فهو أقرب إٔب االحتياؿ كالنصب، إذ يستغل الشخص الثقة الٍب يضعها األفراد 
 .ُب الوظيفة اإلدارية لكي ٰبصل على مزايا غّب مستحقة

كحٌب تتضح لنا ا٣بصائص ا٤بميزة ١برٲبة استغبلؿ النفوذ، فبل بد من ٛبييزىا عن غّبىا من ا١برائم األخرل 
 (.الفرع الثاني)، ٍب نعرج إٔب تبياف أركاهنا (الفرع األكؿ)الٍب قد تشَبؾ معها ُب بعض ا٣بصائص 

                                                             
1
 .151.مقتبس عن، ٧بمد زكي أبو عامر، ا٤برجع السابق، ص-  

2
، ا٤بكتبة القانونية 1.؛ طنطاكم إبراىيم حامد، جرائم االعتداء على الوظيفة كا٤باؿ العاـ كالرشوة كالَببح، ط33.عامر كبيسي، ا٤برجع السابق، ص-  

 .20.، ص1989ا٤بصرية، القاىرة، 
 .76.، ص1988، دار النهضة العربية، القاىرة، -القسم ا٣باص–أنظر، ٧بمود ٪بيب حسِب، شرح قانوف العقوبات -  3
. 75.عقيلة خالف، ا٤برجع السابق، ص-  4
 .244.، ص1993أنظر، أٞبد صبحي العطار، جرائم االعتداء على ا٤بصلحة العامة، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، القاىرة، -  5
6
 .76.عقيلة خالف، ا٤برجع السابق، ص-  

7
 .101.، ص1982دار الفكر العريب، القاىرة، - القسم ا٣باص، ا١برائم ا٤بضرة با٤بصلحة العامة–أنظر، مأموف سبلمة، قانوف العقوبات -  



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

115 

 

 الفرع األكؿ
 تمييز جريمة استغالؿ النفوذ عن غيرىا من الجرائم المشابهة لها

كنقصد با١برائم ا٤بشاهبة الستغبلؿ النفوذ، كل ما يدخل ُب حكم اال٘بار بالوظيفة كاإلخبلؿ بواجب 
، كجرٲبة إساءة (أكال)النزاىة ا٤بفركض على ا٤بوظف التحلي بو، كلعل الصورة األقرب ٥بذه ا١برٲبة ىي جرٲبة الرشوة 

 (.ثانيا)استغبلؿ الوظيفة 

 تمييز جريمة استغالؿ النفوذ عن جريمة الرشوة: أكال

فهما ينصباف على . تعد كلتا ا١برٲبتْب من ا١برائم الٍب تقع على اإلدارة العامة كا٤بضرة با٤بصلحة العامة
إخبلؿ ا٤بوظف بالواجبات الٍب تفرضها الوظيفة، كمدلوؿ اإلخبلؿ يتسع ليشمل كل ما ينطوم على ٨بالفة 

للقانوف أك لقواعد االختصاص من أداء العمل، أك ٦برد ما تفرضو الوظيفة العامة من أمانة، أك ا٫براؼ عما يعهد 
 .1بو القانوف إٔب ا٤بوظف من سلطة تقديرية ُب ٩بارسة الوظيفة

 :2بينما تكمن أكجو االختبلؼ بْب ا١برٲبتْب ُب

بارتكاب الفعل مقابل أداء عمل أك االمتناع عن أداء ذلك - 3كما سوؼ نرل–جرٲبة الرشوة تتحقق -
، بينما تتحقق جرٲبة استغبلؿ النفوذ بارتكاب الفعل سواء مقابل أداء العمل 4العمل ضمن نطاؽ الوظيفة العامة

 ؛5أك االمتناع عن أدائو

كركن )ـ ٪بد أف جرٲبة الرشوة تفَبض كجود موظف عاـ .ؼ.ك. ؽ25من خبلؿ قراءة نص ا٤بادة -
لقياـ ا١برٲبة، بينما ٲبكن أف نتصور كقوعو جرٲبة استغبلؿ النفوذ من موظف عاـ أك من شخص آخر  (مفَبض

 الذم ٰبمل ىذه الصفة؛

                                                             
 .51.أنظر، ٧بمود نصر، ا٤برجع السابق، ص-  1
، مقتبس عن جيبلٕب بغدادم، االجتهاد القضائي ُب 25407، ملف رقم 11/06/1981ج، قرار صادر بتاريخ . اجمللس  األعلى، غأنظر،-  2

 .107.، ص1996، ا٤بؤسسة الوطنية لبلتصاؿ كالنشر كاإلشهار، ا١بزائر، 2.ا٤بواد ا١بزائية، ج
 . من ىذه الرسالة161. أنظر، ص-  3
4
 .88. أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، صأنظر،-  

5
  http://www.mouwazaf-dz.com/t9164-topic: ، مشار إليو ُب ا٤بوقع11/06/1981ج، قرار بتاريخ .أنظر، اجمللس األعلى، غ-  

http://www.mouwazaf-dz.com/t9164-topic
http://www.mouwazaf-dz.com/t9164-topic
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الرشوة ُب جوىرىا ىي جرٲبة تقـو على ا٘بار ُب عمل كظيفي ٱبتص بو ا٤بوظف أك يزعم أك يعتقد خطأ -
أنو ٨بتص بو، بينما استغبلؿ النفوذ ىو ا٘بار ُب سلطة حقيقية أك موىومة للجا٘ب، الذم ٱبتص بالعمل الوظيفي 

 .الذم تلقى ا٤بقابل من أجلو، كال يزعم اختصاصو أك يعتقد خطأ بقيامو

 تمييز جريمة استغالؿ النفوذ عن جريمة إساءة استغالؿ الوظيفة: ثانيا

تتحقق جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة بقياـ ا٤بوظف بأداء عمل أك االمتناع عن أدائو ُب إطار ٩بارسة -
كظيفتو على ٫بو ٱبرؽ القوانْب كالتنظيمات، بينما تتحقق جرٲبة استغبلؿ النفوذ بارتكاب الفعل سواء مقابل أداء 

 عمل أك االمتناع عن أدائو؛

ال يشَبط ا٤بشرع ُب جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة أف يطلب ا١با٘ب أك يقبل ا٤بزية أك الوعد هبا، بل تقـو -
ا١برٲبة ٗبجرد أداء عمل أك االمتناع عن أدائو على ٫بو ٱبرؽ القوانْب كالتنظيمات بغرض ا٢بصوؿ من صاحب 

 ؛1ا٢باجة على منافع غّب مستحقة

، بينما ُب جرٲبة (ا٤بوظف)ُب حالة اإلدانة، تطبق العقوبة ُب جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة على ا١با٘ب - 
استغبلؿ النفوذ، فتشمل العقوبة كبل من ا٤بوظف الذم استغل نفوذه، كالشخص الذم كعد أك عرض أك منح مزية 

 .غّب مستحقة على ا٤بوظف

 .بعد ٛبييز جرٲبة استغبلؿ النفوذ عن ا١برائم ا٤بشاهبة ٥با، نعرج فيما يلي إٔب تبياف أركاف ىذه ا١برٲبة

 الفرع الثاني
 2أركاف جريمة استغالؿ النفوذ

 قد ا٘بو إٔب تصنيف استغبلؿ النفوذ إٔب جرٲبتْب 32 ا٤ببلحظ أف قانوف مكافحة الفساد من خبلؿ ا٤بادة
، إحداٮبا سلبية يرتكبها أم شخص يستغل نفوذه ُب مواجهة إدارة أك سلطة عمومية ليستفيد أك يفيد 3مستقلتْب

                                                             
 .88.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .ـ.ؼ.ك.سبق اإلشارة إٔب أف العبارة الصحيحة ىي ا٤بتاجرة بالنفوذ، كقد استعملنا عبارة استغبلؿ النفوذ ٛباشيا مع الصيغة الٍب كردت ُب ؽ-  2

يعد مستغبل للنفوذ " ع ا٤بلغاة الٍب كانت تنص على استغبلؿ النفوذ ُب صورة كاحدة، حيث كانت تنص ا٤بادة على . ؽ128على عكس ا٤بادة -  3
كل شخص يطلب أك يقبل عطية أك كعدا أك يطلب أك يتلقى  ج. د5000ج إٔب . د500كيعاقب با٢ببس من سنة إٔب ٟبس سنوات كبغرامة من 

 أك مراكز أك كظائف أك خدمات أك أية مزايا ٛبنحها مكافآتىبة أك ىدية أك أية منافع أخرل، كذلك ليتحصل على أنواط أك أك٠بة أك ميزات أك 
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، كاألخرل إٯبابية يسأؿ عنها أطي شخص ٰبرض أم (أكال)غّبه ٗبنافع غّب مستحقة لقاء مزية غّب مستحقة 
 (.ثانيا)شخص آخر على استغبلؿ نفوذه ُب مواجهة إدارة أك سلطة عمومية 

 أركاف جريمة استغالؿ النفوذ السلبية: أكال

ـ، حيث ٓب يشَبط ا٤بشرع توافر صفة .ؼ.ك. ؽ32/2كىي الصورة ا٤بنصوص كا٤بعاقب عليها ُب ا٤بادة 
خاصة ُب الفاعل، فقد يكوف موظفا عاما، كىذا ىو الغالب، كما قد يكوف أم شخص آخر ال تتوافر فيو صفة 

 .ا٤بوظف العمومي

يتحقق الركن ا٤بادم ُب ىذه ا١برٲبة بطلب ا١با٘ب أك قبولو أية مزية غّب مستحقة لصا٢بو أك لصاّب شخص 
آخر لكي يستغل ذلك ا٤بوظف العاـ أك الشخص لنفوذه الفعلي أك ا٤بفَبض هبدؼ ا٢بصوؿ من إدارة أك أم 

 .سلطة عامة على منافع غّب مستحقة

كال يشَبط ُب ىذه الصورة قبوؿ ىذا الطلب من صاحب ا٤بصلحة، فا١برٲبة تتحقق ٗبجرد صدكر اإلٯباب 
كالعلة ُب ذلك أف ا٤بوظف قد أباف عن نيتو . من مستغل النفوذ كلو ٓب يقابلو قبوال من جانب صاحب ا٤بصلحة

 .، فالطلب الذم ٓب يصادؼ قبوال ال يعد شركعا ُب ا١برٲبة بل يعترب كافيا لقيامها1اإلجرامية كأخل بنزاىة الوظيفة

كما ال يشَبط أف ٱبضع الطلب لصورة معينة، فقد يكوف الطلب صرٰبا كأف تستخدـ عبارات كاضحة ُب 
الكبلـ، أك عن طريق الكتابة لصاحب ا٢باجة، كقد يكوف ضمنيا يستفاد من تصرفات ا٤بوظف الٍب ال تدع شكا 

 .2ُب داللتها على التعبّب عن استغبللو لنفوذه مقابل كعد أك عطية

 .3كال ضّب ُب أف يكوف ا٤بستفيد من ا٤بزية ا١با٘ب نفسو أك أحد أفراد أسرتو أك أصدقائو أك شخص آخر

 .كيثار اإلشكاؿ ُب حالة سكوت ا٤بوظف عن قبوؿ الوعد أك العطية، فما ىو ا٢بل ُب ىذه ا٢بالة؟
                                                                                                                                                                                              

 استغبلليةالسلطة العمومية أك على صفقات أك مقاكالت أك غّبىا من األرباح النا٘بة من اتفاقات مربمة مع السلطة العمومية أك مع مشركعات …//
موضوعة ٙبت إشراؼ السلطة العمومية أك ٰباكؿ ا٢بصوؿ على أم من ذلك أك يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل ىذه السلطة، أك تلك اإلدارة 

لصا٢بو أك ٰباكؿ استصداره، كيستغل بدلك نفوذا حقيقيا أك مفَبضا، فإذا كاف ا١با٘ب قاضيا أك موظفا عموميا أك ذا ككالة نيابية تضاعف العقوبات 
". ا٤بقررة

 .47.فتوح عبد اهلل الشاذٕب، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .٧.80بمود ٪بيب حسِب، ا٤برجع السابق، ص-  2
3
 .84.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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إف ا٤بسألة مَبككة لقاضي ا٤بوضوع ليقدر طبقا ٤ببلبسات القضية فيما إذا كاف السكوت يعترب قبوال أك ال، 
 .فاألصل أف السكوت ال يعترب قبوال إال إذا كانت ىناؾ قرائن تسانده ك٘بعل لو قيمة ُب التغبّب عن اإلرادة

أما إذا . كال صعوبة ُب إثبات أخذ ا٤بوظف للعطية إذا كانت مادية، فيثبت ىذا األمر بكل طرؽ اإلثبات
كانت معنوية كحصوؿ ابن ا٤بوظف على تعيْب ُب إحدل الوظائف ففي ىذه ا٢بالة ينبغي لثبوت فعل أخذ 

 .1ا٤بوظف للمزية أف تتوافر عبلقة سببية كاضحة بْب ذلك األخذ كاستغبلؿ ا٤بوظف لنفوذه

كمن متطلبات قياـ الركن ا٤بادم ُب ىذه ا١برٲبة، أف يتذرع ا١با٘ب ُب طلب ا٤بزية أك قبو٥با بنفوذه ا٢بقيقي أك 
كقد يكوف مدعي موظفا عاما، فالغالب أف يتذرع بنفوذ حقيقي . ا٤بفَبض لقضاء حاجة صاحب ا٤بصلحة

يستمده إما من الوظيفة العامة أك من صفتو ا٣باصة السياسية أك االجتماعية إذا ٓب يكن موظفا، كالنفوذ الذم 
يتمتع بع بعض أعضاء األحزاب السياسية كالنقابات ا٤بهنية، كالنفوذ الذم يتمتع بو أصحاب الشركات الكربل، 

 .أك النفوذ الذم يستمده الشخص من سلطتو العشائرية أك الدينية

كعندما يستغل ا٤بوظف العاـ نفوذه الوظيفي، فاألصل أنو غّب ٨بتص بالعمل أك االمتناع الذم يطلبو 
، كلكنو ٲبلك ٕبكم سلطتو األمر بالعمل الذم يطلبو صاحب -كإال قامت جرٲبة الرشوة-صاحب ا٤بصلحة 

 .2ا٤بصلحة

، فيقصد بو قياـ قرائن معينة لدل صاحب ا٤بصلحة، يفَبض معها ٛبتع الفاعل (ا٤بوىـو)أما النفوذ ا٤بفَبض 
بنفوذ على ا٤بوظف ا٤بختص، كليس بالضركرم أف يقـو الفاعل بتدعيم زعمو للنفوذ بأم مظاىر خارجية ٙبمل 

، كمثاؿ النفوذ الوٮبي، كأف يزعم مثبل ا١با٘ب بأنو لو صلة بوكيل ا١بمهورية 3صاحب ا٤بصلحة على االعتقاد فيو
 .للحصوؿ على قرار ٕبفظ ملف الدعول (العبلقة)فيقـو بطلب مزايا الستعماؿ نفوذه الناشئ عن ىذه ا٢بالة 

كما يستلـز قياـ الركن ا٤بادم ُب ىذه ا١برٲبة ا٢بصوؿ على منفعة غّب مستحقة من إدارة أك سلطة عمومية 
لفائدة الغّب، كليس من أجل حصوؿ ا١با٘ب نفسو على تلك ا٤بنفعة، كىذا ما ٲبيز جرٲبة استغبلؿ النفوذ عن جرٲبة 

 .الرشوة السلبية

                                                             
. 79.سعيد بن سعيد بن علي القر٘ب، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .114.، ص2008، اإلسكندريةأنظر، كماؿ الدين ياسر، جرائم الرشوة كاستغبلؿ النفوذ، منشأة ا٤بعارؼ، -  

3
 .163.فتوح عبد اهلل الشاذٕب، ا٤برجع السابق، ص-  
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كتقتضي ا١برٲبة أف يكوف سعي ا١با٘ب لدل سلطة أك إدارة عمومية، كمن ٍب ال تقـو ا١برٲبة إذا قدمت ىدية 
٤بوظف لقاء تدخلو لقضاء حاجة صاحبها لدل مستخدـ خاص، كأف يتلقى ا١با٘ب عطية من طالب شغل لقاء 

 .1توصية بتشغيلو لدل مؤسسة خاصة

كا٤بقصود با٤بنافع الٍب ٰبصل عليها من إدارة أك سلطة عمومية، كل ما يصدر من السلطات العمومية، كمن 
أكامر ك مقررات كأحكاـ، كيكفي حسب رأم األستاذ أحسن بوسقيعة أف يكوف للجهة أك ا٥بيئة ا٤بعنية نصيب 

 .2من السلطة ُب تقرير ا٤بزية ا٤بطلوبة، كلو كانت استشارية

ع ا٤بلغاة ٓب يكن يشَبط ُب ا١با٘ب مستغل النفوذ أف يكوف ىو كحده . ؽ128كا٤بشرع من خبلؿ  ا٤بادة 
ا٤بستفيد من ا٤بزية، كما أنو ٓب يكن يشَبط عدـ استحقاؽ ا٤بنفعة، حيث كانت ا١برٲبة تقـو حٌب كإف كاف الغرض 
من استغبلؿ النفوذ ىو ا٢بصوؿ على منفعة مشركعة كمستحقة، على أساس أف العلة من ٘برٙب ىذا السلوؾ ىو 
. اإلخبلؿ بنزاىة الوظيفة العامة من خبلؿ التوسط كالسعي لتعجيل استصدار أمر أك قرار ٤بصلحة صاحب ا٢باجة

 .كا٢بقيقة أف ىذا ا٘باه سليم كمنطق قانو٘ب يتوافق كركح التشريع

كباعتبار أف جرٲبة استغبلؿ النفوذ ىي جرٲبة عمدية، فبل بد لقيامها من توافر القصد ا١بنائي العاـ ا٤بتمثل 
ُب علم ا٤بتهم ٔبميع العناصر السابقة الذكر، كا٘باه إرادتو إٔب طلب أك قبوؿ ا٤بزية غّب ا٤بستحقة، كيقع عبء 

 .3إثبات توافر القصد بعنصريو على النيابة العامة تطبيقا للقواعد العامة

كإذا توافر القصد ا١بنائي، فبل عربة بنية ا٤بتهم ا٘باه ما كعد بو صاحب ا٤بصلحة، فسواء ٙبقق الغرض 
 .ا٤بطلوب أك ٓب يتحقق، تعترب ا١برٲبة قائمة، كتستوجب العقاب

 .كلنا اآلف أف نتساءؿ عن الصورة الثانية ٥بذه ا١برٲبة؟

 

 

                                                             
 .85.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .85.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .٧.79بمود ٪بيب حسِب، ا٤برجع السابق، ص-  
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 أركاف جريمة استغالؿ النفوذ اإليجابية: ثانيا

ـ، كتتمثل ُب ٙبريض ا٤بوظف أك أم .ؼ.ك. ؽ32/1كىي الصورة ا٤بنصوص كا٤بعاقب عليها ُب ا٤بادة 
شخص من أجل استغبلؿ نفوذه الفعلي أك ا٤بفَبض هبدؼ ا٢بصوؿ على مزايا غّب مستحقة لصاّب احملرض 

 .األصلي أك لصاّب شخص آخر

أك احملرض  (بفتح الراء)تشَبؾ ىذه الصورة مع سابقتها ُب عدـ اشَباط توافر صفة معينة ُب احملرض 
 .، كما تشَبكاف ُب الغاية أك ا٥بدؼ من التحريض، كُب القصد ا١بنائي(بكسر الراء)

ٗبزية غّب  (بفتح الراء)أما كجو االختبلؼ، فهو توافر عنصر التحريض الذم يكوف إما بوعد احملرض 
كىنا يكمن كذلك كجو االختبلؼ بْب . مستحقة أك بعرضها عليو أك منحو إياىا بشكل مباشر أك غّب مباشر

كبْب التحريض على استغبلؿ  (ع.ؽ 41ا٤بادة )التحريض ا٤بنصوص عليو ُب القواعد العامة من قانوف العقوبات 
ع من . ؽ41النفوذ، حيث قصره ا٤بشرع ُب الصورة الثانية على كعد أك إعطاء أك منح مزايا بينما كسع ُب ا٤بادة 

 .صوره ليشمل التهديد كا٥ببات كإساءة استعماؿ السلطة كالتحايل أك التدليس اإلجرامي

ؼ قد شدد من العقوبات .ـ.ك.أما ٖبصوص العقوبة، فجدير با٤ببلحظة أف ا٤بشرع ا١بزائرم كمن خبلؿ ؽ
ع كالٍب كانت تنص على . ا٤بلغاة ؽ128ُب كلتا الصورتْب السابقتْب، مقارف مع ما كانت تنص عليو ا٤بادة 

ج، كىو ا٘باه طبيعي يتماشى كالسياسة .د5000ج إٔب . د500 سنوات كبغرامة من 5عقوبة ا٢ببس من سنة إٔب 
 .ا١بنائية للمشرع الٍب تتجو إٔب التشديد ُب العقوبة على جرائم الفساد

كمن ٝبلة السلوكيات الٍب ٯبب على ا٤بوظفْب العموميْب االلتزاـ هبا ما جاءت بو ا٤بادة الثامنة من 
ـ الٍب ألزمت ا٤بوظف العمومي بأف ٱبرب السلطة الرئاسية الٍب ٱبضع ٥با بتعارض مصا٢بو ا٣باصة مع .ؼ.ك.ؽ

 .ا٤بصلحة العامة ٩با يؤثر سلبا على ٩بارسة مهامو بشكل عاد

 المطلب الثالث
 جريمة عدـ اإلبالغ عن تعارض المصالح

مبدئيا، فإف اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ا٤بصادؽ عليها من طرؼ ا١بزائر، أشارت إٔب ىذا 
تسعى كل دكلة طرؼ عند "  على أنو5 الفقرة 8االلتزاـ لكنها ٓب تعطو الوصف ا١بنائي، حيث نصت ا٤بادة 
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االقتضاء، ككفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إٔب كضع تدابّب كنظم تلـز ا٤بوظفْب العموميْب بأف يفصحوا 
للسلطات ا٤بعنية عن أشياء منها ما ٥بم من أنشطة خارجية كعمل كظيفي كاستثمارات ك موجودات كىبات أك 

 ".منافع كبّبة قد تفضي إٔب تضارب ُب ا٤بصاّب مع مهامهم كموظفْب عموميْب

ك٘بسيدا ٤با جاء ُب بنود ىذه االتفاقية، قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو من 
يعاقب با٢ببس من ستة أشهر إٔب سنتْب كبغرامة من " بتجرٙب تعارض ا٤بصاّب بنصو على أنو 34خبلؿ ا٤بادة 
 ". من ىذا القانوف9ج كل موظف عمومي خالف أحكاـ ا٤بادة . د200.000ج إٔب . د50.000

 على 45كإف كاف القانوف األساسي العاـ للوظيفة العامة قد أشار ضمنيا إٔب ىذا االلتزاـ بنصو ُب ا٤بادة 
ٲبنع على كل موظف، مهما كانت كضعيتو ُب السلم اإلدارم، أف ٲبتلك داخل الَباب الوطِب أك خارجو، " أنو

مباشرة أك بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصاّب من طبيعتها أف تؤثر على استقبللية أك تشكل 
عائقا للقياـ ٗبهمتو بصفة عادية ُب مؤسسة ٚبضع إٔب رقابة اإلدارة الٍب ينتمي إليها أك ٥با صلة مو ىذه اإلدارة، 

 .1"كذلك ٙبت طائلة تعرضو للعقوبات التأديبية ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف األساسي

 34كقبل التطرؽ إٔب أركاف ىذه ا١برٲبة، نتوقف عند مبلحظتْب تتعلقاف با١بانب الشكلي لنص ا٤بادة 
 :ـ.ؼ.ك.ؽ

ـ، حيث أنو بالرجوع إٔب ا٤بادة .ؼ.ك. ؽ34تتعلق ا٤ببلحظة األكٔب باإلحالة ا٣باطئة الٍب كردت ُب ا٤بادة -
 ٪بد أهنا تنص على اإلجراءات ا٤بعموؿ هبا ُب ٦باؿ الصفقات العمومية، ُب حْب أف النص القانو٘ب الذم يلـز 9

                                                             
: ىناؾ بعض النصوص القانونية ا٤بتفرقة ُب التشريع ا١بزائرم الٍب تعرب بصفة صرٰبة أك ضمنية عن تعارض ا٤بصاّب نذكر منها على سبيل ا٤بثاؿ- 1
ٲبنع " ( 13.، ص57.ع.ر.ج) ا٤بتضمن القانوف األساسي للقضاء، 2004 سبتمرب 6 ا٤بؤرخ ُب 04/11 من القانوف العضوم رقم 18ا٤بادة - 

على القاضي، مهما يكن كضعو القانو٘ب، أف ٲبلك ُب مؤسسة بنفسو أك بواسطة الغّب، ٙبت أية تسمية، مصاّب ٲبكن أف تشكل عائقا للممارسة 
" الطبيعية ٤بهامو، أك ٛبس باستقبللية القضاء بصفة عامة

يلـز كل عضو ٦بلس شعيب بلدم يكوف ُب  "(37. ع.ر.ج) يتعلق بالبلدية، 2011 جواف 22 ا٤بؤرخ ُب 11/10 رقم القانوف من 60ا٤بادة -
كضعية تعارض مصاّب بالتصريح بذلك لرئيس اجمللس الشعيب البلدم، كُب حالة ما يكوف رئيس اجمللس الشعيب البلدم ُب كضعية تعارض مصاّب متعلقة 

". بو، ٯبب عليو التصريح بذلك للمجلس الشعيب البلدم
 يتعلق بالوالية، 2012 فيفرم 21 ا٤بؤرخ ُب 12/07 من القانوف رقم 56ا٤بادة )نفس األمر بالنسبة ألعضاء كرئيس اجمللس الشعيب الوالئي، -
(. 12.ع.ر.ج
( " 42.، ص1.ع.ر.ج) الذم ٰبدد حاالت التناُب مع العهدة الرب٤بانية 2012 يناير 12 ا٤بؤرخ ُب 12/02 من القانوف العضوم رقم 8ا٤بادة -

 ".يتوقف عضو الرب٤باف ا٤بوجود ُب حالة تناُب عن ٩بارسة العهدة أك الوظيفة أك ا٤بهاـ أك النشاط الذم يتناَب مع عهدتو الرب٤بانية
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ا٤بوظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسية الٍب ٱبضع ٥با عن تعارض مصا٢بو، ىو نص ا٤بادة الثامنة من 
 أعبله، كعليو 34 ىي الٍب كانت مقصودة باإلحالة ألف ٧بتواىا يتفق مع عنواف ا٤بادة 8كعليو فا٤بادة . ـ.ؼ.ك.ؽ

 .حبذا لو يستدراؾ ا٤بشرع ىذا ا٣بطأ الشكلي كيقـو بتصحيحو

ـ عبارة تعارض ا٤بصاّب، بينما .ؼ.ك. ؽ8أما ا٤ببلحظة الثانية، فهي تتعلق باستخداـ ا٤بشرع ُب ا٤بادة -
استعملت اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد عبارة تضارب ا٤بصاّب، ُب حْب أف النص الفرنسي استعمل عبارة 

 . ا٤بصاّب، فأم من ىذه العبارات ىو السليم؟1(تطابقت)تبلقت 

كلذلك، فإف النص الفرنسي ىو األكثر انسجاما كاتساقا مع اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كسندنا 
أك يكوف من شأف ذلك التأثّب على ٩بارسة ٤بهامو بشكل " ُب ذلك ىو إضافة ا٤بشرع للعبارة األخّبة بنصو 

، ككاف من شأف ذلك التأثّب ُب سّب مهاـ ا٤بوظف العاـ (العامة كا٣باصة)، ففي حالة التقاء ا٤بصلحتْب "عادم
بشكل عادم، ٙبقق السلوؾ اإلجرامي ا٤بقصود من النص، بينما لو كاف مقصد ا٤بشرع ىو التعارض ٤با كاف ىناؾ 

 .داع إلضافة العبارة السابقة، ألنو بالضركرة عند تعارض ا٤بصاّب ىناؾ تأثّب على مهاـ ا٤بوظف العاـ

 (.الفرع الثاني)، كفيم يتمثل البناء القانو٘ب ٥بذه ا١برٲبة؟ (الفرع األكؿ)لكن ما ا٤بقصود بتعارض ا٤بصاّب ؟ 

 الفرع األكؿ
 مفهـو تعارض المصالح

 (.ثانيا)، ٍب حاالت تعارض ا٤بصاّب  (أكال)نستعرض تعريف تعارض ا٤بصاّب 

 تعريف تعارض المصالح: أكال

ينشأ مفهـو تعارض ا٤بصاّب من زاكية أف ا٤بوظف العاـ ىو بشر، لو أىداؼ كتطلعات مادية كمعنوية، كما 
أف لو عبلقات أسرية كاجتماعية مع أشخاص آخرين، فيقـو بتقدٙب خدمات كمنافع ٥بم ٩با قد يضعو ُب موضع 

                                                             
1
 - Article 8 « lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles 

d’influencer l’exercice moral de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique ». 
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هتمة من قبل اآلخرين على اعتبار أف القرارات الٍب اٚبذىا ال تكوف ُب مصلحة ا٤برفق الذم يشتغل لصا٢بو، 
 « le clientélisme »1.بسبب انسياقو األعمى لرغبات الزبائن 

 106 من القانوف ا٤بصرم رقم 03كقد عرفتو ا٤بادة . كٓب يعرؼ لنا ا٤بشرع ا١بزائرم ا٤بقصود بتعارض ا٤بصاّب
كل حالة يكوف للمسئوؿ ا٢بكومي أك "  ا٤بتعلق ٕبظر تعارض مصاّب ا٤بسؤكلْب ُب الدكلة على أنو 2013لسنة 

الشخص ا٤برتبط بو مصلحة مادية أك معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أك نسبيا مع ما يتطلبو منصبو أك كظيفتو من 
 .2"نزاىة كاستقبلؿ كحفاظ على ا٤باؿ العاـ أك تكوف سببا لكسب غّب مشركع لنفسو أك للشخص ا٤برتبط

الصراع بْب ا٤بصاّب الشخصية للفرد كا٤بصاّب األخرل الٍب " أما الفقو، فيعرؼ لنا تعارض ا٤بصاّب على أنو 
 .3"ٯبب أف يدافع عليها أثناء قيامو بعمليات ٧بددة 

كعليو فتعارض ا٤بصاّب ىو الوضع الذم تتأثر فيو موضوعية كاستقبللية قرار موظف أك مكلف ٖبدمة عامة، 
 .ٗبصلحة شخصية مادية كانت أك معنوية، تنحرؼ فيو ا٤بصلحة العامة لصاّب ا٤بصلحة ا٣باصة

 حاالت تعارض المصالح: ثانيا

بالرغم من أنو من الصعب حصر ٝبيع ا٢باالت الٍب من شأهنا أف تفضي إٔب تعارض ا٤بصاّب، إال أننا 
 :اجتهدنا ُب سرد تصنيف أىم أشكاؿ تعارض ا٤بصاّب على الشكل اآلٌب

 :07/014 الحاالت المنصوص عليها في األمر رقم-1

                                                             
1
 - Cf. Dembinski, Paul H,  Conflits d’intérêts - Le déni de l’éthique », in rapport moral sur l’argent dans dans le 

monde 2003/2004, Association d’économie financière, Paris, 2004, p.85. 
 : أنظر، ا٤بوقع-   2

https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%

D8%B1%D9%82%D9%85%20%20106%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A92013.pdf  
3 - Cf. V SIMONART,  Les conflits d’intérêts aux sein de l’assemblé générale de la société anonyme en droit 

comparé , in les conflits d’intérêts, les conférences du centre de droit privé, Vol.07, collection de la Faculté de 

droit de l’Université Libre de Bruxelles, Bruylant, Bruxelles, 1997, p.191 ;  Emmanuel PRADA-BORDENANE, La 

gestion des conflits d’intérêts,  l’expérience de la France, édit OCDE, Paris, 2005, p.203. 
4
، 16.، ع2007. ر.، يتعلق ٕباالت التناُب كااللتزامات ا٣باصة ببعض ا٤بناصب كالوظائف، ج2007مارس 01 ا٤بؤرخ ُب 07/01األمر رقم -  

 .03.ص

https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%20106%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A92013.pdf
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%20106%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A92013.pdf
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أف تكوف لشاغل ا٤بنصب خبلؿ فَبة نشاطو سواء بنفسو أك بواسطة أشخاص آخرين، داخل الببلد أك -أ
خارجها مصاّب لدل ا٤بؤسسات كا٥بيئات الٍب يتؤب مراقبتها أك اإلشراؼ عليها أك الٍب أبـر صفقة معها، أك أصدر 

 رأيا بغية عقد صفقة معها؛

نشاطا استشاريا أك مهنيا أيا كانت - كألم سبب كاف–٩بارسة شاغل ا٤بنصب عند هناية مهامو -ب
 طبيعتو؛

أف تكوف لشاغل ا٤بنصب بعد هناية مهامو مصاّب مباشرة أك غّب مباشرة لدل ا٤بؤسسات أك ا٥بيئات -ج
الٍب سبق ٥بم أف تولوا مراقبتها أك اإلشراؼ عليها أك أبرموا صفقة معها، أك لدل أم مؤسسة أك ىيئة أخرل تعمل 

 .ُب نفس ٦باؿ النشاط

 :حاالت أخرل لتعارض المصالح-2

مشاركة ا٤بوظف ُب أم عمل أك مهنة أك ٘بارة ٚبضع للَبخيص دكف ا٢بصوؿ على ترخيص مسبق عن -أ
 :ىذه ا٤بشاركة من ا١بهة الٍب ٱبضع لرقابتها

 مشاركة ا٤بوظف الذم ٰبمل صفة ٛبثيلية ُب التصويت على أم موضوع فيو مصلحة؛-ب

من أىم ا٤بخاطر الٍب تتعلق بتعارض ا٤بصاّب ما يتعلق : التحوؿ من العمل ا٢بكومي إٔب العمل ا٣باص-ج
بانتقاؿ ا٤بوظف ا٢بكومي من الوظيفة العامة إٔب القطاع ا٣باص، حيث ٲبلك ىؤالء ا٤بوظفْب شبكة عبلقات 

اجتماعية موسعة مع أصدقاء كزمبلء كحٌب أقارب ٥بم داخل ا١بهاز ا٢بكومي، كىذه العبلقات تظل حٌب بعد 
 .مغادرهتم، كٲبكن أف تستغل لتحقيق مصاّب خاصة

 .نستعرض فيما يلي البناء القانو٘ب ٥بذه ا١برٲبة ٩بثبل ُب أركاهنا

 الفرع الثاني
 أركاف جريمة عدـ اإلبالغ عن تعارض المصالح

ـ يشَبط لقياـ جرٲبة عدـ اإلببلغ عن تعارض ا٤بصاّب توافر .ؼ.ك. من ؽ34 ك 8بالرجوع إٔب ا٤بادتْب 
ككاف من األنسب صياغة النص . صفة معينة ُب ا١با٘ب كىي أف يكوف موظفا عاما لكوهنا من ا١برائم ذات الصفة

على عموميتو من أجل أف يشمل القطاع العاـ كا٣بص على السواء، كالسبب ُب ذلك يرجع إٔب أنو إٔب جانب 
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الفساد الناتج عن تعارض ا٤بصاّب العامة كالشخصية ُب سلطات الدكلة كالقطاع العاـ، يندرج غياب ا٢بوكمة لدل 
ُب خلق بيئة - كعلى سبيل التحديد الشركات ا٤بتعاقدة مع الدكلة ُب تنفيذ ا٤بشاريع كالتجهيز–الشركات ا٣باصة 

 .فساد نا٘بة عن تأليب االستفادة الشخصية على النزاىة ُب تنفيذ االلتزامات

اعَبؼ - ذاتو–كال ضّب ُب أف يطبق ىذا االلتزاـ حٌب ُب ٦باؿ القطاع ا٣باص، كوف أف ا٤بشرع ا١بزائرم 
صراحة ُب القانوف التجارم ٗبسؤكلية ا٤بسّبين ُب الشركات ذات ا٤بسؤكلية احملدكدة، كالذين يستعملوف عن سوء نية 

الصبلحيات الٍب أحرزكا عليها أك األصوات الٍب كانت ٙبت تصرفهم هبذه الصفة استعماال يعلموف أنو ٨بالف 
٤بصاّب الشركة تلبية ألغراضهم الشخصية أك لتفضيل شركة أك مؤسسة أخرل ٥بم فيها مصاّب مباشرة أك غّب 

ج إٔب . د20.000 سنوات كبغرامة من 05كما أنو رتب على ذلك عقوبة تتمثل ُب ا٢ببس من سنة إٔب . مباشرة
 .1ج أك بإحدل ىاتْب العقوبتْب. د200.000

أما ٖبصوص الركن ا٤بادم ٥بذه ا١برٲبة، فهو يفَبض كما سبق شرحو، كجود ا٤بوظف العمومي ُب كضعية 
تعارض ا٤بصاّب كأف يكوف للموظف العمومي أنشطة أخرل أك عمل كظيفي آخر أك استثمارات أك مشاريع أك 

 .2موجودات أك ىبات تلتقي مع النشاط العمومي الذم يزاكلو

كيشَبط أف يكوف من شأف تعارض مصاّب ا٤بوظف التأثّب على ٩بارسة مهامو، فالتقاء ا٤بصاّب كتطابقها غّب 
كاؼ لوحده لقياـ ا١برٲبة، كتبقى مسألة تقدير تأثّب ىذا التطابق ُب ا٤بصاّب على سّب مهاـ ا٤بوظف مسألة 

 .موضوعية ٚبضع لتقدير قاضي ا٤بوضوع

. كالشرط ا١بوىرم الذم تقـو عليو ا١برٲبة ىو عدـ إخبار ا٤بوظف للسلطة الرئاسية هبذا التعارض ُب ا٤بصاّب
كإذا كاف ا٤بشرع ٓب يبْب لنا طريقة اإلببلغ، خبلفا للتصريح با٤بمتلكات الذم فرض فيو الكتابة، فاألصل أف يتم 

 .3ذلك كتابة على األقل، من أجل اإلثبات، كمع ذلك فمن ا١بائز أف يتم اإلخبار أكال شفاىة ٍب تثبيتو كتابة

كباعتبار أف جرٲبة عدـ التصريح بتعارض ا٤بصاّب ىي جرٲبة عمدية، فإنو يشَبط فيها توافر القصد ا١بنائي 
العاـ بعنصريو ا٤بتمثبلف ُب العلم بأركاف ا١برٲبة الٍب سبق اإلشارة إليها، كاإلرادة الٍب يشَبط أف تكوف حرة ك٨بتارة، 

 .كقد ا٘بهت إٔب ارتكاب السلوؾ ا٤بادم ا٤بتمثل ُب ٨بالفة كاجب اإلببلغ بتعارض ا٤بصاّب
                                                             

.  من القانوف التجارم ا١بزائرم800/5ا٤بادة -  1
2
 .143.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .144.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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ج إٔب .د 50.000 أشهر إٔب سنتْب كغرامة من 6كلقد خص ا٤بشرع ىذه ا١برٲبة بعقوبة ا٢ببس من 
 .ج .د 200.000

ككما ألـز قانوف مكافحة الفساد كالوقاية منو ا٤بوظف العاـ باإلببلغ عن تعارض مصا٢بو، فإنو قد ألـز 
 .كىو ما سيكوف ٧بل ٕبث فيما يلي. بعض فئات ا٤بوظفْب باإلفصاح كالكشف عن ذ٩بهم ا٤بالية

 المطلب الرابع
 جريمة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب بالممتلكات

يعد التصريح با٤بمتلكات كإجراء كقائي من بْب اآلليات القانونية الٍب كرسها ا٤بشرع ا١بزائرم ٤بكافحة 
 من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد كالٍب 52/5الفساد، كيأٌب ىذا اإلجراء كاستجابة ٤با أكصت بو ا٤بادة 

تنظر كل دكلة طرؼ ُب إنشاء نظم فعالة إلقرار الذمة ا٤بالية، كفقا لقانوهنا الداخلي، بشأف " نصت على أنو 
 .1..."ا٤بوظفْب العموميْب ا٤بعينْب، كتنص على عقوبات مبلئمة على عدـ االمتثاؿ 

كىو ما قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم بتجسيده فعبل ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، قصد ضماف الشفافية 
ُب ا٢بياة السياسية كالشؤكف العمومية، كٞباية للمتلكات العامة، كصوف نزاىة األشخاص ا٤بكلفْب ٖبدمة 

 .2عمومية

ـ على كل موظف عمومي خاضع قانونا .ؼ.ك. ؽ36كرتب ا٤بشرع ا١بزائرم ا٤بسؤكلية ا١بنائية ُب ا٤بادة 
لواجب التصريح با٤بمتلكات، كٓب يقم بذلك عمدا بعد مضي شهرين من تذكّبه بالطرؽ القانونية، أك قاـ بتصريح 

                                                             
من أجل مكافحة الفساد كا١برائم ذات الصلة " على 7/1٪بد أف اتفاقية االٙباد اإلفريقي ٤بكافحة الفساد تنص على ىذا االلتزاـ حيث تنص ا٤بادة -  1

مطالبة ا٤بوظفْب العموميْب ا٤بعينْب تقدٙب إقرار عن ٩بتلكاهتم كثركاهتم قبل توٕب مهاـ كظيفة عامة كخبلؿ : ُب ا٣بدمة العامة، تلتـز الدكؿ األطراؼ ٗبا يلي
 .".مدة توليهم ىذه الوظيفة كبعد انتهاء مدة خدمتهم

2
قصد ضماف الشفافية ُب ا٢بياة السياسية كالشؤكف العمومية، كٞباية ا٤بمتلكات العمومية، كصوف نزاىة " ـ على .ؼ.ك. من ؽ4/1تنص ا٤بادة - 

 ".األشخاص ا٤بكلفْب ٖبدمة عمومية، يلـز ا٤بوظف العمومي بالتصريح ٗبمتلكاتو
كفد يستغرب الواحد منا أف ىذا مبدأ التصريح با٤بمتلكات كاف متداكال ُب عهد عمر ابن ا٣بطاب رضي اهلل عنو، الذم تواترت الركايات التارٱبية على 
كونو يقـو بإحصاء ثركة عمالو قبل توليتهم أعماؿ الواليات، أم با٤بفهـو ا٤بعاصر كاف يلزمهم بالتصريح با٤بمتلكات قبل توليتهم أم منصب، كبالتإب 

 أكؿ من أسس إلجراء التصريح با٤بمتلكات ُب إطار اجتهاده ا٤بقاصدم، استمدادا من الوحي الذم تنص كلياتو األساسية –فهو حسب الباحثْب -
 ".من أين لك ىذا؟"كمقاصده العامة على مبادئ ا٢برية كا٤بسؤكلية كاألمانة، كالنزاىة ك٧باربة الغش كأكل أمواؿ الناس بغّب ا٢بق، كىو صاحب ا٤بقولة 
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غّب كامل أك غّب صحيح، أك أدٔب عمدا ٗببلحظات خاطئة، حيث يعاقب ا٤برتكب ٥بذا السلوؾ اجملـر بعقوبة 
 .ج. د200.000ج إٔب . د50.000 سنوات، كبغرامة من 05 أشهر إٔب 6ا٢ببس من 

غّب أف مكافحة ىذه الظاىرة ُب الواقع بدأت ُب ا١بزائر، قبل سن قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، 
كبالتحديد ُب فَبة التسعينات أم كانت الدكلة ُب تلك الفَبة تعرؼ مرحلة انتقالية تركزت فيها ا١بهود على 

 .1اإلصبلحات االقتصادية كاالنفتاح االقتصادم، كما صاحب ذلك من ظاىرة تفشي الفساد

كألف الوظائف العامة تعد مرتعا خصبا للحصوؿ على مزايا على حساب الدكلة، حرص ا٤بشرع ا١بزائرم 
، كما 2 ا٤بتعلق بالتصريح با٤بمتلكات97/04على إيبلء ىذه النقطة أٮبية بالغة، ك٘بلى ذلك من خبلؿ األمر رقم 

ٯبب على كل "  على أنو 3 من التعديل الدستورم األخّب21نص ا٤بشرع ا١بزائرم ُب الفقرة الثانية من ا٤بادة 
شخص يعْب ُب كظيفة سامية ُب الدكلة، أك ينتخب ُب ٦بلس ٧بلي، أك ينتخب أك يعْب ُب ٦بلس كطِب أك ىيئة 

 ".كطنية، أف يصرح ٗبمتلكاتو ُب بداية كظيفتو أك عهدتو كُب هنايتهما

 ا٤بتعلق بالوقاية من 06/01لكن أحكاـ ىذا األمر ٓب تدـ طويبل، إذ ًب إلغاؤه، كعوض بالقانوف رقم 
بأحكاـ بديلة، سيما من حيث كيفيات التصريح با٤بمتلكات - كما سيتم بيانو–، الذم جاء 4الفساد كمكافحتو

 .أك من حيث ا٥بيئة الٍب تنظر ُب التصريح، أك ا١بزاءات ا٤بَبتبة على ارتكاب الفعل اجملـر

كيعد التصريح با٤بمتلكات إجراء يهدؼ من خبللو متابعة الذمة ا٤بالية للموظفْب العموميْب، كمعرفة ٨بتلف 
 .التغّبات الٍب تطرأ عليها، من أجل كشف حاالت الثراء السريع

كيستهدؼ ىذا اإلجراء، اإلفصاح عن كافة ا٤بمتلكات الٍب ٰبوزىا ا٤بوظف ا٤بعِب بالتصريح سواء كانت 
٩بتلكات منقولة أك عقارية، كإف كاف كاقع ا٢باؿ يقوؿ أف ىذا اإلجراء أصبح ٦برد استمارة إدارية شكلية توضع ُب 

 .ملف ا٤بعِب بالَبشح للمنصب
                                                             

1
بْب ىشاشة النصوص القانونية كنقص إرادة التفعيل، مداخلة ألقيت ضمن أشغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ " من أين لك ىذا" فاطمة عثما٘ب،  أنظر،- 
بسكرة، /، ا٤بنظم من قبل كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيّب، جامعة ٧بمد خيضر"حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ا٤بإب كاإلدارم"

 .03.، ص2012 مام 7 -٨06برب مالية ، بنوؾ كإدارة األعماؿ يومي 
ا٤ببلحظ من خبلؿ ىذا األمر . 08. ص03.، ع1997. ر.، يتعلق بالتصريح با٤بمتلكات، ج1997 يناير 11 ا٤بؤرخ ُب 97/04األمر رقم -  2

 .ع.  ؽ301 ك228أف ا٤بشرع ا١بزائرم كاف يعاقب على جرٲبة عدـ التصريح با٤بمتلكات كٱبضعها لنص ا٤بادة 
3
 .03.، ص14.، ع2016.ر.، يتضمن التعديل الدستورم، ج2016 مارس 06 ا٤بؤرخ ُب 16/01القانوف رقم -  

4
 .ـ.ؼ.ك. من ؽ71ا٤بادة -  
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كبالرغم من أف إقرار الذمة ا٤بالية يؤدم إٔب تعزيز النزاىة كالشفافية، إال أف التجارب العربية بصفة عامة 
" تتسم بالضعف ُب ٦باؿ تطبيق إقرار الذمة ا٤بالية، حيث يؤكد تقرير كاقع النزاىة كالفساد ُب العآب العريب أف 

تقدٙب إقرارات الذمة ا٤بالية ما زاؿ ضعيفا ُب أغلب الدكؿ العربية، كأف نسبة عالية من ا٤بكلفْب بتقدٙب إقرار الذمة 
 .1"ا٤بالية ال يلتزموف بإيداعها أك ال يقدموهنا ضمن اآلجاؿ القانونية احملددة

ككاقع ا٢باؿ ُب ا١بزائر يقوؿ على سبيل ا٤بثاؿ أف ثلثي نواب اجمللس الشعيب الوطِب للعهدة السابقة، ٓب 
يصرحوا ٗبمتلكاهتم لدل ا١بهة الوصية، بينما صرح الثلث الباقي ٗبمتلكاهتم خبلؿ هناية العهدة، دكف نشرىا، 

 .2شأهنا شأف تصرٰبات لباقي ا٤بسؤكلْب ٓب تنشر

الفرع )، ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم قد نظم ٧بتول التصريح با٤بمتلكات 06/01كبالرجوع إٔب القانوف رقم 
 (.الفرع الثاني)، كما نظم أيضا الفئات ا٤بلزمة بالتصريح با٤بمتلكات كا٥بيئات ا٤بلزمة بتلقيها (األكؿ

 الفرع األكؿ
 محتول كميعاد التصريح بالممتلكات

ـ، أصدر ا٤بشرع ا١بزائرم ا٤برسـو الرئاسي رقم .ؼ.ك. من ؽ6، 5، 4باإلضافة إٔب نصوص ا٤بواد 
يشمل التصريح با٤بمتلكات "  منو على 2، كنص ُب ا٤بادة 3 الذم ٰبدد ٭بوذج التصريح با٤بمتلكات06/414

أك ُب ا١بزائر، كيعد التصريح /جردا ١بميع األمبلؾ العقارية كا٤بنقولة الٍب ٲبلكها ا٤بوظف العمومي كأكالده القصر ك
 ".كفقا للنموذج ا٤بلحق با٤برسـو

 محتول التصريح بالممتلكات: أكال

ا٤بوجودات بكل " ـ على أهنا.ؼ.ك.ق ؽ/2ال بأس من اإلشارة إٔب أف ا٤بشرع عرؼ ا٤بمتلكات ُب ا٤بادة 
أنواعها، سواء كانت مادية أك غّب مادية، منقولة أك غّب منقولة، ملموسة أك غّب ملموسة، كا٤بستندات أك 

 ".السندات القانونية الٍب تثبت ملكية تلك ا٤بوجودات، أك كجود ا٢بقوؽ ا٤بتصلة هبا
                                                             

 نورا بنت ٧بمد الشهرم، تطبيق إقرار الذمة ا٤بالية كدكره ُب مكافحة الفساد كٞباية النزاىة ُب ا٤بملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستّب ُب أنظر،-  1
 .05.، ص2014العلـو اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 

 .13/06/2012 ٧بمد شراؽ، أغلبية نواب العهدة ا٤بنقضية رفضوا االستجابة ٤بكافحة الفساد، جريدة ا٣برب، تاريخ أنظر،-  2
3
 .20.ص74. ، ع2006. ر. ٰبدد ٭بوذج التصريح با٤بمتلكات، ج2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/414ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

 .592-588.، ص11.ا٤بلحق رقم -
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 سالف الذكر مضموف التصريح با٤بمتلكات ُب ا١بزء ا٣باص 06/414كما حدد ا٤برسـو الرئاسي رقم 
 :با٤بلحق، حيث نص على أربعة أصناؼ من ا٤بمتلكات، كالٍب يكتتب ا٤بوظف العاـ تصرٰبا هبا كىي

حيث يشمل التصريح ٙبديد موقع الشقق كالعمارات أك ا٤بنازؿ : األمالؾ العقارية المبنية كغير المبنية-1
الفردية أك أية أراضي سواء كانت زراعية أك معدة للبناء أك ٧ببلت ٘بارية، كالٍب ٲبلكها ا٤بكتتب كأكالده القصر ُب 

 .أك ُب ا٣بارج/ا١بزائر ك

كيشمل التصريح ٙبديد األثاث ذات القيمة ا٤بالية ا٤بعتربة، أك كل ٙبفة أك أشياء : األمالؾ المنقولة-2
ٜبينة، أك سيارات أك سفن أك طائرات أك أية ملكية فنية أك أدبية أك صناعية أك كل قيم منقولة مسعرة أك غّب 

 .أك ُب ا٣بارج/مسعرة ُب البورصة، ٲبلكها ا٤بكتتب كأكالده القصر ُب ا١بزائر ك

يشمل التصريح با٤بمتلكات ٙبديد كضعية الذمة ا٤بالية من حيث : السيولة النقدية كاالستثمارات-3
أصو٥با كخصومها، ككذا ٙبديد طبيعة االستثمار كقيمة األمواؿ ا٤بخصصة، الٍب ٲبلكها ا٤بكتتب كأكالده القصر ُب 

 .أك ُب ا٣بارج/ا١بزائر ك

كتشمل ٙبديد أية أمبلؾ أخرل عدا األمبلؾ السابق ذكرىا، الٍب ٲبلكها ا٤بكتتب : األمالؾ األخرل-4
 .أك ُب ا٣بارج/كأكالده القصر ُب ا١بزائر ك

ـ ا٤بوظفوف العموميوف الذين ٥بم حساب مإب ُب بلد .ؼ.ك. ؽ61كما ألـز ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة 
أجنيب أك حق أك سلطة أخرل على ذلك ا٢بساب، بأف يبلغوا السلطات ا٤بعنية عن تلك العبلقة، كأف ٰبتفظوا 

بسجبلت مبلئمة تتعلق بتلك ا٢بسابات، كذلك ٙبت طائلة ا١بزاءات التأديبية، كدكف اإلخبلؿ بالعقوبات ا١بزائية 
 .ا٤بقررة

باإلضافة إٔب ذلك ٰبتوم التصريح با٤بمتلكات على ىوية ا٤بكتتب ككظيفتو، أك العهدة االنتخابية الٍب 
 .باإلضافة إٔب مقر سكناه (تاريخ التعيْب،كتاريخ إهناء ا٤بهاـ)يشغلها 

 ُب نسختْب يوقعها 06/414كٰبرر التصريح با٤بمتلكات طبقا للنموذج احملدد ُب ا٤برسـو الرئاسي رقم 
 .1ا٤بكتتب كالسلطة ا٤بودع لديها، كتسلم نسخة للمكتتب

                                                             
1
 .06/414 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 3ا٤بادة -  
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إذا يظهر من خبلؿ النصوص السابقة أف ا٤بصرح أك ا٤بكتب ال يكتب ُب التصريح ٩بتلكات زكجتو، كلعل 
ىذا يرجع ُب األساس حسب كجهة نظر الباحث إٔب تبِب ا٤بشرع للنظاـ ا٤بإب للزكاج ُب اإلسهاـ، حيث يطبق 

كأيا كاف السبب، فإف عدـ اكتتاب ٩بتلكات الزكجة، كحٌب األكالد البالغْب، . مبدأ الفصل ُب الذمم ا٤بالية للزكجْب
ال يضمناف ا٤بكافحة الفعالة للفساد، إذ ٲبكن للموظف أف يكتتب ٩بتلكات لو باسم زكجتو كأكالده البالغْب، فما 

الفائدة إذف من التصريح با٤بمتلكات بعد ذلك؟ ُب حْب أف ا١بميع يدرؾ أف األمبلؾ الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها 
 .1بطريقة مشبوىة عادة ما يسجلها ا٤بوظف بأ٠باء ا٤بقربْب لو كزكجتو كأبنائو

، ٪بد أهنا حثت على اكتتاب ا٤بصرح أمواؿ أكالده القصر كزكجتو 2كبالرجوع إٔب تشريعات الدكؿ العربية
 .3كما ىو ا٢باؿ ُب اليمن كا٤بغرب كمصر

 آجاؿ التصريح: ثانيا

 أكجبت على ا٤بوظف أف يقـو باكتتاب تصريح 04/2أما عن آجاؿ التصريح با٤بمتلكات، فنص ا٤بادة 
با٤بمتلكات خبلؿ الشهر الذم يعقب تاريخ تنصيبو ُب كظيفتو أك بداية عهدتو االنتخابية، كىي نفس ا٤بدة الٍب 

 .97/044كاف ينص عليها ا٤بشرع ُب ظل األمر رقم 

                                                             
1
ـ بإضافة نص يلـز زكجة ا٤بكتتب بالتصريح ٗبمتلكاهتا، كلكن قوبل ىذا .ؼ.ك. من ؽ05كاف ىناؾ اقَباح من بعض أعضاء الرب٤باف بتعديل ا٤بادة -  

٤بداكالت اجمللس الشعيب الوطِب، الفَبة التشريعية . ر. جأنظر،. االقَباح بالرفض من طرؼ غالبية أعضاء الرب٤باف ٕبجة استقبللية الذمة ا٤بالية للزكجْب
 .04.، ص181، السنة الرابعة، رقم 01/01/2006ا٣بامسة، الدكرة العادية الثامنة، جلسة يـو 

 :أنظر، ٭بوذج التصريح با٤بمتلكات با٤بغرب مشار إليو ُب ا٤بوقع-  2
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C160567.htm  

: ، مشار إليو ُب ا٤بوقع(اليمن) بشأف إقرار الذمة ا٤بالية 2006 لسنة 30القانوف رقم 
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/legal%20compendium/Yemen_Asset%20Disclosure%20Law_2006

_ar.pdf 

 :، مشار إليو ُب ا٤بوقع(تونس) يتعلق بإشهار الذمة ا٤بالية 1987 أبريل 10 ا٤بؤرخ ُب 98/17القانوف رقم 
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/legal%20compendium/Tunisia_Financial%20Disclosure%20Law_1

7_1987_fr.pdf   

 .08.فاطة عثما٘ب، ا٤برجع السابق، ص-  3
4
 من األمر رقم 06، 05، 04كانت ىذه ا٤بدة ٛبدد لشهر آخر، كذلك ُب حالة القوة القاىرة طبقا لنص ا٤بادة . 97/04 من األمر رقم 4ا٤بادة -  

97/04. 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C160567.htm
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/legal%20compendium/Yemen_Asset%20Disclosure%20Law_2006_ar.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/legal%20compendium/Yemen_Asset%20Disclosure%20Law_2006_ar.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/legal%20compendium/Tunisia_Financial%20Disclosure%20Law_17_1987_fr.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/legal%20compendium/Tunisia_Financial%20Disclosure%20Law_17_1987_fr.pdf
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كإذا ٓب يقم ا٤بوظف العمومي باإلدالء ٗبمتلكاتو ُب ا٤بيعاد احملدد، فإنو ٛبنح لو مدة شهرين لتدارؾ الوضع، 
كل موظف عمومي خاضع "...ـ على أنو .ؼ.ك. ؽ36كذلك بعد تذكّبه بالطرؽ القانونية، كُب ىذا تنص ا٤بادة 

 ...".قانونا لواجب التصريح با٤بمتلكات كٓب يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين من تذكّبه بالطرؽ القانونية

كٯبدد ىذا التصريح فور كل زيادة معتربة ُب الذمة ا٤بالية للموظف العاـ بنفس الكيفية الٍب ًب هبا التصريح 
، كالغالب أف تكوف ىذه الزيادة ظاىرة من (أم خبلؿ الشهر الذم يعقب حدكث تلك الزيادة ا٤بعتربة) 1األكؿ

خبلؿ تغّب ٭بط عيش ا٤بصرح كتصرفاتو، كشراء فيبل أك سيارة فخمة أك عقارات أك اإلكثار من الرحبلت إٔب 
 .2ا٣بارج

، كعند كل تعيْب 3سنوات 05أما بالنسبة للقضاة، فإنو يتوجب عليهم أف ٯبددكا التصريح با٤بمتلكات كل 
كيبقى السؤاؿ مطركحا حوؿ الفائدة من التفرقة ُب ىذه النقطة بالذات بْب قطاع القضاء كباقي . 4ُب كظيفة نوعية

 القطاعات األخرل، ىل ٢بساسية كظيفة القضاء؟

ىذا، كقد أغفل ا٤بشرع ٙبديد ا٤بدة الٍب ٯبب فيها التصريح با٤بمتلكات عند هناية العهدة االنتخابية أك 
ٯبب التصريح با٤بمتلكات عند هناية العهدة االنتخابية أك " ...األخّبة على أنو /4ا٣بدمة، إذ نص فقط ُب ا٤بادة 

 ...".عند انتهاء ا٣بدمة

 الذم كاف يوجب على األشخاص الذين 97/04كىذا على خبلؼ ما كاف عليو ُب ظل األمر رقم 
ٲبارسوف مهمة انتخابية كطنية، أك ٧بلية، كرئيس ا٢بكومة كأعضاء ا٢بكومة، كاألشخاص ا٤بدنيوف، كالعسكريوف 

الذين يعملوف ُب مؤسسات أك إدارات أك ىيئات ٙبوز الدكلة فيها أسهما، أف ٯبددكا التصريح ٗبمتلكاهتم خبلؿ 
الشهر الذم يعقب انتهاء عضويتهم، أك مهامهم، إال ُب حالة الوفاة، مع ٛبديد ىذا األجل إٔب شهر آخر ُب 

 .5حالة القوة القاىرة

                                                             
 .ـ.ؼ.ك. ؽ04/3ا٤بادة -  1
 فاطمة عثما٘ب، التصريح با٤بمتلكات كآلية ٤بكافحة الفساد اإلدارم ُب الوظائف العمومية للدكلة، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ، جامعة أنظر،-  2

 .79.، ص2010/2011تيزم كزك، /مولود معمرم 
 .04/11  من القانوف العضوم رقم 25ا٤بادة -  3
4
 . الوظائف القضائية النوعية على سبيل ا٢بصر04/11 من القانوف العضوم رقم 50حددت ا٤بادة -  

5
 .97/04 من األمر رقم 07ا٤بادة -  
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لذا  كاف ينبغي على ا٤بشرع ا١بزائرم أف يقـو بتحديد ا٤بدة البلزمة للقياـ بالتصريح النهائي للمتلكات، ألف 
عدـ ٙبديدىا ُب حقيقة األمر، يفرغ إجراء التصريح با٤بمتلكات من ٧بتواه، طا٤با أف الغرض منو أصبل، ىو 

 .الوقوؼ على الفارؽ غّب ا٤بربر ُب الذمة ا٤بالية كالذم قد يطرأ بْب فَبٌب توٕب ا٤بهاـ، كانتهائها

ـ ٓب يشر إٔب .ؼ.ك.، فإف ؽ1كإذا كاف ا٤بشرع قد أضفى على التصريح با٤بمتلكات طابع السرية ُب السابق
ىذه ا٤بسألة ٩با يفيد أنو يكتسي طابع العلنية، خاصة إذا علمنا أنو ينشر إما ُب ا١بريدة الر٠بية أك ُب لوحة 

 .2اإلعبلنات ٗبقر البلدية أك الوالية حسب كل حالة

كٗبا أف معرض حديثنا عن جرٲبة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب با٤بمتلكات، كبناء على ما سبق، فإف 
السلوؾ ا٤بادم ٥بذه ا١برٲبة يقـو على اإلخبلؿ بواجب التصريح على الوجو ا٤ببْب أعبله، كىو يأخذ إما صورة عدـ 

التصريح بالكامل بعد انقضاء مهلة الشهرين، أك التصريح الكاذب، كىذا ُب حالة ما إذا أدٔب ا٤بوظف العمومي 
 .3ٗببلحظات كاذبة

كما تتطلب ىذه ا١برٲبة توافر صفة معينة ُب ا١با٘ب كىو أف يكوف موظفا عاما خاضعا قانونا لواجب 
 .االلتزاـ بالتصريح با٤بمتلكات

 الفرع الثاني
 الفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات

ٓب يلـز ا٤بشرع ٝبيع ا٤بوظفْب العموميْب بواجب التصريح با٤بمتلكات، كما يتضح ذلك من خبلؿ ا٤بادة 
ـ، كإ٭با قصره على فئات من ا٤بوظفْب، كجعل مهمة تلقي ىذه التصرٰبات، كاختصاص أصلي أماـ .ؼ.ك. ؽ04

، لكن ٓب يضمن االختصاص ا٤بانع (أكال)سلطة إدارية مستقلة، كىي ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو 
 (.ثانيا)٥با، إذ ًب اقتساـ ىذه ا٤بهمة مع الرئيس األكؿ للمحكمة العليا 

 

 
                                                             

 .97/04 من األمر رقم 11 ا٤بادة - 1
2
 .ـ.ؼ.ك. ؽ6/2،1ا٤بادة -  

3
 .142.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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 الفئات الملزمة بالتصريح أماـ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو: أكال

ـ، يكوف التصريح ٗبمتلكات رؤساء كأعضاء اجملالس الشعبية احمللية ا٤بنتخبة .ؼ.ك. ؽ06/2كفقا للمادة 
أماـ ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، كيكوف ٧بتول ىذا التصريح ٧بل نشر ُب  (البلدية ك الوالئية)

 .لوحة اإلعبلنات ٗبقر البلدية أك الوالية حسب ا٢بالة خبلؿ شهر

 احملدد لكيفيات التصريح با٤بمتلكات بالنسبة للموظفْب 06/4151كلقد أضاؼ ا٤برسـو الرئاسي رقم 
ؼ فئة أخرل من ا٤بوظفْب ا٤بعنيْب بالتصريح بالذمم ا٤بالية أماـ .ك. ؽ06العموميْب غّب ا٤بنصوص عليهم ُب ا٤بادة 

 :2ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو كذلك على النحو التإب

بالنسبة للموظفْب العموميْب الذين يشغلوف مناصب أك كظائف عليا ُب الدكلة، تصرٰبهم يكوف أماـ -
 ؛3السلطة الوصية

بالنسبة للموظفْب العموميْب الذين ٙبدد قائمتهم بقرار من السلطة ا٤بكلفة بالوظيفة العمومية، تصرٰبهم -
 .4يكوف أماـ السلطة السلمية ا٤بباشرة

حيث تقـو كبل من السلطة الوصية، كالسلطة السلمية، بإيداع التصريح عند ا٥بيئة الوطنية للوقاية من 
 .06/415 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 2/4الفساد كمكافحتو، كذلك ُب آجاؿ معقولة كذلك حسب نص ا٤بادة 

 كا٤ببلحظ أف صياغة ا٤بادة السابقة تثّب إشكاال كغموضا، فماذا كاف يقصد ا٤بشرع بعبارة آجاؿ معقولة؟

                                                             
1
، ٰبدد كيفيات التصريح با٤بمتلكات بالنسبة للموظفْب العموميْب غّب ا٤بنصوص 2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/415ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

 .25.، ص74. ع.ر. من القانوف ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، ج06عليهم ُب ا٤بادة 
 .06/415 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 2/3،2ا٤بادة -  2
، احملدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدكلة بعنواف رئاسة ا١بمهورية، 1990 يوليو 25 ا٤بؤرخ ُب 90/225، ا٤برسـو الرئاسي رقم 1ا٤بادة -  3
 احملدد لقائمة الوظائف العليا ُب الدكلة، بعنواف 1990 يوليو 25 ا٤بؤرخ ُب 90/227 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 1؛ ا٤بادة 1023.، ص31.ع.ر.ج

 .1028.، ص31.، ع1990.ر.اإلدارة كا٥بيئات ا٤بؤسسات العمومية، ج
4
ا٤بلحق ) 16-15.، ص25. ع.ر. الذم ٰبدد قائمة األعواف العموميْب ا٤بلزمْب بالتصريح با٤بمتلكات، ج2007 أبريل 2القرار ا٤بؤرخ ُب -  

 .595-593. ص(.12.رقم
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إف ترؾ اجملاؿ للسلطة التقديرية للجهة الوصية أك السلمية ا٤بباشرة من أجل إحالة التصريح أماـ ا٥بيئة 
الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، قد يؤثر على فعالية عمل ا٥بيئة كمعا١بتها للمعلومات إذا ما أسيئ استخداـ 

 .ىذه السلطة التقديرية، كعليو حبذا لو يتدارؾ ا٤بشرع ىذا األمر من أجل ٙبديده مدة معينة ال ٯبوز ا٣بركج عليها

 الفئات الملزمة بالتصريح أماـ الرئيس األكؿ للمحكمة العليا: ثانيا

يكوف التصريح با٤بمتلكات ا٣باص برئيس ا١بمهورية كأعضاء " ـ على أنو .ؼ.ك. ؽ06نصت ا٤بادة 
الرب٤باف، كرئيس اجمللس الدستورم، كأعضائو، كرئيس ا٢بكومة، كأعضائها، كرئيس ٦بلس احملاسبة، ك٧بافظ بنك 

ا١بزائر، كالسفراء كالقناصلة، كالوالة، أماـ الرئيس األكؿ للمحكمة العليا، كينشر ٧بتواه ُب ا١بريدة الر٠بية 
 ".للجمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية حبلؿ الشهرين ا٤بواليْب لتاريخ انتخاب ا٤بعنيْب أك تسلمهم مهامهم

إف القراءة األكلية حملتول ىذا النص ٘بعلنا نقف على مبلحظات مهمة، مفاذىا أف ا٤بشرع ألـز ا٤بوظفْب 
ا٤بعنيْب بالتصريح ٗبمتلكاهتم أماـ الرئيس األكؿ للمحكمة العليا كينشر خبلؿ الشهرين ا٤بواليْب لتاريخ تسلمهم 

مهامهم أك انتخاهبم، إال أنو ٓب يلزمهم بنفس اإلجراء عند هناية عضويتهم أك مهامهم مثلما كاف عليو األمر 
، األمر الذم ٯبعلنا نقوؿ أف عدـ نشر التصريح با٤بمتلكات عند هناية العضوية أك ا٤بهاـ يفرغ إجراء 97/041

 .التصريح با٤بمتلكات من ٧بتواه

كما ٘بدر ا٤ببلحظة أف القانوف أغفل ٙبديد ا١بهة ا٤بخولة بتلقي تصريح الرئيس األكؿ للمحكمة العليا 
 .، مع العلم أف القضاة يصرحوف ٗبمتلكاهتم أمامو ، كىو ينتمي إٔب ىذه الفئة٤2بمتلكاتو

كما أنو بعد إطبلع الباحث لبعض التصرٰبات با٤بمتلكات الٍب ًب نشرىا ُب ا١بريدة الر٠بية كقفنا على 
بعض ا٣بركقات لنصوص قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، من بينها التأخر ُب نشر ىذه التصرٰبات ُب ا١بريدة 

الر٠بية، فكيف يعقل أف ينتظر الرئيس األكؿ للمحكمة العليا، ألكثر من سنتْب لكي يرسل إٔب مطبعة ا١بريدة 

                                                             
أك /يتم نشر التصريح با٤بمتلكات حسب نفس األشكاؿ خبلؿ الشهرين الذين يعقباف انتهاء عضويتهم ك. "97/04 من األمر رقم 12/2ا٤بادة -  1

 ".مهامهم

2
، إذ أف تصريح الرئيس األكؿ للمحكمة العليا ٗبمتلكاتو كانت تتم أماـ ١بنة  تدعى اإلشكاؿ لوجدنا حبل ٥بذا 97/04لو رجعنا إٔب األمر رقم -  

. ١بنة التصريح با٤بمتلكات
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، كقاـ بالتصريح األكٕب ُب ا٤بيعاد احملدد 2008 جويلية 18الر٠بية تصرٰبات با٤بمتلكات لقنصل تؤب الوظيفة ُب 
 .20101 يناير 24، إال أنو ٓب يتم نشرىا ُب ا١بريدة الر٠بية إال ُب 2008 سبتمرب 26كذلك ُب 

أما ا٤ببلحظة الثانية الٍب نبديها حوؿ ىذا النص ىي إمكانية ٙبصن بعض الفئات من تطبيق العقوبات 
ا٣باصة ٔبرٲبة عدـ التصريح أك التصريح با٤بمتلكات، كما ُب حالة كقوع ا١برٲبة من أحد النواب أك أحد أعضاء 
٦بلس األمة، إذ ال ٯبوز الشركع ُب متابعة أم نائب أك عضو ُب ٦بلس األمة، بسبب جناية أك جنحة إال بتنازؿ 

صريح منو، أك بإذف حسب ا٢بالة من اجمللس الشعيب الوطِب أك ٦بلس األمة الذم سيقرر رفع ا٢بصانة عنو بأغلبية 
، فإذا كاف ا٥بدؼ من ا٢بصانة الرب٤بانية ىو ٞباية أعضاء الرب٤باف فيم يتعلق ٔبرائم إبداء الرأم، تعزيزا 2أعضائو

لقدراهتم، فإف ٛبتع ىؤالء األعضاء بنفس ا٢بماية فيما يتعلق ٔبرائم ا٢بق العاـ، يثّب التفوؽ من أجل يتحوؿ ىذه 
 .3الضمانة إٔب كسيلة لئلعبلف من العقاب

كاإلشكاؿ األخّب الذم ٲبكن طرحو ٖبصوص ىذه ا١برٲبة يتعلق باألحكاـ ا٣باصة بالتقادـ، حيث ٓب تراع 
مسألة ا٢بصانة للرب٤بانيْب، إذ ال تتقادـ الدعول العمومية كال العقوبة بالنسبة ١برٲبة عدـ التصريح با٤بمتلكات 

كُب غّب ذلك من ا٢باالت، تطبق . كالتصريح الكاذب ُب حالة ما إذا ًب ٙبويل عائدات ا١برٲبة إٔب خارج الوطن
األحكاـ ا٤بنصوص عليها ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية، ٩با ٲبكن إفبلت النواب ا٤بتمتعْب با٢بصانة من العقاب ُب 

 .حاؿ انتهاء عهدهتم

ككاف من األحرل أف يتم النص على كقف آجاؿ التقادـ إٔب حْب انتهاء العهدة االنتخابية أك إسقاط 
 .ا٢بصانة ليتسُب متابعة األشخاص ا٤برتكبْب ٥بذه ا١برٲبة

 .كما ٲبكن أف يستدعي الوقوؼ عنده ٘برٙب ا٤بشرع لتبييض عائدات جرائم الفساد أك إخفائها

 

 

                                                             
 .98.، ص2010 يناير 24 ا٤بؤرخة ُب 06.ع.ر.با٤بمتلكات، جأنظر، تصريح -  1
 . من الدستور110، 109ا٤بادة -  2
3
، ٦بلة -دراسة مقارنة حوؿ ا٢بصانة الرب٤بانية ُب الدكؿ العربية – عبد اإللو ٢بكيم بنا٘ب، ا٢بصانة الرب٤بانية كوسيلة تعزيز قدرات الرب٤بانيْب العرب أنظر،-  

 .166.، ص1.، ع2006الفكر الرب٤با٘ب، ا٤بؤسسة الوطنية للطباعة، ركيبة، جانفي 
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 المطلب الخامس
 جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد أك إخفائها

يَبتب على جرائم الفساد آثار خطّبة، كيزداد األمر خطورة عندما يتم ٙبويل العائدات اإلجرامية إٔب ا٣بارج 
 .من أجل إعادة تدكيرىا ُب االقتصاد الوطِب مرة ثانية إلضفاء صفة الشرعية عليها

كىذه تعترب من أىم ا٤بشاكل الٍب يتعرض ٥با االقتصاد الوطِب ُب الوقت الراىن بسبب انفبلت السيطرة 
 .1على أحجاـ السيولة النقدية الوطنية الٍب تشكل مصدر قلق مستمر للدكلة

كلعل انتشار الشبكات اإلجرامية الدكلية، نتيجة التطور التكنولوجي كسرعة االتصاؿ، السيما الشبكات 
ا٤بتعلقة بالفساد، كالٍب تتولد عنها أموؿ غّب مشركعة تدفع هبا إٔب البحث عن طريق كأساليب جديدة ٛبكنها من 

 .2استغبلؿ عوائدىا بكل سرعة كأماف ُب نشاطات ٥با طابع قانو٘ب

ك٩با ساعد أيضا على استفحاؿ عمليات غسيل األمواؿ كانتشارىا على نطاؽ كاسع ُب العآب ىو مبلئمة 
احمليط االقتصادم كا٤بإب كالدكٕب الذم ٛبيز ُب عصرنا بتحرير األسواؽ ا٤بالية كخوصصة الشركات الوطنية كتوسيع 

 .3التحويبلت النقدية، كنتج عن كل ىذا تساىل كمركنة ُب الرقابة ا٤بالية كالتسهيبلت ا١ببائية ا٤بعتربة

كال يقل إخفاء عائدات جرائم الفساد خطورة عن سابقتها، إذ يهدؼ ىذا السلوؾ إٔب ٙبويل ىذه 
ا٤بكتسبات ُب أرصدة بنكية ٧بصنة كىو ما من شأنو أف يعرقل العدالة كٰبوؿ دكف الكشف عن ا٢بقيقة كالعثور 

 .على العائدات غّب ا٤بشركعة

 

 

                                                             
 .03.، ص2007/2008 مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف، –دراسة مقارنة – ٝباؿ خوجة، جرٲبة تبييض األمواؿ أنظر،-  1
2
 600 من الناتج احمللي اإلٝبإب العا٤بي، كىو مبلغ يَباكح بْب % 05 إٔب 03يقدر صندكؽ النقد الدكٕب ٦بموع األمواؿ الٍب تغسل سنويا بْب -  

 نرمْب مرمش، مازف ٢باـ، عصمت صوا٢بة، اإلطار أنظر،.  ترليوف دكالر، علما أف نسبة كبّبة من تلك األمواؿ تتعلق بأعماؿ فساد1.8مليار دكالر ك 
 .09.، ص2015الناظم السَبداد األصوؿ على ا٤بستول احمللي كالدكٕب، منشورات معهد ا٢بقوؽ، بّبزيت، فلسطْب، 

3 - Cf.  Philippe BROYER, L’argent sale dans les réseaux du blanchiment, L’ HAMARTTAN, France, 2000, p.30. 
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: كلعل أىم ما ٲبيز نطاؽ ٘برٙب إخفاء األمواؿ ا٤بتحصلة من إحدل جرائم الفساد ا٤بشمولة باالتفاقية أمراف
أك٥بما أف كضع ىذا النموذج ا١برمي موضع التطبيق ال ٱبل بأعماؿ ٭بوذج تبييض أمواؿ الفساد، كقد نصت ا٤بادة 

 .1من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على ذلك صراحة 24

أما األمر الثا٘ب الذم ٲبيز النموذج القانو٘ب ١برٲبة إخفاء أمواؿ الفساد ىو أف ىذه ا١برٲبة ال تتحقق من 
الناحية القانونية إال مستقلة عن ا١برٲبة األصلية الٍب ٙبصلت مناه األمواؿ الٍب يتم إخفاؤىا، كيعِب ىذا االستقبلؿ 

اعتبار جرٲبة إخفاء أمواؿ الفساد صورة من صور االشَباؾ أك ا٤بساٮبة ُب جرٲبة الفساد ذاهتا الٍب ٙبصلت مناه 
 .األمواؿ

، يليو جرٲبة إخفاء (الفرع األكؿ)كبناء عليو سيتم التطرؽ تباعا ١برٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد 
 (.الفرع الثاني)عائدات جرائم الفساد 

 الفرع األكؿ
 جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد

يعاقب على تبييض " ـ كالٍب تنص على .ؼ.ك. ؽ42كىو الفعل ا٤بنصوص كا٤بعاقب عليو ُب ا٤بادة 
 ".عائدات ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف بنفس العقوبات ا٤بقررة ُب التشريع السارم ا٤بفعوؿ ُب ىذا اجملاؿ

كيقصد بعائدات جرائم الفساد كل ا٤بمتلكات ا٤بتأتية أك ا٤بتحصل عليها ، بشكل مباشر أك غّب مباشر من 
 .2ارتكاب جرٲبة من جرائم الفساد

كمن ٍب فجرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد، تقتضي كجود جرٲبة أصلية تتمثل أصبل ُب إحدل صور 
، كالرشوة كاالختبلس، كاالمتيازات غّب ا٤بربرة ُب 3ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو

 .إْب...الصفقات العمومية

                                                             
تنظر كل دكلة طرؼ ُب اعتماد ما يلـز من تدابّب تشريعية، كتدابّب أخرل لتجرٙب "  من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على 24تنص ا٤بادة -  1

القياـ عمدا، عقب ارتكاب أم فعل من األفعاؿ اجملرمة كفقا ٥بذه االتفاقية  دكف ا٤بشاركة ُب تلك ا١برائم، بإخفاء ٩بتلكات أك مواصلة االحتفاظ هبا 
 ".عندما يكوف الشخص ا٤بعِب على علم بأف تلك ا٤بمتلكات متأتية من أم فعل من األفعاؿ اجملرمة كفقا ٥بذه االتفاقية

2
 .ـ.ؼ.ك.ز من ؽ/2ا٤بادة -  

3
 .135.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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ـ يكوف قد أحاؿ إٔب تطبيق القواعد العامة ا٤بنصوص عليها ُب .ؼ.ك. ؽ42كا٤بشرع من خبلؿ ا٤بادة 
ع كما يليها، كعليو ٪بدد السؤاؿ الذم . مكرر ؽ389قانوف العقوبات ُب ٦باؿ تبييض األمواؿ كالواردة ُب ا٤بادة 

طرحناه ُب صدر ىذا الباب الذم مفاذه ما ا١بدكل من تقرير ىذا النص ما داـ أف جرٲبة تبييض األمواؿ 
 .ا٤بنصوص عليها ُب قانوف العقوبات تستوعب تبييض عائدات جرائم الفساد؟

 .كقبل التطرؽ إٔب البناء القانو٘ب ٥بذه ا١برٲبة، نستعرض أكال بعض صور تبييض عائدات جرائم الفساد 

 نماذج عن تبييض عائدات جرائم الفساد: أكال

نعدد على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر أىم النشاطات اإلجرامية الٍب تعترب عائداهتا مصدرا من مصادر األمواؿ 
 :ا٤ببيضة

تعد الرشوة من أكثر جرائم الفساد الٍب ٲبكن أف تؤدم إٔب ا٢بصوؿ على أمواؿ طائلة غّب : الرشوة-1
 .مشركعة، فتصبح مصدرا من مصادر األمواؿ ا٤براد تبييضها

كمن ا٤بؤكد أف ىذه الظاىرة معركفة بكثرة ُب دكؿ العآب، خصوصا ُب دكؿ العآب النامي أين يقـو ا٤بوظفْب 
 .1، كبعد ذلك يقوموف بتبييضها كإضفاء الشرعية عليها"رشاكل"كا٤بسئولْب بتلقي مبالغ ضخمة 

تعترب جرٲبة اختبلس األمواؿ العامة من أىم ا١برائم ا٤برتبطة إلفساد فضبل عن : اختالس األمواؿ-2
ارتباطها بعملية تبييض األمواؿ، ٕبيث يقـو ا٢باصلوف على ىذه األمواؿ بإيداعها ُب بنوؾ أجنبية لتعود بعد ذلك 

إٔب الببلد بصورة غّب مشركعة من خبلؿ التصرفات الٍب تضفي عليها الشرعية البلزمة، ُب ظل حرية السوؽ 
 .2كسياسة االنفتاح على العآب

ترتبط عملية تبييض األمواؿ بالفساد السياسي، الذم يقَبف باستغبلؿ النفوذ ١بمع : الفساد السياسي-3
 .3الثركات الطائلة، ٍب هتريبها إٔب ا٣بارج لتبييضها كعودهتا مرة أخرل بصورة مشركعة

 
                                                             

 .26.ٝباؿ خوجة، ا٤برجع السابق، ص-  1
، 2007، دار ا٣بلدكنية، ا١بزائر، 1. عبد العزيز عياد، تبييض األمواؿ كالقوانْب كاإلجراءات ا٤بتعلقة بالوقاية منها كمكافحتها ُب ا١بزائر، طأنظر،-  2

 .23.ص
3
 .26.عبد العزيز عياد، ا٤برجع السابق، ص-  
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 أركاف جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد: ثانيا

جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد جرٲبة تبعية تفَبض أكال كجود إحدل صور جرائم الفساد ا٤بنصوص 
 .1ـ حٌب تكوف مصدرا للعائدات موضوع التبييض.ؼ.ك.عليها ُب ؽ

ٕبكم إدانة، كمن ٍب تكوف ا٤بتابعة جائزة من أجل  (ا٤برتبطة بالفساد)كاألصل أف يكوف إثبات ا١برٲبة األكلية 
تبييض األمواؿ معلقة على صدكر حكم قضائي يثبت أف األمواؿ ا٤ببيضة آتية من تلك ا١برٲبة، كلكن من ا١بائز 

 .2أف تقـو ا٤بتابعة القضائية ١برٲبة تبييض األمواؿ كلو ُب ظل غياب حكم إدانة، مٌب كانت أركاف ا١برٲبة متوافرة

 :ع ٪بد أف جرٲبة تبييض األمواؿ تقـو على األركاف التالية. مكرر ؽ389كبالعودة إٔب نص ا٤بادة 

 الركن المادم-1

 :ع صور السلوؾ اإلجرامي، حيث يتمثل ُب . مكرر ؽ189لقد حدت ا٤بادة 

كىي حالة تنطبق : حيازة األمواؿ المتحصلة من عائدات جرائم الفساد أك اكتسابها أك استخدامها-أ
باألخص على البنوؾ كا٤بؤسسات ا٤بالية، أين توضع الودائع كا٤ببالغ ا٤بالية غّب ا٤بشركعة كذلك مٌب علم ا٤بصرؼ 

عن طريق مسّبه ٗبصدر ا٤باؿ غّب ا٤بشركع، كسواء كاف اإليداع ُب مشل رصيد أم فتح حساب، أك ُب شكل 
 .3أمانة

مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية، حيث يتم فيها انتقاؿ رؤكس : تحويل الممتلكات أك نقلها-ب
إٔب بلد ثاف، تتم فيو عملية التبييض - مصدر األمواؿ غّب ا٤بشركعة–األمواؿ ماديا من البلد ٧بل ارتكاب ا١برٲبة 

 .4من خبلؿ إدخاؿ ىذه ا٤ببالغ ُب الدكرة االقتصادية للبلد فيو استثمار األمواؿ

                                                             
 .74.خالد عقيلة، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .78.ٝباؿ خوجة، ا٤برجع السابق، ص-  2

، 1998، 1.، اجمللد 1. سليماف عبد ا٤بنعم، ظاىرة غسيل األمواؿ غّب النظيفة، ٦بلة الدراسات القانونية، كلية ا٢بقوؽ بّبكت، عأنظر،-  3
ٯبب أف يكوف ا٤باؿ ٧بل "  الذم ينص على أنو 03/04/1984كٲبكن االستدالؿ أيضا بقرار اجمللس األعلى الصادر بتاريخ . 116-115.ص

 .277.، ص1989مشار إليو ُب اجمللة القضائية لسنة " ا١برٲبة موضوع ٙبت يد ا٤بوظف ٗبقتضى كظيفتو أك بسببها
4
 .80.ٝباؿ خوجة، ا٤برجع السابق، ص-  
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كيقصد بالتمويو اصطناع مظهر ا٤بشركعية : إخفاء أك تمويو مصدر األمواؿ العائدة من الجريمة-ج
٤بمتلكات غّب مشركعة، كإدخاؿ أمواؿ متأتية من الرشوة أك االختبلسات ُب نتائج شركة قانونية ضمن أرباحها، 

 .فتظهر ككأهنا أرباح مشركعة نا٘بة عن نشاط مشركع

أك تقدٙب ا٤بشورة أك التحريض عنها، كىي تأخذ إما صورة ا٤بساعدة ُب أنشطة : المساىمة في الجريمة-د
 .تبييض األمواؿ أك ا٤بؤامرة كالتواطؤ على ارتكاهبا

 الركن المعنوم-2

لكي تقـو جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد ال بد من توافر العلم بسائر العناصر الواقعية ا١بوىرية الٍب 
 .تشكل ٭بوذج ا١برٲبة، كا٘باه اإلرادة الرتكاب الفعل ا٤بعاقب عليو كٙبقيق النتيجة ا٤بطلوبة

، كىذا ما يستخلص من عبارات 1كيتم تقدير توافر العلم با٤بصدر غّب ا٤بشركع للمتلكات كقت استبلمها
 .ع.ج ؽ/ مكرر389الٍب نصت عليها ا٤بادة ..."  كقت تلقيها"...ج الٍب نصت على أف 

 العقوبات: ثالثا

 389ٚبضع جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد للعقوبات ا٤بقررة ١برٲبة تبييض األمواؿ ا٤بقررة ُب ا٤بادة 
 :ع كما يليها، كتتمثل ُب .مكرر ؽ

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي/1

 سنوات كبغرامة من 10 إٔب 05ع على تبييض األمواؿ با٢ببس من .ؽ 1 مكرر389تعاقب ا٤بادة 
على سبيل  (تبييض األمواؿ)ج، كُب حالة ما إذا كاف ىذا الفعل .د 3000.000ج إٔب .د 1000.000

االعتياد، أك باستعماؿ التسهيبلت الٍب ٲبنحها نشاط مهِب أك ارتكبت ا١برٲبة ُب إطار ٝباعة إجرامية، فَبفع 
 .2ج.د8000.000ج إٔب .د4000.000 سنة كبغرامة من 20 إٔب 10العقوبة إٔب ا٢ببس من 

 

                                                             
1
 .75.عقيلة خالف، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .ع. ؽ2 مكرر 389ا٤بادة -  



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

141 

 

ع على ا٢بكم على ا١با٘ب بعقوبة أك أكثر من العقوبات التكميلية . ؽ5 مكرر 389كما نصت ا٤بادة 
ع، كعبلكة على ذلك ٙبكم ا١بهة القضائية ا٤بختصة ٗبصادرة األمبلؾ . ؽ09ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

 .ع.ؽ5 مكرر 389كالعائدات ُب أم يد كانت طبقا لنص ا٤بادة 

كعليو، فنية ا٤بشرع ا١بزائرم باتت كاضحة ُب التشديد من العقوبة على ا١با٘ب، كىو مسلك حسن كوف أف 
 .جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد ال تقل خطورة عن ا١برٲبة األـ ا٤بتمثلة ُب ارتكاب إحدل جرائم الفساد

 العقوبات المقررة للشخص المعنوم/2

ع الشخص ا٤بعنوم الذم يرتكب جرٲبة تبييض األمواؿ بالعقوبات ا٤بتمثلة . ؽ7 مكرر 389تعاقب ا٤بادة 
 مرات ا٢بد األقصى للغرامة ا٤بقررة للشخص الطبيعي، كمصادرة ا٤بمتلكات 04ُب الغرامة الٍب ال تقل عن 

كإذا تعذر تقدٙب أك حجز . كالعائدات الٍب ًب تبييضها، ككذا الوسائل كا٤بعدات الٍب استعملت ُب ارتكاب ا١برٲبة
 .ا٤بمتلكات ٧بل ا٤بصادرة، ٙبكم ا١بهة القضائية ا٤بختصة بعقوبة مالية تساكم قيمة ىذه ا٤بمتلكات

 أنو ٲبكن للجهة القضائية أف تقضي باإلضافة إٔب ذلك بإحدل العقوبتْب 7 مكرر 389كتضيف ا٤بادة 
 . سنوات، أك حل الشخص ا٤بعنوم5ا٤بتمثلتْب ُب ا٤بنع من مزاكلة نشاط مهِب أك اجتماعي ٤بدة ال تتجاكز 

فا٤ببلحظة الٍب ٲبكن تبينها من خبلؿ ىذه العقوبات ا٤بقررة سواء بالنسبة للشخص ا٤بعنوم أهنا جاءت 
 .مغلظة، كىذا أمر طبيعي، كونو يتماشى كسياسة التجرٙب الٍب انتهجها ا٤بشرع ٤بكافحة جرٲبة تبييض األمواؿ

 .ىذا عن تبييض عائدات جرائم الفساد، فكيف كاف ا٢باؿ بالنسبة إلخفائها؟

 الفرع الثاني
 جريمة إخفاء عائدات جرائم الفساد

ا٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات "ـ الٍب تعاقب ب.ؼ.ك. ؽ43كىو الفعل ا٤بنصوص عليو ُب ا٤بادة 
ج كل شخص أخفى عمدا كبل أك جزء من العائدات ا٤بتحصل .د1000.000ج إٔب . د200.000كبغرامة من 

 ".عليها من إحدل ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف
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كيعرؼ اإلخفاء بأنو كل عمل من شأنو منع كشف ا٢بقيقة للمصدر غّب ا٤بشركع، كبأم شكل كاف سواء 
كاف ىذا اإلخفاء مستورا أك علنا، كما ال يهم سبب اإلخفاء، كلو كاف بطريقة غّب مشركعة، كشراء ا٤بتحصل 

 .1عن ا١برٲبة أك اكتساب األمواؿ غّب ا٤بشركعة بطريقة ا٥ببة أك ا٤بعاكضة أك غّب ذلك

كللتشابو ا٤بوجود بْب ىذه ا١برٲبة كسابقتها، يستلـز منا ذلك الوقوؼ على توضيح الفرؽ بْب تبييض 
 (.ثانيا)، ٍب نستعرض أركاف جرٲبة إخفاء عائدات جرائم الفساد (أكال)عائدات ا١برائم كإخفائها 

 الفرؽ بين التبييض كاإلخفاء: أكال

 :2قد يقاؿ أف جرٲبة اإلخفاء قادرة على استيعاب نشاط تبييض األمواؿ لسببْب

ع، فا٤بشرع ٓب ٰبدد على كجو الدقة ا١برٲبة األصلية الٍب ٲبكن إخفاء . مكرر ؽ387عمومية نص ا٤بادة -أ
 متحصبلهتا؛

أف مصطلح اإلخفاء يأخذ صورا ٨بتلفة، كىي ا٢بيازة كاالستعماؿ كاالنتفاع كالوساطة ُب بيع الشيء أك -ب
تداكلو، كال ينحصر فقط ُب االحتباس ا٤بادم للشيء الناتج عن ا١برٲبة، كعليو فالدكر الذم يقـو بو البنك ُب 

قبوؿ إيداع أك ٙبويل أك استثمار العائدات ا٤بتحصلة من جناية أك جنحة يندرج ضمن الركن ا٤بادم ا٤بكوف ١برٲبة 
 .اإلخفاء

 :كمع ذلك، فإف كصف تبييض األمواؿ كجرٲبة إخفاء يشوبو القصور، كذلك من عدة أكجو

 من حيث السلوؾ المكوف للركن المادم-أ

ُب جرٲبة إخفاء عائدات جرائم الفساد أف يقـو ا١با٘ب - 3كما سوؼ نرل–يتطلب قياـ الركن ا٤بادم 
بسلوؾ إٯبايب يتمثل ُب حيازة الشيء أك تسلمو أك حجزه أك أف يكوف سلطانو مبسوطا عليو، كٓب يكن ُب حيازتو 

فما مدل توافر ىذه العناصر ُب مسلك غاسل األمواؿ، كخاصة ا٤بؤسسات ا٤بصرفية أك ا٤بالية الٍب تقبل . الفعلية
 .إيداع أك ٙبويل أمواؿ تعلم أهنا عائدات جرائم فساد؟

                                                             
 .44.، ص2001 نادر عبد العزيز شاُب، تبييض األمواؿ، منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية، بّبكت، أنظر،-  1
2
 .121.موراد ىبلؿ، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .من ىذه الرسالة 143. أنظر، ص-  
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الذم يقبل إيداع أمواؿ ذات مصدر غّب مشركع ُب حساب أحد العمبلء، ال  (الغاسل)إف اعتبار البنك 
قد أصبح حائزا بالفعل لؤلمواؿ أك األصوؿ ا٤بودعة لديو، كإ٭با يظل حق التصرؼ ُب ا٤باؿ - البنك–يعِب أنو 

أما البنك، فإف دكره ال يتجاكز ٦برد تسجيل العملية ا٤بصرفية . حكرا على صاحب ا٢بساب ا٤بصرُب كحده
، فهو ال ٰبوز على ىذه األمواؿ غّب ا٤بشركعة، كإ٭با تظل باسم ك٢بساب (تسجيل عقد أشبو بعقد الوديعة)

 .1ا٤بستفيد منها

 من حيث الركن المعنوم-ب

تتطلب جرٲبة اإلخفاء سلوكا إٯبابيا عمديا كال تقـو على ٦برد اإلٮباؿ كالتقاعس، خبلفا ١برٲبة التبييض الٍب 
ٲبكن أف تقـو على ٦برد عدـ بذؿ عناية البنك ا٢بريص، كالتقاعس عن اإلخطار بالشبهة كعدـ ا٤ببادرة بتجميد 

 .عملية التحويل ا٤بشبوىة

كبناء على التوضيح السابق، نستحسن موقف ا٤بشرع ا١بزائرم القائم على فصل جرٲبة تبييض عائدات 
 .اإلجراـ عن الصورة األخرل ا٤بتمثلة ُب تبييض ىذه العائدات

 أركاف جريمة إخفاء عائدات جرائم الفساد: ثانيا

ـ، كأف .ؼ.ك.تقتضي ىذه ا١برٲبة بالضركرة كجود جرٲبة سابقة من جرائم الفساد ا٤بنصوص عليها ُب ؽ
 .يقـو ا١با٘ب بإخفاء ىذه العائدات

 :2كيأخذ فعل اإلخفاء إحدل الصورتْب التاليتْب

سواء بطريقة مباشرة، من مرتكب ا١برٲبة األصلية أك من كسيط، كإف كاف ذلك ٕبسن : تلقي الشيء-1
 نية؛

األصل أف ا١برٲبة قائمة ُب حق من تلقى شيئا ٕبسن نية، : حيازة الشيء مع العلم بمصدره اإلجرامي-2
كقد توسع القضاء الفرنسي ُب فهم فعل اإلخفاء، ٕبيث . كحازه كاحتفظ بو رغم علمو الحقا ٗبصدره اإلجرامي

                                                             
1
 .57.، ص1999، دار النهضة العربية، القاىرة، 1. إبراىيم عيد نايل، ا٤بواجهة ا١بنائية لظاىرة غسيل األمواؿ، طأنظر،-  

2
 .139.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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، 1أصبح يشمل صور مستحدثة، كمثاؿ ذلك ٦برد االنتفاع بالشيء ا٤بسركؽ، استعماؿ الشيء الناتج عن جرٲبة
 .كىكذا حلت فكرة ا٤بنفعة ٧بل فكرة ا٢بيازة أك اإلخفاء

كخبلفا لذلك ذىب القضاء ا٤بصرم إٔب أف جرٲبة اإلخفاء ال يتحقق ركنها ا٤بادم إال إذا ا١با٘ب فعبل 
إٯبابيا، يدخل بو الشيء ا٤بسركؽ ُب حيازتو، فبمجرد علم ا١با٘ب بأف الشيء مسركقا موجود ُب منزلو ال يكفي 

 .2العتباره ٨بفيا لو ما ٓب يثبت أنو كاف ُب حيازتو

كباعتبار أف ا١برٲبة تأخذ كصف ا١برائم العمدية، فيشَبط فيها توافر القصد ا١بنائي ا٤بتمثل ُب ا٘باه إرادة 
ا١با٘ب، كإدراكو كعلمو بكافة ظركؼ كعناصر ا١برٲبة، باإلضافة إٔب معرفة مصدر الشيء بأنو من عائدات جرائم 

كيرجع لقضاة ا٤بوضوع تقدير توافر القصد ا١بنائي من عدمو بكل سيادة، كذلك بالنظر إٔب عناصر . الفساد
 .3اإلثبات الٍب ٛبت مناقشتها ُب ا١بلسة

ـ تتمثل ُب ا٢ببس من سنتْب .ؼ.ك. ؽ43أما بالنسبة للعقوبات ا٤بقررة ٥بذه ا١برٲبة، فهي حسب ا٤بادة 
أما إذا كاف ا١با٘ب شخصا معنويا، فتطبق . ج. د1000.000ج إٔب . د200.000إٔب عشر سنوات، كبغرامة من 

 .ع. مكرر ؽ18العقوبات ا٤بقررة ُب ا٤بادة 

كذلك نظرا لبلنتشار الرىيب ُب السلوكيات ا٤بضرٌة با٤باؿ العاـ أك ا٣باص كالنا٘بة عن عدـ ا٢برص 
كالبلمباالة الٍب كرست ُب أٔبديات العمل الوظيفي، تدخل ا٤بشرع ا١بزائرم بسن نص قانو٘ب يعاقب على جرٲبة 

 .اإلٮباؿ الواضح، كىو ما سنقـو بدراستو فيما يلي

إف أم هنضة اقتصادية تتطلب بالضركرة كجود موارد مادية تتمثل أساسا ُب األمواؿ، كموارد بشرية ٙبسن  
التدبّب كالتسيّب، لذلك حرص ا٤بشرع على تكامل ىذه األسباب من خبلؿ ٘برٲبو لفعل اإلٮباؿ الذم يؤدم إٔب 

 .استنزاؼ موارد الدكلة كتصغّب قدراهتا ا٤بالية ٩با يسبب العجز عن القياـ با٤بهاـ ا٤بنوطة هبا

                                                             
1  -Cf. Cass-crim 09-07-1970,n°. 70-90670 publier sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007059353  
  http://anwerhalmy.ahlamontada.com/t122-topic:  مشار إليو ُب ا٤بوقع17/06/1957 ؽ، جلسة 27 لسنة 466الطعن رقم -  2

إف القرار الذم يؤسس قضاءه برباءة متهم ٔبنحة إخفاء أشياء  " 31/05/2000 صادر بتاريخ 197546ج، قرار رقم . ٧بكمة عليا، غ- 3
مسركقة على أساس انعداـ العلم أك القصد ا١بنائي دكف إبراز األسباب كاألدلة الٍب استند عليها للتصريح بأف التهمة غّب ثابتة يكوف مشبوىا بالقصور 

 أنظر ا٤بوقع ". ُب التسبيب، ألف ٦برد القبوؿ بانعداـ القصد ا١بنائي ال يعد مربرا سائغا ككافيا ال بعاد التهمة، كمٌب كاف يتعْب نقض القرار ا٤بطعوف فيو

www.startimes.com/?t=18516157  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007059353
http://anwerhalmy.ahlamontada.com/t122-topic
http://anwerhalmy.ahlamontada.com/t122-topic
http://www.startimes.com/?t=18516157
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 المطلب السادس
 جريمة اإلىماؿ الواضح

يلتـز ا٤بوظف بواجبات عديدة، تبدأ من تاريخ تسلمو العمل، ٕبيث إذا خرج عن ىذه الواجبات أمكن 
كمن صور ىذا ا٣بركج، اإلٮباؿ الواضح الذم يعترب ٗبثابة توا٘ب كتكاسل ا٤بوظف ُب ا٢بفاظ على . مساءلتو

 .مصلحة اإلدارة العامة، لدرجة يتعطل معها االنتفاع با٤باؿ العاـ، ٩با قد يتسبب ُب ضياعو أك سرقتو أك اختبلسو

لئلٮباؿ جوانب متعددة ٲبكن رصدىا بسهولة ُب كل موقع، كلعل بيئة العمل ىي أكثر البيئات الٍب يظهر ك
فيها اإلٮباؿ جليان، خاصة ا٢بكومية منها، كٲبكن مبلحظة ا١بهة ا٤بقصرة من أكؿ زيارة ٥با، حْب تتعطل ا٤بصاّب 

 بسبب ضياع األكراؽ أك غياب ا٤بوظفْب، أك إٮباؿ ا٤بوظفْب ٤بكاتبهم كخلط أكراؽ ا٤بعامبلت ببقايا اإلفطار
كيستفحل األمر حْب يصبح ذلك ٠بة مدير اإلدارة نفسها، كحْب يلجأ ا٤بواطن إليو ليشتكي فيجده أسوأ ٩بن 

 .يشتكي منو

 . كىذا اإلٮباؿ من ا٤بوظف العاـ يقع بأفعاؿ متعددة إٯبابية أك سلبية

يتحقق اإلٮباؿ بالسلوؾ اإلٯبايب عندما ٲبارس ا٤بوظف اختصاصو على كجو يغفل فيو إتباع القواعد 
القانونية أك الفنية الٍب كاف يتعْب عليو التزامها كي يؤدم عملو على الوجو الصحيح، بينما يتحقق اإلٮباؿ 

 .1بالسلوؾ السليب، باالمتناع عن ٩بارسة اختصاصو

ككم تسبب اإلٮباؿ ُب سرقة أمواؿ عمومية بسبب تراخي ا٤بسؤكلْب عنها ٕبراستها بالقدر البلـز من ا٢بيطة 
بتاريخ البنك ا١بزائرم ا٣بارجي ككالة ا٤برادية لو تعرض كاألمثلة على ذلك كثّبة، نسوؽ منها ما . كا٢بذر

، كاف  عملية سطو، طالت مبالغ مالية قيمتها مليار سنتيم بالعملة الوطنية كاألكرك كالدكالرمن 30/04/2012
ا٤بغرب، حيث ال يزاؿ ُب إٔب  فر الذم على توصيل األمواؿ إٔب البنوؾ، ا٤بسئولة" أمناؿ"مؤسسة عوف أمن بػبطلها 

حالة فرار، ُب حْب ألقي القبض على األشخاص الذين قدموا لو يد ا٤بساعدة، كما مثلت نائبة مدير البنك 
 النيابة العامة خبلؿ مرافعتها، على اإلٮباؿ الواضح ُب البنك، خاصة كأف ا٤بتهم ٛبٌكن من كقد ركزت . كمتهمة

أك أنو ُب كقت  الولوج إٔب غاية مكتب نائبة ا٤بدير، دكف أف يبذؿ أم جهد، ٩با يعِب أف ا٤بكتب كاف مفتوحا،

                                                             
1
 .٧.119بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  
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 شهرا حبسا نافذا، لنائبة 18لتمس أخّبا توقيع عقوبة تسابق ٙبصل على مفتاح ا٤بكتب، كٛبكن من استنساخو، ؿ
 .1 بتهمة اإلٮباؿ الواضحا٤بدير

 الٍب 2ع. مكرر ؽ119، كذلك بسنو للمادة فلهذه األسباب دأب ا٤بشرع على ٧باربة ىذا النوع من ا١برائم
حاكؿ من خبل٥با التشديد ُب التزاـ األشخاص ا٤بنوط هبم مهاـ الدكلة للمحافظة على ا٤باؿ العاـ كا٣باص فنصت 

دج كل  200.000دج إٔب 50.000يعاقب با٢ببس من ستة أشهر إٔب ثبلث سنوات كبغرامة من: " على أنو
 كا٤بتعلق بالوقاية من 2006 فرباير 20 ا٤بؤرخ ُب 06/01 من القانوف رقم 2موظف عمومي ُب مفهـو ا٤بادة 

تسبب بإٮبالو الواضح ُب سرقة أك اختبلس أك تلف أك ضياع أمواؿ عمومية أك خاصة أك أشياء الفساد كمكافحتو 
 ."تقـو مقامها أك كثائق أك سندات أك عقود أك أمواؿ منقولة كضعت ٙبت يده سواء ٗبقتضى كظيفتو أك بسببها

كقد استمد ا٤بشرع ا١بزائرم أحكاـ جرٲبة اإلٮباؿ الواضح من قانوف العقوبات الفرنسي ا١بديد ُب مادتو 
 : الٍب تنص على أنٌو16 فقرة 432

« Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des 

biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire 

de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un 

comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an 

d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». 

 مكرر، ىو أف ا٤بشرع ا١بزائرم أعطاىا كصفا جنحيا، مهما كاف الضرر ا٢باصل، 119كما ٲبيز نص ا٤بادة 
. كما أنو كسع من ٧بل ا١برٲبة ليشمل ا٤باؿ ا٣باص

(. ثانيالفرع اؿ  )قمع ا١برٲبة، ٍب (الفرع األكؿ)كللوقوؼ على ىذه ا١برٲبة، نقَبح دراسة أركاهنا 

 

 

 

                                                             
 .25/06/2014أنظر، يا٠بينة دىيمي، سرقة مليار سنتيم من بنك ا١بزائر ا٣بارجي با٤برادية، جريدة ا٢بياة ، تاريخ -  1

2
 ا٤بتضمن قانوف العقوبات، 1966 يونيو 8 ا٤بؤرخ ُب 66/156، يعدؿ األمر رقم 2011 غشت 2 ا٤بؤرخ ُب 11/14القانوف رقم -  
 .4.، ص44. ع، 2011.ر.ج
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  الفرع األكؿ
أركاف جريمة اإلىماؿ الواضح  

، (أكال)صفة ا١با٘ب : ع ذاهتا، كىي. مكرر ؽ119ٲبكن استخبلص أركاف ا١برٲبة من خبلؿ نص ا٤بادة 
 (.ثالثا)، الركن ا٤بعنوم (ثانيا)الركن ا٤بادم 

 الركن المفترض: أكال

ينظر إٔب الركن ا٤بفَبض ُب جرٲبة اإلٮباؿ الواضح من زاكية صفة ا١با٘ب ا٤بوضوعة ٙبت حراستو لؤلمواؿ 
 عند كقوع فعل اإلٮباؿ "موظف عمومي" ٕبيث يشَبط القانوف أف تتوفر فيو صفة ، مكرر119احملددة ُب ا٤بادة 

الواضح الذم يلحق ضررا بتلك األمواؿ، سواء بسرقتها أك اختبلسها أك تلفها أك ضياعها، كأنو ٖبلو ىذه الصفة 
. من شركطها أك انتفائها سيَبتب عنو حتما انتفاء الطابع ا١برمي عن الفعل بصيغة اإلٮباؿ الواضح

 مكرر ٗبا يتماشى مع قانوف الوقاية من 119كالشيء ا٤ببلحظ ىنا ىو تعديل ا٤بشرع ا١بزائرم للمادة 
ع تشَبط ُب ا١با٘ب أف يكوف قاضيا أك ضابطا أك موظفا .مكرر ؽ 119الفساد كمكافحتو، حيث كانت ا٤بادة 

ىؤالء األشخاص يتمثلوف ُب األشخاص الذين )ع .ؽ (ا٤بلغاة) 119عموميا أك شخصا ٩بن أشارت إليهم ا٤بادة 
ٲبارسوف نشاطهم ُب ا٥بيئات العمومية كا٤بؤسسات العمومية الٍب ٚبضع للقانوف العاـ كا٤بؤسسات العمومية ذات 

الطابع اإلدارم كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي كالتجارم، كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، 
 .(الثقاُب كا٤بهِب، كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي كالتكنولوجي

 من 119ع كانت ٙبيلنا إٔب ا٤بادة .مكرر ؽ 119كُب ا٢بقيقة، فإف ىذا التعديل منطقي كوف أف ا٤بادة 
 . من قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو29نفس القانوف، كىذه األخّبة ًب إلغاؤىا كتعويضها با٤بادة 

  الركن المادم: ثانيا

يقـو الركن ا٤بادم ُب ا١برٲبة موضوع الدراسة على سلوؾ ٦بـر يتصف باإلٮباؿ الواضح، على ٧بل جرٲبة 
يتمثل ُب ماؿ عاـ أك خاص، كتكوف نتيجتو إحداث ضرر مادم مع توفر العبلقة السببية بْب السلوؾ كالضرر 

 . احملقق
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 (اإلىماؿ الواضح)السلوؾ المجـر -أ

إف الفعل الذم يصدر عن ا٤بوظف العمومي كمن حكمو ُب جرٲبة اإلٮباؿ الواضح يكيف على أساس فعل 
سليب، كذلك لوجود اإلحجاـ عن القياـ بسلوؾ معْب يوجبو القانوف كىو احملافظة على األمواؿ العامة كا٣باصة 

 .كدرء الضرر عنها

فالسلوؾ السليب قد يكوف ُب صورة اٚباذ موقف مغاير ٤با يتطلبو القانػػػوف أك ُب صورة امتناع كلي عن 
السلوؾ، كعليو فإف ا١برائم الٍب يكوف ركنها ا٤بادم على الدكاـ سلوكا سلبيا حٌب كإف كاف ال ٱبلو دائما من حركة 

. 1 مكرر، تعٌد من جرائم االمتناع ذات النتيجة119مثل جرٲبة اإلٮباؿ الواضح ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

كال يكفي كجود اإلٮباؿ ُب حق األشخاص ا٤ببينْب ُب ا٤بادة أعبله بل ٯبب أف يكوف إٮباال كاضحا أم 
كىنا ننٌبو أف . مبينا كجليا ٕبيث ال ٱبتلف اثناف على تقدير كجوده بل ٲبكن إدراكو كالوقوؼ عليو دك٭با تعقيد

 .2ا٤بعيار ا٤بستعمل ُب ذلك ىو معيار الرجل العادم ُب الظركؼ الٍب كجد فيها ا١با٘ب

 كا٤بشرع ال ٲبيز بْب اإلٮباؿ ا١بسيم كاإلٮباؿ البسيط كإ٭با يكفي أف تتحقق النتيجة كىي إ٢باؽ ضرر 
 .با٤باؿ العاـ أك ا٣باص

 محل الجريمة-ب
 :3نص ا٤بشرع على طائفة من األمواؿ كاعتربىا ٗبثابة ٧بل جرٲبة اإلٮباؿ الواضح كىي

 كيقصد هبا ٝبيع النقود كرقية أك معدنية؛: األمػواؿ -

 اْب؛...كالشيكات ٗبختلف أنواعها كالسفاتج: األشياء الٍب تقـو مقاـ األمواؿ -

 ٝبيع الوثائق ذات القيمة ا٤بالية كا٤بخالصات اإلٯبارية كحواالت الدفع؛: الوثائق -
يقصد هبا ٝبيع القيم ا٤بنقولة كاألرباح الٍب تعود للدكلة بفائدة األسهم، االلتزامات، : السندات -

 القركض؛

                                                             
 .52. أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .44.، ص2003/2006أنظر، حفيظ قطاؼ، جرٲبة اإلٮباؿ الواضح مذكرة ٚبرج لنيل إجازة ا٤بدرسة العليا للقضاء، ا٤بدرسة العليا للقضاء، -  

3
 .45.حفيظ قطاؼ، ا٤برجع السابق، ص-  
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ٝبيع العقود مهما كاف شكلها ر٠بي أك عرُب بشرط أف تكوف ٥با قيمة مالية معينة كعقد الرىن : العقود -
 اْب؛...كعقد البيع

 .اْب...ٝبيع ا٤بواد كاألشياء الٍب ٥با قيمة مالية كا٤بواد األكلية، التجهيزات، الوسائل: األمواؿ ا٤بنقولة -

مكرر من قانوف العقوبات، اشَبط ا٤بشرع أف تكوف األمواؿ ٧بل ا١برٲبة ُب حيازة  119كبالرجوع إٔب ا٤بادة 
ا١با٘ب كأهنا سلمت إليو ٗبقتضى الوظيفة أك بسببها، كأف ا٤بوظف كمن ُب حكمو ٯبب أف يكوف ٨بتصا ٕبيازة ا٤باؿ 

 :العاـ أك ا٣باص كىنا البد من التمييز بْب حالتْب

إذا كاف ا٤بوظف ٨بتصا ٕبيازة ا٤باؿ العاـ كا٣باص باسم صاحبو ك٢بسابو فإنو إذا قاـ بعمل يدؿ على . أ -
إٮباؿ كاضح بعدـ ا٢برص على ىذا ا٤باؿ كذلك باإلحجاـ عن اٚباذ كافة كاالحتياطات البلزمة، 
فيتعرض للسرقة أك االختبلس أك التلف أك الضياع، فإنو يسأؿ ُب ىذه ا٢بالة عن جرٲبة اإلٮباؿ 

 الواضح؛
إذا ٓب يكن ا٤بوظف ٨بتصا با٢بيازة كإ٭با يقحم نفسو فيما ىو خارج نطاؽ أعماؿ كظيفتو دكف . ب -

 مكرر ال تسرم ُب حقو كوف 119تفويض أك ككالة، كأدل ذلك إٔب إٮباؿ ا٤باؿ، فإف جرٲبة ا٤بادة 
 .ا٢بيازة غّب قانونية

كما يشَبط أف يدخل ا٤باؿ ُب حوزة ا٤بوظف بصورة قانونية أم أنو ال يكفي اختصاصو با٢بيازة كفقط كإ٭با 
، فرجاؿ 1أيضا، أف تكوف ىذه ا٢بيازة كالتسليم قد ًب بطريقة مشركعة أم البد من كجود نص قانو٘ب ٱبولو ذلك

الضبطية القضائية ال ٯبوز ٥بم حيازة األشياء ا٤بوجودة ُب ا٤بنازؿ إال بعد إذف بالتفتيش أك توفر حاالت االستعجاؿ 
 .كالبد من بياهنا ُب احملضر

كُب كل األحواؿ ٯبب أف تتوافر صلة السببية بْب حيازة ا٤بوظف للماؿ كبْب كظيفتو، كىذا ما حرص 
ال تكفي معرفة : "  الذم جاء فيو1984.04.03اجمللس األعلى التأكيد عليو ُب أحد قراراتو الصادر بتاريخ 

 من قانوف العقوبات بل ٯبب أف يكوف ا٤باؿ ٧بل ا١برٲبة موضوع ٙبت يد ا٤بوظف 119صفة ا١با٘ب لتطبيق ا٤بادة 
 .2"ٗبقتضى الوظيفة كلسببها

                                                             
 .46.حفيظ قطاؼ، ا٤برجع السابق، ص-  1
. 277.، ص01.، ع1989اجمللة القضائية، ، 28446ملف رقم ، 03/04/1984قرار صادر بتاريخ ، ج.اجمللس األعلى، غ - 2
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تقييد ال ٯبوز ٘باكزه بل البد من مراعاتو عند اؿىذا  عْب الصواب ما ذىب إليو اجمللس األعلى كوف أف ك
ف يكوف سند حيازة كتسلم ا٤بوظف أك من ُب حكمو للماؿ ىو نتيجة إٔبث مقتضى التسليم، حيث يشَبط 

 . هبامباشرة لطبيعة الوظيفة الٍب يشغلها ٕبيث لوالىا ٤با عهد إليو

 النتيجة-ج

ع مكرر ال بد أف . ؽ119كىي إحداث ضرر مادم ٗباؿ الغّب، كلكن ليس أم ضرر، فحسب ا٤بادة 
 .يتجسد الضرر ُب سرقة ا٤باؿ أك اختبلسو أك ضياع أك تلفو

يعٌد شرطا الزما للعقاب عن اإلٮباؿ الواضح، ألف الغاية من العقاب  (الضرر )كمن ىنا فإف ٙبقق النتيجة 
ُب ىذه ا٢بالة ىو إلعادة ضبط ما ًب فقدانو نتيجة اإلٮباؿ، أم ا٤بساس بالثقة كاالقتصاد الوطِب، فإف ٓب تتضرر 
األمواؿ العامة أك ا٣باصة، كٓب تتزعزع الثقة الوظيفية فنرل أنو ال داعي للمساءلة ا١بزائية بل يكفي فقط ا٤بساءلة 

. التأديبية

  العالقة السببية بين اإلىماؿ كالضرر-د

البحث ُب العبلقة السببية يفَبض كجود العبلقة بْب السلوؾ كالنتيجة، فإذا تواجد السلوؾ كٓب تتواجد  إف
 (الضرر ا٢باصل )النتيجة فبل ٦باؿ للبحث عن ىذه الرابطة ألف ىذه األخّبة ال تقـو إال بْب السلوؾ كالنتيجة 

 .الٍب يعتد هبا ا٤بشرع ُب التكوين القانو٘ب للجرٲبة

كا٤بشكلة فإذا ما تعرض ا٤باؿ للسرقة أك الضياع أك اإلتبلؼ ألسباب أخرل غّب اإلٮباؿ فبل تقـو ا١برٲبة، 
 أم أنو قد ٯبتمع إٔب جانب ،حالة تعدد األسبابجرٲبة اإلٮباؿ ىي ُب الٍب تطرح عند دراسة العبلقة السببية ُب 

. اإلٮباؿ عوامل أخرل ساعدت على إ٢باؽ الضرر با٤باؿ، فأم سبب نأخذ بو؟

كفق - ع يتبْب اشَباطها الصريح بأف يكوف اإلٮباؿ الواضح . مكرر ؽ119إنو كبالرجوع إٔب نص ا٤بادة 
ىو السبب ا٤بباشر ال غّب ُب حدكث الضرر با٤باؿ العاـ أك ا٣باص، فبانتفاء ىذا السبب تنتفي معو - ما ًب شرحو

 .العبلقة السببية كمنو ا١برٲبة
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ىل لو حرص ا٤بوظف كمن ُب : كعلى ىذا األساس ٤بعرفة ذلك، ينبغي على القاضي طرح السؤاؿ التإب
حكمو على العناية با٤باؿ على الوجو ا٤بفركض كما أمرت بو القوانْب كاللوائح كالتنظيمات، ىل كاف الضرر الذم 

 .٢بق بو سيقع؟

 الركن المعنوم: ثالثا

جرٲبة اإلٮباؿ جرٲبة غّب عمدية تقـو على ا٣بطأ الذم يتوفر ٗبجرد حصوؿ ضرر مادم بفعل إٮباؿ 
 .ا١با٘ب، فبل يشَبط فيها توافر قصد جنائي كال نية إضرار

 ك عنو بالرغم تتحقق أهنا ذلك معُب النتيجة، ٙبقيق ٫بو ا١با٘ب إرادة ا٘باه على العمدم غّب ا٣بطأ يقـو ك
 لو يكوف أف ٯبب ا١با٘ب أف كما توقعها، باستطاعتو كاف أك فعبل توقعها قد ا١با٘ب يكوف أف ذلك بعد يستوم

 .1عليو ا٤بفركضة الواجبات مراعاة عدـ ك لئلٮباؿ أساسا يرجع النتيجة هبذه مرتبط نفسي موقف

 ككاف باألمواؿ الضارة النتيجة  ا١با٘بتوقع عدـ عند يقـو الواضح اإلٮباؿ جرٲبة ُب العمدم غّب فا٣بطأ

 إٮباؿ بأف التوقع ضركرة قرينة حقو ُب يقـو العمومي فا٤بوظف كمباالة، انتباىا أكثر كاف لو ك٘بنبها توقعها بإمكانو

 . باألمواؿ ا٤بعهود إليها حراستها أك تسيّبىا كإدارهتا اإلضرار إٔب حتما سيؤدم ا٤بطلوب بالواجب القياـ

 كبعد بياف ركِب جرٲبة اإلٮباؿ الواضح، يثار التساؤؿ حوؿ ا٤بتابعة ا١بزائية ٥بذه ا١برٲبة كالعقوبات ا٤بقررة ٥با؟

 الفرع الثاني
 قمع جريمة اإلىماؿ الواضح

 يليو العقوبات ا٤بقررة ٥بذه ا١برٲبة، (أكال) ندرس من خبلؿ ىذا الفرع ا٤بتابعة ا١بزائية ١برٲبة اإلٮباؿ الواضح
 .(ثانيا)

 المتابعة الجزائية لجريمة اإلىماؿ الواضح: أكال

 مكرر من األمر رقم 06 تعترب جرٲبة اإلٮباؿ الواضح جنحة كٚبضع إلجراءات ا٤بتابعة العادية، إال أٌف ا٤بادة
ٔبرٲبة  عندما يتعلق األمر ٙبريك الدعول العمومية  ، قيدت1 ا٤بتضمن تعديل قانوف اإلجراءات ا١بزائية15/02

                                                             
1
 .53.حفيظ قطاؼ، ا٤برجع السابق، ص-  
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اإلٮباؿ ا٤برتكبة ضد ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية الٍب ٛبلك الدكلة كل رأ٠با٥با أك ا٤بؤسسات العمومية ذات 
رأس ا٤باؿ ا٤بختلط على شكول مسبقة من ا٥بيئات االجتماعية للمؤسسة ا٤بنصوص عليها ُب القانوف التجارم كُب 

 .التشريع السارم ا٤بفعوؿ

يتعرض أعضاء ا٥بيئات االجتماعية للمؤسسة الذين ال " كما تضيف الفقرة الثانية من نفس ا٤بادة على أنو 
 ". يبلغوف عن الوقائع ذات الطابع ا١بزائي للعقوبات ا٤بقررة ُب التشريع ا١بزائي

ج قبل .إ. ؽ119/3كهبذا، يكوف ا٤بشرع ا١بزائرم هبذا التعديل قد أعاد ما كاف سائدا ُب ظل أحكاـ ا٤بادة 
إلغائها الٍب كانت تشَبط كجود شكول مسبقة من ا٥بيئات االجتماعية من أجل ٙبريك الدعول العمومية ُب 

 .أفعاؿ التسيّب الٍب يرتكبها ا٤بسّبكف كالٍب تؤدم إٔب سرقة أك اختبلس أك تبديد أك إتبلؼ أمواؿ عمومية أك خاصة

كأف " ... بػأنو 2كحٌب اإلجتهاد القضائي يسّب ُب نفس ا٤بنحى إذ قضت احملكمة العليا ُب أحد قراراهتا
الدعول العمومية ال ٙبرؾ إال بناء على شكول من أجهزة الشركة ا٤بعنية ا٤بنصوص عليها ُب القانوف التجارم كُب 
القانوف ا٤بتعلق بتسيّب رؤكس األمواؿ التجارية للدكلة، كاعتبارا بأف ا٤بدعى عليها مؤسسة عمومية اقتصادية، فإنو 
كاف يَبتب بالتإب على قضاة ا٤بوضوع حاؿ فصلهم ُب القضية ٧بل الطعن إلتباع اإلجراءات الٍب سطرىا ا٤بشرع 

 ".  كالقانوف التجارم ٖبصوص طرؽ تسيّب األمواؿ التجارية للدكلة01/04ُب القانوف 

تتمثل األكٔب ُب احملافظة : كلعل تفسّب ىذه العودة يرجع إٔب ٧باكلة ا٤بشرع ا١بزائرم أف يوازف بْب مصلحتْب
على ا٤باؿ العاـ كا٤بصاّب االقتصادية بإبقائو على جرٲبة اإلٮباؿ الواضح الٍب يرتكبها مسّبك ا٤بؤسسات العمومية، 

كتتمثل ا٤بصلحة الثانية ُب ٞباية ا٤بسّب نفسو من خبلؿ إمكانية اٚباذه ٤ببادرات ُب ٧بيط قضائي آمن ك٧بيط 
 .3اقتصادم يتميز بالشفافية ُب التسيّب كا٤بنافسة الشرعية من جهة أخرل

                                                                                                                                                                                              
 كا٤بتضمن قانوف اإلجراءات 1966 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/155، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2015 يوليو 23 ا٤بؤرخ ُب 15/02األمر رقم -  1

 .28.، ص40.، ع2015.ر.ا١بزائية، ج
2
 : ، منشور على ا٤بوقع450220، ملف رقم 31/12/2008ـ، .ج. احملكمة العليا، غ- 

http://www.coursupreme.dz/juris_cs/450220.pdf  
جاء ىذا النص بعد أعقاب النقاش ا٢باد الذم كاف يدكر ُب الساحة اإلعبلمية حوؿ ضركرة رفع التجرٙب عن فعل التسيّب، خصوصا بعدما كانت -  3

تصل رسائل ٦بهولة إٔب القضاء أك الضبطية القضائية أين يتم فيها اهتاـ مسّب ما باختبلس أمواؿ أك تبديدىا، ك٤با يتم فتح ٙبقيق ُب القضية يتم تربئة 
 أف أماـ نواب اجمللس الشعيب الوطِب لقانوف اإلجراءات ا١بزائيةقاؿ كزير العدؿ خبلؿ عرضو ٤بشركع القانوف ا٤بعدؿ ك. ا٤بتهم من ىذه التهم ا٤بنسوبة إليو

  إٔب ك أشار". جنحة فساد ك مساس با٤باؿ العاـأك  جرٲبة أثبتت ما إذا من القصاص اإلفبلت"تعديل ا٤بواد ا٣باصة برفع التجرٙب عن فعل التسيّب ال تعِب

http://www.coursupreme.dz/juris_cs/450220.pdf
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ج نصت على كجوب الشكول عند ٙبريك الدعول العمومية فقط، كمنو فإف .إ. مكرر ؽ06إف ا٤بادة 
مرحلة ٝبع االستدالالت من طرؼ الضبطية القضائية ال تتدخل ضمن إجراءات ا٤بتابعة القضائية، كعليو ال مانع 

من أف تقـو الضبطية القضائية ٔبمع معلومات خاصة ٔبرٲبة اإلٮباؿ الواضح ُب تسيّب ا٤بؤسسات العمومية 
االقتصادية الٍب ٛبلك الدكلة كل رأ٠با٥با أك ا٤بؤسسات العمومية ذات رأس ا٤باؿ ا٤بختلط، ىذا ألف مرحلة 

 .1االستدالالت ال تدخل إجراءات الدعول العمومية

كقد ٱبطأ البعض بتكييفو ما قاـ بو ا٤بشرع على أنو رفع التجرٙب عن فعل التسّب، فهذا إجراء يضع قيدا على 
إجراءات ا٤بتابعة التلقائية للمسّبين ُب ا٤بؤسسات االقتصادية العمومية، كٲبثل ىذا القيد ُب الشكول الٍب توضع 
 .من قبل ا٥بيئات االجتماعية الٍب حددىا القانوف، باعتبارىا ا٥بيئات ا٤بسؤكلة عن رقابة ا٤بؤسسة كرقابة ا٤بسّب ٥با

كالقانوف ٓب يطلب تطبيقا للقواعد العامة إبداء الشكول ُب شكل معْب أم ٓب يشَبط إفراغها ُب قالب 
.  لكن األغلب أهنا كتابية تدعيما لئلثبات،شكلي معْب، ٕبيث ٲبكن أف تكوف كتابة أك شفوية

كُب حالة سحب الشكول كعلى عكس بعض النصوص الٍب تشَبط كجود شكول لتحريك الدعول 
 مكرر لذلك، ٩با يستدعي ىنا تطبيق 06العمومية  ك٘بعل سحبها يؤدم إٔب انقضاء ىذه الدعول، ٓب تشر ا٤بادة 

تنقضي الدعول العمومية ُب حالة سحب الشكول إذا : "  من قانوف اإلجراءات ا١بزائية الٍب تنص6أحكاـ ا٤بادة 
 ".كانت ىذه شرطا الزما للمتابعة

، 2ك كذلك ٔبدر التنبيو إٔب أف اشَباط الشكول ىو إجراء مرتبط فقط با٤بؤسسات العمومية االقتصادية
باعتبارىا مؤسسات من بْب أىدافها ٙبقيق الربح من جهة، كمن جهة أخرل فهي ٙبوز على أمواؿ عمومية، كمن 

                                                                                                                                                                                              

زرع ا٤بزيد من الثقة ُب نفوس اإلطارات ك ا٤بسّبين العموميْب لكي يعملوا ُب كنف الطمأنينة كاضعْب ثقتهم ُب الدكلة " الغرض من التعديل ىو أف
قاموا " ا٤بشركع ك إعداد العاـ شاركوا ُب الشأف إدارةىيئات عمومية ٩بن ٥بم عبلقة بتسيّب ا٤باؿ العاـ كك ٩بثلْب عن عدة مؤسسات أفكأكضح ، "كالعدالة

 تشكل خطرا حقيقيا ُب أك مهامهم أداءٗبسح جنح التسيّب ُب كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمْب على تسيّب القطاع العمومي ُب 
  http://www.djazairess.com/aps/205787:  أنظر، ا٤بوقع. مساءلتهم كمتابعتهم جزائيا

 .٧.121بمود ٪بيب حسِب ، ا٤برجع السابق، ص-  1
 يتعلق بتنظيم ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية كتسيّبىا كخوصصتها 20/08/2001 ا٤بؤرخ ُب 01/04 من األمر رقم 2تعرؼ ا٤بادة -  2
شركات ٘بارية ٙبوز فيها الدكلة أك أم شخص معنوم آخر خاضع للقانوف العاـ، " ا٤بؤسسة العامة االقتصادية بأهنا  (09.، ص47.، ع2001.ر.ج)

 ".أغلبية رأس ا٤باؿ االجتماعي مباشرة أك غّب مباشرة، كىي ٚبضع للقانوف العاـ

http://www.djazairess.com/aps/205787
http://www.djazairess.com/aps/205787
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ٍب فبل ينطبق على األشخاص ا٤بعنوية العامة كالوالية كالبلدية، فإذا ثبت كجود إٮباؿ أدل إٔب اختبلس أمواؿ 
 .عمومية داخل ىذه األجهزة فتحرؾ الدعول العمومية بالطريق العادم دكف اشَباط إيداع شكول مسبقة

كالديواف الوطِب للخدمات ا١بامعية أك )كما أنو ال يشمل ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم 
، كال يشمل ىذا اإلجراء ككذلك ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي (الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

، كال يشمل أيضا ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع العامي (كا١بامعات كمعاىد التعليم العإب)كالشفاُب كا٤بهِب 
  .(كمركز تنمية الطاقات ا٤بتجددة)كالتكنولوجي 

 ا٤بتعلق بتنظيم ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية ك تسيّبىا 01/04ك بالرجوع إٔب القانوف رقم 
ٱبضع إنشاء ا٤بؤسسات االقتصادية العمومية كتنظيمها "  منو نصت على أنو05كخوصصتها، ٪بد أف ا٤بادة 

إذف، فا٤بشرع من ".كسّبىا لؤلشكاؿ الٍب ٚبضع ٥با شركات رؤكس األمواؿ ا٤بنصوص عليها ُب القانوف التجارم
 .األمواؿ رؤكس شركات شكل تأخذ ٘بارية، شركة االقتصادية العمومية ا٤بؤسسة اعترب خبلؿ ىذه ا٤بادة

أف تقدـ الشكول ٩بن أجاز لو القانوف ذلك،  15/02من األمر رقم  مكرر06كما اشَبطت ا٤بادة 
، ك٪بد أيضا 2، ٦بلس اإلدارة1ا١بمعية العامة للمساٮبْبُب كىؤالء األشخاص حٌددىم القانوف القانوف التجارم، 

باإلضافة إٔب مندكب ا٢بسابات الذم ٯبب عليو أف يطلع ككيل ا١بمهورية  ،4 ك٦بلس ا٤براقبة،٦3بلس ا٤بديرين
كالشكول ىنا تقدـ من ٩بثل أحد ىذه ، 5باألفعاؿ ا١بنحية الٍب كقف عليها أثناء مراقبة ا٤بؤسسة العمومية

. األجهزة

 كُب حالة هتاكف ىذه األجهزة ُب تقدٙب الشكول بوجود اإلٮباؿ ا٤بتسبب ُب الضرر ٗباؿ ا٤بؤسسة العمومية 
 متابعة ٩بثلي ىذه األجهزة على أساس نص ا٤بادة مكرر 06 من ا٤بادة  الثانيةاالقتصادية رٌتب القانوف ُب الفقرة

                                                             
 . قانوف ٘بارم674ا٤بادة -  1
 . قانوف ٘بارم610 ا٤بادة - 2
 . قانوف ٘بارم643 ا٤بادة - 3
4
 . قانوف ٘بارم657ا٤بادة -  

5
 . قانوف ٘بارم13/2 مكرر 715ا٤بادة -  
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من أم يكٌيف عدـ إيداع الشكول باإلٮباؿ الواضح على أساس عدـ التبػليغ عػن جنػاية كىػو ما ع .ؽ 181
1 على اعتبار أف جرٲبة اإلٮباؿ الواضح ىي تأخذ كصف جنحةيطرح إشكاؿ ُب التطبيق

. 

 العقوبات المقررة لجريمة اإلىماؿ الواضح: ثانيا

ستة مكرر تعد جنحة قرر ٥با ا٤بشرع عقوبة ا٢ببػػس مػن  119باعتبار أف جرٲبة اإلٮباؿ الواضح كفقا للمادة 
 119، كالقاضي ُب تعاملو مع نص ا٤بادة  دج200.000  دج إٔب50.000أشهر إٔب ثبلث سنوات كبغرامة من

مكرر ملـز بتطبيػق العقػوبة ا٤بػحددة ُب ٝبيع ا٢باالت كذلك مهما بلغت قيمة الضرر ا٢باصل باألمواؿ العامة أك 
 .ا٣باصة

على نفس الفعل بعقوبات جنائية أك جنحية حسب  (قبل إلغائها)ع تعاقب . ؽ422ككانت ا٤بادة 
 :جسامة ا٣بسارة ا٤بسببة، على النحو اآلٌب

دج، تَباكح عقوبتها حسب جسامة 1000.000تكوف ا١برٲبة جنحة إذا كانت ا٣بسارة تقل عن مبلغ  -
 سنوات حبسا؛10 أشهر ك 06ا٣بسارة مت بْب 

دج أك 1000.000 سنوات إذا عادلت ا٣بسارة مبلغ 10 إٔب 5كتكوف ا١برٲبة جناية كعقوبتها من  -
 .٘باكزتو

كعلى اعتبار أف جرٲبة اإلٮباؿ الواضح جرٲبة غّب قصدية، فإنو يبلحظ على العقوبة ا٤بقررة أهنا جاءت 
كقد قررىا ا٤بشرع ردعا للموظف كمن ُب حكمو . تتناسب كالفعل اجملـر الذم ينطوم على عدـ تعمد إتياف الفعل

تذكّبا ٥بم بلزـك احَباـ السلوؾ الوظيفي ا٢بريص، كما أهنا ٛبثل عربة لؤلشخاص اآلخرين ُب ضركرة بذؿ عناية 
أكرب حفاظا على األمواؿ ا٣باصة كالعامة منعا للضرر الذم قد يلحق هبا سواء بسرقتها أك اختبلسها أك تلفها 

 .كضياعها

كالوظيفة سواء كانت ُب القطاع العاـ أك ا٣باص، ىي أمانة قد أؤٛبن عليها ا٤بوظف، كجب أف يؤدم حقها  
كيراعي كاجباهتا، لكن الواقع ا٤بشهود ٢باؿ الناس يظهر التورع البسيط كاالىتماـ الضعيف ٕبقوؽ الوظيفة، ٩با 

                                                             
1
 يعاقب با٢ببس من سنة إٔب ٟبس سنوات 91فيما عدل ا٢بالة ا٤بنصوص عليها ُب الفقرة األكٔب من ا٤بادة " أنو ع على . ؽ181تنص ا٤بادة -  

 ".دج أك بإحدل ىاتْب العقوبتْب كل من يعلم بالشركع ُب جناية أك كقوعها فعبل كٓب ٱبرب السلطات فورا10000دج إٔب 1000كبغرامة من 
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كمن قبيل ىذه األخّبة اال٫برافات ا٤بالية، فيا ترل كيف كاجو ا٤بشرع . ينشأ معو أشكاؿ اال٫برافات ا٤بتعددة
 .ا١بزائرم ىذه اال٫برافات ُب إطار سياسة مكافحة  الفساد؟

 المبحث الثاني
 صور االنحرافات المالية في جرائم الفساد

لقد شهد العآب برمتو خبلؿ السنوات السابقة أكرب الفضائح ا٤بالية، من خبلؿ تسريبات ما يعرؼ بوثائق 
 أشكالو كخاصة ُب ؼكيكيليكس، كلعل أىم ما كشفتو ىذه الوثائق ىو التنامي البل٧بدكد لعمليات الفساد ٗبختل

شقو ا٤بإب، كما أكدت أيضا أف الفساد ليس لو عنوانا أك مكانا ٧بددا، حيث مشلت الفضائح ا٤بالية الدكؿ 
 .ا٤بتخلفة كما ا٤بتقدمة، ك القطاع العاـ كما القطاع ا٣باص على حد سواء

ك يقصد باال٫برافات ا٤بالية عدـ االلتزاـ بالقواعد ك األحكاـ ا٤بالية الٍب تنظم سّب العمل اإلدارم ك ا٤بإب 
، فتغويهم كتعمي 1كألف ا٤بادة تستهوم نفوس البشر. ُب الدكلة كمؤسساهتا، ك٨بالفة تعليمات أجهزة الرقابة ا٤بالية

 .بصّبهتم إذ ٘بعلهم يسلكوف طرقا شٌب لكسب ذلك سواء بطرؽ مشركعة أك غّب مشركعة

 كمن ضمن ىذه الطرؽ ما يطلق عليو قانونا بالرشوة ٛبثل أىم األفعاؿ ا٤بكونة ٥بذه اال٫برافات، ذلك أهنا 
، ك أكثر من ذلك فهناؾ من بات يقرف بْب الرشوة ك الفساد معتربا (العامة أك ا٣باصة)تنطوم على ا٘بار بالوظيفة 

 (.المطلب األكؿ)األكٔب مرادفة للتإب 

إضافة إٔب الرشوة، فإنو ٜبة أفعاؿ أخرل مكونة للفساد ال تقل أٮبية عنها تتمثل ُب سلوكيات تعترب من قبيل 
ك ألف ا٤باؿ العاـ، . (المطلب الثاني)االستثمار ُب الوظيفة، ك٬بص بالذكر ىنا اإلثراء غّب ا٤بشركع ك تلقي ا٥بدايا 

ىو أحد أىم موارد الدكلة االقتصادية لتنفيذ خططها ك برا٦بها اإل٭بائية ُب شٌب مناحي ا٢بياة، كانت ٞبايتو 
 (.المطلب الثالث)كحفظو مطلبا كأكلوية مهمة ضد أم فعل يشكل اعتداءا عليو باالختبلس 

كباعتبار قطاع الصفقات العمومية قطاع حساس، كونو كسيلة أساسية لتجسيد الربامج التنموية كٙبقيق 
التنمية الشاملة للدكلة، فقد أكالٮبا ا٤بشرع اىتماما كبّبا كذلك بتجرٙب كقمع كل ا٤بخالفات كالتجاكزات الٍب 

 (.المطلب الرابع)ترتكب أثناء إبراـ أك تنفيذ الصفقات العمومية 
                                                             

1
زييِّطنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النِّطسىاًء كىاٍلبىًنْبى كىاٍلقىنىاًطًّب اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىا٣بٍىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىا٢بٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي "يقوؿ اهلل تعأب   - 

نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندىهي حيٍسني اٍلمىآبً   .14. اآلية رقم،سورة آؿ عمراف.  " ا٢بٍىيىاًة الدُّ
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أخّبا، كألٮبية العمل السياسي ُب ٪باح العملية الدٲبقراطية كإرساء قواعد ا٢بكم الراشد، كاف االىتماـ 
باألحزاب السياسية ىو اآلخر ضركرة حتمية إل٪باح أم عملية سياسية، كلضماف شفافية العمل السياسي أرسى 

 (.المطلب الخامس)ا٤بشرع فواعد جزائية رادعة خاصة بتمويل األحزاب السياسية 

 المطلب األكؿ 
 جريمة الرشوة

تتعدد أساليب الناس ُب ا٢بصوؿ على ا٤باؿ، فمنهم من يراعي ُب طلبو الرزؽ ا٢ببلؿ الطيب، فَباه يكد 
كٯبتهد من أجل أف ينعم بدينار يقتات منو كيعيل بو عائلتو، فهذا ٯبد لذة العيش كقيمة السعادة كتراه دائما 

 . مرضيا بْب الناس

، لذا 1كتعد قيمة الكسب ا٤بشركع أحد القيم ا٥بامة الٍب تؤثر بشكل أك بآخر ُب منع أك حدكث ا١برائم
: ارتقى الدين اإلسبلمي هبذه القيمة، كحدد ٥با الطرؽ الٍب يكتسب هبا الفرد معاشو، كُب ىذا الصدد يقوؿ تعأب

نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ً٘بىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيٍم كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإفَّ م} ا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ ا أىيػُّهى
ا ، كيقوؿ عليو 2{كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى عيٍدكىاننا كىظيٍلمنا فىسىٍوؼى نيٍصًليًو نىارنا كىكىافى ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسّبنا اللَّوى كىافى ًبكيٍم رىًحيمن

ما أكل أحد طعاما قط خّبا من أف يأكل من عمل يده، كإف نيب اهلل داكد كاف يأكل من عمل }الصبلة كالسبلـ 
 .3{يده

كمن الناس من طرؽ أبواب ا٢براـ ُب طلب الرزؽ فهذا حياتو ضنكا، فمأكلو حراـ كمشربو حراـ، كملبسو 
كمن بْب ىذه األبواب، باب الرشوة، الظاىرة الٍب انتشرت ُب كل الدكؿ كالداء . حراـ، فأنو يرل السعادة ك الرضا

 .ا٣ببيث الذم استؤب على منظومة األخبلؽ، كاالقتصاد، كالسياسة، كتوسعت نطاؽ مفعو٥با ُب ا٢بياة اليومية

من أجل ذلك كمراعاة ٤بقتضيات البحث، سنتطرؽ لدراسة ىذه الظاىرة الٍب تعِب ُب ا٤بفهـو القانو٘ب 
ذلك اإل٪باز من فبل ا٤بوظف ُب إعماؿ كظيفتو عن طريق االتفاؽ مع صاحب ا٢باجة أك التفاىم معو على قبوؿ "

                                                             
 .65.صبلح الدين حسن السيسي، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .30-29.سورة النساء، اآليتْب رقم-  2
3
، مؤسسة الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب ا٣بّبية، الرياض، 03.أنظر، ٧بمد بن صاّب العثيمْب، رياض الصا٢بْب من كبلـ سيد ا٤برسلْب، اجمللد  - 

 .396.، ص2004
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ما عرضو ىذا من فائدة أك مزية مقابل أداء عمل أك االمتناع عنو، ما داـ يدخل ىذا العمل ُب كظيفتو أك صلب 
 .1"اختصاصو

فالرشوة على حد تعبّب األساتذة فادية قاسم بيضوف تتسبب ُب إفساد العبلقة بْب الدكلة كمواطنيها كالنيل 
من أٮبيتها كٙبويل الوظيفة إٔب ٘بارة كا٣بدمة ا٤بقدمة إٔب سلعة، تؤدم إٔب إثراء غّب مشركع للموظف على حساب 

 .2ا٤بواطن

لذلك ٪بد أف ىذه ا١برٲبة، قدٲبة قدـ اإلنسانية، حيث عرفتها كافة ا٤بدنيات القدٲبة فعاقبت عليها بشدة 
بالغة، حيث كاف جزاء ىذا الفعل اإلعداـ ُب ٝبهورية أفبلطوف، كما طبق اليوناف ىذه العقوبة على كل حاالت 

 . 3الرشوة

ك نظرا ٣بطورة ىذه الظاىرة سعى ا٤بشرع ا١بزائرم على غرار باقي األنظمة إٔب ٘برٙب الرشوة، ٞباية لنزاىة 
الوظيفة العامة كصيانة اإلدارة ا٢بكومية، ٩با ٲبكن أف يلحق هبا من خلل أك فساد، ككاف ذلك ٗبوجب األمر رقم 

إال أنو كنتيجة اٚباذ ىذه ا١برٲبة منحى آخر، ك عدـ قدرة النصوص . 4 ا٤بتضمن قانوف العقوبات66/156
القانونية اجملرمة ٥با ُب ثنايا قانوف العقوبات على التصدم ٥با، كاف ال بد من سن قانوف يعيد تنظيم ىذه ا١برٲبة ٗبا 

ؼ الذم جـر الرشوة ُب القطاع .ـ.ك.يتوافق ك التطورات ا٢باصلة ُب ٝبيع ا٤بيادين، ك ىو ما ًب فعبل ٗبوجب ؽ
 (.الفرع األكؿ)العاـ 

                                                             
1 - Cf. Jean Claude SOYER, Droit pénal et procédure pénale, 12 ème édit., L.G.D.J, Paris, 1998, p.84. 

2
 .27.فاديا قاسم بيضوف، ا٤برجع السابق، ص-  

كقد تكلم . 37.، ص1999 أٞبد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة ُب التشريع ا٤بصرم كالقانوف ا٤بقارف، دار قباء للطباعة كالنشر، القاىرة، أنظر،-  3
، كتفشيها ُب حلقة كبار ا٤بوظفْب الذين ىم الوزراء كا٢بجاب ككتاب الببلط كالقضاة، "النماذج ا٣بلدكنية "عنها العبلمة عبد الرٞبن ابن خلدكف ُب 

كيرل عبد الرٞبن ابن خلدكف أف الرشوة . كاحملتسبوف كبعض الفقهاء ا٤بقربْب الدين تستذ٥بم كظائف االقتصاد كاالستشارة كالقائموف على ا١ببايات
 موسى بودىاف، أنظر،. متساندة مع اإلقطاعية السلطانية، كتعترب على حسب تعبّبه كظائف للكسب ال للقياـ بشؤكف الرعايا ٗبوجب ا٤بصلحة العامة

 .09-08.، ا٤برجع السابق، ص...النظاـ القانو٘ب ٤بكافحة الرشوة
4
 .ـ.ؼ.ك.ع ا٤بلغاة ٗبوجب ؽ. ؽ134-126 ا٤بواد -  
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ك على الرغم من أف الفساد ظهر بداية ُب القطاع العاـ، إذ أنو كاف يعترب آفة أك مظهر من مظاىر 
البّبكقراطية، كأف جل الناس ينزعوف إٔب اعتباره خطيئة حكومية، إال أنو موجود اليـو ُب القطاع ا٣باص، كذلك 

 .   1بتحولو إٔب سلوؾ إجرامي ٲبارس داخل مؤسسات ىذا القطاع

ك نتيجة لذلك ارتأل ا٤بشرع ضركرة ٞباية ىذا القطاع ا٤بهم جزائيا، كذلك من خبلؿ ٘برٙب بعض األفعاؿ 
ا٤برتكبة داخل كيانات القطاع ا٣باص كالٍب هتدد استمراره كبقاءه، ك تأٌب ُب مقدمة ىذه األفعاؿ ٘برٙب الرشوة ُب 

 (.الفرع الثاني)القطاع ا٣باص 

 الفرع األكؿ
 الرشوة في القطاع العاـ

تقدـ الرشوة على فكرة اال٘بار بالوظيفة، حيث يتعدل فيها ا٤بوظف العاـ على أعماؿ كظيفتو أك أعمالو 
كعليو تظهر ا٢بكمة من . الٍب ٯبب عليو أف يؤديها، متطلعا إٔب مقتضيات الصاّب العاـ دكف غّبىا من ا٤بقتضيات

، فهو ٲبس أكال بنزاىة الوظيفة ك ثانيا بارتكابو ٥بذا  ٘برٙب الرشوة ُب أف ا٤بوظف العاـ من خبلؿ ارتكابو ٥بذا ا١بـر
 . 2الفعل فإنو يكوف قد خرؽ مبدأ مهم ٕبكم ا٤برافق العامة، ىو ا٤بساكاة بْب األشخاص ُب أداء ا٣بدمة

فاألصل أف ا٤بوظف ملـز بالقياـ بأداء ا٣بدمات العامة دكف تلقي أم مقابل من ا٤بستفيد من ىذه 
كبذلك فإنو ٲبكن القوؿ أف ا٤بصلحة . ا٣بدمات، حٌب ال تصبح الوظيفة مدخبل لثراء ا٤بوظفْب بطريقة غّب مشركعة

القانونية الٍب تكوف ٧بل ىدر بارتكاب جرٲبة الرشوة كالٍب تستوجب ٞباية من ا٤بشرع، ىي حسن أداء الوظيفة 
 .3العامة كا٣بدمات العمومية، الٍب تصبو إٔب ٙبقيق ا٤بصلحة العامة ك تعزيزا للثقة العامة

ا٣بطورة ُب عرض الرشوة، كما سبق كأف كضحنا ُب ٨باطر الفساد تكمن عندما تَباجع قيمة العمل، 
كيصبح تقييم الشخص فيما ٲبلك ال فيما يعمل، بغض النظر عن ا٤بلكية ككيفية ا٢بصوؿ عليها، إذ ٪بد الرشوة قد 

 .أخذت تشكل تدرٯبيا نظاما قائما بذاتو يوازم ُب قوتو سلطة السلطة

                                                             
1
، خدٯبة عميور، جرائم الفساد ُب القطاع ا٣باص ُب ظل التشريع ا١بنائي ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أنظر - 

 .02.، ص2011/2012كرقلة، /قاصدم مرباح 
2
 -Cf. Win GOSSENS, Réglementations nationales et internationales de la corruption –conséquences pratiques 

pour les entreprises et programmes de mise en conformité, Revue de droits des affaires internationales, Forum 

européen de la communication, Paris, 1999, n°.01, p.20. 
3
 .194.أٞبد صبحي العطار، ا٤برجع السابق، ص-  
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كالدليل على ىذا الكبلـ ما تكتبو الصحف كاجملبلت عن فضائح الرشوة كما أكثر ملفات الرشوة ا٤بطركحة 
 .1أما القضاء

كبإلقاء نظرة تارٱبية على جرٲبة الرشوة، ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم سلك سببل متميزة ُب زجر كردع ىذا النوع 
 بالتجرٙب ُب ا٤بواد 1966من ا١برائم، على الرغم من تصنيفها من ا١برائم التقليدية، حيث خصها قانوف العقوبات 

، حيث كانت الرشوة ُب ظل قانوف "الرشوة كاستغبلؿ النفوذ"ضمن القسم الثا٘ب ٙبت عنواف 126-134
طلب )، كالرشوة السلبية 2(الراشي الذم يعرض على ا٤بوظف ا٤بقابل)العقوبات تأخذ صورتْب، الرشوة اإلٯبابية 

 .3(ا٤بوظف ا٤بقابل عن قياـ بعمل

، كالذم تأخذ بو معظم 4(.ـ.ؼ.ك.ازدكاجية الرشوة ُب ظل ؽ)كأبقى ا٤بشرع ا١بزائرم على ىذا النظاـ 
، إذ أنو بتجزئتو الرشوة إٔب جرٲبتْب، يعكس االختبلؼ الذم ٲبيز السلوؾ اإلجرامي لكل من 5التشريعات ا١بنائية

ا٤برتشي كالراشي، األمر الذم يتولد عنو نوع من االستقبلؿ ا٤بوضوعي بْب أركاف كل من جرٲبٍب الرشوة اإلٯبابية 
الفصل بْب " حٌب االجتهاد القضائي يسّب ُب ىذا اال٘باه، حيث قضى اجمللس األعلى، بأف . كالرشوة السلبية

ا١برائم ا٤بنسوبة إٔب الفاعلْب يسمح بدكف صعوبة عدـ متابعة الراشي كا٤برتشي ُب كقت كاحد، كال ٲبكن ألحد 
 .6"الفاعلْب أف يعرقل ٩بارسة الدعول العمومية بإ٢باحو على متابعة الفاعل اآلخر ُب كقت كاحد معو

 25كباعتبار ا٤بشرع قد تبُب نظاـ الرشوة ا٤بزدكجة ُب صورة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب ُب نص ا٤بادة 
 (.أكال)ـ، كىو ما يفرض علينا دراسة كل صورة على حدل .ؼ.ك.ؽ

                                                             
1
؛ اسبلـ بوشليق، 12/07/2015 سنوات سجنا ٤بفتش التعمّب بدائرة بوزريعة بتهمة الرشوة، جريدة الشركؽ، تاريخ 04، قدكر جربوعة، أنظر-  

 سنوات سجنا 06ب، . ، حورية28/05/2015سكيكدة بتهمة الرشوة، جريدة الشركؽ، تاريخ /حبس ٧بقق رئيسي با٤بفتشية اإلقليمية بالقل 
ؼ، فرار قاضي ٙبقيق متهم بالرشوة، جريدة الشركؽ، تاريخ .، رشيد 09/10/2012لعميد شرطة بتهمة الرشوة،  جريدة الشركؽ بتاريخ 

10/12/2006. 
 .ع.ؽ (ا٤بلغاة) 129ا٤بادة -  2
 .ع .ؽ (ا٤بلغاة) 127 مكرر، 126، 126ا٤بواد -  3
 .ـ.ؼ.ك. ؽ25ا٤بادة -  4
أنظر، . من بْب التشريعات ا٤بقارنة الٍب تبنت ازدكاجية التجرٙب ُب الرشوة، التشريع الفرنسي، التشريع األ٤با٘ب، التشريع النمساكم، التشريع العراقي-  5

 .17.، ص2000، ا٤بكتبة القانونية، القاىرة، 1.، ط-الرشوة كالَببح –إبراىيم حامد طنطاكم، جرائم االعتداء على الوظيفة كا٤باؿ العاـ 
6
 .84.، ص1.، ع1971، نشرة القضاة، 05/01/1971ج، بتاريخ .أنظر،  اجمللس األعلى، غ-  
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ك٤با كاف توسيع التكامل االقتصادم العا٤بي يزيد من احتماؿ شيوع الفساد ُب االقتصاد العا٤بي بأكملو، 
فقد أصبح لزاما ٘برٙب بعض مظاىر الفساد الدكٕب خاصة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب كموظفي ا٤بنظمات 

 (.ثانيا)الدكلية 

 جريمة رشوة الموظفين العموميين: أكال

، (جرٲبة ا٤بوظف ا٤برتشي)تظهر رشوة ا٤بوظفْب العموميْب كما سبق ذكره ُب صورتْب، كٮبا الرشوة السلبية 
 .، كعليو سيتم التطرؽ ٥باتْب الصورتْب من أجل بياف أركاف كل منهما(جرٲبة الراشي)كالرشوة اإلٯبابية 

 الرشوة السلبية-1

يعاقب با٢ببس "ـ كالٍب تنص على أنو .ؼ.ك.ؽ 25/2كىي الصورة ا٤بنصوص كا٤بعاقب عليها ُب ا٤بادة 
كل موظف عمومي طلب أك قبل، بشكل مباشر أك غّب مباشر، مزية غي مستحقة لنفسو أك لصاّب شخص ...

كبالتإب تتطلب ىذه ا١برٲبة لقيامها توافر ". آخر، أك كياف آخر ألداء عمل أك االمتناع عن أداء عمل من كاجباتو
الركن ا٤بفَبض، الذم ىو ا٤بوظف العمومي، كىو الشخص الذم يشغل إحدل ا٤بناصب على النحو الذم بينتو 

 .ـ.ؼ.ك.ؽ 2ا٤بادة 
، أك قبولو مزية غّب مستحقة (ا٤بوظف العمومي)أما عناصر الركن ا٤بادم، فيمكن تلخيصها ُب طلب ا١با٘ب 

 .1نظّب قيامو بعمل من أعماؿ كظيفتو أك االمتناع عنو

فأما طلب الرشوة فهو تعبّب عن إرادة منفردة صادرة عن ا٤بوظف بغية ا٢بصوؿ على مقابل نظّب قيامو 
 .2بعمل معْب أك امتناعو عن القياـ بعمل معْب

كال تأثّب لشكل الطلب ُب قياـ ا٤بسؤكلية ا١بنائية، فيستوم ُب ذلك أف يكوف طلبا كتابيا أك شفهيا أك 
 .4، كسوءا قاـ ا١با٘ب بالطلب لنفسو أك عهد هبذه ا٤بهمة إٔب شخص آخر با٠بو ك٢بسابو3يكوف صرٰبا أك ضمنيا

                                                             
 .59.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .35.، ص1999أنظر، شريف طو، جرٲبة الرشوة معلقا عليها بأحكاـ ٧بكمة النقض، دار الكتاب الذىيب، القاىرة، -  2
3
 .43.، ص06.، ع2011أنظر، معمر فرقاؽ، الرشوة ُب قانوف مكافحة الفساد، اجمللة األكادٲبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، -  

4
 .271.، ص01.، ع1994، اجمللة القضائية، 77162، ملف رقم 12/04/1992ـ، .ج.احملكمة العليا، غ-  
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   كا٢بكمة من االكتفاء بالطلب لقياـ ا١برٲبة، تكمن ُب أف ا٤بوظف بفعلو ىذا يكوف فد عرب عن نفسية 
، كبالتإب فا١برٲبة تقـو حٌب كلو ٓب يلق ىذا الطلب قبوال من 1إجرامية كعرض كظيفتو كسلعة لبل٘بار هبا كاستغبل٥با
 .ذم ا٢باجة، فبل فرؽ ىنا بْب الشركع كا١برٲبة التامة

كا٢بقيقة أف األمر الذم ٲبكن أف تنشأ عنو صعوبات ُب العمل ىو إثبات ذلك االتفاؽ الذم ٰبصل بْب 
الراشي كا٤برتشي، فإذا كاف قبض ا٤برتشي للعطاء ٯبعل من السهل إقامة الدليل على االتفاؽ بينهما، فإنو 

كبالعكس، إذا كانت الرشوة قائمة على ٦برد كعد بشيء ما، فإف إثبات االتفاؽ يكوف من أصعب األمور، فيجب 
 .2على سلطة االهتاـ أف تقيم الدليل على أف ا٤بوظف تعاقد مع صاحب ا٤بصلحة، كقبل ما عرض عليو

كأما العنصر الثا٘ب ا٤بكوف للركن ا٤بادم، فيتمثل ُب قبوؿ ا٤بوظف العمومي ا٤بزية غّب ا٤بستحقة، الٍب عرضها 
عليو الراشي، كما قيل بشأف شكل الطلب آنفا ينطبق على شكل القبوؿ، على أنو ال يكوف ٥بذا األخّب اعتبار ُب 

، فلو تظاىر ا٤بوظف بقبولو لعرض الراشي، حٌب  ٲبكن السلطات القبض 3قياـ جرٲبة الرشوة إال إذا كاف جديا
 .عليو متلبسا، ٓب تقم جرٲبة الرشوة ُب شأف ا٤بوظف ألف إرادتو ا٘بهت إٔب ا٤بساعدة على القبض على الراشي

 كيثار التساؤؿ حوؿ سكوت ا٤بوظف عن العرض ا٤بقدـ لو من الراشي، ىل يأخذ حكم القبوؿ؟

ىنا نعود إٔب القاعدة ا٤بتعارؼ عليها، أنو ال ينسب لساكت قوؿ، كلكنو إذا كجدت قرائن تدؿ على قبوؿ 
 .ا٤بوظف للعرض، فإنو يعد مرتشيا كتقـو ا١برٲبة ُب حقو رغم سكوتو عن الرد

كأما العنصر اآلخر ا٤بكوف للركن ا٤بادم، فيتمثل ُب ا٤بنفعة أك الفائدة أك ا٤بقابل الذم يسعى ا٤بوظف 
، كما قيل بشأف ا٤بزية غّب "ا٤بزية غّب ا٤بستحقة"ـ ب .ؼ.ك. ؽ25/2ا٤برتشي إليو، كقد عربت عنو ا٤بادة 

 .ا٤بستحقة ُب جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة كجرٲبة استغبلؿ النفوذ ينطبق على جرٲبة الرشوة

                                                             
، عنابة، 1.أنظر، منصور رٞبا٘ب، القانوف ا١بنائي للماؿ كاألعماؿ، ج-  1  .70.، ص2012، دار العلـو
2
 .15.، ص1941، دار العلم للجميع، لبناف، 02.، رشوة ، ظركؼ ا١برٲبة، ط4.، جندم عبد ا٤بلك، ا٤بوسوعة ا١بنائية، جأنظر-  

3
 .123.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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، 1كيكوف مقابل ىذه ا٤بزية ىو قياـ ا٤بوظف بأداء عمل أك االمتناع عن عمل، يندرج ضمن أعماؿ كظيفتو
 . 2كمثالو ضابط الشرطة الذم يتلقى رشوة مقابل امتناعو عن ٙبرير ٧بضر ٨بالفة لسائق السيارة

ك٤با كانت الرشوة السلبية جرٲبة قصدية، فهي تتطلب كقصد جنائي توافر عنصرم اإلرادة كالعلم، أم ا٘باه 
إرادة ا٤برتشي إٔب إتياف أحد ا٤بظاىر السلوكية ا٤بشار إليها أعبله، كا٤بكونة للركن ا٤بادم، كٯبب أف تنصرؼ نية 

 .الفاعل إٔب االستيبلء على ا٤بزية غّب ا٤بستحقة بقصد التملك أك االنتفاع

مع ا٤ببلحظة أف ىناؾ رأم ُب الفقو، يذىب إٔب اشَباط قصد خاص ُب ىذه ا١برٲبة، كىي نية اال٘بار 
كالواقع أف ىذا القصد ا٣باص يكفي عنو عنصر العلم ُب القصد العاـ، حيث أف ا٘باه إرادة ا١با٘ب ُب . 3بالوظيفة

كيقع على النيابة العامة عبء إثبات ٙبقق . الفعل كالنتيجة مع علمو بذلك ينطوم على توافر نية العبث بالوظيفة
عنصرم القصد ا١بنائي، كما ينبغي على السادة قضاة ا٤بوضوع إظهار العناصر ا٤بكونة للجرٲبة كذكرىا ُب قرار 

اإلدانة، كإال كاف قرارىم مستوجبا للنقض، فقد نقضت احملكمة العليا قرارا ٓب يوضح من ىو الراشي، كال العطية أك 
 .4ا٥ببة الٍب أعطاىا ا٤برتشي، كال مقابل ذلك

  الرشوة اإليجابية-2

ٓب يقف التشريع العقايب ُب ٧باربتو للرشوة عند ٘برٲبو للرشوة السلبية، بل جـر كذلك فعل الراشي، كىو 
كعد موظفا عموميا ...يعاقب با٢ببس من "ـ كالٍب تنص على .ؼ.ك. ؽ25/1الفعل ا٤بعاقب عليو ٗبوجب ا٤بادة 

ٗبزية غّب مستحقة أك عرضها عليو أك منحو إياىا، بشكل مباشر أك غّب مباشر سواء كاف ذلك لصاّب ا٤بوظف 
 ".نفسو أك لصاّب شخص آخر لكي يقـو بأداء عمل أك االمتناع عن أداء عمل من كاجباتو

                                                             
ىناؾ بعض التشريعات ا٤بقارنة الٍب خصصت نصوصا عقابية تبْب العقوبة ا٤بناسبة ُب حاؿ زعم ا٤بوظف ا٤برتشي اختصاصو ُب العمل ا٤بطلوب أداؤه -  1

ع ا٤بصرم الٍب اعتربت ا٤بوظف الذم . مكرر ؽ103دكف أف يكوف كذلك، أك حٌب ُب حاؿ اعتقاده خطأ أنو ٨بتص، كىذا ما أشارت إليو ا٤بادة 
يعتقد خطأ أنو ٨بتص بالعمل ا٤بطلوب، أك زعم ذلك ُب حكم ا٤برتشي، كقررت لو نفس العقوبة ا٤بوقعة على ا٤بوظف ا٤برتشي ُب حاؿ كاف ٨بتصا فعبل 

 : ا٤بتضمن قانوف العقوبات ا٤بصرم منقوؿ عن ا٤بوقع2003 لسنة 95 ا٤بعدؿ بالقانوف رقم 1937 لسنة 58أنظر، القانوف رقم . بالعمل ا٤بطلوب

www.abonaf-law.com/download/galleryservices/35_law1pdf 

 .٫بيل ىنا إٔب ما قلناه عن عنصر االختصاص الوظيفي ُب الركن ا٤بفَبض ُب جرٲبة إساءة استعماؿ السلطة-  2
3
 .41.أنظر، سليماف بارش، شرح قانوف العقوبات، القسم ا٣باص، مطبعة دار البعث، قسنطينة، ص-  

4
 .238.، ص4.، ع1990، اجمللة القضائية للمحكمة العليا، سنة 4745، ملف رقم 27/10/1987ج، مؤرخ ُب .أنظر، ٦بلس أعلى، غ-  

http://www.abonaf-law.com/download/galleryservices/35_law1pdf
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من أجل ىذا ٓب يشَبط ا٤بشرع ا١بزائرم أف يتوفر لدل لفاعل صفة معينة، ذلك أنو صاحب ا٢باجة أك 
 .ا٤بصلحة الذم يقـو إما بوعد ا٤بوظف العمومي ٗبزية غّب مستحقة أك ٲبنحو إياىا، أك عرضها عليو

 ُب الركن ا٤بادم الذم يتطلب قياـ ة كمن منطوؽ ا٤بادة السابقة يتضح لنا العناصر ا٤بكونة للجرٲبة، كا٤بتمثل
الراشي بعرض ا٤بزية غّب ا٤بستحقة أك منحو أك حٌب كعده هبا للموظف، كىي العبارات نفسها الٍب تضمنتها اتفاقية 

 .1األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد

يكوف من ا٤بهم ُب ىذا ا٤بقاـ أف نشّب إٔب أف قانوف العقوبات ٓب يتضمن نصا ٯبـر فعل الوسيط، أك ما 
، كما ىذا إال 06/01يسمى با٤بتدخل ُب بعض القوانْب، كذلك سواء ُب قانوف العقوبات أك حٌب ُب القانوف 

قصور ُب التشريع، ذلك أف دكر الوسيط أك ا٤بتدخل أك الرائش ال يقل إجراما عن مثيلو الراشي كا٤برتشي، بل رٗبا 
غّب أف عدـ ذكر ا٤بركز القانو٘ب للوسيط ُب جرٲبة الرشوة ال يعِب . لوال سعيو بينهما ٤با أفلحا ُب ارتكاب ا١برٲبة

ـ .ؼ.ك. ؽ42عدـ خضوعو للعقاب كفقا للقواعد العامة للتجرٙب، فالوسيط يعد شريكا ُب ا١برٲبة كفقا للمادة 
تطبق األحكاـ ا٤بتعلقة با٤بشاركة ا٤بنصوص عليها ُب "ـ بنصها على ما يلي .ؼ.ك. ؽ52الٍب أحالت عليها ا٤بادة 

 ". قانوف العقوبات على ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف

يعتب شريكا ُب ا١برٲبة من ٓب يشَبؾ اشَباكا مباشرا كلكنو ساعد بكل " ع على أنو . ؽ42كتنص ا٤بادة 
 ".     الطرؽ أك عاكف الفاعل أك الفاعلْب على ارتكاب األفعاؿ التحضّبية أك ا٤بسهلة أك ا٤بنفذة ٥با مع علمو بذلك

فأساس اعتبار الوسيط شريكا ُب جرٲبة الرشوة ىو توفر علمو بأف ما يقـو بو أك يقدمو مسهل ١برٲبة الرشوة 
ع، كُب عدا . ؽ44أك منفذ ٥با، كيعاقب الشريك ُب ا١بنحة بنفس العقوبة ا٤بقررة للفاعل األصلي كفقا للمادة 

 .ىذا النص ال يوجد نص قانو٘ب يعاقب الوسيط ُب جرٲبة الرشوة

، بل كأحيانا تقرر لو نفس (ا٤بتدخل)كمن باب ا٤بقارنة، ٪بد أف ىناؾ تشريعات تقرر عقوبات للرائش 
 1937 لسنة 58 مكرر من القانوف رقم 107العقوبة ا٤بطبقة على الراشي كا٤برتشي، نذكر على سبيل ا٤بثاؿ ا٤بادة 

 ىجرم 29/12/1412 الصادر بتاريخ 36/ من ا٤برسـو ا٤بلكي رقم ـ10ا٤بتضمن قانوف العقوبات ا٤بصرم، ا٤بادة 

                                                             
1
. أ من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد/15أنظر، ا٤بادة -  
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 فرباير 16 الصادر بتاريخ 74/07 من ا٤برسـو السلطا٘ب رقم 158ا٤بتضمن نظاـ مكافحة الرشوة السعودم، ا٤بادة 
 .1 ا٤بتضمن قانوف ا١بزاء العما٘ب1974

كتتفق جرٲبة الرشوة اإلٯبابية مع سابقتها ُب الغرض كا٥بدؼ عن ا٤بزية غّب ا٤بستحقة، كىو ٞبل ا٤بوظف 
 .العمومي ألداء عمل أك االمتناع عن أدائو يكوف من ضمن أعماؿ كظيفتو

ـ أف ا١برٲبة تتحقق كلو أعطيت ا٤بزية لشخص أك كياف آخر غّب .ؼ.ك. ؽ25كمن ٧باسن صياغة ا٤بادة 
ا٤بوظف، ما داـ ىذا األخّب قاـ بعمل أك امتنع عن أداء عمل من كاجباتو نظّب تلك ا٤بزية ا٤بقدمة لغّبه من 

األشخاص الطبيعيْب أك ا٤بعنويْب، بل كيعاقب الراشي عن فعل اإلرشاء حٌب كلو ٓب يتحقق ا٤بقصود من تقدٙب 
 .2ا٤بزية

أما ٖبصوص الركن ا٤بعنوم الذم تتطلبو ىذه ا١برٲبة، فهي تتفق مع عناصر الركن ا٤بعنوم ١برٲبة الرشوة 
السلبية، كعليو فهي تتطلب توافر عنصرم العلم كاإلرادة، أم أف تتجو إرادة الراشي إٔب فعل اإلعطاء أك العرض أك 

الراشي ال يعفى من العقاب إال إذا كاف " كُب ىذا قضت احملكمة العليا بأف . الوعد كىو عاـ بكافة عناصر ا١برٲبة
 .3" من قانوف العقوبات48مضطرا على ارتكاب ا١برٲبة بقوة ليس ُب استطاعتو مقاكمتها كفقا ألحكاـ ا٤بادة 

الرشوة اإلٯبابية ، الرشوة )أما عن العقوبات، فقد كحدىا ا٤بشرع ا١بزائرم ُب كلتا الصوريتْب من التجرٙب 
. ج. د1000.000ج إٔب . د200.000، كتتمثل ُب ا٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات، كبغرامة من (السلبية

ع، . ؽ18 ىذا إذا كاف الفاعل شخصا طبيعيا، أما إذا كاف شخصا معنويا، فيعاقب بالعقوبات ا٤بقررة ُب ا٤بادة
كا٤بتمثلة ُب الغرامة الٍب تساكم مرة إٔب ٟبس مرات ا٢بد األقصى للغرامة ا٤بقررة للشخص الطبيعي، إضافة إٔب 

 .جواز ا٢بكم بعقوبات تكميلية

كجدير با٤ببلحظة ىنا أف جرٲبة الرشوة ٛبتاز عن بقية ا١برائم ٗبيزتْب، ترتبط ا٤بيزة األكٔب ٖباصية تقادـ 
ـ كالٍب تقضي .ؼ.ك. ؽ50الدعول العمومية، حيث تطبق على الرشوة ُب ٨بتلف صورىا ما نصت عليو ا٤بادة 

بعدـ تقادـ الدعول العمومية ُب جرائم الفساد بوجو عاـ ُب حالة ما إذا ًب ٙبويل عائدات ا١برٲبة إٔب ا٣بارج، كُب 
                                                             

، 2009 ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، ٦بلة االجتهاد القضائي، 06/01 من القانوف رقم 25أنظر، حناف براٮبي، قراءة ُب أحكاـ ا٤بادة -  1
 .142.، ص5.ع
2
.  45.معمر فرقاؽ، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .271.، ص1.، ع1994، اجمللة القضائية، 77162، ملف رقم 12/04/1992، تاريخ . ـ.ج.أنظر، ٧بكمة عليا، غ-  
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ال "  مكرر تنص على أنو 08ج، ٪بد أف ا٤بادة .إ.كبالرجوع إٔب ؽ. ج.إ.غّب ذلك من ا٢باالت تطبق أحكاـ ؽ
كبناء عليو، فإف جرٲبة الرشوة ". ا٤بتعلقة بالرشوة...تنقضي الدعول الدعول العمومية بالتقادـ ُب ا١بنايات كا١بنح

 .غّب قابلة للتقادـ

أما ا٤بيزة الثانية الٍب تتميز هبا جرٲبة الرشوة عن باقي جرائم الفساد، ىي أف العقوبات ا٤بنطوؽ هبا ُب ىذه 
 .1ج.إ.مكرر ؽ 612ا١برٲبة غّب قابلة للتقادـ كفقا ٤با نصت عليو ا٤بادة 

كعليو، تكوف جرٲبة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب بصورتيها السابقتْب األكثر شيوعا ُب القطاع العاـ، بالنظر 
غّب أنو ٜبة صورة أخرل كضمن نفس النموذج الذم تبناه ا٤بشرع ا١بزائرم، . لكوهنما تتصل بسّب ا٤برافق العمومية

 .تتعلق برشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب كموظفي ا٤بنظمات العمومية الدكلية

 جريمة رشوة الموظفين العموميين األجانب كموظفي المنظمات العمومية الدكلية: ثانيا

ـ، حيث ٓب يكن ينص عليها قانوف العقوبات، كىو أمر .ؼ.ك.كىي صورة مستحدثة للرشوة ٗبوجب ؽ
٧بمود قاـ بو ا٤بشرع ا١بزائرم، كذلك بالنظر إٔب حجم ا٤بعامبلت كاألنشطة الٍب تتميز هبا ا٢بياة االقتصادية 

 .ا١بزائرية

ـ يتمثل ىذا النوع من الرشوة ُب السلوؾ الذم يقـو بو كل من كعد موظفا .ؼ.ك. ؽ28كحسب ا٤بادة 
عموميا أجنبيا أك موظفا ُب منظمة دكلية، ٗبزية غّب مستحقة أك عرضها عليو أك منحو إياىا، بشكل مباشر أك غّب 
مباشر، سواء كاف لصاّب ا٤بوظف أك لصاّب شخص أك كياف آخر، من أجل أف يقـو بعمل أك االمتناع عن عمل 

 .من كاجباتو، كذلك بغرض ا٢بصوؿ أك احملافظة على صفقة أك امتياز غّب مستحق لو صلة بالتجارة الدكلية

كما يتمثل ىذا السلوؾ فيما يقـو بو كل موظف عمومي أجنيب أك موظف منظمة دكلية بطلبو أك قبولو 
 .2مزية غّب مستحقة بنفس الشكل للقياـ بأداء عمل أك االمتناع عن أداء عمل من كاجباتو

كالشيء ا٤ببلحظ أف ا٤بشرع ا١بزائرم حافظ على نفس باألركاف كالعقوبات ا٤بقررة ُب جرٲبة الرشوة التقليدية 
 .كا٣باصة با٤بوظف العمومي

                                                             
موظف عمومي، موظف عمومي أجنيب، الرشوة ُب القطاع ا٣باص، )عدـ تقادـ ا١برٲبة كالعقوبة ُب جرٲبة الرشوة، تطبق على ٝبيع صوال الرشوة -  1

 .(الرشوة ُب ٦باؿ الصفقات العمومية
2
 . بند ب من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد2/3ا٤بشرع ا١بزائرم تبُب ما جاء ُب ا٤بادة -  



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

167 

 

كٖببلؼ ما قررتو االتفاقية ا٤بتعلقة ٗبكافحة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب الٍب حصرت ٦باؿ التجرٙب 
، فقد كسع ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ٦باؿ التجرٙب إٔب ا٤بعامبلت الدكلية، تضييقا على 1ُب ا٤بعامبلت التجارية الدكلية

 .2أعماؿ الفساد كحفاظا على ا٤باؿ العاـ

كيقتضي ىذا النوع من ا١برائم توافر صفة معينة ُب ا١با٘ب، كىي أف يكوف موظفا عموميا أجنبيا، أك موظف 
 .ُب إحدل ا٤بنظمات الدكلية العمومية

كل شخص " ٪بدىا تعرؼ ا٤بوظف العمومي األجنيب بأنو " ج"ـ ُب فقرهتا .ؼ.ك. ؽ2كبالرجوع إٔب ا٤بادة 
يشغل منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا لدل بلد أجنيب، سواء كاف معينا أك منتخبا، ككل شخص 

" د"كتعرؼ الفقرة ". ٲبارس كظيفة عمومية لصاّب بلد أجنيب ٗبا ُب ذلك لصاّب ىيئة عمومية أك مؤسسة عمومية
كل مستخدـ دكٕب أك كل شخص تأذف لو مؤسسة " من نفس ا٤بادة السابقة موظف منظمة دكلية عمومية بأنو 

 .3"من ىذا القبيل، بأف يتصرؼ نيابة عنها

كيتمثل النشاط اجملـر ُب صورة الرشوة السلبية ٥بذه ا١برٲبة ُب قياـ ا٤بوظف العمومي األجنيب أك موظف 
ا٤بنظمة الدكلية بأداء عمل أك االمتناع عن عمل من كاجباتو الٍب قد ٚبتلف عن كاجبات ا٤بوظف العمومي 

، أما ُب صورة الرشوة اإلٯبابية، فهو ا٢بصوؿ أك احملافظة على صفقة أك أم امتياز غّب مستحق ذم صلة (الوطِب)
 .بالتجارة الدكلية أك غّبىا

كهبذا يكوف ا٤بشرع قد ٛبيز عن التشريعات األكربية الٍب أخذت باتفاقية منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
٤بكافحة الرشوة ُب ا٤بعامبلت التجارية الدكلية، إذ اقتصرت أغلب ىذه التشريعات فقط على ٘برٙب الرشوة اإلٯبابية 

 .4(الرشوة السلبية)ُب ا٤بعامبلت الدكلية دكف الصورة الثانية 

                                                             
األرجنتْب كالربازيل كبلغاريا ك تشيلي ك ٝبهورية ) كالدكؿ غّب األعضاء ا٣بمسة OECD قامت الدكؿ األعضاء ُب منظمة 1997 نوفمرب 21ُب -  1

أنظر، ٧بمد اٞبد غاٖب، ا٤برجع . 1999، كدخلت حيز التطبيق ُب فيفرم 1997 مارس 17بتبِب ىذه االتفاقية كقد ًب التوقيع عليها ُب  (السلوفاؾ
 .15.السابق، ص

2
كىذا ٖببلؼ ا٤بشرع الفرنسي الذم حصر ٦باؿ التجرٙب ُب بالتجارة الدكلية، كٓب يوسعو إٔب أم معاملة دكلية أخرل، أنظر، رمزم بن الصديق، صور -  

. 260.، ص08.، ع2015، ٦بلة االجتهاد للدراسات القانونية كاالجتماعية، جواف 06/01الرشوة ُب القطاع العمومي ا٤بستحدثة بالقانوف رقم 
 .ـ.ؼ.ك.د  ؽ/2 ا٤بادة - 3

4
 -Cf. Michel VERON, Corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts , favoritisme, Revue de 

jurisprudence commerciale , numéro spécial, colloque de la Baule, Paris, France, 2001, n° 11, p.37. 
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ـ يقتضي .ؼ.ك. ؽ28 من ا٤بادة 2كٙبسن اإلشارة كذلك إٔب أف ٘برٙب ا٤بشرع للرشوة السلبية كفقا للمادة 
ا٤بتابعة ا١بزائية ٥بذا لنوع من ا١برائم كالٍب ترتكب داخل إقليم ا١بمهورية ا١بزائرية كفقا ٤ببدأ اإلقليمية ا٤بنصوص 

ع، كأيضا ا٤بتابعة ا١بزائية لتلك ا١برائم الٍب يرتكبها جزائرم خارج إقليم ا١بمهورية تطبيقا . ؽ03عليها ُب ا٤بادة 
ج، كجريا على .إ.ؽ 588ك ٤583ببدأ شخصية قانوف العقوبات، كذلك كفق الشركط ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادتْب 

 .1القواعد العامة لبلختصاص

كألف الرشوة ىي ظاىرة من أخطر مظاىر الفساد الٍب تصيب اجملتمع ككل، فقد ارتبطت بعآب ا٤باؿ 
كاألعماؿ ا٣باصة، فأصبحت تأخذ أبعادا ٨بتلفة كمتغّبة، كعليو كاف من الضركرم تدخل ا٤بشرع لوضع تنظيم 

 .قانو٘ب ٧بكم ٤بواكبة ىذا الوضع، كىو ما يتبْب من خبلؿ استحداث صورة جديدة للرشوة ُب القطاع ا٣باص

 الفرع الثاني
 الرشوة في القطاع الخاص

يعاقب " ـ كالٍب تنص على أنو.ؼ.ك. ؽ40جـر ا٤بشرع ا١بزائرم الرشوة ُب القطاع ا٣باص من خبلؿ ا٤بادة 
 :ج.د 500.000ج إٔب .د 50.000با٢ببس من ستة أشهر إٔب ٟبس سنوات كبغرامة من 

كل شخص كعد أك عرض أك منح، بشكل مباشر أك غّب مباشر، مزية غّب مستحقة على أم شخص -
يدير كيانا تابعا للقطاع ا٣باص، أك يعمل لديو بأم صفة كانت سواء لصاّب الشخص نفسو أك لصاّب شخص 

 آخر، لكي يقـو بأداء عمل أك االمتناع عن أداء عمل ما ٩با يشكل إخبلال بواجباتو؛

كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع ا٣باص أك يعمل لديو بأم صفة، يطلب أك يقبل بشكل مباشر أك -
غّب مباشر، مزية غّب مستحقة سواء لنفسو أك لصاّب شخص أك كياف آخر ليقـو بأداء عمل أك االمتناع عن أداء 

 ".عمل ما ٩با يشكل إخبلال بواجباتو

                                                             
1
 .261.رمزم بن الصديق، ا٤برجع السابق، ص-  
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كحقيقة التجرٙب ترجع إٔب تطبيق االلتزامات الدكلية على إثر تصديق ا١بزائر على اتفاقية األمم ا٤بتحدة 
٤بكافحة الفساد، ىذه األخّبة الٍب اعتربت القطاع ا٣باص شريكا فعاال كأساسيا للسلطات العمومية ُب التنمية 

 .1االقتصادية كُب شٌب ٦باالت ا٢بياة العامة

فهذه الصورة ٘بـر رشوة العامل أك ا٤بستخدـ الذم يطلب أك يأخذ من الغّب الذم يتعامل معو ٢بساب رب 
العمل مكافأة أك جزاء ألداء عمل من أعماؿ كظيفتو أك امتناع عن عمل تقتضيو كاجباتو، إذ أف الرشوة على ىذا 

 .2النحو تلحق الضرر برب العمل

 (ا٤بلغاة)ع . ؽ127ـ خاصة ك أف ا٤بادة .ؼ.ك. ؽ40لكن قد يسأؿ سائل ما عن ا١بديد ُب نص ا٤بادة 
 أك عطية قبل أك طلب نت كاصورة أية على مرتب أك بأجر مندكب أك مستخدـ أككانت فد خصت العامل 

 علم كبغّب كسيط، طريق عن أك مباشر بطريق مكافأة أك خصما أك جعبل أك ىدية أك ىبة يتلقى أف طلب أك كعدا

 . دج 5.000 إٔب 500 من كبغرامة سنوات ٟبس إٔب سنة من با٢ببس رضاه أك مستخدمو
ـ ىو توسيع ا٤بشرع ُب األشخاص الذين ٲبكن متابعتهم ُب .ؼ.ك. ؽ40كالواقع ا١بديد ُب نص ا٤بادة 

جرٲبة الرشوة ُب القطاع ا٣باص، حيث أصبح التجرٙب ٲبس كل من يدير كيانا تابعا للقطاع ا٣باص أك يعمل لديو، 
 .3إخ...مهما كانت الصفة الٍب يعمل هبا، سواء كانت شركة أك تعاكنية أك نقابة

فضبل على أف ا٤بشرع قد تبُب ازدكاجية التجرٙب ُب الرشوة ُب القطاع ا٣باص، بنصو على عقاب كل من 
 .4كا٤برتشي على حد سواء (صاحب ا٢باجة)الراشي 

كفيما ٱبص العقوبات ا٤بقررة ٥بذه ا١برٲبة ُب صورتيها، فقد جاءت ٨بففة مقارنة مع ما قرره ا٤بشرع ُب جرٲبة 
ج .د 50.000 سنوات كغرامة من 5 أشهر إٔب 6الرشوة ُب القطاع العاـ، حيث قرر ٥با ا٤بشرع عقوبة ا٢ببس من 

ج، فإنو ال تنقضي .إ. ؽ612 مكرر ك8كتطبيقا للقواعد العامة ا٤بشار إليها ُب ا٤بادتْب . ج. د500.000إٔب 
 .الدعول العمومية كال العقوبات ا٤بقررة ١برٲبة الرشوة ُب القطاع ا٣باص

                                                             
1
تتخذ كل دكلة طرؼ، كفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابّب ٤بنع  "  أنو من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على12تنص ا٤بادة -  

ضلوع القطاع ا٣باص ُب الفساد، كلتعزيز معايّب احملاسبة كمراجعة ا٢بسابات ُب القطاع ا٣باص، كتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أك إدارية أك جنائية 
". تكوف فعالة كمتناسبة كرادعة على عدـ االمتثاؿ ٥بذه التدابّب

 عبد الكرٙب تبوف، الرشوة كالتسَب على جرائم الفساد ُب القطاع العاـ بْب التدابّب الوقائية كالتدابّب العقابية ُب التشريع ا١بزائرم، مذكرة أنظر،-  2
 .116.، ص2011/2012سعيدة، /ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة الدكتور موالم الطاىر 

3
 .81.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 . كما يليها من ىذه الرسالة161. ص. كعليو ٫بيل إٔب ما قلناه سابقا ُب أركاف جرٲبة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب-  
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كنظرا لتطور أساليب ككسائل دفع الرشوة، استحدث ا٤بشرع بعض الصور ا١بديدة ١برٲبة الرشوة كالٍب ٓب 
 .تكن معركفة سابقا ُب ظل قانوف العقوبات، كىكذا قد جـر ا٤بشرع كبل من تلقي ا٥بدايا كاإلثراء غّب ا٤بشركع

 المطلب الثاني
 الجرائم ذات الصلة بجريمة الرشوة

إضافة إٔب الرشوة، فإنو ٜبة أفعاؿ أخرل مكونة للفساد، ال تقل أٮبية عنها تتمثل ُب سلوكيات تعترب من 
 .ـ.ؼ.ك.قبيل اال٘بار بالوظيفة، إذ تتميز بكوهنا قائمة على القياـ بأفعاؿ منعها القانوف ال سيما ؽ

فاألصل أنو من يتؤب القياـ بوظيفة ما، أك يقـو بعمل من األعماؿ الوظيفية عليو أف يؤديو بغّب مقابل، إال 
، فإف شذ عن ذلك، فطلب أك قبل ا٤بقابل مهما 1ما يتقاضاه من راتب أك أجر مشركع من ا١بهة الٍب يعمل لديها

 .كاف نوعو من صاحب ا٤بصلحة مقابل القياـ أك االمتناع عن عمل ما عد ذلك ُب حكم ا١برٲبة

فما دامت الدكلة تتكفل بإعطاء موظفيها أجرا ٦بزيا يكفيهم ٗبا ٰبوؿ من مد أيديهم للبحث، فمن فعل 
من " ذلك منهم، فإف ما يأخذه من ماؿ حراـ، فهو كالغل ُب عنقو، حيث يقوؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ 

 .2"استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلوؿ

فنمو ثورة اإلنساف كازدياد مالو أمر ال يعارضو فيو أحد مٌب كاف ذلك النماء كالزيادة نتيجة نشاط أك عمل 
أك فعل مقبوؿ شرعا كقانونا، إال أف تلك الزيادة مٌب جاءت من خبلؿ ارتباط صاحب ا٤باؿ بعمل عاـ ٲبس 

 . من أين لك ىذا ؟!مصاّب الناس، فيشغل عملو كعبلقاتو لتحقيق كسب غّب مشركع، ىنا يقاؿ لو ، قف 

من ىنا جاءت فكرة اإلثراء غّب ا٤بشركع، فهذه ا١برٲبة تتضح أركاهنا مٌب ما قاـ ا٤بوظف باستغبلؿ ارتباطو 
 (.الفرع األكؿ)بعمل عاـ ٲبس مصاّب الناس، فيحقق كسبا غّب مشركع 

                                                             
قاؿ رسوؿ اهلل صلى : فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ. لقد أشار النيب عليو الصبلة كالسبلـ إٔب أف الكثّب من الناس ال يبالوف من أين اكتسبوا ا٤باؿ-  1

أنظر، أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، صحيح ". يأٌب على الناس زماف، ال يبإب ا٤برء ما أخذ منو، أمن ا٢ببلؿ أـ من ا٢براـ:" اهلل عليو كسلم 
 .352.، ص2059.، ا٢بديث رقم2011البخارم، ا٤بكتبة العصرية، بّبكت، 

2
، ا٤برجع السابق، 01.اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ج. كىو حديث صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه-  

 .563.، ص1472.ا٢بديث رقم
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كإذا كانت كلمة الرشوة توحي للوىلة األكٔب بالفظاعة، فاالستعماؿ اليومي ٥بذه الكلمة أعطاىا قبوال كاسعا 
لدل األفراد كجعل مفهومها ٱبتلط مع مفهـو ا٥بدية لعدة أسباب كعوامل، فإذا كانت ا٥بدية ُب أصو٥با النقية رمزا 

 .لعبلقة ما كتعرب عن أحاسيس ٝبيلة، فهي قد تلتبس بأىداؼ كمعا٘ب تقرهبا من معُب الرشوة

فالتداخل الذم يتشكل من جراء ا٤بمارسة غّب ا٤بصرح بأىدافها ا٤بستقبلية ٯبعل مفهـو تلقي ا٥بدايا يتداخل 
بشكل كاضح مع مفهـو الرشوة، كىنا يكمن ا٢بديث عن ٛبرير السلوؾ الرشوم من خبلؿ ىدية مبينة لنوايا أخرل 

 (.الفرع الثاني)

 الفرع األكؿ
 جريمة اإلثراء غير المشركع

كاف من ا٤ببادئ الٍب تضمنتها اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، ٘برٙب الكسب غّب ا٤بشركع ُب قطاع 
الوظيف العمومي، فالزيادة ُب ثركات بعض ا٤بوظفْب كعدـ تناسبها مع دخو٥بم كعجزىم عن إثبات مصدرىا، 
مقارنة ٗبداخلهم ا٤بشركعة، كل ىذا كاف من األسباب الدافعة إٔب مسائلة الفرد عن الكسب الذم حققو أثناء 

حيث حثت اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد بالدكؿ األطراؼ بإلزامية كضركرة اٚباذ . توليو الوظيفة العامة
 .1التدابّب التشريعية البلزمة لتجرٙب ذلك

كلتكريس ىذا ا٤ببدأ الذم تضمنتو االتفاقية، قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم باستحداث نص تشريعي الذم يعاقب 
يعاقب با٢ببس من " ـ حيث تنص الفقرة األكٔب منها على أنو.ؼ.ك. ؽ37على اإلثراء غّب ا٤بشركع ٗبوجب ا٤بادة 

ج كل موظف عمومي ال ٲبكنو تقدٙب . د1000.000ج إٔب .د 200.000سنتْب إٔب عشر سنوات كبغرامة من 
 ".تربير الزيادة ا٤بعتربة الٍب طرأت ُب ذمتو ا٤بالية ٗبداخلو ا٤بشركعة

كما أف ا٤بشرع الدستورم كفل ىذا ا٤ببدأ من خبلؿ تضمينو أكال نصا ُب الدستور ٰبمي ا٤بلكية ا٣باصة، 
، كما أنو ُب ذات الوقت منع من أف "ال يتم نزع ا٤بلكية إال ُب إطار القانوف"  منو على 20حيث تنص ا٤بادة 

                                                             
تنظر كل دكلة طرؼ، رىنا بدستورىا كا٤ببادئ األساسية لنظامها القانو٘ب، ُب :" أنو من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على 20تنص ا٤بادة -  1

اعتماد ما قد يلـز من تدابّب تشريعية كتدابّب أخرل لتجرٙب تعمد موظف عمومي إثراء غّب مشركع، أم زيادة موجوداتو زيادة كبّبة ال يستطيع تعليلها 
". بصورة معقولة قياسا إٔب دخلو
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ال ٲبكن "  من التعديل الدستورم األخّب على أنو21تكوف الوظيفة مصدرا للثراء غّب ا٤بشركع، حيث تنص ا٤بادة 
 ".أف تكوف الوظائف كالعهد ُب مؤسسات الدكلة مصدرا للثراء، كال كسيلة ٣بدمة ا٤بصاّب ا٣باصة

كهبذا، يكوف ا٤بشرع من خبلؿ قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو قد ٘باكز القصور ا٤بسجل على قانوف 
 . لتغطية ىذا النقص37العقوبات، باإلحاطة بصورة من صور الفساد ا٣بفي كالصعب اإلثبات، كجاء بنص ا٤بادة 

ٯبب أف ننوه أف لكل جرٲبة أسباب كدكافع، كاختبلؿ قيمة الثراء ا٤بشركع ىي انعكاس حقيقي ٤بؤثرات 
فالفرد يسعى دائما إٔب ٙبقيق ا٤بوازنة بْب الدخل كاإلنفاؽ، كحْب يصطدـ باالرتفاع الدائم . بنائية ٲبر هبا اجملتمع

ُب األسعار دكف أف يقابلو ارتفاع مواز ُب الدخل، فهذا يعجزه عن إشباع حاجاتو األساسية من مأكل كملبس 
كمأكل، األمر الذم قد يزعزع فيو قيمة الثراء أك الكسب ا٤بشركع، فيدفعو إٔب ارتكاب إحدل جرائم الرشوة أك 

 .االختبلس

إننا ال نربر ا١برٲبة كلكن ندعو من خبلؿ قلمنا ىذا الدكلة إٔب ٙبسْب الوضع االقتصادم كاالجتماعي 
باعتبارىا أ٪بع كسيلة كقائية من ا١برائم، ككذا كضع سياسة عبلجية تتناسب مع ظركؼ الواقع، كا٢بد من زيادة 

 .األسعار كتشديد الرقابة ٤بنع الفساد

، ٍب تبياف األركاف الٍب تقـو عليها ىذه (أكال)كعليو، نستعرض فيما يلي ا٤بقصود باإلثراء غّب ا٤بشركع 
 (.ثانيا)ا١برٲبة 

 تعريف اإلثراء غير المشركع: أكال
يقصد باإلثراء غّب ا٤بشركع كل ما ٛبلكو ا٤بوظف أك من ُب حكمو، فصار ضمن ذمتو ا٤بالية عنصرا من 

عناصرىا، باستغبلؿ ما تسبغو عليو كظيفتو أك ٱبولو مركزه من إمكانيات تطوع لو االجَباء على ٧باـر القانوف ٗبا 
 .1ٲبس كما يفَبض ُب ا٤بوظف العاـ من األمانة كالنزاىة

، نظرية اإلثراء ببل سبب كالٍب تناك٥با القانوف ا٤بد٘ب كالذم يقضي  كل "كلعل أقرب ما يكوف ٥بذا ا٤بفهـو
من ناؿ ٕبسن نية عن عمل الغّب أك من شيء لو منفعة ليس ٥با ما يربرىا، يلـز بتعويض من كقع اإلثراء على 

 .2"حسابو بقدر ما استفاد من العمل أك الشيء

                                                             
1

  .70. صبلح الدين حسن السيسي، ا٤برجع السابق، ص-
2
.  من القانوف ا٤بد٘ب ا١بزائرم141ا٤بادة -  
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كهبذا يتضح أف كبل من اإلثراء غّب ا٤بشركع كاإلثراء ببل سبب يتفقاف ُب مسألتْب، تتعلق األكٔب بالزيادة ُب 
 .الذمة ا٤بالية، أما الثانية، فهي تشمل انعداـ السبب القانو٘ب لئلثراء

ـ .ؼ.ك. ؽ37كصفها ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة - فاإلثراء غّب ا٤بشركع جرٲبة ترتكز على حصوؿ زيادة 
 ُب الذمة ا٤بالية للموظف، كالٍب قد تظهر من خبلؿ ٭بط عيش كتصرفات ا١با٘ب، كشرائو لعقارات –" با٤بعتربة"

 .باىظة الثمن، أك كزيادة رصيده البنكي بشكل يتناَب ك مداخيلو الشرعية الٍب صرح هبا

 أركاف جريمة اإلثراء غير المشركع: ثانيا

ـ أف جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع ىي من ا١برائم الٍب .ؼ.ك. ؽ37يظهر لنا من خبلؿ قراءة نص ا٤بادة 
 :يشَبط ُب مرتكبها توافر صفة ا٤بوظف العمومي، كما تتطلب توافر الركن ا٤بادم كالركن ا٤بعنوم على النحو اآلٌب

 :يتمثل ُب السلوؾ اإلجرامي الذم يتحقق ب: الركن المادم-1

 1حصوؿ زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي-أ

يشَبط أف تطرأ زيادة معتربة ُب الذمة ا٤بالية للموظف العمومي، مقارنة ٗبداخليو، كعرب عنها ا٤بشرع ا١بزائرم 
كمثا٥با شراء فيبل فاخرة، كثرة األسفار . با٤بعتربة، أم أف تكوف ذات أٮبية كملفتة للنظر، كأف تكوف ظاىرة للعياف

 .للخارج

حيث يبقي ا١با٘ب على - أم خفية–لكن قد يصعب إثبات اإلثراء ُب حالة ما إذا كانت الزيادة مستَبة 
 .٭بط عيشو ا٤بعتاد

كاإلشكاؿ اآلخر الذم قد يثار ىنا يتعلق بالزيادة ا٤بعتربة ُب الذمة ا٤بالية ألكالد ا٤بوظف ، فهل يسرم عليو 
 .النص ا١بنائي؟

ـ الٍب تلـز ا٤بوظف بالتصريح ٗبمتلكاتو ىو كأكالده القصر، ٩با يوحي بأف .ؼ.ك. ؽ05إعماال لنص ا٤بادة 
الزيادة ا٤بعتربة كغّب ا٤بربرة ُب الذمة ا٤بالية ألكالد ا٤بوظف معاقب عليها كيسأؿ عنها ا٤بوظف كفقا ١برٲبة اإلثراء غّب 

 .ا٤بشركع

                                                             
1
. 72.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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 أف تكوف الزيادة معتبرة مقارنة بمداخيل الموظف المشركعة-ب

ال تقـو ا١برٲبة إال إذا عجز ا٤بوظف عن تربير الزيادة ُب ذمتو ا٤بالية أك مداخيلو ا٤بشركعة الٍب تشمل كل ما 
 .ٯبنيو ا٤بوظف العمومي من عملو أك ما قد يؤكؿ إليو عن طريق اإلرث أك ا٥ببة

، كأف عبء اإلثبات يقع على 1كإذا كاف ا٤ببدأ الدستورم مستقر على أف ا٤بتهم برمء حٌب تثبت إدانتو
سلطة االهتاـ، إال أف األمر خبلؼ ذلك ُب جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع، إذ يتعْب على ا٤بتهم أف يربر الزيادة الٍب 

 .طرأت على ذمتو ا٤بالية، كيثبت براءتو، كإال كاف ٧بل إدانة

اعترب البعض أف جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع تشكل انتهاكا حقيقيا لقرينة الرباءة، لنقلها عبء اإلثبات من 
حٌب أف بعض دكؿ . سلطة االهتاـ إٔب ا٤بتهم الذم يقع عليو كاجب إثبات مشركعية مصدر األمواؿ الٍب ٰبوزىا

أكركبا الغربية قد اعَبضت إباف مفاكضات إعداد اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على كجود نص خاص 
بتجرٙب اإلثراء غّب ا٤بشركع لبلعتبارات ا٤بتعلقة بتعارضو مع ا٤ببادئ القانونية كال سيما قرينة الرباءة، كما يتفرع عن 

 .2نقل عبء اإلثبات

ـ ٕبجة إىداره ٤ببدأ الرباءة .ؼ.ك. ؽ37كا٢بقيقة أنو ليس من شأف القاضي ا١بنائي إغفاؿ نص ا٤بادة 
 .ا٤بفَبض ُب ا٤بتهم، فالقاضي مكلف بتطبيق القانوف الذم بْب يديو ال بالرقابة عليو

ٍب إننا نرل أف ا٤بشكلة ال تكمن ُب التطبيق ا٢برُب للمبدأ كعدـ كجود أم استثناءات عليو، فقد قضى 
أنو ٲبكن ُب بعض األحواؿ، كخاصة ُب مسائل ا٤بخالفات كضع قرائن بتوافر ا٣بطأ، " اجمللس الدستورم الفرنسي 

، فاجمللس اشَبط ىنا للتضحية 3"بشرط كفالة حقوؽ الدفاع، كأف تشّب الوقائع بصورة معقولة إٔب نسبتها إٔب ا٤بتهم
بأصل الرباءة أف تكوف قرينة اإلثبات قابلة إلثبات العكس، كأف تستخلص القرينة من كقائع تشّب بصورة معقولة 

 .إٔب نسبة إٔب نسبة الواقعة إٔب ا٤بتهم كأف تكفل لو حقوؽ الدفاع
 

                                                             
كل شخص يعترب بريئا حٌب تثبت جهة قضائية نظامية إدانتو ُب إطار ٧باكمة عادلة تؤمن "  من التعديل الدستورم األخّب على أنو 45تنص ا٤بادة -  1

 ".لو الضمانات البلزمة للدفاع عنو
 .100.آماؿ يعيش ٛباـ، ا٤برجع السابق، ص .من بْب ىذه الدكؿ الٍب اعَبضت على ٘برٙب اإلثراء غّب ا٤بشركع ٪بد سويسرا، إسبانيا-  2
3
، دار الشركؽ، القاىرة، 02.، أشار إليو أٞبد فتحي سركر، القانوف ا١بنائي الدستورم، ط16/06/1999قرار اجمللس الدستورم الفرنسي، -  

. 297.، ص2002
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 استمرارية جريمة اإلثراء غير المشركع-ج

ـ، فإف جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع ىي جرٲبة مستمرة، تقـو إما .ؼ.ك. ؽ37/2طبقا ٤با تنص عليو ا٤بادة 
 .ٕبيازة ا٤بمتلكات غّب ا٤بشركعة، أك استغبل٥با بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة

كا٤ببلحظة ىنا أنو إذا كانت ا٢بيازة أك االستغبلؿ ا٤بباشر للمادة ٧بل ا١برٲبة ال تثّب أم إشكاؿ، فإف 
 .1االستغبلؿ غّب ا٤بباشر يصعب إثباتو

 : الركن المعنوم-2

باعتبار جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع جرٲبة عمدية، فهي تتطلب توافر عنصرم العلم كاإلرادة، أم علم ا١با٘ب 
بأنو موظف، كعلمو بتحقق الزيادة ا٤بعتربة ُب ذمتو ا٤بالية، مقارنة ٗبداخيلو ا٤بشركعة، كعجزه عن تربيرىا بصورة 

قانونية، كمن ٍب فبل تقـو ا١برٲبة إذا حصلت الزيادة ُب الذمة ا٤بالية للموظف دكف علمو أك نتيجة إٮباؿ أك بدكف 
 .كما ٯبب أف تتجو إرادة ا١با٘ب رغم علمو بذلك إٔب تلقي ىذه الزيادة ا٤بعتربة، ككذا عجزه عن تربيرىا.قصد

فإذا ما ٙبققت األركاف السابقة على النحو ا٤ببْب، قامت ا١برٲبة الٍب قرر ٥با ا٤بشرع عقوبات صارمة تتمثل 
ج، كما يعاقب بنفس . د1000.000ج إٔب . د200.000ُب ا٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات، كبغرامة من 

 .العقوبة كل شخص ساىم عمدا ُب التسَب على ا٤بصدر غّب ا٤بشركع لؤلمواؿ بأية طريقة كانت

كمن بْب صور الرشوة تلقي ا٥بدايا لتسهيل أداء خدمة ما، إذا تعترب إحدل الصور الٍب استدركها ا٤بشرع 
 .بالتجرٙب ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو

 الفرع الثاني
 جريمة تلقي الهدايا

إف الشبكات الرشوية ال ٲبكن ٥با أف تستمر إذا ٓب تكن نسقا تنظيميا قائما بذاتو، كمن ىذا ا٤بنطلق برزت 
 .2مفاىيم عديدة تدرس الرشوة كنظاـ اجتماعي ديناميكي لو حدكد ٙبددىا طبيعة كنوع الفعل الرشوم

كاستكماال لدائرة ا٢بماية من جرائم الفساد الٍب سنها ا٤بشرع، جاء نوع آخر من ا١برائم ا٤بلحقة بالرشوة 
الٍب تتضمن أفعاال يوجد بينها كبْب الرشوة نوع من الشبو من حيث اإلخبلؿ بنزاىة الوظيفة العامة، كيدخل ُب 

                                                             
 .100.آماؿ يعيش ٛباـ، ا٤برجع السابق، ص-  1

2 - Cf. Valère Nkelzok KOMTSINDI, La corruption : une lecture systémique, 1ère édit, édit. Dianoïa, 2004, p.34. 
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ـ، حيث تنطوم ىذه ا١برٲبة على جعل .ؼ.ك. ؽ38ىذا النطاؽ جرٲبة تلقي ا٥بدايا ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 
 .الوظيفة العامة مصدرا لئلثراء غّب ا٤بشركع للصاّب ا٣باص

كحيث أف ا٤بوظف يرتبط بالدكلة ألداء أعماؿ كظيفتو كذلك لقاء أجر كليس لو أف يتقاضى من األفراد 
 .مقاببل ألداء ىذا العمل

فعلة التجرٙب ليست ا٥بدية بذاهتا، كإ٭با الظركؼ كالوقائع الٍب يثبت منها تأثّب ا٥بدية على كاجبات ا٤بوظف 
فالتجرٙب يكوف كجزاء للتخطيط من أجل التأثّب على ا٤بوظف، بينما ال تقـو ا١برٲبة إذا كانت ا٥بدية . 1العمومي

معزكلة عن أم قصد غّب مشركع، ككانت صادرة عن حسن نية، كبالتإب يكوف ا٤بقصود من التجرٙب على حد 
 .2تعبّب الدكتور أحسن بوسقيعة، ىو درء الشبهة عن ا٤بوظف العمومي

ٍب نعرج إٔب  (أكال)ك٢بساسية ىذا ا٤بوضوع نستعرض ُب نقطة أكٔب مشركعية ا٥بدية ُب الفقو اإلسبلمي 
 (.ثانيا)أركاف جرٲبة تلقي ا٥بدايا 

 مشركعية الهدية في الفقو اإلسالمي: أكال

ا٥بدية ُب اللغة ىي ما أٙبف بو، يقاؿ أىديت لو كإليو، كالتهادم ىي ألف يهدم بعضهم إٔب بعض، 
، أما اصطبلحا فهي ٛبليك ُب ا٢بياة بغّب عوض، كىي تأخذ معُب ا٥ببة كالصدقة 3كٝبعها ىدايا كىداكل

 .4كالعطية

كقد كردت أحاديث ُب السنة النبوية تدؿ على الَبغيب ُب ا٥بدايا كقولو صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٢بديث 
كاف : قالت- عن عائشة رضي اهلل عنها–ككرد أيضا  . 1"هتادكا ٙبابوا- " رضي اهلل عنو- الذم يركيو أبو ىريرة

 .2رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقبل ا٥بدية  كيثيب عليها

                                                             
1

- Cf. Bruce M.Bailey , La lutte contre la corruption : Questions et stratégies, Agence canadienne de 

développement international, Québec, 2000, p.05. 
 .71.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  2
 . 357.ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين ، ا٤بوجع السابق، ص-  3
4
جامعة النجاح /أنظر، سعيد كجيو سعيد منصور، أحكاـ ا٥بدية ُب الفقو اإلسبلمي، مذكرة ماجستّب ُب الفقو ك التشريع، كلية الدراسات العليا -  

 . 08.، ص2011الوطنية، نابلس، فلسطْب، 
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كقد أٝبع علماء األمة كفقهاؤىا ُب ٝبيع العصور كا٤بذاىب على أف ا٥بدية مندكبة، كرغبوا هبا، ٤با ٥با من 
أثر ُب التقارب، كاأللفة بْب أفراد اجملتمع ا٤بسلم، كألف اإلنساف مفطور على حب من أحسن إليو كأكرمو، فهي 

أما من أسندت لو . 3مندكبة ٤با فيها من التعاكف على ا٣بّب ككسب القلوب، كهبذا تتضح ا٢بكمة من مشركعيتها
إحدل الوظائف العامة كالوالة كالقضاة كموظفي الدكلة، فقد أٝبع لعلماء على أف ا٥بدية ٥بم حراـ، ألف ا٤بقصود 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى :  فعن أيب سعد ا٣بذرم قاؿ.4منها التقرب ألجل ا٤بنصب كا٤بكانة كىي نوع من أنواع الرشوة
، ككاف ا٣بليفة عمر ابن عبد العزيز رضي اهلل عنو يرد ا٥بدية، فلما قيل لو 5"ىدايا األمراء غلوؿ"اهلل عليو كسلم 

كانت لو ىدية، كلنا رشوة ألنو كاف يتقرب إليو لنبوتو ال : كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقبلها، قاؿ
 .6لواليتو، ك٫بن يتقرب إلينا لواليتنا

 أركاف جريمة تلقي الهدايا: ثانيا

ج . د50.000يعاقب با٢ببس من ستة أشهر إٔب سنتْب كبغرامة من "ـ على أنو .ؼ.ك. ؽ38تنص ا٤بادة 
ج كل موظف عمومي يقبل من شخص ىدية أك أية مزية غّب مستحقة من شأهنا أف تؤثر ُب . د200.000إٔب 

 .سّب إجراء ما أك معاملة ٥با صلة ٗبهامو

 ".يعاقب الشخص مقدـ ا٥بدية بنفس العقوبة ا٤بذكورة ُب الفقرة السابقة

، "تلقي ا٥بدايا"ا٤ببلحظة األكلية الٍب نبديها من خبلؿ قراءة ىذه ا٤بادة، ىو عنواف ا١برٲبة الذم جاء ٙبت 
بينما ا٤بادة ال ٘بـر فقط فعل التلقي، كإ٭با تعاقب أم شخص يقدـ ا٥بدية من أجل التأثّب ُب سّب إجراء ما أك 

 .معاملة ٥با صلة ٗبهاـ ا٤بوظف، كعليو حبذا لو يغّب ا٤بشرع تسمية ا١برٲبة ب جرٲبة تلقي ا٥بدايا كتقدٲبها

، كالركن (1)كإضافة إٔب صفة ا١با٘ب الٍب ىي أيضا ركن ُب ىذه ا١برٲبة، ٪بد أهنا تقـو على الركن ا٤بادم 
 (.2)ا٤بعنوم 

                                                                                                                                                                                              
1
، رقم 2003، دار الكتب العلمية، بّبكت، 06.، ج03.أنظر، أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي، السنن الكربل، ط-  

 .280.، ص11946.ا٢بديث
 .446.، ص2585.أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، رقم ا٢بديث-  2
  .26.سعيد كجيو سعيد ا٤بنصور، ا٤برجع السابق، ص-  3
 . 88. سعيد كجيو سعيد ا٤بنصور، ا٤برجع السابق، ص- 4

5
 .233.، ص20474.، ا٤برجع السابق، رقم ا٢بديث10.أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي، ج-  

6
 .223.، ص1992، إصدار كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت، 22.، ج02.أنظر، ا٤بوسوعة الفقهية، ط-  
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 : الركن المادم-1

، "قبوؿ ىدية أك أية مزية غّب مستحقة" بعبارة 38يتمثل ُب تلقي ا٤بوظف ا٥بدايا كجاء ُب نص ا٤بادة 
 :كيتحلل بدكره إٔب عنصرين

 أف يتلقى الموظف العمومي ىدية أك مزية-أ

كيعِب التلقي ىنا االستسبلـ حقيقة ال ٦برد قبوؿ ا٥بدية، فالقبوؿ ال يتضمن بالضركرة كضع ا١با٘ب يده على 
 .1ا٥بدية فعبل، كإ٭با قد يتضمن أيضا تسلمو ٥با بعد حْب

كىنا يكمن االختبلؼ بْب ىذه ا١برٲبة كجرٲبة الرشوة السلبية السالفة الذكر، حيث يفَبض ُب ىذه األخّبة 
أف يكوف ىناؾ عرض مزية من صاحب ا٢باجة إٔب ا٤بوظف لقاء قضاء حاجتو، كذلك بأداء عمل لصا٢بو أك 

االمتناع عن أدائو، ُب حْب أف قبوؿ ا٥بدية ُب جرٲبة تلقي ا٥بدايا ال يشَبط فيو قضاء حاجة إذ ٓب يربطو ا٤بشرع 
 .بأداء عمل أك االمتناع عن أدائو

أك يمنحها يعد راشيا الشخص الذم يعرض ىدية " 2كقد قضت احملكمة العليا ُب أحد قراراهتا بأنو 
، كال يعفى من العقاب إال إذا كاف مضطرا على ارتكاب للموظف لحملو على أداء عمل من أعماؿ كظيفتو
 ". من قانوف العقوبات48ا١برٲبة بقوة ليس ُب استطاعتو مقاكمتها كفقا للمادة 

 

 

 أف يكوف من شأف تلك الهدية السير على إجراء أك معاملة ما لها صلة بمهاـ الموظف-ب

كهبذا فإف . أم يشَبط أف يكوف ٤بقدـ ا٥بدية حاجة أك معاملة أك طلب معركض على ا٤بوظف العمومي
ا٥بدية الٍب يتلقاىا ا٤بوظف العمومي كالٍب ليس من شأهنا التأثّب ُب عملو أك كاجباتو الوظيفية، إما لعدـ كجود 

                                                             
1
 .270.رمزم بن الصديق، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .271.، ص01.، ع1994، اجمللة القضائية، 77162، ملف رقم 12/04/1992ـ، .ج.٧بكمة عليا، غ-  
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معاملة خاصة ٗبقدـ ا٥بدية أك كجودىا كلكن ليس ٗبقدكر ا٥بدية تغيّب ٦بريات األمور كاألعماؿ كتوجيهها ٫بو 
 .1كجهة أخرل، ال تقـو هبا ا١برٲبة النتفاء شرط التأثّب

كمع ىذا يبقى سائغا التساؤؿ حوؿ ا٤بعيار الذم ٲبكن من معرفة ا٥بدية الٍب من شأهنا التأثّب على سّب 
 .إجراء أك معاملة ما، من ا٥بدية غّب ا٤بؤثرة؟

يرل الدكتور أحسن بوسقيعة أف تقرير ذلك يعود للسلطة التقديرية لقاضي ا٤بوضوع مستأنسا ُب ذلك 
 .2بالظركؼ كالوقائع الٍب يثبت منها تأثّب ا٥بدية من عدمو على كاجبات ا٤بوظف العمومي

 الركن المعنوم-2

جرٲبة تلقي ا٥بدايا جرٲبة عمدية، تتطلب أف يكوف ا١با٘ب عا٤با بأف مقدـ ا٥بدية لو حاجة لديو، كا٘باه 
فإذا ما ٙبققت األركاف السابقة قامت ا١برٲبة ُب حق متلقي ا٥بدية كمقدمها على .إرادتو رغم ذلك إٔب تلقيها

 .السواء

ا٤بشرع ا١بنائي ال ٰبمي فقط الوظيفة العامة من خطر اإلخبلؿ هبا، أك صيانة ا٤باؿ العاـ كاحملافظة عليو، 
كلكنو با٤بقابل ٰبمي األفراد من إمكانية ا٢بصوؿ مهم على أمواؿ غّب مستحقة، أك متجاكزة ما ىو مستحق، كىو 

 .ما عرب عنو ا٤بشرع ا١بزائرم ٔبرٲبة الغدر

 

 

 

 

 

                                                             
أٞبد رفعت خفاجي، . ىذا العرؼ الذم بدأ ُب ببلد ا٤بشرؽ كخاصة تركيا، كانتشر إٔب سائر بقاع العآب le pourboireكمثاؿ ذلك، البقشيش -  1

 .   303.ا٤برجع السابق، ص
2
 . 71.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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 المطلب الثالث
 جريمة الغدر كما في حكمها

إف الدكلة باعتبارىا شخصا معنويا عاما، ال تستطيع أف تقـو برسالتها كأف تؤدم دكرىا إال عن طريق 
 الدكلة كا٤بسئوؿ عن ةشخص طبيعي يقـو بالتعبّب عن إرادهتا، كالذم يضطلع بدكر مهامها باعتبارىا منفذ سياس

 .ٙبقيق أىدافها ُب التنمية االقتصادية كاالجتماعية
ىذا الشخص يتمثل ُب ا٤بوظف العمومي الذم يدخل ُب عبلقة إدارية مع ا١بهاز اإلدارم التابع لو، 

كتَبتب عن ىذه العبلقة حقوؽ يكتسبها ا٤بوظف طيلة مساره الوظيفي، مقابل قيامو بواجباتو كالتزاماتو الٍب تقع 
 .على عاتقو

كل ىذا من أجل الرفع من مردكدية الوظيفة العمومية، كالٍب ٯبب أف يتضمن نظامها القانو٘ب القواعد الٍب 
تكفل حسن اختيار ا٤بوظفْب عند التعيْب كأثناء العمل، كأف تضمن ٥بم مستول معيشة جيدة ٰبفظ ٥بم كرامتهم، 

كما ٯبب أف تنظم رقابة فعالة تسمح ٗبعاقبة ا٤بوظف ا٤بهمل أك ا٤بقصر، . كأف تعطى ٥بم الضمانات البلزمة لذلك
 .كأف يكوف كل ما يتعلق بالوظائف كا٤بوظفْب ٗبنأل عن االعتبارات الشخصية أك ا٢بزبية أك ما شاهبها

كمن بْب االلتزامات الٍب تقع على ا٤بوظف العاـ حسن إدارتو لؤلمواؿ العامة ا٤بوضوعة ٙبت تصرفو، ىذه 
 .األخّبة ٚبضع إٔب ا٢بماية القانونية، نظرا الستعما٥با ُب ٙبسْب كتطوير الكياف االجتماعي كاالقتصادم كاإلدارم

فالدكلة ا٢بديثة ٓب تعد كظيفتها كدكرىا مقصور على حفظ النظاـ العاـ، بل تعدت إٔب ا٤بساٮبة ُب النشاط 
االقتصادم، كمشاركة األفراد ُب ٩بارسة ىذا النشاط بأكجو عديدة ك٨بتلفة، ٥بذا ٙبتاج إٔب أمواؿ لكي ٙبقق الصاّب 

 .1العاـ كا٤بنفعة العامة

كاألمواؿ العامة ىي أمواؿ ٨بصصة للمنفعة العامة، كٚبصيصها ٥بذا الغرض يقتضي إفرادىا بأحكاـ خاصة 
كتظهر خصوصية ا٢بماية من خبلؿ . تكفل ٞبايتها من أم اعتداء مادم يكمن أف يعطل ٙبقيق الغرض منها

الفرع )، ك١برٲبة اإلعفاء أك التخفيض غّب القانو٘ب ُب الضريبة أك الرسم (الفرع األكؿ)٘برٙب ا٤بشرع ألفعاؿ الغدر 
 (.الفرع الثالث)، ك١برٲبة أخذ فوائد بصفة غّب قانونية (الثاني

                                                             
كباشرت النشاط االقتصادم قصد ٙبقيق  الرفاىية ا٢بارسة أصبحت أيضا تسمى بدكلة التنمية، دكلة اإلدارة، فخلعت عن نفسها قناع الدكلة -  1

أنظر، عبد ا٢بفيظ فارة، تسيّب إدارة األمبلؾ احمللية، مذكرة الدراسات العليا ا٤بتخصصة، شعبة تسيّب ا١بماعات احمللية كالتنمية، كلية العلـو . االقتصادية
 .1.، ص2007/2008قسنطينة، / االقتصادية ك علـو التسيّب، جامعة منتورم 
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 الفرع األكؿ
 جريمة الغدر

ـ كالٍب تعاقب با٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات .ؼ.ك. ؽ30كىو الفعل ا٤بنصوص عليو ُب ا٤بادة 
ج كل موظف عمومي يطالب أك يتلقى أك يشَبط أك يأمر .د 1000.000ج إٔب . د500.000كبغرامة من 

بتحصيل مبالغ مالية يعلم أهنا غّب مستحقة األداء أك ٯباكز ما ىو مستحق سواء لنفسو أك لصاّب اإلدارة أك 
 .1لصاّب األفراد الذين يقـو بالتحصيل ٢بساهبم

 الٍب تقرر أف الضرائب العامة كتعديلها كإلغائها ال 2كمن خبلؿ ىذا النص، فإنو ٯبسد القواعد الدستورية
يكوف إال بنص القانوف، كما ال ٯبوز تكليف أحد بأداء أكثر ٩با ىو مقرر إال بالقانوف، كبالتإب فتحصيل أكثر ٩با 

 .ىو مستحق من ا٤بكلف يطلق عليو قانونا ٔبرٲبة الغدر

كقد تعارؼ الفقو ا١بنائي على ىذه التسمية، الٍب ىي مأخوذة من قانوف العقوبات الفرنسي، كىي مرادفة 
 .3، كيطلق عليها البعض التعسف أك فرض ا٤بغاـرLa concussionللمصطلح الفرنسي 

كنرل أف عبارة جرٲبة التعسف ُب ا١بباية أفضل من مصطلح الغدر كوهنا األقرب ُب الداللة على ماىية ىذه 
ا١برٲبة، ذلك أف مصطلح الغدر ال يوحي بشكل جلي عن موضوع ا١برٲبة، فهو ليس من ا١بنس اللغوم ا٤بكوف 

 .4لركنها ا٤بادم

كأساس التجرٙب ىنا انو ال ٯبوز فرض أعباء أك رسـو على ا٤بواطنْب أك زيادهتا بدكف كجو حق ألف ذلك 
فإذا فرض . كمن ناحية أخرل فإف ىذه ا١برٲبة ٚبل بالثقة ُب عماؿ الدكلة. يتطلب قانوف لفرضها أك زيادهتا

 .5ا٤بوظف ضرائب أك رسـو غّب مستحقة، فاألمر ىذا يكوف خداعا كغدرا با٤بواطنْب

                                                             
 . ع قبل إلغائها. ؽ121كانت ٙبكمو ا٤بادة -  1

 ".ال ٯبوز أف ٙبدث أية ضريبة إال ٗبقتضى القانوف" من الدستور على أنو64/3تنص ا٤بادة -  2

    www.afteegypt.org:  انظر، ا٤بوقع - 3

أنظر،ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين . نقض العهد ك ترؾ الوفاء، الغدر ضد الوفاء ك النزاىة: حيث أف مصطلح الغدر من كلمة غدر ك معناىا-  4
 .302.ا٤برجع السابق، ص

5
 .156.فوزية عبد القادر، ا٤برجع السابق، ص-  

http://www.afteegypt.org/
http://www.afteegypt.org/
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يلي إٔب ٛبييز ىذه ا١برٲبة عن جرٲبة  كحٌب تتضح أكثر الطبيعة ا٣باصة ا٤بميزة ١برٲبة الغدر، نتطرؽ ُب ما
 (.ثانيا)، ٍب نبْب األركاف الٍب تقـو عليها (أكال)مشاهبة ٥با كىي جرٲبة النصب 

 تمييز جريمة الغدر عن جريمة النصب: أكال

كاف ذلك ...كل من توصل إٔب استبلـ أك تلقي أمواؿ أك منقوالت أك" ع على أف. ؽ372تنص ا٤بادة 
باالحتياؿ لسلب كل ثركة الغّب أك بعضها أك الشركع فيو إما باستعماؿ أ٠باء أك صفات كاذبة أك سلطة 

 إٔب  دج20.000سنوات على األكثر كبغرامة من  5يعاقب با٢ببس من سنة على األقل إٔب ......خيالية
يتضح لنا أف كبل ا١برٲبتْب . ـ.ؼ.ك. من ؽ30كمن خبلؿ ا٤بقارنة بْب ىذا النص كنص ا٤بادة . دج 100.000

تتفقاف أكال ُب كوهنما استيبلء على ماؿ الغّب بدكف كجو حق، ك ثانيا ُب أف ا١با٘ب يلجأ إٔب طرؽ ككسائل احتيالية 
 :إليقاع الضحية، بينما تكمن أكجو االختبلؼ ُب

أما ُب جرٲبة . ا١با٘ب ُب جرٲبة الغدر ىو موظف عاـ، كبالتإب إذا انتفت ىذه الصفة انتفت جرٲبة الغدر- 
 النصب، فإهنا ال تتطلب ىذا الصفة ُب ا١با٘ب؛  

ُب . إلرادة اجملِب عليو دكرا أساسيا ُب جرٲبة النصب، إذ يوجو احملتاؿ إرادة اجملِب عليو إٔب تسليم ا٤باؿ- 
حْب أنو ال عربة إلرادة اجملِب عليو أك رضائو ُب جرٲبة الغدر، فهي تقع ك لو كاف اجملِب عليو عا٤با بأف ما يطلبو أك 

 يأخذه ا٤بوظف غّب مستحق أك يزيد عن ا٤بستحق؛

من حيث ا٤باؿ ٧بل ا١برٲبة، فهو ُب جرٲبة الغدر ما ال يستحق أك ما يزيد عن ا٤بستحق من األعباء ا٤بالية - 
بينما أف ٧بل جرٲبة النصب قد يكوف ماال منقوال أك عقارا أك سندات أك . العامة، كالٍب تأخذ شكل النفوذ غالبا

 .   كعود أك ٨بالصات أك أكراؽ مالية أك إبراء من التزامات

 أركاف جريمة الغدر: ثانيا

 :تقـو جرٲبة الغدر على األركاف اآلتية
  (صفة ا١با٘ب): الركن المفترض/1

جرٲبة الغدر من جرائم ذكم الصفة، ففاعلها موظف عاـ لو شأف ُب ٙبصيل األمواؿ كالضرائب ك الرسـو 
 .أك العوائد ك الغرامات ا٤بالية أك ٫بوىا  كقابض الضرائب، قابض ا١بمارؾ
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كمن ٜبة فبل تقـو جرٲبة الغدر إذا كاف الفاعل غّب موظف على اإلطبلؽ، أك ُب حالة ما إذا كاف موظفا 
. عاما لكن ال شأف لو ُب ٙبصيل ا٤ببالغ ا٤بالية، إذ يتابع ُب ىاتْب ا٢بالتْب ٔبرٲبة النصب ا٤بشار إليها سابقا

فالقاضي ملـز بالتحقق من صفة ا١با٘ب كمن اختصاصو ُب ٙبصيل األعباء ك ذلك بالرجوع إٔب اختصاصات 
 .1ا٤بنصب الذم يشغلو

 الركن المادم/ 2
يتحقق الركن ا٤بادم قي جرٲبة الغدر إما بطلب أك تلقي أك اشَباط أك األمر بتحصيل مبالغ مالية غّب 

كيكوف الطلب بعبارات تدؿ على رغبة ا٤بوظف ُب ٙبصيل ما ىو غّب . مستحقة األداء أك ٘باكز ما ىو مستحق
أما التلقي فيقصد بو أخذ ا٤باؿ أم تناكلو الفورم سواء سبق ذلك الطلب أك كقع تلقائيا من ا٤بكلف . مستحق

 .باألداء ٖبطأ ُب حساباتو

كُب ىذا الصدد، انتهى القضاء الفرنسي إٔب عدـ قياـ ا١برٲبة ُب صورة إصدار أمر بالدفع لعدـ كركده ُب 
النص الذم يتحدث عن األمر بالتحصيل كليس عن األمر بالدفع، كعلى ذلك قضي بعدـ قيامة جرٲبة الغدر ُب 
حق رئيس البلدية الذم أمر بدفع مبالغ مالية ألشخاص ال صلة ٥بم بالبلدية كىو يعلم أف البلدية غّب مدينة ٥بم 

 .2بتلك ا٤ببالغ

كما قضي بإدانة مدير صندكؽ احتياط الذم قبض عبلكات غّب مستحقة باعتبار أف تلك العبلكات ٓب 
 .3ٛبنح لو على أساس أهنا أجرة، كإ٭با على أساس أهنا حقوؽ

كما قضي بإدانة ا٤بوظف العمومي الذم قاـ ٗبناسبة ٙبرير أكامر الصرؼ الشهرية بزيادة مبلغ أحد 
 .4الركاتب

ك من قبيل ٙبصيل ما ىو غّب مستحق األداء، احملضر القضائي الذم يطالب ا٤بدين بدفع مبالغ مالية 
لصاّب الدائن ٗبا يفوؽ ما ىو مستحق األداء، ك كذا كاتب الضبط ا٤بكلف بتحصيل ا٢بقوؽ ٢بساب ا٣بزينة 

                                                             
 .122.، ا٤برجع السابق، ص٘ب٧بمود ٪بييب حس-  1
2  -Crim. 30-7-1925.DH 1925.555 ;Crim.27-6-2001,BCn°162.  93.مقتبس عن أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص. 

3 - Cf. Cass crim 24 octobre 2001, Bull crim 2001, n°220.publier sur le site : 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2003-8.pdf  
4
 - Cf. Cass crim 04 mai 1979, Bull crim1979 ,n°179. Publier sur le site : 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2003-8.pdf  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2003-8.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2003-8.pdf
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ك تقـو ا١برٲبة سواء دفع اجملِب عليو ا٤باؿ برضاه أك بدكف رضاه ك سواء كاف ا٤ببلغ . الذم يزيد ُب تلك ا٢بقوؽ
 .1احملصل كبّبا أك بسيطا

ك ال يشَبط القانوف أف ٰبقق ا١با٘ب لنقسو أك لغّبه رٕبا ما، فتقـو ا١برٲبة سواء قبض ا٤باؿ لنقسو أك للخزينة 
 .2العامة أك ألم جهة أخرل

 الركن المعنوم/3

تقتضي ىذه ا١برٲبة كسابقتها توافر القصد ا١بنائي العاـ، ا٤بتمثل ُب علم ا١با٘ب بأف ا٤ببلغ ا٤بطلوب أك 
ا٤بتحصل عليو غّب مستحق، أك أنو ٘باكز ما ىو مستحق، كا٘باه إرادتو إٔب تلقي أك ٙبصيل أك ا٤بطالبة هبذه 

 .األمواؿ غّب ا٤بستحقة

فلو . ك يثار اإلشكاؿ ُب مدل اعتقاد ا٤بشرع ا١بزائرم بأخطاء ُب القانوف كسبب النتقاد القصد ا١بنائي؟
فرضنا مثبل أف موظف مصلحة الضرائب أخطأ ُب تقدير قيمة الضريبة ا٤بستحقة، أك أنو مثبل كاف ٯبهل بصدكر 

 .قانوف ألغى الضريبة الٍب طالب هبا ا٤بعِب فهل يتابع ٔبـر الغدر؟
إذا كاف ا٤بوظف ُب ا٢بالة األكٔب ال يتوافر لديو القصد ا١بنائي ٩با ٰبميو من ا٤بتابعة ا١بزائية، فإنو على 

العكس من ذلك ال ينفي عنو ا١بهل بقوانْب ا٤بالية أك الضريبة القصد ا١بنائي لديو، فا٤بشرع ا١بزائرم يفَبض فيو 
 .3العلم بالقانوف

ك من صور الغدر اإلعفاء أك التخفيض غّب القانو٘ب ُب الضريبة أك الرسم، ك ىو ما سيكوف ٧بل ٕبث فيما 
 .يلي

 

 

 

                                                             
 .192.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .192أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 ".ال يعذر أحد ٔبهل القانوف"  من الدستور على أنو 60تنص ا٤بادة -  
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 الفرع الثاني
 جريمة اإلعفاء أك التخفيض غير القانوني في الضريبة أك الرسم

، فعلى ا٤بكلفْب بدفع الضريبة دفعها دكف غش  أك هترب، 1يعترب دفع الضرائب أحد كاجبات ا٤بواطنْب
ذلك أف دفع الضرائب يدخل ُب باب التضامن االجتماعي، فالدكلة تعمل على ٙبقيق مصاّب ا٤بواطنْب ك إشباع 

 .حاجاهتم
ك من ٜبة ينشأ بْب األفراد تضامن اجتماعي ٗبوجبو يلتـز كل كاحد منهم حسب استطاعتو ك قدرتو ُب أداء 
الضريبة ا٤بفركضة عليو كي تتمكن الدكلة من القياـ بوظائفها ا٤بتعددة، ك توفّب ا٣بدمات العمومية لكافة ا٤بواطنْب 

 .2بدكف استثناء، ك بغض النظر عن مدل مساٮبتهم ُب ٙبمل النفقات العامة

فلم يعد دكر الضريبة يقتصر على ٙبقيق ا٤بركدية ا٤بالية فقط، بل تعداه لتصبح أداة من أدكات الضبط 
، ك ذلك عن طريق األثر الذم ٲبكن أف 3االقتصادم الٍب تتدخل الدكلة بواسطتها لتحقيق األىداؼ ا٤برغوب فيها

 .ٙبدثو ُب مكونات ا٤بتغّبات االقتصادية الكلية كالدخل الوطِب، االدخار ك االستثمار

ك ا٤ببلحظ أنو ُب ا١بزائر تعددت كسائل الفساد حٌب باتت تطاؿ كل اجملاالت، ك منها على ا٣بصوص ما 
ك ألٮبية الضريبة كمورد من موارد الدكلة، كضع ا٤بشرع . لو عبلقة ٗبوضوع البحث ُب قطاع ا١بباية أك الضرائب

ا١بزائرم عقوبات صارمة لقمع أم مساس هبذا ا٤بورد ا٥باـ بصفة عامة عند ٘برٲبو للتهرب الضرييب، ك بصفة خاصة 
 كل إعفاء أك ٚبفيض غّب قانو٘ب ُب الضريبة أك الرسم، كذلك 31ُب قانوف مكافحة الفساد عند ٘برٲبو ُب ا٤بادة 

 .4ٞباية ألمواؿ ا٣بزينة العمومية من الضياع

                                                             
1
ا٤بواطنوف متساككف ُب أداء الضريبة، كٯبب على كل كاحد أف يشارؾ ُب ٛبويل التكاليف العمومية حسب " أنو  من الدستور على 64تنص ا٤بادة -  

" قدرتو الضريبية
2
مذكرة ماجستّب ُب االقتصاد - 2001/2012دراسة حالة ا١بزائر – عفيف عبد ا٢بميد، فعالية السياسة الضريبية لتحقيق التنمية ا٤بستدامة أنظر،-  

 .05.، ص2013/2014، 1سطيف/الدكٕب كالتنمية ا٤بستدامة، قسم علـو التسيّب، جامعة فرحات عباس 
مذكرة ماجستّب، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو - دراسة حالة كالية تلمساف- خدٯبة ثابٍب، دراسة ٙبليلية حوؿ الضريبة كالقطاع ا٣باصأنظر،-  3

 .01.، ص2011/2012التجارية كالتسيّب، جامعة تلمساف، 
 دج كل 1000.000 دج إٔب 500.00 سنوات، كبغرامة من 10 سنوات إٔب 05يعاقب با٢ببس من " ـ على أنو .ؼ.ك. ؽ31تنص ا٤بادة -  4

موظف عمومي ٲبنح أك يأمر باالستفادة ٙبت أم شكل من األشكاؿ، كألم سبب كاف، كدكف ترخيص من القانوف من اعفاءات أك ٚبفيضات ُب 
  ".الضرائب أك الرسـو العمومية، أك يسلم ٦بانا ٧باصيل مؤسسات الدكلة
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 (.ثانيا)، ٍب أركاهنا (أكال)ك للوقوؼ على ىذه ا١برٲبة، يقتضي منا األمر تبياف ٧بل ا١برٲبة 

 محل جريمة اإلعفاء أك التخفيض غير القانوني في الضريبة ك الرسم:أكال

 يتمثل ٧بل ىذه ا١برٲبة ُب الضرائب كالرسـو ك٧باصيل مؤسسات الدكلة باإلضافة إٔب ا٢بقوؽ، فما ا٤بقصود 
 هبذه ا٤بصطلحات ٧بل ا١برٲبة؟

 لضريبةا-1

على  (سواء كانوا أشخاصا طبيعيْب أك معنويْب )مساٮبة تأخذ صورة نقدية ٘برب األفراد "تتمثل الضريبة ُب 
تقدٲبها للدكلة بغض النظر عن ما إذا كانوا يستفيدكف أـ ال من ا٣بدمات العامة الٍب تقـو هبا الدكلة كعن درجة 

. 1"استفادهتم من ىذه ا٣بدمات، كىي تفرض عليهم ٙبقيقا ألغراض مالية أك سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية
كىي نوعاف، نوع يفرض على كجود الدخل فتسمى ضريبة مباشرة، كالضرائب على الدخل كاألجور كاألرباح كنوع 

آخر تفرض على استعماؿ ىذا الدخل فتسمى ضريبة غّب مباشرة، كالضريبة الٍب يدفعها ا٤بستهلك عند شراء 
 . 2ا٤بنتجات، أك ضريبة النقل

 الرسم-2
 مبلغ مإب إلزامي يدفعو ا٤بستفيدكف إٔب ا٣بزينة العمومية مقابل خدمة معينة لتحقيق النفع "يعرؼ الرسم بأنو

 . 3"العاـ

 مؤسسات الدكلة محاصيل-3

يقصد باحملاصيل ا٤بنتجات ٗبختلف أنواعها، أما مؤسسات الدكلة ا٤بعنية ُب ىذا اجملاؿ، فهي ٝبيع 
ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم ك ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي كالتجارم ككذا ا٤بؤسسات 

 .العمومية االقتصادية

 

 

                                                             
 .220.، ص2004، دار موفـو للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، 4. ٧بمود ديودار، مبادئ االقتصاد السياسي، جأنظر،-  1
2
 .21.خدٯبة ثابٍب، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .03.عفيف عبد ا٢بميد، ا٤برجع السابق، ص-  
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 1الحقوؽ-4

كىي شكل من أشكاؿ الضرائب، تقبض ٗبناسبة أنشطة معينة كشكليات مطلوبة، كحقوؽ التسجيل الٍب 
تقبضها اإلدارة ٗبناسبة تسجيل العقود، كا٢بقوؽ ا١بمركية الٍب تقبض ٗبناسبة استّباد البضائع، كحقوؽ رخص 

 . 2الصيد ك البناء ك قيادة السيارات

 أركاف جريمة اإلعفاء أك التخفيض غير القانوني في الضريبة كالرسم: ثانيا

 .الركن ا٤بفَبض، الركن ا٤بادم، الركن ا٤بعنوم: تقـو ىذه ا١برٲبة على ثبلثة أركاف

 الركن المفترض-1
 من قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو أف يكوف 31ا٤بتمثل ُب صفة ا١با٘ب كالذم يشَبط ُب ا٤بادة 

 .موظفا عموميا

 الركن المادم-2

كا٤بتمثل ُب قياـ ا٤بوظف ٗبنح أك األمر باالستفادة من إعفاء أك ٚبفيض ُب الضريبة أك الرسم دكف ترخيص 
كيقتضي ىذا الركن أف يكوف للجا٘ب . قانو٘ب، ألنو مٌب أذف القانوف بذلك اإلعفاء أك التخفيض انتفت ا١برٲبة

اختصاص ُب ٙبصيل الضرائب كالرسـو أك ُب كضع جداكؿ للضرائب، كما ىو ا٢باؿ بالنسبة لرؤساء مصاّب 
 .3الضرائب على ا٤بستول احمللي كقابض الضرائب

كىكذا قضي ُب فرنسا بقياـ ا١برٲبة ُب حق رئيس البلدية الذم ترؾ ابنو، كىو صاحب مستودع لبيع 
ا٤بركبات، يعرض سيارتو للبيع ُب ساحة عامة تقع أماـ مستودعو كأعفاه عمدا من أداء إتاكة شغل الساحة 

 .4العامة

                                                             
1
 lesٓب يشر إليها النص العريب ُب جرٲبة اإلعفاء كالتخفيض غّب القانو٘ب ُب الضريبة كالرسم على خبلؼ النص الفرنسي كالذم استعمل مصطلح -  

droits للداللة عليها . 
2
 .97.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .98.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 -Crim. 19-5-1999, Bull, n°100.   Publier sur le site :  

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_j

urisprudence_cour_2653/droit_penal_procedure_penale_2661/droit_penal_special_11356.html  

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/droit_penal_procedure_penale_2661/droit_penal_special_11356.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/droit_penal_procedure_penale_2661/droit_penal_special_11356.html
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كما يقـو الركن ا٤بادم ٥بذه ا١برٲبة ُب حالة التسليم اجملا٘ب حملاصيل مؤسسات الدكلة بدكف ترخيص من 
القانوف، كأف تقـو مؤسسة سونلغاز بتزكيد أحد ا٤بستهلكْب ٦بانا بالكهرباء أك الغاز، أك تزكيد ا١بزائرية للمياه أحد 

كالشيء ا٤ببلحظ على ىذه الصورة أهنا غّب متجانسة مع سابقتها، األمر الذم أدل إٔب عدـ . زبائنها با٤باء ٦بانا
تناسق كتوافق شكلي ُب صور ىذه ا١برٲبة، كالواقع أف مثل ىذه الصورة كاف األحسن إ عطاؤىا كصفا جزائيا أخر 

 .1كىو تبديد أألمواؿ العمومية على حد تعبّب األستاذ أحسن بوسقيعة

  الركن المعنوم-3

يتطلب ا٤بشرع لقياـ ا١برٲبة أف يكوف ا٤بتهم عا٤با بأنو موظف ٨بتص ٗبنح أك األمر ٗبنح امتيازات ُب ٦باؿ 
الضرائب كالرسـو أك ا٢بقوؽ، أك ٨بتصا بتسليم ٧باصيل كمنتجات مؤسسات الدكلة، كما ٯبب أف يكوف عا٤با بأف 

 .2منح ىذه االمتيازات أك التسليم اجملا٘ب للمحاصيل دكف ترخيص ىو ٨بالف للقانوف 

باإلضافة إٔب ا٘باه إرادة ا٤بتهم إٔب ٙبقيق عناصر الفعل ا٤بادم ا٤بكوف للجرٲبة، فإذا انتفت اإلرادة ا٢برة 
 .كا٤بختارة انتفت ا١برٲبة

ك ألف ا٤بوظف العاـ ىو حلقة الوصل بْب الدكلة كا٤بواطن من خبلؿ ا٣بدمات الٍب يقدمها لو، ك ُب إطار 
ىذه العبلقة كثّبا ما يسعى ا٤بوظف إٔب الَببح من خبلؿ أخذ فوائد بطريقة غّب قانونية، ك ىو الفعل الذم قاـ 

 .ا٤بشرع ا١بزائرم بتجرٲبو ُب قانوف مكافحة الفساد

 الفرع الثالث
 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

جوىر ىذه ا١برٲبة ىو استغبلؿ ا١با٘ب أعماؿ الوظيفة كا٤بهاـ ا٤بكلف هبا كالذم ٱبتص بأدائها قصد ٙبقيق 
ك٥بذا فإف ا٤بشرع ٓب يسمح للموظف أف يكوف طرفا . فهي أقرب ما تكوف للرشوة. ربح أك منفعة غّب مستحقة لو

                                                             
1
 .98.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .٧.125بمود ٪بيب حسِب، ا٤برجع السابق، ص-  
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أك مستفيدا بصورة صرٰبة أك ضمنية مباشرة أك غّب مباشرة من أم عقد أك صفة تربمها اإلدارة العامة كالٍب يشرؼ 
 .1عليها أك يتؤب إدارهتا، فا١برٲبة من جرائم ا٣بطر الٍب يدفع هبا ا٤بشرع ضررا ٧بتمبل بالصاّب العاـ ٓب يتحقق بعد

لعقاب  (ع .ؽ 125، 124، 123 ـ، كالٍب ألغت ا٤بواد.ؼ.ك. من ؽ35ا٤بادة )لذلك أفرد ا٤بشرع نصا 
ا٤بوظف العاـ الذم يكوف لو شأف ُب إدارة ا٤بقاكالت أك التوريدات ا٤بتعلقة بالدكلة أك إحدل ا٥بيئات العامة إذا 

كتأخذ ىذه ا١برٲبة ُب القانوف . 2حاكؿ ا٢بصوؿ أك حصل لنفسو أك لغّبه بأية كيفية على ربح من ىذه  األعماؿ
3الفرنسي تسمية جنحة التدخل 

délit d’ingérence4، كقد اصطلح على تسميتها ُب مصر ٔبرٲبة الَببح. 

ع ا٤بلغاة مع تشديد العقاب، كىي ا٤بادة الٍب كانت ٘بـر .ؽ123فقانوف مكافحة الفساد تبُب أحكاـ ا٤بادة 
فعل كل موظف عمومي يأخذ أك يتلقى مباشرة أك بطريقة غّب مباشرة مصاّب أك فوائد من عقود أك صفقات ُب 

 .ا٢بْب الذم كاف فيو يتؤب مهمة اإلشراؼ عليها أك اإلدارة أك التصفية أك الدفع

 :ك تقـو ىذه ا١برٲبة على األركاف اآلتية

 صفة الجاني: أكال

 :ـ أف تتوفر ُب ا١با٘ب صفة ا٤بوظف العمومي على النحو اآلٌب.ؼ.ك. من ؽ35تشَبط ا٤بادة 

ا٤بوظف الذم يدير أك يشرؼ ٕبكم كظيفتو على العقود أك ا٤بناقصات أك ا٤بزايدات أك ا٤بقاكالت الٍب -ا
 تربمها ا٤بؤسسة أك ا٥بيئة التابع ٥با؛

                                                             
1

جرٲبة الَببح ىي من جرائم ا٣بطر الذم يهدد نزاىة الوظيفة العامة، ألهنا تؤدم إٔب تعريض ا٤بصلحة العامة " كُب ذلك جرل القضاء ا٤بصرم على أف - 
للخطر من تربح ا٤بوظف العاـ من كرائها، كال ٰبوؿ دكف توافر ىذا ا٣بطر أف ال يَبتب عليو خطر حقيقي، أك أف ال يتمثل ُب خطر حقيقي فعلي، فهو 

، مقتبس من أمّب فرج يوسف، 190/15، رقم 52، سنة 12/2001 /20أنظر، نقض ". خطر ٦برد ٕبكم التعارض بْب ا٤بصلحتْب العامة كا٣باصة
 .449.ا٤برجع السابق، ص

 .223.ببلؿ أمْب زين الدين، ا٤برجع السابق، ص-  2
3 - Article 432-12 code pénal « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 

mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 

conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération 

dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la 

liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». 
4
.  51.رمزم بن صديق، ا٤برجع السابق، ص-  
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ا٤بوظف الذم يكوف مكلفا بإصدار إذف بالدفع ُب عملية ما أك مكلفا بتصفية أمر ما، كىو ٗبعُب أخر -ب
 .اآلمر بالصرؼ على مستول ا٤بؤسسة أك ا٥بيئة الٍب يعمل هبا، كيأخذ ٗبقتضى عملو ىذا فائدة غّب مشركعة

كال يهم حسب رأم الدكتور أحسن بوسقيعة مصدر اختصاص ا٤بوظف بالعمل الذم انتفع منو؛ فقد 
كمن ٍب فإف ا١برٲبة ال  .1يتحدد اختصاصو بناء على قانوف أك الئحة أك قرار إدارم أك تكليف من رئيس  ٨بتص

تقـو إذا ٘باكز ا٤بوظف اختصاصو أك أقحم نفسو ُب اختصاص غّبه ك لو حصل من ذلك على فوائد ، فبل جرٲبة 
 .2إذا انتفت اإلدارة كاإلشراؼ

ع دكف إعادة تبِب أحكامها . ؽ124لكن ما يثّب التساؤؿ ىو السبب الذم دفع با٤بشرع إٔب إلغاء ا٤بادة 
سنوات الٍب تلي تاريخ انتهاء ا٤بوظف من أعماؿ كظيفتو   5كىي ا٤بادة الٍب كانت ٛبدد النطاؽ الزمِب للتجرٙب ٤بدة 

كىذا لئلحاطة بتبلعبات ا٤بوظف الذم يقدـ على االستقالة بعد هتيئة مصا٢بو غّب ا٤بشركعة ليقـو فيما بعد 
 . le pantouflage بأخذىا دكف الوقوع ٙبت طائلة التجرٙب كالعقاب كىو ما يسمى ب

ـ على النحو الذم كانت عليو سلفا لتجنب .ؼ.ك. ؽ35كُب ىدا الشأف، نرل ضركرة تعديل أحكاـ ا٤بادة 
 .تبلعبات بعض ا٤بوظفْب 

 كقوامو  ركيزتاف : الركن المادم:ثانيا

 السلوؾ المجـر-1

كىو أخذ أك تلقي ا٤بوظف لفوائد بصفة غّب قانونية من أعماؿ كظيفتو، تكوف لو فيها سلطة اإلدارة أك 
 .اإلشراؼ، سواء كانت الفائدة لو أك لغّبه 

 :ـ العمليات الٍب ٰبظر فيها على ا٤بوظف اخذ أك تلقي منها فائدة كىي.ؼ.ك. ؽ35كقد عددت ا٤بادة 
 .العقود، ا٤بناقصات، ا٤بزايدات، ا٤بقاكالت

كقد سقطت  conserver   ُب نسختها بالفرنسية صورة ثالثة كىي االحتفاظ بالفائدة35كأضافت ا٤بادة 
كيتحقق الركن ا٤بادم ُب ىذه ا١برٲبة سواء أخذ أك تلقى .  ُب نسختها العربية35ىذه األخّبة من نص ا٤بادة 

                                                             
1
 .101.أحسن بوسقيعة ا٤برجع السابق، ص- 

2
 .104.أنظر، أحسن بوسقيعة ا٤برجع السابق، ص-  
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ا١با٘ب الفائدة بصفة  مباشرة كحصولو على مبلغ مإب أك عن طريق عقد صورم، كأف يتعاقد مع ا٤بؤسسة أك ا٥بيئة 
الٍب يشرؼ عليها أك يديرىا باسم كٮبي لتزكيدىا باحتياجاهتا من سلعة معينة يستوردىا من مؤسسة ٘بارية ىي ُب 

 .ا٢بقيقة ٩بلوكة لو

كعملية من العمليات " أك ا٤بؤسسات"كما ٘بدر اإلشارة إٔب أف النص باللغة العربية، قد أضاؼ عبارة 
ا٤بذكورة، كٓب يذكر ذلك ُب النص باللغة الفرنسية، كال ٘بد ىذه اإلضافة ُب حقيقة األمر أم تربير على اعتبار أف 

ا٤بؤسسات ال تعد عملية من العمليات الٍب ٲبكن أف يقـو هبا ا٤بوظف، كرٗبا يكوف األمر سوء ترٝبة فقط، 
يلتقي ُب ترٝبتو إٔب اللغة الفرنسية مع مصطلح مقاكالت، كاللذاف يأخذاف نفس الَبٝبة " مؤسسات"فمصطلح 

 .Les entreprises كىي 

 محل الجريمة- 2

 أف تكوف 35كىي الفوائد الٍب يتلقاىا ا٤بوظف، كال يهم نوع الفائدة كال مقدارىا، كغاية ما اشَبطتو ا٤بادة 
كما ال يهم إف نفذت الصفقة أك العقد أك . تلك الفوائد نتاج األعماؿ الٍب يديرىا ا١با٘ب أك يشرؼ عليها

االتفاقية الٍب ًب  على أساسها أخذ الفائدة أـ ٓب تنفذ، فا١برٲبة تقـو بالرغم من أف العمل ا٤بطلوب من ا١با٘ب ٓب 
 .1يتحقق كىذا ألسباب خارجة عن إرادتو، فالضرر ليس عنصرا من عناصر الركن ا٤بادم ٥بذه ا١برٲبة

فليس من عناصر ىذه ا١برٲبة أف يناؿ الدكلة أك إحدل ا٤بؤسسات أك ا٥بيئات التابعة ٥با ضرر كإف كاف ىذا 
ىو الوضع الغالب، كما أف استفادة ا١با٘ب غّب مرتبطة با٢بصوؿ على ربح، فتتحقق ا١برٲبة حٌب كإف ٓب ٰبصل 

 .على ربح

 الركن المعنوم : ثالثا
يقتضي ىذا الركن ا٘باه إرادة ا١با٘ب ا٢برة كالكاملة إٔب ا٢بصوؿ على منافع غّب قانونية من العقود أك 

، كعليو فالركن ا٤بعنوم ُب ىذه 2ا٤بؤسسات الٍب يديرىا أك يشرؼ عليها، فضبل عن علمو لكافة عناصر ا١برٲبة
 . ا١برٲبة يتمثل ُب القصد ا١بنائي العاـ ال غّب

                                                             
مقارنة –أنظر، مليكة ىناف، الرشوة كاالختبلس كتكسب ا٤بوظف العاـ من خبلؿ كظيفتو ُب الفقو اإلسبلمي كقانوف مكافحة الفساد ا١بزائرم -  1

. 149.، ص2010، اإلسكندرية، دار ا١بامعة ا١بديدة، 1.ط-ببعض التشريعات العربية
2
ف، .س.دار النهضة العربية، القاىرة، د- القسم ا٣باص ، ا١برائم ا٤بضرة با٤بصلحة العامة–٧بمد السعيد عبد الفتاح، شرح قانوف العقوبات أنظر، -  

 .157.ص
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رغم إلغاء ا٤بشرع ا١بزائرم لغالبية نصوص قانوف العقوبات كالٍب ٥با عبلقة بالفساد ٗبختلف أشكا٥با كنقلها 
إٔب قانوف مستقل عموما ىو قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، إال أف دكره ٓب يقتصر على نقل النصوص من 

قانوف إٔب آخر، بل تعدل األمر ذلك إٔب حد توسيع نطاؽ ك٦باؿ بعض جرائم الفساد، كاالختبلس لكي تتبلءـ 
 .أكثر ك السياسة ا١بنائية ٤بكافحة الفساد، كىو ما سيكوف ٧بل ٕبث فيما يلي

 المطلب الرابع
 جريمة اختالس ممتلكات أك استعمالها على نحو غير شرعي

إف من أكثر صور الفساد ظهورا ُب الوقت ا٢باضر ىو اختبلس األمواؿ العامة كاالستحواذ عليها هبدؼ 
فبل ٚبلو ا١برائد اليومية من نشر العديد من حاالت االختبلس من قبل موظفي الدكلة أك حٌب . حرماف الدكلة منها

 .1القائمْب على إدارة مرافقها ا٢بيوية

كقوع مثل ىذه - كسعو ذلك-٥بذه األسباب ك ألجلها جاء موقف التشريع ا١بنائي متشددا كي ٲبنح ما  
ا١برٲبة كٰبوؿ دكف أف تتسلل فكرة ارتكاب ا١برٲبة إٔب أذىاف ىاتو الطائفة من األشخاص الذين يعملوف باسم 

                                                             
 ك 2002إطارات بالبنك الوطِب ا١بزائرم ُب الفَبة ا٤بمتدة "نذكر على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر ما نشرتو جريدة الشركؽ ُب أحد أعدادىا ٙبت عنواف -  1

 رصيدا خاصا بالزبائن من خبلؿ التبلعب ُب حساباهتم ا٤بالية كٙبويلها 74حيث ٛبكن ا٤بتورطوف من اختبلس "  مليار15، تتورط ُب اختبلس 2013
 مليار، جريدة 15إ٥باـ بوثلجي، إطارات ُب البنك الوطِب ا١بزائرم تورطوا ُب اختبلس .  عملية إيداع كسحب73من حساب إٔب آخر من خبلؿ 

 .27/06/2015الشركؽ بتاريخ 
ك حٌب أمواؿ ا٢بج ٓب تسلم ىي األخرل من ىذا ا١بـر القبيح، حيث فجرت ا٤بفتشية العامة لوحدة الربيد القضية عندما كقفت على عدة ٘باكزات 

حوالة بريدية خاصة ٤بوسم 191، ك تتمثل الفضيحة ُب عدـ ٙبصيل ا٤ببالغ ا٤بالية ا٣باصة ب 2011كخركقات قانونية ٚبص حواالت ا٢بج ٤بوسم 
 4 مليوف سنتم، ك الٍب ٓب يتم إيداعها با٢بساب ا١بارم ببنك ا١بزائر، حيث بلغ ا٤ببلغ  اإلٝبإب ا٤بختلس22ا٢بج، بلغت قيمة ا٢بوالة الربيدية الواحدة 

 حوالة خاصة با٢بج، 191إٲباف، تأجيل قضية اختبلس أمواؿ .ع.  متهم منهم موظفاف بالربيد11 مليوف سنتم، ك توبع ُب القضية 200مبليّب ك 
 .28/09/2015جريدة الشركؽ بتاريخ 

 سنة مع مصادرة أموالو، 18 مليار سنتيم، كحكم عليو بالسجن ٤بدة 3200نضيف إٔب ذلك ما بات يعرؼ بقضية عاشور عبد الرٞباف الذم اختلس 
ىذه القضية الٍب كانت مادة إعبلنية لعدة شهور بسبب االعَبافات الٍب أدٔب هبا ا٤بتهموف كالشهود كالٍب كشفت أف ا٤بتورطْب ُب القضية شكلوا أخطر 

" عاشور عبد الرٞباف" سنوات كاملة، حيث تورط فيها إٔب جانب ا٤بتهم الرئيسي 4كىي القضية الٍب داـ التحقيق فيها . شبكة إجرامية لنهب ا٤باؿ
 .(ككاالت القليعة، بوزريعة، شرشاؿ ) متهما، اثناف منهم كانا ُب حالة فرار كأغلبيتهم إطارات بالبنك الوطِب ا١بزائرم 25حوإب 

 حيث كصلت إٔب مقر البنك الوطِب ا١بزائرم رسالة ٦بهولة مفادىا كقوع عدة اختبلسات ك 2005كبالرجوع إٔب حيثيات القضية، كىي تعود أكتوبر 
 حيث عثر على عدة صكوؾ بنكية ٓب ٚبضع للمصادقة، كقد استطاع 2004٘باكزات بطريقة غّب شرعية، قاـ هبا ا٤بتهم عاشور عبد الرٞباف، كىذا منذ 

 مليار من البنك 3200كىيبة سليما٘ب، قضية اختبلس ، . ىذا األخّب إنشاء شركات كٮبية مع فتح حسابات ٘بارية على مستول الوكاالت السابقة
 .30/09/2011الوطِب ا١بزائرم أماـ احملكمة، جريدة الشركؽ بتاريخ 
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كهبذا كاف من الطبيعي أف تنمو نظرية متكاملة ١برٲبة االختبلس ُب ضل تنامي دكر الدكلة . اجملتمع ك لصا٢بو
 .1كمؤسساهتا العامة ُب اجملتمعات ا٤بعاصرة، ك كذا ضركرة تأمْب ا٢بماية البلزمة لؤلمواؿ الٍب تسلم ٥بؤالء ا٤بوظفْب

 :ك قد عرفت جرٲبة االختبلس ُب التشريع ا١بزائرم مرحلتْب أساسيتْب

ع، أين شهدت ىذه ا٤برحلة تذبذب . ؽ119أك٥بما مرحلة تطور جرٲبة االختبلس ُب ظل أحكاـ ا٤بادة -
ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ضبط الركن ا٤بفَبض ١برٲبة االختبلس كىو صفة ا٤بوظف، متأثرا ُب ذلك ٗبختلف التعديبلت 

 الٍب توسعت ُب مفهـو من 119ىذه األخّبة الٍب عكست مطاطية ا٤بادة . 2الٍب أدخلت غلى قانوف العقوبات
ىم ُب حكم ا٤بوظف إٔب أشخاص آخرين، كعلى صعيد الوصف ا١بزائي ١برٲبة االختبلس ا٤بنصوص عليها ُب 

 ٪بد ا٤بشرع قد تدرج ُب جعل فعل االعتداء على ا٤باؿ العاـ أك ا٣باص بْب ا١بنحة ك ا١بناية، متوخيا 119ا٤بادة 
ُب ذلك غاية تتمثل ُب ٞباية ا٤باؿ لضماف ثقة أفراد اجملتمع ُب ا٥بيئات ا٤بوكلة ٥با مهمة التعامل ُب ىذه األمواؿ ٗبا 

 .يدعم الثقة أكثر فأكثر ُب االقتصاد الوطِب 

ـ، ىذه األخّبة الٍب .ؼ.ك. ؽ29ع كتعويضها با٤بادة . ؽ119ا٤برحلة الثانية الٍب شهدت إلغاء ا٤بادة -
، أما من جهة الوصف ا١بزائي فقد جعلت ٝبيع جرائم (من جهة الركن ا٤بفَبض)توسعت ُب مفهـو ا٤بوظف 

االختبلس جنحا بعقوبات متفاكتة، أضف إٔب ذلك ٚبصيص ا٤بشرع ُب ىذا القانوف لنص قانو٘ب ١برٲبة االختبلس 
 .ُب القطاع ا٣باص

كأماـ ىذا االىتماـ البالغ الذم يوليو ا٤بشرع ا١بزائرم ٥بذه ا١برٲبة كما ىو ظاىر من خبلؿ استقراء تطور 
السّبة التارٱبية ١برٲبة االختبلس من جهة ك اإلشكاالت الٍب أثارهتا ٨بتلف التعديبلت ا٤بتبلحقة على ىذه ا١برٲبة 
من جهة أخرل، ٯبد الباحث نفسو ُب مفَبؽ طرؽ يدعوه إٔب ضركرة رصد ا١برٲبة كتعريفها كٛبييزىا عن غّبىا من 

                                                             
1 - Cf. Mireille DELMAS- MARTY, Droit pénal des affaires, Tome.02, P.U.F, 1990, p.157. 

 69/74 ا٤بتضمن قانوف العقوبات، ٍب عدلت الفقرة الثانية باألمر رقم 1966 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/156حيث حررت ا٤بادة ُب ظل األمر -  2
 1975 يونيو 17 ا٤بؤرخ ُب 75/47، ٍب عدلت ا٤بادة ٗبوجب األمر رقم (119.، ص80.، ع1969.ر.ج) 1969 سبتمرب 16ا٤بؤرخ ُب 

، (1033.، ص28.،ع1988.ر.ج) 1988 يونيو 12 ا٤بؤرخ ُب 88/26، ٍب عدلت ٗبوجب القانوف رقم (753.، ص53.، ع1975.ر.ج)
 ا٤بؤرخ ُب 06/01، ٍب ألغيت ٗبوجب القانوف رقم (15.، ص34.، ع2001.ر.ج)2001 يونيو 26 ا٤بؤرخ ُب 01/09ٍب عدلت بالقانوف رقم 

 أكت 02 ا٤بؤرخ ُب 11/15، ٍب عدلت ٗبوجب القانوف رقم (09.، ص14.، ع2006.ر.ج) منو 29 كعوضت با٤بادة 2006 فرباير 20
 (.04.، ص44.، ع2011.ر.ج) 2011
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، كيليها (الفرع الثاني)، ٍب التعرض ١برٲبة االختبلس ُب القطاع العاـ (الفرع األكؿ)ا١برائم ا٤بشاهبة ٥با 
 (.الفرع ثالث)ا٤بستحدث ُب جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص 

 الفرع األكؿ
 تعريف جريمة االختالس ك تمييزىا عن غيرىا من الجرائم

تعترب جرٲبة إختبلس األمواؿ العامة من بْب جرائم األمواؿ ا٤بضرة با٤بصلحة العامة، فهي ٛبثل اعتداء 
ا٤بوظف على ٚبصيص ا٤باؿ العاـ، كذلك بتحويلو عن الغرض ا٤بعد لو قانونا، كالتصرؼ فيو على هنج ال ترتضيو 

 .ا٤بصلحة العامة
، ٍب ٛبييز االختبلس عن غّبه من (أكال)كللوقوؼ أكثر على ىذه ا١برٲبة، نتعرض لتعريف االختبلس 

 (.ثانيا)األفعاؿ ا٤بتشاهبة لو 
 تعريف االختالس: أكال

ىو األخذ ُب نزىة ك ٨باتلة، كخلس الشيء كاختلسو كٚبلسو إذا استلبو، كٚبالس القـو : االختبلس لغة
 .1الشيء أم تسالبوه، كرجل ٨بالس أم حذر

قياـ ا٤بوظف العاـ أك من ُب حكمو بإدخاؿ أشياء "أما اصطبلحا فقد عرفتها الدكتورة مليكة ىناف بأهنا 
ذات قيمة، مهما كانت ىذه القيمة، كجدت ُب حيازتو ٕبكم الوظيفة العامة الٍب شغلها إٔب ملكيتو ا٣باصة دكف 

 .2"كجو حق
أخذ ا٤باؿ أك نزعو من صاحبو دكف رضاه، أك نقلو من " أما الفقيو جارسوف، فعرؼ االختبلس على أنو 

مكانو، أك ىو اغتصاب با٢بيازة ُب معناىا ا٢بقيقي بعنصريها ا٤بادم كا٤بعنوم، حيث يتمثل العنصر ا٤بادم للحيازة 
باألفعاؿ ا٤بادية الٍب يقـو هبا ا٢بائز للشيء، مثل االحتفاظ بو أك االنتفاع بو كذلك بالتصرؼ بو، أما العنصر 

ا٤بعنوم للحيازة فإنو يتمثل بانصراؼ نية ا٢بائز للشيء إٔب الظهور عليو ٗبظهر ا٤بالك كاالستئثار بو كالتصرؼ فيو 
 .3"٢بسابو ا٣باص

                                                             
 .65.ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .92.مليكة ىناف، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .26-25.ف، ص.س.، دار الثقافة، عماف، د-القسم ا٣باص–أنظر، ٧بمد سعيد ٭بور، شرح قانوف العقوبات -  
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تتمثل خصوصية ىذا التعريف الذم جاء بو الفقيو جارسوف أنو بْب عناصر االختبلس ا٤بادية كا٤بعنوية، إال 
 .أنو أغفل تبياف صفة ا١با٘ب

أما ا٤بشرع ا١بزائرم فقد استخدـ مصطلح االختبلس ُب مواضع عدة ُب التشريع ا١بنائي بصفتو تعبّبا عن 
، كُب ا٢بقيقة فإف مصطلح االختبلس يستعمل للداللة على 1الركن ا٤بادم ُب بعض جرائم االعتداء على األمواؿ

 .معُب عاـ، كمعُب خاص: معنيْب

فا٤بعُب العاـ لبلختبلس ينصرؼ إٔب انتزاع ا٢بيازة ا٤بادية للشيء من يريد من يد صاحبو إٔب يد ا١با٘ب، -
 .2كاالختبلس ُب ىذا ا٤بفهـو ىو الذم عناه ا٤بشرع بوصفو سلوكا إجراميا مكونا للركن ا٤بادم ُب جرٲبة السرقة

أما ا٤بعُب ا٣باص، ىو الذم يفَبض كجود حيازة للجا٘ب سابقة أك معاصرة للحظة ارتكاب السلوؾ -
اإلجرامي، ىذه ا٢بيازة تكوف ناقصة حيث يكوف للحائز العنصر ا٤بادم دكف ا٤بعنوم، ٗبعُب أف ا٤باؿ ٙبت يد 

 كيتحقق ىذا ا٤بفهـو ُب جرٲبٍب خيانة 3ا١با٘ب إال أنو ليس لو أية سلطة يباشرىا عليو إال ضمن شركط حيازتو لو
 .األمانة ك االختبلس

  تمييز جريمة االختالس عن غيرىا من الجرائم المشابهة لها: ثانيا
من ا١برائم الٍب تعد كثّبة الشبو ٔبرٲبة االختبلس ٪بد كل من جرٲبة السرقة كجرٲبة خيانة األمانة، كلذلك 

 .سوؼ نتطرؽ إٔب أكجو التشابو ك االختبلؼ بْب ىذه ا١برائم

 تمييز جريمة االختالس عن جريمة السرقة-1

من ". اختبلس ماؿ ٩بلوؾ للغّب بنية التملك" ع على أهنا . ؽ350 تعرؼ السرقة حسب ما جاء ُب ا٤بادة 
خبلؿ ىذا التعريف تبْب لنا أف ا٤بشرع استخدـ مصطلح االختبلس للتعبّب عن السلوؾ اإلجرامي لكل من جرٲبٍب 
االختبلس كالسرقة، ففي جرٲبة االختبلس يفَبض السلوؾ اإلجرامي كجود حيازة للجا٘ب سابقة أك معاصرة للحظة 

ارتكاب ذلك السلوؾ، كيقـو ا١با٘ب بتغيّب ا٢بيازة ا٤بؤقتة إٔب حيازة هنائية، بأف يضيف ا٤باؿ إٔب سيطرتو الكاملة 
                                                             

     29ع، ككذا ُب ا٤بدتْب . ؽ376ع، ككذا ُب جرٲبة خيانة االمانة ُب ا٤بادة . ؽ350فقد استخدـ ىذا ا٤بصطلح عند تعريفو للسرقة ُب ا٤بادة -  1
 .ـ.ؼ.ك. من ؽ41ك
 .210.، ص2005، دار ىومة، ا١بزائر، 1.ط- دراسة مقارنة–أنظر، نوفل علي عبد اهلل صفو الدليمي، ا٢بماية ا١بزائية للماؿ العاـ -  2
3
، 1996، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، األردف، 02.ط- دراسة ٙبليلية مقارنة قضاء كتشريعا– نائل عبد الرٞبن صاّب، االختبلس أنظر،-  

 .16.ص
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أما ُب جرٲبة السرقة فاالختبلس يعِب إما نقل الشيء أك نزعو من مالكو، بغّب رضاه كإدخالو ُب . كما لو كاف مالو
 .1حيازة ا١با٘ب  بقصد ٛبلكو، أك قد ٰبمل ٗبعُب تسلم الشيء على سبيل يد ا٤بعارضة، كاالستيبلء على حيازتو

ككجو االختبلؼ الثا٘ب يكمن ُب ٧بل ا١برٲبة، فإذا كاف االختبلس يقع على العقارات كما يقع على 
ا٤بنقوالت، فإف السرقة كعلى غرار خيانة األمانة ال تقع إال على ماؿ منقوؿ، فكل شيء ٲبكن نقلو إٔب مكاف آخر 

 .يصلح أف يكوف ٧ببل للسرقة

  تمييز جريمة االختالس عن جريمة خيانة األمانة-2   
كل اختبلس أك تبديد ٤باؿ منقوؿ سلم إٔب ا١با٘ب بعقد من عقود "تعرؼ جرٲبة خيانة األمانة على أهنا 

، كتعترب من ا١برائم القريبة الشبو من جرٲبة االختبلس إال أف ىناؾ أكجو اختبلؼ 2"األمانة إضرارا ٗبالكو أك حائزه
 :      تتمثل ُب

ففي جرٲبة االختبلس تعترب الوظيفة سبب حيازة ا٤باؿ إذا كقعت من قبل : من حيث سبب الحيازة-
أما ُب جرٲبة خيانة األمانة فإف حيازة ا١با٘ب للماؿ ٧بل ا١برٲبة يكوف بناء على عقد من عقود . موظف عمومي

اإلجازة، الوديعة، الوكالة، الرىن، عارية االستعماؿ، عقد القياـ :  ك ىي376األمانة الٍب حددىا ا٤بشرع ُب ا٤بادة  
من " بعمل، فهو شرط جوىرم لقياـ جرٲبة خيانة األمانة، حيث قضت احملكمة العليا ُب أحد قراراهتا بأنو 

الضركرم التطرؽ إٔب طبيعة العقد الذم كاف يربط اجملِب عليو با١با٘ب، ذلك أف طبيعة العقد ككصفو القانو٘ب 
 .3"ع. ؽ376يشكبلف الشرط األساسي من حيث إثبات جنحة خيانة األمانة كفقا ألحكاـ ا٤بادة 

أكراقا ٘بارية أك " ع، فإف ٧بل جرٲبة خيانة األمانة يكوف . ؽ376طبقا لنص : من حيث محل الجريمة-
كمن ذلك ". نقودا أك بضائع أك أكراؽ مالية أك ٨بالصات أك أية ٧بررات أخرل تتضمن أك تثبت التزاما أك إبراء

نستخلص أف ٧بل ا١برٲبة ٯبب أف يكوف شيئا منقوال حسب ما ذىبت إليو احملكمة العليا ُب أحد قراراهتا بنصها  
تسليم ا٤باؿ :  كىي376جنحة خيانة األمانة ال تتحقق إال بتوفر أركاهنا ا٤بادية ا٤بنصوص عليها ُب أركاف ا٤بادة " 

 ، اختبلس ىذا ا٤باؿ ك تبديده، كقوع 376الواردة ُب نص ا٤بادة ....للمجِب عليو سبيل عقد من عقود األمانة 

                                                             
، 2007، دار الثقافة، األردف، 01.، ط02.ج- القسم ا٣باص، ا١برائم الواقعة على األمواؿ– ٧بمود سعيد ٭بور، شرح قانوف العقوبات أنظر،-  1

 .23.ص
2
 .ع. ؽ376 ا٤بادة - 

3
 .327.، ص01.، ع1989،  اجمللة القضائية، 27105، ملف رقم 1983-01-11ـ، .ج.اجمللس األعلى، غ-  
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كىذا على خبلؼ جرٲبة االختبلس حيث أف ٧بلها أية ٩بتلكات أك . 1"ىذا الفعل على منقوؿ غّب ٩بلوؾ للغّب
 .أمواؿ أك أكراؽ مالية أك أشياء أخرل ذات قيمة، فمجاؿ التجرٙب قد اشتمل كل ما ىو منقوؿ أك غّب منقوؿ

ٓب يشَبط ا٤بشرع ُب جرٲبة االختبلس حصوؿ ضرر فعلي، فا١برٲبة تقـو حٌب : من حيث اشتراط الضرر-
إف ٙبريك الدعوة العمومية ُب قضايا االختبلس ال " لو ٓب يَبتب ضياع ٧بل ا١برٲبة، كلقد قضت احملكمة العليا 

يتوقف البتة على شكول الطرؼ ا٤بتضرر من ا١برٲبة، بل أف ٙبريك كمباشرة الدعول العمومية ىي من صبلحيات 
كذلك عكس جرٲبة . 2"النيابة العامة دكف قيد، حٌب لو ٓب يلحق بالضحية أم ضرر، بل إف الضرر ا٤بعنوم كاؼ

كذلك إضرارا ٗبالكيها أك "... على 376خيانة األمانة الٍب اشَبط ا٤بشرع لقيامها حصوؿ ضرر، إذ نص ُب ا٤بادة 
جنحة خيانة األمانة " كىو ما قضت بو احملكمة العليا ُب أحد قراراهتا بقو٥با ...". كاضعي اليد عليها أك حائزيها

االختبلس أك التبديد بسوء نية لشيء من األشياء ا٤بنصوص عليها : ال تتحقق إال بتوافر العناصر ا٤بكونة ٥با كىي
، الذم سلم ٗبوجب أحد العقود ا٤بذكورة ُب ذات ا٤بادة كذلك إضرارا ٗبالكيها أك كاضعي اليد عليها 376ُب ا٤بادة 

 .3"أك حائزيها

ك بعد توضيح أكجو االختبلؼ بْب جرٲبة االختبلس كا١برائم ٤بشاهبة ٥با نستعرض فيما يلي أركاف ىذه 
 .ا١برٲبة

 الفرع الثاني
 أركاف جريمة اختالس الممتلكات أك استعمالها على نحو غير شرعي

 كا٤بتعلق بالوقاية من الفساد 06/01 ا٤بعدؿ ك ا٤بتمم للقانوف رقم 11/15من القانوف رقم  29تنص ا٤بادة 
 1000.000 دج إٔب 200.000يعاقب با٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات ك بغرامة من " كمكافحتو على أنو

دج كل موظف عمومي يبدد أك ٱبتلس أك يتلف أك ٰبتجز بدكف كجو حق أم ٩بتلكات أك أمواؿ أك أكراؽ مالية 
من خبلؿ ىذه ا٤بادة ". عمومية أك خاصة أك أم أشياء أخرل ذات قيمة عهد هبا إليو ٕبكم كظيفتو أك بسببها

 :يتبْب لنا أف جرٲبة اختبلس ا٤بمتلكات تقـو على األركاف اآلتية

                                                             
 .266.، ص01.، ع1990،  اجمللة القضائية، 36623، ملف رقم 29/10/1985ج، .اجمللس األعلى، غ-  1
2
 .111.، ص2002، اجمللة القضائية، عدد خاص، 186910، ملف رقم 22/03/1999ـ، .ج.احملكمة العليا، غ-  

3
 .184.، ص04.، ع1992، اجمللة القضائية، سنة 82332، ملف رقم 08/01/1991ج، .احملكمة العليا، غ-  
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 (صفة ا١با٘ب) الركن المفترض-1

على غرار باقي جرائم الفساد يشَبط أف يكوف ا١با٘ب موظفا عاما من أجل  قياـ جرٲبة اختبلس 
ا٤بمتلكات، كعلى احملكمة أف تتأكد من توفر ىذا الركن، حيث قضي ببطبلف القرار الذم ٓب يناقش صفة ا٤بتهم 

ك ال بد من توافر صفة ا٤بوظف ٢بظة . 1"عند اقَبافو ا١برٲبة، حيث ٓب يكن ا١با٘ب أمينا عليها ٗبقتضى الوظيفة
 .2ارتكاب الفعل حٌب كلو زالت ىذه الصفة عنو فيما بعد، ألف العربة عند قياـ الفعل كليس بعدىا

 الركن المادم- 2

 :  ركائز كىي3يقـو الركن ا٤بادم ُب ىذه ا١برٲبة ُب ىذه ا١برٲبة على 

 05ـ بأف النشاط اإلجرامي ١برٲبة االختبلس يأخذ . ؼ.ك. ؽ29يستفاد من نص ا٤بادة : السلوؾ المجـر/ أ
 . االختبلس، اإلتبلؼ، التبديدػ، االحتجاز دكف كجو حق، االستعماؿ على ٫بو غّب شرعي: صور، كىي 

كهبذا يكوف ا٤بشرع قد ٝبع كل الصور الٍب ٲبكن بواسطتها االعتداء على ا٤باؿ ا٤بوكل للموظف حفظو 
 .٢3بساب الدكلة

 .ك نظرا ألٮبية ىذه األفعاؿ ا٤بادية ُب تكوين ا١برٲبة فإننا سنقـو بشرحها بشيء من التفصيل

، أك كما عربت عنو 5"فعل يعرب ُب صورة قاطعة عن ٙبويل ا٢بيازة الناقصة إٔب ا٢بيازة الكاملة "4االختبلس-
بأف االختبلس يتحقق بتصرؼ ا١با٘ب ُب ا٤باؿ الذم بعهدتو على اعتبار أنو ٩بلوؾ لو، كىو "٧بكمة النقض ا٤بصرية 

 .6"معُب مركب من فعل مادم ىو التصرؼ ُب ا٤باؿ، كمن فعل قبلي يقَبف بو، ىو نية إضاعة ا٤باؿ على ربو

                                                             
2

  www.startimes.com/?=18524693 مشار إليو ُب ا٤بوقع، 225559 رقم ملف، 26/10/1999ـ، .ج.احملكمة العليا، غ- 

 .158.فاديا قاسم بيضوف، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .83.عبد اهلل سليماف، ا٤برجع السابق، ص-  3
 االختبلس كصورة مكونة ١برٲبة االختبلس ككاف من الفضل أف يطلق 29كما ٲبكن أف نسجلو كمبلحظة ىامة ىو أف ا٤بشرع عدد ُب نص ا٤بادة -  4

 .Détournementعلى ىذه الصورة التحويل 
5
 .٧.101بمود ٪بيب حسِب، ا٤برجع السابق، ص-  

6
 .425. مقتبس عن أمّب فرج يوسف، ا٤برجع السالق، ص13/01/1988جلسة - ؽ57 لسنة 4542الطعن رقم -  

http://www.startimes.com/?=18524693
http://www.startimes.com/?=18524693
http://www.startimes.com/?=18524693
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فإذا كانت نية ا١با٘ب ُب التملك ضركرية لقياـ االختبلس، فإف الظهور ٗبظهر ا٤بالك كالتصرؼ ُب ا٤باؿ 
 .ىو ا٤بعرب أك الكاشف عن تلك النية... كرىنو ك بيعو

ك ال يشَبط العتبار الفعل اختبلسا، أف يكوف قد سبق تكليف ا٤بوظف برد ا٤باؿ ا٤بختلس، كالعلة ُب ذلك 
 .1مردة إٔب أف االختبلس جرٲبة كقتية ال يؤثر ُب قيامها رد ا٤باؿ ا٤بختلس فور ا٤بطالبة بو

كيتحقق هببلؾ الشيء، أم بإعدامو كالقضاء عليو، كقد يتحقق اإلتبلؼ بطرؽ شٌب كاإلحراؽ : اإلتبلؼ-
 .2كالتمزيق الكامل كالتفكيك التاـ إذا بلغ ا٢بد الذم يفقد الشيء قيمتو أك صبلحيتو هنائيا

ع الٍب تعاقب با٢ببس من ٟبسة إٔب . ؽ158ك قد كرد فعل اإلتبلؼ كفعل معاقب عليو أيضا ُب ا٤بادة 
أكراقا أك سجبلت أك عقودا أك سندات ٧بفوظة ُب احملفوظات أك أقبلـ الكتاب أك ....عشر سنوات كل من يتلف

من األمْب العمومي أك ....ا٤بستودعات العمومية أك مسلمة إٔب أمْب عمومي هبذه الصفة، فإذا كقع اإلتبلؼ 
فا٤ببلحظة الٍب ٲبكن تبياهنا ىي أف ا٤بادة ". بطرؽ العنف ضد األشخاص فيكوف ا٢ببس من عشر إٔب عشرين سنة

ع الٍب اعتربهتا جناية إذا كقعت من أمْب . ؽ158ـ أعطت اإلتبلؼ كصف جنحة عكس ا٤بادة .ؼ.ك.ؽ 29
٩با ٯبعلنا أماـ مسألة تعدد األكصاؼ الٍب تقتضي تطبيق الوصف األشد طبقا للمادة  (موظف عمومي )عمومي 

 .3ع. ؽ32

ك يتحقق مٌب قاـ ا١با٘ب بإخراج ا٤باؿ الذم أؤٛبن عليو من حيازتو باستهبلكو أك التصرؼ فيو : التبديد-
 .4على ٫بو كلي أك جزئي

عمد ا٤بشرع حفاظا على الودائع إٔب توسيع ٦باؿ التجرٙب ليشمل التصرؼ : االحتجاز دكف كجو حق-
، فاعترب احتجاز الشيء صورة من صور االختبلس ، 5الذم من شأنو أف يعطل ا٤بصلحة الٍب أعد ا٤باؿ ٣بدمتها

                                                             
 .169.، ص1999، منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية، 1.ط- جرائم القسم ا٣باص–أنظر، رمسيس هبناـ، قانوف العقوبات -  1
 .26.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  2
 ".ٯبب أف يوصف الفعل الواحد الذم ٰبتمل عدة أكصاؼ بالوصف األشد بينها" ع . ؽ32تنص ا٤بادة -  3

4
 .64.عبد اهلل سليماف، ا٤برجع السابق، ص-  

5
 .27.أحسن بوسقيعة، ص-  
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كمن قبيل االحتجاز دكف كجو حق إيداع ا٤بوثق أمواؿ الزبائن ُب حسابو ا٣باص بدؿ إيداعها ُب حساب الزبائن 
 .1ُب ا٣بزينة العمومية

كقياـ ا٤بوظف باستعماؿ سيارة ا٤بؤسسة خارج أكقات العمل، أكُب غّب : االستعماؿ على ٫بو غّب شرعي-
األغراض ا٤بخصصة ٥با، فاالستعماؿ ا٤بعاقب عليو ىو ذلك االستعماؿ غّب الشرعي للمملكات عن طريق 

 .اال٫براؼ هبا عن الغرض الذم سلمت من أجلو للموظف
كقد يكوف االستعماؿ لفائدة الغّب، كأف يسلم ا٤باؿ للغّب لبلنتفاع بو، كما لو سلم رئيس البلدية ألحد 

 .2أصدقائو إحدل شاحنات البلدية لنقل بضاعة ىذا األخّب من مكاف إٔب آخر

 محل الجريمة-ب
ـ أف االختبلس ك ما ُب حكمو يقع على أم ٩بتلكات أك أكراؽ مالية عمومية أك .ؼ.ك. ؽ29بينت ا٤بادة 

 .خاصة أك  أم أشياء أخرل ذات قيمة

اجملودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أك غّب مادية، " ـ .ؼ.ك.ك من ؽ/2عرفتها ا٤بادة : ا٤بمتلكات-
منقولة أك غّب منقولة، ملموسة أك غّب ملموسة كا٤بستندات كالسندات القانونية الٍب تثبت ملكية تلك ا٤بوجودات 

 ".أك كجود ا٢بقوؽ ا٤بتصلة هبا

 .(للدكلة أك ا٣بواص)يقصد هبا النقود سواء كانت كرقية  أك معدنية، بغض النظر عن ملكيتها : األمواؿ-

السفتجة، ) 3كيقصد هبا القيم ا٤بنقولة، ا٤بتمثلة ُب األسهم كالسندات كاألكراؽ التجارية: األكراؽ ا٤بالية-
 .(السند ألمر، الشيك، سند ا٣بزف، سند النقل، عقد ٙبويل الفاتورة

كىي كل شيء آخر غّب ا٤بمتلكات كاألمواؿ كاألكراؽ ا٤بالية، ٲبكن تقييمو : األشياء األخرل ذات القيمة-
من الناحية ا٤بادية، فإف فقد الشيء قيمتو، زالت عنو صفة ا٤باؿ، كمن ٍب ال يصلح أف يكوف ٧ببل ١برٲبة 

 .االختبلس

                                                             
ينبغي على ا٤بوثق " على أنو (14.ع.ر.ج) ا٤بتضمن تنظيم مهنة ا٤بوثق 20/02/2006 ا٤بؤرخ ُب 06/02 من القانوف رقم 40/2تنص ا٤بادة -  1

 ".زيادة على ذلك فتح حساب كدائع لدل ا٣بزينة العمومية، تودع فيو ا٤ببالغ الٍب ٰبوزىا

2
  http://www.startimes.com/?t=18524730:  مشار إليو ُب ا٤بوقع388620، قرار رقم 21/09/2005ج، .احملكمة العليا، غ-  

3
 . كما يليها من القانوف التجارم389أنظر، ا٤بواد -  

http://www.startimes.com/?t=18524730
http://www.startimes.com/?t=18524730
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يتعْب على ٧بكمة " كقد قضت احملكمة العليا ُب أحد قراراهتا بضركرة ٙبديد ٧بل جرٲبة االختبلس بأنو 
ا١بنايات ٖبصوص جرٲبة اختبلس أمواؿ عمومية ُب حالة عدـ ٙبديد ا٤ببلغ ا٤بختلس ُب منطوؽ قرار اإلحالة 

 .1"استخبلص ا٤ببلغ الذم ىو ركن من أركاف ا١برٲبة من القرار القاضي باإلحالة

 العالقة بين الجاني كالفعل المجـر-ج

ىذه األشياء ا٤بختلسة قد تكوف ُب حوزة ا٤بوظف كعهدتو إما ٕبكم كظيفتو أك بسببها، أم أف يتوافر 
: دخوؿ ا٤باؿ ُب حيازة ا٤بوظف: -عبلقة سببية بْب حيازة ا٤بوظف للماؿ كبْب كظيفتو كيشَبط لتوافر ىذه العبلقة

ك يقصد بو انتقاؿ ا٤باؿ إٔب ا٢بيازة الناقصة للموظف الٍب تتحقق بسيطرتو الفعلية عليو، كأف تكوف ٥بذه السيطرة 
 .2الصفة القانونية من جهة أخرل

كعلى ىذا األساس، فبل تقـو جرٲبة االختبلس إذا تسلم ا٤بوظف ا٤باؿ على سبيل ا٢بيازة الكاملة، كمن 
 .باب أكٔب ال تقـو ىذه ا١برٲبة إذا ٓب تكن ىناؾ أصبل حيازة للماؿ

ك ا٤بقصود هبذا أف يكوف إتبلؼ ا٤باؿ من مقتضيات : حيازة ا٤بوظف للماؿ ا٤بختلس ٕبكم الوظيفة أك بسببها-
عمل ا٤بوظف كيدخل ُب اختصاصو الوظيفي بناء على نص قانو٘ب أك الئحة أك أمر إدارم، كمثالو ا١با٘ب الذم 

 .ٱبتلس األمواؿ ا٤بسددة من الزبائن للجزائرية للمياه

أك قد يكوف تسلم ا٤بوظف ا٤باؿ بسبب كظيفتو، فهنا يكفي أف تكوف الوظيفة الٍب يشغلها ا٤بوظف ا١با٘ب 
، كقياـ أحد رجاؿ الضبطية القضائية باالستيبلء على 3ٛبكنو من استبلـ ا٤باؿ مع أنو خارج من دائرة اختصاصو
 ربط التسليم باالختصاص 4كإف كاف ىناؾ رأم فقهي. ا٤باؿ ٧بل ا١برٲبة، لتقدٲبو دليل إثبات ٍب يقـو باختبلسو

كبالتإب فبل بد لقياـ جرٲبة االختبلس أف يكوف ا٤بوظف ٨بتصا ٕبيازة ا٤باؿ، ك يعِب ذلك كجوب توافر صلة سببية 
 .مباشرة بْب اكتساب ا٢بيازة ك٩بارسة االختصاصات الٍب خولت للموظف بناء على القانوف

                                                             
 .459.، ص2005، 02.اجمللة القضائية ، ع، 388620 ، ملف رقم 21/09/2005ـ،.ج.احملكمة العليا، غ - 1
 .218.نوفل علي عبد اهلل صفو الدليمي، ا٤برجع السابق، ص-  2
3
 .69سليماف بارش، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .٧.100بمود ٪بيب حسِب، ا٤برجع السابق، ص-  
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ـ، حيث ٓب يفرؽ بْب استبلـ ا٤بوظف .ؼ.ك. ؽ29غّب أف ا٤بشرع فصل ُب ىذه ا٤بسألة ُب أكاخر ا٤بادة 
للماؿ ٕبكم كظيفتو أك بسببها، كرتب عليها نفس اآلثار كذلك توسيعا لنطاؽ ا٢بماية ا١بزائية للماؿ العاـ 

 .كا٣باص
ال يكفي معرفة صفة ا١با٘ب " ك تشدد احملكمة العليا رقابتها بالنسبة ٥بذه النقطة بالذات حيث قضت بأنو

 .1"ع بل ٯبب أف يكوف ا٤باؿ ٧بل ا١برٲبة موضوع ٙبت يد ا٤بوظف ٫بكم كظيفة أك بسببها. ؽ119لتطبيق ا٤بادة 

 الركن المعنوم-3

تتطلب جرٲبة اختبلس ا٤بمتلكات توافر القصد ا١بنائي العاـ حيث يتعْب على ا١با٘ب أف يكوف على علم 
مسبق بأف ا٤باؿ الذم بْب يديو ملك للدكلة أك ا٣بواص، كسلم إليو على سبيل مؤقت، كمع ذلك تتجو إرادتو إٔب 

 .تبديده أك احتجازه دكف أكجو حق أك إتبلفو أك استعمالو على ٫بو غّب شرعي

يرل كفاية القصد ا١بنائي العاـ لتحقيق الركن ا٤بعنوم ُب  (خاصة ا٤بصرم) 2كإف كاف غالبية الفقو ا١بنائي
 يرل ضركرة توافر القصد ا٣باص ا٤بتمثل ُب ا٘باه إرادة ا٤بتهم إٔب ٛبلك 3إال أف ىناؾ فريقا آخر. جرٲبة االختبلس

 .ا٤باؿ الذم بْب يديو

كاألرجح ىو ما ذىب إليو الفريق الثا٘ب، كوف أف العربة ىي حيازة ا٤باؿ بنية التملك الٍب يستطيع القاضي 
أف يستظهرىا من أم مظهر يدؿ عليها، فقد يكوف االستعماؿ ذاتو ىو دليل على نية التملك إذا توافرت أدلة 

 .أخرل تقطع إٔب جانبو هبذه النية، كما إذا ٓب يرد ا١با٘ب الشيء بعد ا٤بطالبة برده

٤با كاف من الثابت ُب " كنورد ىنا قرارا للمحكمة العليا تؤيد فيو رأم الفريق الثا٘ب، حيث قضت بأنو 
القضية، أف غرفة االهتاـ عندما قضت بأال كجو ٤بتابعة ا٤بتهمْب احملالْب إليها بتهمة اختبلس أمواؿ عمومية على 

أساس عدـ توافر عنصر االستفادة من األمواؿ ا٤بختلسة تكوف بقضائها أساءت تطبيق القانوف ٩با يستوجب نقض 
 .4"كإبطاؿ القرار ا٤بطعوف فيو

                                                             
 .130. ، مقتبس عن أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص33168، قرار رقم 03/04/1984اجمللس األعلى، مؤرخ ُب -  1
 .235.فتوح عبد اهلل الشاذٕب، ا٤برجع السابق، ص-  2
3
 .102.مليكة ىناف، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .200.، ص02.، ع1991، اجمللة القضائية، 55018، ملف رقم 02/02/1988ـ، .ج.احملكمة العليا، غ-  
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فإذا ما ٙبققت أركاف ا١برٲبة، استحق ا٤بتهم العقوبة الٍب قدرىا ا٤بشرع ا١بزائرم با٢ببس من سنتْب إٔب عشرة 
أف جرٲبة - قياسا على جرٲبة الرشوة–باإلشارة ىنا . دج1000000 إٔب دج200.000سنوات ك بغرامة من 

 مكرر 08االختبلس ال تتقادـ سواء بقيت ا٤بمتلكات ا٤بختلسة بالداخل أك ًب ٙبويلها إٔب ا٣بارج طبقا للمادة 
ك تلك ا٤بتعلقة ....ال تنقضي الدعول العمومية بالتقادـ ُب ا١بنايات ك ا١بنح"ج الٍب تنص على أنو .إ.ؽ

 ".باختبلس األمواؿ العمومية 

كما نشّب إٔب ما قلناه سابقا ُب جرٲبة اإلٮباؿ الواضح، ٖبصوص اشَباط ا٤بشرع ا١بزائرم للشكول ا٤بسبقة 
 .من أحد ا٥بيئات االجتماعية ُب جرٲبة اإلٮباؿ ا٤بؤدم إٔب اختبلس أمواؿ عمومية أك خاصة

 06/01بعد أف تطرقنا إٔب األركاف الواجب توافرىا لقياـ جرٲبة االختبلس ُب ضوء أحكاـ القانوف رقم 
 من ذات 41ا٤بتعلق بالرقابة عن الفساد ك مكافحتو، نتعرض فيما يلي إٔب ا٤بستحدث الذم نصت عليو ا٤بادة 

 .القانوف الٍب جاءت لتنص كتعاقب على االختبلس ُب القطاع ا٣باص

 الفرع الثالث
 جريمة اختالس الممتلكات في القطاع الخاص

تنظر كل دكلة طرؼ ما قد يلـز من "  من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على أنو 22تنص ا٤بادة 
تدابّب تشريعية كتدابّب أخرل لتجرٙب تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع ا٣باص، أك يعمل فيو بأية صفة، أثناء 

مزاكلة نشاط اقتصادم أك مإب أك ٘بارم، قاـ باختبلس أم ٩بتلكات أك أمواؿ مالية خصوصية أك أم أشياء 
 ".أخرل ذات قيمة عهد هبا إليو ٕبكم موقعو

إف سن نص قانو٘ب ٯبـر االختبلس ُب القطاع ا٣باص ٓب يأت من باب الصدفة، فأكيد أف ىذا القطاع 
أدرؾ ٨باطر الفساد الذم يشوه التنافس العادؿ كقواعد اقتصاد السوؽ ا٢بر، كيؤثر بصورة سليمة على جودة 

 .ا٤بنتجات كا٣بدمات كيضعف إمكانية االستثمار، كيقوض أخبلقيات األعماؿ التجارية

إف زيادة دكر القطاع ا٣باص ليست مطلوبة لذاهتا كإ٭با ٤با ٙبققو من ا٤بنافسة كالكفاءة من ترشيد ُب 
كما أف قياـ القطاع ا٣باص ال يعِب فقط السماح . 1استخداـ ا٤بوارد االقتصادية كا٢بد من الفساد اإلدارم كا٤بإب

لو بفرص جديدة كمزايا خاصة كإ٭با يعِب كذلك أف يتحمل مسؤكليتو الكاملة، كإتاحة الفرصة لدكر أكرب للقطاع 
                                                             

1
 .524.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  
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ا٣باص ال يعِب إطبلقا إزاحة لدكر الدكلة، كلكنو تطوير ألسلوب تدخل الدكلة ٕبيث يغلب التدخل عرب 
 .    السياسات االقتصادية كا٤بالية ك النقدية على التدخل باألكامر كاألسلوب ا٤بباشر

 لقد اشتدت ُب السنوات األخّبة خطورة االختبلس ُب القطاع ا٣باص، كذلك منذ أف بدأت ا٢بكومات 
ُب ٙبويل العديد من الوظائف كا٣بدمات إٔب القطاع ا٣باص، بعد أف كانت ككاالت القطاع العاـ ىي ا٤بسئولة عن 

 .تنفيذىا ُب السابق

 كال شك ُب أف ىذا التحوؿ كانت لو  اٯبابياتو االقتصادية كما كانت لو مضاره، حيث أدل انتهاج ىذه 
السياسات االقتصادية ا١بديدة إٔب استهداؼ ا٤بنافسة كالربح ُب القطاع االقتصادم كالتجارم، كارتبطت ا١برٲبة 

بعآب ا٤باؿ كاألعماؿ ا٣باصة فأصبحت تأخذ أبعادا  ٨بتلفة، لذا  كاف من الضركرم تدخل ا٤بشرع  لوضع تنظيم 
 .قانو٘ب ٧بكم ٤بواكبة ىذا الوضع كىو ما يتبْب من خبلؿ استحداث صورة االختبلس ُب القطاع ا٣باص

 .  فيا ترل ما ىي أركاف ىذه ا١برٲبة كالعقوبات ا٤بقررة ٥با ؟

 .أركاف جريمة االختالس في القطاع الخاص: أكال   

 50.000 سنوات ك بغرامة من 5 أشهر إٔب 6يعاقب با٢ببس من "أنو  ـ على.ؼ.ك. ؽ41تنص ا٤بادة 
 دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع ا٣باص أك يعمل فيو بأم صفة، أثناء مزاكلة نشاط 500.000إٔب 

اقتصادم تعمد اختبلس أية ٩بتلكات أك أمواؿ أك أكراؽ مالية خصوصية أك أم أشياء أخرل ذات قيمة عهد إليو 
 ".ٕبكم مهامو

 :كنستشف من ىذا النص أف جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص تقـو على األركاف اآلتية

 صفة الجاني-1

 أف يكوف ا١با٘ب شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع ا٣باص أك يعمل فيو 41تقتضي صفة ا١با٘ب ُب نص ا٤بادة 
بأية صفة كانت، كىو ما ٯبعل النص يطبق على كل من يشغل منصبا ُب ىذا الكياف مهما كانت صفتو كا٤بنصب 

، ك إف كاف ا٤بشرع قد حصر نشاط الكياف ُب ىذه ا١برٲبة ُب النشاط االقتصادم أك التجارم أك 1الذم يشغلو
 .ا٤بإب، عكس ما فعلو ُب جرٲبة الرشوة ُب القطاع ا٣باص إذ كاف ٦باؿ التشريع أكسع

                                                             
1
 .44-43.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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 الركن المادم-2

، عبلقة ا١با٘ب ٗبحل ا١برٲبة، مناسبة (٧بل ا١برٲبة)السلوؾ اجملـر :  كيتحلل بدكره إٔب ثبلثة عناصر
 .االختبلس

ـ قد حصرت السلوؾ اجملـر ُب جرٲبة االختبلس ُب .ؼ.ك.  ؽ41٪بد أف ا٤بادة : السلوؾ المجـر-أ
أك التحويل كما عربنا عنها، دكف باقي الصور األخرل كاإلتبلؼ  (االختبلس)القطاع ا٣باص ُب الصورة األكٔب 

 ..كالتبديد كا٢بجز

تشرؾ جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص مع نظّبىا ا٤برتكبة من قبل موظف عمومي : محل الجريمة-ب
ُب ٧بل ا١برٲبة، كالذم يتمثل ُب ا٤بمتلكات كاألمواؿ كاألكراؽ ا٤بالية أك أم أشياء أخرل ذات قيمة مع التشديد 

 .على الطابع ا٣باص لؤلمواؿ ٧بل ا١برٲبة

اختبلس ا٤بمتلكات "  ٙبت عنواف 41ك ما يلفت االنتباه أف ا٤بشرع نص على جرٲبة االختبلس ُب ا٤بادة 
حيث يبدك من أكؿ كىلة أف النص يتعلق باختبلس ا٤بمتلكات فقط، ُب حْب أف ٧بل ا١برٲبة " ُب القطاع ا٣باص

ٗبفهـو ا٤بادة ٲبتد إٔب األمواؿ كاألكراؽ ا٤بالية كاألشياء األخرل ذات القيمة، ألجل ذلك كاف ينبغي على ا٤بشرع 
ترؾ عبارة االختبلس مطلقة دكف حصرىا ُب ا٤بمتلكات كىذا قياسا على ما فعلو ُب جرٲبة الرشوة ُب القطاع 

 .ا٣باص

إذا كاف االختبلس الواقع على ا٤بمتلكات ُب القطاع العاـ يقتضي : عالقة الجاني بمحل الجريمة-ج
ضركرة أف يكوف ٧بل ا١برٲبة قد كضع بْب يدم ا٤بوظف ا٢بكومي ٕبكم كظيفتو أك بسببها، فإف االختبلس ُب 

القطاع ا٣باص ٰبصر عبلقة ا١با٘ب ٗبحل ا١برٲبة ُب ضركرة أف يكوف ا٤باؿ ٧بل ا١برٲبة ُب يد ا١با٘ب ٕبكم كظيفتو 
أم ٗبقتضاىا فقط، دكف أف يتعدل ذلك  إٔب ا٢باالت الٍب يتلقى فيها  الشخص ا٤باؿ ا٤بودع لديو بسبب 

كبالتإب ال تقـو جرٲبة اختبلس ٩بتلكات ُب القطاع ا٣باص إال إذا كاف ا١با٘ب قد تسلم ا٤باؿ ٕبكم . 1كظيفتو
كظيفتو، كفيما عدا ىذه ا٢بالة تقـو ُب حق ا١با٘ب جرٲبة السرقة أك خيانة األمانة ٕبسب األحواؿ، ألنو ال ٯبوز 

 .، احَباما ٤ببدأ  التفسّب الضيق للنص ا١بزائي41للقاضي التوسع ُب تفسّب نص ا٤بادة 

                                                             
1
 .45.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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 أعبله لتحقق جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص أف 41اشَبط ا٤بشرع ُب ا٤بادة : مناسبة االختالس-د
 .يرتكب الركن ا٤بادم للجرٲبة أثناء مزاكلة نشاط اقتصادم أك مإب أك ٘بارم، فما ا٤بقصود هبذه ا٤بصطلحات؟

كيشمل نشاطات اإلنتاج كالتوزيع  كا٣بدمات ُب ٦باالت الصناعة كالفبلحة : 1النشاط االقتصادم-
 .كا٣بدمات

كيقصد بو كل عمل ٘بارم كما ىو معركؼ ُب القانوف التجارم، ىذا األخّب الذم : النشاط التجارم-
تنقسم يدكرىا إٔب أعماؿ ٘بارية  ) 2 أنواع من األعماؿ التجارية، كىي األعماؿ التجارية ا٤بوضوعية3نص على 

، كاألعماؿ التجارية 3، ك كذلك األعماؿ التجارية ٕبسب الشكل(منفردة، كأعماؿ ٘بارية على شكل مقاكلة
 .   4بالتبعية

كيقصد بو العمليات ا٤بصرفية كعمليات الصرؼ كالسمسرة كالعمليات ا٣باصة بالعمولة : النشاط ا٤بإب-
 .5  من القانوف التجارم2كىي العمليات الٍب تعد أيضا عمبل ٘باريا ٕبسب موضوعو ٗبفهـو ا٤بادة 

 الركن المعنوم-3

إف القصد ا١بنائي ا٤بتطلب ُب ا١برٲبة ٧بل الدراسة يتمثل ُب القصد ا١بنائي العاـ باإلضافة إٔب ضركرة توفر 
 .القصد ا٣باص لدل ا٤بتهم

تعترب جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص جرٲبة عمدية تتطلب العلم بكافة : القصد الجنائي العاـ-أ
 .(االختبلس) كأف تتجو إرادة ا١با٘ب إٔب ارتكاب الفعل اجملـر 6عناصر الركن ا٤بادم ١برٲبة االختبلس

                                                             
1
 .45.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

 . من القانوف التجارم2أنظر، ا٤بادة -  2
 . من القانوف التجارم3 أنظر، ا٤بادة - 3
 . من القانوف التجارم4ا٤بادة  أنظر،-  4
 .45.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  5
6
أنظر، أبو الركس أٞبد بسيو٘ب، قانوف جرائم التزييف كالتزكير كالرشوة كاختبلس ا٤باؿ العاـ من الوجهة القانونية كالفنية، ا٤بكتب ا١بامعي ا٢بديث، -  

 . 846.، ص1997اإلسكندرية، 
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كا٤بتمثل ُب نية التملك حملل ا١برٲبة، كيكوف عن طريق اإلرادة ُب حرماف : القصد الجنائي الخاص- ب
ا٤بالك الشرعي من سلطاتو على الشيء، كمظهر ىذا العنصر ُب الغالب ىو ا٢برص على عدـ رد الشيء سواء 

 . ، كمن ٜبة يقـو بنقل حيازتو كليا إليو كيدخلو ُب ملكو1تلقائيا أك عند ا٤بطالبة بو

، إذ ال أٮبية إذا كاف الفعل قد 2ك إذا توافر ىذا القصد ا١بنائي، فبل عربة بعد ذلك للبواعث على ا١برٲبة
اختلس لتغطية عجز أك لقضاء حاجة ملحة أك مواجهة ظرؼ طارئ، أك حٌب لو كاف الباعث سيئا مثل الرغبة ُب 

 .االنتقاـ من الكياف الذم يعمل فيو

 قمع الجريمة : ثانيا
 5 أشهر إٔب 6ـ على اختبلس ا٤بمتلكات ُب القطاع ا٣باص با٢ببس من .ؼ.ك. ؽ41تعاقب ا٤بادة 
 دج، كهبذا يكوف ا٤بشرع قد ساكل بْب جرٲبة الرشوة كاالختبلس 500.000 إٔب 50.000سنوات ك بغرامة من 

كنرل أهنا عقوبات ملطفة مقارنة مع نفس ا١برٲبة الٍب ترتكب  .اللتاف تطاالف القطاع ا٣باص من حيث العقوبات
 سنوات بغرامة من 5ُب القطاع العاـ كمقارنة أيضا مع جرٲبة السرقة الٍب تعاقب با٢ببس من سنة إٔب 

دج، فا٤بشرع ٓب يبْب خصوصية العقاب على االختبلس ُب القطاع ا٣باص ككاف 500.000دج إٔب 100.000
 .األجدر أف ٰبمي ىذا القطاع ا٤بهم بعقوبات رادعة

كال يشَبط لتحريك الدعول العمومية ُب جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص أم شكول سواء كاف ا١با٘ب 
ج ٱبص فقط ا١برائم الٍب يرتكبها مسّبك .إ. مكرر ؽ06شخصا طبيعيا أك معنويا، فالقيد الذم كرد ُب نص ا٤بادة 

 .ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية

 54أما فيما ٱبص تقادـ العقوبات ُب جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص، فهي كقاعدة عامة ٚبضع ا٤بادة 

الٍب تقضي بعدـ تقادـ الدعول العمومية كال العقوبات ُب حالة ما إذا ًب ٙبويل عائدات ا١برٲبة إٔب ـ .ؼ.ك.ؽ
 سنوات 5ا٣بارج، كُب غّب ذلك من ا٢باالت، أم حالت عدـ ٙبويل العائدات إٔب ا٣بارج، فمدة تقادـ العقوبة 

تتقادـ " ج الٍب تنص على أنو.إ. ؽ614كاملة ابتداء من التاريخ الذم يصبح فيو ا٢بكم هنائيا طبقا للمادة 

                                                             
 .٧.136بمود ٪بيب حسِب، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
ا١بنايات كا١بنح ا٤بضرة با٤بصلحة العامة ُب ظل الفقو –أنظر، عبد ا٢بميد الشواريب، التعليق ا٤بوضوعي على قانوف العقوبات، الكتاب الثا٘ب -  

 .86.، ص2003، منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية، -كالقضاء
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 سنوات كاملة ابتداء من التاريخ ك الذم 05العقوبات الصادرة بقرار أك حكم يتعلق ٗبوضوع ا١بنح بعد مضي 
 ".يصبح فيو ىذا القرار أك ا٢بكم هنائيا

كٗبا أف معرض حديثنا ىو عن ٞباية األمواؿ العامة، فبل بد من التطرؽ إٔب أىم مسار تتحرؾ فيو ىذه 
األمواؿ كأخص بالذكر ٦باؿ الصفقات العمومية الذم يعد ٦باال عموميا للفساد بشٌب صوره، األمر الذم دفع 

 .با٤بشرع إٔب ٚبصيصو حيزا خاصا للفساد ا٤بتعلق بالصفقات العمومية، ك ىو ما يكوف ٧بل الدراسة فيما يلي

 المطلب الخامس
 جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية

 جانبا ىاما من أعماؿ الدكلة، كذلك بالنظر إٔب مكانتها ُب ٙبقيق النفع العاـ 1ٙبتل الصفقات العمومية 
إذ ٛبثل الشرياف الذم يدعم عملية التنمية، كما تعترب النظاـ األمثل الستغبلؿ األمواؿ العمومية كذلك من أجل 

 .تنشيط العجلة التنموية للببلد

كٗبا أف ٦باؿ الصفقات العمومية، يشكل أىم مسار تتمركز فيو األمواؿ العامة فإنو يعد ٦باال جديا للفساد 
بكل صوره، فالواقع الذم ال ٲبكن ألم أحد أف ينكره أف ببلدنا ٓب تسلم من عدكل مرض الفساد الذم مس 

                                                             
1
مر النظاـ القانو٘ب للصفقات العمومية ُب ا١بزائر ٗبراحل شهدت خبل٥با تطورات عديدة، ٛباشيا مع النظاـ االقتصادم ا٤بنتهج ُب كل مرحلة، كأكؿ -  

، كُب ٧باكلة من (52.ع.ر.ج)، يتضمن قانوف الصفقات العمومية 1967 يونيو17 ا٤بؤرخ ُب 67/90قانوف صدر ُب ظل االستقبلؿ كاف األمر رقم 
 الذم ينظم 1982 أبريل 10 ا٤بؤرخ ُب 82/145ا٤بشرع لتبلقي النقص الوارد بو ٛباشيا مع التيار االشَباكي ١بأ إٔب إصدار ا٤برسـو التنفيذم رقم 

، كمسايرة للتطورات االقتصادية ا٢باصلة ُب فَبة التسعينات قاـ ا٤بشرع بإصدار ا٤برسـو التنفيذم (15.ع.ر.ج)الصفقات الٍب يربمها ا٤بتعامل العمومي 
، شهدت الفَبة التالية صدكر ا٤برسـو الرئاسي رقم (57.ع.ر.ج)، ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية 1991نوفمرب 9 ا٤بؤرخ ُب 91/434رقم 
 03/301كالذم عدؿ كٛبم بكل من ا٤برسـو الرئاسي رقم  (55.ع.ج) ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002 يوليو 24 ا٤بؤرخ ُب 02/250

أنظر، فيصل نسيغة، النظاـ القانو٘ب . (62.ع.ر.ج)  2008 أكتوبر 26 ا٤بؤرخ ُب 08/338 كا٤بعدؿ، با٤برسـو رقم 2003 سبتمرب 11ا٤بؤرخ ُب 
 . 113.، جامعة بسكرة، ص5.للصفقات العمومية كآليات ٞبايتها، ٦بلة االجتهاد القضائي، ع

 أكتوبر 07 ا٤بؤرخ ُب 10/236ٍب أعاد ا٤بشرع تنظيم ىذا القطاع لتبلُب النقص ا٢باصل كا٤بوجودة ُب النصوص السابقة بإصدار ا٤برسـو الرئاسي رقم 
، معدؿ كمتمم ٗبرسـو رئاسي رقم (14.ع.ر.ج) 2011 مارس 01 مؤرخ ُب 11/98كا٤بعدؿ كا٤بتمم ٗبرسـو رئاسي رقم  (58.ع.ر.ج) 2010

( 04.ع.ر.ج) 2012 جانفي 18 مؤرخ ُب 12/23، معدؿ كمتمم ٗبرسـو رئاسي رقم (34.ع.ر.ج ) 2011 جواف 16 مؤرخ ُب 11/222
 من ا٤برسـو 215كا٤بلغى ٗبوجب ا٤بادة  (2ع.ر.ج) 2013 يناير 13 مؤرخ ُب 13/03كالذم عدؿ كٛبم ىو اآلخر ٗبوجب مرسـو رئاسي رقم 

 .(. 50.ع.ر.ج) ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ 2015 سبتمرب 16 ا٤بؤرخ ُب 15/247الرئاسي رقم 
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 الٍب كانت ك ال تزاؿ ُب تعاقب من سنة 1قطاع الصفقات العمومية، كيتجلى ىذا ُب حجم الفضائح االقتصادية
 .إٔب أخرل، كبسببو ضيعت أمواؿ كبّبة ٩با كاف لو األثر السليب على االقتصاد الوطِب

  تعترب جرائم الصفقات العمومية من بْب ا١برائم ا٣بطّبة الٍب تنخر اجملتمع كمؤسسات الدكلة على حد 
 .2سواء، كقد أخذ منحى ىذه ا١برائم تصاعدا مستمرا السيما أثناء التحوالت الٍب ال يزاؿ يعرفها االقتصاد الوطِب

كما أف خطورة جرائم الصفقات العمومية تتمثل ُب احَبافية مرتكبيها، فهؤالء يتميزكف بذكاء كمهارات فنية 
كخربات ُب ٨بتلف اجملاالت خاصة ا٤بالية منها كا٤بصرفية كالقانونية، أضف إٔب ذلك شبكة عبلقاهتم االجتماعية 

 . القوية الٍب قد ٛبتد إٔب أصحاب ا٤بناصب كالنفوذ كالسلطة

لذا تستدعي مقتضيات ا٢بكم الراشد كجود آليات فعالة ك٧بكمة لضماف ٘بسيد فكرة دكلة القانوف 
ك التقليل من فرص الفساد ٲبكن الدكلة من ٙبقيق بيئة اقتصادية قوية مبنية على . كضماف ٞباية ا٤بصلحة العامة

 .3السّب ا٢بسن ك الشفاؼ لكل القطاعات

، ٍب ( الفرع األكؿ)كنظرا ألٮبية ا٤بوضوع كتشبكو سيتم التطرؽ لتعريف الصفقة العمومية كأىم شكلها 
الفرع  )نتعرض لتبياف جرائم الصفقات العمومية ا٤برتبطة بالفساد كالٍب حصرىا ا٤بشرع ا١بنائي ُب جنحة احملاباة 

، استغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب للحصوؿ على امتيازات (الفرع الثالث)، الرشوة ُب الصفقات العمومية (الثاني
 (.الفرع الرابع)غّب مربرة 

                                                             
عبد الوىاب بوكركح، هنب ا٤ببليّب كمئات الصفقات خارج القانوف ُب شركة نافطاؿ، مقاؿ منشور ٔبريدة : نذكر على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر-  1

إ٥باـ بوثلجي،  .13/08/2013كر ُب جريدة الشركؽ ش ىكذا ًب هنب أمواؿ سونطراؾ مقاؿ من،إ٥باـ بوثلجي، 10/2012 /28الشركؽ،  
 .02/10/2015للظفر بصفقات مشبوىة، جريدة الشركؽ، " رشوة" مليوف دكالر 10صينيوف منحوا 

2
، فقد أكد 2013 إٔب 2006كجو تقرير حديث جمللس احملاسبة، انتقادات لطريقة تسيّب كزارة الثقافة للصفقات ا٤بالية ا٤بربمة خبلؿ الفَبة ما بْب -  

  ا٤بائة من صفقات كزارة الثقافة خبلؿ تلك الفَبة، ٓب ٙبرص على تطبيق القانوفُب 63 التقرير ُب الباب ا٤بخصص للحديث عن طريقة التسيّب، أف
 ُب 37 ُب ا٤بائة بالتسوية، ك21 ُب ا٤بائة من الصفقات بالَباضي، ك41 صفقة خبلؿ تلك الفَبة الٍب أبرمت هبا 265كذلك بعد أف راجع اجمللس 
إف تنفيذ الصفقات باعتماد عقلية الَباضي، يعكس عدـ “: ، ٕبسب التقرير الذم كرد فيو”يناُب القانوف“، كىو ما  ا٤بائة فقط عن طريق ا٤بناقصة

ُب أحدث تقرير جمللس احملاسبة، جريدة ا٣برب، "  من صفقات كزارة الثقافة ٛبت خارج القانوف % 63" ٧بمد عبلؿ،". احَباـ كزارة الثقافة للقانوف
16/01/2016 . 

3- Cf. Attila GHEWOPO, Corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en dévellopmenent , Thèse 

en sciences économiques, Centre d’études et de recherches sur le développement international (CERDI), 

Faculté des sciences économiques et de gestion , Université d’Auveryne Clermont Ferrand 1, 2007, p.10. Publié 

sur le site : http://tel.Archives-ouvertes.fr  

http://tel.archives-ouvertes.fr/
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 الفرع األكؿ
 مفهـو الصفقات العمومية ك تبياف أشكالها

 .(ثانيا)، ٍب تبياف أشكا٥با (أكال)سنتناكؿ من خبلؿ ىذا الفرع تعريف الصفقة العمومية 
 تعريف الصفقات العمومية: أكال

عقود مكتوبة ُب " بأهنا 15/247 من األمر رقم 2عرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم الصفقات العمومية ُب ا٤بادة 
مفهـو التشريع ا٤بعموؿ بو، ترـب ٗبقابل مع متعاملْب اقتصاديْب كفق الشركط ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف لتلبية 

 .1"حاجات ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة ُب ٦باؿ األشغاؿ كاللواـز كا٣بدمات كالدراسات

 من قانوف الصفقات العمومية لسنة 01كيعرؼ القانوف الفرنسي الصفقات العمومية حسب نص ا٤بادة 
 . 2"عقود أبرمت كفق الشركط احملددة ُب ىذا القانوف، هبدؼ ٙبقيق األشغاؿ، التوريد، ا٣بدمات" على أهنا 1964

فالصفقات العمومية ىي نوع من التصرفات القانونية الٍب تصدرىا اإلدارة ُب إطار أداء الوظيفة اإلدارية 
كٙبقيق ا٣بدمة العمومية، كىي من حيث التأصيل القانو٘ب عبارة عن عقد إدارم إال أف ىذا األخّب يتخذ طبيعة 

كشكل ٧بدد ٔبعلو ٨بتلف ُب العديد من جوانبو عن العقود ا٣باصة الٍب تقتضي توافق اإلرادتْب على إحداث آثار 
 فضبل عن ذلك ٙبتوم الصفقات العمومية على بعض ا١بوانب الفنية كالشكلية ٘بعلها تنفرد بالعديد من .قانونية

 .األحكاـ التشريعية كالتنظيمية مقارنة بالعقد ٗبفهومو العاـ

كرغم أف ا٤بشرع ا١بزائرم عرؼ الصفقة ُب ٨بتلف القوانْب الٍب نظمتها إال أف القضاء اإلدارم ا١بزائرم من 
خبلؿ فصلو ُب النزاعات اإلدارية ا٤بتعلقة هبذا ا١بانب قدـ تعريفا للصفقات العمومية، حيث عرفها ٦بلس الدكلة 

 كمن خبلؿ التعريف الذم .3"عقد يربط الدكلة با٣بواص حوؿ مقاكلة أك إ٪باز مشركع أك أداء خدمة"على أهنا
 :    أكرده ا٤بشرع ا١بزائرم للصفقات العمومية ٲبكن ٙبديد ا٤بعايّب الٍب أخذ هبا ا٤بشرع ُب تعريفو كىي

 

                                                             
1

 (.4ا٤بادة ) 13/03ا٤برسـو الرئاسي رقم  ك12/23ا٤برسـو الرئاسي رقم  ا٤بشرع على نفس التعريف للصفقات العمومية كالذم كاف كاردا ُب ظحاؼ- 
2 - Cf. Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, édit. GUALINO, Paris, 2005, p.25. 

3
 مشار إليو ُب عمار بوضياؼ، الصفقات العمومية ُب ا١بزائر، 873 فهرس 6215ٙبت رقم  2002 ديسمرب 17قرار غّب منشور مؤرخ ُب -  

  .56.، ص2007دراسة تشريعية كقضائية كفقهية، جسور للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، 
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 المعيار العضوم-1 

كيقصد بو ٙبديد الطبيعة القانونية لطرُب العقد، فإذا كاف أحد طرُب العقد شخص معنوم عاـ، اعتربنا 
بصفة ابتدائية أف العقد إدارم، كبالتإب ٱبضع لقواعد القانوف العاـ، كٱبتص القضاء اإلدارم بالفصل ُب ا٤بنازعات 

 . 1النا٘بة عنو

 من قانوف تنظيم الصفقات العمومية، فإف األشخاص ا٣باضعْب ألحكاـ قانوف 6كطبقا لنص ا٤بادة 
الدكلة، ا١بهات اإلقليمية، ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع إلدارم، ا٤بؤسسات العمومية ا٣باضعة : الصفقات ىم

للتشريع الذم ٰبكم النشاط التجارم عندما تكلف بإ٪باز عملية ٩بولة كليا أك جزئيا ٗبساٮبة مؤقتة أك هنائية من 
 .  الدكلة أك من ا١بماعات اإلقليمية

  المعيار الموضوعي-2

يعترب ىذا ا٤بعيار من أىم ا٤بعايّب لتحديد طبيعة العقد، كطبقا لو يكوف العقد إداريا إذا كاف موضوعو 
كطبيعتو ٚبضع ألحكاـ القانوف العاـ بغض النظر عن شكلو، كيقصد ٗبحل الصفقة العمومية موضوع ا٣بدمة الٍب 

األشغاؿ، اقتناء : 3، حيث يشمل موضوع الصفقات العمومية طبقا للقانوف2يقدمها ا٤بتعاقد لئلدارة ا٤بتعاقدة
، تقدٙب ا٣بدمات، ا٪باز الدراسات  .اللواـز

 المعيار الشكلي-3

بالرغم من أف جانبا من الفقو اإلدارم ال يعترب ا٤بعيار الشكلي عنصرا من عناصر تعريف الصفقات 
، إال أف ا٤بشرع ا١بزائرم 4العمومية، بل يعترب ىذا ا٤بعيار كجد إلقصاء بعض العقود من ٦باؿ الصفقات العمومية

 . أكد على ىذا ا٤بعيار من خبلؿ اعتبار الصفقات العمومية عقودا مكتوبة

كالشكلية كما ىو معلـو ىي استثناء من مبدأ رضائية العقود الٍب كرسها ا٤بشرع ا١بزائرم من خبلؿ ا٤بادة 
 67كبالرجوع إٔب ٝبيع التنظيمات ك ا٤براسيم الٍب صدرت ُب الصفقات العمومية من سنة .  من القانوف ا٤بد٘ب54

                                                             
1
 . 35.، ص2004أنظر، حسْب عبد العإب ٧بمد، الرقابة اإلدارية بْب علم اإلدارة كالقانوف اإلدارم، دار الفكر ا١بامعي، اإلسكندرية، -  

 .110. فيصل نسيغة، ا٤برجع السابق، ص- 2

 .تنظيم الصفقات العموميةانوف  ؽ29أنظر، ا٤بادة -  3
4
 -Cf. Laurent RICHER, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J, Paris, 1991, p.324. 
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 ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم ثبت على مبدأ كاحد ىو الشكلية ُب الصفقات العمومية كلعل 15/247كصوال إٔب األمر 
 :سبب اشَباط الكتابة يعود لسببْب

 ؛1إف الصفقات العمومية أداة لتنفيذ ٨بططات التنمية الوطنية كاحمللية ك لذا كجب أف تكوف مكتوبة -
 .أف الصفقات العمومية تتحمل أعباءىا ا٤بالية ا٣بزينة العمومية، لذا كجب أف تكوف مكتوبة-

 المعيار المادم-4

٤با كاف للصفقات العمومية صلة كثيقة با٣بزينة العامة كجب حينئذ ضبط حد مإب أدٗب العتبار العقد 
صفقة عمومية، كذلك أنو من غّب ا٤بعقوؿ إلزاـ اإلدارة على ا٤بتعاقد ٗبوجب أحكاـ قانوف الصفقات العمومية ُب 

 من قانوف تنظيم الصفقات العمومية 13كقد حدد ا٤بشرع ُب ا٤بادة . كل ا٢باالت كأيا كانت قيمة كمبلغ الصفقة
، ك (دج12.000.000) مليوف دينار 12ىذا ا٤ببلغ ب مبليْب دينار 6بالنسبة لعقود ا٪باز األشغاؿ كاقتناء اللواـز

 .  بالنسبة إل٪باز الدراسات كتقدٙب ا٣بدمات (دج6.000.000)

 تصنيف أشكاؿ الصفقات العمومية: ثانيا

 أنواع من الصفقات 04 من قانوف تنظيم الصفقات العمومية فإف ا٤بشرع حدد 29طبقا لنص ا٤بادة 
 :العمومية

يعرؼ ىذا النوع من الصفقات على أنو اتفاؽ بْب أحد األشخاص : صفقات انجاز األشغاؿ العامة- 1
كمثاؿ . 2"العامة ا٤ببينة سابقا مع أحد األشخاص ا٣باصة من أجل بناء أك ترميم أك صيانة عقار ٢بساب األكٔب

كتتميز صفقات إ٪باز األشغاؿ العامة ُب أف اإلدارة . اْب....بناء العمارات كالسدكد كا٤بدارس: ىذه الصفقات
ٛبلك سلطة اإلشراؼ كالتوجيو كالرقابة كالتنفيذ ٥بذا العقد، كما ٯبوز لئلدارة أف تعدؿ الشركط األصلية للعقد ٗبا 

 .3ٰبقق ا٤بصلحة العامة

                                                             
 .59. عمار بوضياؼ، ا٤برجع السابق، ص- 1

2
 - Cf. Christophe LAJOYE, op.cit., p.28. 

3
 .96.، ص2011مازف ليلو راضي، العقود اإلدارية، دار قنديل للنشر، عماف،  أنظر، - 
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اتفاؽ أحد األشخاص "يعرؼ عقد التوريد أك اقتناء اللواـز : (صفقات التوريد) صفقات اقتناء اللواـز-2
، 1"ا٤بعنوية العامة كأحد األفراد أك الشركات ٗبوجبو يلتـز الفرد أك الشركة بتوريد منقوالت الزمة ٤برفق عاـ مقابل ٜبن

 .ك مثالو شراء ٘بهيزات ا٤برافق العامة

تعرؼ صفقات ا٣بدمات على أهنا أداء خدمة من طرؼ شخص خاص : صفقات تقديم الخدمات-3
٤بصلحة شخص من أشخاص القانوف العاـ، كىذه ا٣بدمة ال تتضمن بناء أك توريد أك تصنيع شيء ما، كإ٭با يقـو 

: كمثالو. 2ا٤بتعاقد ىنا بإ٪باز عمل أك القياـ بنشاط ما يعود بالفائدة على الشخص العاـ ُب سبيل تأدية كظيفتو
تكليف مقاكلة خاصة من طرؼ شخص عاـ من أجل نقل األشخاص أك البضائع، أك كأف تلجأ ا١بامعة مثبل 

بالتعاقد مع مؤسسة للتنظيف قصد السهر على تنظيف األقساـ كا٤بدرجات كٞباية احمليط، أك أف تتفق البلدية مع 
 .مؤسسة خاصة ١بمع النفايات ا٤بنتشرة ُب البلدية

ينصب موضوع ىذه الصفقات على إ٪باز كٙبقيق خدمات فكرية ال : صفقات إنجاز الدراسات-4
تستطيع اإلدارة القياـ هبا ألهنا ال ٛبلك الوسائل البلزمة لذلك، كتشمل ٦باالت متنوعة صناعية كاجتماعية كأدبية 

 .3كفكرية

اتفاؽ بْب اإلدارة ا٤بتعاقدة كشخص آخر طبيعي أك معنوم "ك قد عرفها األستاذ عمار بوضياؼ على أهنا 
 ، كمثالو كأف يتعلق األمر 4"يلتـز ٗبقتضاه ا٪باز دراسات ٧بددة ُب العقد لقاء مقابل تلتـز ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة بدفعو

بعقد ٯبمع مديرية السكن كالتجهيزات العمومية كمكتب دراسات ىندسية بغرض إ٪باز تصاميم ىندسية 
 .جملموعات سكنية تريد ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة إقامتها

كأماـ ىذا التعدد ُب أشكاؿ الصفقات العمومية، تتعدد تبعا لذلك طرؽ اإلجراـ ٤بد اليد على ا٤باؿ العاـ، 
كتأٌب ُب صدارة ىذه الصور جرٲبة . حيث تعترب الصفقات العمومية اجملاؿ ا٤بفضل كا٣بصب للفساد بكل صوره

 .احملاباة أك كما عرب عنها ا٤بشرع ا١بزائرم ٗبنح االمتيازات غّب ا٤بربرة ُب ٦باؿ الصفقات العمومية

                                                             
 زكليخة زكزك، جرائم الصفقات العمومية كآليات مكافحتها ُب ظل القانوف ا٤بتعلق بالفساد، مذكرة ماجستّب، جامعة كرقلة، أنظر،-  1

 .36.، ص2011/2012
2 - Cf. Christophe LAJOYE, op.cit., p.30. 

3
  .61.، ص2006ج،ا١بزائر، .ـ.أنظر، ٞبامة قدكج، عملية إبراـ الصفقات العمومية ُب القانوف ا١بزائرم، د-  

4
 .65.عمار بوضياؼ، ا٤برجع السابق، ص-  
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 الفرع الثاني
 جريمة المحاباة في الصفقة العمومية

ـ كالٍب عدلت كٛبمت ٗبوجب القانوف .ؼ.ك. من ؽ26نظم ا٤بشرع ا١بزائرم أحكاـ ىذه ا١برٲبة ُب ا٤بادة 
يعاقب با٢ببس من سنتْب إٔب عشر سنوات  كبغرامة " سالف الذكر، حيث تنص ىذه ا٤بادة على أنو11/15رقم 
دج  كل موظف عمومي ٲبنح عمدا للغّب امتيازا غّب مربر عند إبراـ أك تأشّب 1.000.000إٔب دج 200.000من 

عقد أك اتفاقية أك صفقة أك ملحق ٨بالفة لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بتعلقة ٕبرية الَبشح كا٤بساكاة بْب 
 . 1"ا٤بَبشحْب كشفافية اإلجراءات

ـ على النحو السابق، كذلك ألف الصياغة .ؼ.ك. ؽ26ك قد عمد ا٤بشرع ا١بزائرم إٔب تعديل ا٤بادة 
 تتسم بشيء من االتساع، ٕبيث تشمل ٝبيع الصور احملتملة كا٤بتوقعة كالٍب ٲبكن 2القدٲبة ٥بذه ا٤بادة جاءت عامة

أف تدخل ٙبت نطاؽ ىذا الوصف من التجرٙب ٕبيث ال تَبؾ أم ٦باؿ للتهرب من ا٤بسؤكلية ا١بزائية، ككنتيجة 
لذلك كجد ا٤بتدخلوف ُب ٦باؿ إبراـ الصفقات العمومية أنفسهم مضطرين لقضاء أكقات طويلة للتدقيق فيما 

يقوموف بو من أعماؿ الرقابة للتأكد من احَباـ  ىذه الصفقات لكل اإلجراءات ا٤بنصوص عليها قانونا، األمر 
 .الذم أدل إٔب تعطيل عدد كبّب من ا٤بشاريع التنموية

كجدير باإلشارة ىنا، أف ا٤بقصود بالصفقات العمومية كفق قانوف مكافحة الفساد ال ينحصر ُب الصفقات 
، بل يتعداه إٔب االتفاقيات كالعقود الٍب تربمها اإلدارات كا٤بؤسسات العمومية 15/247العمومية ٗبفهـو األمر رقم 

 . من قانوف تنظيم الصفقات العمومية13الٍب ال تتجاكز قيمتها العتبة ا٤بالية احملددة ُب ا٤بادة 

ٍب قمع ا١برٲبة  (أكال)كسّبا على نفس النهج ا٤بعتمد من قبل، نستفتح ٙبليل ىذه ا١برٲبة بدراسة أركاهنا 
 (. ثانيا)

 

                                                             
 26 ٤بنع الفساد، كال اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كقد حلت ا٤بادة اإلفريقيةجدير با٤ببلحظة ىنا أنو ال يوجد أثر ٥بذه ا١برٲبة ُب االتفاقية -  1

. كىي معركفة فقها ٔبنحة احملاباة. ع. من ؽ1 مكرر ٧128بل ا٤بادة 
2
كل موظف يقـو بإبراـ عقد أك يؤشر أك يراجع عقدا أك اتفاقية أك ...يعاقب با٢ببس " على أنو  (قبل التعديل)ـ .ؼ.ك. ؽ1 /26تنص ا٤بادة -  

 ".صفقة أك ملحقا ٨بالفا بذلك األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا١بارية هبا العمل بغرض إعطاء امتيازات غّب مربرة
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 أركاف جريمة المحاباة في الصفقة العمومية: أكال

 : ـ أف ىده ا١برٲبة تقـو على األركاف التالية.ؼ.ك. من ؽ26يستفاد من نص الفقرة األكٔب من ا٤بادة 

يفَبض أف يكوف ا١با٘ب ُب جرٲبة منح امتيازات غّب مربرة ُب ٦باؿ : (صفة ا٢با٘ب): الركن المفترض-1
الصفقات العمومية موظفا عموميا، كىذه الصفقة ٛبثل الركن ا٤بفَبض ُب أغلب جرائم الفساد، كالٍب أعطى ا٤بشرع 

 .ـ.كؼ.ب من ؽ/٥2با معُب كاسع كفقا للمادة 

 .النشاط اإلجرامي كالغرض منو: يقـو الركن ا٤بادم ٥بذه ا١برٲبة على عنصرين أساسهما: الركن المادم-2

 النشاط اإلجرامي-أ

يتحقق مٌب قاـ ا٤بوظف العاـ بإبراـ أك تأشّب عقد أك اتفاقية أك صفقة أك ملحق ٨بالفا بذلك األحكاـ 
 . التشريعية كالتنظيمية ا٤بتعلقة أساسا ٕبرية الَبشح كا٤بساكاة بْب ا٤بَبشحْب كشفافية اإلجراءات

فأما إبراـ الصفقة فيقصد بو التوقيع على الوثيقة الٍب يفرغ فيها مضموف العقد ٗبفهومو الواسع الذم يشمل 
الصفقة كاالتفاقية كا٤بلحق، كاألمر ىنا يتعلق برئيس ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة ا٤بؤىلة قانونا للتعاقد مع غّبه باسم ا٥بيئة أك 

 . 1ا٤بؤسسة الٍب ٲبثلها أك ككيلو ا٤بعتمد من قبلو

كأما التأشّب على الصفقة فيقصد بو تتويج الرقابة الٍب ٛبارسها ١بنة الصفقات العمومية على صفقة ا٤بصلحة 
تتوج الرقابة الٍب ٛبارسها ١بنة "  من قانوف تنظيم الصفقات العمومية على 178، حيث تنص ا٤بادة 2ا٤بتعاقدة

 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ا٤بلف 20صفقات ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة ٗبقرر منح التأشّبة أك رفضها خبلؿ أجل أقصاه 
 ".كامبل لدل ىذه اللجنة

 ا٤بعدؿ 11/15ك ا٤ببلحظة الٍب ٲبكن لنا أف نبديها هبذا ا٣بصوص ىو قياـ ا٤بشرع ٗبوجب القانوف رقم 
 من قائمة العمليات الٍب ٲبكن أف تكوف ٧ببل 3كا٤بتمم لقانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، بإلغاء إجراء ا٤براجعة

                                                             
 .115.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  1
، عنابة، أنظر،-  2  .64.، ص2005 ٧بمد الصغّب بعلي، العقود اإلدارية، درا العلـو
يقصد ٗبراجعة الصفقة ٙبيينها كفقا للصيغ كالكيفيات ا٤بتفق عليها كاحملددة ُب الصفقة إذا تطلبت الظركؼ االقتصادية ذلك، كقد نظم ا٤بشرع -  3

 منو على أنو    97كيفيات مراجعة الصفقات العمومية ُب القسم الثا٘ب من قانوف تنظيم الصفقات العمومية ٙبت عنواف األسعار، حيث نصت ا٤بادة 
 ...".ٲبكن أف يكوف السعر ثابتا أك قاببل للمراجعة" 
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للنشاط اإلجرامي ُب جنحة احملاباة، كإبقاءه فقط على العمليتْب السابقتْب ُب اإلبراـ ك التأشّب، كىو منحى ال 
نؤيده فيو، كوف أنو ال يوجد أم مربر عملي لرفع التجرٙب عن فعل احملاباة عندما يتعلق األمر ٗبراجعة صفقة أك 

كعليو كاف من األفضل اإلبقاء عن العمليات ا٤بتعلقة با٤براجعة ضمن نطاؽ األفعاؿ اجملرمة ُب . اتفاقية أك عقد
 .جنحة احملاباة كذلك على غرار ما كاف ينص عليو النص القدٙب قبل التعديل

ككاضح أنو ال إشكاؿ إف كاف ىذا اإلبراـ أك التأشّب مطابقا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بتعلقة ٕبرية 
الَبشح كا٤بساكاة بْب ا٤بَبشحْب كشفافية اإلجراءات، أما إف كاف با٤بخالفة ٥با، فعندىا يقـو السلوؾ اجملـر ُب 

 من 09جنحة احملاباة، كٛبثل ىذه اإلجراءات إحدل أىم موانع جرائم الفساد لذلك أكدت عليها ا٤بادة 
 .ـ.ؼ.ك.ؽ

كمن األمثلة الٍب ٲبكن أف نسوقها أين يشكل السلوؾ ٨بالفة لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية، ١بوء ا٤بصلحة 
ا٤بتعاقدة إٔب ٘بزئة الصفقة بقصد تفادم تطبيق قواعد تنظيم الصفقات العمومية، كغالبا ما تكوف ٘بزئة الصفقة 
مرتبطة بتحرير فواتّب مزكرة ٙبتوم على بيانات مزكرة من حيث ا٤ببلغ، كذلك من أجل إظهار أف ا٢بد األقصى 

 . للمبلغ الذم يتطلب إلجراء ا٤بناقصة ٓب يتم بلوغو ُب حْب تكوف ا٣بدمة ا٤بنجزة قد فاقت ذلك بكثّب

كمن األمثلة  الواقعية عن ٘بزئة الصفقات العمومية، ما قاـ بو أحد رؤساء بلدية كالية جيجل، حيث قاـ 
بتجزئة مشركع توسعة مقر البلدية إٔب سبع مشاريع كمنح كل مشركع إٔب مقاكؿ ٗبوجب سند ألمر، حٌب ال ٯبد 

نفسو ملزما باإلعبلف عن ا٤بشركع ك طرحو للمنافسة، لذا قاـ ٗبنح الصفقة ٤بقاكلْب من اختياره كمن ىنا تظهر 
 .         1إفادة الغّب بامتيازات غّب مربرة كعلى إثرىا ٛبت متابعيو جزائيا

 الغرض من النشاط اإلجرامي-ب

ال تقـو جرٲبة احملاباة ٗبجرد ٨بالفة ا٤بوظف لؤلحكاـ التشريعية أك التنظيمية ا٤بتعلقة ٗببادئ الصفقات 
العمومية، ك إ٭با يشَبط ا٤بشرع أيضا أف يكوف ا٥بدؼ أك الغاية من ٨بالفة ىذه النصوص ىو احملاباة كتفضيل أحد 

 .ا٤بتنافسْب على غّبه، كٛبييزه ٛبييزا غّب سائغ قانونا

                                                             
مقتبس عن نادية تياب، آليات مواجهة الفساد  .(ع.ص) ، قضية النيابة ضد 3225، حكم رقم ٧18/05/2008بكمة جيجل، قسم ا١بنح، -  1

، 2013/2014ُب ٦باؿ الصفقات العمومية، رسالة لنسل شهادة دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 
 .46.ص
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 يشَبط ا٤بشرع كذلك أف تكوف االمتيازات ا٤بمنوحة للغّب من طرؼ أحد ا٤بوظفْب العموميْب أثناء إبراـ أك 
تأشّب صفقة أك عقد أك اتفاقية أك ملحق غّب مربرة، أم غّب مستحقة، أما إذا كاف ىناؾ ما يربر قانونا منح بعض 

االمتيازات ألحد ا٤بتعاقدين دكف اآلخر فهنا تنتفي ا١برٲبة، كال ٯبوز للغّب الذم ٓب تتعاقد معو اإلدارة أف ٰبتج 
ٲبنح ىامش " من قانوف تنظيم الصفقات العمومية نصت على  83/1كىنا ٪بد أف ا٤بادة . بقياـ جرٲبة احملاباة
أك ا٤بؤسسات ا٣باضعة للقانوف ا١بزائرم الٍب ٰبوز أغلبية / للمنتجات ذات ا٤بنشأ ا١بزائرم ك %25لؤلفضلية بنسبة 

 ". أعبله29رأ٠با٥با جزائريوف مقيموف، فيما ٱبضع ٝبيع أنواع الصفقات ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 

 الركن المعنوم -2

، كىذا 1تعترب ىذه ا١برٲبة من ا١برائم العمدية الٍب تتطلب توافر القصد ا١بنائي العاـ بعنصريو العلم ك اإلرادة
، حيث يشَبط أف يكوف ا١با٘ب ..."كل موظف عمومي ٲبنح عمدا" ـ بقو٥با .ؼ.ك. من ؽ26/1ما تؤكده ا٤بادة 

عا٤با بكافة العناصر الداخلية ا٤بشكلة للجرٲبة، كمن قبيل ذلك علم ا١با٘ب بأنو موظف عمومي كأنو ٨بتص بالعمل 
 .الوظيفي ا٤بتمثل ُب إبراـ أك التأشّب على العقود أك االتفاقيات أك الصفقات أك ا٤ببلحق

 (اإلبراـ، التأشّب)كما يشَبط أف تتجو إرادة ا١با٘ب إٔب ٙبقيق أك إتياف أحد صورٌب النشاط اإلجرامي 
كتطبيقا . خبلفا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بتعلقة ٕبرية الَبشح ك ا٤بساكاة بْب ا٤بَبشحْب كشفافية اإلجراءات

 .لذلك ال تقـو ا١برٲبة إذا ثبت أف ا٤بوظف منح امتياز غّب مربر ٙبت تأثّب اإلكراه أك التهديد بالقتل

كمنو تنقضي ا١برٲبة بانعداـ الغرض من ارتكاب سلوؾ احملاباة، كلذلك تشدد احملكمة العليا رقابتها على 
إبرازه ُب حكم اإلدانة، حيث نقضت أحد القرارات النعداـ إبراز الغرض من عدـ مراعاة األحكاـ القانونية 

 . 2كاللوائح التنظيمية الٍب ٙبكم الصفقات العمومية

   كباإلضافة إٔب القصد العاـ، تقتضي ىذه ا١برٲبة توافر القصد ا٣باص ا٤بتمثل ُب منح امتيازات للغّب مع 
 كالذم ٲبيز بْب الشركع كا١برٲبة 26/1العلم بأهنا غّب مربرة، كىنا يظهر حسن صياغة ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة 

                                                             
1
 .106.، ص05.، ع2007 فيفرم 20 عبد ا٢بميد جبارم، قراءة ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، ٦بلة الفكر الرب٤با٘ب، ا١بزائر، أنظر،-  

2
 .67.مقتبس عن، زكليخة زكزك، ا٤برجع السابق، ص،  304276، ملف رقم 17/12/2000 ،ـ.ج. احملكمة العليا، غ- 
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،بل ٯبب باإلضافة إٔب ذلك أف يكوف 1التامة كالٍب ال تقـو على ٦برد ا٘باه نية ا١با٘ب إٔب منح االمتيازات غّب ا٤بربرة
 .ا١با٘ب قد منح حقيقة كفعليا االمتيازات غّب مربرة للغّب، أم أف يكوف ىذا األخّب قد استفاد منها فعبل

 قمع الجريمة: ثانيا 
تطبق على جرٲبة احملاباة ُب الصفقات العمومية نفس العقوبات ا٤بقررة ١برٲبة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب، 

 .دج1.000.000دج إٔب 200.000 سنوات ك غرامة من 10كتتمثل ُب ا٢ببس من سنتْب إٔب 
، كانت تقرر 26ع ا٤بلغاة كالٍب عوضت با٤بادة . مكرر ؽ128الشيء ا٤ببلحظ ُب ىذا اجملاؿ أف ا٤بادة 

نفس العقوبة ٥بذا الفعل مع كجود اختبلؼ بالنسبة للغرامة ا٤بالية كالٍب كانت مغلظة مقارنة با٢بالية، حيث كانت 
 .دج5.000.000دج ك 500.000تَباكح بْب 

ـ فكل عقد أك صفقة متحصل عليو من ارتكاب إحدل جرائم .ؼ.ك. ؽ55كما أنو كطبقا للمادة 
الفساد، ٲبكن التصريح ببطبلنو كانعداـ آثاره من قبل ا١بهة القضائية الٍب فصلت ُب الدعول، مع مراعاة حقوؽ 

 . الغّب حسن النية

ك من خبلؿ القضايا ا٤بعركضة على القضاء، تظهر إمكانية تبلـز جرائم الصفقات مع جرائم أخرل 
 .كاستغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب للحصوؿ على امتيازات غّب مربرة

 الفرع الثالث
 جريمة استغالؿ نفوذ األعواف العموميين للحصوؿ على امتيازات غير مبررة

ـ .ؼ.ك. ؽ26/2ٛبثل ىذه ا١برٲبة الصورة الثانية ١برٲبة منع االمتيازات غّب ا٤بربرة، كاستنادا ألحكاـ ا٤بادة 
تقـو ا١برٲبة من قبل كل شخص طبيعي أك معنوم يقـو باستغبلؿ نفوذ عوف من أعواف الدكلة من أجل ا٢بصوؿ 

 .على امتيازات غّب مربرة

ع ا٤بلغاة ٗبوجب قانوف مكافحة الفساد . ؽ2/ مكرر128 ك قد كانت ىذه ا١برٲبة مدرجة بنص ا٤بادة 
من أعواف الدكلة أك ا٤بؤسسات أك –كجوىر ا٤بادة ىو أف يتقدـ شخص طبيعي أك معنوم إٔب أحد األعواف 

طالبا منو استغبلؿ نفوذه من أجل ا٢بصوؿ على امتيازات غّب مربرة ُب ٦باؿ الصفقات - ا٥بيئات العمومية

                                                             
1
 . كانت تكتفي بتجرٙب ٦برد قصد ا٤بوظف إٔب إعطاء امتيازات غّب مربرة عند إبراـ العقد ا٤بخالف للتشريع26/1الصياغة القدٲبة لنص ا٤بادة -  
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العمومية، ىذه األخّبة عددىا ا٤بشرع كحصرىا ُب الزيادة ُب األسعار، التعديل ُب نوعية ا٤بواد أك ا٣بدمات أك 
 . آجاؿ التسليم أك التموين

 (.ثانيا)ٍب العقوبات ا٤بقررة ٥با  (أكال)كمن أجل الوقوؼ على دراسة ىذه ا١برٲبة، نستعرض أركاهنا 
 أركاف جريمة استغالؿ نفوذ األعواف العموميين للحصوؿ على امتيازات: أكال

 :  يتضح لنا أف ىذه ا١برٲبة تقـو على األركاف التالية26/2من خبلؿ ا٤بادة 

 (صفة ١با٘ب): الركن المفترض-1

تطلبت ا٤بادة أف يكوف ا١با٘ب تاجرا أك صناعيا أك حرفيا، أك مقاكال من القطاع ا٣باص، ٍب ما لبثت أف 
ألغت ىذه الصفة كاكتفت بعمـو أف يكوف ا١با٘ب شخصا طبيعيا أك معنويا من القطاع ا٣باص، كُب رأينا أف 

 .التخصيص األكؿ ىو تزيد ُب العبارة ال ٧بل لو

ك يطلق على ىؤالء تسمية األعواف االقتصاديْب، كما يطلق عليهم اسم ا٤بتعاملْب ا٤بتعاقدين ُب حالة إبراـ 
كا٤بقصود بالشخص الطبيعي، كل . صفقة عمومية أك اتفاقية كفقا ألحكاـ قانوف تنظيم الصفقات العمومية

شخص يرـب عقدا مع ا٤بؤسسات أك ا٥بيئات العمومية، كٰبوز على صفة تاجر أك حرُب، سواء بتملكو سجل 
٘بارم أك بطاقة ا٢برُب، كعادة ما يتم التعاقد معهم بشأف إ٪باز بعض األشغاؿ أك تقدٙب خدمات بسيطة مثلما 

أما الشخص ا٤بعنوم، فيتمثل عموما ُب شركات ا٣بدمات . يتعلق بأشغاؿ الَبميم أك اقتناء ٘بهيزات بسيطة
كالتجهيز كمقاكالت األشغاؿ كالذين ٰبوزكف على سجل ٘بارم ك٥بم إمكانات كمؤىبلت مالية كمادية تسمح ٥بم 

 .بإبراـ صفقات أك عقود مع ا٤بؤسسات كا٥بيئات العمومية
كمن ٍب فيشَبط أف يكوف ا١با٘ب ُب جرٲبة استغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب من أجل ا٢بصوؿ على 

 .1امتيازات غّب مربرة، شخصا طبيعيا أك معنويا من القطاع ا٣باص دكف األشخاص ا٤بعنوية ُب القطاع العاـ

 الركن المادم-2

يقـو الركن ا٤بادم ١برٲبة استغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب للحصوؿ على امتيازات غّب مربرة أساسا على 
استغبلؿ ا١با٘ب ٗبا يتمتع بو ا٤بوظف العمومي أك أم عوف من أعواف الدكلة من سلطة أك نفوذ لو من أجل 

 .ا٢بصوؿ على امتيازات غّب مربرة

                                                             
1
 .55.، ص2007 سهيلة بوزربة، مواجهة الصفقات ا٤بشبوىة، مذكرة ماجستّب، جامعة جيجل، أنظر،-  
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فعادة ما يستطيع أصحاب السلطة كالنفوذ ٛبرير قرارات لفائدة ا١با٘ب ٨بالفة للقانوف أك اللوائح كمنح غّب 
ا٤بستحقْب ٤بزايا مالية دكف كجو حق، كاستخداـ النفوذ الر٠بي لتحقيق منافع أك مصاّب خاصة، كبذلك فقد 
يتمكنوف من التسهيل للغّب با٢بصوؿ على امتيازات كمنافع ٨بالفة للقانوف معتمدين ُب ذلك على السلطة  

 . 1الوظيفية كما يرتبط هبا من نفوذ كصبلحيات

كىكذا فإف كانت . كما يشَبط أف يكوف عوف الدكلة صاحب سلطة ُب ا٥بيئات ا٤بعنية أك لو تأثّب عليها
الصفقة أبرمت مع البلدية على سبيل ا٤بثاؿ، يكوف رئيس اجمللس الشعيب البلدم كنوابو كاألمْب العاـ للبلدية 

ىم ا٤بعنيوف هبذه  (...كرئيس مصلحة التجهيزات كرئيس مصلحة األشغاؿ )كرؤساء ا٤بصاّب التابعة للبلدية 
 .2ا١برٲبة

ىذا كقد ساكل ا٤بشرع الفرنسي ٖبصوص استغبلؿ النفوذ بْب أف يكوف النفوذ حكمي أك حقيقي بنصو ُب 
 :ع الفرنسي على أنو.من ؽ 3-432/11ا٤بادة 

" soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vu 

de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, 

des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable 3"  . 

 : ك يتمثل النشاط اإلجرامي ُب استغبلؿ النفوذ ُب أحد الصور التالية

كما ىو ا٢باؿ إذا كانت األسعار متعلقة بعقود إ٪باز األشغاؿ كالٍب ٙبسب على : الزيادة في األسعار-أ
أساس سعر الوحدة كفقا لدفَب الشركط الذم ًب إعداده مسبقا، فيتقدـ صاحب شركة مقاكلة باقَباح أسعار أعلى 

من تلك ا٤بعموؿ هبا ُب السوؽ الوطنية مستغبل ُب ذلك عبلقتو ٗبدير ا٤بؤسسة أك ا٥بيئة اإلدارية أك أحد األعواف 
 .4فيها

                                                             
 .31.، ص2008الدار ا١بامعية، اإلسكندرية، - منهج نظرم كعملي– عبد العظيم ٞبدم، عو٤بة الفساد كفساد العو٤بة أنظر،-  1
 .129. أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص- 2

3
 -Cf. Daniel AMMAR, La corruption d’agents publics étrangers à l’aube de 21 

ème
 siècle, Revue de jurisprudence 

commerciale ,novembre, 2000, n°= 1011, Paris, p.308. 
4
 .87. زكليخة زكزك، ا٤برجع السابق، ص- 
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كمثالو لو أبـر تاجر عقدا مع البلدية لتزكيدىا بأجهزة كمبيوتر، ككاف السعر ا٤بعموؿ بو عادة ال يتجاكز 
دج مشغبل بذلك عبلقتو ا٤بميزة مع رئيس 70.000دج للوحدة ُب حْب طبق التاجر على البلدية سعر 50.000

 .البلدية

حيث يعمد ا١با٘ب إٔب تقدٙب مواد ذات جودة أك نوعية أقل من تلك : التعديل في نوعية المواد- ب
 .ا٤بنصوص عليها ُب بنود العقد، مستغبل ُب ذلك سلطة أك تأثّب األعواف العموميْب ُب ا٥بيئة أك اإلدارة

يتعلق األمر ُب ىذه ا٢بالة بصفقات كعقود ا٣بدمات، حيث يقـو : التعديل في نوعية الخدمات-ج
ا١با٘ب بإبراـ عقد أك صفقة مع الدكلة أك إحدل مؤسساهتا أك ا٥بيئات التابعة ٥با، كيتعلق بنوعية معينة من 

ا٣بدمات كأداء أعماؿ الصيانة ألجهزة البلدية بطريقة فصلية، فبل يقـو هبا ا٤بتعامل ا٤بتقاعد إال مرة كاحدة ُب 
 .1السنة مستغبل ُب ذلك عبلقتو مع أحد أعضاء اجمللس الشعيب البلدم

يلتـز ا٤بتعامل ا٤بتعاقد بأداء ا٣بدمة حسب الشركط كاألكصاؼ : التعديل في آجاؿ التسليم ك التموين-د
، كالٍب عادة ما يتم النص عليها .ا٤بتفق عليها  فإذا كاف أجل التسليم أك التموين ٱبص عقود كصفقات اقتناء اللواـز

–ُب دفَب الشركط ا٣باص بالصفقة، فإف إخبلؿ ا٤بتعامل ا٤بتعاقد بالتزامو كتأخره ُب تسليم ما ىو مطلوب منو 
يعرضو للمتابعة ا١بزائية ١برٲبة استغبلؿ نفوذ أعواف - مستغبل سلطة أك تأخّب أحد مسئوٕب ا٥بيئة أك ا٤بؤسسة

 .26/2عموميْب ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

 الركن المعنوم-3

ا١بنائي العاـ ا٤بتمثل  تتطلب جرٲبة استغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب إلبراـ صفقات عمومية توافر القصد 
، كما تطلب توق إرادة ا١با٘ب إٔب استغبلؿ ىذا النفوذ لفائدا كاتج،ُب العلم بكافة العناصر ا٤بكونة للواقعة اإلجرامية

. توافر القصد ا١بنائي ا٣باص ا٤بتمثل ُب نية ا٢بصوؿ على امتيازات غّب مربرة على النحو ا٤ببْب أعبله

قمع الجريمة : ثانيا

س بع ا١بزائرم على جرٲبة استغبلؿ نفوذ أعواف الدكلة للحصوؿ على امتيازات غّب مربرة باّبريعاقب ا٤بش
 عليها نفس األحكاـ ا٤بتعلقة طبق كت.دج1.000.000دج إٔب100.000من سنتْب إٔب عشر سنوات كبغرامة من 

                                                             
1
 .130. أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص- 
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ة كا٤بعفية من العقاب الٍب نص عليها ا٤بشرع ؼبالشركع ك االشَباؾ ك التقادـ ك تشديد العقاب كاألعذار ا٤بخف
 .ـ.ؼ.ك.ا١بزائرم ُب ؽ

حيث تعترب مدخبل ٤بفاسد ٝبة، كوهنا " الرشوة" ا١برائم شيوعا ُب ٦باؿ الصفقات العمومية ثركمن أؾ
. هتدؼ إٔب إثراء البعض بغّب حق عن طريق ا٤بتاجرة بالوظيفة العامة

الفرع الرابع 
جريمة الرشوة في الصفقات العمومية 

ف أداء كظيفتو من أجل ٙبقيق مصلحتو ا٣باصة على حساب ا٤بصلحة ع تعد الرشوة ا٫براؼ ا٤بواطن 
 ا٢بكومية كتؤدم إٔب فقداف ا٤بواطنْب الثقة ُب عدالة ك نزاىة الدكلة، األمر ة ٕبسن سّب األداس العامة، فهي ًب

 من آثار االذم دفع ا٤بشرع ا١بزائرم بالتدخل لتجرٙب كقمع كل أشكاؿ الرشوة قصد كضع حد ٤با يَبتب عنو
. خطّبة

 سابقا فقط، كلكن ة ا٤بذكورئٗبا كاف ليس للمساكبا٤بفسدة  كالرشوة ُب ٦باؿ الصفقات العمومية ىي 
، كتعد من الوسائل 1لكوف الصفقات العمومية قطاع حساس، إذ تعترب من أىم القنوات ا٤بستهلكة األمواؿ العامة

 فإذا ما أسيء استغبل٥با عن طريق اال٘بار هبا، ترتب عن ،ا٥بامة ُب تلبية الطلبات العمومية كخدمة الصاّب العاـ
.  2ذلك أضرارا جسيمة كخطّبة على االقتصاد الوطِب

ناقوس ا٣بطر ٤با - فرع ا١بزائر ٤بنظمة الشفافية الدكلية–كطنيا، فقد دقت ا١بمعية ا١بزائرية ٤بكافحة الرشوة 
كانتشار تقرير أكٕب  .كصفتو باالنتشار الفظيع لظاىرة الرشوة على مستول الصفقات الٍب ترـب على ا٤بستول احمللي

 من قيمة أم صفقة عمومية %10صادر عن ىذه ا١بمعية إٔب حصوؿ ٘باكزات خطّبة ك٩بارسات رشوية تقدر ب
يتم إبرامها على مستول البلديات كالواليات، كاألخطر من ذلك أف تصبح ىذه ا٤بمارسات مألوفة كعادية إٔب 

.  3درجة يصبح فيها من ا٤بستحيل ا٢بصوؿ على صفقة بالطرؽ القانونية العادية كا٤بشركعة

 

                                                             
 .56.سهيلة بوزربة، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 . كما يليها87.ص.  اآلثار االقتصادية للفساد من ىذه الرسالةأنظر،-  

3
 .17/05/2008 من أمواؿ ا٤بشاريع ا٤بوجهة لواليات كالبلديات، جريدة الشركؽ، تاريخ  % 10عبد الوىاب بوكركح، الرشوة تستنزؼ أنظر، -  
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 27من أجل ذلك فقد جرمها ا٤بشرع ا١بزائرم ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، حيث تنص ا٤بادة 
دج إٔب 1.000.000يعاقب با٢ببس من عشرة سنوات إٔب عشرين سنة كبغرامة من "على أنو منو 

دج، كل موظف عمومي يقبض أك ٰباكؿ أف يقبض لنفسو أك لغّبه بصفة مباشرة أك غّب مباشرة 2.000.000
ك ملحق أأجرة أك منفعة مهما يكن نوعها ٗبناسبة ٙبضّب أك إجراء مفاكضات قصد إبراـ أك تنفيذ صفقة أك عقد 

باسم الدكلة أك ا١بماعات احمللية أك ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم، أك ا٤بؤسسات العمومية ذات 
 ."الطابع الصناعي كالتجارم، أك ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية

 ىذه ا١برٲبة كذلك تسمية قبض العموالت من الصفقات العمومية، كىي ا١برٲبة الٍب على 1كيطلق الفقو
، 2 الفساد الوقاية من  ٗبوجب قانوف  ا٤بلغاةك منو 1 مكرر 128كاف ينص عليها قانوف العقوبات من خبلؿ ا٤بادة 

. ك تعترب من جرائم ا٤بتاجرة بالوظيفة

كا٤بثّب لبلنتباه ىنا ىو ذاتية ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ٘برٙب ىذه الصورة من صور الرشوة، حيث باستقراء نصوص 
ُب حْب . علق بتجرٙب ىذه الصورةتتارة شاتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ٪بد أهنا ال تتضمن أم حكم أك إ

تلتـز الدكؿ األطراؼ " بنصها 11/3أشارت االتفاقية اإلفريقية ٤بنع الفساد إٔب ما يقَبب من ذلك ا٤بعُب ُب ا٤بادة 
". باٚباذ أم إجراءات أخرل قد تكوف الزمة ٤بنع الشركات من دفع الرشاكل للفوز ٗبنح الصفقات

٪بد أهنا تشَبؾ مع جرٲبة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب ُب ـ .ؼ.ك. ؽ27كما أنو باستقراء نصوص ا٤بادة 
ف أ كما .أحكامهامن نفس القانوف كٚبتلف عنها ُب بعض  25/2صورة الرشوة السلبية ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

ينص ، دكف أف ( منفعة أكأجرة يقبض أك ٰباكؿ أف يقبض  الذم طرؼاؿ) يعاقب ا٤برتشي 27ا٤بشرع ُب ا٤بادة 
. على ٘برٙب ك عقاب الطرؼ الثا٘ب ا٤بتمثل ُب الراشي

ك أكيتمثل النشاط اإلجرامي ١برٲبة الرشوة ُب الصفقات العمومية بقبض أك ٧باكلة قبض ا٤بوظف لنفسو 
 أك تنفيذ صفقة أك براـ أك إجراء مفارقات قصد إضّب أجرة أك منفعة ٗبناسبة تح3لغّبه بصفة مباشرة أك غّب مباشرة

. عقد ا٤بلحق

                                                             
1
 .131.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

 ا٤بلغاة ٓب تشَبط صراحة صفة ا٤بوظف ُب الشخص الذم يأٌب فعل قبض أك ٧باكلة قبض رشوة أك فائدة إذ جاء 1 مكرر 128 كانت ا٤بادة فإو-  2
 ...".كل من يقبض أك ٰباكؿ أف يقبض لنفسو أك....يعاقب با٢ببس " النص على عمومو بعبارة 

3 - Cf. Jean DIDER, Droit pénal des affaires, 2 ème édit, DALLOZ, Paris, France, 2000, p.236. 
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جلو قبض أ الغرض من الرشوة، كىو األمر الذم من توافرك الشيء ا٤بميز كذلك ُب ىذه ا١برٲبة ىو كجوب 
 ىذه األعماؿ الٍب ٲبكن للمرتشي أعبله 27كلقد حصر ا٤بشرع كفقا للمادة . األجرا٤برتشي ا٤بقابل أك ا٤بنفعة أك 

: ا٤بتاجرة هبا بغرض الرشوة كالٍب ٥با صلة مباشرة بالصفقات العمومية كتنفيذىا ُب ثبلث عمليات كىي

 .أك ملحقك تنفيذ صفقتو، أك عقد، أ براـ أك إجراء مفاكضات قصد إضّبتح-

ـر الرشوة ُب ٦باؿ الصفقات العمومية الٍب تربمها تج، ىو أهنا ٓب ـ.ؼ.ك. ؽ27 ا٤بادة صكما يعاب على ف
كىي ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم ا٥بيئات كل ا٤بؤسسات العمومية كإ٭با حصرهتا ُب ٦بموعة من 

 النص على ٘برٙب الرشوة ُب األفضلكاف من لكن  ك. ذات الطابع الصناعي كالتجارم العموميةكا٤بؤسسات
مثبل ا٤بؤسسات  تربمها دكف ٚبصيص نوع معْب منها، فالصفقات العمومية الٍبا٥بيئات صفقات كل ا٤بؤسسات ك

ا١بماعات احمللية، فهي كذلك تسّب  تربمها  كخطورة عن الصفقات الٍبأٮبيةالعمومية ذات الطابع الثقاُب ال تقل 
 .كصوهنا من أم تبلعبات بأمواؿ الدكلة الٍب ىي أمواؿ عامة كجب ا٢بفاظ عليها

ـ ليشمل ٘برٙب الرشوة ُب .ؼ.ك. ؽ27تدخل ا٤بشرع ا١بزائرم لتعديل نص ا٤بادة إنو من األجدر أف م٥بذا ؼ
 .من قانوف تنظيم الصفقات العمومية 6صفقات كل ا٥بيئات ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 

 القصد ا١بنائي العاـ الذم يقتضي علم ا٤بوظف ركاؼتك باعتبار جرٲبة الرشوة جرٲبة عمدية فهي تتطلب 
 .1مشركعةبأركاف ا١برٲبة كا٘باه إرادتو إٔب قبض أك ٧باكلة قبض األجرة، أك ا٤بنفعة مع علمو بأهنا غّب  (ا١با٘ب)

نفس األحكاـ ا٤بقررة لرشوة ا٤بوظف العمومي سواء  (قبض عموالت الصفقات العمومية)كتطبق على جرٲبة الرشوة 
 . كا٤بشاركة كالشركعالتكميلية العقوبة كالعقوبات فيفبشأف الظركؼ ا٤بشددة كاإلعفاء كتخ

كما كرد ُب ا٤بادة رشوة ا٤بوظف العمومي ُب ىو مقرر  فتطبق أيضا على ىذه ا١برٲبة ما التقادـ كٖبصوص
 . ـ.ؼ.ك. ؽ2،1 /54

 ٘برٙب جديدة كانت تعرؼ ا٤بنظومة بأشكاؿصور التجرٙب السابقة، جاء ا٤بشرع ا١بزائرم باإلضافة إٔب 
ا٣بفي لكنها كظفتها ٤بتابعة مكافحة الفساد كمنها على كجو ا٣بصوص جرٲبة التمويل مبدؤىا القانونية ا١بزائرية 

. لؤلحزاب السياسية

                                                             
1
 .128.فيصل نسيغة، ا٤برجع السابق، ص-  
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المطلب السادس 
لألحزاب السياسية الخفي جريمة التمويل 

للماؿ دكر أساسي ُب إقامة األحزاب كاستمرارىا كٛبكينها من القياـ ٗبختلف األنشطة الٍب يتطلبها العمل 
 أدائهاسليب على أثر  سوؼ يكوف لو األحزاب لذلك يعد أىم كسائل النشاط ا٢بزيب كأم خلل ُب ٛبويل .ا٢بزيب

 على توفّب مصادر ٛبويل حيوية كدائمة حٌب تستطيع تغطية نفقاهتا البلزمة للتسيّب الداخلي األحزابلذلك تعمل 
. ككذا للنشاطات ا٣بارجية اليومية كا٤بو٠بية

كقد ٘بد األحزاب أحيانا نفسها عاجزة عن سد نفقاهتا، أك تقع ٙبت ضائقة مالية ٘بعلها تلجأ إٔب مصادر 
. آثار كخيمةتنجر عنو ٛبويل غّب مشركعة، فيتزاكج ا٤باؿ غّب ا٤بشركع بالسياسة كيتولد عنو فساد سياسي 

 ُب كاالقتصادم الدٲبقراطيكيشكل الفساد الناجم عن ٛبويل األحزاب السياسية هتديدا متناميا على النمو 
 ٛبويل األحزاب تساىم ُب إضعاؼ األنظمة السياسية، ُبف األساليب ا٤بلتوية ا٤بعتمدة أ إٔبٝبع، نظرا أالعآب 

. 1 السياسي ُب الدكلةاالستقرارىدد مقاد ا٤بواطنْب ثقتهم هبا كإؼك

 ٙبيط معظم الدكؿ األحزابف عكلتفادم ىذا الوضع، كغّبه من التجاكزات ا٤بالية كالٍب ٲبكن أف تصدر 
ُب كترتب جزاءات  كإخضاعها لرقابة دكرية كمستمرة ،الية األحزاب بأحكاـ قانونية صارمة ٚبص مصادر ٛبويلهاـ

. حالة ثبوت خركقات للتشريعات سارية ا٤بفعوؿ

 بمن خبلؿ قانوف مكافحة الفساد على ٘برٙب كل ٛبويل خفي لؤلحزاا١بزائرم لذلك عمل ا٤بشرع 
 ا١بزائية السارية ا٤بفعوؿ ا٤بتعلقة بتمويل باألحكاـدكف اإلخبلؿ "منو على  39السياسية حيث نص ُب ا٤بادة 

 10 من سنتْب إٔب با٢ببس، يعاقب كل من قاـ بتمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية األحزاب السياسية
 ."دج1000.000دج إٔب 200.000سنوات كبغرامة من 

 مصادر ٛبويل األحزاب السياسية ُب ا١بزائر ٍب تتطرؽ إٔب أكالتعرض نسنا لتحليل ىذه ا١برٲبة، ـكُب ٧باكلة 
 (.ثانيا ) السياسيةلؤلحزابالبناء القانو٘ب ١برٲبة التمويل ا٣بفي 

                                                             
1
ا٤بعهد الدٲبقراطي الوطِب للشؤكف -  دكلة22دراسة حوؿ أساليب ٛبويل األحزاب ُب –أنظر، شارم براين، دنيز بّب، دكر ا٤باؿ ُب اللعبة السياسية -  

. 08.، ص2005الدكلية، بّبكت، لبناف، 
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 األكؿالفرع 
 السياسية في الجزائر األحزابمصادر تمويل 

 ُب بابو الرابع كبشكل كاضح مصادر ٛبويل األحزاب 20121 السياسية لسنة األحزابيفرض قانوف 
من  52بالعودة إٔب نص ا٤بادة  ك.ا بوااللتزاـ األحزاب القانونية الواجب على االلتزاماتالسياسية كٰبصرىا كٰبدد 

:  تتحدد مصادر ٛبويل ا٢بزب السياسي حصرا ٗبا يلي12/04كم العضومالقانوف 

 ؛ا٤برتبطة بنشاطو ك٩بتلكاتوكالعائدات  األعضاء اشَباكاتتتمثل ُب : مصادر ٛبويل داخلية-
. كمساعدات الدكلةا٥ببات كالوصايا تتمثل ُب : ٛبويل خارجية مصادر-

مصادر التمويل الداخلية : أكال

األفراد ا٤بنخرطْب ُب ا٢بزب،  يقدمها  الٍباالشَباكات ُب ا٢بزب السياسي ىي اال٬براط شركط أىمف أحد إ
 من أم قيد كاف قد كضعو ُب القوانْب السابقة، كتحديد مبلغ االشَباؾ ب االشَباؾكقد حرر ا٤بشرع ا١بزائرم ىذا 

 من قيمة األجر الوطِب األدٗب ٤بضموف ُب ضل األمر رقم %10أك 89/112دج ُب ظل القانوف رقم 200
، ىذا الشرط األخّب الذم كاف قيدا أماـ اال٬براط ُب األحزاب خاصة ُب ظل الظركؼ االقتصادية 97/093

 .4كا٤بعيشية الٍب كانت سائدة آنذاؾ

حيث ٲبكن . 5أما ا٤بصدر الداخلي الثا٘ب للتمويل فهو العائدات ا٤برتبطة بنشاط األحزاب ك٩بتلكاهتا
 من استثمارات غّب ٘بارية، مثل تنظيم ا٢بفبلت ك دكرات تكوينية، حيث ٛبثل مثل مداخيلللحزب ا٢بصوؿ على 

. 6ىذه األنشطة دعما ماليا ىاما لؤلحزاب السياسية

 

                                                             
1
 .09.، ص02.ع، 2012.ر.، يتعلق باألحزاب السياسية، ج12/01/2012 ا٤بؤرخ ُب 12/04 أنظر، القانوف العضوم رقم - 

 .714.، ص27.، ع1989.ر. يتعلق با١بمعيات ذات الطابع السياسي، ج1989 يوليو 05 ا٤بؤرخ ُب 89/11 من القانوف رقم 23ا٤بادة -  2
، 1997.ر.، يتضمن القانوف العضوم ا٤بتعلق باألحزاب السياسية، ج1997 مارس06 ا٤بؤرخ ُب 97/09 من األمر رقم 28ا٤بادة - 3
 .30.،ص12.ع

 .14-13.، ص2003 بن ٰبٓب، ٛبويل األحزاب السياسية ُب ا١بزائر، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ جامعة ا١بزائر، أنظر، بشّب-  4
5
 .12/04 قانوف رقم 57/1ا٤بادة  - 

6
. 24.، ا٤برجع السابق، ص بن ٰبٓببشّب- 
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مصادر التمويل الخارجية : ثانيا

 األحزاب السياسية من تلقي ا٥ببات 12/04 من القانوف العضوم 55 ك54مكن ا٤بشرع ٗبوجب ا٤بادتْب 
. كالوصايا كالتربعات ٧بددا قيمتها كا١بهات الٍب ٯبوز تقبل ىباهتا كتربعاهتا

، بعد أف كاف ىذا 1 مرة األجر الوطِب األدٗب ا٤بضموف لكل ىبة300فمن حيث القيمة ًب رفعها إٔب 
. 2 مرة األجر الوطِب األدٗب100األخّب ال يتجاكز 

كىنا تشدنا نقطة ىامة ُب نص ا٤بواد ا٤بتعلقة هبذا النوع من مصادر التمويل، كىي إلغاء ا٤بشرع ضركرة 
 إذ 97/09التصريح هبذه ا٤بصادر كتقدٙب معلومات تفصيلية عنها، عكس ما كاف يفرضو ُب ظل القانوف رقم 

ٲبكن للحزب السياسي أف يتلقى ا٥ببات كالوصايا كالتربعات من مصدر كطِب " منو تنص على أنو29كانت ا٤بادة 
 ".على أف يصرح هبا إٔب الوزير ا٤بكلف بالداخلية، كيبْب مصادرىا كأصحاهبا كطبيعتها كقيمتها

ال ٲبكن أف ترد ا٥ببات "  على أنو12/04 من القانوف رقم 56أما من حيث األشخاص، فتنص ا٤بادة 
 ".كالوصايا كالتربعات إال من أشخاص طبيعيْب معركفْب، كتدفع ُب حساهبم ا٤بإب ا٣باص با٢بزب

 من ذات القانوف ا٢بزب السياسي من أف يتلقى بصفة مباشرة أك غّب 56كُب نفس اإلطار منعت ا٤بادة 
 .مباشرة دعما ماليا أك ماديا من أم جهة أجنبية بأم صفة كانت كبأم شكل كاف

، ىذه األخّبة مرتبطة بعدد 3كما يوجد نوع آخر من التمويل، كىي ا٤بساعدات احملتملة الٍب تقدمها الدكلة
 .4ا٤بقاعد الٍب ٰبوزىا ا٢بزب ُب الرب٤باف كعدد منتخبيو ُب اجملالس

 الفرع الثاني
 أركاف جريمة التمويل الخفي لألحزاب السياسية

: ـ يتجلى لنا أف ىذه ا١برٲبة تقتضي توافر العناصر التالية.ؼ.ك. من ؽ39من خبلؿ استقراء ا٤بادة 
 .، سنقـو بتحليلها تباعا(ثالثا)القصد ا١بنائي  (ثانيا)، الفعل اجملـر (أكال)ا٤بستفيد من الفعل اجملـر 

                                                             
. 12/04 من القانوف رقم 55ا٤بادة -  1
 .97/09 من القانوف رقم 30 ا٤بادة - 2
. 12/04انوف رقم ؽاؿ 58 ك52 ا٤بادة - 3
 .12/04انوف رقم ؽ اؿ58 ا٤بادة - 4



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

228 

 

 المستفيد من الفعل-أكال

٘بمع مواطنْب يتقا٠بوف نفس  "12/04 من القانوف رقم 03 كىو ا٢بزب السياسي، كىو كما عرفتو ا٤بادة 
األفكار كٯبتمعوف لغرض كضع مشركع سياسي مشَبؾ حيز التنفيذ للوصوؿ بوسائل دٲبقراطية كسلمية إٔب ٩بارسة 

 ".السلطات كا٤بسؤكليات ُب قيادة الشؤكف العمومية

 الفعل المجـر-ثانيا

ٛبثل ُب عملية ٛبويل خفي للحزب السياسي، كيثار التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف الفعل اجملـر يقتصر على ٛبويل 
ـ ُب نسختها بالفرنسية، أـ أف الفعل ينصب على التمويل .ؼ.ك. ؽ39حزب كما يتبْب ذلك من نص ا٤بادة 

 .ا٣بفي لنشاط حزب، كما يستفاد ذلك من النص ُب نسختو بالفرنسية؟

فتنحصر فيما يقـو بو " أنشطة ا٢بزب"تنطبق على حياة ا٢بزب بوجو عاـ، أما عبارة " ٛبويل حزب"فعبارة 
نرل أف النص ُب نسختو بالفرنسية ىو الذم ٱبدـ عنواف ا١برٲبة . ا٢بزب من أعماؿ كمبادرات ُب إطار تنفيذ برا٦بو

، فعبارة ٛبويل حزب "التمويل ا٣بفي لؤلحزاب السياسية"ـ ٙبت عنواف .ؼ.ك. ؽ39كما ىو كارد ُب نص ا٤بادة 
 .أكسع من عبارة ٛبويل نشاط حزب أم تنحصر فيما يقـو بو ا٢بزب من أعماؿ كمبادرات ُب إطار تنفيذ برا٦بو

دكف اإلخبلؿ باألحكاـ ا١بزائية " ك الٍب افتتحت بعبارة 39كما ننبو إٔب خطأ موضوعي ُب صياغة ا٤بادة 
، فإذا كانت ىذه األحكاـ سارية ا٤بفعوؿ ُب ظل األمر "السارية ا٤بفعوؿ ا٤بتعلقة بتمويل األحزاب السياسية

 ا٤بتعلق باألحزاب السياسية كالٍب كانت تعاقب على ٨بالفة أحكاـ التمويل بعقوبات تَباكح من سنة إٔب 97/09
،  فإننا ال ٪بد ٥با أم أثر ُب ظل القانوف رقم 1دج50.000دج إٔب 5.000ٟبس سنوات ك بغرامة مالية من 

 .97/09 منو األمر رقم 83، كالذم ألغت ا٤بادة 12/04

 ما الذم كاف يقصده ا٤بشرع من كراء ٘برٙب ٛبويل ا٢بزب بطريقة خفية؟ : ك ىنا لنا حق طرح السؤاؿ التإب

 فإف كاف ا٤بشرع ا١بزائرم قد ألغى ضركرة التصريح ٗبصادر التمويل كتقدٙب معلومات تفصيلية عنها، كما 
ألغى ٘برٙب ٨بالفة أحكاـ ٛبويل األحزاب السياسية، فما ىو ٦باؿ تطبيق ىذه ا٤بادة؟ أـ أف مقصد ا٤بشرع ا١بزائرم 

 .كاف ٫بو ٘برٙب ٛبويل ا٢بزب بأمواؿ غّب مشركعة؟

                                                             
1
 .97/09 من القانوف رقم 41 ا٤بادة - 
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إنو باستقراء النص ُب نسختو الفرنسية ال يضعنا أماـ ىذه الفرضية األخّبة، كعليو فالضركرة ملحة إٔب 
، كىي العبارة الٍب "بصورة غّب قانونية"بعبارة " بصورة خفية"القياـ بتعديل أحكاـ ىذه ا٤بادة، كاستبداؿ عبارة 

 .تتماشى كاإلطار العاـ لقانوف مكافحة الفساد الذم من بْب أىدافو الشفافية ُب ا٢بياة السياسية

 القصد الجنائي-ثالثا

تعترب ىذه ا١برٲبة جرٲبة عمدية تتطلب توافر القصد ا١بنائي العاـ القائم على نية إخفاء التمويل مع علم 
 .1ا١با٘ب أهنا غّب مشركعة

فإذا ما توافرت األركاف السابقة، قامت جرٲبة التمويل ا٣بفي لؤلحزاب السياسية كالٍب عاقب عليها ا٤بشرع 
بعقوبات مثيلة للعقوبات ا٤بقررة ١برائم االختبلس كالرشوة كىي ا٢ببس من سنتْب إٔب عشرة سنوات ك بغرامة مالية 

 .دج1.000.000دج إٔب 200.000من 

ىذا ك تبقى السياسة ا١بنائية حربا على كرؽ ال ٲبكن أف تبلغ غايتها كىي مكافحة الفساد كالوقاية منو، إذا 
 .ٓب تبلزمها أحكاـ إجرائية تساىم ُب تفعيلها

ك السؤاؿ ا٤بطركح ىنا، ىل أفرد ا٤بشرع ا١بزائرم إجراءات خاصة ٤بكافحة ىذا النوع من ا١برائم أـ أهنا تبقى 
 . خاضعة لؤلحكاـ العامة لئلجراءات ا١بزائية؟ حوؿ ىذا التساؤؿ تدكر مناقشة الفصل الثا٘ب

 انيالفصل الث

 ة لمكافحة جرائم الفسادئياألحكاـ اإلجرا

إف العدالة ا١بنائية ىي مرآة كل عدالة اجتماعية كسياسية، ككاف التشريع ا١بنائي السياج الفعلي ٢بريات 
ة، فقد استقامت ُب نفس الوقت دعائم ا٢بياة الكرٲبة شاىدة العداؿاألفراد، فحيث ما استقامت موازين ىذه 

مقدمة ىو ُب حقيقتو أم خلل ُب ىذه ا٤بوازين فإف بعدؿ ا٢باكمْب كطمأنينة احملكومْب، كعلى العكس من ذلك 
. 2 أفضل القيم االجتماعية كأقول دكافع البشرية ٫بو التطور كالرقيتبتلع٥بوة عميقة، سرعاف ما 

                                                             
1
 .154.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  

2
  .23.، ص1980أنظر، رؤكؼ عببد، ا٤بشكبلت العملية ا٥بامة ُب اإلجراءات ا١بنائية، دار الفكر العريب، القاىرة، -  
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 تعِب الشرائع اإلجرامية ُب كافة الدكؿ بوضع ضمانات كافية للوصوؿ بسفينة الدعول ا١بنائية إٔب بر الذ
 فطر عليو ضمّب إحساس جزءا ال يتجزأ من ميثاؽ مقدس بْب ا٢باكمْب كاحملكومْب، نابع من ىااألماف، كتعترب

اإلنساف يدفعو دائما إٔب ٧باكلة ٙبقيق العدالة مهما كاف إليها الطريق شاقا كعرا، ككراىية االبتعاد عنها مهما كاف 
 .الطريق إليو سهبل كىينا

فيجب أف تكرس ا١بهود الفكرية كتتظافر من أجل إرساء ىذه السياسة، كخاصة ُب ظل الفكرة السائدة، 
كالٍب مفادىا أف مسألة حقوؽ اإلنساف ككل، كا٢بق ُب ٧باكمة عادلة بالتحديد ترتكز على معادلة دقيقة قوامها 
ٙبقيق موازنة بْب حقوؽ الفرد كحرياتو من جهة، كحق اجملتمع ُب الدفاع عن نفسو من جهة أخرل، ىذه ا٤بعادلة 

 .1الٍب تتأـز كيصعب ٙبقيقها حيث يوضع الفرد ُب موضع االهتاـ

 .2فا٢بقيقة القضائية ال تكتشف فورا أك بسهولة، كإ٭با ىي ٜبرة للبحث كالتحرم

كٗبا أف الواقعة اإلجرامية تفَبض ابتداء التحقق من أمرين، أك٥بما حقيقة كقوعها، كوهنا تقع ٙبت طائلة 
العقاب، باإلضافة إٔب إمكانية إسنادىا إٔب شخص معْب بأدلة مادية، كالٍب ترتبت عن اآلثار احملسوسة الٍب 

 .3خلفتها ا١برٲبة

ا٤بتبعة ُب مكافحة جرائم الفساد عن ىذا اإلطار، فهي هتدؼ إٔب إثبات كقوع  4كال ٚبتلف السياسة ا١بنائية
إحدل جرائم الفساد السابق دراستها، عن طريق توفّب الدليل القاطع الذم ٗبقتضاه يستطيع القاضي أف يربر 

 .اإلدانة أك الرباءة

يصعب ُب ا١برائم التقليدية، فإف  (مفتاح اإلدانة أك الرباءة) كإذا كاف الوصوؿ إٔب ىذا الدليل القاطع 
ا٤بسألة تتعقد أكثر ُب حالة جرائم الفساد، ىذه األخّبة الٍب تتسم باحَبافية مرتكبيها من ناحية، كبالسرية من 
ناحية أخرل، ٩با يزيد من فرص التسَب على ارتكاهبا فَبة طويلة السيما مع كوف ا١با٘ب موظفا عاما يستخدـ 

                                                             
1
/ أنظر، سليمة بولطيف، ضمانات ا٤بتهم ُب ٧باكمة عادلة ُب ا٤بواثيق الدكلية كالتشريع ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، جامعة ٧بمد خيضر، كلية ا٢بقوؽ- 

 .01.، ص2004/2005بسكرة، 
2
- Cf. P.HUGONET, La vérité judiciaire, 1

ere
 édit, Librairie technique, Paris, 1986, p.17. 

 .21.، ص1971، دار الكتب للطباعة كالنشر، جامعة ا٤بوصل، العراؽ، 1.، ط1. أنظر، سليم إبراىيم، حرية أصوؿ احملاكمات ا١بزائية، ج - 3

جل مكافحة ا١برٲبة، ٍب أ ٦بتمع ما من ُب ا٤بتبعة كاألنظمةلقد كانت السياسة ا١بنائية ُب بداية ظهورىا هتدؼ إٔب بياف جوانب النقص ُب الوسائل -  4
".  الٍب تقَبح على ا٤بشرع أك الٍب يتخذىا ىذا األخّب فعبل ُب بلد أك زمن معْب ٤بكافحة اإلجراـاإلجراءات٦بموعة "تطور مفهومها كأصبحت تعِب 

 .14.، ص1972أنظر، أٞبد فتحي سركر، أصوؿ السياسة ا١بنائية، دار النهضة العربية، القاىرة، 
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، ٩با ٯبعلنا نقوؿ أف السلوؾ اإلجرامي ُب 1سلطاتو الوظيفية كقيود البّبكقراطية اإلدارية ستارا للتمويو عن جرائمو
 .مثل ىذه ا٢باالت يوصف بالصعوبة كالتعقيد إلثباتو كاكتشافو

كتصديا ٥بذه الظاىرة اإلجرامية، عكفت الدكؿ ُب إطار ىيئة األمم ا٤بتحدة على تطوير أساليب البحث 
كالتحرم ُب جرائم الفساد كالتعاكف فيها بينها من أجل ضبط مرتكبيها، ك كلل ىذا التعاكف بتبِب اتفاقية األمم 
 .ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد أساليب خاصة للتحرم عن ا١برائم ا٣بطّبة كٝبع األدلة عنها كالكشف عن مرتكبيها

كعلى غرار األنظمة القانونية ُب العآب كعمبل باالتفاقيات الدكلية، سن ا٤بشرع ا١بزائرم قوانْب تواكب 
كتساير تطور ا١برٲبة كاستحدث كسائل جديدة للبحث كالتحرم ٓب تكن معركفة ُب ا٤بنظومة القانونية، كىذا ٙبقيقا 

 .(المبحث األكؿ)لنظاـ إجرامي فعاؿ كمتكامل ٤ببلحقة ا٤بتهمْب 

تلي مرحلة البحث كالتحرم مرحلة احملاكمة، كالٍب هتدؼ ىي األخرل إٔب البحث عن األدلة ا٤بادية 
ا٤بختلفة من أجل الكشف عن ا٢بقيقة الواقعية، الٍب يسعى القاضي ا١بزائي إٔب إدراكها، كعليو تعترب مرحلة 

  .(المبحث الثاني)حملاكمة مرحلة حا٠بة ُب حياة الدعول ا١بزائية ألنو عليها يتوقف مصّب ا٤بتهم 

 المبحث األكؿ
 المتابعة الجزائية في جرائم الفساد

إف التطور ا٥بائل الذم عرفتو التكنولوجيا السيما ُب ٦باؿ االتصاالت السلكية كالبلسلكية، استغلتو 
التنظيمات اإلجرامية لتنفيذ ٨بططاهتا كارتكاب جرائمها بطريقة تكتسي الكثّب من التعقيد كالسرية كما ىو ُب 

 .جرائم الفساد، األمر الذم صعب على ضباط الشرطة القضائية كرجاؿ القضاء اكتشافها كضبط مرتكبيها

كتتميز جرائم الفساد عن غّبىا من ا١برائم التقليدية باتصاؼ مرتكبيها بصفة اجملـر ا٤بعلوماٌب أم اجملـر 
الذم يتميز بالذكاء، كيعود ىذا الذكاء إٔب اكتساب اجملـر ا٤بهارة الفنية ا٤بتعلقة باألصوؿ كالقواعد ا٤بالية كالقانونية، 
ناىيك عن شبكة العبلقات االجتماعية الٍب تربط ىذا النوع من ا١برمْب ا٣بطّبين مع أصحاب النفوذ كالسلطة ُب 

 . 2كبذلك فهم يشكلوف خطرا على سبلمة الدكلة كاستقرار اجملتمعات، سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا. اجملتمع

                                                             
 .231.ا٤برجع السابق، ص فايزة ميمو٘ب، مراد خليفة،-  1

2
- Cf. PICOTTI Lorenzo, L’élargissement des formes de préparation et de participation, rapport général, Revue 

Internationale de Droit Pénal, Paris, 2007, N°=78, p.407.   
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كمواجهة ىذا النوع من اجملرمْب ال يتأتى إال من خبلؿ إعداد رجاؿ الضبطية القضائية كٛبكْب جهاز العدالة 
كُب ىذا السياؽ جاءت كلمة السيد كزير العدؿ عن عرض قانوف اإلجراءات . من إجراءات ٕبث كٙبرم خاصة

بأف ىذا القانوف يبُب على قواعد سياسية جنائية ترمي ُب جوىرىا إٔب معا١بة "ا١بزائية أماـ اجمللس الشعيب الوطِب 
 . 1"القضايا ا٤بتعلقة باإلجراـ ا٣بطّب كتأٌب استجابة ٣بصوصيات الظاىرة اإلجرامية كمكافحتها كالوقاية منها

ٓب تعد قادرة على التصدم ١برائم الفساد بسبب استخداـ مرتكيب  ك٤با كانت أساليب التحرم التقليدية
ىذه ا١برائم للطرؽ ا٢بديثة كا٤بتطورة،  كالٍب يصعب على السلطات القضائية إثباهتا، بات من الضركرم للعدالة أف 

 (.المطلب األكؿ)تتسلح بالوسائل البلزمة ٤بكافحتها عن طريق تبِب أساليب ٙبرم خاصة 

كرغم أف إجراءات متابعة كمبلحقة جرائم الفساد كأصل عاـ ٚبضع للقواعد العامة للمتابعة ُب جرائم 
 ج، كىذا ابتداء من ارتكاب ا١برٲبة كإجراءات التحرم األكلية كالتحقيق االبتدائي.إ.القانوف العاـ كا٤بقررة ُب ؽ

، إال أنو ُب إطار تدعيم النظاـ اإلجرامي ٤بكافحة الفساد، أضفى ا٤بشرع ا١بزائرم ٞباية خاصة (المطلب الثاني)
 .(المطلب الثالث)إلجراءات ا٤بتابعة على ا٤بستول الوطِب 

كما فرض البعد الدكٕب ا١بزائرم ١برائم الفساد على التشريعات الدكلية البحث عن كسائل أكثر مبلئمة 
للحد من انتشار ىده ا١برائم، عن طريق إقرار ا٤بنظمات الدكلية عددا من األحكاـ ك اآلليات، هتدؼ أساسا إٔب 

 .(المطلب الرابع)دعم التدابّب الرامية إٔب منع الفساد كمكافحتو بصورة أكفا كأ٪بح 

 المطلب األكؿ
 أساليب التحرم الخاصة

، فتوصف مرحلة منها بأهنا مرحلة شبو قضائية، كتوصف 2تتميز اإلجراءات ا١بزائية بأهنا إجراءات مرحلية
، حيث أف الدعول العمومية باعتبارىا الوسيلة القانونية الستيفاء -التحقيق ك احملاكمة–أخرل بأهنا مرحلة قضائية 

حق الدكلة ُب العقاب، ٛبر ٗبجموعة من اإلجراءات ٚبتلف من حيث طبيعتها كنطاقها، هتدؼ إٔب البحث 
 .كالتحرم عن ا١برائم كالكشف عن مرتكبيها

                                                             
1
.  2006 لسنة 194أنظر، ا١بريدة الر٠بية ٤بداكالت اجمللس الشعيب الوطِب، رقم  - 

2
 .183.، ص2003أنظر، عبد اهلل أكىايبية، شرح قانوف اإلجراءات ا١بزائية، البحث كالتحرم، دار ىومة، ا١بزائر، -  
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حيث تعترب ىذه ا٤برحلة ٛبهيدية ُب صّبكرة الدعول العمومية، ٕبيث تكوف ا١برٲبة ا٤برتكبة يكتنفها 
الغموض، كىنا تظهر مهمة الشرطة القضائية ُب الكشف عن ىذا الغموض ك اإلحاطة ٗبختلف مبلبسات القضية 

 .1كالبحث عن األدلة الٍب تفيد حصوؿ الواقعة أك نفيها

، ٓب تعد قادرة على التصدم ١برائم (التفتيش ك٠باع األقواؿ كالتبليغ )ك٤با كانت أساليب التحرم التقليدية 
الفساد بسبب استخداـ مرتكيب ىذه ا١برائم للطرؽ ا٢بديثة كا٤بتطورة، كالٍب يصعب على السلطات القضائية 

إثباهتا، بات من الضركرم للعدالة أف تتسلح بالوسائل البلزمة ٤بكافحتها، عن طريق تبِب نظاـ إجرائي فعاؿ، كمن 
 .2أجل ىذا الغرض ًب تعديل قانوف اإلجراءات ا١بزائية

الوطِب قصد  كما ابتكر قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو أحكاما جديدة ٓب تكن معركفة ُب التشريع
 . 3ٙبقيق أكرب فعالية ُب التحرم عن جرائم الفساد

 أساليب التحرم ا٣باصة بكوهنا تلك العمليات أك اإلجراءات أك التقنيات الٍب تستخدمها 4كيعرؼ الفقو
الضبطية القضائية ٙبت مراقبة كإشراؼ السلطة القضائية، بغية البحث كالتحرم عن ا١برائم ا٣بطّبة ا٤بقررة ُب 

 . ع، كٝبع األدلة عنها كالكشف عن مرتكبيها، كذلك دكف علم  كرضا األشخاص ا٤بعنيْب.ؽ

ـ ٪بد أف أساليب .ؼ.ك. ؽ56ج كا٤بادة .إ. من ؽ11 مكرر 65 مكرر ك65كباستقراء نصوص ا٤بواد 
 كاالخَباؽ أك (الفرع الثاني) الَبصد اإللكَبك٘ب ،(الفرع األكؿ)التحرم ا٣باصة تتمثل ُب التسليم ا٤براقب 

 . كنظرا ألٮبية ىذه األساليب سنتناكؿ شرح كل أسلوب بشركطو كضوابطو على حدل.(الفرع الثالث)التسرب 

 

 

 

                                                             
كرقة ٕبث مقدمة ضمن أشغاؿ ا٤بلتقى الوطِب الثا٘ب حوؿ الفساد كآليات " دكر الشرطة القضائية ُب كشف جرائم الفساد"أنظر، سعاد حايد، -  1

 .112.، ص2012 أبريل 04/05بسكرة، /معا١بتو، كلية ا٢بقوؽ، جامعة ٧بمد خيضر

 .04.، ص84.، ع2006.ر.، ج2006 ديسمرب 20، ا٤بؤرخ ُب 06/22 القانوف رقم -  2

3
  .06/01 ؽ 56ا٤بادة -  

4
 .68.، ص2010انظر، عبد الرٞباف خليفي، ٧باضرات ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية، دار ا٥بدل، عْب مليلة، ا١بزائر، -  
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 الفرع األكؿ
 التسليم المراقب للعائدات اإلجرامية

إف ا٤براقبة باعتبارىا رصدا لكافة ا٤بظاىر ا٣بارجية لؤلشخاص كاألماكن ك األشياء، فإف تسجيلها عن طريق 
الرؤل يؤدم إٔب تفسّب ما ٙبويو من معا٘ب كدالئل تفيد إٔب حد كبّب ُب كشف ا٣بطر كٙبديد مصدره، كهتدؼ 

 .٤بنع ٙبققو ك ا٢بيلولة دكف استفحالو

م  فإف ا٤براقبة كانت ٛبارس ُب السابق من طرؼ مصاّب الشرطة القضائية بدكف إطار تنظيم كُب ا٢بقيقة،
 إال أنو بعد سن قانوف خاص .أم دكف كجود ضمانات مقدمة تقضي بسبلمة اإلجراءات من الناحية القانونية

ج، ًب اعتماد ا٤براقبة كأسلوب خاص للتحرم، حيث يبلحظ أف .إ.بالوقاية من الفساد كمكافحتو ك تعديل ؽ
ا٤بشرع حاكؿ التفرقة بْب نوعْب من ا٤براقبة، فاألكٔب يقصد هبا ا٤براقبة العادية أك ا٤بادية كىي ما يسمى بأسلوب 

ما الثانية فهي ا٤براقبة اإللكَبكنية الٍب يعتمد أساسا على اعَباض ا٤براسبلت كالتسجيل أ .التسليم ا٤براقب
 .األصوات

فكثّبا ما يتم السماح بدخوؿ أك خركج األشياء ا٤بتعلقة با١برٲبة من دكلة إٔب إقليم دكلة أخرل ألجل 
أك التعرؼ على ا٤بقصد النهائي ٥بذه األشياء كضبط الشبكات اإلجرامية كاملة كىذا ما يسمى بالتسليم ا٤براقب 

.  1 ا٤براقبا٤بركر

 تبياف مفهـو  األسلوب ُب التحرم على جرائم الفساد، يقتضي األمراكللتعرؼ على مدل أٮبية ىذ
ٍب التطرؽ إٔب ضوابط ، (ثانيا)عو انوأ بياف ع كما يتسم بو ىذا األسلوب من خصائص ـ،(أكال)األسلوب ا٤براقب 

 .(ثالثا)إجراء التسليم ا٤براقب 

 مفهـو التسليم المراقب: أكال
، ٍب اإلشارة إٔب أٮبية ك دكره ُب التحرم (1) القانو٘ب لو يفيقتضي بياف مفهـو التسليم ا٤براقب ٙبديد التعر

(. 2)عن جرائم الفساد 

 

                                                             
1
 .218.، ص2006دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، - دراسة مقارنة– أنظر، أ٦بد سعود قطيفاف ا٣بريشة، جرٲبة غسيل األمواؿ - 
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 تعريف التسليم المراقب-1

 على أسلوب التسليم ا٤براقب كأسلوب من أساليب التحرم من 06/01 من القانوف رقم 56نصت ا٤بادة 
اإلجراء الذم "نو بأؾ من نفس القانوف /2كعرفتو ا٤بادة . أجل تسجيل ٝبع األدلة ا٤بتعلقة بإحدل جرائم الفساد

 دخولو بعلم من السلطات أكيسمح لشاحنات غّب مشركعة أك مشبوىة با٣بركج من اإلقليم الوطِب أك ا٤بركر عربه 
. 1" ككشف ىوية األشخاص الضالعْب ُب ارتكابو،ا٤بختصة كٙبت مراقبتها، بغية التحرم عن جـر ما

ـ ا٤براقب بنص صريح، كإ٭با أشار إليو سلي أما ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية، فلم يعرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم الت
ضباط الشرطة القضائية، ؿٲبكن " أنوك الٍب تنص على ج .إ.ؽمن  مكرر 16بطريقة ضمنية من خبلؿ ا٤بادة 

كٙبت سلطتهم أعواف الشرطة القضائية، ما ٓب يعَبض على ذلك ككيل ا١بمهورية ا٤بختص بعد إخباره، أف ٲبددكا 
مقبوؿ أك أكثر ٰبمل على االشتباه مربر عرب كامل اإلقليم الوطِب عمليات مراقبة األشخاص الذين يوجد ضدىم 

 أعبله أك مراقبة جهة أك نقل أشياء أك أمواؿ أك متحصبلت من 16فيهم بارتكاب ا١برائم ا٤بشار إليها ُب ا٤بادة 
 ."ارتكاب ىذه ا١برائم أك الٍب قد تستعمل ُب ارتكاهبا

1988عترب اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا٤بؤثرات العقلية لسنة تك
، النص القانو٘ب الدكٕب األكؿ الذم 2

ف كشف أعضاء عأجاز ٩بارسة التسليم ا٤براقب، حيث ساعد ىذا األسلوب ضباط الشرطة ُب ٨بتلف البلداف 
. الشبكات الدكلية لتهريب ا٤بخدرات، كأىم منظميها ك٩بوليها

كيتضح من ىذا التعريف الذم أكرده ا٤بشرع أف التسليم ا٤براقب يهدؼ بطريقة مباشرة إٔب تعقب األمواؿ 
غّب ا٤بشركعة، من خبلؿ التحرم عن مصدرىا كضبطها، كمن ٍب السيطرة عليها كا٢بيلولة دكف إمكانية التصرؼ 

ة كاأليادم ا٤بمولة برؼ كضبط ٨بتلف العناصر الرئيسة من الرؤكس ا٤بدش يساعد ُب ؾأف شأنو ا منكىو ـ. فيها
. 3كالعقوؿ ا٤بفكرة كىذا ىو مبتغى التسليم ا٤براقب

                                                             
 .ط/ 2إف ىذا التعريف ىو نفسو التعريف الذم أكردتو اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ُب ا٤بادة -  1
على اتفاقية األمم ا٤بتحدة  ضمن ا٤بصادقة مع التحفظا٤بت، 1995 يناير 28 ا٤بؤرخ ُب 95/41من ا٤برسـو الرئاسي رقم ز  /1أنظر، ا٤بادة -  2

، كما 08.، ص7. ع، 1995.ر.،ج1988 ديسمرب ٤20بكافحة اال٘بار غّب ا٤بشركع با٤بخدرات كا٤بؤثرات العقلية ا٤بوافق عليها ُب فيينا بتاريخ 
. 03.، ص95.ع، 2005.ر. ا٤بتعلق ٗبكافحة التهريب، ج2005 غشت 23 ا٤بؤرخ ُب 05/06 من األمر رقم 40أشارت إليو ا٤بادة

3
 انظر، أٞبد بن عبد الرٞباف عبد اهلل القضيب، التسليم ا٤براقب كدكره ُب الكشف عن عصابات هتريب ا٤بخدرات، مذكرة ماجستّب ُب العلـو - 

 .113.، ص2002الشرطية، كلية الدراسات العليا، أكادٲبية نايف العربية  للعلـو األمنية، الرياض، 
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 أىمية التسليم المراقب-2

مات ا٤بتورطة ظال ٚبتلف أٮبية أسلوب التسليم ا٤براقب ا٤بستخدـ ُب البحث كالتحرم عن األشخاص كا٤بن
ُب اال٘بار با٤بخدرات غّب ا٤بشركعة عن تلك ا٤بتعلقة بالبحث كالتحرم عن األشخاص ا٤بتورطْب ُب جرائم الفساد، 

فإنو ُب ٦باؿ مكافحة ، 1فإذا كانت األكٔب هتدؼ بالضركرة إٔب الكشف عن ا٤بهربْب الذين ينشطوف ُب ا٣بفاء
الفساد يهدؼ ىذا األسلوب إٔب اكتشاؼ زعماء ا١بماعات ا٤برتكبة ١برائم الفساد، كتتبع حركاهتا كأساليب 

. عملها كبنيتها التنظيمية

تعرؼ على األمواؿ غّب ا٤بشركعة احملصلة مثبل من جرائم الصفقات ؿفضبل على ىذا األسلوب يتيح ا
العمومية أك رشوة ا٤بوظفْب العموميْب أك اختبلس ا٤بمتلكات العمومية كيتبعها عند إيداعا ُب البنوؾ أك استثمارىا 

. ُب الدكلة أك ُب دكؿ أجنبية

 فيفكما يسمح التسليم ا٤براقب على تشجيع التعاكف الدكٕب بْب الدكؿ ُب إطار مكافحة الفساد كتج
.  2منابعو، من خبلؿ التنسيق كتبادؿ ا٤بعلومات بشأف األفراد كالعائدات العابرة للحدكد

خصائص التسليم المراقب كأنواعو   : ثانيا

من خبلؿ توضيح معُب التسليم ا٤براقب كبياف أٮبيتو، يظهر لنا بوضوح أف ىذا األسلوب التقِب ا٢بديث 
، كما انو قد يتنوع ٕبسب استخدامو ُب اجملاؿ اإلقليمي للدكلة أك ضمن اجملاؿ (1)يتميز ٔبملة من ا٣بصائص 
(.  2)الدكٕب ُب إقليم دكلة أخرل 

: يتميز ىذا األسلوب ٔبملة من ا٣بصائص ٲبكن إٝبا٥با ُب: خصائص التسليم المراقب-1
                                                             

٦بلة ا٢بقوؽ، جامعة البحرين، - مكافحة جرٲبة ا٤بخدرات ٭بوذجيا–انظر، مراد بن صغّب، التنظيم القانو٘ب للتسليم ا٤براقب للعائدات اإلجرامية -  1
 . 279.، ص1.، ع10، اجمللد 2013

التسليم ا٤براقب لؤلمواؿ "األكثر تقدما، بإصدار مذكرة تفسّبية عنواهنا  (7)السبعلقد بادرت فرقة العمل ا٤بالية ا٤بنبثقة من قمة الدكؿ الصناعية -  2
 من التوصيات األربعْب كالٍب تنص 36، كقد حثت ىذه ا٤بذكرة على تنفيذ كتعزيز كتطوير التوصية رقم "ا٤بعركؼ أك ا٤بشتبو ُب كوهنا عائدات إجرامية

جل أف تشجع الدكؿ األعضاء على تأييد استخدامو ذكرت أعلى تشجيع كتنمية التعاكف ُب ٦باؿ التحرم بْب األجهزة ا٤بعنية ُب الدكؿ ا٤بختلفة، كمن 
 متحصبلت جرٲبة، إ٭با ٲبثل أسلوبا قانونيا سليما كفعاال ُب ٦باؿ أك التسليم ا٤براقب لؤلمواؿ ا٤بعركؼ أك ا٤بشتبو ُب كوهنا عائدات أفا٤بذكرة التفسّبية 

 يكوف ىذا األسلوب أفبالعمليات ا٤بالية لغسيل األمواؿ، كٲبكن - بصفة ا١با٘ب–تنفيذ القانوف من خبلؿ ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات كتوفّب األدلة ا٤بتعلقة 
 .119-118.أٞبد بن عبد الرٞباف عبد اهلل القضيب، ا٤برجع السابق، ص". ذا قيمة كبّبة ُب متابعة التحريات كالتحقيقات ا١بنائية
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قع على ماألشخاص، فهو ٱبتلف عن نظاـ تسليم اجملرمْب الذم  أنو أسلوب يقع على األشياء ال-
األشخاص، كالذم يعترب ٗبثابة إجراء تقـو بو الدكلة الٍب ١با إليها الشخص ا٤بتهم أك اّب كـو عليو ُب جرٲبة ما؛ 

أكرب ٔب عكما يتميز ىذا األسلوب باعتباره إجراء من إجراءات الضبط الٍب تستعْب هبا الدكلة للتوصل -
؛ 1عدد ٩بكن من ا١بناة

 كىذا لتحديد الوقت ا٤بناسب ،أسلوب التسليم ا٤براقب يعتمد على ا٤براقبة السرية كا٤بستمرة ُب تنفيذه- 
 با٫براؼ الصفقة عن ىدفها ا٢بقيقي بتصرفو، كبالتإب ،ثر ضار ُب ا٤باؿ العاـأ إحداث فللتدخل كمنع ا١با٘ب ـ

.  2ضبطو متلبسا با١برٲبة حٌب ال يبقى لو اجملاؿ لئلنكار أك ٧باكلة التهرب من ا٤بسئولية

كيضيف الدكتور بن صغّب مراد خاصية أخرل تتعلق بأسلوب التسليم ا٤براقب أنو يؤدم إٔب إزالة ا٢بدكد -
، كبالتإب فهو يعمل على 3افَباضيا بْب الدكؿ كيسرع عملية التعاكف الدكٕب ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة بصفة عامة

 .٘باكز ا٢بدكد ا١بغرافية أك اإلقليمية للدكؿ، بشكل ال يتعارض مع احَباـ سيادة الدكؿ

 ينقسم التسليم ا٤براقب إٔب نوعْب: أنواع التسليم المراقب-2

التسليم المراقب الوطني  

 يتم استخداـ ىذا األسلوب ُب ا٢بالة الٍب تكتشف فيها الدكلة كجود شحنة ٙبمل أمواال غّب مشركعة ُب 
كيهدؼ ىذا النوع من . 4إقليمها، فتقـو ٗبتابعة تنقل ىذه الشحنة ا٤بشبوىة من مكاف آلخر ٢بْب استقرارىا األخّب

أساليب التسليم ا٤براقب للتحقق ما إذا كاف تسليم الشحنة ا٤بشبوىة سيتم داخل اإلقليم الوطِب الذم ارتكبت فيو 
. ا١برٲبة أك سيتم إرساؿ تلك الشحنة إٔب دكلة أخرل خارج اإلقليم الوطِب

                                                             
1
 -   Cf. Hartmut ADEN, Les effets au niveau national et régional de la coopération internationale des polices : 

Un systeme spécifique de multi-level gouvernance ; Approche comparée des polices en Europe, L’HAMARTTAN, 

Paris, 2003, p.24.     
أنظر، أمينة ركاب، أساليب التحرم ا٣باصة ُب جرائم الفساد ُب القانوف ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة تلمساف، -  2

 .19.، ص2014/2015

3
 .280.مراد بن صغّب، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .298.، ص2007/2008باتنة، / نظر، دليلة مباركي، غسيل األمواؿ، رسالة دكتوراه ُب القانوف ا١بنائي، جامعة ا٢باج ٣بضرا-  
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 لسلطاهتا األمنية قكالتسليم ا٤براقب الوطِب ال يثّب أية إشكالية، ذلك أف جل التشريعات الوطنية تتيح
. ا٤بختصة كال ٰبتاج إٔب اتفاقيات ثنائية، أك متعددة األطراؼ العتماده

التسليم المراقب الدكلي : ثانيا

يقصد بو أف يتم ارتكاب ا١برٲبة على إقليم دكلة ما بينما تكوف كجهة الشحنة دكلة أخرل، مارة بدكلة ثالثة 
معلومات لدل أجهزة ا٤بكافحة ُب إحدل الدكؿ مثبل حوؿ قياـ إحدل عصابات هتريب  توافرت، ك....أك رابعة

، فيتم التنسيق بْب سلطات ا٤بكافحة مع (ب)إٔب الدكلة  (أ)رؤكس األمواؿ بنقل شحنة من األمواؿ من الدكلة  
ة كقائدىا ٙبت ا٤براقبة رٝبيع الدكؿ، إذا ما ٠بحت تشريعاهتا ٝبيعا بذلك، كتنفيذ التسليم ا٤براقب على كضع السيا

السرية الدقيقة منذ قيامها من الدكلة ا٤بصدرة حٌب بلوغها الدكلة ا٤بستهدفة، كضبط أفراد العصابة عند استبلمهم 
. ٥با

كيتطلب ىذا النوع من أساليب التسليم ا٤براقب كجود تنسيق كبّب بْب ا٤بصاّب ا٤بعنية بالتسليم ا٤براقب ُب 
البلداف ا٤بعنية، كيفرض مراقبة مستمرة للحمولة، ألف كقوع أم خطأ قد يؤدم إٔب تسرب الشحنة إٔب جهات غّب 

 عملية التسليم ا٤براقب الدكٕب ح فرص ٪با1 لذلك يعلق بعض الفقو.مشركعة كمن ٍب فشل عملية التسليم ا٤براقب
على االتفاقات الثنائية ُب ىذا الشأف بناء صوؿ كعندما يكوف التنفيذ بْب طرفْب فقط، ٮبا دكلة القياـ، كدكلة اؿ

. كٗبا تضمنو سرية ا٤بهمة، كتأمْب سبلمتها

كيبلحظ أف تنفيذ التسليم ا٤براقب من الناحية العملية إما أف يتم من خبلؿ السماح ٗبركر الشحنة غّب 
، كإما أف يتم االستبداؿ "ا٤براقب العادم" كىو ما يطلق عليو بالتسليم ،ا٤بشركعة ٕبالتها األصلية عرب حدكد الدكلة

الكامل لشحنة مشركعة مشاهبة للشحنة غّب ا٤بشركعة أك االستبداؿ ا١بزئي للشحنة غّب ا٤بشركعة، كىو ما يسمى 
. 2(الربمء)بالتسليم ا٤براقب النظيف 

 
 
 

                                                             
 .115.ٞبد بن عبد الرٞباف عبد اهلل القضيب، ا٤برجع السابق، صأ-   1
2
 أنظر، عادؿ عبد العزيز السن، غسيل األمواؿ من منظور قانو٘ب كاقتصادم كإدارم، ا٤بنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، - 

 .227.، ص2008
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الضوابط الالزمة إلجراء التسليم المراقب       : ثالثا
يتطلب القياـ بإجراء التسليم ا٤براقب ا٢بصوؿ على إذف من ككيل ا١بمهورية ا٤بختص إقليميا، بصفتو مديرا 

، كُب حالة ٛبديد ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم لكامل الَباب الوطِب كجب عليهم 1للضبط القضائي
.  ج.إ. مكرر ؽ16إخطار ككيل ا١بمهورية ا٤بختص كضركرة موافقة ىذا األخّب، طبقا ٤با نصت عليو ا٤بادة 

 ٓب يوؿ التسليم ا٤براقب أٮبية كبّبة، قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتوكا١بدير با٤ببلحظة ىنا ىو أف 
بالنظر إٔب عدـ ٚبصيصو لنصوص قانونية ٙبدد شركطو كإجراءاتو، كما ٓب تبْب مدتو كاألماكن الٍب تقع العملية 

بوجود نقص تشريعي كجب تداركو بتدعيم آليات كتدابّب من شأهنا أف تعزز استخداـ كىو ما يفيد ٙبت رقابتها، 
ـ بإٯباد ا٤بربر القانو٘ب الذم يسمح .ؼ.ك. ؽ56صياغة ا٤بادة يستحب إعادة النظر ُب من ٍب ك. التسليم ا٤براقب

ٙبديد ا١بهة القضائية ا٤بختصة بنظر الدعول ، كٖبركج الشحنة ا٤بشبوىة من ٦با٥با اإلقليمي بدال من ضبطها
تضمْب قواعد إجرائية ٙبدد ا١بهات ا٤بخولة بإجراء ، ككذا لتفادم حدكث تضارب ُب االختصاص القضائي

. التسليم ا٤براقب كاألماكن الٍب تقع العملية ٙبت رقابتها، كمدة اإلجراء

باإلضافة إٔب أسلوب التسليم ا٤براقب، ٲبكن للضبطية القضائية االستعانة بوسائل التكنولوجيا ا٢بديثة الٍب 
ُب مراقبة األشخاص كا٤براقبة اإللكَبكنية، كالٍب تسمح بالرصد ا٤ببكر للجرائم كالتدخل السريع لتحديد تساعدىم 

. مصادرىا كمعرفة مرتكبيها

الثاني  الفرع
 (الترصد اإللكتركني) كالتقاط الصور صواتاعتراض المراسالت كتسجيل األ

 مسايرة منو للتطورات الٍب عرفها اجملتمع الدكٕب ُب ٦باؿ مكافحة ا١برٲبة كإثباهتا، استحدث ا٤بشرع ا١بزائرم 
أسلوب الَبصد اإللكَبك٘ب كأسلوب من أساليب التحرم خاصة ُب جرائم الفساد ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية  

(. 56ا٤بادة )ـ .ؼ.ك.ككذا ؽ (10 مكرر 65 – 5 مكرر 65ا٤بادة )

كا١بدير باإلشارة أف اللجوء إٔب الَبصد اإللكَبك٘ب للحد من جرائم الفساد كمكافحتها، فرضو التطور 
ا٢باصل ُب ٦باؿ ا١برٲبة كالتقنيات ا٤بتطورة ا٤بستعملة فيها، إال أنو ُب ا٤بقابل يعترب انتهاؾ للحق ُب حرمة ا٢بياة 

.  ا٣باصة

                                                             
1
 .ج.إ. ؽ12/2ا٤بادة -  
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ٔب االحتفاظ لنفسو ٔبزء من صميم مكونات عإف ا٣بصوصية تليب احتياجات الفرد النفسية الٍب ٙبملو 
لذلك فإف ٞباية خصوصية األفراد ضد انتهاكات السلطة كاألفراد على السواء، . شخصيتو، بعيدا عن علم اجملتمع

ىذه األىداؼ تشكل القاعدة األساسية للمجتمع باعتبار أف ، 1ىي من صميم أىداؼ ا٤ببادئ الدستورية ا٢بديثة
.   ا٢بر

إف الَبصد اإللكَبك٘ب ىو ُب حقيقتو ا٣بركج عن األصل ا٤بتمثل ُب قدسية ا٢بياة ا٣باصة، فرضتو ا٤بصلحة 
العامة أك ا٢بق العاـ، كىو حق الدكلة ُب مكافحة ا١برٲبة كالوقاية منها، ىذا األخّب الذم يفرض عليها ُب بعض 

األحياف اإلطبلع على خصوصيات الناس، كا٤بساس ٕبقوقهم كحرياهتم األساسية، كىو ما يضعنا أماـ حقْب 
.  2متناقضْب، األكؿ حق الدكلة ُب ٞباية أمنها كأمن اجملتمع كالثا٘ب ىو حق الشخص ُب خصوصيتو

فالنظاـ ا١بنائي يعرض بطبيعتو ا٢بريات العامة للخطر كذلك عندما تباشر الدكلة سلطاهتا ُب التجرٙب 
البحث أك : د أف التهديد يلحق هبا من زاكيتْبنج ، كإذا ما نظرنا إٔب أسرار حرمة ا٢بياة ا٣باصة.كالعقاب

ٝبع  رل، فاألكٔب تتم عن طريق التحرم أكخاالستقصاء من ناحية، كالعقبلنية أك اإلفشاء من ناحية أ
. 3االستدالالت أك األدلة ا٤بتصلة با١برائم، أما الثانية فتتحقق بكشف ىذه األدلة كإحاطة الرأم العاـ هبا

فإذا كانت التشريعات ا١بزائية تتطور بتطور ا١برٲبة، فطبيعي أف تتطور اإلجراءات ا١بزائية ا٤برافقة ٥با ىي 
 ا٢بديثة للكشف عن ا١برائم، كُب ىذا اإلطار ٪بد توجها عا٤بيا اإلثباتاألخرل، السيما ما يتعلق منها بطرؽ 

، حيث صدر قانوف يبيح التنصت 11/09/2001 ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكيةظهر بعد األحداث الٍب عرفتها 
. 4على ا٤بكا٤بات ا٥باتفية كٯبيز اعَباض ا٤براسبلت ٔبميع أنواعها كىي كسائل إجرائية كقائية

                                                             
1
ال ٯبوز انتهاؾ حرمة حياة ا٤بواطن ا٣باصة، كحرمة شرفو، كٰبميها القانوف سرية ا٤براسبلت كاالتصاالت "  من الدستور على أنو39تنص ا٤بادة -  

 ".ا٣باصة بكل أشكا٥با مضمونة

 ، اعَباض فوزم عمارة ؛446.، ص2011، دار ىومة، ا١بزائر، -دراسة مقارنة-مي، إثبات ا١برٲبة على ضوء االجتهاد القضائي، مانظر،ٝباؿ نج-  2
، جامعة منتورم 33.ا٤براسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور كالتسرب كإجراءات ٙبقيق قضائي ُب ا٤بواد ا١بزائية، ٦بلة العلـو اإلنسانية، ع

 .238.، ص2010قسنطينة، جواف 
 .23.، ص1987أنظر، سركر اٞبد فتحي، ا٢بماية ا١بنائية للحق ُب حرمة ا٢بياة ا٣باصة، دار النهضة العربية، القاىرة، -  3

4
انظر، مقِب بن عمار، عبد القادر بوراس، التنصت على ا٤بكا٤بات ا٥باتفية كاعَباض ا٤براسبلت كآلية الرقابة من جرائم الفساد، ا٤بلتقى الوطِب حوؿ -  

 .3.، ص02/03/2012اآلليات القانونية ٤بكافحة الفساد، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو االقتصادية، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 
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؟ ما ىي الضوابط (أكال)ما ا٤بقصود بالَبصد اإللكَبك٘ب : فا٤بوضوع يضعنا أماـ ٝبلة من االستفسارات منها
 ؟ (ثانيا)القانونية الٍب كضعها ا٤بشرع لعدـ اال٫براؼ ُب استعماؿ ىذا اإلجراء

 تعريف الترصد اإللكتركني  : أكال

ٓب يورد قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو أم تعريف إلجراء الَبصد اإللكَبك٘ب مثلما فعل ُب التسليم 
ا٤براقب، كعلق ا٤بشرع اللجوء إليو كلما دعت ضركرة التحرم ُب جرٲبة متلبس هبا أك التحقيق االبتدائي ُب جرائم 
ا٤بخدرات كا١برٲبة ا٤بنظمة العابرة للحدكد الوطنية، أك ا١برائم ا٤باسة بأنظمة ا٤بعا١بة اآللية للمعطيات، أك جرائم 

 .1تبييض األمواؿ أك اإلرىاب أك ا١برائم ا٤بتعلقة بالتشريع ا٣باص بالصرؼ ككذا جرائم الفساد

 سوم كمتواصل للمجـر أك للمشتبو بو قبل كبعد ارتكابو للجرٲبة ٍب تتبع"كقد عرفو بعض الفقو على أنو 
 ، ٓب 06/22كرغم أف قانوف اإلجراءات ا١بزائية ا٤بعدؿ كا٤بتمم ٗبوجب القانوف رقم  .2"القبض عليو متلبسا هبا

يذكر صراحة مصطلح الَبصد اإللكَبك٘ب، إال أنو ذكر كسائل متعارؼ على أهنا من طبيعتو كىي اعَباض 
 فيا ترل ماذا يقصد هبذه الوسائل؟. ا٤براسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور

 اعتراض المراسالت-1

ٓب يعرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم اعَباض ا٤براسبلت، ك٥بذا لـز األمر اللجوء للتعريفات الفقهية، كالٍب تعرفو على أنو 
اعَباض أك تسجيل أك نسخ للمراسبلت الٍب تتم عن طريق قنوات أك كسائل االتصاؿ السلكية كالبلسلكية، كىي "

 .   3"عبارة عن بيانات قابلة لئلنتاج كالتوزيع أك التخزين أك االستقباؿ أك العرض

 

 

                                                             
 . ج.إ. ؽ5/1 مكرر 65 ا٤بادة - 1

 . 70.، ص2.، ع2009أنظر، عبد القادر مصطفام، أساليب البحث كالتحرم ا٣باصة كإجراءاهتا، ٦بلة احملكمة العليا، - 2
، 2012يب ا٢بقوقية، لبناف، ؿ، منشورات اّب1.، رشيدة بوكر، جرائم االعتداء على نظم ا٤بعا١بة اآللية ُب التشريع ا١بزائرم ا٤بقارف، طرانظ-  3
  حوؿ موضوع أساليب 2006 اكتوبر06كىو نفس التعريف الذم قدمتو ١بنة ا٣برباء كالرب٤باف األكريب ُب اجتماع ٥با عقد بسَباسبورغ ُب . 441.ص

أنظر، نور الدين لوجا٘ب، أساليب البحث كالتحرم كإجراءاهتا، يـو دراسي حوؿ عبلقة النيابة العامة بالشرطة . التحرم التقنية كعبلقتها باألفعاؿ اإلرىابية
  .08.، ا١بزائر ، ص12/12/2007القضائية يـو 
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ج، فإف ا٤بشرع حدد نوع ا٤براسبلت الٍب ٯبوز اعَباضها، كىي .إ. ؽ5مكرر  65كبالرجوع إٔب نص ا٤بادة 
، كبالتإب استبعد 1(أم ا٤براسبلت اإللكَبكنية )تلك الٍب تتم بواسطة كسائل االتصاؿ السلكية كالبلسلكية

 . ا٤براسبلت العادية أم ا٣بطابات ا٣بطية الٍب تتم عن طريق الربيد

 أف موقف ا٤بشرع من استبعاده للرسائل ا٤بكتوبة من عملية االعَباض، إ٭با ىو راجع ٢برص 2كيرل البعض
ا٤بشرع على ضماف حرية كسرية ا٤براسبلت بْب األفراد ا٤بكفولة دستوريا من جهة، كمن جهة أخرل أف أفراد 

 . الشبكات كالعصابات ا٤بنظمة كثّبا ما ينفذكف خططهم اإلجرامية باستعماؿ أدكات ك٘بهيزات متطورة

 :ىذا كتتعدد صور اعَباض االتصاالت السلكية أك البلسلكية فقد تأخذ شكل

، أك تلك الٍب (email)أك ا٤براسبلت عن طريق جهاز الكمبيوتر: المراسالت عن طريق الفاكس-أ
 .3SMSتبعث عن طريق ا٥باتف النقاؿ ُب شكل رسائل قصّبة

أسلوب يعتمد على كضع رقابة على ا٥باتف كتسجيل األحاديث الٍب تتم عن : تسجيل األصوات-ب
طريقو، كما يتم عن طريق كضع ميكركفونات حساسة تستطيع التقاط األصوات كتسجيلها على أجهزة خاصة 

 .4كقد يتم عن طريق التقاط إشارات السلكية أك إذاعية

كيفرؽ لنا الفقو بْب مصطلح اعَباض ا٤بكا٤بات ا٥باتفية كبْب مصطلح كضع ا٣بط ا٥باتفي ٙبت الرقابة، 
فبينما يكوف اإلجراء األكؿ ًب دكف علم ا٤بعِب، فإف الثا٘ب يكوف بصفة خاصة بطلب منو أك برضاه كٱبضع لتقدير 

 . 1ا٥بيئة القضائية بعد تسخّب مصاّب الربيد كا٤بواصبلت لذلك

                                                             
1
تراسل أك إرساؿ أك استقباؿ عبلمات أك إشارات أك كتابات أك صور أك أصوات أك معلومات، أيا "عرؼ ا٤بشرع االتصاالت اإللكَبكنية على أهنا -  

 ا٤بؤرخ ُب 15/261 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 5أنظر، ا٤بادة ". كانت طبيعتها عن طريق أم كسيلة الكَبكنية، ٗبا ُب ذلك كسائل ا٥باتف الثابت كالنقاؿ
 ٰبدد تشكيلية كتنظيم ككيفية سّب ا٥بيئة الوطنية للوقاية من ا١برائم ا٤بتحصل بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتها، 2015 أكتوبر 08
 .16.، ص53.، ع2015.ر.ج

 .52.أمينة ركاب، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .56.أمينة ركاب، ا٤برجع السابق، ص-  3
كقد عرفو القضاء الفرنسي . 78.، ص1990، منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية، مصر، 2.أنظر، صادؽ ا٤برصفاكم، ا٤برصفاكم ُب احملقق ا١بنائي، ط-  4

كضع أجهزة تنصت ُب أمكنة أك مركبات خاصة أك عمومية كإخفاءىا لتلقي أحاديث ٲبكن أف تفيد ُب التعرؼ على ا٢بقيقة "أيضا على انو 
ٝباؿ كعلي، حقوؽ ا٤بشتبو فيو عند :  مشار إليو ُب.Chambre d’accusation, la cour d’appel de Paris, 16/02/1989".كتسجيلها

 .175.، ص3.، ع2015اللجوء إٔب إجراءات البحث كالتحرم ا٣باصة، ٦بلة الدراسات ا٢بقوقية، جامعة سعيدة، جواف 
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 .لكن ىل يطبق تسجيل األصوات على كل أنواع األحاديث؟

تسجيل الكبلـ ا٤بتفوه بو "...ج ٪بد أهنا تنص على أنو.إ.ؽ 5/3مكرر  65إنو كبالرجوع إٔب أحكاـ ا٤بادة 
، كمن ٜبة فقد أخذ ..."بصفة خاصة أك سرية من طرؼ شخص أك عدة أشخاص ُب أماكن خاصة أك عمومية

ا٤بشرع بطبيعة الكبلـ كمعيار للتفرقة بْب ا٢بديث العاـ كا٢بديث ا٣باص، كال يهم بعد ذلك طبيعة ا٤بكاف الذم 
، فا٤بهم حسب ا٤بادة أعبله ىو طبيعة ا٢بديث كسريتو، 2ٯبرم فيو ا٢بديث، سواء كاف مكانا عاما أك خاصا

 .كاألمر مَبكؾ لتقدير قاضي التحقيق أك ككيل ا١بمهورية حسب كل حالة

فا٢بديث ال يفقد خصوصيتو حٌب كلو ًب ُب مكاف عاـ ماداـ أنو يتم بصوت ٰبرص صاحبو أف ال يسمعو 
إال متلقيو، كمن ٍب فهو ال يفقد ا٢بماية ا١بنائية لو، كعلى ذلك ماداـ ا٢بديث خاص فبل بد من إجراءات قانونية 

 .حٌب كلو كاف ُب مكاف عمومي

من التقنيات الٍب استخدمها ا٤بشع ا١بزائرم ُب البحث كالتحرم ُب جرائم الفساد : التقاط الصور-ج
كيقـو ىذا اإلجراء أساسا على ". االلتقاط"ج بكلمة .إ. ؽ9 مكرر 65التقاط الصور، كعرب عنو ُب نص ا٤بادة 

استخداـ الكامرات أك أجهزة خاصة تلتقط الصور كالصوت لوضعية شخص أك عدة أشخاص مشتبو ُب أمرىم 
 . 3على ا٢بالة الٍب كانوا عليها كقت التصوير لغرض استخداـ ٧بتول الفيلم كمادة إثبات كدليل مادم

كبالتإب ال يعد من قبيل التقاط الصور مشاىدة إنساف بواسطة كسيلة غّب مثبتة لتلك الصورة، كاستعماؿ 
منظار مقرب ُب ا٤بشاىدة، فهي الوسيلة رغم أهنا تكنولوجية غّب أهنا ال تستطيع نقل الصور أك تسجيلها، كما ال 

 .4يعد من قبيل التقاط الصور أيضا رسم صورة شخص على كرؽ

كلقد ٠بح التطور العلمي با٢بصوؿ على صور لؤلشخاص من مسافات بعيدة باستخداـ نوع من 
، مزكدة ٔبهاز تلسكويب أك استخدامها على "Cameras cinématographiques" الكامّبات تسمى 

                                                                                                                                                                                              
 .73.، ص2011أنظر، زيداف زيبعة، ا١برٲبة ا٤بعلوماتية ُب التشريع ا١بزائرم كالدكٕب، دار ا٥بدل، ا١بزائر،  - 1
عضهم بصلة خاصة، كال ٲبكن للخارج عنو أف يشاىد ما بيكوف ا٤بكاف خاصا إذا جرل ُب مكاف مغلق ال ٲبكن دخولو إال ألشخاص يرتبطوف مع -  2

أنظر، شريفة سوماٌب، .  ا٤بعد الستقباؿ الكافة أك فئة معينة ألم غرض من األغراضذلك ا٤بكافما ا٤بكاف العاـ فيقصد بو أجرل بداخلو أك أف يسمعو، 
 .64.، ص2011-2010جامعة ا١بزائر، ، ا٤بتابعة ا١بزائية ُب جرائم الفساد ُب التشريع ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ

3
 .73عبد الرٞباف خلفي، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .67.أمينة ركاب، ا٤برجع السابق، ص-  
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كسائل متحركة كالٍب تستخدـ على طائرات صغّبة ا٢بجم، كما أف ىناؾ أجهزة تصوير تعمل باألشعة ٙبت 
 الٍب تبيح اقتحاـ اجملاؿ الشخصي للفرد ليبل بقدرهتا على التقاط صور دقيقة ٙبت جنح infrarougeا٢بمراء  

 . 1 أفرزهتا تكنولوجيا اإللكَبكنياتMagnétoscopeالظبلـ، كأجهزة أخرل كذلك لتسجيل الصورة مسماة 

كألف استخداـ ىذه األساليب ا١بديدة ُب التحرم كالتحقيق ُب جرائم الفساد يشكل انتهاكا صارخا ٢برمة 
 .ا٢بياة ا٣باصة فقد علق عليو ا٤بشرع ا١بزائرم بعض الضمانات كالشركط القانونية

 الضمانات الموضوعية كاإلجرائية الستعماؿ أسلوب الترصد االلكتركني: ثانيا

حٌب ٲبكن التوفيق بْب ا٤بصلحة العامة ُب كشف ا٢بقيقة كبْب ٞباية ا٢بق ُب ا٣بصوصية يشَبط قانوف 
الشركط  (اعَباض ىذه ا٤براسبلت كالتقاط الصور كتسجيل األصوات) للقياـ هبذه العمليات 2اإلجراءات ا١بزائية

 : اآلتية

يتوجب قانوف اإلجراءات ا١بزائية شركط شكلية ٯبب مراعاهتا عند ٩بارسة ىذه : الشركط الشكلية-1
 :3اإلجراءات صونا للحريات الفردية من التعسف أك اال٫براؼ ُب استخداـ السلطة، كىي كاآلٌب

 : اإلذف القضائي-أ

ج، ضباط الشرطة القضائية قبل مباشرة أساليب الَبصد اإللكَبك٘ب .إ. ؽ5/5،4 مكرر 65قيدت ا٤بادة 
ٗبختلف أنواعها بضركرة ا٢بصوؿ على إذف من ككيل ا١بمهورية ا٤بختص إقليميا أك قاضي التحقيق ا٤بختص ُب 

حالة فتح ٙبقيق قضائي كىذا ٙبت  رقابتهما، كعدـ ا٢بصوؿ على إذف قضائي مسبق يَبتب عنو بطبلف إجراءات 
 . 4ا٤بتابعة

                                                             
، 8.، ع1986أنظر، ىشاـ ٧بمد، فريد رستم، ا٢بماية ا١بنائية ٢بق اإلنساف ُب صورتو، ٦بلة الدراسات القانونية،كلية ا٢بقوؽ، جامعة أسيوط، - 1

 .16.ص
 . ج.إ. ؽ10 مكرر 65 إٔب 5 مكرر65ا٤بواد من -  2

نظر، صاّب شنْب، اعَباض ا٤براسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية ا١بزائرم، اجمللة األكادٲبية للبحث القانو٘ب،  أ-  3
 .67.ص ،2.ع، 2010 ٔباية، ،كلية ا٢بقوؽ، جامعة عبد الرٞباف مّبة 

4
. 16.مقِب بن عمار، عبد القادر بوراس، ا٤برجع السابق، ص-  
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عبارة عن تفويض يصدر من السلطة ا٤بختصة إٔب أحد ضباط الشرطة القضائية "كٲبكن تعريف اإلذف بأنو 
 :ج ُب اإلذف الشركط اآلتية.إ.ؽ 7 مكرر 65كتشَبط ا٤بادة . 1"٨بوال إياه إجراء تلك العمليات

أف يتضمن كل العناصر الٍب تسمح بالتعرؼ على االتصاالت ا٤بطلوب التقاطها كاألماكن السكنية -
 ا٤بقصودة أك غّبىا، كا١برٲبة الٍب تربر اللجوء إٔب ىذه التدابّب كمدهتا؛

 أف يكوف مكتوبا، ذلك أف األصل ُب العمل اإلجرائي الكتابة؛-

 أشهر، قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق ضمن نفس 04أف يسلم ٤بدة أقصاىا -
كا٤ببلحظ ُب ىذا اجملاؿ أف ا٤بشرع ٓب ٰبدد عدد ا٤برات ا٤بسموح هبا بالتحديد، كإ٭با . 2الشركط الشكلية كالزمنية

 .ترؾ األمر مفتوحا ٱبضع لتقدير ككيل ا١بمهورية أك قاضي التحقيق

، كىذا عكس ما 3كما ٓب ينص ا٤بشرع ا١بزائرم على إلزامية تسبيب اإلذف ا٣باص بإجراء الَبصد اإللكَبك٘ب
ٯبب أف يكوف اإلذف مكتوبا " ج الفقرة األكٔب على أنو .إ. ؽ15 مكرر 65فعلو ُب التسرب عندما نص ُب ا٤بادة 

ك تسبيب اإلذف ىو ضابط إضاُب كاف لزاما على ا٤بشرع أف ينص عليو ُب ىذا اإلجراء، كىذا حٌب تبْب ". كمسببا
السلطة ا٤بصدرة لئلذف األسباب كالدكافع الٍب جعلتها تقـو بإصدار اإلذف بإجراء أحد أساليب الَبصد اإللكَبك٘ب؛ 

إ ج إال أنو . ؽ7 مكرر 65 أف ا٤بشرع ا١بزائرم نص على تسبب اإلذف ُب ا٤بادة 4كإف كاف ىناؾ من يرل
كباستقرائنا ٥بذه ا٤بادة فبل ٪بده ينص البتة على تسبب اإلذف، ككل ما نص عليو ا٤بشرع ىو إلزامية أف يكوف اإلذف 

 مكتوبا؛

أف يكوف مصدره ٨بتصا نوعيا كمكانيا أصبل بالبحث أك التحقيق ُب إحدل جرائم الفساد الٍب صدر -
اإلذف بشأهنا، ككفقا للقواعد العامة يتحدد االختصاص النوعي ٕبسب نوعية ا١برٲبة أما االختصاص ا٤بكا٘ب ٗبحل 

 .   5الواقعة، أك ضبط ا٤بتهم، أك ٧بل إقامتو

                                                             
1
 .138.، ص1997، دار النهضة العربية، مصر، -دراسة مقارنة –ا٤بعلوماٌب ىبلٕب، تفتيش نظم ا٢باسب اآلٕب كضمانات ا٤بتهم اهللأنظر، عبد -  

٥بدؼ من ٙبديد مدة اإلذف ىو منع التعسف ُب استعماؿ الَبصد اإللكَبك٘ب، إذ أف إطبلؽ يد الشرطة القضائية ُب استخداـ ىذه الوسائل دكف ا-  2
 .79.أمينة ركاب، ا٤برجع السابق، ص. ٙبديد ا٤بدة لو أثر كبّب ُب ا٤بساس ٕبرمة ا٢بياة ا٣باصة

كيشَبط الٚباذ أم "  ا٤بتضمن اإلجراءات ا١بنائية على أنو2003 لسنة 95 قانوف رقم 206كىذا ٖببلؼ ا٤بشرع ا٤بصرم الذم نص ُب ا٤بادة -  3
 ". بذلك من القاضي ا١بزائي بعد إطبلعو على األكراؽأمر مسببإجراء من اإلجراءات السابقة ا٢بصوؿ مقدما على 

 .320.، ص2.، ع2009أنظر، حفيظ نقادم، مراقبة ا٥باتف، اجمللة ا١بزائرية للعلـو القانونية ك االقتصادية كالسياسية، ا١بزائر، -  4

 .217-213.عبد اهلل أكىايبية، ا٤برجع السابق، ص-  5
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 مباشرة أسلوب الترصد اإللكتركني من طرؼ ضباط الشرطة القضائية-ب

ال تباشر إجراءات ا٤براقبة اإللكَبكنية إال من طرؼ ضباط الشرطة القضائية دكف غّبه من رجاؿ الضبطية 
 . ج.إ. ؽ9 مكرر 65 كا٤بادة 8 مكرر 65، كىذا ما يستخلص من نص ا٤بادة 1القضائية

كبالتإب فقد استثُب ا٤بشرع أعواف الشرطة القضائية من ٩بارسة ىذه األساليب، كىذا نظرا ٢بساسية كخطورة 
 . اإلجراء الذم ٲبس ٕبرية كحرمة ا٢بياة ا٣باصة لؤلفراد

كتفاديا للتعسف ُب استعماؿ ىذه اإلجراءات من طرؼ ضباط الشرطة القضائية كاألشخاص ا٤بسخرين من 
قبلهم، فإف ا٤بشرع أخضعهم للرقابة ا٤بستمرة كا٤بباشرة من طرؼ ككيل ا١بمهورية أك قاضي التحقيق الذم أذف 

 .2بالقياـ هبذه اإلجراءات

 التسخيرة-ج

لقد أجاز القانوف لوكيل ا١بمهورية كلقاضي التحقيق، ككذلك لضابط الشرطة القضائية ا٤بأذكف لو من ككيل 
ا١بمهورية أك بناء على إنابة من قاضي التحقيق، أف يسخر كل عوف مؤىل لدل أم مصلحة عامة أك خاصة 

كيعود . 3مكلفة با٤بواصبلت السلكية أك البلسلكية للتكفل با١بوانب التقنية للعمليات ا٤بتعلقة بالتحريات ا٣باصة
سبب الرجوع إليها لكوهنا ٛبتلك خربة مهمة ُب عآب االتصاالت كلديها من اإلمكانيات ما ٲبكنها من استجبلء 

 .ا٢بقيقة

 تحرير محضر عمليات-د

 على ضابط الشرطة القضائية ا٤بأذكف لو أك ا٤بناب من طرؼ 9 مكرر 65استوجب ا٤بشرع ُب ا٤بادة 
القاضي ا٤بختص ٙبرير ٧بضر عن كل عملية اعَباض كتسجيل ا٤براسبلت، ككذا عن عمليات كضع الَبتيبات 

التقنية كعمليات االلتقاط كالتثبيت كالتسجيل الصوٌب أك السمعي البصرم، كيذكر باحملضر تاريخ كساعة بداية ىذه 
 .العمليات كاالنتهاء منها

                                                             
1
 . الٍب حددت األشخاص الذين ٰبملوف صفة ضابط شرطة قضائية15/02 رقم األمر من 15 ا٤بادة - 

 .ج.إ. ؽ5/4 مكرر 65ا٤بادة -  2
 .ج.إ. ؽ8 مكرر 65ا٤بادة -  3
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 كصف أك نسخ ا٤براسبلت كالصور أك احملادثات ا٤بسجلة كا٤بفيدة 10 مكرر 65كما أكجب عليو ُب ا٤بادة 
ُب إظهار ا٢بقيقة كمرفقات تودع با٤بلف، كتنسخ كتَبجم ا٤بكا٤بات الٍب تتم باللغة األجنبية عند االقتضاء ٗبساعدة 

 .مَبجم يسخر ٥بذا الغرض

 .ج.إ. ؽ214كال يكوف ٥بذه احملاضر قوة ُب اإلثبات إال إذا كانت صحيحة ُب الشكل طبقا للمادة 

 كاألدلة الواردة هبا ٥با حجية نسبية، أم صحيحة ما ٓب يقدـ ما ٱبالفها، على خبلؼ األدلة الواردة 
كحسن ما فعل ا٤بشرع أنو ٓب يضف على احملاضر احملررة لعملية . 1ج.إ. ؽ216باحملاضر ا٤بنصوص عليها با٤بادة 

ج، كىذا يرجع إٔب أف .إ. ؽ212الَبصد اإللكَبك٘ب القوة الثبوتية، إذ جعلها خاضعة للقواعد العامة طبقا للمادة 
حكم اإلدانة مبِب على اليقْب الذم ال يقبل الشك، كما يقلل من أٮبية األخذ بالتسجيل الصوٌب أك التسجيل 

 :السمعي البصرم ٝبلة من التحفظات أٮبها

 إمكانية تقليد األصوات كصعوبة ٛبييزىا؛-

تدخل التقنية ا٢بديثة ُب الصوت كالصورة، كإخراجها ٗبا ٱبالف ا٢بقيقة كىو ما يعرؼ -
 ٩با ٯبعلها دليبل ناقصا كمشكوكا فيو، كمعلـو أف الشك يفسر لصاّب ا٤بتهم ال ضده؛" Montage"با٤بونتاج

تطور تكنولوجيا التشفّب الٍب أصبحت تشكل عائقا أماـ أجهزة تنفيذ القانوف ُب رصد االتصاالت بْب -
أعضاء اجملموعة اإلجرامية، حيث يلجأ اجملرموف إٔب استخداـ شفرات معينة كرموز كدالالت عن معاف ٧بددة 

 .يتفقوف عليها ٕبيث ال ٲبكن اإلطبلع على أم رسالة إلكَبكنية إال ٤بن يعرؼ ىذه الشفرة

 الشركط الموضوعية-2  

 مجاؿ تطبيق عملية الترصد اإللكتركني-أ

األصل أف مباشرة إجراءات الَبصد اإللكَبك٘ب تكوف ٨بصوصة بوقوع إحدل ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب 
 -. كالٍب من بينها جرائم الفساد-5 مكرر 65ا٤بادة 

                                                             
1
 .259-258.، ص2003ىومة، ا١بزائر، دار ، النظرية العامة لئلثبات ا١بنائي، 1.أنظر، نصر الدين مركؾ، ٧باضرات ُب اإلثبات ا١بنائي، ج-  
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لكن ُب حالة ما إذا اكتشفت أثناء القياـ بإحدل أساليب الَبصد اإللكَبك٘ب ١برائم أخرل غّب تلك الواردة 
ج، فالدليل .إ. ؽ6/2 مكرر 65ُب اإلذف القضائي، فإف ذلك ال يكوف سببا ُب بطبلف اإلجراءات كفق ا٤بادة 

 .ا٤بستخلص من القياـ باإلجراءات ا٤بذكورة أعبله صحيح كيواجو بو ا٤بتهم، بالرغم من أف اإلذف ٓب يشملو

 التزاـ السرية أثناء إجراء الترصد اإللكتركني-ب
تكوف إجراءات اعَباض ا٤براسبلت كالتقاط الصور كتسجيل ا٤بكا٤بات ذات طابع سرم دكف علم كرضا 

كلقد راعى ا٤بشرع ا١بزائرم ىذا الشرط أثناء القياـ بالتحريات ا٣باصة، إذ يوجب أف تتخذ . 1الشخص ٧بل ا٤براقبة
مقدما ٝبيع التدابّب البلزمة لضماف احَباـ السر ا٤بهِب عند كضع الَبتيبات البلزمة ُب أماكن يشغلها شخص ملـز 

 .2بكتماف السر ا٤بهِب

كذلك ٲبنع على ضابط الشرطة القضائية ا٤بأذكف لو أف يفصح عن مضموف ٧بضر التحريات ألم شخص 
 . 3كاف كإال كقع ٙبت طائلة ا١بزاء ا١بنائي بتهمة إفشاء السر ا٤بهِب، فالسرية ىنا ضماف للحريات الشخصية

كمن ٍب ماداـ أف إجراء الَبصد اإللكَبك٘ب ينطوم على ا٤بساس ٕبرمة ا٢بياة ا٣باصة لؤلفراد، فإنو تبعا لذلك 
ٯبب أف ال يتخذ إال إذا كاف لو سند يتمثل ُب كجود قرائن االهتاـ ضد شخص معْب، كىذه الضمانة ٯبب توافرىا 

 .حٌب كلو تعلق األمر بأسلوب آخر كالتسرب

 
 
 
 
 

                                                             
1
 .ج.إ. ؽ6/1 مكرر 65ا٤بادة -  

 ا٤بؤرخ ُب 13/07 قانوف رقم 22ا٤بادة )نذكر على سبيل ا٤بثاؿ األماكن الٍب يشغلها األشخاص ا٤بلزموف بكتماف السر ا٤بهِب، كمكتب احملامي -  2
 20/02/2006 ا٤بؤرخ ُب 06/02من قانوف رقم 04ا٤بادة ) ، مكتب ا٤بوثق(55.ع، 2013.ر. تنظيم مهنة احملاماة، ج2013 أكتوبر 29

 20/02/2006 ا٤بؤرخ ُب 06/03 من القانوف رقم 07ا٤بادة ) مكتب احملضر القضائي  (.14.ع، 2006.ر.يتضمن تنظيم مهنة ا٤بوثق ج
، مكتب (.17.ع، 1995.ر.، ج1995 مارس 11 ا٤بؤرخ ُب 95/13 من األمر رقم 11ا٤بادة ) ، مكتب ا٤بَبجم (.14.ع، 2006.ر.ج

 (..02ع ، 2012.ر. يتعلق باإلعبلـ ، ج2012 يناير 12 ا٤بؤرخ ُب 12/05 رقم العضوم من القانوف 85ا٤بادة )الصحفي 

3
 .127.سهيلة بوزربة، ا٤برجع السابق،ص-  
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 الفرع الثالث
 (االختراؽ)التسرب 

 حيث استحدث ا٤بشرع 20/12/2006عرؼ قانوف اإلجراءات ا١بزائية عدة تعديبلت منها ما كاف بتاريخ 
ٗبوجب ىذا القانوف أسلوبا جديدا من أساليب التحرم الذم ٓب يكن معركفا ُب ظل القانوف القدٙب، أال كىو 

 . التسرب أك االخَباؽ كما ٠باه ا٤بشرع ُب قانوف الرقابة من الفساد كمكافحتو

كيشكل التسرب إحدل الصبلحيات ا١بديدة الٍب منحها قانوف اإلجراءات ا١بزائية لقاضي التحقيق الٍب ٓب 
يكن يتمتع هبا من قبل، كذلك ٤بواجهة أنواع معينة من ا١برائم الٍب تتسم على كجو التحديد با٣بطورة كالطبيعة 

 . ا٣باصة

، ٍب (أكال)كنظرا ألٮبية اإلجراء كوسيلة ٙبرم خاصة، سنتناكؿ ٙبديد ا٤بقصود بالتسرب كتبياف أىدافو 
 .(ثالثا) كأخّبا آثار التسرب ،(ثانيا)شركطو 

 تعريف التسرب كتبياف أىدافو: أكال

التسرب لغة مشتق من الفعل تسرب سربا، أم دخل كانتقل خفية، كىي الولوج : تعريف التسرب-1
 .1كالدخوؿ بطريقة أك بأخرل إٔب مكاف أك ٝباعة

أما قانونا فقد تناكلو ا٤بشرع ا١بزائرم ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية، كخصص لو الفصل ا٣بامس، حيث 
قياـ ضابط أك عوف الشرطة القضائية، ٙبت مسئولية ضابط الشرطة القضائية " بأنو 12/1 مكرر 65عرفتو ا٤بادة 

ا٤بكلف بتنسيق العملية، ٗبراقبة األشخاص ا٤بشتبو ُب ارتكاهبم جناية أك جنحة بإيهامهم أنو فاعل معهم أك شريك 
 .2"٥بم أك خاؼ

                                                             
1
 .130.، ص1984 بّبكت،، مكتبة السمّب،1.أنظر، سهيل حسيب ٠باحة، معجم اللغة العربية، ط-  

2
 كالذم عرفو كاآلٌب 706/81/2ج ُب ا٤بادة .إ.لقد جاء ىذا التعريف مطابقا ٛباما للتعريف الذم أكرده ا٤بشرع الفرنسي ُب ؽ-  

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans  des 
conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire  chargé de 
coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant 
passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de 
police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les 
actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité,  ces actes ne peuvent constituer une incitation à 

commettre des infractions » 
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ج، ُب حْب استخدـ مصطلح .إ.ىذا كيبلحظ أف ا٤بشرع أطلق على ىذه العملة اسم التسرب ُب ؽ
 .ـ.ؼ.ك. ؽ56االخَباؽ ُب ا٤بادة 

كمن خبلؿ التعريف السابق، يتضح لنا أف التسرب ىو عبارة عن عملية ميدانية تستخدـ أسلوب التحرم 
، كىذا ١1بمع الوقائع ا٤بادية كاألدلة من داخل العملية اإلجرامية، ككذا االحتكاؾ شخصيا با٤بشتبو هبم كا٤بتهمْب

 .بدكره ينطوم على خطورة بالغة فالعملية ٙبتاج إٔب دقة كتركيز كٚبطيط سليم

فهذه العملية ترتكز أساسا على ضركرة ا٢بصوؿ على صورة حقيقية على الوسط اإلجرامي ا٤براد استكشافو، 
٤بعرفة طبيعة سّبه، ككذا معرفة تاريخ ىذه ا١بماعة اإلجرامية ككيفية نشأهتا كاختصاصات كل فرد من عناصرىا 
كأيضا الوسائل الٍب تعمل هبا، كوسائل النقل كاالتصاؿ، كٙبديد نقاط قوة كضعف ىذه ا١بماعة، كبعد دراسة 

 . 2الوسط ا٤بستهدؼ يتم اختيار األشخاص ا٤بناسبْب لتوٕب مهمة التسرب

 :3كمن خبلؿ التعرض الذم أكرده ا٤بشرع ا١بزائرم للتسرب ٲبكن استخبلص ا٣بصائص التالية

أنو أسلوب يعتمد على إتباع ٨بتلف أنواع ا٣بدع كالتنكر كالعمل ٙبت تسَب أك ما يسمى -
undercover ؛ 

يعترب أسلوب التسرب إجراء مادم إٯبايب، فالعنصر ا٤بتسرب يشارؾ مشاركة إٯبابية ُب ارتكاب ا١برائم -
٧بل عملية التسرب من خبلؿ القياـ ببعض األفعاؿ غّب ا٤بشركعة كاحملددة قانونا، كالٍب ٛبكنو من الولوج أك التوغل 

داخل التنظيم اإلجرامي ٙبت هتوية مستعارة كا٤بساٮبة معهم ُب تنفيذ ٨بططاهتم اإلجرامية أك تقدٙب ا٤بساعدة 
 البلزمة أك إخفائو ٤بتحصبلت ا١برٲبة ككسائلها؛

مهمة التسرب مهمة سرية كيكسوىا طابع الكتماف بشدة كذلك سواء أثناء مرحلة التنفيذ أك حٌب بعد -
 .االنتهاء من التنفيذ

 :أىداؼ التسرب-2

 :ٲبكن حصر أىداؼ التسرب ُب
                                                             

1 - Cf. P. Bouzat  La loyauté dans la recherche des preuves, Presses Universitaires de Françe, Paris, 1987, p.223. 
2
 .٤.163برجع السابق، ص، ازكليخة زكزك - 

3
 .98-96.أمينة ركاب، ا٤برجع السابق، ص-  



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

251 

 

 إيهاـ ا١بماعة اإلجرامية بأنو فاعل أك شريك ٥بم؛-
ا٤بشاركة ُب نشاطات ا١بماعة اإلجرامية دكف أف يشكل ذلك ٙبريضا على ارتكاب ا١برائم طبقا لنص -

كتعترب ىاتو النقطة ىي مفتاح الوصوؿ إٔب ا٢بقائق كأىداؼ العملية ُب أسرع . ج.إ. ؽ12/2 مكرر 65ا٤بادة 
 كقت ٩بكن؛

 كسب ثقة أكرب للجماعة اإلجرامية؛-
معرفة ٝبيع الوسائل ا٤بستعملة من قبل ا١بماعة كا٤بتعلقة بالنقل كاإلتصاؿ كالتخزين كغّبىا من خبلؿ -

 . استعماؿ كسيلة ا٢بيلة كالتسرب بغرض ضبط الفاعلْب كا٤بساٮبْب معهم

ك٤بباشرة أسلوب التسرم كإجراء للتحرم عن جرائم الفساد، نص ا٤بشرع على ٝبلة من الشركط القانونية 
 .حٌب تصبح ىذه العملية

 شركط مباشرة إجراء التسرب: ثانيا
حرصا من ا٤بشرع على السّب العادم كا٢بسن إلجراء التسرب، استوجب توافر عدة شركط ينبغي مراعاهتا 

لنتائج  كالتقيد هبا إلضفاء طابع الشرعية على العملية من جهة، كمن جهة أخرل لضماف ٪باح العملية كإعطائها
 :ج ٲبكن تقسيم ىذه الشركط إٔب.إ. ك باستقراء نصوص ؽ.اٯبابية

 الشركط الشكلية-1
 صدكر إذف من السلطة القضائية المختصة-أ

ج، فإنو ال يشرع ُب البدأ بإجراء التسرب إال بعد حصوؿ ا٤بتسرب .إ. ؽ11 مكرر 65استنادا لنص ا٤بادة 
كعليو ال ٲبكن لضابط الشرطة . على إذف من ككيل ا١بمهورية أك من قاضي التحقيق لدل اتصالو ٗبلف القضية

 . القضائية بأم حاؿ من األحواؿ القياـ بالعملية ٗبفرده دكف ا٤بركر على ا١بهاز القضائي

كىنا يظهر . كيكوف اإلذف كتابيا كمسببا ٙبت طائلة البطبلف، يبْب فيو السبب كراء منح اإلذف بالتسرب
االختبلؼ بْب إجراء التسرب كإجراء الَبصد االلكَبك٘ب الذم ٓب يشَبط فيها ا٤بشرع التسبيب، بالرغم من أف ىذا 

كما . 1اإلجراء األخّب يعد من أكثر اإلجراءات ا٣بطّبة ا٤باسة ٕبريات األفراد كينتهك حقهم الطبيعي ُب السرية

                                                             
1
 .110.أمينة ركاب، ا٤برجع السابق، ص-  
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، كا٤بدة الزمنية 1كنوع ا١برٲبة الٍب تربر اللجوء إٔب ىذا اإلجراء (ا٤بتسرب)يذكر فيو ىوية ضابط الشرطة القضائية 
 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق ضمن 04احملددة للعملية كالٍب ال ٲبكن أف ٘باكز مدة 

 . 2نفس الشركط الشكلية كالزمنية

 .3كٯبوز للقاضي الذم رخص بإجرائها أف يأمر ُب أم كقت بوقفها قبل انقضاء ا٤بدة احملددة

أما إذا انتهت األربعة أشهر احملددة ُب رخصة التسرب، كٓب يتمكن العوف ا٤بتسرب من اهناء العملية كا٣بركج 
 أشهر 04ج، أف يواصل نشاطو ٤بدة .إ.ؽ 17مكرر  65منها ُب ظركؼ تضمن أمنو كسبلمتو، ٠بحت لو ا٤بادة 

أخرل إضافية، كعلى العوف ا٤بتسرب أف ينسحب من العملية ُب ا٤بدة احملددة حٌب كإف ٓب يستطع الوصوؿ إٔب 
 .أىداؼ العملية

  كما أنو جدير بالتنبيو أف عملية التسرب من بدايتها حٌب هنايتها ٘برم ٙبت رقابة كإشراؼ اآلمر هبا 
 .4كيكوف على علم هبا خطوة خطوة، حٌب ال ٙبدث أم ٘باكزات للقانوف

 الجهة المختصة بتنفيذ إجراء التسرب- ب
أككلت مهمة مباشرة عملية التسرب إٔب ضباط الشرطة القضائية كأعواهنم بشكل عاـ كا٤بسخركف بشكل 

 . ج.إ.ؽ 13 مكرر 65ج ك.إ. ؽ12/1 مكرر 65خاص طبقا ألحكاـ ا٤بادتْب 

كال يشرع ضابط الشرطة القضائية ُب بداية عملية التسرب إال بعد ٙبريره تقريرا يتضمن العناصر الضركرية 
ج، يبْب ُب ىذا التقرير ٝبيع ا٤بعلومات ذات الصلة .إ. ؽ13 مكرر 65ا٤بتعلقة بالعملية، استنادا لنص ا٤بادة 

كاألفعاؿ اجملرمة الٍب تستدعي القياـ بالعملية، ٙبديد ىوية العناصر ا٤بشتبو ُب تطورىم ُب العملية، ٙبديد األماكن 
 . ا٤براد التسرب فيها

كحرصا منو على ٞباية ضابط أك عوف الشرطة القضائية ا٤بتسرب، فقد ألـز ا٤بشرع عدـ إظهار ىويتو 
ا٢بقيقية ُب أم مرحلة من مراحل اإلجراءات مهما كانت األسباب، ألف ىذا سيؤدم إٔب إفشاؿ ا٣بطة ا٤بتبعة ُب 

 مكرر 65القبض على ا٤بشتبو فيهم، كتعريض العضو ا٤بكشوؼ عن ىويتو للخطر، كىو ما أكده ُب ا٤بادة 
                                                             

1
 .ج.إ. ؽ15/2 مكرر 65ا٤بادة -  

2
 . ج.إ.ؽ15/4،3 مكرر65ا٤بادة -  

 .ج.إ. ؽ15/5 مكرر 65ا٤بادة -  3
 .452.ٝباؿ ٪بيمي، ا٤برجع السابق، ص- 4
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 سنوات كبغرامة مالية من 5ج ، كرتب على ذلك عقوبات جزائية تَباكح با٢ببس من سنتْب إٔب .إ.ؽ16
 . 1دج200.000دج إٔب 50.000

كإذا تسبب الكشف عن ا٥بوية ُب أعماؿ عنف أك ضرب أك جرح على أحد األشخاص ا٤بتسربْب أك 
دج 200.000 سنوات إٔب عشر سنوات ك بغرامة من 5أبناءىم أك أصو٥بم ا٤بباشرين فتكوف العقوبة ا٢ببس من 

كما أنو كُب إطار ا٢بماية ا٤بقررة للعوف أك الضابط ا٤بتسرب، أقر لو ا٤بشرع ٞباية خاصة  . 2دج1.000.000إٔب 
حٌب أثناء فَبة احملاكمة تتمثل ُب استبعاد ٠باع الشخص القائم بعملية التسرب فعليا، كيتم ٠باع ضابط الشرطة 

، كذلك العتبارات أمنية 3كشاىد للعملية- دكف سواه-القضائية فقط الذم جرت عملية التسرب ٙبت مسئوليتو
 . كللحفاظ على ىوية الشخص القائم بتنفيذ العملية

 الشركط الموضوعية-2

نظرا ٤با تتسم بو عملية التسرب من خطورة كأٮبية، فقد أحاطها ا٤بشرع ٗبجموعة من الشركط ا٤بوضوعية 
من جهة، كٙبديد الغرض  (أ)لضماف السّب القانو٘ب للعملية، كذلك من خبلؿ ٙبديد ٦باؿ تطبيق عملية التسرب 

 .من جهة أخرل (ب)من التسرب 

 مجاؿ تطبيق عملية التسرب- أ
أجاز ا٤بشرع ا١بزائرم اللجوء إٔب ىذا األسلوب كمباشرتو ُب إطار جرائم ٧بددة على سبيل ا٢بصر، منها ما 

ـ، فإذا ما كقع إجراء .ؼ.ك.ؽ 65 ىو موضوع الدراسة أم جرائم الفساد، كىذا طبقا ٤با جاء ُب نص ا٤بادة
 .4التسرب على غّب ا١برائم الٍب حددىا القانوف، كاف ىذا اإلجراء باطبل

                                                             
1
 .ج.إ. ؽ16/2 مكرر 65 ا٤بادة - 

2
 .ج.إ. ؽ16/4 مكرر 65ا٤بادة -  

3
أما ُب فرنسا كضعت تدابّب لسماع العوف ا٤بتسرب إذا ٛبسك ا٤بتهم بطلب ا٤بواجهة، كيكوف ذلك بَبتيب طريقة . ج.إ. ؽ18 مكرر 65 ا٤بادة - 

 .لسماع ا٤بتسرب من خبلؿ أجهزة صوتية تنقل الصوت مع تغيّب نرباتو حٌب ال يعرؼ كبذلك تبقى ىويتو ٦بهولة
Article 706/86 code procédure pénale « Cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans 
les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette 
confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa 
véritable identité ». 

 
4
 ،11.، ع2014أنظر، ىدل زكزك، التسرب كأسلوب من أساليب التحرم ُب قانوف اإلجراءات، ٦بلة دفاتر السياسة كالقانوف، جواف، -  

 .119.ص
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 تحديد الغرض من التسرب- ب

كيظهر ذلك ُب تسببب عملية التسرب باألسانيد القانونية كالواقعية الٍب يوردىا ضابط الشرطة القضائية ُب 
طلب اإلذف بعملية التسرب، كبالتإب ال ٲبكن لوكيل ا١بمهورية أك لقاضي التحقيق أف ٲبنح ىذا اإلذف إال بعد 

 .تقدير العناصر الٍب قدمها ضابط الشرطة ا٤بنسق ُب طلبو

 آثار التسرب: ثانيا

إف إجراء االخَباؽ أك كما ٠باه ا٤بشرع ا١بزائرم بالتسرب يستلـز بالضركرة قياـ ضابط أك عوف الشرطة 
القضائية بارتكاب أفعاؿ ٦برمة قانونا ُب األصل لكسب ثقة اجملرمْب كالتمكن من الدخوؿ ُب كسط الشبكة 

ج صفة ا١برٲبة كاعتربىا أفعاال مربرة على أساس أهنا تعدـ الركن .إ.اإلجرامية، لذا رفع عليها ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ؽ
 .الشرعي للجرٲبة فتمحو الفعل ك٘بعلو كأف ٓب يكن

على األفعاؿ ا٤بربة الٍب ٲبكن للضابط أك العوف ا٤بتسرب ارتكاهبا، .ج.إ.ؽ 14 مكرر 65كلقد نصت ا٤بادة 
 : كلكن ٓب ٙبدد ذلك على سبيل ا٢بصر أك على سبيل ا٤بثاؿ كىي

اقتناء أك حيازة أك تسليم أك إعفاء مواد أك أمواؿ أك منتجات أك كثائق أك معلومات متحصل عليها من -
 ارتكاب ا١برائم أك مستعملة ُب ارتكاهبا؛

استعماؿ أك كضع ٙبت تصرؼ مرتكيب ىذه ا١برائم الوسائل ذات الطابع القانو٘ب أك ا٤بإب ككذا كسائل -
 . النقل أك التخزين أك اإليواء أك ا٢بفظ أك االتصاؿ

ع . ؽ39كا٢بقيقة أف عدـ قياـ ا٤بسئولية ا١بزائية للشخص ا٤بتسرب ما ىي إال تكريس ألحكاـ نص ا٤بادة 
كعليو ٲبكن إدخاؿ نظاـ التسرب ضمن ". ال جرٲبة إذا كاف الفعل قد أمر أك أذف بو القانوف"الٍب تنص على أنو 

أساليب اإلباحة كالٍب تنفي كصف ا١برٲبة  عن ىذه األفعاؿ باعتبار أف القانوف أذف بذلك ٩با ٯبعل ا٤بتسرب 
 .معفى من ا٤بسئولية ا١بزائية

ك٤با كانت الضبطية القضائية ىي ا٤بكلفة بالتحرم عن جرائم الفساد كضبطها كتلقي الببلغات بشأهنا 
 .كإجراءات التحقيقات األكلية، كاف لزاما علينا التطرؽ إٔب اختصاصات كصبلحيات ىذه األجهزة
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 المطلب الثاني
 سلطات كصالحيات الضبطية القضائية أثناء البحث التمهيدم عن جرائم الفساد

إف للدعول ا١بزائية مرحلتْب ٮبا التحقيق االبتدائي كاحملاكمة، كلكن قد يسبق التحقيق االبتدائي أعماؿ 
ٛبهيدية استقصائية، قد تغِب عنو كوف التحقيق االبتدائي ليس كجوبيا ُب ٝبيع الدعاكم، كمن ٍب كاف من الضركرم 

كجود مرحلة تسبقو لتسهيل عمل النيابة العامة، كلتخفيف العبء عن جهات التحقيق القضائي لكثرة القضايا 
 .ا٤بطركحة

كيناط بالضبط القضائي مهمة البحث كالتحرم عن ا١برائم ا٤بقررة ُب قانوف العقوبات كالقوانْب ا٤بكملة لو، 
كٝبع أدلة كالبحث عن مرتكبيها، كٛبارس الشرطة القضائية ُب حدكد اختصاصها كافة اإلجراءات الٍب يقررىا 

 . 1القانوف

كقبل ا٣بوض ُب صبلحيات كسلطات الضبطية القضائية ُب البحث كالتحرم عن جرائم الفساد تستوقفنا 
إشكالية ىامة مفادىا من ىم األشخاص ا٤بؤىلْب قانونا با٢بث كالتحرم عن جرائم الفساد؟ كىل ٱبضعوف ُب 

 .تنظيمهم لنفس القواعد العامة ا٤بقررة ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية؟ 

 ،(الفرع األكؿ)لئلجابة عن ىذه اإلشكالية نقَبح دراسة تنظيم جهاز الضبط القضائي ُب جرائم الفساد 
 .(الفرع الثاني)ٍب سلطات كصبلحيات الضبطية القضائية ُب البحث كالتحرم عن جرائم الفساد 

 الفرع األكؿ
 تحديد صفة الضبط القضائي في جرائم الفساد

كالٍب أضحت هتدد أمن كاستقرار اجملتمعات سياسيا –تتطلب ا٤بكافحة الضركرية كالفعالة ١برائم الفساد 
توافر جهاز قادر على إثبات الواقعة ا٤برتكبة من جهة، كمن جهة أخرل يتطلب األمر - كاجتماعيا كاقتصاديا

 . 2التنسيق بْب ٨بتلف ا٤بصاّب األمنية كالقضائية ٤ببلحقة مرتكيب ىذه ا١برائم كمتابعتهم

                                                             
1
 بينما يقصد بالضبط اإلدارم ىي تلك اإلجراءات الوقائية الٍب هتدؼ إٔب منع كقوع ا١برٲبة كالتصدم ٥با من خبلؿ كضع قيود .ج.إ. ؽ12ا٤بادة - 

على حرية األفراد بواسطة اللوائح كاألكامر الٍب تلجأ إليها اإلدارة هتدؼ باحملافظة على األمن العاـ كالسكينة كالصحة العامة، لذلك يطلق على مهاـ 
 .17.ف، ا١بزائر، ص.س.، دار ىومة، د1.ؼ للنظر، سلسلة الشرطة القضائية، طمالتوؽ  أٞبد غام،أنظر،. الضبط اإلدارم ببوليس ا٤بنع

2- Cf. Lorenzo PICOTTI , op.cit., p.404. 
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كيطلق القانوف على القائمْب ٗبهمة البحث كالتحرم عن ا١برائم إسم ضباط الشرطة القضائية كاألعواف 
كقد عِب قانوف اإلجراءات ا١بزائية ببياف من تثبت ٥بم ىذه . كا٤بوظفْب كا٤بكلفْب ببعض مهاـ الضبطية القضائية

 .(أكال)الصفة 

ج فقد تثبت ىذه الصفة لبعض ا٤بوظفْب كأعواف اإلدارات كا٤بصاّب .إ.ؽ 27كما أنو كطبقا لنص ا٤بادة 
 .  (ثانيا)العمومية ٗبوجب قواعد كقوانْب خاصة، كذلك ٤بباشرة بعض سلطات الضبط القضائي 

 ج.إ.تحديد صفة الضبط القضائي بناء على ؽ: أكال

ج، فإنو يتمتع .إ. ا٤بتضمن تعديل ؽ15/02 من األمر15طبقا لنص ا٤بادة : ضباط الشرطة القضائية-1
 :بصفة ضباط الشرطة القضائية الفئات اآلتية

كىي الفئة الٍب تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية ٕبكم القانوف كىم رؤساء اجملالس : الفئة األكلى-أ
الشعبية البلدية، كضباط الدرؾ الوطِب كا٤بوظفوف التابعوف لؤلسبلؾ ا٣باصة للمراقبْب كأعواف إدارة الضرائب كأعواف 

الضبط ا٤بركزم كموظفو ا٤بفتشية العامة للمالية ا٤بكلفوف بعمليات الرقابة كالتدقيق لتسيّب ا٤بؤسسات العمومية 
 .التابعة للدكلة، ك٧بافظي كضباط الشرطة لؤلمن الوطِب

كىي الفئة الٍب ٯبب لكي تتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية تعيينهم بقرار مشَبؾ بْب : الفئة الثانية-ب
 .كزير الدفاع الوطِب ككزير العدؿ، كتضم ضباط كضباط الصف التابعْب للمصاّب العسكرية لؤلمن

 كىي الفئة الٍب تَبشح للتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية، كال ٛبنح ٥با صفة الضبطية :الفئة الثالثة-ج
القضائية إال بعد موافقة ١بنة خاصة، كيتم تعيينهم بناء على قرار مشَبؾ إما من كزير العدؿ ككزير الدفاع بالنسبة 

كإما من كزير العدؿ .  سنوات على األقل3لذكم الرتب ُب الدرؾ كالدركيْب الذم أمضوا ُب سلك الدرؾ الوطِب 
ككزير الداخلية كا١بماعات احمللية بالنسبة للموظفْب التابعْب لؤلسبلؾ ا٣باصة للمفتشْب كحفاظ كأعواف الشرطة 

 . سنوات على األقل هبذه الصفة03الذم تثبت ٥بم أقدميو 



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

257 

 

  ك٘بدر اإلشارة إال أنو كانت ىناؾ مصلحة مركزية للشرطة القضائية على مستول ا٤بصاّب العسكرية لؤلمن 
08/52التابعة لوزارة الدفاع الوطِب استحدثت ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم 

  أككلت ٥با مهاـ معاينة ا١برائم 1
 . 2ا٤بقررة ُب قانو٘ب العقوبات كالقضاء العسكرم على حد سواء، مآب يفتح ٙبقيق قضائي بشأهنا

 يلغي عمل ىذه ا٤بصلحة، كىذا يقودنا 3 سنوات على إنشاءىا صدر مرسـو رئاسي5إال أنو كبعد مركر 
إٔب طرح التساؤؿ عن مصّب التحقيقات الٍب أجرهتا مصلحة الشرطة القضائية العسكرية، ٗبا فيها قضية سونطراؾ 
كالٍب كجهت فيها أصابع االهتاـ إٔب كزير الطاقة كا٤بناجم السابق السيد شكيب خليل كقضية الطريق السريع شرؽ 

 .(٦بلس قضاة ا١بزائر)غرب كالٍب اشتغلت عليها ا٤بصلحة لفَبة قبل أف ٙبيلها إٔب القضاء 

، كإ٢باقها تنظيميا باالستخبارات إال 4 كرغم استحداث مصلحة التحقيق القضائي ٤بديرية األمن الداخلي
أف مرسـو إنشاءىا استثُب جرائم الفساد كا١برائم االقتصادية من ٦باؿ تدخلها مع أنو اختصاص تكفلت بو مصاّب 

تؤىل " فإنو 14/183 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 05األمن العسكرم منذ االستقبلؿ، حيث أنو طبقا للمادة 
مصلحة التحقيق القضائي ٤بديرية األمن الداخلي للقياـ ٙبت إشراؼ النائب العاـ إلقليم االختصاص، ٗبعا١بة 

 .أمن اإلقليم، اإلرىاب، التخريب، ا١برٲبة ا٤بنظمة: اآلثار القضائية للقضايا ا٤بعا١بة كا٤بتصلة ٗبا يأٌب

 أعواف الضبط القضائي-ب

يعد من أعواف الضبط القضائي موظفو "ج، كما يلي .إ. ؽ19ًب ٙبديد أعواف الضبط القضائي ُب ا٤بادة 
مصاّب الشرطة كذك الرتب ُب الدرؾ الوطِب كرجاؿ الدرؾ كمستخدمو مصاّب األمن العسكرم الذين ليت ليست 

 ". ٥بم صفة ضباط الشرطة القضائية

                                                             
1
، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصاّب العسكرية لؤلمن التابعة 2008 فرباير 09 مؤرخ ُب 08/52ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

 . 07.، ص68.ع، 2008 .ر.لوزارة الدفاع الوطِب كٰبدد مهامها، ج

  .08/52 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 03ا٤بادة -  2
 فرباير 09 ا٤بؤرخ ُب 08/52، يتضمن إلغاء ا٤برسـو الرئاسي رقم 2013 سبتمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 13/309 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 1ا٤بادة -  3

، 2013.ر. كا٤بتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصاّب العسكرية لؤلمن التابعة لوزارة الدفاع الوطِب كٰبدد مهامها، ج2008
 .04.، ص45.ع
4
كمهامها  ، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي بدائرة االستعبلـ كاألمن،2014 يونيو 11 ا٤بؤرخ ُب 14/183ا٤برسـو الرئاسي رقم - 

 .04.، ص32.، ع2014.ر.كتنظيمها، ج
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ج ٗبعاكنة ضباط الشرطة القضائية ُب مباشرة .إ.ؽ 20كيقتصر دكر أعواف الشرطة القضائية حسب ا٤بادة 
ع ٩بتثلْب ُب ذلك ألكامر رؤسائهم كخاضعْب لنظاـ ا٥بيئة الٍب ينتموف إليها .كظائفهم كيثبتوف ا١برائم ا٤بقررة ُب ؽ

 .   كيقوموف ٔبمع كافة ا٤بعلومات الكاشفة عن مرتكيب تلك ا١برائم

ج بالقياـ بالتحقيقات االبتدائية ٙبت رقابة الشرطة القضائية ٗبجرد .إ. ؽ63كما ٠بحت ٥بم ا٤بادة 
علمهم بوقوع ا١برٲبة بناء على تعليمات من ككيل ا١بمهورية، كإما من تلقاء أنفسهم،كما يقوموف بتلقي أقواؿ 

 . 1األشخاص الذين ًب استدعاءىم ٙبت رقابة ضابط الشرطة القضائية

ج بالقياـ بعمليات التسرب .إ. ؽ11 مكرر 65كُب إطار التحقيق ُب جرائم الفساد، ٠بحت ٥بم ا٤بادة 
 .ج.إ.ٙبت مسئولية ضابط الشرطة القضائية ضمن الشركط الشكلية كالزمنية ا٤بنصوص عليها ُب ؽ

 تحديد صفة الضبط القضائي بناء على نصوص خاصة: ثانيا

ج، فإف ا٤بشرع ا١بزائرم قد أضفى صفة الضبطية القضائية على بعض ا٤بوظفْب .إ.ؽ 27طبقا لنص ا٤بادة 
كفيما ٱبص التحرم عن جرائم الفساد، ٪بد أف ا٤بشرع قد سن نصوصا خاصة . كأعواف اإلدارات كا٤بصاّب العمومية

 .ُب إطار تدعيم اآلليات القانونية ا٤بتخصصة لضماف مكافحة الفساد

 للديواف المركزم لقمع الفساد الضباط التابعين-

 ا٤بتعلق 06/01 الذم يتمم القانوف رقم 10/05استحدث ا٤بشرع ا١بزائرم ىذا الديواف ٗبوجب األمر رقم 
ينشأ ديواف مركزم لقمع الفساد، يكلف "  مكرر منو على 24بالوقاية من الفساد كمكافحتو، حيث نصت ا٤بادة 

، كيكلف ُب 2، كىو عبارة عن مصلحة مركزية عملياتو للشرطة القضائية"ٗبهمة البحث كالتحرم عن جرائم الفساد
 :3إطار ا٤بهاـ ا٤بنوطة بو ٗبوجب التشريع، على ا٣بصوص ٗبا يأٌب

 ٝبع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعاؿ الفساد كمكافحتها؛-
 ٝبع األدلة كالقياـ بتحقيقات ُب كقائع الفساد، كإحالة مرتكبيها للمثوؿ أماـ ا١بهة القضائية ا٤بختصة؛-

                                                             
 .ج.إ. ؽ65/1ا٤بادة -  1
، ٰبدد تشكيلة الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد كتنظيمو ككيفيات سّبه، 2011ديسمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 02ا٤بادة -  2
  .10.، ص68.، ع2011.ر.ج
3
  .11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 05ا٤بادة  - 
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 تطوير التعاكف كالتساند مع ىيئات مكافحة الفساد، كتبادؿ ا٤بعلومات ٗبناسبة التحقيقات ا١بارية؛-
 .اقَباح كل إجراء من شأنو احملافظة على حسن سّب التحريات الٍب تتوالىا كل السلطات ا٤بختصة-

 : تشكيلة ىذا الديواف كىي06كقد حددت ا٤بادة 
 ضباط كأعواف الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطِب؛-
 ضباط كأعواف الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية كا١بماعات احمللية؛-
 أعواف عموميْب ذكم كفاءات أكيدة ُب ٦باؿ مكافحة الفساد؛-
 مستخدموف للدعم التقِب كاإلدارم؛-

مديرية تدعى ُب صلب - الٍب يتوالىا الديواف–ىذا كتقع مسؤكلية التحرم كالتحقيق ُب ٦باؿ جرائم الفساد 
 .1"مديرية التحريات باألٕباث كالتحقيقات"القانوف 

القضائي، ٰبق لنا التساؤؿ عن سلطات الضبطية القضائية أثناء البحث  جهاز الضبط كبعد استعراض
 .كالتحرم عن جرائم الفساد؟

 الفرع الثاني
 سلطات كصالحيات الضبطية القضائية أثناء البحث كالتحرم عن جرائم الفساد

مرحلة االستدالالت ىي مرحلة أكلية، ٕبيث تكوف اإلجراءات الٍب تتم ُب ىذه ا٤برحلة عبارة عن إجراءات 
ىذا ك تتنوع اختصاصات الضبطية . 2ٛبهيدية، كىي عبارة عن ٙبريات أكلية تسبق ٙبريك الدعول العمومية

 أك اختصاصا (أكال)القضائية ك كاجباهتم ٕبسب السلطة ا٤بخولة ٥بم قانونا كٕبسب ما إذا كاف اختصاصا عاديا 
 .(ثانيا)استثنائيا 

 اختصاصات الضبطية الفضائية في األحواؿ العادية: أكال
كىذه الواجبات مفركضة عليهم ليس . ٜبة ٝبلة كاجبات حددىا ا٤بشرع على مأمورم الضبط القضائي

باعتبارىم من أعضاء سلطة التحقيق، كإ٭با باعتبار كظيفتهم األساسية ُب التحرم ٔبمع االستدالالت كىذه 
 :3الواجبات ىي

                                                             
 .11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 16 ا٤بادة - 1
2
 .317.، ص2003، دار ىومة، ا١بزائر، 1.انظر، نصر الدين مركؾ، ٧باضرات ُب اإلثبات ا١بنائي، النظرية العامة لئلثبات ا١بنائي، ج-  

3
 .361.، ص2007أنظر، ٧بمد ٞبادة مهرج ا٥بيٍب، أصوؿ البحث كالتحقيق ا١بنائي، دار الكتاب القانونية، مصر، -  
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االنتقاؿ ٤بكاف ارتكاب ا١برٲبة، كمعاينتو كاثبات ا٢بالة كٙبرير ٧باضر بأعما٥بم يتم فيها تدكين كل األعماؿ الٍب -
 .1قاموا هبا ك٠باع أقواؿ ا٤بشتبو فيو

يقـو ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات االبتدائية ٗبجرد علمهم بوقوع "ج على أنو .إ. ؽ63كما تنص ا٤بادة -
، كىو ما يعِب أف البحث كالتحرم "ا١برٲبة إما بناءا على تعليمات ككيل ا١بمهورية كإما من تلقاء أنفسهم

كيسمح ٔبمع األدلة كالقرائن على اختبلؼ أنواعها من أكجو اإلثبات، . 2اختصاص أصيل ١بهاز الضبط القضائي
ككلما ٛبت عملية البحث كالتحرم ُب أجاؿ قريبة من كقوع ا١برٲبة، كانت . بغرض إسناد ا١برٲبة إٔب مرتكبيها

 .3األدلة كاضحة أكثر كأسلم من أف يشوهبا أم تغيّب أك ٙبريف، كمن ٜبة تكوف أدعى للثقة

كطبقا للتعديل الذم مس قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، أصبح ضباط الشرطة القضائية التابعْب 
للديواف ا٤بركزم لقمع الفساد، ٲبارسوف اختصاصهم احمللي ُب جرائم الفساد كا١برائم ا٤برتبطة هبا، إٔب كامل اإلقليم 

 .4الوطِب

كلكن اإلجراء ال يستفيد منو باقي ضباط الشرطة القضائية، التابعْب للمصاّب كا٥بيئات األخرل، كالذم 
 .ج.إ.ٱبضعوف للقواعد العامة لبلختصاص احمللي الوارد ُب ؽ

إف ىذا التمييز بْب ضباط الشرطة القضائية التابعْب للديواف كاآلخرين التابعْب ألجهزة أخرل يتناَب كسياسة 
مكافحة الفساد الٍب أعلنها ا٤بشرع كتبناىا، ذلك أف متابعة جرائم الفساد تتطلب فعالية كحركية تقتضي تسهيل 

إجراءات ا٤بتابعة ١بميع ضباط الشرطة القضائية دكف أم ٛبييز بينهم، كمن ٜبة نرل أنو ال يوجد أم مربر عملي من 
 .كراء استثناء فئة دكف األخرل من ٛبديد االختصاص احمللي

كعليو، حبذا لو يقـو ا٤بشرع ا١بزائرم بتمديد االختصاص احمللي لكل ضباط الشرطة القضائية العاديْب إٔب 
 .ج.إ.ؽ 16كامل الَباب الوطِب ُب جرائم الفساد أسوة با١برائم ا٣بطّبة الواردة ُب ا٤بادة 

 
                                                             

 .54.عبد الرٞبن خليفي، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .219.عبد اهلل أكىايبية، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .105.ف، ص.س.، دار ا٥بدل، عْب مليلة، ا١بزائر، د01.، ط03. ٧بمد ٧بدة، ضمانات ا٤بتهم أثناء التحقيق، جأنظر،-  3
4
 كا٤بتعلق 2006 فرباير 20 ا٤بؤرخ ُب 06/01 يتمم القانوف رقم 2010 غشت 26 ا٤بؤرخ ُب 10/05 من األمر رقم 1/3 مكرر 24ا٤بادة -  

 .16.، ص50.، ع2010.ر.بالوقاية من الفساد كمكافحتو، ج



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

261 

 

 السلطات االستثنائية للضبطية القضائية: ثانيا

إذا كاف عمل الضبطية القضائية ٱبلو أصبل من أم قهر أك تعرض للحريات الفردية، فإف عمل قانوف 
اإلجراءات ا١بزائية يسمح لضباط الشرطة القضائية ٗبباشرة بعض اإلجراءات الٍب تتضمن تعرضا للحقوؽ كا٢بريات 
بتقييدىا أك ا٢بد من استعما٥با، كىذا بالنص على ٙبويلو جزء من سلطة التحقيق ُب أحواؿ معينة خبلفا للقاعدة 

 :كتتمثل ىذه السلطات االستثنائية ُب. 1العامة الٍب تقرر أف التحقيق من اختصاص السلطة القضائية

 2اختصاص الضبط القضائي في حالة التلبس-1

يعترب التلبس حالة من ا٢باالت الٍب يؤسس عليها قانوف اإلجراءات ا١بزائية السلطات االستثنائية لضباط 
الشرطة القضائية، كتتميز ىذه السلطات من حيث قوهتا الثبوتية أهنا ذات طبيعة استداللية خاصة ُب بعض جرائم 

الفساد كالتلبس بالرشوة مثبل، الٍب عادة ما يتم ضبط مرتكبها متلبسا بناء على اتفاؽ مسبق بْب الضبطية 
القضائية كالطرؼ الشاكي، بعد ا٢بصوؿ على إذف من ككيل ا١بمهورية ا٤بختص، حيث يقدـ الشاكي كل 

ا٤بعلومات ا٤بتعلقة با١برٲبة خاصة تلك ا٤بتعلقة با٤ببلغ ا٤بتفق عليو كمكاف كتاريخ تسليم ا٤ببلغ، على أف يقـو رجاؿ 
الشرطة القضائية بتحضّب كمْب بناء على تلك ا٤بعلومات الواردة، ٩با يسهل عملية القبض على ا١با٘ب متلبسا 

 . ٔبرٲبة الرشوة

 :كٲبكن إٝباؿ سلطات الضبط القضائي ُب حالة التلبس ُب

كجوب االنتقاؿ إٔب مكاف ا١برٲبة فور علمو بذلك، كما إذا تعلق األمر مثبل باختبلس أمواؿ بنك -
عمومي، فعلى ضابط الشرطة القضائية أف يثبت حالة ا٤بكاف كاألشخاص ككل ما يفيد كشف ا٢بقيقة، كيسمع 

                                                             
1
 .221. عبد اهلل أكىايبية، ا٤برجع السابق، ص- 

2
 :ج حاالت التلبس كىي.إ. ؽ41تلخص لنا ا٤بادة -  
 مشاىدة ا١برٲبة حاؿ ارتكاهبا؛-

 مشاىدة ا١برٲبة عقب ارتكاهبا؛- 
 متابعة العامة للمشتبو فيو بالصياح؛- 
 ضبط أداة ا١برٲبة أك ٧بلها مع ا٤بشتبو فيو؛-
 كجود آثار كعبلمات تفيد ارتكاب ا١برٲبة؛-
 .اكتشاؼ ا١برٲبة ُب مسكن كالتبليغ عنها ُب ا٢باؿ-
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ج ا٢باضرين من مغادرة مسرح ا١برٲبة حٌب ينتهي .إ. ؽ50أقواؿ من كاف حاضرا، كلو أف ٲبنع طبقا لنص ا٤بادة 
 من إٛباـ ٙبرياتو كبدكهنا ُب ٧بضر؛

، كذلك بعد ا٢بصوؿ على إذف مكتوب من طرؼ ككيل ا١بمهورية أك 1القبض على متهمْب كتفتيشهم-
 . قاضي التحقيق، مع كجوب االستظهار هبذا اإلذف قبل الدخوؿ إٔب ا٤بنزؿ كالشركع ُب التفتيش

 2كمبلحظٍب ُب ىذا الصدد، ىو أف ا٤بشرع ٓب يفد جرائم الفساد باالستثناءات الواردة على إجراء التفتيش
ج من حيث خطورهتا أك طبيعتها مثلما ًب اإلشارة إليو .إ.ؽ 47/3 بالرغم من أهنا تتفق مع ا١برائم الواردة ُب ا٤بادة

سابقا، كال ندرم عما إذا كاف ذلك ٦برد سهو من ا٤بشرع؟ أـ أهنا سياسة تشريعية مقصودة؟ خاصة كأف جرائم 
الفساد استفادت من إدراج قواعد جديدة ٛبنح أساليب كآليات جديدة للتحرم كالتحقيق أشد كطأة على حريات 

 .كحرمة ا٢بياة ا٣باصة لؤلفراد من تلك ا٤بقررة للتفتيش

فكيف إذف ٲبنح ا٤بشرع جرائم الفساد آليات جديدة للبحث كالتحرم، كُب نفس القانوف يقصيها من 
 االستثناءات الٍب ساٮبت ُب ٚبفيف القيود اإلجرامية ا٤بفركضة على صبلحية التفتيش للبحث عن جرائم الفساد؟

كالواقع أف جرائم الفساد، كإف كانت مبدئيا ال تستفيد من توسيع صبلحيات الضبطية القضائية ا٣باصة 
بالتفتيش، إذ أنو ال ٯبوز إجراء القياس ُب ا٤بيداف ا١بنائي خاصة ُب حالة غياب النص الصريح على إفادهتا هبذه 
الصبلحيات، كمع ذلك فإنو ٲبكن إعماؿ ىذه القواعد ُب جرائم الفساد إذا تعلق األمر ٔبرٲبة تبييض عائدات 

كما ٲبكن أف تطبق ىذه . كوف أهنا تتفق مع جرٲبة تبييض األمواؿ ُب الفعل اجملـر (ـ.ؼ.ك. ؽ42مادة )اإلجراـ 
القواعد ُب حالة التعدد الصورم للجرائم الغّب قابلة للتجزئة، فقد يكوف الفعل الواحد ا٤بنسوب إٔب ا٤بتهم ٲبكنو 

تكييفو جنحة قياـ جرٲبة من جرائم الفساد، كٲبكن تكييفو على أساس ا١بنايات أك ا١بنح األخرل الٍب نص عليها 
ج، فنكوف ىنا أماـ حالة تعدد صورم للجرائم، كىنا يتعْب أف توصف الواقعة .إ. ؽ47/3ا٤بشرع ُب ا٤بادة 
 كبالتإب ال حرج ُب تطبيق اإلستثناءات ا٣باصة للتفتيش لتسهيل عملية البحث كالتحرم عن 3بالوصف األشد

 .جرائم الفساد ا٤برتكبة

                                                             
 .ج.إ. ؽ44ا٤بادة -  1
٠بح ا٤بشرع ا١بزائرم تفتيش األماكن دكف حضور الشخص ا٤بشتبو فيو، كُب أكقات غّب األكقات احملددة ُب القانوف كذلك ُب ا١برائم ا٤بنصوص عليها - 2

 .ج.إ. ؽ47/3ُب ا٤بادة 
3
 .ع. ؽ32طبقا للمادة -  
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كأخّبا ٲبكن أف تكتسي جرائم الفساد طابع ا١برٲبة ا٤بنظمة إذا ما توافر ُب ا١برٲبة ا٤برتكبة أحد شركط قياـ 
ا١برٲبة ا٤بنظمة إذا ما توافر ُب ا١برٲبة ا٤برتكبة أحد شركط قياـ ا١برٲبة ا٤بنظمة، إذ عادة ما يتم ارتكاب جرائم 

الفساد بناء على اتفاؽ كٚبطيط مسبق بْب ٝباعة إجرامية منظمة ُب أكثر من دكلة، كما ُب حالة رشوة ا٤بوظفْب 
 .العموميْب األجانب، كمن ٜبة يظهر إمكانية إخضاع ىذه ا١برٲبة لبلستثناءات الواردة ُب ٦باؿ التفتيش

 التوقف للنظر-2

ىو إجراء قانو٘ب يقـو بو ضباط الشرطة القضائية لضركرة التحريات األكلية، أك ُب األحواؿ الٍب حددىا 
القانوف، ٗبوجبو يوضع ا٤بشتبو فيو ٙبت تصرؼ مصاّب الشرطة القضائية ُب مكاف معْب كطبقا لشكليات ك٤بدة 

 . 1زمنية ٰبددىا القانوف

إذا رأل ضابط الشرطة القضائية ٤بقتضيات التحقيق أف " على أنو 15/02 من األمر 51كقد نصت ا٤بادة 
يوقف للنظر شخصا أك أكثر توجد ضدىم دالئل ٙبمل على االشتباه ُب ارتكاهبم جناية أك جنحة يقرر ٥با 

القانوف عقوبة سالبة للحرية، فعليو أف يبلغ الشخص ا٤بعِب هبذا القرار كيطلع فورا ككيل ا١بمهورية بذلك كيقدـ 
 ".تقريرا عن دكاعي التوقيف للنظر

كإذا قامت .  ساعة48  السالفة الذكر من أف تتجاكز مدة التوقيف للنظر51كمنعت الفقرة الثانية من ا٤بادة 
ضد الشخص دالئل قوية كمتماسكة من شأهنا التدليل على اهتامو فيتعْب على ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده 

 .2 ساعة48إٔب ككيل ا١بمهورية دكف أف يوقفو للنظر أكثر من 

، كذلك 2006ج سنة .إ.ا١بديد ُب األمر ىنا، ىو تدارؾ ا٤بشرع للسهو الذم كقع فيو أثناء تعديلو ؿ ؽ
 ساعة كىذا 48إمكانية ٛبديد التوقيف للنظر ألكثر من .ج.إ. ا٤بتضمن تعديل ؽ15/02بنصو ُب األمر رقم 

كبعد أف يقـو ككيل ا١بمهورية باستجواب الشخص ا٤بقدـ "  ب15/02 من األمر رقم 3 الفقرة 65بنصو ُب ا٤بادة 
 . ساعة أخرل بعد فحص ملف التحقيق48إليو ٯبوز بإذف كتايب، أف ٲبدد حجزه إٔب مدة ال تتجاكز 

 .غّب أنو ٲبكن ٛبديد ا٤بدة األصلية للتوقيف للنظر بإذف كتايب من ككيل ا١بمهورية ا٤بختص

                                                             
1
 .42.، ص1991أنظر، عبد العزيز سعد، مذكرات ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية، ا٤بؤسسة الوطنية للكتاب،ا١بزائر، -  

2
 .15/02 من األمر رقم 51/4ا٤بادة -  
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ثبلث مرات إذا تعلق األمر ٔبرائم ا٤بتاجرة با٤بخدرات كا١برٲبة ا٤بنظمة عرب ا٢بدكد الوطنية كجرائم تبييض -
 ".األمواؿ كا١برائم ا٤بتعلقة بالتشريع ا٣باص بالصرؼ كجرائم الفساد

 كبا٣بصوص 15/02من األمر رقم  1 مكرر 51 ك51كٱبضع ا٤بوقوؼ للنظر ١بميع ا٢بقوؽ ا٤بقررة ُب ا٤بادة 
تلك ا٤بتعلقة ٕبقو ُب اإلتصاؿ بعائلتو كمن زيارهتا لو ككذا إخضاعو للفحص الطيب، كيَبتب عن ٨بالفة ىذه 

األحكاـ بطبلف إجراء التوقيف للنظر مع إمكانية متابعة ضابط الشرطة القضائية جزائيا بسبب حبس شخص 
 .تعسفيا

كٖبصوص حق ا٤بوقوؼ للنظر ُب إحدل جرائم الفساد ُب تلقي زيارة ٧باميو، فإف ا٤بشرع علق ىذا ا٢بق 
     .51/02 من األمر رقم 51بضركرة انقضاء نصف ا٤بدة القصول ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

 المنع من مغادرة اإلقليم الوطني-3

 فإنو ٲبكن لوكيل ا١بمهورية لضركرة التحريات، كبناء على تقرير مسبق من 1  مكرر36طبقا لنص ا٤بادة 
ضابط الشرطة القضائية، أف يأمر ٗبنع كل شخص توجد ضده دالئل ترجح ضلوعو ُب جناية أك جنحة من مغادرة 

 . الَباب الوطِب

 أشهر قابلة للتجديد 03يسرم أمر ا٤بنع من مغادرة الَباب الوطِب ا٤بتخذ كفقا ألحكاـ الفقرة السابقة ٤بدة 
غّب أنو إذا تعلق األمر ٔبرائم اإلرىاب أك الفساد، فيمكن ٛبديد ا٤بنع إٔب غاية االنتهاء من . مرة كاحدة
، كحسن ما فعلو ا٤بشرع ٤با أخضع قرار ا٤بنع من مغادرة الَباب الوطِب ُب جرائم الفساد لرقابة السلطة "التحريات

بعد أف كاف ىذا اإلجراء يدخل ضمن صبلحيات مصلحة االستعبلمات كاألمن التابعة ١بهاز -القضائية، 
كىو ما شانو أف يدعم تكريس مبدأ احَباـ ا٢بريات الفردية كا١بماعية، كتكريس دكلة القانوف، ككذا - ا٤بخابرات

 .ٙبديد مهاـ كصبلحيات ا٤بؤسسات الدستورية

باإلضافة إٔب أساليب التحرم ا٣باصة نص ا٤بشرع ا١بزائرم على ٞباية خاصة إلجراءات ا٤بتابعة ا١بزائية ُب 
 جرائم الفساد، فيا ترل فيم تتمثل ىذه ا٢بماية؟ 
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المطلب الثالث 
  الحماية الخاصة إلجراء التابعة الجزائية

ماية بحا استفادت إجراءات ا٤بتابعة ا١بزائية ذإف مكافحة ظاىرة الفساد ال تتسم بالفعالية ا٤برجوة إال إ
. خاصة تضمن عدـ إفبلت اجملرمْب من العقاب

 كتتمثل ،كٲبكن حصر أكجو ا٢بماية ا٣باصة ُب صورتْب تضمنهما قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو
 بينما ٚبص الصورة ،(األكؿ الفرع)ة البحث عن ا٢بقيقة عرقلؿ فعاالصورة األكٔب ُب تقرير أحكاـ خاصة ٤بواجهة أ

 .(الفرع الثاني)الثانية استحداث إجراءات خاصة لتشجيع اإلببلغ عن جرائم الفساد 

  الفرع األكؿ
مواجهة أفعاؿ مرحلة البحث عن الحقيقة 

تتميز خصوصية قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ُب تضمينو نصوص ٙبمي إجراءات ا٤بتابعة ا١بزائية، 
مة ُب ٧باربة ىذه الظاىرة على ٝبيع األصعدة، ركىذا إف دؿ على شيء فإ٭با يدؿ على كجود إرادة تشريعية صا

، كعدـ اإلببلغ عن (أكال)إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة : ك٘بسدت ىذه ا٢بماية من خبلؿ ٘برٙب ا٤بشرع لكل من
. (ثالثا) كالببلغ الكيدم (ثانيا)جرائم الفساد 

 إعاقة السير الحسن للعدالة :أكال

يعاقب با٢ببس من "أنو كالٍب تقضي بـ.ؼ.ك. ؽ44كىو الفعل ا٤بنصوص كا٤بعاقب عليو ٗبوجب ا٤بادة 
: دج500.000دج إٔب 50.000 سنوات كبغرامة من 05ستة أشهر إٔب 

كل من استخدـ القوة البدنية أك التهديد أك الَبىيب أك الوعد ٗبزية غّب مستحقة أك عرضها أك منحها -1
 منع اإلدالء بالشهادة أك تقدٙب األدلة ُب إجراء يتعلق بارتكاب أفعاؿ ٦برمة أكللتحريض على اإلدالء بشهادة زكر 

كفقا ٥بذا القانوف؛ 
دـ القوة البدنية أك التهديد أك الَبغيب ُب عرقلة سّب التحريات ا١بارية بشأف األفعاؿ خكل من است-2

اجملرمة كفقا ٥بذا القانوف؛ 
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  .1كل من رفض عمدا أك دكف تربير تزكيد ا٥بيئة بالوثائق كا٤بعلومات ا٤بطلوبة-3

ع . مكرر ؽ138ىذا ك تقَبب ىذه ا٤بادة مع مادة أخرل شبيهة هبا نص عليها ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة 
كالٍب تعاقب على األفعاؿ الٍب ترمي إٔب عرقلة تنفيذ األحكاـ القضائية أك كقفها كاالمتناع عن تنفيذىا با٢ببس من 

 .دج100.000دج إٔب 20.000 سنوات كبغرامة من 03 أشهر إٔب 06

لقد كضع ا٤بشرع النموذج القانو٘ب للتجرٙب بعناية ٢بماية كل متدخل ُب سبيل مكافحة الفساد من كل 
شكل من أشكاؿ االعتداء ا٤بادم كالتهديد كالَبىيب كالَبغيب بغرض ا٤بنع من أداء الشهادة أك التحريض على 
اإلدالء بشهادة الزكر أك عرقلة سّب التحريات، إضافة إٔب ٘برٙب الرفض العمدم كبدكف مربر تزكيد ا٥بيئة الوطنية 

 .للوقاية من الفساد كمكافحتو بالوثائق كا٤بعلومات ا٤بطلوبة

 كمن ٜبة سنقـو بدراسة كل صورة من ىذه الصور على حدا

 حمل الغير على اإلدالء بشهادة زكر أك عدـ اإلدالء بشهادتو-أ

 :2 تقـو ىذه الصورة على العناصر اآلتية

 ُب فقرهتا األكٔب استعماؿ كسائل ذكرهتا على سبيل ا٢بصر، كىي 44تشَبط ا٤بادة : الوسائل ا٤بستعملة-
 .كسائل ترىيبية ككسائل ترغيبية: على نوعاف

كتتمثل الوسائل الَبىيبية ُب استخداـ القوة ا١بسدية أك التهديد أك الَبىيب، كاستعماؿ الضرب كالتعدم 
أما الوسائل الَبغيبية، فتتمثل بالوعد ٗبزية . أك كالتهديد بالقتل أك الطرد من العمل أك النقل من مكاف إٔب آخر

                                                             
1

تعتمد كل دكلة طرؼ ما قد يلـز من تدابّب " من اتفاقية مكافحة الفساد كالٍب تنص على 25ىذا النص القانو٘ب ٘بسيد ٤با جاء ُب نص ا٤بادة   يعترب-
: تشريعية كتدابّب أخرل لتجرٙب األفعاؿ التالية، عندما ترتكب عمدا

استخداـ القوة البدنية أك التهديد أك الَبىيب أك الوعد ٗبزية غّب مستحقة أك عرضها أك منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زكر أك التدخل ُب -أ
اإلدالء بالشهادة أك تقدٙب األدلة ُب إجراءات تتعلق بارتكاب أفعاؿ ٦برمة كفقا ٥بذه االتفاقية؛ 

استخداـ القوة البدنية أك التهديد أك الَبىيب للتدخل ُب ٩بارسة أم موظف قضائي أك معِب بإنقاذ القانوف مهامو الر٠بية فيما يتعلق بارتكاب -ب 
 ٲبس ٕبق الدكؿ األطراؼ ُب أف يكوف لديها تشريعات ٙبمي فئات أخرل من ا٤بوظفْب كليس ُب ىذه الفَبة الفرعية ما. أفعاؿ ٦برمة كفقا ٥بذه االتفاقية

 ". العموميْب
2
 .145.أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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غّب مستحقة أك عرضها أك منحها، كيتضح ٩با سبق أف ىذه ا١برٲبة تتفق مع جرٲبة إغراء شاىد ا٤بنصوص عليها 
 .ع. ؽ236ُب ا٤بادة 

 :كيكمن ُب ا٢بصوؿ على إحدل النتائج اآلتية: الغرض من استخداـ الوسائل ا٤بذكورة-

  زكر ُب إجراء يتعلق بإحدل جرائم الفساد؛ةاإلدالء  بالشهاد-

 منع اإلدالء بالشهادة ُب إجراء يتعلق بإحدل جرائم الفساد؛-

 .منع تقدٙب األدلة ُب إجراء يتعلق بإحدل جرائم الفساد-

 :تقتضي ىذه الضركرة توافر العناصر التالية: مرحلة سير التحريات-ب

 استخداـ كسائل ترىيبية أك هتديدية؛-

يتمثل ُب عرقلة سّب التحريات ا١بارية بشأف فعل من األفعاؿ ا٤بشكلة : الغرض من استخداـ الوسائل ا٤بذكورة-
 .١برائم الفساد

 رفض تزكيد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو بالوثائق كالمعلومات المطلوبة-ج

حرصا منو على تدعيم ا٥بيئة ذاهتا للقياـ ٗبهامها، اعترب ا٤بشرع أف كل رفض متعمد كغّب مربر لتزكيد ا٥بيئة 
بالوثائق كا٤بعلومات ا٤بطلوبة، يشكل جرٲبة إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة ُب مفهـو قانوف الوقاية من الفساد 

 .1كمكافحتو

تقتضي ىذه الصورة من جرٲبة إعاقة السّب ا٢بسن لقيامها، طلبا مسبقا مقدما من طرؼ ا٥بيئة الوطنية 
للوقاية من الفساد كمكافحتو بشأف تزكيدىا بوثائق أك معلومات مهمة تراىا ىي ضركرية كمفيدة للكشف عن 

 . جرائم الفساد، كيقابل ىذا الطلب برفض غّب مربر

فبل تقـو ا١برٲبة إف كاف ىذا الرد إٯبابيا، كما ال تقـو ُب حالة االمتناع عن الرد، كيعود لقاضي ا٤بوضوع 
 . سلطة تقدير ما إذا كاف الرفض مربرا أك غّب مربر

                                                             
1
، أف تطلب من اإلدارات كا٤بؤسسات كا٥بيئات التابعة للقطاع العاـ أك ا٣باص أك 20ٲبكن للهيئة ُب إطار ٩بارسة ا٤بهاـ ا٤بذكورة ُب ا٤بادة "ـ على أنو .ؼ.ك. ؽ21تنص ا٤بادة -  

 .عن كل شخص طبيعي أك معنوم آخر أية كثائق أك معلومات تراىا مفيدة ُب الكشف عن أفعاؿ الفساد
 ".أك الوثائق ا٤بطلوبة يشكل جرٲبة إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة ُب مفهـو ىذا القانوف/كل رفض متعمد كغّب مربر لتزكيد ا٥بيئة با٤بعلومات ك
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 ُب حالة إذا ما 1تكيثّب األستاذ أحسن بوسقيعة إشكاال يتعلق ٕبالة رفض تزكيد ا٥بيئة بالوثائق كا٤بعلوما
 أف ُب ىذه ا٢بالة ال تقـو جرٲبة –كيرل األستاذ -كاف تربير ذلك ىو االحتجاج بالسر ا٤بهِب، أك السر البنكي 

ع الٍب تلـز األشخاص ا٤بؤٛبنْب ٕبكم ا٤بهنة أك .ؽ 301كسنده ُب ذلك نص ا٤بادة . إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة
الوظيفة الدائمة أك ا٤بؤقتة يكتماف السر ا٤بهِب ما ٓب يرخص ٥بم القانوف بذلك من ناحية، كمن ناحية أخرل أف 

ـ ال يتضمن حكما يفيد بعدـ االعتداء بالسر ا٤بهِب ُب مواجهة ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد .ؼ.ك.ؽ
 ا٤بتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كٛبويل اإلرىاب الذم نصت 2005 فرباير 06كمكافحتو، كىذا خبلفا لقانوف 

 منو على عدـ االعتداء بالسر ا٤بهِب أك السر البنكي ُب مواجهة ا٥بيئة ا٤بتخصصة، ا٤بتمثلة ُب خلية 22ا٤بادة 
 .معا١بة االستعبلـ ا٤بإب

فتجرٙب االمتناع عن إمداد ا٥بيئة با٤بعلومات كالوثائق يشمل كل القطاعات كحٌب ُب ا٢باالت الٍب يوجد فيها 
 : سر مهِب بنكيا أك غّبه كذلك لسببْب

 مكنت ا٥بيئة من طلب أية كثائق أك معلومات تراىا مفيدة ُب الكشف عن 06/01  قانوف21أف ا٤بادة -
 .أفعاؿ الفساد كذلك من أم إدارة أك مؤسسة أك ىيئة عامة أك خاصة أك أم شخص طبيعي أك معنوم

أف أعضاء ا٥بيئة بدكرىم ملزموف با٢بفاظ على السر ا٤بهِب كذلك ٙبت طائلة جرٲبة إفشاء السر ا٤بهِب، -
يلتـز ٝبيع أعضاء موظفْب ا٥بيئة ٰبفظ السر ا٤بهِب، كيطبق ىذا " على أنو 06/01 ؽ 23حيث تنص ا٤بادة 

كل خرؽ لبللتزاـ ا٤بذكور ُب الفَبة .االلتزاـ كذلك على األشخاص الذين انتهت عبلقتهم ا٤بهنية با٥بيئة
 ". ع ١برٲبة إفشاء السر ا٤بهِب.السابقة،يشكل ا١برٲبة يعاقب عليها بالعقوبة ا٤بقررة ُب ؽ

 ا٥بيئة ٗبعلومات قد تتعلق أصبل بسر مهِب، ماداـ أف ىذه ا٤بعلومات دكعليو فبل يوجد أم حرج ُب تزكم
 .ا٤بطلوبة أك الوثائق ٥با عبلقة مباشرة بالكشف عن أفعاؿ الفساد

 عدـ اإلبالغ عن جرائم الفساد: ثانيا

إف االستقرار كالطمأنينة الذم يعيشو أم ٦بتمع ال يركؽ لبعض الفئات من الناس الٍب تسعى إٔب التسَب 
على ا١برائم هبدؼ زعزعة األمن كاالستقرار كنشر الفساد كالرذيلة ُب اجملتمع، كنظرا ٣بطورة ىذه الفئة من الناس 

ابه  " األليم ُب قولوبعلى اجملتمعات توعدىا اهلل بالعذا بُّوفى أىٍف تىًشيعى اٍلفىاًحشىةي ُب الًَّذينى آمىنيوا ٥بىيٍم عىذى ًإفَّ الًَّذينى ٰبًي
                                                             

1
 .147أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص-  
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نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىاللَّوي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى  كمن ىنا فإف اإلببلغ عن جرائم الفساد ىو كاجب قانو٘ب . 1"أىلًيمه ُب الدُّ
من رأل منكم منكرا فليغّبه بيده، فإف ٓب "كأخبلقي كشرعي، كذلك عمبل ٕبديث الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ 

 .2"، فإف ٓب يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإلٲبافقيستطع فبلساف

 منها إٔب كجوب قياـ كل دكلة طرؼ ُب االتفاقية 08كتشّب اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ُب ا٤بادة 
ككفقا للمبادئ األساسية ُب قانوهنا الداخلي بإرساء تدابّب كنظم تيسر قياـ ا٤بوظفْب العموميْب بإببلغ السلطات 
ا٤بعنية عن أفعاؿ الفساد عندما ينتبهوف إٔب مثل ىذه األفعاؿ أثناء أداء كظائفهم، كأف تتخذ كذلك تدابّب تأديبية 

 .أخرل ضد ا٤بوظفْب العموميْب الذين ٱبالفوف ا٤بدكنات أك ا٤بعايّب ا٤بوضوعية كفقا ٥بذه ا٤بادة

 كالذم يعاقب ٗبوجبها كل 06/01 ؽ 47حرص ا٤بشرع على النص على ىذا التدبّب من خبلؿ ا٤بادة 
شخص يعلم ٕبكم مهنتو أك كظيفتو الدائمة أك ا٤بؤقتة بوقوع جرٲبة أك أكثر من جرائم الفساد كٓب يبلغ عنها 

 .دج500.000دج إٔب 50.000 سنوات كبغرامة من 05 أشهر إٔب 06السلطات ا٤بختصة با٢ببس من 

يتعْب على كل سلطة نظامية ككل ضابط أك موظف "ج الٍب تنص على .إ. ؽ32كيدعم ىذا النص ا٤بادة 
عمومي يصل إٔب علمو أثناء مباشرتو مهاـ كظيفتو خرب جناية أك جنحة إببلغ النيابة العامة، بغّب تواف، كأف 

 ".يوافيها بكافة ا٤بعلومات كيرسل إليها احملاضر كا٤بسندات ا٤بتعلقة هبا

أف ٰبقق الردع ألنو يؤدم إٔب تسهيل ٝبع األدلة  (ـ.ؼ.ك. ؽ47ا٤بادة )كمن شأف ىذا النموذج القانو٘ب 
 .3كزرع ا٣بوؼ ُب أكساط ا٤بوظفْب لكوف احتماالت اإلببلغ من ٧بيطهم تتزايد

تقتضي ىذه الصورة من جرائم إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة من أجل قيامها كقوع جرٲبة من جرائم الفساد 
، كأف يتعلق األمر ٔبرٲبة الرشوة أك اختبلس أمواؿ عمومية أك امتيازات غّب مربرة ُب ٦باؿ الصفقات 4كمكافحتو
 .العمومية

                                                             
 .19سورة النور، اآلية -  1
 .329.، ا٤برجع السابق، ص06.أخرجو مسلم ُب اإلٲباف، ا٤بوسوعة الفقهية، ج-  2
3
 .124.مراد ىبلؿ، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .ـ.ؼ.ك. من ؽ04يتعلق األمر با١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة -  
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عن إببلغ السلطات ا٤بختصة بوقوع إحدل  (الدائم أك ا٤بؤقت)كما تتطلب ىذه ا١برٲبة امتناع ا٤بوظف 
كٓب ٰبدد ا٤بشرع السلطات ا٤بعنية بتلقي الببلغ على كجو .جرائم الفساد، أم اٚباذه لسلوؾ سليب ا٘باه ىذه ا١برائم

 ". كٓب يبلغ عنها السلطات ا٤بعنية ا٤بختصة "... أعبله على أنو 47الدقة، إذ تنص ا٤بادة 

 ىذه السلطات ا٤بختصة لكل من ٱبتص بالبحث كالكشف عن جرائم الفساد كردعها، 1كٰبدد البعض
كا٤بتمثلة ُب السلطات القضائية، كالشرطة القضائية، فضبل عن السلطات اإلدارية، ككذا ا٥بيئة الوطنية للوقاية من 

 . الفساد كمكافحتو كالديواف الوطِب لقمع الفساد

 ا٤بذكورة آنفا ا٤بيعاد الذم يلـز فيو ا٤بوظف باإلببلغ على كقوع إحدل 47كٓب ٰبدد ا٤بشرع ُب نص ا٤بادة 
، الٍب اشَبطت أف يكوف 2ع. ؽ181على خبلؼ ا٤بادة " ُب الوقت ا٤ببلئم"جرائم الفساد كاكتفت  فقط بعبارة 

فما ا٤بقصود بالوقت ا٤ببلئم؟ أك بعبارة أخرل مٌب تكوف ا٤بسائلة عن جرٲبة عدـ التبليغ؟ نَبؾ اإلجابة . التبليغ فورا
 .3للقضاء عندما تعرض عليو مثل ىذه ا١برٲبة

 البالغ الكيدم: ثالثا

كيعترب الببلغ الكيدم من األساليب السلبية غّب ا٤بشركعة الٍب هتدؼ ُب ا٤بقاـ األكؿ إٔب إبطاؿ حق، 
، كإ٢باؽ ضرر بالغّب أيضا، كمن ٜبة يَبتب عليها العديد من اآلثار السلبية على الفرد كاجملتمع، 4كإحقاؽ باطل

خاصة إذا ٓب يستطع ا٤ببلغ عنو إثبات براءتو من إفك كهبتاف ىذه الببلغات، ٩با يفقد الثقة با١بهات القضائية، 
 .5كبالعدالة كُب الوقت نفسو ٲبنح ا٤ببلغ فرصة التبلعب كالتغرير

كإذا كاف ا٤بشرع يشجع على اإلببلغ على جرائم الفساد كيعاقب من ال يقـو بو، إال أنو من جانب آخر 
 . ال يتساىل مع من تسوؿ لو نفسو الكيد بالغّب للمساس بشرؼ الوظيفة كنزاىة رجاالت الدكلة ا٤بخلصْب

                                                             
 .151حسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، صأ-  1
 سنوات كبغرامة 5 يعاقب با٢ببس من سنة إٔب 91من ا٤بادة ٔب رة األكؽفيما عدا ا٢بالة ا٤بنصوص عليها ُب الف"أنو ع على . ؽ181 تنص ا٤بادة - 2

".  أك بوقوعها فعبل كٓب ٱبرب السلطات فورا أك بإحدل ىاتْب العقوبتْب كل من يعلم بالشركع ُب جناية دج100.000دج إٔب 20.000من 
3
 أحسن بوسقيعة، ا٤برجع .ة تؤثر فيها عوامل كثّبة كصفة من علم با١برٲبة، كطبيعة ا١برٲبة كظركؼ ارتكاهباىلاألستاذ أحسن بوسقيعة أف ىذه آب يرل-  

 .152-151.السابق، ص
4
مذكرة ماجستّب ُب العدالة ا١بنائية، كلية الدراسات العليا، - دراسة مقارنة–أنظر، صاّب بن ٧بمد سويداف، الكيدية ُب الفقو كالنظاـ السعودم -  

 .17.، ص2008جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا  "06لذلك ٪بد أف الشريعة اإلسبلمية حاربت الدعاكم كالببلغات الكيدية، حيث يقوؿ اهلل عز كجل ُب سورة ا٢بجرات اآلية -  5

 ". ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًٔبىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمْبى 
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 سنوات 5يقرر ٗبوجبو عقوبة تَباكح من سنة إٔب  (ـ.ؼ.ك. ؽ46ا٤بادة )حيث أفرد ا٤بشرع نصا خاصا 
دج كل من أبلغ عمدا كبأية طريقة كانت السلطات ا٤بختصة بببلغ 500.000 إٔب دج50.000كبغرامة من 

 .ـ ضد شخص أك أكثر.ؼ.ك.كيدم يتعلق با١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ؽ

تبليغ السلطات القضائية ٔبرٲبة يعلم ا٤ببلغ بعدـ "...كيعرؼ لنا قانوف العقوبات الببلغ الكيدم على أنو 
 ، كالشيء ا٤ببلحظ ىنا، ىو أف جرٲبة الببلغ الكيدم ا٤بنصوص عليها ُب قانوف الوقاية من الفساد 1"كقوعها

 .ع. ؽ300كمكافحتو تتفق إٔب حد كبّب ُب بعض جوانبها مع جرٲبة الوشاية الكاذبة ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

يراد بو توريط ا٤ببلغ عنو ُب إحدل جرائم الفساد  (غّب صحيح)كتتطلب ىذه ا١برٲبة لقيامها بببلغ كاذب 
كاالختبلس مثبل أك الرشوة، كيكوف ذلك عن طريق اصطناع كقائع أك أدلة كٮبية كغّب حقيقية، يتقدـ هبا إٔب 

 .2السلطات القضائية أك اإلدارية أك مصاّب الشرطة

، فهي من قبيل ا١برائم العمدية ال تقـو "نية اإلضرار با٤ببلغ عنو"كما تتطلب توافر عنصر جوىرم أال ىو 
إال بإثبات عناصر الكيد ا٤بقصود، كبالنتيجة ليس ٦برد عدـ ظهور األدلة أك قلتها ىو بالضركرة دليل كاؼ على 

 .3قياـ جرٲبة الببلغ الكيدم

كىنا يكمن اإلشكاؿ فالصياغة الٍب كردت هبا ىذه ا٤بادة ستضع ا٤بواطن بْب مطرقة عدـ اإلببلغ كسنداف 
الببلغ الكيدم، كال ينجيو منهما إال كضوح التشريع أك مبدأ ا٤ببلئمة الذم ٙبسن بو النيابة العامة تسيّب الدعول 

 . العمومية ُب جرائم الفساد

 من القانوف رقم 46أخّبا يشّب الباحث إٔب أف ا٤بشرع ٓب يكن ليستعصى عليو إدراج ما تضمنتو ا٤بادة 
ع، خاصة كأف إحدل ا١برٲبتْب ٛبثل أصبل لؤلخرل، كليس ٱبفى أف ىدؼ ىذه . ؽ300 ضمن ا٤بادة 06/01

 . اإلشارة التقليص ُب التشريع

                                                             
1
  .ع. ؽ145 ا٤بادة -  

 .149. أحسن بوسقيعة، ا٤برجع السابق، ص- 2
 .125.مراد ىبلؿ، ا٤برجع السابق، ص-  3
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إال أف النص على حق كل شخص باإلببلغ عن جرائم الفساد يبقى منقوصا كغّب فاعل، إذا ٓب تصاحبو 
٦بموعة من الضمانات الٍب يستعْب توفّبىا من قبل السلطات العامة ٞباية للمبلغْب كالشهود كحٌب الضحايا من 

 أم إجراءات أك أضرار نتيجة قيامهم بعمليات اإلببلغ، فهل كفل ا٤بشرع ىذه ا٢بماية ا٣باصة؟

 الفرع الثاني
 الحماية الخاصة لتشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد

تتميز جرائم الفساد على أهنا جرائم الكتماف، ك٥بذا يصعب ُب الكثّب من األحياف الكشف عنها 
با٣بصوص ُب اجملاالت االقتصادية كا٤بصرفية، ٩با يربر ضركرة ا٢بث على اإلببلغ عنها ُب إطار التحرم 

 . 1كاالستدالؿ كالتحقيق
كا٣بصوصية الٍب تتميز هبا جرائم الفساد ُب كوهنا تتطلب للكشف عنها تدخل بعض ا٣برباء ُب مسائل فنية 

كا١برائم ا٤برتبطة بالصفقات العمومية أك االختبلس، يتطلب التحقيق ُب مثل ىذه ا١برائم، تدخل ا٣ببّب إلدالء 
 .رأيو من أجل تنوير التحقيق أك حٌب احملكمة ُب مسألة يصعب على كل قاضي البث فيها

كلتشجع الغّب صاحب ا٤بصلحة أك غّبه على التبليغ كجب إحاطة شهادتو ٕبماية خاصة، مثلو مثل ا٣ببّب 
الذم يبدم كذلك رأيو ُب مسألة ما، كفقا لتدابّب كقائية كإجرائية متميزة كضامنة لتوفّب أكرب قدر من ا٢بماية 

البلزمة للشاىد أك ا٣ببّب أك ا٤ببلغ ضد ما قد يتعرض لو من هتديد أك ترىيب أك انتقامهم من الشخص مرتكب 
 .جرٲبة الفساد

ـ على .ؼ.ك. ؽ45 ٘برٙب ىذه األفعاؿ حيث نصت ا٤بادة 06/01 ؽ 45ك٥بذا الغرض تضمنت ا٤بادة 
، كل شخص يلجأ إٔب  دج500.000 إٔب دج50.000 سنوات كبغرامة من 5 أشهر إٔب 6يعاقب با٢ببس من "أنو

االنتقاـ أك الَبىيب أك التهديد بأية طريقة كانت أك بأم شكل من األشكاؿ ضد الشهود أك ا٣برباء أك الضحايا 
 ".أك ا٤ببلغْب أك أفراد عائبلهتم كسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم

جاء ىذا النص كتجسيد للتوصيات الٍب فرضتها اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، حيث تنص ا٤بادة 
تتخذ كل دكلة طرؼ تدابّب مناسبة كفقا لنظامها القانو٘ب الداخلي، كضمن " من ىذه االتفاقية على أنو 23/1

                                                             
1
 .84.عقيلة خالف، ا٤برجع السابق، ص- 
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حدكد إمكانياهتا، لتوفّب ٞباية فعالة للشهود كا٣برباء الدين يدلوف بشهادة تتعلق بأفعاؿ ٦برمة كفقا ٥بذه االتفاقية، 
 ".ككذلك ألقربائهم كسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم عند االقتضاء، من أم انتقاـ أك ترىيب ٧بتمل

كما يبلحظ أف أٮبية ٞباية الشهود كا٣برباء كالضحايا كا٤ببلغْب تستوجب استخداـ تنظيم قانو٘ب ٧بكم 
إلرساء إجراءات عملية تطبيقية للحماية ا١بسدية ألكلئك األشخاص على ٫بو يكفل سبلمتهم، كيعطي ٥بم 

 .1الشعور باألمن كالطمأنينة ٗبا ٰبوؿ دكف التأثّب كاالعتداء احملتمل عليهم من جانب مرتكيب جرائم الفساد

كىو ما قاـ بو ا٤بشرع ا١بزائرم من خبلؿ تداركو ُب التعديل األخّب لقانوف اإلجراءات ا١بزائية، كذلك 
، كىو مسعى نثمنو كوف أف النص على مثل ىذه 2بإفراده فصبل بكاملو لتدابّب ٞباية الشهود كا٣برباء كالضحايا

التدابّب يعد من قبيل تسهيل عملية العدالة من جهة، كمن جهة أخرل ىو ضمانة أخرل ٢بماية الشهود كا٣برباء 
 .كا٤ببلغْب كالضحايا من أم كجو من أكجو االنتقاـ سواء ا٤باس بشخصهم أك حٌب أحد أفراد عائلتهم

ٲبكن إفادة الشهود كا٣برباء من تدابّب أك " على أنو 15/02 من األمر رقم 19 مكرر 65حيث تنص ا٤بادة 
أكثر من تدابّب ا٢بماية غّب اإلجرائية أك اإلجرائية ا٤بنصوص عليها ُب ىذا الفصل إذا كانت حياهتم أك سبلمتهم 

ا١بدية أك حياة أك سبلمة  أفراد عائبلهتم أك أقارهبم أك مصا٢بهم األساسية معرضة لتهديد خطّب، بسبب 
ا٤بعلومات الٍب ٲبكنهم تقدٲبها للقضاء كالٍب تكوف ضركرية إلظهار ا٢بقيقة ُب قضايا ا١برٲبة ا٤بنظمة أك اإلرىاب أك 

 ".         الفساد

كىنا نورد تعليقا بسيطا يتعلق هبذه ا٤بادة، كىو أف ا٤بشرع خص تدابّب ا٢بماية ىذه فقط ُب قضايا ا١برٲبة 
ا٤بنظمة أك اإلرىاب أك الفساد، كىو مسعى غّب سليم إذا كاف ٯبب تعميم ىذا اإلجراء على ٝبيع ا١برائم الواردة  
ُب قانوف العقوبات، كوف أف اجملـر ال يفرؽ بْب جرٲبة كأخرل، فنية االنتقاـ قد تتولد لو بعد ارتكابو جرٲبة بسيطة 

فحٌب لو استفادت جرائم . كما قد تتولد عنده بعد ارتكابو جرٲبة خطّبة كالقتل. كالسرقة مثبل أك ا٣بطف
الفساد من ىذه التدابّب، إال أنو ٰببذ لو تعمم على ٝبيع ا١برائم األخرل بغية إضفاء ٞباية أكثر للشهود كا٤ببلغْب 

 .كا٣برباء كالضحايا

                                                             
 .85.عقيلة خالف، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .ج.إ. ا٤بتضمن تعديل كتتميم ؽ15/02 من األمر رقم 28 مكرر 65-19 مكرر 65، ا٤بواد من ادسالفصل الس-  2
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كبغية الوقوؼ على ىذه التدابّب كالٍب أقرىا ا٤بشرع ٞباية ٥بؤالء األشخاص تقَبح دراسة موضوع ىذه 
 .(ثانيا)، ٍب استعراض تدابّب ا٢بماية (أكال)ا٢بماية كنطاقها 

 موضوع الحماية كنطاقها: أكال
، يشمل موضوع ا٢بماية  15/02من األمر رقم 19 مكرر 65ـ كا٤بادة .ؼ.ك. ؽ45طبقا ٤با جاء ُب ا٤بادة 

ضد ٨بتلف األشخاص الذين شاركوا ُب الدعول  (ا٤بنظمة اإلجرامية)٨بتلف األفعاؿ اجملرمة الٍب قد ٲبارسها اجملـر 
 .ا١بزائية ا٤بتعلقة ٔبرائم الفساد ا٤برتكبة

كتشمل ا٢بماية كل أنواع األضرار الٍب قد تلحق هبؤالء األشخاص سواء أخذت شكل االنتقاـ الذم قد 
يكوف ُب صورة االعتداء ا١بسدم كالقرب كالتعدم أك القتل، أك قد يأخذ صورة اٚباذ موقف معْب، كاٚباذ إجراء 

أك حرمانو من أحد حقوقو ُب الوظيفة كحقو ُب الَبقيو أك تنزيل درجتو، أك  (الشاىد)تأدييب يقضي بنقل ا٤بوظف 
 .قطع راتبو أك حرمانو من أم مكافئات أك حوافز يستحقها قانونا

كما يشمل موضوع ا٢بماية كافة أنواع التهريب أك التهديد، سواء كاف التهديد شخصيا، أك مس أحد أفراد 
الَبىيب أك التهديد بأية "...ككسع ا٤بشرع من ٦باؿ ا٢بماية باستعماؿ العبارة . األشخاص ا٤بشمولْب با٢بماية

 ". طريقة كانت أك بأم شكل من األشكاؿ

بينما يشمل نطاؽ ا٢بماية ُب صفة اجملِب عليو كالٍب حررىا ا٤بشرع ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية ُب الشهود 
كىنا نبلحظ إسقاطو لفئة . كا٣برباء كالضحايا كأضاؼ إليها أفراد عائبلهتم كسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم

٤باذا أقصى ا٤بشرع ا١بزائرم ا٤ببلغْب عن جرائم الفساد من : أخرل ىي فئة ا٤ببلغْب، فيثار بشأهنم التساؤؿ التإب
 .  ىذه التدابّب ؟ ىل ىو سهو تشريعي؟ أـ أف ا٤بشرع كضع ا٤ببلغ ُب مركز الشاىد؟

 ىذا كٓب ٰبدد لنا ا٤بشرع درجة القرابة الٍب تنتهي عندىا ىذه ا٢بماية، فهل تشمل أفراد العائلة الصغّبة 
ا٤بكونة من األب كاألـ كاألبناء؟ أـ أهنا تشمل األقارب كا٢بواشي كاألصهار؟ كيثار نفس التساؤؿ ٖبصوص 

 .األشخاص كثيقي الصلة هبم؟
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 تدابير الحماية : ثانيا

إف ٞباية الشهود كا٣برباء كالضحايا كا٤ببلغْب ال تقتصر على ٦برد توقيع العقاب على األشخاص الذين 
يتعرضوف ٥بم بالتهديد كالَبىيب كاالنتقاـ، بل إف ىذه ا٢بماية تستوجب استخداـ تنظيم قانو٘ب ٧بكم إلرساء 

 كيعطي ٥بم الشعور باألمن ـإجراءات عملية تطبيقية للحماية ا١بدية ألكلئك األشخاص على ٫بو يكفل سبلمتو
 . كالطمأنينة ٗبا ٰبوؿ دكف التأثّب كاالعتداء احملتمل من مرتكيب جرائم الفساد

 : نوعْب من التدابّب15/02كقد ضمن قانوف اإلجراءات ا١بزائية من خبلؿ األمر رقم 

 التدابير الغير اإلجرائية-1

 كىي مقررة ٢بماية الشاىد كا٣ببّب 15/02 من األمر رقم 20 مكرر 65نصت على ىذه التدابّب ا٤بادة 
 :كالضحية ُب حالة ما إذا كاف شاىدا، كٛبثل ُب

 إخفاء ا٤بعلومات هبويتو؛-
 كضع رقم ىاتفي خاص ٙبت تصرفو؛-
 ٛبكينو من نقطة اتصاؿ لدل مصاّب األمن؛-
 ضماف ٞباية جسدية مقربة لو، مع إمكانية توسيعها ألفراد عائلتو كأقربائو؛-
 كضع أجهزة تقنية كقائية ٗبسكنو؛-
 تسجيل ا٤بكا٤بات ا٥باتفية الٍب يتلقاىا أك ٯبريها بشرط موافقتو الصرٰبة؛-
 تغيّب مكاف إقامتو؛-
 منحو مساعدة اجتماعية أك مالية؛-
 .كضعو إف اقتضى األمر ُب سجن، ُب جناح يقـو على ٞباية خاصة-

 كتتخذ ىذه التدابّب غّب اإلجرائية للحماية، قبل مباشرة ا٤بتابعات ا١بزائية كُب أية مرحلة من اإلجراءات 
 .1القضائية، كيتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطة القضائية ا٤بختصة أك بطلب من الشخص ا٤بعِب

كيقـو ككيل ا١بمهورية بالتشاكر مع السلطات ا٤بختصة الٚباذ التدابّب ا٤بناسبة قصد ضماف ا٢بماية الفعالة، 
 .1كيؤكؿ ىذا االختصاص لقاضي التحقيق ٗبجرد فتح ٙبقيق قضائي

                                                             
1
 .15/02 من األمر رقم 21 مكرر 65ا٤بادة -  
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 على أف تبقى ىذه التدابّب ا٤بتخذة سارية ا٤بفعوؿ 15/02 من األمر 22/3 مكرر 65ىذا كنصت ا٤بادة 
 .مادامت األسباب الٍب بررهتا قائمة، كٲبكن تعديلها بالنظر ٣بطورة التهديد

كٓب يبْب لنا ا٤بشرع الشركط الشكلية إلصدار ىذه التدابّب، ىل تتم بناء على إذف من طرؼ السلطةة 
 ، كىل يشَبط فيو التسبب أـ ال؟(مكتوب، شفاىي)ا٤بختصة، كما ىو نوع اإلذف 

 التدابير اإلجرائية-2
 :تتمثل التدابّب اإلجرائية ٢بماية الشاىد كا٣ببّب فيما يأٌب

 عدـ اإلشارة ٥بويتو أك ذكر ىوية مستعارة ُب أكراؽ اإلجراءات؛-
اإلشارة بدءا من عنوانو ا٢بقيقي إٔب عقد الشرطة القضائية أين ًب ٠باعو أك إٔب ا١بهة القضائية الٍب -

 .سيؤكؿ إليها النظر ُب القضية
ىذا، كٙبفظ ا٥بوية كالعنواف ا٢بقيقياف للشاىد أك ا٣ببّب ُب ملف خاص ٲبسكو إما ككيل ا١بمهورية أك 

 .2قاضي التحقيق حسب كل حالة

كقد قرر ا٤بشرع إمداد ىذه ا٢بماية حٌب بعد إحالة ملف القضية أماـ القضاء للحكم فيها، إذ يتعْب على 
ا٥بيئة القضائية أف تقرر إف كانت معرفة ىوية الشخص ضركرية ٤بمارسة حقوؽ الدفاع كذلك بالنظر ٤بعطيات 

 .3القضية

كُب حالة ما إذا قررت احملكمة عدـ الكشف عن ىوية أك عنواف الشاىد أك ا٣ببّب احملمي، فإف أم ٨بالفة 
 .4دج500.000دج إٔب 50.000 سنوات كبغرامة من 5 أشهر إٔب ٥6بذا اإلجراء تعرض صاحبو إٔب ا٢ببس من 

، للجهة 15/02 من األمر 27 مكرر 65كُب سابقة من  نوعها ُب التشريع ا١بزائرم، فقد ٠بحت ا٤بادة 
ا٢بكم، إما بصفة تلقائية أك بناء على طلب الشخص احملمي ٠باع الشاىد ا٤بخفي ا٥بوية عن طريق كضع كسائل 

، (audio visuelle)تقنية تسمح بكتماف ىويتو، ٗبا ُب ذلك السماع عن طريق احملادثة ا٤برئية عن بعد 
 .كاستعماؿ األساليب الٍب ال تسمح ٗبعرفة الشخص كصورتو

                                                                                                                                                                                              
1
 .15/02 من األمر رقم 22 مكرر 65ا٤بادة -  

2
 .15/02 من األمر 24/2 مكرر 65 كا٤بادة 23/2 مكرر 65 ا٤بادة - 

 .25/02 األمر رقم 26 مكرر 65ا٤بادة -  3
  .25/02 األمر رقم 28 مكرر 65ا٤بادة - 4
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كُب حالة ما إذا كانت تصرٰبات الشاىد ا٤بخفي ا٥بوية ىي أدلة االهتاـ الوحيدة، ٘بوز للمحكمة طبقا 
 السماح بالكشف عن ىوية الشاىد بعد موافقتو، بشرط أخذ التدابّب 15/02 قانوف 27/2 مكرر 65للمادة 

 .الكافية لضماف ٞبايتو

كإذا ٓب يتم الكشف عن ىوية الشاىد، تعترب ا٤بعلومات الٍب يكشف عنها ٦برد استدالالت ال تشكل 
 .1لوحدىا دليبل ٲبكن اعتماده كأساس للحكم باإلدانة

فاألخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات يرجع إٔب السلطة التقديرية للقاضي، لذلك جاز للقاضي األخذ 
 .بالشهادة كلها أك بعضها أك رفضها أك ترجيح شهادة شاىد على آخر

كمع التزايد ا٤بطرد ُب نسبة ا١برٲبة كاستغبلؿ ا٤بنظمات اإلجرامية للمناخ الدكٕب ا٤بتسم با٤بركنة لتوسيع ٦باؿ 
عملياهتا اإلجرامية عرب ا٢بدكد عن طريق نشاطاىا الدكٕب، كاف من الضركرم التفكّب كالبحث عن آليات جديدة 

 .لدعم سبل التعاكف الدكٕب ُب الكشف عن جرائم الفساد، كىو ما سيكوف موضوع البحث فيما يلي

 المطلب الرابع
 التعاكف الدكلي للكشف عن جرائم الفساد

يعترب التعاكف الدكٕب شرطا أساسيا لنجاح السياسة ا١بنائية ُب مكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عموما، كالفساد على 
كجو ا٣بصوص السيما ُب الصورة العابرة للحدكد الوطنية، كرشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب، أك ا٢بصوؿ على 

 . عائدات جرائم الفساد إٔب ا٣بارج، تبييض عائدات اإلجراـ

لذلك فالطابع احمللي أك الوطِب الذم تتسم بو الوسائل الٍب تستخدمها كل دكلة على حدا ُب تشريعاهتا 
-الداخلية سواء ُب قانوف العقوبات أك قانوف اإلجراءات ا١بزائية، أك حٌب ُب القوانْب ا٣باصة ٤بواجهة الفساد

 .يتناَب مع اتساع نطاؽ صفة العا٤بية ١برائم الفساد- انطبلقا من مبدأ السيادة اإلقليمية

إف مكافحة ظاىرة الفساد تتطلب تضافر جهود ا٤بؤسسات ا٢بكومية، كمنضمات اجملتمع ا٤بد٘ب، كالتعاكف 
كلعل ا٤بؤٛبرات كاللقاءات ا٤بعنية هبذا ا٤بوضوع، ٛبثل ٭بوذجا للمشاركة . الدكٕب ُب سبيل كبح ىذه الظاىرة كمنعها

 .كالتعاكف لوضع االسَباتيجيات كا٣بطط البلزمة لكبح الفساد كزيادة الوعي كاإلدراؾ هبذه الظاىرة

                                                             
 .25/02 األمر رقم 27/3 مكرر 65ا٤بادة -  1
 .252.، ص2001أنظر، الشريف سيد كامل، ا١برٲبة ا٤بنظمة ُب القانوف ا٤بقارف، دار النهضة العربية، القاىرة، - 1
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كمكافحة الفساد ال ٲبكن أف تتم بالفعالية البلزمة إال بتزكيد القضاء سلطات خاصة ٛبكنو من ردع مرتكبيو 
خصوصا أف الطرؼ ا٤بتضررة ُب مثل ىذه ا١برائم غالبا ما تكوف الدكلة، لذلك تواجو الدكؿ إشكاليات كثّبة 
تتجاكز إقليمها كتتعدل إلقليم أك أقاليم أخرل، كال ٲبكن ٘باكز كحل ىذه اإلشكاليات إال كقت تعاكف دكٕب 

 .بكامل أكجهو حٌب يتسُب ردع مرتكيب جرائم الفساد

كُب ىدا يقوؿ السيد ديفيد لوناك، كىو مدير إدارة مكافحة الفساد كحوكمت الشركات بوزارة ا٣بارجية 
إف التعاكف الدكٕب ُب مكافحة الفساد يتطلب أف تتحمل كل دكلة مسؤكليتها مع ٝبيع الدكؿ األخرل "األمريكية 

كا٢بكومات كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب، كأف تتحمل الدكؿ ا٤بنتمية مسؤكليتها عن ضماف االلتزاـ ا٤بستمر بزرع بذكر 
 . 1"ثقافة تقـو على األخبلقيات كالقيم كحٌب ٜبار التنمية

 على ٝبلة من 57ككغّبه من التشريعات، نص قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو من خبلؿ ا٤بادة 
، ك٧بَبما األطر القانونية 2"ا٤بعاملة با٤بثل"األحكاـ ٚبص التعاكف الدكٕب مراعيا ُب ذلك ا٤ببدأ الدكٕب ا٤بشهور 
فنص على كجوب إقامة عبلقات تعاكف . الدكلية من ا٤بعاىدات كاالتفاقيات كالَبتيبات ذات الصلة كالقوانْب

قضائي دكٕب على أكسع نطاؽ ٩بكن، خاصة مع الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية ُب ٦باؿ التحريات كا٤بتابعة 
 .ـ.ؼ.ك.كاإلجراءات القضائية ا٤بتعلقة با١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ؽ

كيكوف ا٤بشرع بذلك قد التـز ٗبا تضمنتو اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ُب ٦باؿ التعاكف الدكٕب 
 56/44كتتعاكف الدكؿ األطراؼ ُب ا٤بسائل ا١بنائية، كفقا للمواد " على أنو 43/1حيث نصت االتفاقية ُب ا٤بادة 

من ىذه االتفاقية، تنظر الدكؿ األطراؼ حيثما كاف ذلك مناسبا كمتسقا مع نظامها القانو٘ب الداخلي ُب مساعدة 
 ".بعضها البعض، ُب التحقيقات كاإلجراءات ذات الصلة بالفساد

 من اتفاقية اإلٙباد اإلفريقي ٤بكافحة الفساد قد نصت على ىذا االلتزاـ، كألزمت 18كما ٪بد أف ا٤بادة 
الدكؿ األطراؼ بتحقيق أكرب قدر ٩بكن من التعاكف الفِب كتقدٙب ا٤بساعدات فيما بينها عند القياـ فورا ببحث 

                                                             
 لؤلخبلقيات ا٤بهنية كالتطبيقية كجامعة باالشَباؾ، 2002 أكتوبر 04مؤٛبر عقده ا٤بعهد الدكٕب لؤلخبلقيات العامة ٗبدينة برسبْب األسَبالية ُب -  1

    www.Cipe-arabia.org/pdfhelp.asp: الرابط. جريفيث كا٢بكومة األسَبالية

2
كىو ُب األساس كعد بأف . مبدأ ا٤بعاملة با٤بثل ىو مبدأ راسخ من كقت طويل ُب العبلقات بْب الدكؿ ٖبصوص مسائل القانوف الدكٕب كالدبلوماسية-  

 .الدكلة الطالبة سوؼ تقدـ للدكلة متلقية الطلب النوع نفسو من ا٤بساعدة ُب ا٤بستقبل، إف طلب إٔب الدكلة ا٤بتلقية الطلب أف تفعل ذلك ُب أم كقت

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
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الطلبات ا٤بقدمة من السلطات ا٤بخولة ٗبقتضى قوانينها الوطنية ٤بنع أعماؿ الفساد، كا١برائم ذات الصلة كالكشف 
 .عنها، كالتحقيق فيها كا٤بعاقبة عليها

تتنوع كسائل التعاكف الدكٕب ُب كشف كمتابعة جرائم الفساد، فتأخذ أكال شكل التعاكف عن طريق منظمة 
، كما خص القانوف ا٤بتعلق بالوقاية (الفرع الثاني) كا٤بساعدات القانونية ا٤بتبادلة ،(الفرع األكؿ)الشرطة الدكلية 

من الفساد ك مكافحو التعاكف الدكٕب ٔبملة من األحكاـ ترمي إٔب الكشف عن العمليات ا٤بالية ا٤برتبطة بالفساد 
 .(الفرع الثالث)كمنعها 

 الفرع األكؿ
 (األنتربوؿ)التعاكف الدكلي عن طريق منظمة الشرطة الدكلية الجنائية 

يَبتب على مبدأ السيادة اإلقليمية للدكؿ نتيجة مهمة تتمثل ُب عدـ كجود شرطة عا٤بية ٲبتلك أعضاؤىا 
صبلحيات التحرم عرب العآب عن ا١برائم كالبحث عن أدلتها كالقبض على مرتكبيها كما أنو ال ٯبوز للشرطة ُب 

دكلة معينة أف تقـو بأم إجراء على إقليم دكلة أخرل، كال تلتـز الشرطة بالقياـ بعمل على أراضيها بناء على طلب 
 .1دكلة أجنبية

كمع ذلك، فقد حرصت الدكؿ ا٤بختلفة على التعاكف فيما بينها ٤بكافحة ا١برٲبة منذ زمن طويل، كاىتمت 
بتعزيز كسائلو، كمنها التعاكف الشرطي، كتبلور ذلك ُب ظهور بعض األجهزة ذات الطابع الدكٕب أك اإلقليمي، 

 . 2كمنها منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية

كٛبثل منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية، أقدـ األمثلة للتعاكف الدكٕب ضد ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية، إذ أف 
فالتحرم عن مرتكيب ىذه ا١برائم كتقدٲبهم . ىذا النوع األخّب من ا١برائم يتعدل آثاره حدكد الدكلة الواحدة

للمحاكمة باتا يتطلباف ضركرة التعاكف كتنسيق ا١بهود بْب األجهزة ا٤بكلفة ٕبفظ األمن كمكافحة ا١برٲبة، كمثل 
 .ىذا الدكر عهدت بو األسرة الدكلية إٔب منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية

                                                             

أنظر، كسيلة بن بشّب، ظاىرة الفساد اإلدارم كا٤بإب ُب ٦باؿ الصفقات العمومية ُب القانوف ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو - 1
 .229.، ص2013/2014 جامعة ميلود معمرم تيزم كزك ،السياسية

2
 .261.الشريف سيد كامل، ا٤برجع السابق، ص - 
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، أكرب منظمة شرطية ُب العآب، يتمثل دكره ُب ٛبكْب أجهزة 1921كيشكل األنَببوؿ ببلدانو األعضاء اؿ
كللوقوؼ على ىذا ا١بهاز األمِب الدكٕب، نقَبح . الشرطة ُب العآب أٝبع من العمل معا ١بعل العآب أكثر أمانا

، ٍب ندرس دكر منظمة الشرطة ا١بنائية ُب التصدم ١برائم الفساد (أكال)إعطاء حملة عن نشأة منظمة األنَببوؿ 
 .(ثانيا)

 لمحة عن نشأة األنتربوؿ : أكال
، عندما عقد أكؿ اجتماع دكٕب للقانوف ا١بنائي ُب مدينة 1914بدأت منظمة األنَببوؿ كفكرة ُب سنة 

 بلد، كٛبت خبلؿ ىذا 14موناكو الفرنسية، كضم االجتماع عددا من ضباط الشرطة كا٤بهتمْب كاألساتذة من 
االجتماع مناقشة العديد من ا٤بواضيع ا٤بتعلقة بالتعاكف األمِب بْب الدكؿ، ككيفية تبادؿ ا٤بعلومات كتوثيقها 

كمبلحقة اجملرمْب كتعقبهم كإلقاء القبض عليهم كتسليم اجملرمْب، كمن ٜبة ٕبث إمكانية إنشاء مركز دكٕب لتبادؿ 
ا٤بعلومات ا١بنائية ا٤بتعلقة با١برٲبة كاجملرمْب بْب الدكؿ، ككذا ًب دراسة إمكانية إنشاء مكتب دكٕب للتسجيل 

كبعد اضمحبلؿ اإلمرباطورية النمساكية اجملرية بعد هناية ا٢برب العا٤بية األكٔب، أصبح ٕبوزة مديرية . 2ا١بنائي
الشرطة ٗبدينة فيينا بْب عشية كضحاىا ٦بموعة من الوثائق ا٤بتعلقة باإلجراـ، كالٍب هتم اجملر كإيطاليا كيوغسبلفيا 

كركمانيا كتشيكوسلوفاكيا كبولونيا، نتج عنها تبادؿ كم كبّب من ا٤بعلومات بْب ىذه الدكؿ حٌب غدت مدينة فيينا 
 .ٗبثابة مركز دكٕب

 انعقاد مؤٛبر دكٕب للشرطة 1923كاستغل مدير شرطة فيينا السيد يوىانز ثوبار ىذه الظركؼ، ليقَبح سنة 
ُب العاصمة النمساكية، ككجهت الدعوات ٤بديرية الشرطة ُب عدد كبّب من ا٤بدف كأفضت مبادرة النمسا إٔب إنشاء 

 . 4، كٛبت ا٤بصادقة باإلٝباع على نظامها العاـ3C.I.P.Cاللجنة الدكلية األكٔب للشرطة ا١بنائية 

بسبب نقل مقر اللجنة الدكلية األكٔب للشرطة ا١بنائية إٔب برلْب كنشوب ا٢برب العامية الثانية، ٓب يكتب 
، دعت ا٢بكومة البلجيكية، عن طريق ٥1946بذه اللجنة االستمرارية، كمع هناية ا٢برب العا٤بية الثانية مباشرة ُب 

 دكلة، كانتهى ا٤بؤٛبر 19، كحضره مندكيب 1946 جواف 06ا٤بمثلْب الدبلوماسيْب إٔب عقد ندكة ُب برككسل ُب 
                                                             

 www.interpol.int.ar/األعضاء/العآب-البلداف   : أنظر، ا٤بوقع -  1
 .05. ص2013/2014 أنظر، عبد الكرٙب حيمر، منظمة األنَببوؿ، مذكرة ماسَب،كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة، - 2

3
  -C.I.P.C  :ىي اختصار ؿCommission internationale de police criminelleكىي اللجنة الدكلية للشرطة ا١بنائية . 

 .06حيمر، ا٤برجع السابق، صلكرٙب  عبد ا- 4
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 أعضاء 5بإحياء اللجنة الدكلية الثانية للشرطة ا١بنائية، كنقل مؤٛبرىا إٔب باريس كتشكلت ٥با ١بنة تنفيذية من 
 .كأطلق عليها اسم ا٤بنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية

 بوضع القانوف 1956 جواف 13-7 ُب فيينا ُب الفَبة ما بْب 25 كعقدت ٝبعيتها العامة ُب دكرهتا 
 أشهر، 06األساسي للمنظمة، كأرسل لوزارات ا٣بارجية ُب الدكؿ األعضاء فيها إلبداء االعَباضات ُب أجل 

كأصبحت اللجنة . 13/06/1956حيث ٓب ٙبدث أية اعَباضات كأصبح القانوف األساسي نافذا اعتبارا من 
 . كيكوف مقرىا ُب فرنسا1(األنَببوؿ)الدكلية للشرطة ا١بنائية ىي ا٤بنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية 

/ كتعترب ا١بزائر عضوا ُب ا٤بنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية أثناء انعقاد ا١بمعية العامة لؤلنَببوؿ هبلنسكي 
 ٩بثلة با٤بكتب ا٤بركزم الوطِب، الذم يعمل ٙبت الوصاية ا٤بباشرة ٤بديرية الشرطة 1963 أكت 21فلندا، خبلؿ 

ا٤بديرية العامة لؤلمن الوطِب، كباشر مهامو كفقا لنصوص التشريعات الوطنية، ملتزما باألطراؼ القانونية / القضائية
 .2ا٤بسّبة للمنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية

 32كتلتـز الدكؿ األعضاء بأف تنشأ لديها مكاتب مركزية كطنية للشرطة ا١بنائية الدكلية تطبيقا لنص ا٤بادة 
 .3من القانوف األساسي للمنظمة، على أف يتم التعاكف بْب الدكؿ األعضاء من خبلؿ تلك ا٤بكاتب

 5كنضرا ألٮبية منظمة األنَببوؿ، فإهنا أخذت ٗببدأ تعدد األجهزة كٚبصصها، كىو ما نصت عليو ا٤بادة 
 : من دستور ا٤بنظمة، كالٍب من خبل٥با ٪بد أف ىذه ا٤بنظمة تتكوف من األجهزة التالية

 ا١بمعية العامة؛-
 اللجنة التنفيذية؛-
 األمانة العامة؛-

                                                             
1
 .14.، ص2012/2013، 1أنظر، حاسْب فنور، ا٤بنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية كا١برٲبة ا٤بنظمة، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ، جامعة ا١بزائر -  

  www.algeriepolice.dzموجودة على ا٤بوقع - أنَببوؿ– للندكة اإلقليمية اإلفريقية للمنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية 22 الدكرة -  2
لتأمْب ىذا التعاكف، يعْب كل بلد ىيئة تعمل فيو كمكتب مركزم " من القانوف األساسي للمنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية على 32تنص ا٤بادة -  3

 :كطِب، كيؤمن ىذا ا٤بكتب االتصاؿ
 ٗبختلف أجهزة البلد؛-  أ

 ؛با٥بيئات الٍب تعمل ُب البلداف األخرل كمكاتب مركزية كطنية- ب...// 

  .باألمانة العامة للمنظمة- ج

http://www.algeriepolice.dz/
http://www.algeriepolice.dz/
http://www.algeriepolice.dz/
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 ا٤بكاتب ا٤بركزية الوطنية؛-
 ا٤بستشارين؛-
 .١بنة الرقابة على احملفوظات-

   كتعد منظمة األنَببوؿ منظمة دكلية مستقلة ُب ماليتها، كيتم ٙبديد ىذه ا٤بالية من قبل ا١بمعية العامة 
للمنظمة كفقا ٢بصص كنسب مئوية تدفع من قبل الدكؿ األعضاء يدفع مساٮبات مئوية ٙبسب كفقا ٤بعايّب 

 .1كضوابط ٧بددة سلفا كمتفق عليها

 دكر منظمة الشرطة الجنائية الدكلية في التصدم لجرائم الفساد: ثانيا

إف ا٥بدؼ الرئيسي من إنشاء منظمة األنَببوؿ ىو تنمية كتطوير التعاكف الدكٕب الشرطي ُب ٦باؿ مكافحة 
ا١برائم عرب الوطنية، كا١برائم بصفة عامة، لذلك فإف مكافحة ىذه ا١برائم بواسطة أجهزة الشرطة ا١بنائية ُب دكؿ 

 .2العآب ا٤بختلفة الٍب باتت غالبيتها أعضاء ُب ىذه ا٤بنظمة الدكلية ىي ا٥بدؼ ا٤بنشود من كراء إنشاء األنَببوؿ

كُب ٦باؿ مكافحة الفساد، فقد تدعمت منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية بآليات من أجل متابعة ىذا النوع 
 :3من ا١برائم تتمثل ُب

كتعمل ىذه االفرقة من ٦بموعات صغّبة من ا٣برباء الذين يضموف : أفرقة التحرؾ لمكافحة الفساد 
موظفْب متخصصْب من األنَببوؿ كمن جهات شريكة تعُب باحملاسبة ا١بنائية كالتدقيق، كبالكثّب من اجملاالت 

 .كقد ساعدت ىذه األفرقة عدة بلداف مثل إثيوبيا كالكامركف ُب التحقيق ُب قضايا فساد بالغة األٮبية. األخرل

 لتحديد 1999أنشأ ىذا الفريق  ُب سنة  :IGEC فريق الخبراء المعني بمكافحة الفساد-1
ككلف بإعداد كتنفيذ مبادرات جديدة لتعزيز كفاءة أجهزة إنفاذ . السياسات ا٤بتعلقة ٗبكافحة الفساد كالَبكيج ٥با

                                                             
 : للمنظمة موارد تتأتى من" من القانوف أألساسي للمنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية على 38تنص ا٤بادة -  1

 ؛مساٮبات األعضاء ا٤بالية- أ

 ".ٗبوافقتهاكات كا٤بساعدات كا٤بوارد األخرل، على أف تقَبف بقبوؿ اللجنة التنفيذية أك ترا٥ببات كاؿ- ب

 .27.أنظر، عبد الكرٙب حيمر، ا٤برجع السابق، ص-  2
3

:  على ا٤بوقع ،موجودCOM/FS/2015-02/ACO-01أنظر،األنَببوؿ،صحيفة كقائع رقم -
www.interpol.int/content/download/28277/377659/version/s/life/ACO01_02_2015_aR_WE

B_pdf. 
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القانوف ُب ٦باؿ مكافحة الفساد إٔب أقصى حد ٩بكن، كيأٌب أعضاؤه من مشارب مهنية ٨بتلفة، كمن ٝبيع مناطق 
 . متمما بذلك كاليتو2012العآب، كقد عقد ىذا الفريق اجتماعو األخّب ُب أكائل عاـ 

ىو برنامج لبناء القدرات، : البرنامج العالمي لألنتربوؿ المتعلق بمكافحة الفساد كاسترداد األصوؿ-2
. يتضمن حلقات عمل إقليمية كدكلية للتدريب على إثراء األصوؿ كتوجو إٔب كبار احملققْب كا٤بدعْب العامْب

كتشمل حلقات العمل ىذه تقنيات متنوعة للتحقيق ُب قضايا الفساد داخلية كدكلية، ٗبا ُب ذلك رفع األدلة 
، 2012ا١بنائية ا٢باسوبية كمتابعة عمليات التدقيق ُب األصوؿ ا٤بمتدة من الفساد، كمنذ إطبلؽ الربنامج ُب فرباير 

 . بلد50 ٧بقق كمدع عاـ من حوإب 300حلقات إقليمية لتدريب أكثر من  10نظمت 

 يعترب ا٤بكتب كصلة ٮبز بْب منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية كمنظمة IACOمكتب مكافحة الفساد -3
األمم ا٤بتحدة من خبلؿ ا٤بكتب األمِب ٤بكافحة ا٤بخدرات كا١برٲبة ا٤بنظمة، الذم يعمل على مراقبة مدل التطبيق 

 .الفعلي كالفعاؿ لبنود اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد

 كٗبجرد إخطار منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية بإحدل جرائم الفساد الٍب قد تأخذ طابعا دكليا كتبييض 
عائدات اإلجراـ أك رشوة ا٤بوظفْب العموميْب، أك صفات دكلية مشبوىة، يقـو فريق ا٣برباء ا٤بعِب ٗبكافحة الفساد 

بالبحث كالتحرم كٝبع كافة البيانات كا٤بعلومات ا٤بتعلقة با١برٲبة كاجملـر ا٤بتوفرة لدل ا٤بكاتب ا٤بركزية الوطنية 
 . للشرطة ا١بنائية الدكلية ا٤بتوافرة ُب أقاليم الدكؿ األعضاء

كتستخدـ ا٤بنظمة شبكة اتصاالت مؤمنة تغطي كافة أ٫باء العآب، حيث ترتبط الدكؿ األعضاء من خبلؿ 
 كتسهل ىذه الشبكة النقل .مكاتبهم الوطنية الرئيسية ببعضها البعض كمع سكرتارية ا٤بنظمة ُب ليوف بفرنسا

السريع للرسائل االلكَبكنية، كالٍب تشمل الرسائل ا٤بكتوبة، الصور الفوتوغرافية كالبصمات كغّبىا، كتنقل الشبكة 
 .1معدؿ أكثر من مليوف رسالة كل عاـ، كما توفر التسهيبلت األساسية لتنفيذ عمل ا٤بنظمة

    كالوظيفة األخرل الٍب تضطلع هبا منظمة األنَببوؿ ُب ٦باؿ البحث كالتحرم عن جرائم الفساد ىي 
 . 2مبلحقة كضبط اجملرمْب ا٥باربْب كتسليمهم

                                                             
 .600.، ص1995أنظر، عبد الواحد ٧بمد الفار، ا١برائم الدكلية كسلطة العقاب عليها، دار النهضة ا٤بصرية، القاىرة، -  1

2
أصدرت الشرطة الدكلية نشرة ٞبراء للقبض على فريد ٔباكم، ٪بل شقيق كزير ا٣بارجية ا١بزائرم األسبق كالقاضي السابق ُب ٧بكمة الىام، ٧بمد -  

كيعد فريد ٔباكم أبرز ا٤بتهمْب ُب فضيحة فساد ُب شركة النفط ا١بزائرية سوناطراؾ، الٍب تورط فيها عدد من الشخصيات كا٤بؤسسات كالشركات  .ٔباكم
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كتكمن أٮبية ىذه الوظيفة فيما كضعتو ا٤بنظمة لنفسها من أسس كقواعد هتدؼ إٔب سرعة اٚباذ إجراءات 
التحرم كالضبط بناء على طلب مقدـ لؤلمانة العامة للمنظمة عن طريق ا٤بكتب ا٤بركزم الكائن بالدكلة طالبة 

 .التسليم

 كيتضمن ىذا الطلب كافة البيانات كا٤بعلومات ا٣باصة بالشخص ا٤بطلوب ضبطو كتسليمو، كتقـو األمانة 
، 1العامة بفحص الطلب، فإذا تبْب ٥با أف ا١برٲبة ال تدخل ُب نطاؽ ا١برائم احملظورة على ا٤بنظمة التدخل فيها

 كُب حالة ضبط .فإهنا تقـو بإصدار نشرة دكلية لكافة ا٤بكاتب ا٤بركزية الوطنية الكائنة بالدكؿ األعضاء ُب ا٤بنظمة
ا٤بشتبو فيو أك ا٤بتهم ُب إحدل تلك الدكؿ، فإف ا٤بكتب ا٤بركزم لتلك الدكؿ يقـو بإخطار ا٤بكتب ا٤بماثل ُب 

الدكلة الطالبة التسليم، كعلى ىذه األخّبة أف تسلك اإلجراءات الدبلوماسية الٍب يتعْب اٚباذىا الستسبلـ 
 . 2ا٤بتهم

إف الدكر السابق ذكره ٤بنظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية يسهم ككما بينا بشكل فعاؿ ُب التحرم عن ا١برائم 
إال أنو نظرا ١بسامة األضرار الٍب ٙبدثها جرٲبة تبييض عائدات اإلجراـ على اجملتمع الدكٕب بشٌب جوانبو، حظيت 

، اعتمد 1995 للجمعية العامة للمنظمة ا٤بنعقدة ُب أكتوبر 64باىتماـ ا٤بنظمة بشكل خاص، ففي ا١بلسة 
كباإلٝباع إعبلف ٗبثابة قرار للتحرم كمكافحة تبييض األمواؿ ألكؿ مرة ُب تاريخ ا٤بنظمة، كتبِب ىذا القرار من 

الدكؿ األعضاء قد أبرز دكر ا٤بنظمة ُب مكافحة ا١برائم ا٤بالية الدكلية، كرغبة ىذه الدكؿ ُب تقوية كتعزيز التعاكف 
 .3الدكٕب

                                                                                                                                                                                              

اإليطالية ُب " إيِب" كأصدر اإلنَببوؿ النشرة بناء على طلب من القضاء اإليطإب الذم ٰبقق ُب قضية فساد تورط فيها مسؤكلوف ُب شركة .الدكلية
 عامان،ػ ٰبمل ثبلث جنسيات، تتمثل ُب 44كأشار موقع اإلنَببوؿ إٔب أف ا٤بتهم فريد ٔباكم، صاحب الػ ، صفقات مع شرطة سوناطراؾ ا١بزائرية

 :  أنظر، ا٤بوقع.ا١بزائرية، الفرنسية كالكندية
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html    
را باتا أف تنشط أك تتدخل ُب مسائل ظ ٰبظر على ا٤بنظمة ح" أنو  للمنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية الدكلية علىاألساسي من القانوف 3تنص ا٤بادة -  1
 ."ك شؤكف ذات طابع سياسي أك عسكرم أك عنصرمأ

2
 .601. عبد الوىاب ٧بمد الفار، ا٤برجع السابق، ص- 

3
 .603-602.عبد الوىاب ٧بمد الفار، ا٤برجع السابق، ص-  

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2014/04/26/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-.html
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 :1 التالية ُب التشريعات الداخليةتىذا كيوصي اإلعبلف الدكٕب األعضاء بتبِب اإلجراءا

اإلدانة ا١بزائية لؤلشخاص الذين يساٮبوف بصورة كيدية ُب تبييض األصوؿ الناٝبة عن األنشطة اإلجرامية -
 ؛(كجرائم الفساد مثبل)

منح السلطات القائمة على تنفيذ القانوف الصبلحيات الكافية لتعقب كمتابعة ك٘بميد األمواؿ ا٤بتحصل -
 عليها من األنشطة غّب القانونية؛

السماح للمصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية األخرل بتقدٙب تقارير بشأف الصفقات غّب االعتيادية أك ا٤بشكوؾ -
 فيها، كالٍب تتم من جانب العمبلء، دكف أف يعد ذلك إخبلال بااللتزاـ بالسرية ا٤بصرفية؛

 سنوات على األقل من تاريخ انتهاء الصفقة، بكل 5الطلب من ا٤بؤسسات ا٤بالية االحتفاظ ٤بدة -
السجبلت الضركرية حوؿ التعامبلت احمللية كالدكلية من جل ٛبكْب الدكؿ األعضاء من التحرم بصورة كافية عن 

تبييض األمواؿ، كتعزيز التعاكف الدكٕب من خبلؿ ٛبكْب الدكؿ األعضاء من االستجابة للطلبات ا٤بقدمة من الدكؿ 
 األخرل فيما يتعلق هبذه السجبلت؛

 .السماح بالتسلم السريع لؤلشخاص ا٤بهتمْب ٔبرائم تبييض األمواؿ-

 .ىذا كتتعدد مظاىر التعاكف الدكٕب ُب متابعة الكشف عن جرائم الفساد لتشمل ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة

 الفرع الثاني
 التعاكف الدكلي في مجاؿ المساعدة القانونية المتبادلة

يقوؿ األمْب العاـ السابق لؤلمم ا٤بتحدة ُب كلمة ٗبناسبة إصدار اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة 
إف ا١بماعات اإلجرامية ٓب تتأخر ُب االستفادة من  "2004ا٤بنظمة عرب الوطنية كالربكتوكوالت ا٤بلحقة هبا 

االقتصاد ا٤بعوٓب الراىن كمن التكنولوجيا ا٤بتقدمة الٍب تصاحبو، كلكن جهودنا من أجل مكافحة تلك ا١بماعات 
كتزكدنا ىذه االتفاقية بأداة جديدة للتصدم . ظلت حٌب اآلف مشتتة للغاية، كما أف أسلحتنا تكاد تكوف بالية

لببلء ا١برٲبة ا٤بنظمة كمشكلة عا٤بية، كبتعزيز التعاكف الدكٕب نستطيع أف ٫بدث تأثّبا حقيقا ُب مدل قدرة اجملرمْب 

                                                             
1
، 2012/2013 إبراىيم العيدم، تقنيات التحرم عن جرٲبة تبييض األمواؿ، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة كىراف، - 

 .112، 111.ص
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الدكليْب على مزاكلة نشاطهم بنجاح، كأف نساعد ا٤بواطنْب ُب كل مكاف ُب كفاحهم ا٤برير ُب غالب األحياف من 
 .1"أجل سبلمتهم ككرامتهم ُب ديارىم ك٦بتمعاهتم احمللية

يصف التحديات الٍب تواجو اليـو - السابق–ىذا االقتباس الوارد أعبله من األمْب العاـ لؤلمم ا٤بتحدة 
األمم ا٤بتحدة، كىي ٙبديات ربطت الناس ٝبيعا معا برابط ال مناص منو، ٗبن فيهم أكلئك الضالعوف ُب أنشطة 

فقد استوعب اجملرموف اهنداـ ا٢بواجز التقليدية بْب الدكؿ القوية بسهولة أسرع بكثّب من ا٢بكومات . غّب قانونية
كاألشخاص الذين يزاكلوف أنشطة خارجة عن القانوف ال . الٍب ركجت ٥بذه ا٢بواجز كاعتمدهتا ُب ا٤بقاـ األكؿ

يلتزموف مطلقا بتلك ا٢بواجز، بل يستغلوف كضع الشؤكف الدكلية الراىن ا١بديد، الذم يتيح ٥بم مركنة مستجدة 
ك٦باالت جديدة للقياـ بعملياهتم، يعززكف فيها النظاـ ا٣باص، الذم ٰبظى بتمويل جيد، كينح ٫بوا شديد القسوة 

 .معا

كُب ضوء خطورة ا١برٲبة ا٤بنظمة عموما، كجرائم الفساد خصوصا، كاف لزاما على الدكؿ أف تتعاكف لتوفّب 
مساعدة قانونية متبادلة، كىذا من أجل تبلُب العقبات السابقة، ٥بذا أضحت ىذه الصور من صور التعاكف الدكٕب 

 من اتفاقية األمم ا٤بتحدة 46حيث تنص ا٤بادة . 2ضركرة حتمية ٤بواجهة جرائم الفساد على ا٤بستول الدكٕب
تقدـ الدكؿ األطراؼ بعضها إٔب بعض أكرب قدر ٩بكن من ا٤بساعدات القانونية ا٤بتبادلة "٤بكافحة الفساد على أنو 

 .3"ُب التحقيقات كا٤ببلحقات اإلجراءات القضائية ا٤بتصلة با١برائم ا٤بشمولة هبذه االتفاقية

كتعترب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة لكل نشاط تبذلو السلطات القضائية ُب إحدل الدكؿ بناء على طلب 
سلطات الضبط القضائي أك إحدل السلطات القضائية ا٤بختصة ُب الدكؿ األجنبية كذلك ٤بصلحة العدالة ُب 

                                                             
1
 األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية اتفاقية٥بيئة األمم ا٤بتحدة ٗبناسبة إصدار السابق األمْب العاـ -أنظر، كلمة السيد كوُب عناف-  

 .1.ص ،2013عِب با٤بخدرات كا١برٲبة، مارس ٓب، منشورات مكتب األمم ا٤بتحدة ا2004نيويورؾ، األمم ا٤بتحدة - كالربكتوكوالت ا٤بلحقة هبا
2

 . 254.، ص2002 أنظر، مصطفى طاىر، ا٤بواجهة التشريعية لظاىرة غسل األمواؿ احملصلة من جرائم ا٤بخدرات، مطابع الشرطة، القاىرة، -

3
 لسنة العقلية ٪بد أف ىذا النص قد كرس ُب إطار اتفاقيات دكلية أخرل كاتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة اال٘بار غّب ا٤بشركع ُب ا٤بخدرات كا٤بؤثرات- 

 ىذه ا٤بادة أكرب قدر ٩بكن من ا٤بساعدات القانونية ٗبوجبتقدـ الدكؿ األطراؼ بعضها إٔب بعض  " أنو على7، قد نصت من خبلؿ ا٤بادة 1988
 من اتفاقية بالّبمو 18، ككذا ا٤بادة ".3 من ا٤بادة 1 قضائية تتعلق بأم جرٲبة منصوص عليها ُب الفقرة كإجراءاتا٤بتبادلة ُب أم ٙبقيقات كمبلحقات 

تقدـ الدكؿ األطراؼ بعضها لبعض أكرب قدر ٩بكن من " كالٍب تنص على 2000اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية )
 كٛبد كل 03 حسبما تنص عليها ا٤بادة االتفاقيةا٤بساعدات ا٤بتبادلة ُب التحقيقات كا٤ببلحقات كاإلجراءات القضائية فيما يتصل با١برائم ا٤بشمولة هبذه 

أ،ب من ا٤بادة /1 ُب أف ا١بـر ا٤بشار إليو ُب الفقرة لبلشتباهمنها األخرل تبادليا ٗبساعدة ٩باثلة عندما تكوف لدل الدكلة الطرؼ الطالبة دكاع معقولة 
 ...". ذك طابع كطِب03
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 تساعد الدكلة على استكماؿ ملفات القضايا من جبلؿ إجراءات معينة من التحقيقات الٍب 1الدكؿ األخّبة،
تعجز عنها السلطات القضائية لكوف الشاىد ا٤بطلوب ٠باعو أك األدلة ا٤بطلوبة تقع خارج إقليم الدكلة أك ُب حوزة 

 .سلطات أجنبية أخرل

 من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد قد ألزمت الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية بأف 46كرغم أف ا٤بادة 
تقدـ لبعضها البعض ا٤بساعدة القانونية ا٤ببادلة، إال أف األساس القانو٘ب ٥بذه األخّبة، يتمثل فيما يوجد بْب الدكؿ 

،كما 2من اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ حيث أف إجراءات ا٤بساعدة غالبا ما تتم كفقا ٥بذه االتفاقيات
كىذا ما أشارت إليو ا٤بادة . 3أساسا قانونيا ٥بذه اإلجراءات- ا٤بقدـ إليها طلب ا٤بساعدة-تعترب قوانْب الدكلة 

 .4 من ذات اإلتفاقية46/6

 (أكال)كبغية دراسة األحكاـ ا٤بوضوعية للمساعدة القانونية ا٤بتبادلة، سنتطرؽ إٔب صور ا٤بساعدة القانونية 
 .(ثانيا)ٍب ا١بوانب اإلجرامية للمساعدة القانونية ا٤بتبادلة 

 

 

                                                             
طا٤با استخدمت ا٤بعاىدات أساسا للتعاكف الدكٕب ُب ٝبيع أ٫باء العآب منذ سنْب عديدة، . 135.انظر سليماف عبد ا٤بنعم، ا٤برجع السابق، ص -1

حيث ٛبثل ا٤بعاىدات الواسطة الٍب تتسم بأشد صفة لر٠بية الٍب ٲبكن استخدامها سواء كاف ذلك ألغراض ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة، أـ كاف ألغراض 
 اتفاقية: تسليم اجملرمْب كعلى سبيل ا٤بثاؿ نذكر بعضا من االتفاقيات الدكلية ا٤بتعلقة با٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة الٍب دفعتها ا١بزائر، على سبيل ا٤بثاؿ

  .خاصة بشأف ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة كالتعاكف القضائي بْب ا١بزائر كالدكؿ األجنبية، ا٤بوقعة بْب ا١بزائر
 :أنظر، على سبيل ا٤بثاؿ اتفاقية خاصة بشأف ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة كالتعاكف القضائي ا٤بتوقعة بْب- 2

 .87.، ع1963.ر.ج.(1963 نوفمرب 14 ا٤بؤرخ ُب 63/450مرسـو رئاسي رقم )ا١بزائر كتونس - 
 .76.، ع1965. ر. ج1965 جويلية  29ا١بزائر كمصر - 
 .14.، ع1970.ر.، ج1970 جانفي 15ا١بزائر كموريتانيا -

 .69.، ع1995.ر.، ج1995 نوفمرب 12ا١بزائر كليبيا ...//- 

 .19.، ع2001.ر.، ج2001 مارس 29ا١بزائر كسوريا - 

 .68.ف ع2007.ر.، ج2007 أكتوبر 23ا١بزائر السوداف - 

 .136.سليماف عبد ا٤بنعم، ا٤برجع السابق، ص-  3
4
ال ٯبوز أف ٛبس أحكاـ ىذه ا٤بادة بااللتزامات الناشئة عن أم معاىدات "اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على أنو من  46/6تنص ا٤بادة -  

". أخرل، ثنائية أك متعددة األطراؼ، ٙبكم أك ستحكم، كليا أك جزئيا ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة
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 صور المساعدات القانونية المتبادلة: أكال
 المساعدات التلقائية-1

ٯبوز للسلطات ا٤بعنية لدل الدكلة الطرؼ دكف " بنصها على 46/4كىي الصورة الٍب أشارت إليها ا٤بادة 
 ...".مساس بالقانوف الداخلي، كدكف أف تتلقى طلب مسبقا أف ترسل معلومات

كما ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم نص على ىذا النوع من صور ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة، كىذا ٗبوجب ا٤بادة 
ٲبكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات اإلجرامية كفقا ٥بذا القانوف إٔب أية "ـ كالٍب تنص على أنو .ؼ.ك. ؽ69

دكلة طرؼ ُب االتفاقية دكف طلب مسبق منها، عندما يتبْب أف ىذه ا٤بعلومات قد تساعد الدكلة ا٤بعنية على 
 ". إجراء ٙبقيقات أك متابعات أك إجراءات قضائية، أك تسمح لتلك الدكلة بتقدٙب كلب يرمي إٔب ا٤بصادرة

ؼ دكف مساس ٗبا ٯبرم من ٙبريات .ـ.ـ.أ. من إ46 من ا٤بادة 4ىذا كترسل ا٤بعلومات ٗبقتضى الفقرة 
كعلى السلطات ا٤بختصة الٍب . كإجراءات جنائية ُب الدكلة الٍب تتبع ٥با السلطات ا٤بعينة الٍب تقدـ تلك ا٤بعلومات

تتلقى ا٤بعلومات أف ٛبتثل ألم طلب بإبقاء تلك ا٤بعلومات طي الكتماف كأف مؤقتا، أك بفرض قيود على 
استخدامها، غّب أف ىذا ال ٲبنع الدكلة الطرؼ ا٤بتلقية، من أف تفشي ُب سياؽ إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا 

 .متهما
كُب تلك ا٢بالة، تقـو الدكلة الطرؼ ا٤بتلقية بإشعار الدكلة الطرؼ ا٤برسلة قبل إفشاء تلك ا٤بعلومات، 

كتتشاكر مع الدكلة الطرؼ ا٤برسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، كإذا تعذر ُب حالة استثنائية توجب إشعار مسبق، 
 .1كجب على الدكلة الطرؼ ا٤بتلقية إببلغ الدكلة الطرؼ ا٤برسلة بذلك اإلفشاء دكف إبطاء

  المساعدة بناء على طلب-2

كالٍب أجازت طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة الٍب  اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد 46/3نصت عليها ا٤بادة 
 :تقدـ كفقا ٥بذه ا٤بادة ألم من األغراض التالية

 ا٢بصوؿ على أدلة كأقواؿ أشخاص؛- أ
 تبليغ ا٤بستندات القضائية؛-ب
 تنفيذ عمليات التفتيش كا٢بجز كالتجميد؛-ج

                                                             
1
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/4ا٤بادة -  
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 فحص األشياء كا٤بواقع،-د
 تقدٙب ا٤بعلومات كا٤بواد كاألدلة كتقدٲبات ا٣برباء؛-ق
تقدٙب أصوؿ ا٤بستندات كالسجبلت ذات الصلة، ٗبا فيها السجبلت ا٢بكومية أك ا٤بصرفية أك ا٤بالية أك -ك

 سجبلت الشركاء أك ا٤بنشآت التجارية، أك نسخ مصادؽ عليها،
 ٙبديد العائدات اإلجرامية أك ا٤بمتلكات أك األدكات أك األشياء األخرل أك اقتفاء أثرىا ألغراض إثباتيو؛-ز
 تيسّب مثوؿ األشخاص طواعية ُب الدكلة الطرؼ الطالبة؛-ح
 أم نوع آخر من ا٤بساعدات ال يتعارض مع القانوف الداخلي للدكلة الطرؼ متلقية الطلب؛-ط
 استبانة عائدات ا١برٲبة كفقا ألحكاـ الفصل ا٣بامس من ىذه االتفاقيات ك٘بميدىا كاقتفاء أثرىا؛ -م
 .استّباد ا٤بوجودات، كفقا ألحكاـ الفصل ا٣بامس من ىذه االتفاقية-ؾ

أم نوع آخر من ا٤بساعدات "كيبلحظ أف االتفاقية قد كسعت من نطاؽ ك٦باؿ ا٤بساعدة من خبلؿ ذكرىا 
كىو ما يعرب عن نية االتفاقية ُب ترؾ اجملاؿ كأيضا " ال يتعارض مع القانوف الداخلي للدكلة الطرؼ متلقية الطلب

أماـ الدكؿ إلبداء أم صورة من صور التعاكف الدكٕب عن طريق ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة بغية الوقوؼ ُب كجو 
 . الفساد

 كيتمثل ىذا النموذج ُب ا٤بساعدة القانونية الصورة ا٤بثالية ُب ٦باؿ التعاكف الدكٕب ٤بكافحة جرائم الفساد 
 .1كمبلحقة مرتكبيو

 الجوانب اإلجرامية للمساعدة القانونية المتبادلة: ثانيا
  لئلحاطة با١بوانب اإلجرائية للمساعدة القانونية ا٤بتبادلة تتعرض تباعا السلطة ا٤بختصة بتنفيذ طلب 

 .ا٤بساعدة، ٍب شكل كمضموف طلب ا٤بساعدة ككذا كيفية تنفيذه، ٍب حالة تأجيل الطلب أك رفضو

 السلطة المختصة بتنفيذ طلب المساعدة-1
ٯبب على كل دكلة طرؼ تقـو بتعيْب سلطة مركزية تسند إليها مسؤكلية كصبلحية تلقي طلبات ا٤بساعدة 

. 2القانونية ا٤بتبادلة، كتنفيذ تلك الطلبات أك إحالتها إٔب السلطات ا٤بعنية لتنفيذىا

                                                             
1
 .138.سليماف عبد ا٤بنعم، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .458.ص  مصطفى طاىر، ا٤برجع السابق،- 
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كحيثما كاف للدكلة الطرؼ منطقة خاصة أك إقليم خاص ذك نطاؽ مستقل للمساعدة القانونية ا٤بتبادلة، 
كتتكفل السلطات ا٤بركزية .جاز ٥با أف تسمي سلطة مركزية منفردة تتؤب ا٤بهاـ ذاهتا ُب تلك ا٤بنطقة أك ذلك اإلقليم

كحيثما تقـو السلطة ا٤بركزم بإحالة الطلب إٔب سلطة . بتنفيذ الطلبات ا٤بلقاة أك إحالتها بسرعة كعلى ٫بو مناسب
 .1معينة لتنفيذه، عليها أف تشجع تلك السلطة ا٤بعنية على تنفيذ الطلب بسرعة كبطريقة سليمة

كيتعْب إببلغ األمْب العاـ لؤلمم ا٤بتحدة باسم السلطة ا٤بركزية ا٤بسماة ٥بذا الغرض كقت قياـ الدكلة الطرؼ 
. بإيداع صك تصديقها على ىذه االتفاقية أك قبو٥با أك إقرارىا أك االنضماـ إليها

كتوجو طلبات ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة كأم مراسبلت تتعلق هبا إٔب السلطات ا٤بركزية الٍب تسميها الدكؿ 
األطراؼ كال ٲبس ىذا الشرط حق أم دكلة ُب أف يشَبط توجيو مثل ىذه الطلبات كا٤براسل إليها عرب القنوات 

الدبلوماسية، أما ُب ا٢باالت العاجلة، كحيثما تتفق الدكلتاف الطرفاف ا٤بعنيتاف، فعن طريق ا٤بنظمة الدكلية للشرطة 
 .  2ا١بنائية إف أمكن ذلك

ـ السلطة ا٤بختصة بتلقي لتعاكف الدكٕب بوزارة العدؿ الٍب .ؼ.ك. ؽ67كقد حدد ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة 
ـ لدل ا١ببهة القضائية ا٤بتخصصة، كتقـو النيابة العامة بإرساؿ ىذا الطلب إٔب احملكمة اتقـو بتحويلو للنائب الع
. 3ا٤بختصة مرفقا بطلباهتا

 شكل كمضموف الطلب-2
لقد بينت االتفاقية الوصف الذم ٯبب أف يكوف عليو طلب ا٤بساعدة، فهو نص مكتوب، كقد يكوف 
شفهيا ُب حالة االستعجاؿ على أف يؤكد كتابة على الفور، كأف يكوف بلغة مقبولة لدل الدكلة الطرؼ متلقية 

الطلب، كُب ظركؼ تتيح لتلك الدكلة الطرؼ أف تتحقق من صحتو، كيتعْب إببلغ األمْب لؤلمم ا٤بتحدة باللغة أك 
اللغات ا٤بقبولة لدل الدكلة الطرؼ كقت قياـ كل دكلة بإيداع صك تصديقها على االتفاقية أك قبو٥با أك إقرارىا أك 

 .  4االنضماـ إليها
 :5كيتضمن طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة العناصر التالية

 ىوية السلطة مقدمة الطلب؛-أ

                                                             
 . اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/13ا٤بادة - 1
 . اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/13ا٤بادة - 2
 .ـ.ؼ.ك. ؽ67/2ا٤بادة -  3
4
 . اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/14ا٤بادة -  

5
 . اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/15 ا٤بادة - 
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موضوع كطبيعة التحقيق أك ا٤ببلحقة أك اإلجراء القضائي الذم يتعلق بو الطلب، كاسم ككظائف -ب
 السلطة الٍب تتؤب التحقيق أك ا٤ببلحقة أك اإلجراء القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة با٤بوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات ا٤بقدمة لغرض تبليغ مستندات -ج
 قضائية؛
 كصفا للمساعدة ا٤بلتمسة كتفاصيل أم إجراءات معينة تود الدكلة الطرؼ الطالبة إتباعها؛-د
 ىوية أم شخص معِب كمكانو كجنسيتو، حيثما أمكن ذلك؛-ق
 .الغرض الذم تلتمس من أجلو األدلة كا٤بعلومات كالتدابّب-ك

كما أنو ُب سبيل تنفيذ طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة على أكمل كجو، أجازت االتفاقية للدكؿ 
األطراؼ متلقية الطلب أف تطلب معلومات إضافية، عندما يتبْب ٥با أهنا ضركرية لتنفيذ الطلب كفقا لقانوف 

. 1داخلي أك عندما يكوف من شأف ىذه ا٤بعلومات أف تسهل ىذا التنفيذ

كينبغي القياـ بصياغة الطلب بطريقة كاضحة كموجزة، مع االنتباه إٔب تبياف ما ىي النتائج ا٤برغوب ا٢بصوؿ 
كمن ٍب ينبغي أف يتضمن الطلب ما يكفي من ا٤بعلومات إلتاحة اجملاؿ للدكلة . عليها من الطلب بتفصيل دقيق

متلقية الطلب للتصرؼ بشأنو من دكف تعثر ُب خليط من الوقائع غّب ا٤بَبابطة، أك تقييد الدكلة متلقية الطلب ُب 
 .كيفية تقدٙب ا٤بساعدة البلزمة

كالواقع أف إجراء ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة ال ٲبكن العمل بو إال حْب يكوف الطلب بذاتو قد أحيل 
بالطريقة الصحيحة بشركطها السابقة، كىنا بالذات ٲبكن أف ينشأ إشكاؿ حقيقي حينما ال تكوف الدكلة الطالبة 

كال الدكلة متلقية الطلب على معرفة ضليعة بالنظاـ القانو٘ب لكل منهما، ٩با يؤدم إٔب سوء صياغة طلبات 
 . التعاكف، كضياع الوقت الثمْب، كا٣بلل القانو٘ب ُب كسائل اإلثبات الٍب تكوف ضئيلة الفائدة للدكلة الطالبة

 تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة-3
تقـو الدكلة الطرؼ متلقية الطلب بتنفيذ : "من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد 46/24كفقا للمادة 

طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة ُب أقرب كقت ٩بكن، كتراعي إٔب أقصى مدل ٩بكن ما تقَبحو الدكلة الطرؼ 
كٯبوز للدكلة الطرؼ الطالبة أف تقدـ استفسارات . الطالبة من آجاؿ، يفضل أف تورد أسباهبا ُب الطلب ذاتو

معقولة للحصوؿ على معلومات عن حالة التدابّب الٍب أخذهتا الدكلة الطرؼ متلقية الطلب كالتقدـ ا١بارم ُب 
كعلى الدكلة الطرؼ متلقية الطلب أف ترد على ما تتلقاه من  الدكلة الطرؼ الطالبة من استفسارات معقولة . ذلك

                                                             
1
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/16 ا٤بادة - 
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كتقـو الدكلة الطرؼ بإببلغ الدكلة الطرؼ متلقية الطلب، على كجو .عن كضعية الطلب كالتقدـ احملرز ُب معا١بتو
 ".السرعة، عندما تنتهي حاجتها إٔب ا٤بساعدة ا٤بلتمسة

كاالتفاقية كإف كانت قد أشارت إٔب ضركرة تنفيذ طلب ا٤بساعدة ُب أقرب كقت ٩بكن إال أهنا ٓب ٙبدد 
 .مراحل كإجراءات معينة يتم من خبل٥با تنفيذ الطلب

ال ٯبوز للدكلة  "46/5باإلضافة إٔب القيود الواردة على استخداـ ا٤بعلومات كاألدلة كىذا كما جاء ُب ا٤بادة 
 األدلة الٍب تزكدىا هبا الدكلة الطرؼ متلقية الطلب، أك أف تستخدمها ُب ٙبقيقات أكالطالبة أف تنقل ا٤بعلومات 

رة ما ٲبنع الدكلة الطرؼ الطالبة ؽكليس ُب ىذه الف. أك مبلحقات أك إجراءات قضائية غّب تلك ا٤بذكورة ُب الطلب
كُب ىذه ا٢بالة، على الدكلة الطالبة أف تشعر .  تفشي ُب إجراءاهتا معلومات أك أدلة مربئة لشخص متهمفمن أ

الدكلة الطرؼ متلقية الطلب قبل حدكث اإلفشاء كأف تتشاكر مع الدكلة الطرؼ متلقية الطلب إذا ما طلب منها 
ٔب الدكلة الطرؼ الطالبة أف تبلغ الدكلة عذلك، كإذا تعذر، ُب حالة استثنائية، توجيو إشعار مسبق، كجب 

 . "الطرؼ متلقية الطلب بذلك اإلفشاء بدكف إبطاء

فبمقتضى ىذه الفقرة، تسمح اإلتفاقية للسلطات ا٤بعنية لدل الدكلة الطرؼ، دكف أف تتلقى طلبا مسبقا، 
أف ترسل معلومات ذات صلة ٗبسائل جنائية إٔب سلطة ٨بتصة ُب دكلة طرؼ أخرل، حيثما تعتقد أف ىذه 

كىنا تلـز . ا٤بعلومات ٲبكن أف تساعد تلك السلطة على القياـ بالتحريات كاإلجراءات ا١بنائية أك إٛبامها بنجاح
االتفاقية سلطات الدكلة ا٤بتلقية باإلبقاء على سرية ىذه ا٤بعلومات إال إذا تبْب ىذه أف ىذه األخّبة قد تكوف 

دليبل لرباءة شخص متهم، ففي ىذه ا٢بالة تقـو الدكلة ا٤بتلقية بإشعار الدكلة ا٤برسلة قبل إفشاء تلك ا٤بعومات، 
 . كتتشاكر معها إذا ما طلب إليها ذاؾ

 من ىذه ا٤بادة، ال ٯبوز مبلحقة أك احتجاز أك معاقبة 12دكف ا٤بساس بتطبيق الفقرة : "46/27كا٤بادة 
أم شاىد أك خبّب أك شخص أخر يوافق، بناء على طلب الدكلة الطرؼ الطالبة، أك إخضاعو ألم إجراء آخر 

يقيد حريتو الشخصية ُب ذلك اإلقليم، بسبب أم فعل أك إغفاؿ أك حكم إدانة سابق ٤بغادرتو إقليم الدكلة 
كينتهي ضماف عدـ تعرض ىذا مٌب بقي الشاىد أك ا٣ببّب أك الشخص اآلخر ٗبحض . الطرؼ متلقية الطلب

 يوما متصلة، أك 15اختياره ُب إقليم الدكلة الطرؼ الطالبة، بعد أف تكوف قد أتيحت لو فرصة مغادرة خبلؿ مدة 
أم مدة تتفق عليها الدكلتاف الطرفاف، اعتبارا من التاريخ الذم أبلغ فيو ر٠بيا بأف كجوده ٓب يعد كاجبا للسلطات 

 ". القضائية، أك مٌب عاد إٔب ذلك اإلقليم ٗبحض اختياره بعد أف يكوف غادره
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يتضح لنا من خبلؿ ىذا النص أف رغبة كاضعي ىذه االتفاقية إٔب ا٤بضي قدما ُب ٦باؿ مكافحة الفساد، 
كذلك من خبلؿ منح الشهود كا٣برباء مساحة أكسع كحرية أكرب ُب اإلدالء بشهادهتم كإيصاؿ خرباهتم أك ٘بارهبم 
أك معارفهم إٔب السلطات، كبالتإب فإف الدكؿ األطراؼ ملزمة باٚباذ تدابّب مناسبة، ُب حدكد إمكاناهتا كٗبا يتوافق 

 .مع نظامها القانو٘ب، توفّب ٞباية للشهود كا٣برباء من أم انتقاـ أك ترىيب ٧بتمل

 تأجيل كرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة-4
ٯبوز للطرؼ متلقي الطلب تأجيل ا٤بساعدة القانونية على أساس أنو يتعارض مع ٙبقيقات أك عبلقات أك 

إجراءات جنائية جارية، كُب ىذه ا٢بالة أك حالة الرفض، يعْب على الدكلة ا٤بطالبة أف تتشاكر مع الدكلة الطالبة 
لتقرير مدل إمكانية تقدٙب ا٤بساعدات كفقا ٤با تراه الدكلة ا٤بطالبة ضركريا من شركط كأكضاع، فإذا قبلت الدكلة 

 .1الطرؼ الطالبة تلك ا٤بساعدة مرىونة بتلك الشركط، كجب عليها االمتثاؿ لتلك الشركط
 :2كٯبوز للدكلة أف ترفض طلب ا٤بساعدة ُب ا٢باالت اآلتية

 ؛(سبب شكلي)إذا ٓب يقدـ الطلب كفقا ألحكاـ ىذه ا٤بادة -
إذا رأت الدكلة الطرؼ متلقية الطلب أف تنفيذ الطلب قد ٲبس بسيادهتا أك أمنها أك نظامها العاـ أك -
 ؛3 األساسية األخرلامصا٢بو

إذا كاف القانوف الداخلي للدكلة الطرؼ متلقية الطلب ٰبظر على سلطاهتا تنفيذ اإلجراءات ا٤بطلوب -
بشأف أم جـر ٩باثل، لو كاف ذلك ا١بـر خاضعا لتحقيق أك مبلحقة أك إجراءات قضائية ُب إطار كاليتها 

 ؛(رفض لسبب قانو٘ب)القضائية 
إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظاـ القانو٘ب للدكلة الطرؼ متلقية الطالب ٰبضر على سلطاهتا -

تنفيذ اإلجراء ا٤بطلوب بشأف أم جـر ٩باثل، كلو كاف ذلك  ا١بـر خاضعا لتحقيق أك مبلحقة أك إجراءات قضائية 
 ؛(رفض لسبب قانو٘ب)ُب إطار كاليتها القضائية 

إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظاـ القانو٘ب للدكلة متلقية الطلب فيما يتعلق با٤بساعدة القانونية -
 .ا٤بتبادلة

                                                             
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد46/25،26ا٤بواد -  1
 .من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد 46/21ا٤بادة -  2
كمع أف ىذا ا٤ببدأ ال يستخدـ على ٫بو . مبدأ ا٤بصلحة الوطنية أك العمومية، مفهـو عريض يشمل جوانب متعددة قد ترغب الدكلة ُب ٞبايتها-  3

ا٤برجع عِب با٤بخدرات كا١برٲبة، ٓبمنشورات مكتب األمم ا٤بتحدة ا. شائع، فإنو ٲبكن تطبيقو ُب ا٢باالت الٍب تنطوم على ٠بات خاصة باألمن الوطِب
 .70.السابق، ص
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، فإنو يعد كسب آخر لرفض األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفسادب من اتفاقية – 46/09ىذا كطبقا للمادة -
، أم إذا كانت ا١برٲبة ا٤بستهدفة بالطلب غّب منصوص كغّب 1ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة انتفاء ازدكاجية التجرٙب

 .معاقب عليها ُب قانوف الطرؼ متلقي الطلب
ج أف انتفاء -46/9كا٢بقيقة أف االتفاقية ٓب تأخذ صراحة بشرط ازدكاجية التجرٙب، بل اعتربت ُب ا٤بادة 

 .ازدكاجية التجرٙب ال ٰبوؿ دكف إجراء كتقدٙب االستجابة لطلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة

 .كما ٲبكن رفض تقدٙب ا٤بساعدة طبقا لنص ا٤بادة أعبله، حيثما تتعلق الطلبات بأمور تافهة
كما ٲبكن مبلحظتو على أسباب رفض طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة، أهنا جاءت موسعة كفضفاضة، 
ٕبيث أفرغت جوىر ا٤بساعدة القانونية من ٧بتواىا، كذلك ٗبنحها الدكؿ األطراؼ سلطة تقديرية كاسعة لرفض 

 .طلب ا٤بساعدة استنادا إٔب أحد األسباب السابقة
كما أف ا٤بشرع ٓب يورد نصا صرٰبا يتعلق بإمكانية رفض طلب ا٤بساعدة القانونية ما عدا ما كرد ُب نص 

- حسب تقدرينا–، كىو ٩با يفيد "ما ٓب ٙبل اعتبارات خاصة دكف إجابتو"...ج بنصها على .إ. ؽ723ا٤بادة 
 .إٔب التفصيل السابق ألسباب الرفض الذم أكردتو اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد

 من اتفاقية 46كما أنو ال ٯبوز للدكؿ األطراؼ أف ترفض تقدٙب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة عمبل با٤بادة 
كمن ا٤بهم أف ىذا ا٢بظر ال يطبق إال ُب حاؿ عدـ كجود . األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ألسباب السرية ا٤بصرفية

بدال من ذلك فغن الدكؿ األطراؼ ملزمة بضماف عدـ جواز التذرع . معاىدة بشأف ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة
 .هبذه ا٢بجية سببا للرفض ٗبقتضى قوانينها الداخلية

 اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد يتعْب على الفريق ا٤بتلقي إبداء أسباب الرفض، 46/23ككفقا للمادة 
كما ال ٯبوز للدكؿ األطراؼ أف ترفض طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة جملرد أف ا١بـر يعترب أيضا متصبل بأمور 

 . مالية كما ىو ا٢باؿ ُب بعض صور جرائم الفساد

خطورة الفساد قد تنعقد عندما تتورط ا٤بؤسسات ا٤بالية كا٤بصرفية ُب عمليات غسيل عائدات جرائم 
الفساد، عن طريق قياـ ىذه ا٤بؤسسات بأفعاؿ أك معامبلت تَبتب عليها إخفاء الصفة الغّب مشركعة ٤بتحصبلت 

                                                             
موضوع طلب مساعدة قانونية متبادلة، تصرفا - ُب ىذه ا٢بالة–ثنائية أك ازدكاجية التجرٙب مبدأ قانو٘ب يقتضي أف يكوف تصرؼ الشخص الذم ىو -  1

كىو مفهـو يؤدم غالبا دكرا كبّبا ُب القانوف ا٣باص بتسليم . ٲبكن اعتباره جرما جنائيا ُب الدكلة الطالبة كُب الدكلة متلقية الطلب على حد سواء
كيتدرج من عدـ لزكمو مطلقا، إٔب لزكمو بشأف بعض من . اجملرمْب، غّب أنو ٲبكن أف يوجد أحيانا ُب القانوف ا٣باص با٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة أيضا

منشورات مكتب األمم ا٤بتحدة . أعماؿ ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة الٍب تتسم باإلرغاـ، إٔب لزكمو بشأف أم نوع من أنواع ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة
 .69.ا٤برجع السابق، صعِب با٤بخدرات كا١برٲبة، ٓبا
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ا١برٲبة، أك قطع الصلة بْب ىذه ا٤بتحصبلت كمصدرىا غّب ا٤بشركع، األمر الذم يعيق تتبع ىذه ا١برائم كالقبض 
كبغية ٘بنب ىذا الوضع، نصت اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد على صورة أخرل تدخل . على مرتكبيها

 .  بصورة أك بأخرل بالتعاكف الدكٕب ُب ٦باؿ ا٤بؤسسات كا٤بصارؼ ا٤بالية
 

 الفرع الثالث
 التعاكف الدكلي في مجاؿ المصارؼ كالمؤسسات المالية

، نظرا ٤با 1تعترب ا٤بؤسسات ا٤بالية خاصة البنوؾ منها من أىم ا٢بلقات الٍب تدكر فيها األمواؿ غّب ا٤بشرعة
تتمتع بو من تشعب العمليات ا٤بصرفية، كسرعتها كتداخلها، ٩با يسبب إبعاد األمواؿ غّب ا٤بشركعة كإخفاء 

مصدرىا، خاصة ُب ظل تقدٙب العمليات ا٤بصرفية كاستفادهتا من األساليب التكنولوجية ا٢بديثة، األمر الذم ٯبعل 
تعترب عملية غسيل األمواؿ ا٤بتأتية من جرائم الفساد كأم نشاط . عملية كشفها ٰبتاج إٔب كقت كتكاليف إضافية

إجرامي ينتج عنو آثار سلبية ٛبس نواحي ٨بتلفة من اجملتمع، كغّب انو نظرا ٤با ٛبثلو جرائم الفساد من طبيعة خاصة 
، فإف ٥با تأثّبات بالغة ا٣بطورة سواء على الدكؿ الٍب انتهجت عنها األمواؿ غّب 2الرتباطها الوثيق با١برٲبة ا٤بنظمة

 .ا٤بشركعة ا٤براد غسلها أـ على الدكؿ الٍب يتم فيها الغسيل

فهذه األمواؿ غّب ا٤بشركعة ال تتصف باالستقرار، فهي تظل أمواؿ قلقة ألهنا مذعورة، كمن ٜبة تنتقل من 
شكل آلخر من أشكاؿ االحتفاظ بالثركة، كما قد تتحوؿ إٔب كدائع، ٍب أسهم كسندات، ٍب شراء عقارات إذ أهنا 

 . 3تَبكز ُب أنشطة تسهل تسللها، ٩با ٯبعلها ال تشكل إضافة حقيقية للطاقة اإلنتاجية لبلقتصاد القومي

كل ىذا ٯبعل الدكلة الٍب ٠بحت بدخوؿ ىذه األمواؿ إٔب بنوكها أك مؤسساهتا ا٤بصرفية عرضة الٚباذ 
بعض اإلجراءات االقتصادية الضارة مثل ٘بميد أرصدهتا ُب ا٣بارج، أك فرض عقوبات اقتصادية تضر صادراهتا 

                                                             
1
 مليار دكالر 50 ك30تشّب التقديرات السنوية إٔب أف التدفقات الدكلية لعائدات الفساد تَباكح ما بْب . 227.كسيلة بن بشّب، ا٤برجع السابق، ص-  

 مليار دكالر أمريكي، كتَباكح ىذه التقديرات فينا يتعلق بالتدفقات الصادرة عن اقتصاديات 40أمريكي، أم أف متوسط ىذه العائدات يقدر بنحو 
كٲبثل ىذا .  مليار دكالر أمريكي30 مليار دكالر أمريكي، أم ما يقرر بنحو 40 ك20البلداف النامية كاالقتصاديات الٍب ٛبر ٗبرحلة انتقالية، ما بْب 

 %25، كىو العاـ الذم بدأ فيو االىتماـ باستّباد ا٤بوجودات على ا٤بستول العا٤بي، كال يزاؿ ٲبثل أكثر من 2000الرقم نصف ا٤بساعدة اإل٭بائية لعاـ 
التأثّب السليب لعدـ إعادة األمواؿ ا٤بتأتية من مصدر غّب مشركع إٔب بلداهنا األصلية على "أنظر، . 2010من ا٤بساحة اإل٭بائية الر٠بية ا٤بسجلة لعاـ 

 /42/19التمتع ٕبقوؽ اإلنساف، كالسيما ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، تقرير مفوضة األمم ا٤بتحدة السامة ٢بقوؽ اإلنساف، رقم 

A/HRC 04.، ص2011 ديسمرب 14، بتاريخ. 
2
 .48.ص.أنظر، ما قلناه بشاف العبلقة بْب الفساد كا١برٲبة ا٤بنظمة-  

3
 .42.دليلة مباركي، ا٤برجع السابق، ص-  
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كاالستثمار فيها، فضبل عن اإلساءة لسمعة الدكلة كمصداقيتها، األمر الذم يقوض الدافع لبلستثمار ا١باد فيها 
 .1خشية اختبلط ىذه االستثمارات بأمواؿ مشبوىة ٩با ٯبعلها عرضة ٤بخاطر عديد

كُب ضوء ذلك، كباعتبار النظم ا٤بصرفية ا٤بتساىلة ا٤بتطورة، تعد األرضية ا٣بصبة لعملية تبييض عائدات 
جرائم الفساد، فبات إلزاما على ا٤بؤسسات ا٤بالية أف تتحلى ٖباصية اليقظة كا٢بذر بشأف العمليات ا٤بصرفية الٍب 

 .تقـو هبا، ٗبا يؤدم إٔب سد الثغرات الٍب قد تسلك منها األمواؿ غّب النظيفة

 كىذا الدكر الوقائي الذم ٲبكن أف تضطلع بو ا٤بؤسسات ا٤بالية يقتضي منها مراعاة ٝبلة من االلتزامات 
جاءت هبا اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كتتمثل ُب مراعاة الشفافية ا٤بصرفية لكشف العمليات ا٤برتبطة 

 .(ثالثا)، تقدٙب ا٤بعلومات ا٤بتعلقة بعائدات الفساد (ثانيا) حضر إنشاء ا٤بصارؼ الصورية ،(أكال)بالفساد

 مراعاة الشفافية المصرفية لكشف العمليات المرتبطة بالفساد: أكال

ـ .ؼ.ك. ؽ58عاِب ا٤بشرع ا١بزائرم دكر البنوؾ كا٤بؤسسات ا٤بالية ُب مكافحة جرائم الفساد، ضمن ا٤بادة 
كنص ُب ٦بملها حوؿ مهمة الفحص الدقيق الذم يتعْب على ىذه ا٤بصارؼ اٚباذىا عند فتح ا٢بسابات ا٣باصة 

 .باألشخاص الطبيعيْب أك االعتباريْب أك عند مسك ىذه ا٢بسابات أك تسجيل العمليات بشأهنا

على كل دكلة طرؼ " اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ىذا االلتزاـ بنصها  14كما تضمنت ا٤بادة 
أف تنشئ نظاما داخليا شامبل للرقابة كاإلشراؼ على ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية، ٗبا ُب ذلك الشخصيات 

الطبيعية أك االعتبارية الٍب تقدـ خدمات نظامية أك غّب نظامية ُب ٦باؿ إحالة األمواؿ أك كل ما لو قيمة، كعند 
كمن أجل ردع . االقتضاء على ا٥بيئات األخرل ا٤بعرضة بوجو خاص لغسيل األمواؿ ضمن نظاـ اختصاصها

ككشف ٝبيع أشكاؿ غسيل األمواؿ، يتعْب أف يشدد ذلك النظاـ على ا٤بتطلبات ا٣باصة بتحديد ىوية الزبائن 
 ".كا٤بالكْب ا٤بنتفعْب، عند االقتضاء، كحفظ السجبلت كاإلببلغ عن ا٤بعامبلت ا٤بشبوىة

كمن أجل الكشف عن العمليات ا٤بالية ا٤برتبطة بالفساد، يتعْب على ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية غّب 
 : 2ا٤بصرفية أف تتخذ ما يلي

                                                             
1
 .42.دليلة مباركي، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .ـ.ؼ.ك. ؽ58ا٤بادة -  



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

297 

 

تلتـز با٤بعطيات الواردة بشأف األشخاص الطبيعيْب أك االعتباريْب الذين يتعْب أف تطبق عليها -1
ا٤بؤسسات ا٤بالية الفحص الدقيق على حساباهتا، ككذا أنواع ا٢بسابات كالعمليات الٍب تتطلب متابعة خاصة، 

 .باإلضافة إٔب التدابّب الواجب اٚباذىا لفتح ىذه ا٢بسابات كمسكها كتسجيل العمليات

تأخذ بعْب االعتبار ا٤بعلومات الٍب تبلغ ٥با ُب إطار التعامل مع السلطات األجنبية، كالسيما ا٤بتعلقة -2
 .منها هبوية األشخاص الطبيعيْب أك االعتباريْب الطْب ٯبب مراقبة حساباهتم بدقة

ٛبسك كشوؼ كافية للحسابات كالعمليات ا٤بتعلقة باألشخاص ا٤بذكورين ُب الفقرتْب األكٔب كالثانية من -3
سنوات كحد أدٗب من تاريخ آخر عملية مدكنة فيها، على أف تتضمن ىذه الكشوفات  (5)ىذه ا٤بادة، لفَبة 

 . معلومات عن ىوية الزبوف، كقدر اإلمكاف، معلومات عن ىوية ا٤بالك ا٤بنتفع

ـ على ضركرة إخضاع ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية غّب ا٤بصرفية ٗبا .ؼ.ك. ؽ16ىذا كقد تضمنت ا٤بادة 
ُب ذلك األشخاص الطبيعيْب أك االعتباريْب الذين يقدموف خدمات نظامية أك غّب نظامية ُب ٦باؿ ٙبويل األمواؿ 
أك كل ما لو قيمة، أف ٚبضع لنظاـ رقابة داخلي من شأنو منع ككشف ٝبيع أشكاؿ تبييض األمواؿ كفقا للتشريع 

 .كالتنظيم ا٤بعموؿ هبما

 الدكؿ األطراؼ عند 14/4ـ كُب إطار التعاكف الدكٕب، تلـز ا٤بادة .ؼ.ك. ؽ16كتدعيما ٥بذه ا٤بادة 
إنشائها لنظاـ رقايب كإشراُب داخلي أف تسَبشد با٤ببادرات ذات الصلة الٍب اٚبذهتا ا٤بؤسسات اإلقليمية كاألقاليمية 

 .    كا٤بتعددة األطراؼ ضد غسيل األمواؿ

 حظر إنشاء المصاريف الصورية كغير الخاضعة للرقابة: ثانيا

نص ا٤بشرع على عدـ السماح بإنشاء مصارؼ ليس ٥با حقوؽ مادية كال تنتسب إٔب ٦بموعة مالية خاضعة 
للرقابة على اإلقليم ا١بزائرم، كذلك ٤بنع ٙبويل عائدات الفساد ككشفها، كما ال يرخص للمصارؼ كا٤بؤسسات 

ا٤بالية ا٤بنشاة ُب ا١بزائر بإقامة عبلقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخداـ حساباهتا من طرؼ مصارؼ 
 .1ليس ٥با حضور مادم كال تنسب إٔب ٦بموعة عالية خاضعة للرقابة

 

                                                             
1
    .06/01 من القانوف 59ا٤بادة  - 
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 تقديم المعلومات المتعلقة بعائدات الفساد: ثالثا

ـ للسلطات الوطنية أف ٛبد السلطات األجنبية ا٤بختصة .ؼ.ك. ؽ60أجاز ا٤بشرع ا١بزائرم ٗبوجب ا٤بادة 
با٤بعلومات ا٤بالية ا٤بفيدة ا٤بتوفرة لديها، ٗبناسبة التحقيقات ا١بارية على إقليمها، كُب إطار اإلجراءات ا٤بتخذة 

 .بغرض ا٤بطالبة بعائدات ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف كاسَبجاعها

ـ فقد ٠بح ا٤بشرع بتبليغ ا٤بعلومات ا٣باصة بالعائدات اإلجرامية إٔب .ؼ.ك. ؽ69كما أنو كطبقا للمادة 
أم دكلة طرؼ ُب االتفاقية دكف طلب مسبق منها، عندما يتبْب أف ىذه ا٤بعلومات قد تساعد الدكلة ا٤بعنية على 

كىو ما . إجراء ٙبقيقات أك متابعات أك إجراءات قضائية أك تسمح لتلك الدكلة بتقدٙب طلب يرمي إٔب ا٤بصادرة
 .ٲبكن أف نعتربه شكبل من أشكاؿ التعاكف الدكٕب ا٣باص ُب ٦باؿ التبليغ عن العائدات اإلجرامية

 .كلنا اآلف أف نتساءؿ عن إجراءات متابعة جرائم الفساد أماـ القضاء ا١بزائي

 المبحث الثاني
 متابعة جرائم الفساد أماـ القضاء الجزائي

نفذ ٢بظة ارتكاب ىذا ت العقوبة ال اجملـر إال أفرغم أف حق اجملتمع ُب العقاب ينشأ ٗبجرد ارتكاب الفعل 
 بْب صيانة للمبلئمةالفعل بصفة تلقائية، إذ تبدأ ا٥بيئات ا٤بختصة ُب مباشرة سلطاهتا طبقا لقواعد إجرائية، ٙبقيقا 

 أخرل، طبقا للمبدأ ا٤بقرر ُب ا٤بواد ا١بنائية كىو أف جهةأمن اجملتمع من جهة كضماف حقوؽ كحريات ا٤بتهم من 
 حٌب تثبت إدانتو بأدلػػػة قاطعة، زيادة على أف مصلحة اجملتمع ىي أف يفلت ا١با٘ب من 1األصل ُب اإلنساف الرباءة

. العقاب ال أف يداف برمء ظلما

كيَبتب على معاينة جرائم الفساد ككشفها إحالة مرتكبيها على القضاء، قصد ٧باكمتهم على األفعاؿ 
ا٤بنسوبة إليهم، كبذلك تكوف ا٤بتابعة القضائية ىي ا٤بآؿ الطبيعي ألم جرٲبة من جرائم الفساد أين يتم الفصل ُب 

 .موضوع الدعول بالرباءة أك اإلدانة

                                                             
1
 ".كل شخص ييعترب بريئا حٌب تثبت جهة قضائية نظامية إدانػتو، مع كل الضمانات الٍب يتطلبها القانوف"  من الدستور على أنو 45تنص ا٤بادة -  
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كإذا كاف األصل أف القواعد ا٤بوضوعية للقانوف ا١بنائي تتؤب ٙبديد ا٢باالت الٍب ينشأ فيو للدكلة ا٢بق ُب 
ا٤بطالبة بعقاب مرتكب ا١برٲبة، فإف القواعد اإلجرائية ترسم األساليب الٍب ٲبكن ُب ظلها كٗبقتضاىا استيفاء حق 

 .1الدكلة ُب العقاب أك كضع القواعد ا٤بوضوعية موضع التنفيذ

كيسود اإلجراءات ا١بنائية مبدأ الشرعية اإلجرائية، كتعترب ىذه الشرعية التنمية الطبيعية للشرعية ا٤بوضوعية 
 .أك العقابية، إذ ال تكفي ىذه األخّبة ٢بماية ا٢بقوؽ الفردية كا٢بريات العامة ما ٓب تساندىا األكٔب

كتعد مرحلة احملاكمة من أىم مراحل الدعول العمومية، الٍب ىي ُب كاقع األمر ٙبقيق ٯبريو قضاء ا٢بكم 
ا٤بختص، حيث يفصل القضاء فيها بعد أف مرت ٗبرحلٍب االستدالالت كالتحقيق االبتدائي، لذلك ٠بيت احملاكمة 

أف يكوف - من الدعول العمومية–كتتطلب ىذه ا٤برحلة ضمانات كثّبة تكفل ُب ىذا الفصل ".بالتحقيق النهائي"
 .٧2بققا للعدالة كمطبقا للقانوف

المطلب )كيقودنا ا٢بديث عن ٧باكمة جرائم الفساد إٔب البحث عن ا١بهة الٍب تنظر ُب ىذه ا١برائم 
 (.األكؿ

كرغم خطورة جرائم الفساد، إال أف ا٤بتابعة القضائية فيها ٚبضع للقواعد العامة ا٤بقررة ُب قانوف اإلجراءات 
 (.المطلب الثاني)ا١بزائية من حيث إحالة مرتكيب ىذه ا١برائم أماـ القضاء ا١بزائي 

ال ريب أف من أىم العوامل الٍب تعوؽ تنفيذ األحكاـ الصادرة ُب جرائم الفساد خصوصا ما طرأ من تطور 
ىائل ُب كسائل االنتقاؿ بْب الدكؿ كمن تعقيد للنظم ا٤بالية العا٤بية، األمر الذم سهل ىركب احملكـو عليهم عن 
طريق ا٤بنافذ غّب ا٤بشركعة، ككذلك هتريب األمواؿ إٔب ا٣بارج كىو ما أدل إٔب اتساع دائرة ىركب األشخاص أك 

 .هتريب األمواؿ إٔب ا٣بارج، كقد نتج عن ىذا االتساع أف ٙبولت ىذه الظاىرة إٔب قضية ذات بعد عا٤بي

كتفاديا ٥بذا الوضع جسد قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ا٤ببادئ ا٤بنصوص عليها ُب اتفاقية األمم 
 .(المطلب الثالث)ا٤بتحدة بشأف اسَبداد ا٤بوجودات عن طريق تفعيل ٨بتلف آليات التعاكف القضائي  الدكٕب 

 
                                                             

، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة الدكتور موالم -دراسة مقارنة–أنظر، إ٠باعيل قديدر، األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة -  1
 .05.، ص2013/2014سعيدة، /الطاىر 

2
 .327.، ص2010ج، بن عكنوف، ا١بزائر، .ـ.، د2.، ط2. ا١بزائية ُب التشريع ا١بزائرم، جاإلجراءاتأنظر، أٞبد شوقي الشلقا٘ب، مبادئ -  
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 المطلب األكؿ
 االختصاص القضائي في جرائم الفساد

يقـو النظاـ القضائي ُب ا١بزائر على أساس كجود ٧باكم جزائية ٨بتصة للفصل ُب ا١بنح كا٤بخالفات، أما 
ا١بنايات بوصفها أخطر ا١برائم فتنظرىا ٧بكمة خاصة ىي ٧بكمة ا١بنايات، ٍب ىناؾ ٧بكمة األحداث ا٤بختصة 

 .1للفصل ُب أنواع ا١برائم الٍب يرتكبها ا٢بدث الذم ٓب يتجاكز سنو الثامنة عشر

رغم ا٣ببلؼ حوؿ طبيعة الوظيفة القضائية كما إذا كانت كظيفة عبلجية أـ كظيفة كقائية أـ االثنْب معا، ك
فإف األكيد أف دكر القضاء ُب مكافحة جرائم الفساد يبقى مهما كيَباكح بْب الدكر العبلجي ا٤بتمثل ُب الردع 

 .كاسَبداد األمواؿ كبْب الدكر الوقائي ا٤بتمثل ُب الردع العاـ خبلؿ احملاسبة كالعقاب من ا٣باص

كُب ىذا السياؽ فإف هنوض السلطة القضائية بتطبيق القانوف بكل حياد ك٘برد مع استقبل٥با عن السلطتْب 
التشريعية كالتنفيذية ٯبعلها أكثر كفاءة كقوة لكشف جرائم الفساد كمعاقبة مرتكبيها، لذلك فإف ٧باربة الفساد ٛبر 

 ما ٲبكن ٙبقيقو من خبلؿ  من العقاب، كىو حتما عرب توفّب عدالة جنائية فعالة تكفل مبدأ عدـ اإلفبلت

ذلك أف التدبّب ا١بيد للشأف العاـ يستلـز ترشيد اإلدارة ٤بواردىا ا٤بالية، كإقرار نظاـ مؤسساٌب كقانو٘ب كفيل 
  .بضماف ٞباية فعالة للماؿ العمومي

، 2كإذا كاف األصل ُب أف االختصاص احمللي لكل ٧بكمة يتحدد ٗبكاف كقوع ا١برٲبة أك ٗبحل إقامة ا٤بتهم
فإف ا٤بشرع ا١بزائرم كُب ظل مواكبتو لتطور الظاىرة اإلجرامية كتنوع أشكا٥با، كُب إطار مكافحة بعض ا١برائم 

ا٢بديثة الٍب تتسم ٖبطورة كبّبة على االقتصاد كاألمن الوطِب، أحدث ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية ما يعرؼ 
 (.الفرع األكؿ)احملاكم ذات االختصاص النوعي ا٤بوسع 

ٚبضع مباشرة ا٤بتابعة القضائية ١برائم الفساد إٔب القواعد العامة ا٤بقررة ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية، سواء 
 أكت 26 ا٤بؤرخ ُب 10/05من حيث ٙبريك الدعول العمومية أك من حيث مباشرهتا ماعدا ما قرره األمر رقم 

                                                             
 .90.ف، ص.س.ج، ا١بزائر، د.ـ.، د02.أنظر، ٧بمد صبحي ٧بمد ٪بم، شرح قانوف اإلجراءات ا١بزائية ا١بزائرم، ط-  1
2
ٚبتص ٧بليا بالنظر ُب ا١بنحة ٧بكمة ٧بل ا١برٲبة أك ٧بل إقامة أحد ا٤بتهمْب أك شركائهم أك ٧بل القبض عليهم " ج على أنو.إ. ؽ329تنص ا٤بادة -  

 ".كلو كاف ىذا القبض قد كقع لسبب آخر
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، كالذم أخضع جرائم الفساد الختصاص ا١بهات القضائية ذات االختصاص ا٤بوسع، كفقا ٤با نص عليو 2010
 (.الفرع الثاني)قانوف اإلجراءات ا١بزائية 

 الفرع األكؿ
 المتابعة الجزائية كفق معيار االختصاص النوعي

 ٗبختلف اإلحاطة ٍب يستوجب ثانيان ، ا٤بعرفة ا٤بتعمقة بأصوؿ القانوفأكال يستلـز  كونو القضاء علمأفمعلـو 
 القضاء فيها كتعليقات الشراح أراء  ٍب يتطلب ثالثان الوقوؼ على ،التشريعات الٍب يطبقها القاضي نصان كركحا

 .عليها كسوابق تطبيقات القضاء ٥با

 تكوف ٩بارسة العمل القضائي مقصورة على فئة أف ٗبعُب ،ك٥بذا كلو كاف التخصص ٠بة من ٠بات القضاء
 كا٤بعرفة الواسعة كالثقافة الرفيعة ذات التكوين العلمي ا٣باص  ،مؤىلة تأىيبل علميان خاصان بالعلم القانو٘ب ا٤بتعمق

 قلنا بأف من ابرز مقومات إفنبالغ   كلعلنا ال،1الذم يستمد قوامو ُب التدريب كالتأىيل كا٤بمارسة كالتجربة كا٣بربة
استقبلؿ القضاء تلك الٍب تتعلق بالتكوين الفِب للقضاة كٚبصصهم الذم ٱبلق لديهم الوعي القضائي لتدعيم ىذا 

االستقبلؿ كترسيخ  مفهومو كيوفر ٥بم القدرة على تغيّب القانوف كتطبيقو تطبيقان سليمان ٗبا يضمن حيادىم 
. باالبتعاد عن كافة ا٤بؤثرات كالضغوط كٲبكنهم من الصمود ُب كجو أم تدخبلت ُب شؤكف القضاء

 فقد زادت ا٤بنازعات كتنوعت تنوعان كثّبا ككاكب ، ٚبصص القضاة على عصرنا ا٢باضرأٮبيةيقتصر  كال
 تطرح على القاضي أف من غّب ا٤بتصور أصبحذلك ٙبديث القوانْب ٤ببلحظة مقتضيات التطور ا٤بستمر ٕبيث 

 أفُب جلسات متعاقبة ٦بموعة متنوعة من قضايا ٙبكمها قوانْب شٌب ك ذلك يفَبض أك سواء ُب ذات ا١بلسة 
يكوف القاضي موسوعة علمية ٰبيط بكل فركع القانوف حٌب ٲبكن الفصل فيما تثّبه ىذه القضايا من مشكبلت 

 .قانونية متباينة

 ا١بهد الذم أك فلن يتوفر لو الوقت - كىو فرض غّب كاقعي-ة كحٌب على فرض كجود القاضي ا٤بوسوع
 كما لن يتوافر لو بعد ذلك ،ٙبت يده من مشكبلت ٲبكنو من مبلحقة سيل القوانْب كالقرارات الٍب ٙبكم ما

 ا٤بتقاضْب سينا٥بم ُب ذلك ابلغ الضرر أفشك   كال.الوقت الذم يسمح لو بالفصل بأناة ٗبا ٙبت يده من قضايا

                                                             
1
 . 39.، ص2013دار ا١بامعة ا١بديدة، اإلسكندرية، - دراسة مقارنة–حسن حسن ا٢بمدك٘ب، ٚبصص القاضي ا١بنائي أنظر، -  
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 يَبكل فيستغرؽ ذلك منو كقتا أف كإما ، فتصدر دكف ركيةاألحكاـ إصدار يضطر القاضي لبلستعجاؿ ُب أف فإما
.  الذم يَبتب عليو تأخّب الفصل ُب ا٤بنازعاتاألمرطويبلن 

غّب أف ٚبصص القاضي ا١بنائي ال يكفي ألداء كظيفتو كفقا للمتطلبات ا٢بديثة للعدالة، فهو ٰبتاج إٔب  
ٚبصص دقيق داخل التخصص ا١بنائي، كمثالو أف ٪بد قاضي جنائي متخصص ُب شؤكف األحداث، كآخر 

 .1متخصص ُب جرائم األعماؿ، كآخر متخصص ُب ا١برائم ا٣باصة باألسرة كىكذا

كلقد دفعت التحوالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية الٍب عرفتها الببلد كما ٪بم عنها من تفتح 
اقتصادم كاجتماعي كسياسي على العآب ا٣بارجي برئيس ا١بمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إٔب تنصيب ١بنة 

إلصبلح العدالة على اعتبارىا أـ اإلصبلحات، كخرجت ىذه اللجنة بعدة توصيات من أٮبها تدعيم سياسة 
 .2التكوين ا٤بستمر كا٤بتخصص للقضاة

ٚبصص القضاء يفرض من جهة مقابلة ٚبصص ا٥بيئات القضائية الٍب تنظر ُب بعض القضايا النوعية، منها 
 .على كجو ا٣بصوص قضايا الفساد

 حيث تبلورت ىذه الفكرة إثر التطورات الٍب ٢بقت النظاـ العاـ االقتصادم ُب قانوف العقوبات، إذ سارع 
ا٤بشرع ا١بزائرم بعد االستقبلؿ إٔب إنشاء جهات قضائية خاصة ٤بواجهة ا١برائم ا٣بطّبة ذات الطابع االقتصادم، 

                                                             
1
طرحت قضية ٚبصص القاضي ا١بنائي كالدعوة إٔب تبِب ىذا ا٤ببدأ ُب العمل القضائي أكؿ مرة ُب . 41.حسن حسن ا٢بمدك٘ب، ا٤برجع السابق، ص-  

 حيث 1933 ُب برككسل، كًب التأكيد عليو ُب ا٤بؤٛبر الثالث لقانوف العقوبات بركما سنة 1931مؤٛبر اإلٙباد البلجيكي لدراسة قانوف العقوبات سنة 
دعا ا٤بؤٛبر إٔب ضركرة أف يكوف التخصص تدرٯبيا تبعا لئلمكانيات احمللية لكل بلد، كأف تبدأ التهيئة لتخصص القاضي ا١بنائي من التعليم ا١بامعي، 

 على ٚبصص القاضي ا١بنائي عن طريق اإلعداد ا١بيد كتأىيل القاضي تأىيبل خاصا ُب ٦باالت الدراسة 1957كأكد ا٤بؤٛبر الدكٕب السابع ُب أثينا 
 بتوصية 1977 ديسمرب 16 إٔب 14ا١بنائية، كما خرج ا٤بؤٛبر العريب الثامن للدفاع عن حقوؽ اإلنساف ا٤بنعقد ٗبدينة الرباط خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من 

أنظر، . مفادىا ضركرة ٚبصص القضاة ا١بنائيْب، على أف يتم ذلك بعد أف ٲبر القاضي بتجارب ُب ٨بتلف فركع القضاء استكماال لعناصر ا٣بربة...// 
 .77.، ص1997حسن بشيت خوين، ضمانات ا٤بتهم ُب الدعول ا١بزائية خبلؿ مرحلة احملاكمة، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، 

2
، 80.، ع2002.ر.، ا٤بتضمن إنشاء ١بنة تنشيط إصبلح العدالة كمتابعتو، ج2002 نوفمرب 26 ا٤بؤرخ ُب 02/411ا٤برسـو التنفيذم رقم -  

 .14.ص
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تعتمد على قواعد كإجراءات خاصة كاستثنائية  إف على مستول ٙبريك الدعول العمومية أك حٌب إجراءات 
 (.أكال )1 كاحملاكمة ُب جرائم القانوف العاـةالتحقيق كا٤بتابع

ٍب جاءت األقساـ االقتصادية على مستول ٧باكم ا١بنايات لتقرر ضمانات أكثر للمتهم كاحملافظة على 
 (.ثانيا)حريتو من االنتهاؾ 

كاقتناعا بأٮبية التخصص سعت الدكلة ا١بزائرية إٔب اإلسراع بعملية إصبلح جهاز العدالة برمتو، ىذه 
األخّبة الٍب توجت ٔبملة من اإلصبلحات منها على كجو ا٣بصوص تدعيم قطاع العدالة ٔبهاز قضائي ذك 

 (.ثالثا)اختصاص موسع يطلق عليو باألقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة 

 المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم االقتصادية: أكال
1966 جواف 21 ا٤بؤرخ ُب 66/180أنشئت ىذه اجملالس ٗبوجب األمر رقم 

، من أجل قمع ا١برائم الٍب 2
ٛبس بالثركة الوطنية كا٣بزينة العامة كاالقتصاد الوطِب، كالٍب يرتكبها ا٤بوظفوف أك األعواف من ٝبيع الدرجات 

التابعوف للدكلة كللمؤسسات العمومية كا١بماعات احمللية كا١بماعات العمومية، كلشركة كطنية أك شركة ذات 
 .3االقتصاد ا٤بختلط، أك لكل مؤسسة ذات ا٢بق ا٣باص تقـو بتسيّب مصلحة عمومية أك أمواال عمومية

ككاف ا٥بدؼ اآلخر من كراء إنشاء ىذه اجملالس ىو ٤بواجهة اإلختبلالت الٍب كاف يشكو منها الوضع 
االقتصادم ا٥بش خاصة مع التغّب ا١بذرم للدكلة من حيث ا٥بياكل كاالسَباتيجيات، ٕبيث أنو كاف على النظاـ 

السياسي القائم ٞباية طابعو االشَباكي، فبعد مدة قصّبة من االستقبلؿ بدأ القطاع العمومي يتعرض إٔب 
 ٣بدمة ا٤بصاّب ا٣باصة، األمر الذم أضر با٤باؿ العاـ، خاصة كأف ااختبلسات كسوء تسيّب األمواؿ العامة كتوجيهو

 .4مثل ىذه التصرفات تتعارض كالنهج االشَباكي الذم اتبعتو الدكلة ُب تلك الفَبة

                                                             
1
القضاء االستثنائي األمِب، احملاكم ا١بنائية الثورية، :  نذكر منها على سبيل ا٤بثاؿ،نشّب ىنا إٔب أف ا١بزائر عرفت عدة ىيئات قضائية متخصصة-  

للتفصيل أكثر ُب ىذه ا٥بيئات القضائية، أنظر، . اجمللس القضائي الثورم، ٦بلس أمن الدكلة، اجملالس القضائية ا٣باصة ٗبكافحة اإلرىاب كالتخريب
. 38-32.، ا٤برجع السابق، صإ٠باعيلقديدر 

، 54.ع، 1966 .ر.، يتضمن إحداث ٦بالس قضائية خاصة لقمع ا١برائم االقتصادية، ج1966 جواف 21 ا٤بؤرخ ُب 66/180األمر رقم  -  2
. 830.ص

3
 .66/180ا٤بادة األكٔب من األمر رقم -  

4
 .29.إ٠باعيل، ا٤برجع السابق، صقديدر -  
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، كىراف ك، قسنطينة، الجزائركقد أنشأت ٗبوجب ىذا األمر ثبلث ٦بالس قضائية عرب الوطن، ُب كل من 
ٚبتص بالنظر ُب ا١برائم ا٤بقررة ُب ىذا األمر، ٕبيث يكوف ٥با اختصاص ٧بلي موسع ٲبتد إٔب عدة ٦بالس 

 .1قضائية
كتتشكل ىذه اجملالس القضائية من قضاة مدنيْب، ما عدا الرئيس الذم ٱبتاره رئيس ٦بلس الثورة من بْب 

 .2الشخصيات الوطنية كفقا ٤بعيار ا٤بشاركة ُب الثورة التحريرية

ٲبثل النيابة العامة لدل اجمللس القضائي ا٣باص لقمع ا١برائم االقتصادية نائب عاـ ٯبوز لو االستعانة بأحد 
أك عدة ككبلء النواب العامْب، كٰبضر ا١بلسة ُب اجمللس القضائي النائب العاـ بعينو، كإف تعذر عليو األمر ينوب 

 .3عنو أحد ككبلء النواب العامْب لدل اجمللس القضائي ا٣باص

 ٙبريك الدعول العمومية للنيابة العامة لدل اجمللس القضائي 66/180 من األمر رقم 19كأخضعت ا٤بادة 
 .ا٣باص بناء على تعليمات كتابية من طرؼ كزير العدؿ

 :4كتتميز ىذه اجملالس لقمع ا١برائم االقتصادية باإلجراءات الٍب ٲبكن كصفها باالستثنائية
 إف رئيس اجمللس ليس قاضيا ٧بَبفا، بل يعْب من طرؼ رئيس ٦بلس الثورة؛ -

 ؛5مدة التحقيق ٨بتصرة، ال تتعدل ثبلثة أشهر مهما كاف كصف ا١برٲبة أك درجة خطورهتا -

 ؛6األحكاـ الصادرة من طرؼ اجملالس ا٣باصة غّب قابلة للطعن -

 ٲبكن سحب الدعول العمومية من طرؼ النيابة العامة خبلفا للقواعد العامة؛ -

ٯبوز للنائب العاـ لدل اجمللس ا٣باص إصدار أكامر القضاء، كاستجواب ا٤بتهمْب قبل إخطار قاضي  -
 ؛7التحقيق

                                                             
1
 .66/180 من األمر رقم 14/1ا٤بادة  -  

2
 يتضمن ٙبديد عدد أعضاء اجملالس القضائية ا٣باصة لقمع ا١برائم االقتصادية، 1966 جواف 21 ا٤بؤرخ ُب 66/181ا٤بادة األكٔب من ا٤برسـو رقم -  

 .834.، ص54.، ع1966.ر.ج
 .66/180 من األمر رقم 18ا٤بادة -  3
 .30.إ٠باعيل، ا٤برجع السابق، ص قديدر - 4
 .66/180 من األمر رقم 25ا٤بادة  - 5
6
 66/180 من األمر رقم 33 ا٤بادة - 

7
 .66/180 من األمر رقم 22ا٤بادة  - 
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األكامر الصادرة ٕببس ا٤بتهم تبقى سارية ا٤بفعوؿ إٔب حْب الفصل ُب الدعول دكف ا٢باجة إٔب  -
 ؛1٘بديده

بالنسبة للقضايا الٍب ٓب يتم التحقيق فيها من طرؼ جهات قضائية عادية، ترفع الدعاكل إٔب اجمللس  -
القضائي ا٣باص من قبل النائب العاـ لدل اجمللس القضائي ا٣باص بناء على طلبات كتابية من طرؼ 

 كزير العدؿ؛

إذا ًب إخطار جهات قضائية عادية بقضية تدخل ضمن اختصاص اجمللس القضائي ا٣باص با١برائم  -
االقتصادية فيمكن للنائب العاـ لدل اجمللس ا٣باص ا٤بطالبة بالتكفل بالقضية بعد إصدار تعليمات 

كتابية من طرؼ كزير العدؿ، كُب ىذه ا٢بالة يتم التنازؿ عن الدعول بقوة القانوف ٗبجرد ما يبلغ 
 .2للنيابة العامة لدل احملكمة احملاؿ عليها الدعول قرار النائب العاـ لدل اجمللس القضائي ا٣باص

، أم على الوقائع السابقة لصدكره، مع أف قانوف 3 بأثر رجعي66/180تطبيق أحكاـ األمر رقم  -
 ينص ُب مادتو الثانية على عدـ رجعية قانوف العقوبات 66/180العقوبات الصادر قبل صدكر األمر 

 .إال ما كاف منو أقل شدة، كىذا ُب نظرنا خرؽ صارخ ٤ببدأ من مبادئ الشرعية

 األقساـ االقتصادية بمحاكم الجنايات: ثانيا

75/46 ًب إلغاء اجملالس القضائية ا٣باصة ٗبوجب األمر رقم
 كتعويضها باألقساـ االقتصادية ٗبحاكم 4

تعترب ٧بكمة ا١بنايات ىي احملكمة ا٤بختصة بالفصل ُب األفعاؿ "  منو على أنو248ا١بنايات، حيث نصت ا٤بادة 
 ".قسم عادم كقسم اقتصادم: ا٤بوصوفة قانونا بأهنا جنايات، كٯبوز أف تقسم ٧بكمة ا١بنايات إٔب قسمْب

كٚبتص األقساـ االقتصادية طبقا ٥بذا األمر بالنظر ُب ٝبلة من ا١برائم منها مثبل ما يتعلق ٔبرائم الفساد 
كاإلٮباؿ ا٤بؤدم إٔب اختبلس أك سرقة أك ضياع أمواؿ عامة أك خاصة، كيتم التحقيق ُب تلك ا١برائم من طرؼ 

 .5قاضي التحقيق ا٤بنتدب بالقسم االقتصادم للمحكمة ا١بنائية

                                                             
 .66/180 من األمر رقم 27ا٤بادة -  1
 .66/180 من األمر رقم 34ا٤بادة -  2
 .66/180 من األمر رقم 39ا٤بادة -  3
 ا٤بتضمن قانوف 1966 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/155 يتضمن تعديل كتتميم األمر رقم 1975 يونيو 17 ا٤بؤرخ ُب 75/46األمر رقم - 4

 .744.، ص53.، ع1975.ر.اإلجراءات ا١بزائية، ج
5
 .75/46 من األمر رقم 248/2ا٤بادة - 
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كيتم فتح التحقيق القضائي ٗبحكمة مكاف كقوع ا١برٲبة كيطالب النائب العاـ باإلجراءات كتابة كٱبرب 
قاضي التحقيق ا٤بوجود بالقسم االقتصادم لفتح ٙبقيق ُب القضية ٍب يصدر أمرا بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق 

 .1بالقسم االقتصادم
كقد جعل ا٤بشرع من القرارات الصادرة عن غرفة االهتاـ غّب قابلة للطعن أماـ اجمللس األعلى مهما كانت 

 .، كىذا استثناء عن القواعد العامة فيو مساس بأىم حق من حقوؽ الدفاع، كىو حق ٩بارسة الطعن2تلك األكامر

 ا٤بعدؿ كا٤بتمم لقانوف 90/24كاستمر العمل بالنظاـ ا٤بزدكج حملكمة ا١بنايات إٔب غاية صدكر القانوف رقم 
 . أين قاـ بإلغائها ا٤بشرع ُب ىذا التعديل3اإلجراءات ا١بزائية

كأىم ما ٲبكننا أف نسجلو كمبلحظات خاصة ٗبا سبق، أف ىذه ا٥بيئات ا٤بشار إليها ٓب تعتمد ٚبصص 
فخبلؿ إطبلعنا على النصوص ا٤بنظمة لعمل . موضوعي للنظر ُب جرائم الفساد، بل كاف ٦برد ٚبصص شكلي

ىذه ا٤بؤسسات القضائية ٓب نلمس كجود نصوص تدعو إٔب ٚبصص السادة القضاة الذين ككلت إليهم مهاـ 
الفصل ُب القضايا النوعية، ضف إٔب ذلك ما كانت ٛبتاز بو ىذه ا٥بيئات من انتهاكات خطّبة ٢بقوؽ ا٤بتهم 

 .كحرياتو، ىذا ما ٯبعلنا نقوؿ أف ىذه الفَبة ٓب تشهد ٚبصص قضائي نوعي للفصل ُب جرائم الفساد

 األقطاب الجزائية المتخصصة: ثالثا

إف القضاء ا١بنائي عمل من نوع خاص ال يقدر على القياـ بو غّب ا٤بتخصصْب، كأف التغيّب الذم حصل 
ُب مهمة القاضي ا١بنائي ُب العصر ا٢بديث عما كاف عليو ُب ظل السياسة ا١بنائية التقليدية، حيث كانت مهمة 

 .القاضي سهلة بعيدة عن التعقيدات الٍب ٙبيط هبذه ا٤بهنة ُب الوقت ا٢بإب

كالتخصص يعِب كجود نظاـ قضائي بأكملو لو شركط كقواعد ٧بددة، فمٌب توافرت أطلق على ىذا النظاـ 
حيث أف الغرض من التخصص ىو ا٤بصلحة العامة الٍب ٚبدـ القضاء كا٤بتقاضْب، من . أك ذاؾ بأنو متخصص

كما أنو ٲبكن .  كالتخفيف عن القضاة الذين يشتغلوف ُب القضايا ا١بنائية4حيث اإلسراع ُب حسم القضايا

                                                             
 .75/46 من األمر رقم 327/4ا٤بادة -  1
 .75/46 من األمر رقم 327/12ا٤بادة -  2
 ا٤بتضمن قانوف اإلجراءات 1955 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/155 يعدؿ كيتمم األمر رقم 1990 غشت 18 ا٤بؤرخ ُب 90/24القانوف رقم - 3

 . من ىذا القانوف248 من ا٤بادة 2حيث ألغيت الفقرة . 1151.، ص36.، ع1990.ر.ا١بزائية، ج
4
 ".ٯبب على القاضي أف يفصل فيالقضايا ا٤بعركضة عليو ُب أحسن اآلجاؿ"  من القانوف األساسي للقضاء على أنو 10تنص ا٤بادة -  
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للقاضي ا٤بتخصص من ٕبث كدراسة القضايا الٍب تدخل ضمن نطاؽ اختصاصو، كاكتساب ا٣بربة فيها ٗبا يقلل 
 .1ا٣بطأ كيؤدم إٔب سرعة الفصل ُب القضايا

كقد عمل ا٤بشرع ا١بزائرم على ٘بسيد ٚبصص القضاء ا١بنائي الناظر ُب جرائم الفساد من خبلؿ خلق 
جهاز قضائي، يسمى األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة أك احملاكم ا١بزائية ذات االختصاص ا٤بوسع، كذلك ٗبوجب 

ٲبكن إنشاء "  منو على أنو 24، حيث نصت ا٤بادة 2 ا٤بتعلق بالتنظيم القضائي05/11القانوف العضوم رقم 
أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع لدل احملاكم، يتحدد االختصاص النوعي ٥بذه األقطاب 

 ".حسب ا٢بالة ُب قانوف اإلجراءات ا٤بدنية أك قانوف اإلجراءات ا١بزائية

من القانوف العضوم ا٤بذكور أعبله على ما  25كلتوضيح أكثر حوؿ تشكيلة ىذه احملاكم، نصت ا٤بادة 
تتشكل األقطاب القضائية ا٤بتخصصة من قضاة متخصصْب، ٲبكن االستعانة عند االقتضاء ٗبساعدين، :" يلي

 ".ٙبدد شركط ككيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم

 من 26أما فيما ٱبص ٙبديد الوسائل البشرية كا٤بادية لسّب األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة، فقد نصت ا٤بادة 
 ".تزكد األقطاب القضائية ا٤بتخصصة بالوسائل البشرية كا٤بادية البلزمة لسّبىا" نفس القانوف على أنو 

كما ٘بدر اإلشارة إليو ىنا، أف ىذا القانوف العضوم قد عرض على اجمللس الدستورم قصد مراقبة مطابقتو 
خبلؿ الدكرة  (اجمللس الشعيب الوطِب ك٦بلس األمة)للدستور، بعد أف حصل على مصادقة كل من الغرفتْب 

، كقاـ رئيس ا١بمهورية بإخطار اجمللس الدستورم طبقا ألحكاـ 2005 مارس 02الرب٤بانية العادية ا٤بفتوحة بتاريخ 
 قصد مراقبة مطابقة القانوف العضوم ا٤بتعلق بالتنظيم 2005مام  28 من الدستور، بتاريخ 165/2ا٤بادة 

 .3القضائي للدستور

  :4كجاء رأم اجمللس الدستورم على النحو التإب

                                                             
 .67.حسن حسن ا٢بمدك٘ب، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .06.، ص51.، ع2005.ر.، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج2005 يوليو 17 ا٤بؤرخ ُب 05/11القانوف العضوم رقم -  2
3
  http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm: ا٤بوقع أنظر، -  

4
 http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm :أنظر، ا٤بوقع-  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
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الشطػر  ) 6 /122  أف ا٤بػؤسس الدستػورم أقػر مبػدأ إمكانيػة إنشػاء ىيئػات قضائيػة  ٗبوجػب ا٤بػػادة  اعتبارا
. كخػٌوؿ ا٤بٌشػرع دكف غّبه صبلحيػات إنشائهػا، علػى أف يكػوف ذلػك بقانوف  عػاد ك ليػس بقانوف عضوم (األخيػر

 من القانوف العضوم، موضػوع اإلخطار، الواردة  فػي  الفصػل ا٣بامػس 24 أف ا٤بشػٌرع  نػص فػي ا٤بػادة اعتباراك 
من الباب الثا٘ب ا٤بتعلق با١بهػات القضائية ا٣باضعة للنظاـ القضائي العادم، على إمكانية  إنشػاء ىيئػات قضائيػة 

، إلػى جػانػب احملكمػة العليػا كاجملالػس القضائيػة كاحملاكم كا١بهػات "أقطػاب قضائيػة متخصصة " مسمػاة  
أقطػاب "  أف ا٤بٌشرع حيػن أقػر بػدكره إمكانيػة إنشػاء ىيئػات قضائيػة مسمػاة  كاعتباراالقضائيػة  ا١بزائيػة ا٤بتخصصػة،

، يكػوف قػد أخػل با٤ببػدأ الػدستػورم - موضػوع اإلخطػار- من القانوف العضوم24، فػي ا٤بػادة "قضائيػة متخصصػة 
 . من الدستػور123 ك122  ا٤بستمػد من ا٤بادتيػػن االختصاصاتالقاضي بتوزيػع ٦باالت 

 من القانوف العضوم، موضػوع  24جهػة أخػرل، أف ا٤بشػٌرع  كضػع حكمػا تشريعيػا فػي ا٤بادة   ، مػناعتباراك
اإلخطػار، يَبتػب علػى تطبيقػو ٙبويػل صبلحيػات  إنشػػاء ا٥بيئػات القضائيػة  إلػى  اجملػاؿ التنظيمػي الػذم يعػود 

 مػن 6 /122 من الدستػور، ك يعػد ذلػك مسػاسػا با٤بػادة  (الفقػرة الثانيػة ) 125لرئيػس ا٢بكومػة، طبقػا للمػادة 
  بالنتيجػة، فإف ا٤بشػٌرع عنػد إقػراره إمكػانيػة  إنشػاء أقطػاب قضائيػة متخصصػة  كاعتباراالػدستػور، مػن جهػة أخػػرل،

 6 /122  مػن جهػة ، ك مػس با٤بػادة اختصاصوك تنازلػو عػن صبلحيػات إنشائهػا للتنظيػم، يكػوف قػد ٘بػاكز ٦بػاؿ 
مػن الػدستػور، مػن جهػة أخػرل، 

مػن القانوف العضػوم، مػوضػوع اإلخطػار، اللتيػن تنظمػاف مػن جهػة كيفيػة  26 ك 25 أف ا٤بػادتيػن كاعتبارا
 لسيػرىػا، البلزمةتشكيػػل  األقطػاب القضائيػة ا٤بتخصصػػة، كمػن جهػة أخػرل تزكيدىػا بالوسػائػل البشريػة كا٤بػاديػة 

. مػن نفػس القػانػوف، ٩بػا  يستػوجػب التصريػح بأهنمػا  أصبحتػا بػدكف مػوضػوع ٥24بمػا ارتبػاط مبػاشػر با٤بػادة  

٥بػػػذه األسبػاب 
: يػدلػي بالػرأم اآلتػي 

: ُب ا٤بػوضػوع 
. غيػر مطابقػة للػدستػور 24ا٤بادة تعػد  : أكال
.  بػدكف مػوضػوع 26 ك 25تعػد ا٤بػواد  : ثانيػا
تعػد ا٤بػواد غّب ا٤بطابقػة للػدستػور، كا٤بػواد بػدكف ا٤بوضػوع، قػابلػة للفصػل عػن بػاقػي أحكػاـ القانوف العضوم،  : ثالثػا

. مػوضػوع اإلخطػار
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 على أساس ٨بالفتها 26، 25، 24كبالتإب فإف رأم اجمللس الدستورم كاف صرٰبا بعدـ دستورية ا٤بواد 
للدستور، فأحكاـ القانوف ينبغي أف تكوف متفقة مع الشرعية الدستورية، فالقانوف ٰبَـب الدستور كالتنظيم ٰبَـب 

 .1القانوف

إف إنشاء ىذه األقطاب .  ليتم التنصيب الر٠بي لؤلقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة2008كلقد ًب انتظار سنة 
 :ا١بزائية ا٤بتخصصة لو العديد من الفوائد منها

تضمن للمتهم ٧باكمة عادلة، كوف أف القاضي ا٤بتخصص سيكوف خبّبا ُب اختصاصو الذم أعد من -1
أجلو، ٩با يؤىلو للقياـ ٗبهمتو ٕبيث ال يتم التعدم على حرية أك حق لئلنساف، من خبلؿ تطبيق القانوف التطبيق 

 السليم؛
كذلك تعمل ىذه األقطاب ا١بزائية على توحيد ا٢بلوؿ القضائية، أك على األقل تضييق التباين بينها، -2

 كالذم عادة ما يكوف مرده قلة خربة كدراية غّب ا٤بتخصصْب من القضاة؛
أف ىذه األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة، ىي ٘بسيد حقيقي للمبادئ الٍب كانت تدعو إليها نظريات -3

الدفاع االجتماعي ا٢بديث، خاصة تلك ا٤بتعلقة بتفريد العقوبة كتصنيفها ٗبا يتماشى مع شخصية ا٤بتهم كظركفو 
 كأحوالو؛
كجود قضاء جزائي متخصص للنظر ُب قضايا الفساد لو إٯبابياتو من ناحية ضماف ٧باكمة ا٤بتهمْب -4

أماـ جهاز قضائي كفء، ٲبلك مكنات قانونية متخصصة، تسمح لو ُب األخّب الوصوؿ إٔب استنباط ا٢بكم 
 .السليم إما بالرباءة، أك اإلدانة

كما داـ العمل اإلجرائي ىو عمل قانو٘ب، فقد نص ا٤بشرع على ٙبديد اإلطار اإلجرائي العاـ لعمل ىذه 
 .األقطاب ا١بزائية بدءا بتحديد ضوابط اختصاصها

 الفرع الثاني
 توسيع االختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية الناظرة في جرائم الفساد

إف ا٤بتعارؼ عليو أف اختصاص أم ٧بكمة مرىوف ٗبا ر٠بو ٥با القانوف، كأهنا بذلك ال ٯبوز ٥با أف تتعدل 
اختصاصها الوظيفي أك ا٤بكا٘ب، فاالختصاص ىو تقييد كالية القضاء طبقا للحدكد كالسلطات ا٤بمنوحة لكل 

 .2احملاكم حسب أنواعها كدرجاهتا كاألقاليم التابعة ٥با

                                                             
1
 .41.، ا٤برجع السابق، صإ٠باعيلقديدر -  

2
 .82.، ا٤برجع السابق، صإ٠باعيل قديدر - 
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كإذا كاف مبدأ كالية القضاء ُب حسم ا٣بصومات ا٤برفوعة إليو ىو مبدأ عاـ، يعِب أف كظيفة العدؿ ىي 
كالية عامة من اختصاص القضاء، فإف اختصاص احملكمة يعِب تقييد الوالية العامة للقضاء، حسب ا٢بدكد الٍب 

 .ر٠بها ا٤بشرع

كما يهم جرائم الفساد ككل ىو إخضاعها الختصاص ا١بهات القضائية ذات االختصاص ا٤بوسع طبقا ٤با 
ٚبضع ا١برائم " كالٍب تنص على أنو 10/05 من األمر رقم 1مكرر  24نص عليو ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة 

ا٤بنصوص عليها ُب ىذا القانوف الختصاص ا١بهات القضائية ذات االختصاص ا٤بوسع كفقا ألحكاـ قانوف 
 ".اإلجراءات ا١بزائية

 ٪بد أف ا٤بشرع قاـ بتوسيع االختصاص احمللي لوكيل ا١بمهورية 1كبالرجوع إٔب قانوف اإلجراءات ا١بزائية
إٔب اختصاص ٧باكم ٦بالس قضائية  (ثالثا)، كجهات ا٢بكم لعدد من احملاكم (ثانيا)كقاضي التحقيق  (أكال)

 .أخرل كذلك ُب نوع من ا١برائم ا٤بتميزة با٣بطورة كالتعقيد كالطبيعة ا٣باصة

 توسيع االختصاص المحلي لوكيل الجمهورية: أكال
تتشكل النيابة العامة من ٦بموعة من قضاة ٚبتص بوظيفة ا٤بتابعة كاالهتاـ ضمن اختصاص إقليمي ٧بدد 
بنص القانوف، كاالختصاص األساسي للنيابة العامة ىو ٙبريك الدعول العمومية كمباشرهتا ٥بذا ٯبب أف تلتـز 

ا٢بدكد اإلقليمية ُب عملها، كأف تقـو بعملها باعتبارىا جهاز من أجهزة الدكلة يسعى إٔب ا٢بقيقة مدفوعا 
 .2ٗبقتضيات ا٤بصلحة العامة

قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم بتوسيع االختصاص - كجرائم الفساد–كالعتبارات تتعلق أساسا ٖبطورة بعض ا١برائم 
 37اإلقليمي لوكيل ا١بمهورية ليشمل اختصاص ٧باكم أخرل كلما تعلق األمر با١برائم ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 

ج، كىي جرائم ا٤بخدرات، كا١برٲبة ا٤بنظمة عرب ا٢بدكد، كا١برائم ا٤باسة بأنظمة ا٤بعا١بة اآللية للمعطيات، .ج.إ.ؽ
طبقا ٤با نصت - موضوع دراستنا–كجرائم تبييض األمواؿ كاإلرىاب، كا١برائم ا٤بتعلقة بالصرؼ ككذا جرائم الفساد 

 .10/05 من األمر 1 مكرر24عليو ا٤بادة 

                                                             
1
 .ج.إ. ؽ329، كا٤بادة 40/2، 37/2ا٤بادة -  

2
 .15.، ص2010دار النهضة العربية، - دراسة مقارنة–سليماف سليماف عبد ا٢بميد سليماف، النيابة العامة بْب سلطٍب االهتاـ كالتحقيق -  



           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

311 

 

فعندما ٱبطر ككيل ا١بمهورية لدل احملكمة الكائن هبا مكاف كقوع ا١برٲبة، كيبلغ بإجراءات التحقيق األكٕب 
كيعترب بأف إجراءات التحقيق االبتدائي تتعلق ٔبرٲبة من جرائم الفساد، يرسل فورا نسخة ثانية إٔب النائب العاـ 

لدل اجمللس القضائي التابعة لو احملكمة ا٤بختصة، كإذا اعترب النائب العاـ لدل اجمللس القضائي الذم تقع 
باختصاصو احملكمة ذات االختصاص ا٤بوسع بأف اإلجراءات تتعلق ٔبرٲبة من جرائم الفساد، فيجوز لو ا٤بطالبة 

 .باإلجراءات أثناء ٝبيع مراحل الدعول
 توسيع االختصاص المحلي لقاضي التحقيق: ثانيا

تطبيقا لقاعدة الفصل بْب كظيفٍب ا٤بتابعة كالتحقيق، ال ٯبوز لقاضي التحقيق أف ٰبقق ُب القضية من تلقاء 
نفسو، بل يتعْب أف ترفع إليو الدعول من قبل غّبه، كال ٰبق لو أف ٰبقق ُب القضية إال ضمن قواعد اختصاص 

 .ج.إ.منصوص عليها ُب ؽ

ج، .إ.كقد حدد ا٤بشرع القواعد العامة ا٤بتعلقة باالختصاص احمللي أك اإلقليمي لقاضي التحقيق ُب ؽ
فيتحدد االختصاص احمللي با٤بكاف الذم كقعت فيو ا١برٲبة أك الذم يقيم فيو ا٤بتهم أك الذم يقع فيو القبض 

 .1عليو
ج فإف ا٤بشرع ا١بزائرم يكوف قد سلك نفس ا٤بسلك السابق، إذ قاـ .إ. الفقرة الثانية ؽ40كطبقا للمادة 

، فيمكنو -كمنها جرائم الفساد–بتوسيع االختصاص اإلقليمي لقاضي التحقيق ُب ا١برائم السابقة على العمـو 
 .بذلك التنقل أك انتداب أم ضابط شرطة قضائية للقياـ ٗبهاـ تتعلق بالتحقيق القضائي

كمن بْب أىم ا٤بسائل الٍب اىتم هبا اجملتمع الدكٕب ٤بكافحة اإلجراـ ا٣بطّب ىو كضع تنظيم قضائي 
متخصص ُب ىذا اجملاؿ، كىو ما قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم بتجسيده من خبلؿ استحداث أقطاب جزائية متخصصة 

 .للنظر ُب قضايا الفساد
 توسيع االختصاص المحلي لمحاكم األقطاب الجزائية: ثالثا

 بتوسيع االختصاص احمللي لعدد 10/11/2004قاـ ا٤بشرع ُب تعديل قانوف اإلجراءات ا١بزائية ا٤بؤرخ ُب 
كلقد مس ىذا التعديل . من احملاكم كذلك ُب نوع معْب من ا١برائم ا٤بتميزة با٣بطورة كالتعقيد كالطبيعة ا٣باصة

                                                             
1
. ج.إ. ؽ40/1ا٤بادة - 
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، حيث ًب استحداث ٧باكم متخصصة تكوف 10/05 من األمر رقم 1 مكرر 24جرائم الفساد ٗبقتضى ا٤بادة 
 .1كحدىا ا٤بتخصصة نوعيا بتلك األنواع من ا١برائم لتكوف ما يسمى باألقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة

كقد مشل التمديد كما أشرنا إليو سابقا االختصاص احمللي لوكيل ا١بمهورية كقاضي التحقيق كجهات ا٢بكم 
 06/348ج، كٗبقتضى ا٤برسـو التنفيذم رقم .إ. ؽ329 ك 40ك 37ٗبوجب التعديل الذم أجر على النصوص 

 : ًب تقسيم الَباب اإلقليمي إٔب أربعة أقطاب قضائية كىي20062 أكتوبر 05ا٤بؤرخ ُب 
ٲبتد االختصاص حملكمة سيدم ٧بمد كككيل ا١بمهورية كقاضي التحقيق : 3قطب محكمة سيدم محمد-

ا١بزائر، الشلف، األغواط، البليدة، البويرة، تيزم كزك، ا١بلفة، ا٤بسيلة، ا٤بدية، : هبا إٔب ٧باكم اجملالس القضائية ؿ
 بومرداس، تيبازة، عْب الدفلى؛

ٲبتد االختصاص احمللي حملكمة قسنطينة كككيل ا١بمهورية كقاضي التحقيق هبا : 4قطب محكمة قسنطينة-
قسنطينة، أـ البواقي، باتنة، ٔباية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، : إٔب ٧باكم اجملالس القضائية ؿ

 .عنابة، قا٤بة، برج بوعريريج، الطارؼ، الوادم، خنشلة، سوؽ أىراس، ميلة
ٲبتد االختصاص احمللي حملكمة كرقلة كككيل ا١بمهورية كقاضي التحقيق هبا إٔب : 5قطب محكمة كرقلة-

 كرقلة، أدرار، ٛبنراست، إيليزم، تندكؼ، غرداية؛: ٧باكم اجملالس القضائية ؿ

ٲبتد االختصاص احمللي حملكمة كىراف كككيل ا١بمهورية كقاضي التحقيق هبا إٔب : 6قطب محكمة كىراف-
كىراف، بشار، تلمساف، سيدم بلعباس، سعيدة، تيارت، مستغاٖب، غيليزاف، معسكر، : ٧باكم اجملالس القضائية ؿ

 تيسيمسيلت، البيض، النعامة، عْب ٛبوشنت؛

كألجل تنفيذ ىذه اإلجراءات ا١بديدة فيما يتعلق بقواعد االختصاص احمللي ٥بذه ا١بهات القضائية 
ج ضابط الشرطة القضائية إخبار ككيل ا١بمهورية لدل احملكمة .إ. ؽ1 مكرر 40ا٤بتخصصة، أكجبت ا٤بادة 

                                                             
1
 .38. شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص- 

، يتضمن ٛبديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم كككبلء ا١بمهورية كقضاة التحقيق، 2006 أكتوبر 05 ا٤بؤرخ ُب 06/348ا٤برسـو التنفيذم رقم -  2
 .30.، ص63.، 2006ع.ر.ج
 .06/348 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 2ا٤بادة -  3
 .06/348 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 3ا٤بادة -  4
5
 .06/348 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 4ا٤بادة -  

6
 .06/348 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 5ا٤بادة -  
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الكائن هبا مكاف ا١برٲبة كإببلغو بأصل كنسختْب من إجراءات التحقيق، كعلى ككيل ا١بمهورية إرساؿ فورا 
 .1النسخة الثانية إٔب النائب العاـ لدل اجمللس القضائي التابعة لو احملكمة ا٤بختصة

فإذا اعترب النائب العاـ أف ا١برٲبة تدخل ضمن االختصاص ا٤بوسع للمحكمة، عليو أف يطالب باإلجراءات 
فورا كُب ىذه ا٢بالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملوف بدائرة اختصاص ىذه احملكمة التعليمات مباشرة من 

 .2ككيل ا١بمهورية لدل ىذه ا١بهة القضائية

كبناء على ما ذكر أعبله، فإف ا٤بشرع قد حسم مسألة االختصاص احمللي لؤلقطاب ا١بزائية لكل من ٧بكمة 
سيدم ٧بمد، قسنطينة، كرقلة، كىراف، غّب أنو ُب حالة حصوؿ إشكاؿ ُب االختصاص فإف الفصل فيو يعود 
لرئيس اجمللس القضائي الذم تقع ُب دائرة اختصاصو احملكمة الٍب ًب ٛبديد اختصاصها، مع التنويو إٔب أف أمر 

 .3رئيس اجمللس القضائي ال يكوف قاببل ألم طعن

 المطلب الثاني
 إحالة مرتكبي جرائم الفساد أماـ القضاء الجزائي

ٓب يتطرؽ قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو إٔب كيفية رفع الدعول إٔب احملكمة ا١بزائية، كما ٓب يشر إٔب 
قواعد اإلجرائية ا٤بتبعة أمامها، كبالتإب فهي إحالة ضمنية إٔب القواعد العامة الٍب ٙبكم اإلجراءات أماـ احملاكم 

 (.الفرع األكؿ)ا١بزائية، ٗبا ُب ذلك أساليب إحالة مرتكيب ا١برائم إٔب احملكمة ا١بزائية ا٤بختصة 

                                                             
1
 "ا٤بطالبة باإلجراءات"نرل أف ا٤بشرع أكجد إجراءات قانونية إلخطار األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة با١برائم ٧بل اختصاصها، كأ٠باه -  

La revendication  كالٍب ٯبب أف تتم بالسرعة ا٤بطلوبة من أجل تقرير ا٤بتابعة، كُب ىذا اإلطار كردت تعليمة من ا٤بديرية العامة للشؤكف  
ُب إطار متابعة كتقييم نشاط مصاّب الشرطة القضائية ٖبصوص ا١برائم "... جاء فيها 20/09/2011 مؤرخة ُب 512القانونية كالقضائية ٙبمل رقم 

الٍب تدخل ُب اختصاص األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة لوحظ أف إرساؿ كٙبويل ا٤بلفات الٍب يطالب هبا السادة النواب العامْب الٍب تقع بدائرهتم ىذه 
ك٤بعا١بة ىذه الوضعية أرجو . األقطاب ال يتم بالسرعة ا٤بطلوبة، كىو ما يضر أحيانا بفعالية التحريات كالتحقيقات ا٤بنجزة كتلك ا٤بطلوبة مواصلة إ٪بازىا

منكم بذؿ العناية القصول ُب متابعة مآؿ التحريات كالتحقيقات ا١بارية ُب ا١برائم الٍب تدخل ُب اختصاص األقطاب ا١بزائية كالٍب تتم من طرؼ مصاّب 
 من قانوف 3 مكرر 40 إٔب 1 مكرر 40الشرطة القضائية التابعة لدائرة اختصاص ٦بلسكم كالسهر على تنفيذ اإلجراءات النا٘بة عن تطبيق ا٤بواد 

 .154.قديدر إ٠باعيل، ا٤برجع السابق، ص...". أقصى اآلجاؿ كبأحسن الطرؽاإلجراءات ا١بزائية ُب 
2
 .ج.إ. من ؽ2 مكرر 40ا٤بادة -  

3
 .06/348 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 06ا٤بادة -  
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ك٤با كاف إحالة مرتكيب جرائم الفساد على القضاء ا١بزائي يتم أصبل ألجل ٧باكمتهم، فإنو ٱبضع لنظاـ 
 (.الفرع الثاني)القواعد ا٤بقررة ُب القانوف العاـ 

 الفرع األكؿ
 إجراءات إحالة مرتكبي جرائم الفساد على القضاء الجزائي

على الرغم من أف ا٤بشرع حدد آليات معينة يتم من خبل٥با اتصاؿ احملكمة بالدعول ُب نصوص عديدة، 
 .(أكال) فإف ٥بذه اآلليات جوانبها اإلجرائية ا٥بامة الٍب ال بد من استيفائها الرتباطها بفكرة حقوؽ الدفاع

كإذا كاف األصل كالقاعدة ىو إحالة كل مرتكيب جرائم الفساد على القضاء حملاكمتهم كمعاقبتهم ٣بطورة 
ا١بـر ا٤برتكب من طرفهم، إال أف ذلك ال يعد مبدأ مطلقا إذ ترد عليو بعض االستثناءات الٍب ٙبوؿ دكف إحالتهم 

 .(ثانيا) على القضاء

 آليات إحالة الدعول أماـ القضاء الجزائي: أكال

ج .إ. ؽ333طبقا للقواعد العامة ٙباؿ الدعول إٔب ٧بكمة ا١بنح كفقا للطرؽ ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 
ترفع إٔب احملكمة ا١برائم ا٤بختصة بنظرىا إما بطريق اإلحالة إليها من ا١بهة القضائية ا٤بنوط هبا "الٍب تنص على 

، كإما تكليف  334إجراء التحقيق كإما ٕبضور أطراؼ الدعول بإرادهتم باألكضاع ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 
با٢بضور يسلم مباشرة إٔب ا٤بتهم كإٔب األشخاص ا٤بسؤكلْب مدنيا عن ا١برٲبة، كإما بتطبيق إجراءات ا٤بثوؿ الفورم 

 ".أك إجراءات األمر ا١بزائي

كباعتبار جرائم الفساد الواردة ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ذات كصف جنحي، فأساليب رفع 
 .1الدعول العمومية الناشئة عنها تتمثل ُب التكليف با٢بضور، كإجراء طلب ٙبقيق

 

 

                                                             
ٓب نشر إٔب إجراء ا٤بثوؿ الفورم أماـ ٧بكمة ا١بنح، كوف أف ىذا اإلجراء ا٤بستحدث ال ٲبكن تطبيقو على الدعاكل ا٣باصة ٗبتابعة جرائم الفساد، -  1

 مكرر الفقرة الثانية على أف ال تطبق أحكاـ ا٤بثوؿ 339كوف أف ىذه األخّبة تستدعي إجراءات ٙبقيق خاصة، كقد نص ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة 
. الفورم بشأف ا١برائم الٍب ٚبضع ا٤بتابعة فيها إلجراءات ٙبقيق خاصة
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 التكليف بالحضور-1
يعرؼ بأنو إجراء ٲبارسو ٩بثل النيابة العامة ألجل ٛبكْب ا٤بتهم ا٢بضور إٔب ا١بلسة ا٤بعدة حملاكمتو كٛبكْب 

ح، كيكوف ُب جرائم ا١بنح غّب .إ. ؽ335كقد نص عليو ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة . 1كسائل الدفاع عن نفسو
 . 2ا٤بتلبس هبا، كالٍب تكوف فيها ٧باضر الضبطية القضائية ٙبمل دالئل كافية كمتماسكة ضد ا٤بشتبو فيو

فالقانوف ٱبوؿ ككيل ا١بمهورية كرجاؿ النيابة العامة إمكانية إحالة الدعول مباشرة مع أدلة االهتاـ إٔب 
احملكمة للفصل فيها كفقا للقانوف دكف ا٢باجة إٔب إجراء ٙبقيق ُب القضية بواسطة إجراء تكليف با٢بضور، كىو 

 .إجراء خاص با١بنح كا٤بخالفات كال ٯبوز إجراؤه ُب مواد ا١بنايات
ج كما .إ. ؽ439ج ٖبصوص كيفية تسليم كتبليغ التكليف با٢بضور إٔب ا٤بواد .إ.ؽ 335كٙبيل ا٤بادة 

 ُب مسائل التكليف با٢بضور كالتبليغ 3يليها، ىذه األخّبة الٍب ٙبيل إٔب نصوص قانوف اإلجراءات ا٤بدنية كاإلدارية
 .ما ٓب يوجد نص ٨بالف

كيتضمن التكليف با٢بضور الواقعة الٍب قامت عليها الدعول مع اإلشارة إٔب النص القانو٘ب الذم يعاقب 
 .عليها، كما يذكر ُب التكليف با٢بضور احملكمة ا٤بختصة كتاريخ ا١بلسة كتعْب فيو صفة ا٤بتهم كا٤بسئوؿ مدنيا

كاشَباط أف ٙبتوم كرقة التكليف با٢بضور على بياف األفعاؿ ا٤بسندة إٔب ا٤بتهم، ال يعِب بالضركرة أف 
يتضمن ىذا البياف تفصيبل لكافة العناصر كاألركاف ا٤بكونة ٥بذه التهمة ما دامت قد ذكرت بصفة عامة، كىنا 

ٚبتلف كرقة التكليف با٢بضور عن أمر اإلحالة الذم ٯبب أف يشتمل على بيانات أكثر تفصيبل كدقة فيما يتعلق 
 .با١برٲبة ا٤بسندة للمتهم ككذلك البيانات األخرل

 طلب فتح تحقيق قضائي-2

إذا قدرت النيابة العامة أف الوقائع موضوع االستدالالت الزالت ٕباجة إٔب ٙبقيق، توجو طلبا افتتاحيا إٔب 
ٕبيث أنو ال ٯبوز لقاضي التحقيق أف ٯبرم ٙبقيقا إال . 1قاضي التحقيق، لفتح ٙبقيق ُب القضية ٧بددا فيو طلباهتا

 .2ٗبوجب طلب موجو من ككيل ا١بمهورية إلجراء ٙبقيق حٌب كلو كاف ذلك ٗبوجب جنحة أك جناية متلبس هبا
                                                             

 .78.ف، ص.س.أنظر، عبد العزيز سعد، إجراءات ٩بارسة الدعول ا١بزائية ذات العقوبة ا١بنحية، دار ىومة، ا١بزائر، د-  1
 .51.شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص-  2
3
، 21.ع، 2008.ر. يتضمن قانوف اإلجراءات ا٤بدنية كاإلدارية، ج2008 فرباير 25 ا٤بؤرخ ُب 08/09 من القانوف رقم 20-18 أنظر ا٤بواد - 

 .03.ص
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 :3كال يلجأ ككيل ا١بمهورية عادة إٔب ىذا اإلجراء ُب مواد ا١بنح إال عند الضركرة احملددة ُب ا٢باالت التالية

 عدـ كضوح الوقائع؛ -

 عدـ اعَباؼ ا٤بتهم بالوقائع ا٤بنسوبة إليو؛ -

 .إذا كاف ا٤بتهم ُب حالة فرار -

ج أف يكوف التحقيق كجوبيا إذا كانت األفعاؿ تشكل جناية أما إذا كانت .إ. من ؽ66كقد نصت ا٤بادة 
األفعاؿ ا٤بعاقب عليها تشكل جنحة فهو اختيارم، كبالتإب ٲبكن للنيابة العامة أف تستغِب عن التحقيق فيها إذا 

 .كجدت با٤بلف أدلة كافية تدين ا٤بتهم

كبناء على الطلب االفتتاحي، ٰبقق قاضي التحقيق ُب الوقائع كاألشخاص، كما منحو ا٤بشرع سلطة اهتاـ 
 67/3أم شخص بصفتو فاعبل أك مساٮبا أك شريكا ُب الوقائع احملاؿ التحقيق فيها، كىذا ما جاء ُب ا٤بادة 

فإذا كصلت لقاضي التحقيق كقائع ٓب يشر إليها ُب طلب إجراء التحقيق تعْب عليو أف ٰبيل فورا "ج بقو٥با .إ.ؽ
لذا يتعْب على قاضي التحقيق اٚباذ اإلجراءات ". إٔب ككيل ا١بمهورية الشكاكل أك احملاضر ا٤بثبتة لتلك الوقائع

 :التالية

إذا تبْب لقاضي التحقيق كجود شاىد مسموع لديو ُب ٧بضر ككاف قد شارؾ ُب كقائع : الحالة األكلى -
ا١برٲبة، فاإلجراء الذم يتخذه حٌب يصبح الشاىد متهما، يتمثل ُب توجيو التهمة للشاىد ٍب يقـو 

 بإببلغ النيابة بذلك لكي تقدـ طلباهتا كبعدىا يتم استدعائو ك٠باعو ُب ٧بضر؛

إذا تبْب لقاضي التحقيق أف ا٤بتهم قاـ بارتكاب أفعاؿ إجرامية ٓب يتضمنها تكييف : الحالة الثانية -
 :النيابة ُب الطلب االفتتاحي، ىنا ٯبب التمييز ين حالتْب إلضافة ىذه التهمة

إذا تبْب أف الوقائع منفصلة عن التهمة األصلية الواردة ُب الطلب االفتتاحي، أم ظهرت لقاضي  - أ

التحقيق كقائع جديدة، فعلى قاضي التحقيق ُب ىذه ا٢بالة أف يقـو بعرض ا٤بلف على النيابة 

العامة لتقدٙب طلب إضاُب، كإذا رفض طلبو ال يستطيع التحقيق ُب ا١برٲبة ا١بديدة ألف للنيابة 
                                                                                                                                                                                              
1 - Cf. Aissa DAOUDI, Le juge d’instruction, Office national des travaux éducatifs, Alger, 1993, p.18. 

ال ٯبوز لقاضي التحقيق أف ٯبرم ٙبقيقا إال ٗبوجب طلب من ككيل ا١بمهورية إلجراء التحقيق حٌب كلو كاف " ج على أنو.إ. ؽ67تنص ا٤بادة -  2
 ".ذلك بصدد جناية أك جنحة متلبس هبا

3
 .53.شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص-  
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، كإذا كافقت النيابة كقدمت طلب إضاُب يصبح ا٤بتهم متبوع بتهمة جديدة، 1سلطة ا٤ببلئمة

 كٰبق للقاضي التحقيق ُب التهمتْب معا؛

إذا تبْب أف الوقائع متصلة بالتهمة األصلية الواردة ُب الطلب االفتتاحي، ففي ىذه ا٢بالة يستغِب  - ب

قاضي التحقيق عن عرض ا٤بلف على النيابة العامة كعلى الطلب اإلضاُب كيواصل التحقيق 

 .ُب القضية

ككقاعدة عامة فإف قاضي التحقيق بوصفو مستقبل ك٧بايدا عن باقي األطراؼ يبحث كيتمحص ٗبحض 
، كُب ىذا الصدد ينبغي التنويو إٔب أف ا٤بشرع 2إرادتو للكشف عن ا٢بقيقة ٔبميع الوسائل كالطرؽ ا٤بتاحة إليو قانونا

منح لكل من النيابة العامة كا٤بتهم ا٢بق ُب تقدٙب ما يثبت إدعاءاتو بأدلة الرباءة كأدلة االهتاـ كذلك ٗبقتضى ا٤بادة 
 .ج.إ. مكرر من ؽ69 ك 69

 .كٗبجرد انتهاء التحقيق، يقـو بإحالة الدعول على ٧بكمة ا١بنح من أجل النظر فيها كإصدار ا٢بكم

 القيود التي تمنع متابعة مرتكبي جرائم الفساد: ثانيا

ٛبتاز جرائم الفساد ُب ٦بملها أهنا جرائم ذكم الصفة، الٍب ال تقع إال من شخص يتصف بصفة ا٤بوظف 
غّب أف ىناؾ فئة من ا٤بوظفْب العموميْب يتمتعوف ٕبصانة قانونية ٙبلو دكف متابعتهم جزائيا على ا١برائم . العمومي

الٍب يرتكبوهنا أثناء تأديتهم كظائفهم أك ٗبناسبتها، كبالتإب ال يسوغ للنيابة العامة ٙبريك الدعول العمومية ضدىم 
 .ُب جرائم الفساد إال بعد ا٢بصوؿ على إذف، أك القياـ بتحقيق مسبق، أك ا٢بصوؿ على شكول

 القيد المتعلق بالحصوؿ على إذف مسبق-1

تقرر معظم دساتّب العآب للنواب حصانة تعفيهم من ا٣بضوع ألحكاـ قانوف العقوبات عن ا١برائم الٍب 
فا٢بصانة الرب٤بانية ىي حصانة شخصية ال يستفيد منها إال عضو الرب٤باف كال ٛبتد . تنطوم عليها أقوا٥بم كآرائهم

 .إٔب غّبه
                                                             

يقـو ككيل ا١بمهورية بتلقي احملاضر كالببلغات كيقرر ما يتخذ بشأهنا كٱبطر ا١بهات القضائية ا٤بختصة " ج على أنو .إ. من ؽ36تنص ا٤بادة -  1
 ".أك الضحية إذا كاف معركفا ُب أقرب اآلجاؿ/بالتحقيق أك احملاكمة للنظر فيها أك يأمر ٕبفظها ٗبقرر يكوف قاببل دائما للمراجعة يعلم بو الشاكي ك

2
 .ج.إ. ؽ68 ا٤بادة - 
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ا٢بصانة الرب٤بانية معَبؼ هبا للنواب " من الدستور بنصها على 109كقد كرد النص عليها ُب ا٤بادة 
ال ٯبوز الشركع ُب متابعة أم " أنو  110، كتضيف ا٤بادة "كألعضاء ٦بلس األمة مدة نيابتهم كمهمتهم الرب٤بانية

نائب أك عضو ٦بلس األمة بسبب جناية أك جنحة إال بتنازؿ صريح منو، أك بإذف، حسب ا٢بالة، من اجمللس 
 ".الشعيب الوطِب أك ٦بلس األمة الذم يقرر رفع ا٢بصانة عنو بأغلبية أعضائو

فإذا ما قرر الرب٤باف عدـ ا٤بوافقة على إعطاء اإلذف، فبل تستطيع النيابة العامة ٙبريك الدعول العمومية ضد 
على ىذا ا٤بستول تبقى يد النيابة العامة مغلولة عن . النائب طواؿ فَبة عضويتو، إال إذا حل الرب٤باف قبل ذلك

مباشرة اإلجراءات مٌب كاف اجمللس النيايب ٓب يأذف برفع ا٢بصانة، فإذا صدر مثل ىذا اإلذف اسَبدت النيابة العامة 
 .كامل حريتها ُب ٙبريك كمباشرة الدعول العمومية

ٲبكن "  من الدستور111، فإنو كطبقا للمادة (مثبل التلبس ٔبرٲبة الرشوة)أما ُب حالة تلبس الرب٤با٘ب ٔبنحة 
كتضيف الفقرة " كٱبطر بذلك مكتب اجمللس الشعيب الوطِب أك مكتب ٦بلس األمة حسب األحواؿ فوراتوقيفو، 

ٲبكن للمكتب ا٤بخطر أف يطلب إيقاؼ ا٤بتابعة كإطبلؽ سراح النائب أك عضو ٦بلس األمة على "الثانية على أنو 
 ".السالفة الذكر 110أف يعمل فيما بعد بأحكاـ ا٤بادة 

كا٤ببلحظ أف قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ٓب يتضمن أم حكم ٰبد أك يقيد من ا٢بصانات الوظيفية 
الٍب يتمتع هبا أعضاء الرب٤باف، كإف كانت اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد كالٍب صادقت عليها ا١بزائر قد 

ألزمت الدكؿ األعضاء بضركرة اٚباذ إجراءات الٍب من شأهنا التقييد كالتضييق على ىذه ا٢بصانات كىذا لضماف 
 .1فعالية إجراءات ا٤بتابعة ا١بزائية ُب جرائم الفساد

كعليو يتعْب البحث عن أحكاـ بديلة ٤بواجهة إشكالية ا٢بصانة الٍب تعيق دكر النيابة العامة ُب ٙبريك 
الدعول العمومية، خاصة كأنو من الصعب تصور تنازؿ ا٤بتهم تلقائيا عن ا٢بصانة ا٤بمنوحة لو إضافة إٔب احتماؿ 

 .ٛباطل ا٥بيئة النيابية الٍب ينتمي إليها العضو ُب منح اإلذف للنيابة العامة لتقـو بتحريك الدعول العمومية

                                                             
1
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد30/2ا٤بادة -  
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فا٢بصانات الوظيفية من شأهنا عرقلة سّب العدالة نظرا ٤با توفره من غطاء ٰبد من مبلحقة ا٤بتهمْب هبا، كما 
، ُب 1قد تؤدم إٔب تقادـ ا١برٲبة كما أشرنا إليو سابقا، خاصة كأف مدة تقادـ جنح الفساد م ثبلث سنوات فقط

 .حْب أف ا٢بصانة الرب٤بانية تستمر طيلة مدة العهدة الرب٤بانية ا٤بقدرة ب ٟبس سنوات

 القيد المتعلق بشرط التحقيق المسبق-2

كما كضع ا٤بشرع قيدا آخر على حرية النيابة العامة ُب ٙبريك الدعول العمومية بالنسبة لطائفة معينة من 
ا٤بوظفْب العموميوف ُب حاؿ ارتكاهبم فعل ذك كصف جنحي أك جنائي يتعلق بضركرة اٚباذ إجراء ٙبقيق مسبق 

 من 577 إٔب 573من طرؼ ا٥بيئة القضائية ا٤بؤىلة قانونا إلجراء ىذا التحقيق كىو ما كرد النص عليو ُب ا٤بواد 
 .ج.إ.ؽ

ج إذا كاف أحد أعضاء ا٢بكومة أك أحد قضاة احملكمة العليا أك أحد الوالة أك .إ. ؽ573فحسب ا٤بادة 
أحد الرؤساء أك النواب العامْب لدل اجملالس القضائية معرضا لبلهتاـ بارتكاب جناية أك جنحة أثناء ٩بارسة مهامو 
أك ٗبناسبتها، فيتعْب على ككيل ا١بمهورية الذم ٱبطر بالقضية أف ٰبيل ا٤بلف عندئذ بالطريق السلمي على النائب 

العاـ لدل احملكمة العليا، فَبفعو ىذه األخّبة إٔب الرئيس األكؿ ٥بذه احملكمة إذا ارتأت أف ىناؾ ما يقتضي 
 .ا٤بتابعة، كتعْب ىذه األخّبة أحد أعضاء احملكمة العليا ليجرم التحقيق

كيقـو القاضي ا٤بعْب للتحقيق، بإجراءات التحقيق ضمن األشكاؿ كاألكضاع ا٤بنصوص عليها ُب قانوف 
 .574اإلجراءات ا١بزائية ا٤بتعلقة بالتحقيق االبتدائي ُب ا١برائم مع مراعاة أحكاـ ا٤بادة 

عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي ا٤بكلف بالتحقيق حسبما يقتضيو ا٢باؿ، أمرا بعدـ ا٤بتابعة أك يقـو 
 .2بتحويل ا٤بتهم أماـ ا١بهة القضائية ا٤بختصة، باستثناء ذلك الٍب كاف ٲبارس ا٤بتهم مهامو ُب دائرة اختصاصها

ج إجراءات متابعة أعضاء اجملالس القضائية أك رؤساء احملاكم كككبلء .إ. ؽ575كما كضحت ا٤بادة 
ا١بمهورية بنصها على أنو إذا كاف االهتاـ موجها إٔب أحد ىذه ا٥بيئات فّبسل ا٤بلف بطريق التبعية التدرٯبية من 

ككيل ا١بمهورية إٔب النائب العاـ لدل احملكمة العليا، الذم يرفع األمر إٔب الرئيس األكؿ للمحكمة العليا إذا ما قرر 

                                                             
فبل تتقادـ  (ُب حالة ٙبويل عائدات جرائم الفساد إٔب ا٣بارج)ُب حالة ما إذا ٓب يتم ٙبويل عائدات الفساد إٔب ا٣بارج، أما ُب غّب ذلك من ا٢باالت -  1

 .ـ.ؼ.ك. ؽ54/1،2أنظر، ا٤بادة . الدعول العمومية
2
 .ج.إ. ؽ574/2 ا٤بادة - 
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أف ٜبة ٧ببل للمتابعة، كيندب ىذا األخّب قاضيا للتحقيق من خرج دائرة اختصاص اجمللس الذم يقـو بالعمل فيو 
 .رجل القضاء ا٤بتابع

فإذا انتهى التحقيق، أحيل ا٤بلف طبقا للفقرة الثانية من ا٤بادة أعبله إٔب ا١بهة القضائية ا٤بختصة ٗبقر قاضي 
 .التحقيق أك أماـ غرفة االهتاـ بدائرة اجمللس القضائي

أما إذا تعلق االهتاـ بقاضي ٧بكمة أك أحد ضباط الشرطة القضائية، يقـو ككيل ا١بمهورية ا٤بخطر بإحالة 
ا٤بلف إٔب النائب العاـ لدل اجمللس، فإذا ما رأل أف ٜبة ٧ببل للمتابعة عرض األمر على رئيس ذلك اجمللس الذم 

يعْب أحد قضاة التحقيق ٱبتار من خارج دائرة االختصاص القضائية الٍب يباشر فيها ا٤بتهم كظيفتو، كعندما تنتهي 
 .1إجراءات التحقيق يزكؿ القيد ا٤بفركض على حرية النيابة العامة ُب متابعة ا٤بتهم قضائيا

 الفاعل تشمل ا٤بوظفْب ىؤالء قبل من ا٤برتكبة الفساد جرائم عن كاحملاكمة التحقيق أف إٔب اإلشارة كٯبب

 .2ا٤بتبوع الشخص كشركاء كا٤بساعد األصلي

 القيد المتعلق بشرط الحصوؿ على شكول-3

 ا٤بتضمن تعديل قانوف اإلجراءات ا١بزائية فإنو ال ٙبرؾ 15/02 مكرر من األمر رقم 6  طبقا للمادة
الدعول العمومية ضد مسّبم ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية الٍب ٛبلك الدكلة كل رأ٠با٥با أك ذات رأس ا٤باؿ 
ا٤بختلط عن أعماؿ التسيّب الٍب تؤدم إٔب سرقة أك اختبلس أك تلف أك ضياع أمواؿ عمومية أك خاصة إال بناء 

على شكول مسبقة من ا٥بيئات االجتماعية للمؤسسة ا٤بنصوص عليها ُب القانوف التجارم كُب التشريع السارم 
 .ا٤بفعوؿ

 .أما بشأف باقي جرائم الفساد، فتحرؾ الدعول العمومية دكف قيد، أم دكف انتظار شكول مسبقة

 ُب تبْب أف ا٤بوضوع ٧بكمة على يتوجب فإنو، شكول على بناء إال ٙبرؾ ال العمومية الدعول كانت كإذا
 دكف الدعول رفعت كإذا تقدٲبها، ُب ا٢بق صاحب هبا تقدـ شكول على ءبنا كانت الدعول أف الصادر حكمها

                                                             
1
 .ج.إ. ؽ577، 576ا٤بواد -  

2
 .ج.إ. ؽ578 ا٤بادة-  
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 كقت ُب شكول تقدٙب يصححها كال باطلة تكوف ا٤بتخذة  اإلجراءاتفإف القانوف ستلزمهام الٍب كلؾالش تقدـ أف

 1.رفعها على الحق

ج أف تقييد حرية النيابة العامة ُب ٙبريك الدعول .إ. ؽ583/1من جهة أخرل، يتضح من خبلؿ ا٤بادة 
العمومية ليس مقصورا على ا١برائم الواقعة داخل الوطن، كإ٭با يتعداه إٔب ا١برائم ا١بنحية الواقعة خارج الوطن، كالٍب 

ع كالٍب تنص على . ؽ03/2تدخل ضمن اختصاص القضاء ا١بزائي ا١بزائرم، كذلك طبقا ٤با نصت عليو ا٤بادة 
يطبق قانوف العقوبات على ا١برائم الٍب ترتكب ُب ا٣بارج إذا كانت تدخل ضمن اختصاص احملاكم ا١بزائية "

 ".ا١بزائرية كفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات ا١بزائية

كل كاقعة موصوفة بأهنا جنحة ُب نظر التشريع "ج على أف .إ. ؽ583/1كتبعا لذلك، نصت ا٤بادة 
ا١بزائرم أك ُب نظر تشريع البلد الذم كقعت فيو ٯبوز ا٤بتابعة من أجلها كا٢بكم فيها ُب ا١بزائر إذا كاف مرتكبها 

كتطبيقا لذلك، إذا قاـ مواطن جزائرم بارتكاب إحدل جرائم الفساد على إقليم دكلة أجنبية، فإنو ٯبوز ". جزائريا
ج .إ.ؽ 582للسلطات ا١بزائرية متابعة ا١با٘ب بعد ٙبقق ٝبلة من الشركط نصت عليها الفقرة بالثانية من ا٤بادة 

 :كىي كاآلٌب

ُب نظر التشريع الوطِب كُب نظر البلد الذم  (كما ىو ا٢باؿ ُب جرائم الفساد)أف تكوف ا١برٲبة جنحة  -
 ارتكبت فيو؛

 أف تقع ا١برٲبة خارج اإلقليم ا١بزائرم؛ -

 أف يكوف ا١با٘ب جزائرم ا١بنسية؛ -

 أف يعود ا١با٘ب إٔب ا١بزائر بعد ارتكابو ا١برٲبة؛ -

أف ال يكوف قد كقع ا٢بكم عليو هنائيا من جهة قضائية أجنبية عن ذات الواقعة، أك قضى العقوبة  -
 احملكـو هبا عليو، أك أهنا سقطت بالتقادـ أك حصل العفو عنها؛

فإذا توافرت ىذه الشركط ٦بتمعة ٲبكن متابعة ا١با٘ب أماـ القضاء ا١بزائرم، غّب أف صبلحية النيابة العامة 
ُب ٙبريك الدعول العمومية تبقى مقيدة كموقوفة على كجوب توفر شكول مسبقة من الشخص ا٤بضركر أك ببلغ 

ر٠بي صادر من سلطات البلد الذم ارتكبت فيو كإال كانت إجراءات ا٤بتابعة باطلة كىذا طبقا ٤با نصت عليو 
 .ج.إ. ؽ583/3ا٤بادة 

                                                             
1
 .150.، ص1975 أنظر، فوزية عبد الستار، أصوؿ احملاكمات ا١بزائية اللبنا٘ب، دار النهضة، بّبكت، لبناف، - 
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 الفرع الثاني
 سير محاكمة مرتكبي جرائم الفساد

ٱبضع نظاـ احملاكمة أماـ احملاكم ذات االختصاص ا٤بوسع للقواعد ا٤بقررة ُب القانوف العاـ، سواء تعلق 
، أك اإلجراءات ا٤بتبعة إٔب غاية صدكر حكم فاصل ُب موضوع ا١برٲبة (أكال)األمر بتلك ا٤ببادئ الٍب ٙبكم احملاكمة

 .(ثانيا)
 المبادئ التي تقـو عليها إجراءات المحاكمة: أكال

 قواعد باقي فيو تصب الذم ا٣بارجي الوعاء ٛبثل الٍب القضائية با١بهة ا٤بتعلقة كالضمانات القواعد إف
 يقاؿ أف ٲبكن ما أقل تساندىا أخرل ضمانات غياب ُب غايتها ٙبقق كال ىاؿأؾ تؤٌب ال العادلة احملاكمة كضمانات

 صلة ٥با الٍب الضمانات تلك  هباكنقصد عادلة، ٧باكمة ُب ا٤بتهم ٢بق بالنسبة األٮبية ُب غاية ضمانات هناأ عنها
 إحقاؽ ُب ضالتو ا٤بتهم ٯبد حٌب الضمانات من كفّب زاد يلزمها الٍب ا٤بسّبة ىذه احملاكمة، كإجراءات ٗبسّبة كثيقة
 1.العادلة احملاكمة ُب حقو

 الصحيح الشكل ٙبديد كىو أال كاحد، جوىر ُب ٘بتمع لكنها متعددة، القواعد ىذه كوف كرغم أنو حيث

 أم بداخلو الوقائع كبإثبات القاضي، بو يلتـز الذم ا٣بارجي لئلطار رسم من الشكل ىذا يتضمنو ٗبا للمحاكمة

 من صورة أم ٙبت نفسو عن الدفاع ُب ا٤بتهم حق بإحقاؽ تبدأ احملاكمة فمسّبة احملاكمة،  هبام٘بر الٍب الكيفية

 الشهود استدعاء ُب ا٤بتهم حق ضماف إٔب ككصوال كالشفوية، العبلنية ُب ا٤بتهم حق بضماف مركران  الدفاع، صور

 .كمناقشتهم

كتقـو احملاكمة على مبادئ ىامة ٘بعلها ٨بتلفة عن تلك القواعد الٍب ٙبكم مرحلٍب ٝبع االستدالالت 
، التدكين كسنتعرض فيما يلي ٥بذه . كالتحقيق االبتدائي أٮبها علنية ا١بلسات، شفافية ا٤برافعات، حضور ا٣بصـو

 .ا٤ببادئ

 

 

 
                                                             

1
 .50. سليمة بولطيف، ا٤برجع السابق، ص- 
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 علنية الجلسات-1
، 1يشكل ا١بمهور تلك العْب ا٤براقبة ٢بسن سّب العدالة ا١بنائية، فحضوره يشكل نوعا من الرقابة الشعبية

كما أهنا الفضاء ا٤بواٌب للمتهم ليعرب للمحكمة كبشكل علِب عن كل مساس ٕبقوقو أك إىدار لضماناهتا من 
سلطة التحقيق االبتدائي، كىي بذلك ٙبقق الردع العاـ كا٣باص ُب نفس الوقت، كبالتإب ا٤بساٮبة ُب تفعيل دكر 

 .القانوف ا١بنائي ُب الردع إذ أهنا تؤكد ُب ذىن الناس ارتباط  ا١برٲبة بالعقوبة

فاألصل ىو علنية ا١بلسات ما ٓب يكن ُب علنيتها خطر على النظاـ العاـ، كُب ىذه ا٢بالة تصدر احملكمة 
 .2حكما يقضي بعقد جلسة سرية، غّب أف ا٢بكم ُب ا٤بوضوع يكوف ُب جلسة علنية

 شفاىية المرافعات-2

أف ٘برل كافة إجراءات احملاكمة شفاىة، "تعترب الشفوية من األصوؿ الثابتة ُب احملاكمات ا١بنائية كمؤداىا 
حيث يدٕب ا٣بصـو كالشهود كا٣برباء بأقوا٥بم أماـ القاضي، كتتم مناقشتهم فيها بذات الكيفية، كتقدـ الطلبات 
كالدفوع ك٘برل مرافعة االدعاء كالدفاع كذلك بنفس الطريقة، كالغرض منها ضماف ا٤بناقشة ا٢بضورية لكي ٰبكم 

 .3"القاضي ٗبا يقع ٙبت بصره، كيصل ٠بعو من أقواؿ ا٣بصـو

كمن ٍب ال ٯبوز ٥بيئة احملكمة أف تبِب حكمها إال على األدلة ا٤بقدمة ٥با ُب معرض ا٤برافعات الٍب حصلت 
ا٤بناقشة فيها حضوريا، لذلك ٯبب أف تصدر األحكاـ من القاضي الذم ترأس ٝبيع جلسات الدعول كإال كانت 

يبطل ا٢بكم إذا كاف مبناه دليبل ٓب يطرح للمناقشة، أك "  ، حيث قضى اجمللس األعلى ُب أحد قراراتو بأنو4باطلة
ٓب يتح للخصـو فرصة إبداء الرأم فيو، كمن باب أكٔب إذا ٓب يعلموا بو أصبل، كمٌب كاف ذلك استوجب نقض 

 . 5"كإبطاؿ القرار ا٤بطعوف فيو

                                                             
مرحلة ٝبع االستدالالت، سّب الدعول ا١بنائية كالدعول ا٤بدنية ا٤برتبطة هبا، كالتحقيق كا٢بكم، –أنظر، ٧بمد زكي أبو عامر، اإلجراءات ا١بنائية -  1

 .791.، ص2010كالطعن الصادر ُب الدعول ا١بنائية، منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية، بّبكت، 
 .ج.إ. ؽ285 ا٤بادة - 2
 .70.سليمة بولطيف، ا٤برجع السابق، ص-  3
4
 .ج.إ. ؽ341ا٤بادة -  

5
 .218.، ص04.، ع1990، اجمللة القضائية، 53194، ملف رقم 19/01/1988ـ، .ج. اجمللس األعلى، غ- 
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كتقـو ىيئة احملكمة بسماع الشهود الذين أدلوا بشهادهتم ُب مرحلة التحقيق كذلك حٌب تقدر ٛباـ التقدير 
مدل صحتها، كٯبوز ٥با فضبل عن ذلك أف تسمع غّبىم، كإذا ٓب تستجب لطلب ا٤بتهم القاضي بسماع شهود 
اإلثبات ٕبجة اقتناعها بثبوت التهمة ٗبا قرر ٗبحضر ٝبع االستدالالت، فإف احملكمة بذلك تكوف قد أخلت ٕبق 

 .1ا٤بتهم ُب الدفاع، ٩با يعيب ا٢بكم كيوجب نقضو

 حضور الخصـو-3

، كيعد ذلك أىم الضمانات كتكملة ضركرية ٤ببدأ شفاىية  ٘برل إجراءات احملاكمة ٕبضور ا٣بصـو
ا٤برافعات، فبل ٯبوز للقاضي أف يؤسس حكمو على دليل ٓب يطرح من طرؼ ا٣بصـو أمامو كٓب يناقش أثناء 

 .ا١بلسة، كعليو فحضور ا٣بصـو ضركرم لتمكينهم مناقشة األدلة ُب ا١بلسة

إذا ٓب ٰبضر ا٤بتهم رغم إعبلنو قانونا كدكف سبب مشركع " ج على أنو .إ. ؽ294كُب ىذا تنص ا٤بادة 
كجو إليو الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذار با٢بضور، فإذا رفض جاز للرئيس أف يأمر إما بإحضاره جربا عنو 

كُب ا٢بالة األخّبة تعترب ٝبيع . بواسطة القوة العمومية أك باٚباذ إجراءات ا٤برافعات بصرؼ النظر عن ٚبلفو
 ".األحكاـ ا٤بنطوؽ هبا ُب غيبتو حضورية كيبلغ هبا مع ا٢بكم الصادر ُب ا٤بوضوع

يناط لكاتب الضبط مهمة تدكين اإلجراءات كاألحكاـ، حيث يدخل ُب تشكيلة ا١بلسة كال : التدكين-4
 .تنعقد إال ٕبضوره

عند ٙبرير ا٢بكم ٯبب على الكاتب مراعاة ٝبيع اإلجراءات الشكلية، كما ٯبب أف ٰبتوم على تلك 
ج، كيوقع كل من الرئيس ككاتب ا١بلسة على أصل ا٢بكم ُب مهلة .إ. ؽ314البيانات الٍب نصت عليها ا٤بادة 

 .2يوما من تاريخ صدكره 15
تلك ىي ا٤ببادئ الٍب تقـو عليها إجراءات احملاكمة أماـ احملكمة ذات االختصاص ا٤بوسع كغّبىا من 

 .احملاكم، فهي قواعد تشَبؾ فيها كل احملاكم باختبلؼ أنواعها كدرجاهتا

 

                                                             
1
 .382.أٞبد شوقي الشلقا٘ب، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .ج.إ. ؽ314/2ا٤بادة -  
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 سير الجلسات : ثانيا
كتبدأ بإعبلف الرئيس عن القضية ، تتم ا١بلسة ُب اليـو احملدد لكل قضية ٚبص جرٲبة من جرائم الفساد

كاألطراؼ كالشهود كا٣برباء، كيتأكد من حضور ا٤بتهم عن طريق التحقق من ىويتو كتاريخ كمكاف ميبلده كمهنتو 
  .1ك٧بل إقامتو، كيعرؼ باإلجراء الذم رفعت بو الدعول أمامو

كيتؤب رئيس ا١بلسة ضبط كإدارة ا٤برافعة، فيحدد ترتيب األدلة، كَبتيب ٠باع الشهود، كإذا حدث با١بلسة 
كُب ىذا اجملاؿ . 2أف أخل أحد ا٢باضرين بالنظاـ بأية طريقة كانت، فللرئيس أف يأمر بإبعاده من قاعة ا١بلسة

أما ضبط ا١بلسة كإدارة ا٤برافعات فيظبلف من صبلحيات رئيس " قضى اجمللس األعلى ُب أحد قراراتو ٗبا يلي 
 من قانوف اإلجراءات ا١بزائية خولتو سلطة مطلقة ُب اٚباذ التدابّب كاإلجراءات 286احملكمة كحده، إذ أف ا٤بادة 

 .3"الٍب يراىا الزمة ٢بسن سّب ا١بلسة، كفرض االحَباـ الكامل ٥بيئة احملكمة

كٯبيب كل شاىد عن األسئلة الٍب كجهت إليو من الرئيس أك من النيابة العامة أك من أطراؼ الدعول 
 .اآلخرين، ٍب يدٕب ا٣برباء كحٌب ضباط الشرطة بتصرٰباهتم كآرائهم حوؿ مسائل متعلقة بالقضية

كما ٯبوز للمتهم كألطراؼ الدعول اآلخرين ك٧باميهم إيداع مذكرات ختامية، كيؤشر على ىذه ا٤بذكرات 
من الرئيس كالكاتب، كينوه ىذا األخّب أف ىذا اإليداع قد ًب با١بلسة، كتلـز احملكمة باإلجابة عن ىذه ا٤بذكرات 
 .4ا٤بودعة على ىذا الوجو، كما يتعْب عليها ضم ا٤بسائل الفرعية كالدفوع ا٤ببدات أمامها كالفصل فيها ٕبكم كاحد

كيقع على سلطة االهتاـ عبء إثبات ا١برٲبة إتباعا ٤با ىو مقرر من أف األصل ُب اإلنساف الرباءة حٌب يقـو 
كمن القواعد األصولية ُب اإلجراءات ا١بزائية كجوب أف تبُب اإلدانة على ا١بـز كاليقْب ال على الظن . الدليل إدانتو

كاالحتماؿ، فإف قاـ أم شك ُب إسناد الفعل إٔب ا٤بتهم كجب القضاء برباءتو، كمن ىنا جاءت القاعدة الٍب 
 .5تقضي باف الشك يفسر دائما لصاّب ا٤بتهم

                                                             
 .ج.إ. ؽ343 ا٤بادة-  1
 .ج.إ. ؽ295 ا٤بادة-  2
 .166. ، مقتبس عن زكليخة زكزك، ا٤برجع السابق، ص27580، ملف رقم 03/04/1984ج، .اجمللس األعلى، غ-  3
4
 .ج.إ. ؽ352 ا٤بادة-  

5
 .57.شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص-  
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كحٌب يبُب ا٢بكم على اليقْب ينبغي أف ٲبنح القاضي من السبل كالوسائل ما ٲبكنو من الوصوؿ إٔب ا٢بقيقة 
ُب الواقعة ا٤بطركحة عليو، حٌب يطمئن ضمّبه إٔب األدلة القائمة ُب الدعول كالعناصر ا٤بعركضة أمامو، كقد عِب 

ٯبوز إثبات ا١برائم بأم طريق من " ج الٍب نصت على أنو .إ. ؽ212ا٤بشرع بالنص على ىذه القاعدة ُب ا٤بادة 
من " ، كىو ما أكدتو احملكمة العليا ُب قراراىا"طرؽ اإلثبات ما عدا ا٢باالت الٍب ينص فيها القانوف على غّب ذلك

ا٤بقرر قانونا أنو ٯبوز إثبات ا١برائم بأم طريق من طرؽ اإلثبات ما عدا األحواؿ الٍب ينص فيها القانوف على غّب 
 .1"ذلك، كمن ٍب فغن القضاء ٗبا ٱبالف ىذا ا٤ببدأ يعد خرقا للقانوف

، كمٌب كاف القاضي حرا ُب تكوين عقيدتو، فإنو " كعلى القاضي أف يصدر حكمو تبعا القتناعو ا٣باص
ٯبوز أف يكوف عماد قضائو ٦برد قرائن تتضافر كترتقي ُب نظره إٔب دليل مقنع على صحة الواقعة ا٤بسندة إٔب ا٤بتهم 
أك نفيها، فهي أدلة غّب مباشرة يصح االعتماد عليها كحدىا ُب اإلدانة، كىي من طرؽ اإلثبات األصلية ُب ا٤بواد 

 .ا١بزائية

 تعقيدان، يزيدىا ما الوطنية، للحدكد كعابر منظم بعد ذات كوهنا خطّبة، جرائم بأهنا الفساد ئمجرا تتميز

 الوقوؼ ٰبٌتم ما الدكلة، حدكد خارج كنقلها منها ا٤بتحصلة األمواؿ غسل جرائم ارتكاب إٔب تفضي حينما كٖباصة

 تسليمُب ٦باؿ   القضائيالتعاكف كأٮبية اآللية، ىذه كإجراءات كطرؽ ا٤بنهوبة، األصوؿ ىذه اسَبداد آلية على
 .، كىذا ما سيكوف ٧بل البحث فيما يليا٤بنهوبة األصوؿ كاسَبداد اجملرمْب

 المطلب الثالث
 التعاكف القضائي الدكلي

تعترب مسألة التعاكف القضائي بْب الدكؿ ا٤بختلفة ٧بط اىتماـ كضركرة تفرضها طبيعة العبلقات الدكلية 
ا٣باصة عرب ا٢بدكد، بل ىي كما يراىا جانب من الفقو مفركضة ٗبقتضى ىدؼ القانوف الدكٕب ا٣باص كغايتو 

 .2ا٤بتمثل ُب التعاكف ا٤بشَبؾ بْب النظم القانونية

                                                             
، 1.، مقتبس عن، نبيل صقر، قضاء احملكمة العليا ُب اإلجراءات ا١بزائية، ط70690، ملف رقم 29/01/1991ـ، ، .ج.كمة العليا، غا٤بح-  1

 .08.، ص2008دار ا٥بدل للنشر، 
2
. 07.، ص1994أنظر، عكاشة ٧بمد عبد العإب، اإلنابة القضائية ُب نطاؽ العبلقات ا٣باصة الدكلية، دار ا٤بطبوعات ا١بامعية، اإلسكندرية، -  
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ٙبقيقا ٤بصلحتها ا٤بشَبكة على عدـ إفبلت اجملرمْب من - منذ زمن طويل–حرصت الدكؿ ا٤بختلفةكقد 
كذلك بإبراـ اتفاقيات ثنائية كمتعددة األطراؼ بشأف التعاكف القانو٘ب كالقضائي فيما بينها ُب اجملاؿ  العقاب،

 ،( الفرع األكؿ )ينـركتسليم ا٤بج كاٚبذت كسائل ىذا التعاكف صورا متنوعة،كاإلنابة القضائية ا١بنائي بصفة عامة
 (.الفرع الثاني)٘بميد كحجز األمواؿ كاسَبداد ا٤بمتلكات عن طريق إجراءات ا٤بصادرة الدكلية 

 الفرع األكؿ
 اإلنابة القضائية الدكلية كتسليم المجرمين

إف مكافحة الفساد ال ٲبكن أف تتم بالفعالية البلزمة إال من خبلؿ تزكيد القضاء سلطات خاصة ٛبكنو من 
ردع مرتكبيو خصوصا أف الطرؼ ا٤بتضرر ُب مثل ىذه ا١برائم عادة ما تكوف الدكلة، لذلك تواجو الدكؿ 

إشكاليات كثّبة تتجاكز إقليمها كتتعدل إلقليم أك أقاليم دكلة أخرل، كال ٲبكن ٘باكز كحل ىذه اإلشكاليات إال 
 .1كفق التعاكف القضائي بكامل أكجهو حٌب يتسُب ردع مرتكيب جرائم الفساد

، كتسليم (أكال)كتتمثل ٦باالت التعاكف القضائي ا٤بألوفة ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية ُب اإلنابة القضائية 
 (.ثانيا)اجملرمْب 

 اإلنابة القضائية : أكال
قضائية –طلب من السلطة القضائية ا٤بنيبة إٔب السلطة ا٤بنابة " جرل تعريف اإلنابة القضائية الدكلية بأهنا 

باٚباذ إجراء من إجراءات التحقيق أك ٝبع األدلة ُب ا٣بارج، ككذا أم إجراء قضائي آخر - كانت أـ دبلوماسية
يلـز اٚباذه للفصل ُب ا٤بسألة ا٤بثارة أك احملتمل إثارهتا ُب ا٤بستقبل أماـ القاضي ا٤بنيب الذم ليس ُب مقدكره القياـ 

 .2"بو ُب نطاؽ دائرة اختصاصو
ك٘بد اإلنابة القضائية أساس مشركعيتها ُب التشريع ا١بزائرم ُب النظاـ القانو٘ب ا٤بنصوص عليو ُب ا٤بادتْب 

 :ج، كٲبكن تقسيم اإلنابة القضائية الدكلية إٔب نوعْب.إ.من ؽ 722 ك 721

 

                                                             
1 - Cf. Mario PISSANI, Criminalité organisée et coopération internationale, Revue international de droit pénal, 

1999, Vol.70, n°=1-2, p.55. 
2
 .16. ا٤برجع السابق، صعكاشة ٧بمد عبد العإب،-  
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 (ج.إ. ؽ721ا٤بادة ) اإلنابة الواردة من الخارج-1

ُب حالة متابعة جرائم غّب سياسية ُب بلد أجنيب تسلم اإلنابة القضائية الواردة من السلطة األجنبية بالطريق 
 كتنفذ اإلنابات القضائية .ج.إ. ؽ703الدبلوماسي كترسل إٔب كزارة العدؿ باألكضاع ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

إذا كاف ٥با ٧بل كفقا للقانوف ا١بزائرم، كما أنو من ا١بائز حضور ٩بثل عن الدكلة طالبة اإلنابة عند القياـ باإلجراء 
ا٤بطلوب، لذلك يتعْب إحاطة ا١بهة الطالبة علما ٗبكاف كزماف تنفيذه لكي يتاح للطرؼ ذم الشأف أف ٰبظر إذا 

 .1شاء أك أف يوكل من ينوب عنو

كإذا ًب القياـ باإلجراء، على قاضي التحقيق أف يقدـ األكراؽ ا٤بتعلقة بو إٔب كزارة العدؿ كىذه األخّبة تتؤب 
بدكرىا إرسا٥با إٔب الدكلة األجنبية بالطرؽ الدبلوماسية، كُب حالة ما إذا تعذر تنفيذ اإلجراء ا٤بطلوب ألم سبب 

 .2كاف فبل بد من إشعار الدكلة طالبة اإلنابة بالطرؽ الدبلوماسية بتعذر تنفيذ اإلجراء كسببو

 (722ا٤بادة ) اإلنابة القضائية المرسلة إلى الخارج-2

 ترسل من قاضي التحقيق عن طريق السلم اإلدارم إٔب السيد كزير العدؿ الذم يرسلها بدكره إٔب كزارة 
ا٣بارجية ا١بزائرية الٍب تبلغها بالطريق الدبلوماسي إٔب السلطات القضائية األجنبية، كإذا كاف ىناؾ اتفاؽ بْب 

فإنو يستغُب عن الطريق الدبلوماسي سواء بالنسبة لئلنابة الصادرة أك الواردة كما ىو . ا١بزائر كالدكلة األجنبية
 بالنسبة لئلنابة القضائية ُب ا٤بادة 08/1962 /28الشأف بالنسبة للربكتوكوؿ القضائي ا٤برـب بْب ا١بزائر كفرنسا ُب 

ا١بزائية ا٤براد تنفيذىا على تراب إحدل الطرفْب، حيث تتم العملية مباشرة بأف ترسل بْب اإلدارات ا٤بركزية العدلية 
 . 3لكبل البلدين كتنفذ عن طريق السلطات القضائية

 تسليم المجرمين: ثانيا

 من اقَبفوىا الٍب ا١برائم من جنوىا الٍب األمواؿ صحبة اجملرمْب فرار ظاىرة األخّبة اآلكنة ُب تنامت لقد

 إقامة إٔب العآب دكؿ ٨بتلف عمدت الظاىرة ىذه ك٤بواجهة أخرل، دكلة إٔب ٗبحاكمتهم االختصاص صاحبة الدكلة

                                                             
 . قانوف اإلجراءات ا٤بدنية كاإلدارية120ا٤بادة -  1
2
 .93.شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .93.شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص-  
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 ا٤بشركعة، غّب كألموا٥بم ٥بم آمن مأكل على اجملرمْب حصوؿ دكف ٰبوؿ كالذم ا٤بتهمْبك اجملرمْب لتسليم فعاؿ نظاـ

 .للدكؿ كالقضائية القانونية األنظمة ُب االختبلؼ من االستفادة من ٰبرمهم كما

فتسليم اجملرمْب ىو العملية اإلجرائية الر٠بية الٍب تطلب بواسطتها إحدل الواليات القضائية من كالية 
قضائية أخرل إنفاذ إعادة شخص موجود ُب الوالية القضائية متلقية الطلب متهم أك مداف بارتكاب جـر جنائي 

كتلتمس اإلعادة لكي يواجو ذلك الشخص احملاكمة أك . كاحد أك أكثر انتهاكا لقانوف الوالية القضائية الطالبة
 .1لكي توقع عليو العقوبة على ذلك ا١بـر ا٤برتكب

 :كيتضح من التعريف أعبله أف ىناؾ صورتْب للتسليم ٮبا

 للدكلة كالقضائي القانو٘ب للنظاـ كفقا جرٲبة بارتكاب متهما تسليمو ا٤بطلوب الشخص يكوف فأ -
 مراحل من مرحلة أم ُب يضبط أك أمره يكتشف أف قبل الدكلة، إقليم خارج ا٥برب من كٛبكن الطالبة

 ىرب الٍب األخرل الدكلة إٔب طلب الدكلة تلك تقدـ كىنا فيها، ا٢بكم صدكر كقبل ا١بنائية الدعول

 ؛ا٤بقَبفة ا١برٲبة عن ك٧باكمتو تسليمو أجل من ا٤بتهم إليها

 أثناء أك قبل ٛبكن أنو إال باإلدانة، حكم كصدر ا١برٲبة ارتكب قد تسليمو ا٤بطلوب الشخص يكوفأف  -

 الصادرة العقوبة لتنفيذ تسليمو طلب فَبسل أخرل، دكلة إٔب الفرار من ضده الصادرة العقوبة تنفيذ

 .ضده
كىكذا يهدؼ التسليم إٔب ا٢بيلولة دكف إفبلت اجملرمْب من العقاب ُب حالة ما إذا كاف القانوف الداخلي 

كيتم معا١بة موضوع تسليم اجملرمْب إما من . للدكلة ا٤بتواجد على إقليمها ا٤بتهم ال يسمح ٗبحاكمتو عن جرٲبتو
 منو أك من خبلؿ االتفاقيات 719إٔب  694خبلؿ قانوف اإلجراءات ا١بزائية الذم نظم أحكامو ُب ا٤بواد من 

 .الثنائية أك ا٤بتعددة األطراؼ ا٤بتعلقة ٗبكافحة ا١برٲبة

كتعترب اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد مرجعية قانونية لتسليم اجملرمْب ا٤برتكبْب ١برائم الفساد حيث 
إذا تلقت دكلة طرؼ، ٘بعل تسليم اجملرمْب مشركطا بوجود معاىدة، " من االتفاقية على أنو 44/5نصت ا٤بادة 

طلب تسليم من دكلة طرؼ أخرل ال ترتبط معها ٗبعاىدة تسليم، جاز ٥با أف تعترب ىذه االتفاقية األساس القانو٘ب 
 ". للتسليم فيما ٱبص أم جـر تنطبق عليو ىذه ا٤بادة

                                                             
1
 .41.دليل ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة كتسليم اجملرمْب، ا٤برجع السابق، ص-  
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كما دعت االتفاقية ُب الفقرة السابعة من ا٤بادة السالفة الذكر الدكؿ األطراؼ الٍب ال ٚبضع تسليم اجملرمْب 
 .لوجود معاىدة بأف ٘بعل ا١برائم ا٤بنصوص عليها ُب ىذه االتفاقية جرائم ٯبوز فيها التسليم فيما بينها

، كىو مبدأ 1كمن أىم ما استحدثو االتفاقية بشأف تسليم األشخاصػ تكريسها ٤ببدأ إما التسليم أك احملاكمة
من شأنو التخفيف من قاعدة حظر تسليم اجملرمْب الٍب تتعارض مع مقتضيات التعاكف القضائي الدكٕب، كمؤدل 

ىذا ا٤ببدأ أنو إذا ٓب تقم الدكلة ا٤بطلوب منها التسليم بتسليم الشخص بسبب كونو أحد رعاياىا، يكوف عليها أف 
تتؤب بديبل عن ذلك مباشرة إجراءات مبلحقتو هبدؼ ٧باكمتو عن ا١برٲبة، الذم كاف التسليم مطلوبا من 

 .2أجلها

كنرل بدكرنا أف قاعدة إما التسليم أك احملاكمة إذا ما أسيئ استعما٥با قد تؤدم إٔب إفبلت اجملرمْب من 
ا٤ببلحقة أك العقاب، إذ أف الدكلة ا٤بطلوب منها احملاكمة بدال من التسليم ليست ملزمة بإجراء ىذه احملاكمة 

 .كخاصة لو كاف ا١بـر ذك طبيعة سياسية، أك قد يصدر عفو من الدكلة ا٤بطلوب منها التسليم

 .كتقتضي دراسة ىذه الصورة من صور التعاكف القضائي ضركرة التطرؽ إٔب شركطو كإجراءاتو

 شركط تسليم المجرمين-1

باستقراء اتفاقية األمم ا٤بتحدة ككذا قانوف اإلجراءات ا١بزائية نستنتج أف ىناؾ ٦بموعة من الشركط كجب 
 :توفرىا للقياـ بتسليم شخص إٔب الدكلة الٍب تطلبو بتهمة ارتكاب جرٲبة من جرائم الفساد، كتتمثل ُب

أف تكوف ا١برٲبة ٧بل الطلب أك ا٤بتابعة قد كقعت داخل إقليم الدكلة الطالبة التسليم أك خارجها عدا ا١بزائر، -
فا١برائم ا٤برتكبة ُب ا١بزائر ىي من اختصاص ا٥بيئات القضائية ا١بزائرية طبقا ٤ببدأ إقليمية النص ا١بنائي، كٯبد ىذا 

 .ا٤ببدأ سنده ُب سيادة الدكلة على إقليمها

                                                             
1
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد44/11ا٤بادة -  

2
 .91.شريفة سوماٌب، ا٤برجع السابق، ص-  
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كيرجع أساس العبلقة بْب مبدأ اإلقليمية كنظاـ تسليم اجملرمْب، إٔب ما تقتضيو متطلبات التعاكف الدكٕب من 
، فاجملـر الذم يرتكب جرٲبة  ضركرة ٛبكْب الدكلة الٍب انتهك اجملـر قوانينها السَبداده ك٧باكمتو عما اقَبفو من جـر

 .1كيفر خارج إقليم الدكلة دكف أف تناؿ منو باحملاكمة كتوقيع ا١بزاء عليو يسلبها سلطاهتا ُب إعماؿ مبدأ اإلقليمية

 لذا ٲبكن القوؿ أف نظاـ تسليم اجملرمْب يعترب أحد األدكات ا٥بامة الٍب تضمن حسن تطبيق مبدأ اإلقليمية

أف يكوف الفعل ا٤بطلوب التسليم بشأنو معاقبا عنو ُب قوانْب كلتا الدكلتْب الطالبة للتسليم كا٤بطلوب منها ذلك، -
كىو ما يطلق عليو بشرط التجرٙب ا٤بزدكج، كىو ٲبثل قاعدة أساسية ُب التسليم، إذ أنو يصعب التفكّب ُب دكلة 

كقد أشارت إليو الفقرة األكٔب من اتفاقية . 2تقبل تسليم فرد بسبب تصرؼ صدر عنو كال يعاقبو قانوف ىذه الدكلة
على األفعاؿ اجملرمة كفقا ٥بذه  (تسليم اجملرمْب)تنطبق ىذه ا٤بادة " األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد بنصها على أنو

االتفاقية عندما يكوف الشخص موضوع طلب التسليم موجودا ُب إقليم الدكلة الطرؼ متلقية الطلب، شريطة أف 
يكوف ا١بـر الذم يلتمس بشأنو التسليم جرما خاضعا للعقاب ٗبقتضى القانوف الداخلي لكل من الدكلة الطرؼ 

 ".الطالبة كالدكلة الطرؼ متلقية الطلب

كنبلحظ أف ا٤بشرع ا١بزائرم قد أخذ بضركرة توفر شرط ازدكاج التجرٙب، إال أنو ٓب يشدد ُب ىذا الشرط، 
كأف يشَبط تطابق الوصف كالتسمية، بل اكتفى بأف تكوف األفعاؿ ا٤بطلوبة بشأهنا التسليم تشكل جناية أك 

 .3جنحة ُب قانوف الدكلة طالبة التسليم كبالقابل يعاقب عنها التشريع الوطِب

 ا١برائم تعداد على تعتمد الٍب ا٢بصرية القائمة إما :ا٤بعيارين ألحد كفقا التجرٙب ازدكاج شرط كيتحقق ىذا

 ككذا الفساد، ٤بكافحة ا٤بتحدة األمم اتفاقية هبا أخذت األسلوب كىذا عداىا ما كاستبعاد التسليم فيها ٯبوز الٍب

 يسمح كالذم ا٤بقررة للعقوبة األدٗب ا٢بد أسلوب كإما .الوطنية عرب ا٤بنظمة ا١برٲبة ٤بكافحة ا٤بتحدة األمم اتفاقية

 بأقل عليها يعاقب التسليم سبب ا١برٲبة كانت فإذا معينا، أدٗب حدا عقوبتها تتجاكز الٍب ا١برائم بشأف بالتسليم

 .4 التسليم ٦بظوراكاف ا٤بطلوب األدٗب ا٢بد من

                                                             
 .107.، ص2007/2008 فريدة شربم، ٙبديد نظاـ تسليم اجملرمْب، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ، جامعة أ٧بمد بوقرة، بومرداس، أنظر،-  1
، دار ا١بامعة ا١بديدة للنشر، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة–أنظر، سليماف عبد ا٤بنعم، ا١بوانب اإلشكالية ُب النظاـ القانو٘ب لتسليم اجملرمْب -  2

. 130.، ص2007
3
 .ج.إ. ؽ697/2ا٤بادة -  

4
 .113.، ا٤برجع السابق، ص...سليماف عبد ا٤بنعم، ا١بوانب اإلشكالية ُب النظاـ القانو٘ب لتسليم اجملرمْب-  
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 الفقرة من األكؿ البند يؤكده ما كىذا ا٤بقررة للعقوبة األدٗب ا٢بد ٗبعيار خذأ فقد ا١بزائرم للمشرع بالنسبةك

 جنحة بعقوبة الطالبة الدكلة قانوف عليها يعاقب الٍب األفعاؿ"  على أف " صتن كالٍب ج.إ.ؽ 697 ا٤بادة من الثانية

 عليو قضي ٗبتهم األمر تعلق إذا أك قلأ أك سنتْب القانوف ذلك لنصوص طبقا ا٤بطبقة للعقوبة األقصى ا٢بد كاف إذا

 ".شهرين ٤بدة ا٢ببس ٘باكز أك تساكم الطالبة للدكلة القضائية ا١بهة من هبا قضي الٍب العقوبة كانت إذا بالعقوبة

 ٥با ا٤بقررة كالعقوبة ا١برٲبة طبيعة كانت مهما التسليم بإجراءات القياـ كجب التجرٙب ازدكاج شرط توافر مٌبك

 ٦باؿ من كالعقوبات ا١برائم بعض استبعاد على درجت الوطنية كالتشريعات الدكلية االتفاقيات أف غّب عاـ، كأصل

 .ا٤بالية ا١برائم إٔب باإلضافة ىذا كالعسكرية، السياسية ا١برائم ا٤بستثناة ا١برائم بْب كمن التسليم،

 معاقبا التسليم ىذا ٧بل ا١برائم كانت مٌب التسليم استبعاد على درج قد أنو فنجد العقوبات حيث من أما

 الٍب تبنتها األمم اجملرمْب لتسليم النموذجية ا٤بعاىدة أكدتو ما ىذا ك ،1مشوىة بدنية بعقوبة أك باإلعداـ عليها
 بْب من أنو على نصت كالٍب 04 ُب ا٤بادة 1990 ديسمرب 14 بتاريخ 65/116ا٤بتحدة ٗبوجب البلئحة رقم 

 .اإلعداـ عقوبة ىي هبا احملكـو أك ا٤بقررة العقوبة تكوف أف التسليم لرفض االختيارية األسباب

 أمر ا٢باالت بعض ُب الوحشية أك القاسية لعقوبتها نظرا التسليم من ا١برائم بعض استبعاد أف كا٤ببلحظ

 ا١برٲبة ٗبفهـو منو تعلق ما خاصة اإلشكاالت بعض يثّب أمر فهو السياسية ا١برائم استبعاد أما كمقبوؿ، ٩بكن

 .كالوضوح التحديد إٔب كيفتقر كااللتباس الغموض يشوبو يزاؿ ما الذم السياسية

 ا١برائم استبعاد على قانو٘ب إٝباع ىناؾ أف إال السياسية ا١برٲبة كتعريف ٙبديد صعوبة يعَبم ما كرغم

 ٪بد كما ،44/4 مادهتا ُب الفساد ٤بكافحة ا٤بتحدة األمم اتفاقية كرستو ما كىذا التسليم، نطاؽ من السياسية

 إذاة التإب ا٢باالت ُب التسليم يقبل ال "أنو  ج.إ.ؽ698  ا٤بادة ُب نص عندما ا٤ببدأ هبذا أخذ قد ا١بزائرم ا٤بشرع

 ".سياسي لغرض مطلوب التسليم أف الظركؼ من تبْب إذا أك سياسية صبغة ا١بنحة أك للجناية كانت

يشَبط أيضا لقبوؿ التسليم أف تكوف ا١برٲبة الٍب اهتم بارتكاهبا الشخص ا٤بطلوب تسليمو ككذا العقوبة -
الصادرة ٕبقو ال تزاؿ قائمة كٓب تسقط أك تنقضي ألم سبب من أسباب االنقضاء، كالتقادـ أك صدكر عفو أك 

 .لسبق الفصل فيها

                                                             
1
 .154.، ا٤برجع السابق، ص...سليماف عبد ا٤بنعم، ا١بوانب اإلشكالية ُب النظاـ القانو٘ب لتسليم اجملرمْب-  
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 إجراء النتفاء كذلك التسليم، لعدـ مانعا أك سببا يعترب العقوبة تقادـ أك العمومية الدعول سقوط فإؼ كهبذا

 .1بتسليمهم ا٤بطالب األشخاص مبلحقة ٯبيز الذم القانو٘ب للسند التسليم

 قد العمومية الدعول كانت إذاال يقبل التسليم " ج بنصها على أنو .إ. ؽ698/5كىذا ما أكدتو ا٤بادة 

 ا٤بطلوب الشخص على القبض قبل بالتقادـ انقضت قد العقوبة كانت أك الطلب تقدٙب قبل بالتقادـ سقطت

 أك الطالبة الدكلة لقوانْب طبقا كذلك الطالبة الدكلة ُب العمومية الدعول انقضت كلما العمـو كعلى تسليمو،

 ".التسليم إليها ا٤بطلوب الدكلة

 أك الطالبة الدكلة من عفوا صدر إذاال يقبل التسليم "ج بنصها على أنو .إ. من ؽ698/6ككذا ا٤بادة 

 أف ا١بائز من كاف الٍب تلك عداد من ا١برٲبة تكوف أف األخّبة ا٢بالة ُب كيشَبط التسليم، إليها ا٤بطلوب الدكلة

 ".عنها أجنيب شخص من إقليمها خارج ارتكبت إذا الدكلة ىذه ُب متابعة موضوع تكوف

 إجراءات تسليم المجرمين-2

 رفض كإال هبا تتقيد أف لو الطالبة الدكلة على ٯبب للتسليم خاصة إجراءات اجملرمْب تسليم نظاـ يتطلب

 ٯبب الٍب ا٤ببادئ إٔب أشارت كإ٭با اإلجراءات ىذه ُب تفصل ٓب الفساد ٤بكافحة ا٤بتحدة األمم كاتفاقية طلبها،

 التسليم رفض قبل التشاكر كضركرة كتبسيطها التسليم بإجراءات التعجيل ضركرة منها ،هبا للقياـ عليها االستناد

 .أعبله االتفاقية من 44 با٤بادة كردت الٍب التوجيهات من كغّبه

 الواجب اإلجراءات بدقة بينت قد ا١بزائرم ا١بزائية اإلجراءات قانوف كمنها الوطنية التشريعات أف غّب
 ٤بطالبةا للدكلة ضمانة جهة فمن مزدكجة، ضمانة تعترب اإلجراءات كىذه اجملرمْب، أك ا٤بتهمْب لتسليم إتباعها

 .تسليمو ا٤بطلوب للشخص ضمانة ثانية جهة كمن بالتسليم

ج يقدـ طلب التسليم إٔب ا٢بكومة ا١بزائرية بالطريق الدبلوماسي إٔب كزارة .إ.ؽ 702حيث طبقا للمادة 
ا٣بارجية، كيرفق طلب التسليم ٕبكم صادر بالعقوبة أك بكل الوثائق الٍب تثبت متابعتو القضائية، كيتؤب كزير 

الشؤكف ا٣بارجية ٙبويل طلب التسليم بعد فحص ا٤بستندات إٔب كزير العدؿ الذم يتحقق من صحة الطلب طبقا 
 .ج.إ.ؽ ٤703با جاء ُب ا٤بادة 

                                                             
1
 .274.، ا٤برجع السابق، ص...سليماف عبد ا٤بنعم، ا١بوانب اإلشكالية ُب النظاـ القانو٘ب لتسليم اجملرمْب-  
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ج فإنو يتم استجواب األجنيب ٧بل طلب التسليم من طرؼ النائب .إ. ؽ704كبناء على ما جاء ُب ا٤بادة 
 ساعة، كٰبرر ٧بضر 24العاـ للتحقق من ىويتو، كيتم تبليغو با٤بستند الذم ٗبوجبو ًب القبض عليو، كذلك خبلؿ 

هبذه اإلجراءات ٍب ينقل ا٤بقبوض عليو إٔب سجن العاصمة ُب أقصر اآلجاؿ كٰببس بو، كُب نفس الوقت ٙبوؿ 
ا٤بستندات ا٤بقدمة كا٤بؤيدة للطلب للنائب العاـ لدل احملكمة العليا الذم يتؤب بدكره استجواب األجنيب خبلؿ 

 .ج.إ. ؽ706 ساعة كٰبرر ٧بضرا بذلك كىذا طبقا ٤با جاء ُب ا٤بادة 24

 أياـ من تاريخ 8ٍب ترفع احملاضر كسائر ا٤بستندات إٔب الغرفة ا١بنائية باحملكمة العليا، كٲبثل األجنيب خبلؿ 
 .تبليغ ا٤بستندات، كتسمع أقواؿ النيابة العامة كأقواؿ صاحب الشأف الذم ٲبكنو االستعانة ٗبحامي كمَبجم

ج يكوف ىذا .إ. ؽ710كإذا أصدرت احملكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإنو طبقا للمادة 
القرار هنائيا كغّب قابل للطعن، أما إذا قبلت طلب التسليم فيوقع كزير العدؿ على مرسـو اإلذف بالتسليم كيتم 

تبليغو إٔب حكومة الدكلة الطالبة التسليم، كإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ التسليم دكف أف يقـو ٩بثلو تلك 
 .الدكلة باستبلـ الشخص ا٤بقرر تسليمو يفرج عنو كال ٯبوز ا٤بطالبة بو بعد ذلك

كيكوف باطبل التسليم الواقع ٨بالفا لؤلحكاـ كالشركط ا٤بذكورة سابقا، إذ يقدـ طلب البطبلف طبقا ٤با جاء 
 أياـ اعتبارا من تاريخ اإلنذار الذم يوجهو النائب العاـ إليو 03ج من صاحب الشأف خبلؿ .إ. ؽ714ُب ا٤بادة 

كيَبتب على بطبلف التسليم اإلفراج عن الشخص ا٤بسلم إف ٓب تكن ا٢بكومة الٍب تطالب بو قد . إثر القبض عليو
تسلمتو، كال ٯبوز إعادة القبض عليو ٦بددا سواء بسبب األفعاؿ الٍب بررت تسليمو أك بسبب أفعاؿ سابقة ما عدا 

 .ج.إ. ؽ716 يوما التالية لئلفراج عنو طبقا للمادة 30ُب حالة ما إذا ألقي القبض عليو ُب ا١بزائر خبلؿ 

ك٤با كاف الغالب ُب جرائم الفساد أهنا تؤدم إٔب سرقة األمواؿ العامة كٙبويلها إٔب ا٣بارج، األمر الذم يكوف 
لو تبعات سلبية على اجملتمع كباألخص الفقراء بسبب استنزاؼ موارد الدكلة، كهتريب األصوؿ ا٤بسركقة إٔب ا٣بارج 

 .٩با يعقد عملية اسَبدادىا، كيستدعي التعاكف الدكٕب على ىذا الصعيد
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 الفرع الثاني
 إجراءات طريق عن الممتلكات كاسترداد األمواؿ كحجز التعاكف القضائي في تجميد

الدكلية  المصادرة

 من ا٤بتأتية األمواؿ هتريب خطورة كتكمن األٮبية، بالغةاؿ الشائكة القضايا من ا٤بنهوبة األمواؿ اسَبداد يعترب

 كتقلص العملة، احتياطي كتستنفد ا٣بارجية، ا٤بعونة تقوض حيث ا٤بنشأ، لدكلة ا٤بدمرة العواقب ُب الفساد جرائم

 التنمية كاإلصبلح، ما استدعى كقوؼ ا٤بشرعْب الدكليْب عند كتعيق الفقر، مستويات من كتزيد الضرييب، الوعاء
 .آليات تنظيمو كتطويق آثاره

 :1كالسَبداد األصوؿ ٝبلة فوائد، كىي

 األمواؿ غسل ائمرج ارتكاب إٔب الناس يدفع الذم ا٢بافز على يقضي ألنو بقوة، ردعان  بّباتد يعد -

 ؛الفساد ئماكجر

 ؛فاسد سلوؾ أم على العقاب فرض خبلؿ من كالعا٤بية، احمللية ا٤بيادين ُب العدالة قرارإ يعيد -

 ؛للفساد ا١بنائي بالطابع ٦بتمعيان افا اعَب ٲبثل -

 غّب األمواؿ غسيل لظاىرة مكافحة القانونية كا٤بساعدة الدكٕب التعاكف ك٦باؿ األصوؿ اسَبداد يعد -

 يد على يتم أضحى الفساد رائمج صور من العديد أف السيما خطّبة، جرمية ظاىرة كوهنا ،ا٤بشركعة

 ؛للحدكد العابرة كٖباصة منظمة، اميةرإج ٝباعات

 ىذه من ا٤بتأتية األمواؿ من االستفادة من ٰبرمهم حيث الفساد، رائمج ٤برتكيب ٧ببطان دكرا  يؤدم -

 ؛نفسو الوقت ُب األمواؿ غسل جرائم من كٰبد ئم،اا١بر

 ؛االقتصادم كالنمو التنمية ُب كيسهم كاجملتمع، السكاف أصاب الذم الضرر يصلح  -

 .التطبيقي الواقعية الناحية من الدكٕب القضائي التعاكف فعالية على العملي ا٤بؤشر ٲبثل -

كجو مدير الشرطة كرغم األٮبية السابقة، إال أف ا١بزائر تعرؼ تأخرا نسبيا ُب ىذه ا٤بسألة بالذات، إذ 
الذين قاؿ بأهنم ال يتقنوف معا١بة  ا١بزائريْبانتقادات الذعة لقضاة التحقيق " الج رابح"القضائية العميد األكؿ 

 كتبييض األمواؿ االقتصاديةالقضايا اإلجرامية ذات الطابع الدكٕب باحَبافية كاملة كال سيما كما قاؿ قضايا ا١برائم 
يتحركف عن أطراؼ القضية ُب ا٣بارج، كيكتفوف بالتحقيق داخل  مؤكدا بأهنم ال ا١بزائريةا٤بطركحة على العدالة 

                                                             
1
 . 17.عصمت صوا٢بة، ا٤برجع السابق، ص-مازف ٢باـ-  نرمْب نرمش- 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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كأكد مدير الشرطة  .الوطن رغم أف القانوف يسمح ٥بم بإصدار إنابة قضائية للحصوؿ على كل ا٤بعلومات
كالسيما   كا٤بالية ا٤بطركحة على العدالة ا١بزائريةاالقتصاديةالقضائية بأف طريقة معا١بة قضاة التحقيق للقضايا 

ا٤بهربة إٔب ا٣بارج  ا١بزائريةمن اسَبجاع األمواؿ  ا١بزائرالقضايا ا٤بتعلقة بتييض األمواؿ تتسبب سنويا ُب عدـ ٛبكن 
 االتصاؿالقانوف ٲبنحهم حق "مضيفا  .كًب هتريبها كتبييضها ُب الدكؿ األجنبية ا١بزائرأك األمواؿ الٍب اختلست من 

بلجاف التحقيق ُب الدكؿ ا٤بعنية لطلب ٧باضر منها إلفادة التحقيق، كما يسمح ٥بم باللجوء للمكتب ا٤بركزم 
ليسلموا لو طلبات إنابة قضائية يقـو تبلغ للجاف التحقيق ُب الدكؿ ا٤بعنية لكشف كل من  با١بزائرلؤلنَببوؿ 

1ساىم ُب ا١برٲبة من بعيد أك من قريب ُب تبييض األمواؿ
.  

 على ا٣بامس، الفصل خبلؿ من كعميق، شامل بشكلاألمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد  اتفاقية ركزىذا كت

 الفساد، ضد ا٢برب ُب جديدة آفاقان  فتح قد الدكٕب القانوف فقهاء حسب كىو "ا٤بوجودات اسَبداد" موضوع

 ىو ا٤بوجودات اسَبداد" أف على منو 51 ا٤بادة ُب اإلعبلف ًب عندما كٖباصة األصوؿ، السَبداد شامبلن  راإطا ككضع
 العوف من قدر بأكرب البعض بعضها ٛبد أف على األطراؼ الدكؿ كحثت ،"االتفاقية ىذه ُب أساسي مبدأ

 .اجملاؿ ىذا ُب كا٤بساعدة

 من الوقاية قانوف من ا٣بامس الباب بتخصيص كذلك اآللية ٥بذه ا١بزائرم ا٤بشرع أكالىا األٮبية كنفس

 من العديد تضمنت كالٍب 70 إٔب 56 من ا٤بواد ُب كىذا ،ا٤بوجودات اسَبدادك الدكٕب للتعاكف كمكافحتو الفساد
، تدابّب (أكال)تدابّب االسَبداد ا٤بباشر للمتلكات :  كالٍب ٲبكن تقسيمها على نوعْب باالسَبداد ا٤بتعلقة األحكاـ

 :نوردىا ُب ما يلي (ثانيا)االسَبداد للمتلكات عن طريق التعاكف الدكٕب ُب ٦باؿ ا٤بصادرة 

 تدابير االسترداد المباشر للمتلكات: أكال

 من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، كل دكلة طرؼ ُب االتفاقية أف تتخذ 53لقد أكصت ا٤بادة     
ما قد يلـز من تدابّب للسماح لدكلة طرؼ أخرل برفع دعول مدنية أماـ ٧باكمها لتثبيت حق ُب ٩بتلكات 

لتثبيت ملكية تلك ا٤بمتلكات بشرط أف تتم التدابّب ُب إطار ما  اكتسبت بارتكاب فعل ٦بـر كفقا لبلتفاقية أك
 .يسمح بو القانوف الداخلي

                                                             
1

 .22/10/2007ا١بزائر عاجزة عن اسَبجاع أموا٥با ا٤بهربة، جريدة الشركؽ، : ٝبيلة بلقاسم، مدير الشرطة القضائية- 
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http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 للممتلكات ا٤بباشر االسَبداد تدابّب باٚباذ ا٤بشركعة غّب األمواؿ اسَبداد ألجل ا١بزائرم ا٤بشرع ٠بحكقد 

 هتريب ًب ما إذا ا١بزائر ُب الدعول برفع ٠بح كما الفساد، لعائدات ا٤بستقبلة الدكلة ُب مدنية دعول رفع خبلؿ من

 ا١بهات ٚبتص " بنصها ـ.ؼ.ك.ؽ من 62  ا٤بادة من األكٔب الفقرة أكدتو ما كىذا إليها، الفساد عائدات

 ٕبق االعَباؼ أجل من االتفاقية، ُب األعضاء الدكؿ طرؼ من ا٤برفوعة ا٤بدنية الدعاكل بقبوؿ ا١بزائرية القضائية

 ".الفساد أفعاؿ من عليها ا٤بتحصل للممتلكات ملكيتها

كطبقا لنفس ا٤بادة ٲبكن للقسم ا٤بد٘ب إلزاـ األشخاص احملكـو عليهم بسبب أفعاؿ الفساد بدفع تعويض 
مد٘ب للدكلة الطالبة عن ما ٢بقها من أضرار، كُب ٝبيع ا٢باالت الٍب ٲبكن أف يتخذ فيها قرار ا٤بصادرة، يتعْب 
على احملكمة الٍب تنظر ُب القضية أف تأمر ٗبا يلـز من تدابّب ٢بفظ حقوؽ ا٤بلكية ا٤بشركعة الٍب قد تطالب هبا 

 .دكلة أخرل طرؼ ُب االتفاقية

 ا٤بنشأ ذات كا٤بمتلكات األمواؿ بنفسها تصادر بأف الدكلة ُب ا٤بختصة السلطات قياـ الصورة ىذه كتفَبض

 من يلـز ما باٚباذ كذلك تلتـز كما اإلدارم، الفساد جرائم إحدل بشأف قضائي قرار ٗبوجب كذلك األجنيب،

 األجنبية للدكلة ا٤بشركعة ا٤بلكية حقوؽ على للمحافظة كىذا ا٤بمتلكات، كإدارة كالتجميد كا٢بجز ٙبفظية تدابّب

 .٢بظة أم ُب هبا تطالب قد الٍب

ـ كوف أف القسم ا٤بد٘ب ال ٲبكنو اإلدانة ٔبرائم .ؼ.ك. ؽ62كىنا يظهر لنا جليا عدـ سبلمة صياغة ا٤بادة 
الفساد حٌب يدفع تعويضا عن األضرار الناٝبة عنها، كما ال ٲبكنو أف يقرر ا٤بصادرة ليجوز لو األمر بالتدابّب 

ٚبتص ا١بهات القضائية ا١بزائرية بقبوؿ الدعاكل "كعليو فالصياغة الٍب نرل أهنا األسلم تكوف ب . التحفظية
 ...".ا٤بدنية التبعية

 1المصادرة مجاؿ في الدكلي التعاكف طريق عن الممتلكات استرداد: ثانيا

 ٚبصيص كسبب اآللية، ىذه كضبط لتنظيم ـ.ؼ.ك.ؽ من 70 إٔب 63 من ا٤بواد ا١بزائرم ا٤بشرع خصص

 عائدات من ا١بناة ٘بريد يتم با٤بصادرة ألنو الفساد، مكافحة ُب كدركىا التدابّب ىذه ألٮبية ىو ا٤بواد من الكم ىذا

 كىي ا٤بفسدين ردع ُب عنها أٮبية تقل ال بآلية ارتباطها ثانية جهة كمن ،جهة من ىذا كمصادرهتا الفساد جرائم

 .اإلجرامية للعائدات ا٤بباشر غّب االسَبداد كإجراءات آليات تفصيل يلي كفيما.الدكٕب القضائي التعاكف

                                                             
1
 ".ا٤بمتلكات بأمر صادر عن ىيئة قضائيةالتجريد الدائم من " على أهنا . ـ.ؼ.ك.من ؽط /2تعرؼ ا٤بصادرة حسب ا٤بادة -  
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 تنفيذ األحكاـ الصادرة عن الجهات القضائية األجنبية المتعلقة بالمصادرة-1

ـ فإنو تعترب األحكاـ القضائية الٍب أمرت ٗبصادرة ٩بتلكات اكتسبت .ؼ.ك. من ؽ63/1حسب ا٤بادة 
عن طريق إحدل جرائم الفساد أك الوسائل ا٤بستخدمة ُب ارتكاهبا، نافذة باإلقليم ا١بزائرم طبقا للقواعد 

كتعترب ىذه ا٤بادة ٗبثابة خركج عن القاعدة ا٤بقررة ُب التنفيذ أف كل دكلة ال تعَبؼ إال بأحكاـ . كاإلجراءات ا٤بقررة
قانوهنا الداخلي كال تعتد إال باألحكاـ الصادرة من احملاكم الوطنية استنادا إٔب مبدأ السيادة القضائية لكل دكلة، 

أماـ القضاء الوطِب كأعطاه -الذم يقضي ٗبصادرة ا٤بمتلكات -فا٤بشرع اعَبؼ ضمنيا ٕبجية ا٢بكم األجنيب 
 .القوة التنفيذية

 القضائية األحكاـ بتنفيذ ا١بزائر ُب ا٤بختصة ا١بهات التزاـ أف ىو اجملاؿ ىذا ُب إبداؤىا ٲبكن الٍب كا٤ببلحظة

 األجنبية ا١بنائية لؤلحكاـ الدكلية ا٢بجية لفكرة تكريسا الواقع ُب ىو إ٭با ا٤بقررة، كاإلجراءات للقواعد كفقا األجنبية
 من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة 54أ من ا٤بادة /، كىذا ما أكدت عليو الفقرة األكٔب(ُب ٦باؿ ا٤بصادرة)

 .1الفساد
 تسعى الٍب األجنبية الدكلة طرؼ من إتباعها ٯبب اإلجراءات من ٦بموعة ا١بزائرم ا٤بشرع كضع قدك

 السلطات قبل من ٗبصادرهتا أمر استصدار طريق عن الفساد جرائم من ا٤بتأتية كا٤بمتلكات األمواؿ الستعادة

 :يلي فيما اإلجراءات ىذه حصر كٲبكن ،ا١بزائرية

 تقديم طلب حجز أك تجميد عائدات الفساد-أ

ٯبوز ألم دكلة أجنبية أف ترفع لوزارة العدؿ با١بزائر طلبات ا٢بجز أك ٘بميد ا٤بمتلكات ا٤بتأتية من جرائم 
الفساد كالوسائل ا٤بستعملة ُب ىذه ا١برائم، كما ٯبوز ٥با أيضا التقدـ لدل الوزارة بقراراهتا القضائية ا٤بتعلقة 

 .2با٤بصادرة مبدية رغبتها ُب تنفيذىا ُب ا١بزائر

 بدكره العاـ النائب كيرسل ا٤بختصة، القضائية ا١بهة لدل العاـ النائب إٔب ا٤بلف ؿمٙبوب كتقـو كزارة العدؿ 

1بالنقض كالطعن لبلستئناؼ قاببل احملكمة حكم كيكوف بطلباتو مرفقا ا٤بختصة احملكمة إٔب الطلب
. 

                                                             
على كل دكلة طرؼ اٚباذ ما قد يلـز من تدابّب للسماح لسلطاهتا ا٤بختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن ٧بكمة ُب دكلة " أنو تنص ىذه ا٤بادة على -  1

". طرؼ أخرل
2
 .ـ.ؼ.ك. ؽ67/1ا٤بادة -  
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 كقتا اإلدارم الفساد جرائم ك٩بتلكات بعائدات ا٣باصة ا٤بصادرة طلبات ُب الفصل عملية تستغرؽ قدىذا ك

 أموا٥با من جزء كلو اسَبداد ُب ا٤بتضررة الدكلة على الفرصة يضيع قد األمر الذم الدكٕب لطابعها كىذا ،طويبل

 أك ٙبويل لتفادم كذلك ا٤بؤقتة التحفظية اإلجراءات بعض باٚباذ ا١بزائرم ا٤بشرع ٠بح ك٥بذا، أجنبية دكلة إٔب ا٤بهربة
 .ا٤بصادرة طلب ُب الفصل غاية إٔب كىذا الفساد جرائم عن ا٤بتأتية كاألمواؿ العائدات إخفاء

 كفقا "بنصها ـ.ؼ.ك.ؽ من 64 ا٤بادة تؤكده ما كىذا ،كا٢بجز التجميد ُب اإلجراءات ىذا كتتمثل
 ُب األطراؼ الدكؿ إحدل طلب على بناء ا٤بختصة السلطات أك القضائية ١بهاتؿ ٲبكن ا٤بقررة، لئلجراءات

 ا١برائم إحدل من ا٤بتأتية العائدات حجز أك بتجميد أمرت قد ا٤بختصة سلطاهتا أك ٧باكمها تكوف الٍب االتفاقية

 لبلستخداـ معدة كانت أك استخدمت الٍب األدكات أك ا٤بعدات أك ا٤بمتلكات أك القانوف، ىذا ُب عليها ا٤بنصوص

 ىذه لتربير كافية أسباب كجود شريطة ا٤بمتلكات تلك حجز أك بتجميد ٙبكم أف ا١برائم، ىذه ارتكاب ُب

  .ا٤بصادرة ىو ا٤بمتلكات تلك مآؿ أف على يدؿ ما ككجود اإلجراءات

 أساس على السابقة الفقرة ُب ا٤بذكورة التحفظية اإلجراءات تتخذ أف ا٤بختصة القضائية ١بهةؿ ٲبكنك

  .با٣بارج القضية ُب الضالعْب األشخاص أحد اهتاـ أك إيقاؼ السيما ثابتة، معطيات

 كتتؤب أدناه،67 ا٤بادة ُب عليها ا٤بنصوص الطرؽ كفق ا٤بادة، ىذه من األكٔب الفقرة ُب ا٤بذكورة الطلبات ترد

 ".االستعجإب القضاء مادة  ُبا٤بقررة لئلجراءات كفقا فيها تفصل الٍب ا٤بختصة احملكمة على عرضها العامة النيابة
 شكل طلب المصادرة-ب

 يأٌب ٗبا تنفيذىا أك با٤بصادرة ا٢بكم ألجل االتفاقية ُب األطراؼ الدكؿ إحدل من ا٤بقدمة الطلبات ترفق أفيشَبط 

 2:بيانات من
 مصادؽ نسخة إٔب إضافة ا٤بطلوبة، اإلجراءات ككصف الطالبة، الدكلة إليها استندت الٍب بالوقائع بياف  -

 األمر تعلق إذا كذلك متاحا كاف حيثما الطلب، إليو استند الذم األمر من لؤلصل كمطابقتها عليها

 ؛ٙبفظية بإجراءات أك ا٢بجز أك التجميد إجراءات باٚباذ
 الٍب بالوقائع بياف مع ذلك، أمكن مٌب كقيمتها مكاهنا كٙبديد مصادرهتا ا٤براد ا٤بمتلكات كصف -

 الوطنية القضائية للجهات يسمح الذم بالقدر مفصبل يكوف كالذم الطالبة، الدكلة إليها استندت

                                                                                                                                                                                              
1
 .ـ.ؼ.ك. ؽ67/2 ا٤بادة-  

2
 .ـ.ؼ.ك. ؽ66ا٤بادة -  
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 حكم استصدار إٔب الرامي الطلب حالة ُب كذلك هبا، ا٤بعموؿ لئلجراءات طبقا ا٤بصادرة قرار باٚباذ
 ؛با٤بصادرة

 جانب الطالبة،إٔب الدكلة من الوارد ا٤بصادرة أمر تنفيذ نطاؽ ٙبدد الٍب كا٤بعلومات الوقائع يتضمن بياف -

 النية،بشكل حسنة األطراؼ الدكؿ إلشعار اٚبذهتا الٍب التدابّب ٰبدد لتصريح األخّبة ىذه تقدٙب
 تعلق إذا كذلك هنائي، ا٤بصادرة حكم بأف كالتصريح القانونية األصوؿ مراعاة ضماف ككذا مناسب،

 .با٤بصادرة حكم بتنفيذ األمر

 

 تنفيذ األحكاـ اآلمرة بالمصادرة-ج

ـ فإف أحكاـ ا٤بصادرة ا٤بتخذة على أساس الطلبات ا٤بقدمة من طرؼ الدكلة .ؼ.ك. ؽ67/3كفقا للمادة 
 .األجنبية، تنفذ ٗبعرفة النيابة العامة بكافة الطرؽ القانونية

 اإلدانة انعداـ حالة في حتى بالمصادرة المختصة الوطنية السلطات قياـ -2

ـ ٲبكن لقسم ا١بنح أثناء نظره ُب إحدل جرائم الفساد أف يأمر .ؼ.ك. من ؽ3ك63/2كحسب ا٤بادة 
ٗبصادرة ا٤بمتلكات ذات ا٤بنشأ األجنيب كالٍب ًب اكتساهبا عن طريق ارتكاب جرائم الفساد أك ا٤بمتلكات 

ا٤بستخدمة ُب ارتكاهبا، بل كأكثر من ذلك ٲبكن لقسم ا١بنح األمر هبذه ا٤بصادرة حٌب كلو امتنعت اإلدانة ألم 
 .سبب من األسباب كانقضاء الدعول العمومية أك الرباءة

 عن طبيعة ىذه ا٤بصادرة الٍب ٲبكن ا٢بكم هبا رغم انقضاء الدعول العمومية أك تربئة 1 كىنا يتساءؿ البعض
 .ا٤بتهم علما أف ا٤بصادرة ىي عقوبة تكميلية تضاؼ إٔب العقوبة األصلية

 إرجاع الممتلكات المصادرة كالتصرؼ فيها-4

 ا١بهات طرؼ من مصادرهتا ٛبت الٍب الفساد جرائم كعائدات ٩بتلكات مآؿ بدقة ا١بزائرم ا٤بشرع ٰبددٓب 

 جاء إذ األصليْب، أصحاهبا إٔب بإعادهتا ا٣باصة األحكاـ ينظم ٓب كما فيها، التصرؼ كيفية كال ا١بزائرية القضائية

                                                             
1
 .132.مراد ىبلؿ، ا٤برجع السابق، ص-  
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 لتحديد بو ا٤بعموؿ كالتشريع الصلة ذات الدكلية ا٤بعاىدات إٔب كأحاؿ 1مقتضب ـ.ؼ.ك.ؽ من 70 ا٤بادة نص

 .ا٤بصادرة ا٤بمتلكات ُب للتصرؼ الدكلة أماـ ا٤بتاحة ا٣بيارات

 قد ٪بدىا الفساد ٤بكافحة ا٤بتحدة األمم اتفاقية كخاصة الصلة، ذات الدكلية ا٤بعاىدات إٔب كبالرجوع

 منها 57 ا٤بادة ٗبوجب كىذا فيها التصرؼ ككيفية اإلدارم الفساد جرائم عائدات إرجاع مسألةُب  بدقة فصلت

 :يأٌب فيما نفصلها أحكاـ عدة تضمنت كالٍب، "فيها كالتصرؼ ا٤بوجودات إرجاع"فعنوا ٙبت

 فيها يتم حاالت ثبلثاتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد  من 57 ا٤بادة من الثالثة الفقرة حددت لقد

 كٚبتلف ىذا. الضحية ا٤بتضررة الدكلة طلب على بناء ا الفساد جرائم من ا٤بصادرة كا٤بمتلكات األمواؿ إعادة

 تتفق أهنا غّب ا٤بعنية، الفساد جرٲبة نوع باختبلؼ ا٤بصادرة األمواؿ إلرجاع حالة كل ُب توافرىا الواجب الشركط

 .ا٤بصادرة إلغراض الدكٕب كالتعاكف ا٤بتبادلة القانونية ا٤بساعدة تفعيل ضركرة حوؿ

 2شركط إرجاع الممتلكات المصادرة في حالة اختالس أمواؿ عمومية، أك غسل أمواؿ عمومية مختلسة-أ

  ا٤بادتاف تقابلها كالٍباتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد،  من 55 للمادة كفقا ا٤بصادرة تنفيذ يتم أف -
 ؛ كشركطو ا٤بصادرة لغرض الدكٕب التعاكف طلب ببيانات ا٣باصتاف ـ.ؼ.ك.ؽ من67 ك66

 ا٤بصادرة حكم يكوف أف كجوب الشرط ىذا كيعِب :الطالبة الدكلة من با٤بصادرة هنائي حكم يصدر أف -

 حٌب للطعن قابل غّب أم، هنائيا يكوف أف ٯبب ثانية ناحية كمن ناحية، من قضائية جهة عن صدر قد

 .األمواؿ ىذه بإعادة ا٢بكم يتم

 االتفاقية بهذه مشموؿ آخر جـر أم ارتكاب حالة في المصادرة الممتلكات إعادة شركط -ب

 الصفقات جرائم النفوذ كاستغبلؿ كالرشوة األمواؿ كغسل االختبلس غّب الفساد جرائم باقي عائدات أم

 الشرطْب توافر مٌب ا٤بطالبة الدكلة إٔب ا٤بصادرة كا٤بمتلكات األمواؿ إعادة يتم أيضا ا٢بالة ىذه ففي العمومية،

 شرط عن األكٔب ا٢بالة ُب با٤بصادرة تقـو الٍب الدكلة استغناء جواز ُب يتمثل االختبلؼ أف غّب ا٢بالة ُب الواردين
 .الفساد عائدات إلرجاع الطالبة الدكلة قبل من با٤بصادرة هنائي حكم صدكر

                                                             
عندما يصدر قرار ا٤بصادرة طبقا ألحكاـ ىذا الباب، يتم التصرؼ ُب ا٤بمتلكات ا٤بصادرة كفقا " ـ على أنو .ؼ.ك. من ؽ70تنص ا٤بادة -  1

 ".للمعاىدات الدكلية ذلت الصلة كالتشريع ا٤بعموؿ بو
2
 . من اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد23 ك 17 ا٤بادتْب - 
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 قبل من با٤بصادرة هنائي حكم صدكر اشَباط عن با٤بصادرة قامت الٍب الدكلة فاستغناء الثانية ا٢بالة ُب أما

 :التالْب الشرطْب أحد توافر على متوقفا يبقى إليها األمواؿ ترجع حٌب ا٤بتضررة الطالبة الدكلة

 ا٤بمتلكات لتلك السابقة ملكيتها معقوؿ بشكل الفساد ٩بتلكات اسَبداد تطلب الٍب الدكلة تثبت أف إما -

 ؛ا٤بصادرة

 كأساس الطالبة بالدكلة ٢بق الذم بالضرر ا٤بنهوبة األمواؿ كإرجاع ا٤بصادرة منها ا٤بطلوب الدكلة تقر أف كإما -

 .ا٤بصادرة ا٤بمتلكات إلرجاع

الدكلة  تكبدتها التي الممتلكات كإرجاع المصادرة إجراء نفقات اقتطاع -4

 طلب متلقية للدكلة ٯبوز حيث أعبله االتفاقية من 57 ا٤بادة من الرابعة الفقرة تضمنتو الذم ا٢بكم كىو

 القضائية اإلجراءات أك ا٤ببلحقة أك التحقيق عمليات ُب تكبدهتا معقولة نفقات تقتطع أف االقتضاء عند ا٤بصادرة

 .ا٤بادة ىذه ٗبقتضى فيها تتصرؼ أف أك ا٤بصادرة ا٤بمتلكات إرجاع إٔب ا٤بفضية

 ا٤بعقولة؟ بالنفقات ا٤بقصود ما ىو ا٤بطركح اإلشكاؿ أف غّب 

 يقصد ا٤بعقولة النفقات أف الشأف ىذا ُب 1الفساد ٤بكافحة ا٤بتحدة األمم التفاقية التفسّبية ا٤بلحوظة تشّب

 ٯبدر كما احملددة، غّب الرسـو من غّبىا أك ا٤بمتلكات على يعثر من أتعاب كليست متكبدة كنفقات تكاليف هبا

 .احملتملة النفقات بشأف تتشاكر أف الطلب كمتلقية الطالبة الطرفْب بالدكلتْب

 األصوؿ استرداد أماـ المعيقات -5

 ٙبقيقها أماـ تقف معقدة، عملية ىي بل البسيطة، بالعملية ليست ىي ا٤بنهوبة األمواؿ استعادة عملية أف مراء ال

 :أٮبها من ٥با، الناظم الدكٕب اإلطار توفر من الرغم على ا٤بعيقات، من العديد
 بعض ُب يعِب ما ا٤بختلفة، القضائية الواليات ُب كالقضائية القانونية النظم اختبلؼ ُب تتمثل :قانونية معيقات
 إضافة الطلب، إليها ا٤بقدـ القضائية الوالية ُب ١برٲبة ٩بثبلن  للطلب، كا٤بنشئ ا٤برتكب السلوؾ يعترب ال أف ا٢باالت

 ا٤بؤسسية السبل كغياب ا٢باالت، بعض ُب باالسَبداد تطالب الٍب الدكؿ ُب القانونية ا٣بربة مستويات ا٬بفاض إٔب

 كظيفية؛ حصانات ككجود بنجاح، ا٤بطالبات متابعة خبل٥با من ٲبكن الٍب كالقانونية

                                                             
1
  https://www.unodc.org/.../2015.../V1504889a.pdf: أنظر، ا٤بوقع-  

https://www.unodc.org/.../2015.../V1504889a.pdf
https://www.unodc.org/.../2015.../V1504889a.pdf


           اإلطار انقانىني نجرائم انفساد    انباب األول                                        
 

343 

 

 تبادؿ كمعاىدات كقوهتا، ا٤بطلوبة األدلة كنوع كفايتها، كعدـ األدلة مقبولية مسائل ُب تربز :إجرائية معيقات

 ؛طويبلن  كقتان  تستغرؽ الٍب الفعالة، كغّب ا٤برىقة القضائية ا٤بساعدة

، الوقت ُب ا٤بناسبة قراراتاؿ اٌٚباذ كُب اإلعداد ُب احملدكدة ا٣بربة ُب تربز :كتقنية إدارية معيقات  اختيار كُب البلـز

 حيث من حساسة عملية األصوؿ اسَبداد عملية تعترب حيث ، فوراكمباشرتو األنسب القضائي القانو٘بجراء اإل

 كا٤بوارد، التقنية براتاْب ُب النقص إٔب إضافة العائدات، لتبديد درءان  جيد، بشكل إدارهتا من بد كال الوقت،

 ؛طويلة لفَبات كا٤بهرة القانونيْب كاحملامْب احملاسبْب استخداـ على تَبتب الٍب الباىظة كالتكلفة

 .ا٤بختلفة القضائية الواليات ُب كالوزارات الوكاالت بْب كالتعاكف التنسيق ُب النقص ُب تتمثل :دكلية معيقات

  إسَباتيجيةتتطلب حيث ذاتو، الوقت ُب مستحيلة كال سهلة عملية ليست ا٤بنهوبة األمواؿ استعادة فمسألة

 .لعبلقة ذاتا الدكلية ا٤ببادارت ك االتفاقيات إٔب باالستناد الدكليْب، القانونْب ءبرااْب ٝبيع من كتكاتفا
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الباب الثاني
 آليات مكافحة الفساد
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يبلحظ أف الدكؿ تسعى إٔب ا٢بد من مشكلة الفساد بواسطة تنفيذ خطط شاملة، اعتمادا على ما 
باتت توفره ا٤بنظمات الدكلية من سياسات كبرامج ُب ٦باؿ مكافحة الفساد، ىذا بعد أف أثبت الواقع أف 
٪باح ىذه السياسات ا٤بعتمدة إ٭با يتوقف على مدل فهم كٙبليل متغّبات بيئة الفساد، كمدل قدرة البناء 

. ا٤بؤسساٌب على االستجابة ٣بطط اإلصبلح، كٙبقيق النزاىة كالشفافية ُب ا٢بياة الوظيفية

كمن الدركس ا٤ببكرة كالبالغة األٮبية ُب إ٪باح كتنفيذ برامج اإلصبلح تلك الٍب تستفاد من دعم 
كعلى . ا١بهود الدكلية كا٣بارجية كالتنسيق الفعاؿ مع السياسات كاالسَباتيجيات الداخلية ٤بكافحة الفساد

إما عن طريق إصبلحات شاملة، اك )سبيل ا٤بثاؿ، ما فتئت ا٢بكومات تتصدل للفساد بطرؽ شٌب 
 كيكتسي التسليم هبذه التدابّب أٮبية ٧بورية بشرط أف تستجيب ٤بعطيات الوضع .(إصبلحات متخصصة

. احمللي ُب كل دكلة، مع التقيد با٤ببادئ العامة لنظاـ ا٢بكم الدٲبقراطي، كقواعد ا٢بكم الصاّب

إف أية مقاربة مشولية ٲبكن اعتمادىا ٤بكافحة الفساد ٯبب أف تنطلق من ا٤بؤسسات الر٠بية، كأف 
. ٙبدد ما ٯبب أف تتصف بو من ا٤بواصفات حٌب تؤدم دكرىا الدستورم كالقانو٘ب بكل موضوعية كنزاىة

غّب أف للمجتمع ا٤بد٘ب ٗبنظماتو ا٤بختلفة دكر ُب تنوير ا٤بواطن كتوعيتو حملاربة بؤر الفساد كالقضاء عليها، 
كمنو فإف اعتماد مؤسسات كىيئات ٨بتصة ُب مكافحة الفساد كالرقابة على تسيّب الشؤكف كاألمواؿ 

العمومية من ا٤بفركض أف يساىم بشكل كبّب ُب ردع ٝبيع ا٤بمارسات الفاسدة الٍب تشكل ضررا على 
. اجملتمع كالدكلة كعلى التنمية بصفة عامة

غّب أف الواقع يوحي بعكس ذلك، إذ توجد اليـو العديد من ا٤بؤسسات الٍب أنشأت بغرض مكافحة 
 كالسبب ُب ذلك ليس راجع إٔب مسألة اختيار ،الفساد، لكنها غّب فعالة كال تؤدم الدكر الذم يرجى منها

توقيت إعبلف كتنفيذ خطط ٧باربة الفساد، أك منح الزمن الكاُب لتلك ا٣بطط، بل أف كل مشركع إصبلح 
ال ينبع من الداخل كال يستجيب ٤بعطيات الوضع احمللي، يكوف جزءا من معضلة تطبيق إسَباتيجية 

. مكافحة الفساد
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أف هتافت النخب ُب البلداف النامية على برامج "كىنا ندعم رأم الدكتور ٧بمد ليماـ الذم يرل 
، كىو 1"كسياسات ٓب تشارؾ ُب صنعها، ٓب يؤد سول إٔب ٙبقيق شرعية أنظمة فاسدة ترفع شعار اإلصبلح

ا٢باؿ ُب أغلب األنظمة العربية الٍب تطبق بعض عناصر خطط مكافحة الفساد، كتصادؽ على االتفاقيات 
ما ىو مربر استمرار األنظمة الفاسدة الٍب ؼٕب لئلصبلح، كإال عالدكلية، لكن كاقعها يتناَب مع أم ٦بهود ؼ

تآكلت شرعيتها، كٓب تعد ٥با القدرة على ٦باهبة متغّبات القرف ا١بديد؟ 

إف اإلصبلح ا٢بقيقي ال ٲبكن أف ينبع إال من الداخل، مع إمكانية اإلفادة من ٘بارب الدكؿ ا٤بتقدمة 
ُب مضمار اإلصبلح، أما نقل ٘بارب اآلخرين ٕبذافّبىا، دكف اختيار كاختبار أك مراعاة ألكضاع كل بلد 
كخصوصياتو، فمن شأنو إفشاؿ معظم ا٤بشاريع اإلصبلحية ا٤بزعومة، كالٍب غالبا ما نراىا تصل إٔب طرؽ 

 .مسدكدة

كبغية الوقوؼ على آليات مكافحة الفساد ُب ا١بزائر، نتطرؽ إٔب النظاـ ا٤بؤسساٌب ٤بكافحة الفساد 
، كما يدفع بنا النقاش إٔب البحث عن ٨برج لتجاكز الصورة القاٛبة الٍب تكونت (الفصل األكؿ)ُب ا١بزائر 

من خبلؿ رصد كاقع ظاىرة الفساد ُب ا١بزائر كذلك من خبلؿ رؤية إسَباتيجية عنواهنا اإلصبلح ضد 
 (.الفصل الثاني)الفساد 

الفصل األكؿ 

 النظاـ المؤساتي لمكافحة الفساد في الجزائر
الفساد ظاىرة عرفتها كافة اجملتمعات ُب كل األزمنة كالعصور، فهي ال ٚبص ٦بتمعا بذاتو أك مرحلة 

مع ذلك فقد ثبت أف حجم الظاىرة أخذ ُب التفاقم إٔب درجة أصبحت هتدد ٦بتمعات . تارٱبية بعينها
. 2كثّبة با١بمود كرٗبا باالهنيار

                                                             
 .٧.249بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  1
. 531.،  ا٤برجع السابق، ص...حسن نافعة، دكر ا٤بؤسسات الدكلية كمنظمات الشفافية ُب مكافحة الفساد-  2
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كالفساد لو تأثّب سليب على جهود التنمية البشرية، فالفساد يلتهم ثركات الشعوب، كيعوؽ 
االستثمار، كٱبفض من نوعية ا٣بدمات األساسية الٍب يتلقاىا ا٤بواطن كالصحة كالتعليم، كما أنو يتعارض 

. مع القيم الدٲبقراطية، كيعطل حكم القانوف

كعلى الرغم من إٝباع البشرية على قبح الفساد كسوئو إال أف أمم األرض تفاكتت فيما بينها حوؿ 
طرؽ مواجهتو ك٧باربتو، فبينما تعوؿ الليربالية الغربية ا٢بديثة على تطويق األفراد ٕبزمة كثيفة من القوانْب 

، يلجأ اإلسبلـ ُب األساس إٔب تعبئة الفرد ٗبنظومة 1الرادعة ُب إطار من إجراءات رقابية ك٧باسبية دقيقة
أخبلقية مركزة كمرتكزة على نظاـ ٧باسبة داخل الضمّب يطلق عليو التقول، جاعبل األفضلية باجملتمع 

ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى "ألكلئك الذين تردعهم تقواىم عن كسر أحد مفردات ىذه ا٤بنظومة 
ًبّبه  ، كال يكتفي بذلك، بل يضع الردع القانو٘ب با٤برتبة الثانية ألكلئك الذين ٓب ٯبد معهم ردع 2" عىًليمه خى

. الضمّب

كُب ظل ٭بو التوافق الدكٕب على ضركرة التكاثف من أجل مواجهة ىذه الظاىرة العابرة للحدكد، 
بدأت دكؿ العآب الفقّبة منها كالغنية بالعمل ا١باد من أجل تعزيز قدراهتا ٤بكافحة الفساد من خبلؿ 

إصبلح التشريعات كالتنظيمات، كبناء ا٤بؤسسات ا٤بتخصصة لذلك، كتدريب الكوادر البشرية، كتعزيز 
. التعاكف الدكٕب، ككذا العمل على زيادة الوعي ُب ٨بتلف شرائح اجملتمع

إف ربط ىيئات مكافحة الفساد ٗبفهـو التطوير اإلدارم كا٢باكمية الرشيدة ٯبد مربراتو ُب احتماؿ 
كجود اختبلالت ك٘باكزات كتعقيدات باإلدارة، كُب ضركرة تقوية كسائل الدفاع عن ا٤بواطن ُب مواجهة ىذه 

. 3اإلدارة، كُب الوعي بأٮبية التقنيات غّب القضائية ٤براقبة اإلدارة

فمكافحة الفساد ىي عملية مستمرة ُب السياؽ الدٲبقراطي الذم يفَبض انتخابات حرة ٤براقبة 
السياسة، كفصبل بْب السلطات للحد من استغبلؿ النفوذ، كقضاء مستقبل يطبق القانوف، كٰبمي األفراد 

 .كا١بماعات من التسلط كا٥بدر ُب األمواؿ العامة
                                                             

1
 .453.، ا٤برجع السابق، ص...إ٠باعيل الشطي، الدٲبقراطية كآلية ٤بكافحة الفساد كالتمكْب للحكم الصاّب-  

 .13.سورة ا٢بجرات، اآلية-  2
 .168.ببلؿ خلف السكارنة، ا٤برجع السابق، ص-  3
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 كىنا فقط يتكامل دكر البناء ا٤بؤسساٌب بوجود نظاـ قضائي مستقل قادر على تأدية دكره كامبل ُب 
إحقاؽ ا٢بق كمعاقبة ا٤بسؤكلْب عن قضايا الفساد، ٗبا يتوافر ٥بذا النظاـ القضائي من استقبللية ٙبمي أركانو 

، فيكوف بذلك القضاء دعامة أساسية ٤بؤسسات مكافحة الفساد 1من أم تدخل خارج نطاؽ القضاء
. كدفعها إٔب األماـ ألداء عملها بفاعلية كٛبكينها من ٙبقيق األىداؼ األساسية من كجودىا

ليس ا٥بدؼ ىنا ىو كضع خطة ٤بواجهة الفساد، كلكن للتأكيد على أف مكافحتو ٗبعناه الشامل ال 
يكفي فيها القياـ بإجراءات تضمن جودة أداء ا٤بؤسسات كفاعليتو، أك توعية ا٤بواطن ٕبكم القانوف كحرمة 

. ا٤باؿ العاـ

كمع ضركرة ىذه اإلجراءات كأٮبيتها، إال أهنا ال ٲبكن أف تنجح إذا ٓب تكن جزءا من سياسة أمشل 
. تسعى إٔب تغيّب البُب اجملتمعية الٍب تفرز الفساد كتسانده كتربره ك٘بعلو مكونا من مكونات الثقافة السائدة
كما يعِب ذلك أف مواجهة الفساد تعِب نضاال اجتماعيا ضد سيطرة القول االجتماعية الٍب ٙبمي القول 

 .الٍب تفرز الفساد كٙبميو

 نشاطا جديا ُب 2006كقد شهدت ببلدنا منذ إصدار قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو  سنة 
إطار مكافحة الفساد، ٛبثل أساسا ُب استحداث أجهزة رقابية جديدة لقمع الفساد ككذا تفعيل دكر 

 .ا٥بيئات الرقابية الكبلسيكية بكافة أنواعها سواء اإلدارية أك السياسية أك القضائية

 ٗبكافحة الفساد ُب ا١بزائر، برز منذ الشركع ُب بناء االىتماـا٤بصادر التارٱبية أف كتذكر لنا  
مؤسسات الدكلة، أم ُب أثناء ا٤برحلة األخّبة من ثورة التحرير، كُب ىذا الصدد، سن اجمللس الوطِب للثورة 

 ا٣باصة هبيئة ا٤براقبة ا٤بالية 33، ا٤بادة 1959ُب ديسمرب  (طرابلس)ا١بزائرية ُب اجتماعو ُب العاصمة الليبية 
تنشأ ١بنة ٢بسابات األمة، ٚبتار ا٢بكومة أعضاءىا خارج موظفي كزارة ا٤بالية كذلك " كالٍب جاء فيها 

٥بذه اللجنة سلطة البحث باسم ا٢بكومة ُب كل مصاّب ا٣بزينة التابعة لوزارة ا٤بالية كُب . ٤بهارهتم ك قدرهتم
". كل الوزارات األخرل

                                                             
 .198. داكد عماد صبلح عبد الرزاؽ، ا٤برجع السابق، ص-  1
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إال أف ظهور سياسات ر٠بية حكومية ضد الفساد ٓب يتم إال بعد مركر عقدين على استقبلؿ الببلد 
كبالتحديد ُب مطلع الثمانينات، حينما بدأت أصوات ا٤بناضلْب كإطارات حزب جبهة التحرير الوطِب يشّب 

إٔب نشأة السلوكات ا٤بنحرفة، بل كإف الرئيس الراحل ىوارم بومدين نفسو قد تناك٥با ُب خطايب قسنطينة 
، كلكن بطريقتو ا٣باصة الٍب تعتمد على التلميح بدؿ التصريح، كُب 1976كتلمساف ُب أكاخر عهده عاـ 

، كىو ينصب ١باف اإلطارات ا٢بزبية الٍب أككل إليها مهمة اإلعداد ٤بؤٛبر حزب 1977 آخر خطاب لو عاـ
فاسدة ستفسد الكيس "  حبة بطاطا"جبهة التحرير الوطِب، حيث أشار إٔب ىذا ا٤بوضوع، كحذر من أف 

 .1كلو إذا ٓب تعزؿ عنو كترمى بعيدا قبل استفحاؿ الفساد بالعدكل

كيتنوع النظاـ ا٤بؤسساٌب ٤بكافحة الفساد ُب ا١بزائر، حيث ٪بده يشمل ا٥بيئات كا٤بؤسسات ا٢بكومية 
كمن ٍب سنجرم ، (المبحث الثاني)، ككذا ا٥بيئات كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية (المبحث األكؿ)الر٠بية 

. تقييما عاما حوؿ دكر ىذه ا٥بيئات ُب مكافحة الفساد

المبحث األكؿ 

دكر الهيئات كالمؤسسات الحكومية الرسمية في مكافحة الفساد 

إف التحديات الٍب فرضتها الظركؼ االقتصادية كالسياسية الٍب مرت هبا الدكلة، كما تتطلبو من 
إحداث التوازف بْب ٞباية ا٤بصلحة الوطنية، كمراعاة البعد االجتماعي، كزيادة االستثمار، اقتضت ٞباية 

االقتصاد الوطِب من خبلؿ تفعيل دكر األجهزة الرقابية ٤بكافحة الفساد داخل الدكلة، لتتواكب مع التغّبات 
. العا٤بية كتطور ا١برٲبة

لذا فإف دكر ا٥بيئات الر٠بية ا٤بعنية ٗبكافحة الفساد يتعاظم ُب ظل انتشار قضايا الفساد، كإىدار 
ا٤باؿ العاـ ُب اآلكنة األخّبة، كما يتطلب كجود ضوابط دقيقة لضماف السيطرة كا٢بفاظ على األمواؿ، 

لكوف االعتداء بات يتم بأساليب ٨بتلفة كمتنوعة دكف خوؼ من عقاب أك زجر، كبات ىذا األمر ظاىرة 
. خطّبة تستوجب االلتفاؼ إليها، كتعاكف كافة أجهزة الدكلة

                                                             
1

  .43.، ص1998، دار األمة، ا١بزائر، -حقائق ككثائق–أنظر، علي بن ٧بمد، جبهة التحرير بعد بومدين - 
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كتفعيبل للنصوص القانونية الٍب ًب سنها، فقد  1ببلدناكمسايرة لبلتفاقيات الدكلية الٍب صادقت عليها 
قامت ا١بزائر بإنشاء ىيئات متخصصة ٗبكافحة الفساد، ىذه األخّبة منها ما استحدثتها كمنها ما كاف 
موجودا أصبل ُب النظاـ ا٤بؤسسي ا١بزائرم، كمنها ىيئات ًب تغيّب تسميتها مع توسيع صبلحياهتا كإسناد 

(. المطلب األكؿ)مهمات جديدة ٥با، كمنحها مزيدا من االستقبللية ألداء مهامها بكل حرية 

كما ال يتوقف أمر مواجهة كمكافحة الفساد على ا٥بيئات الر٠بية ا٤بتخصصة، بل ال بد من إشراؾ 
٨بتلف أجهزة الدكلة الٍب ٥با صلة من قريب أك بعيد باألمواؿ العامة كاإلدارة العامة كمنها على كجو 

ا٣بصوص أجهزة الدكلة الرقابية على العمليات ا٤بالية ٤با ٥بذه األجهزة من دكر فعاؿ ُب الكشف عن جرائم 
(. المطلب الثاني)الفساد كا٢بيلولة دكف كقوعها 

المطلب األكؿ 

الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد 

بتفشي الفساد، ٓب يعد مفاجئا تدخل ا٤بشرع ا١بزائرم بنصوص قانونية كقائية من أجل ضماف 
ـ على ٦بموعة من .ؼ.ك.الشفافية ُب تسيّب األمواؿ العمومية، ككذا ُب إدارة الشؤكف العامة، لذا نص ؽ

التدابّب الوقائية الٍب ترمي إٔب الوقاية من جرائم الفساد عامة، كاف أىم ىذه التدابّب ىو إنشاء سلطة إدارية 
(. الفرع األكؿ )متخصصة تدعى ب ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو 

غّب أنو كتدعيما للجهود الرامية إٔب مكافحة الفساد كتعزيز آليات احملافظة على ا٤باؿ العاـ، كبالنظر 
إٔب الطبيعة الوقائية الٍب غلبت على ا٥بيئة الٍب أنشأىا قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، قاـ ا٤بشرع 

ا٤بتمم لقانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو كالذم ٗبوجبو ًب تدعيم الَبسانة  10/05بإصدار األمر رقم 
ا٤بؤسساتية ا٤بتخصصة ُب مكافحة الفساد ٔبهاز ثا٘ب ىو الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد، كالذم ىو عبارة 

 (.الفرع الثاني)عن  أداة عملياتية لبحث كمعاينة جرائم الفساد 

 
                                                             

.  من ىذه األطركحة11. للتفصيل أكثر ُب ىذه االتفاقيات، أنظر، ص-  1
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الفرع األكؿ 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو 

 منها على ٝبيع الدكؿ ا٤بنضوية ٙبت 06فرضت اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد ٗبوجب ا٤بادة 
لوائها بضركرة إنشاء ىيئة أك عدة ىيئات ٤بنع الفساد كمكافحتو، كتنفيذا ٥بذا االلتزاـ عمدت ا١بزائر إٔب 

 ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو ا٤بعدؿ كا٤بتمم كالذم نص ُب بابو الثالث 06/01إصدار القانوف رقم 
. 1على تنصيب ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو

إف تتبع مدل فاعلية دكر ا٥بيئة ُب الوقاية من الفساد كمكافحتو يقتضي منا الوقوؼ على التعريف 
، مع تقييم دكرىا ُب (ثانيا)، ٍب استعراض مهامها كصبلحياهتا (أكال)هبذه ا٥بيئة خاصة من ا١بانب القانو٘ب 

 (.ثالثا)التصدم لظاىرة الفساد 

التعريف بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو : أكال

ـ على .ؼ.ك. من ؽ18عرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ُب ا٤بادة 
سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بإب، كىي ٙبت تصرؼ رئيس " أهنا 

 من نفس القانوف بتنفيذ اإلسَباتيجية الوطنية 17كقد أككل ٥با ا٤بشرع ا١بزائرم ٗبوجب ا٤بادة  ".ا١بمهورية
. ُب ٦باؿ مكافحة الفساد

                                                             
1
ا١بدير بالتذكّب ىنا أنو ليست ىذه ىي ا٥بيئة الوحيدة كاألكٔب الٍب أناط ٥با ا٤بشرع مهمة تتبع الفساد، فقد سبقها ُب ذلك ا٤برصد الوطِب ٤براقبة -  

 ُب أعقاب (08.، ص14.ع.ر.ج) 1996 يوليو 02 ا٤بؤرخ ُب 96/233 ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم 1996الرشوة كالوقاية منها الذم أنشأ سنة 
، 1996حيث أنو بعد تنصيب ىذا ا٤برصد ُب ديسمرب ا٢بملة اإلعبلمية الٍب أعلنها الرئيس السابق اليامْب زركاؿ على الرشوة ك٨بتلف أشكاؿ الفساد، 

 أعضاء يشكلوف ١بنة دائمة التنسيق إٔب جانب رئيس ا٤برصد، ٓب يظهر على ىذه ا٥بيئة أم شيء ٩با دفع بالعديد من ا٤بهتمْب إٔب 8ا٤بشكل من 
التساؤؿ عن الغرض من تأسيسها، مع العلم أف التقارير كنتائج ا٤برصد سرية ال تنشر، األمر الذم دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إٔب إلغائو سنة 

2000. 
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 ىو عدـ ٙبكم ا٤بشرع ا١بزائرم ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتوكأكؿ ما يتبادر للمطلع على 
، ٩با "سلطة"كتارة أخرل ٗبصطلح " ىيئة" ا٤بصطلحات القانونية، إذ يعرب عن ىذا ا١بهاز تارة ٗبصطلح 

. 1يؤدم إٔب خلق نوع من الفوضى ُب الصياغة كُب التعبّب عن ا٤بصطلحات

إف تكييف ا٤بشرع ا١بزائرم للهيئة بأهنا سلطة إدارية مستقلة يعِب أهنا تتميز بالطابع اإلدارم 
كالسلطوم، كىي تنظيم جديد كغّب مصنف ضمن ا٥بـر اإلدارم التقليدم الذم يقـو على تقسيم اإلدارة 
العامة إٔب إدارة مركزية كغّب مركزية، كتتمتع بسلطة ٛبكنها من ٩بارسة امتيازات السلطة العامة، كما أهنا ال 

. 2ٚبضع ألم رقابة رئاسية من طرؼ السلطة التنفيذية

كجدير بنا اإلشارة إٔب أف ا٤بشرع ا١بزائرم قد قاـ بدسَبة ىذه ا٥بيئة ضمن التعديل الدستورم باألخّب 
 ُب الفصل الثا٘ب ٙبت عنواف ا٤بؤسسات االستشارية، كىي خطوة نثمنها 5-173 ُب ا٤بادة 2016لسنة 

 .3للوقاية من الفساد (خالصة)كوف أهنا تعرب عن نية 

. كللوقوؼ أكثر على التنظيم اإلدارم للهيئة، نستعرض تشكيلتها، ٍب مدل استقبلليتها

 تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو-1

، كإ٭با قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو ٓب ٰبدد ا٤بشرع تشكيلة ا٥بيئة كتنظيمها ككيفية سّبىا ُب 
. ـ.ؼ.ك. من ؽ18، كىو ما تؤكده ا٤بادة 4أحاؿ ذلك على التنظيم

                                                             
1 - Cf. Rachid KHALOUFI, Les institutions de régulation, R.A.S.J.E.P, Alger, V.41, N°.02, 2003, p.114. 

كهبذا، ٪بد أف ا٤بشرع ا١بزائرم يكوف قد حذا حذك ا٤بشرع الفرنسي ُب فكرة السلطات اإلدارية ا٤بستقلة، الٍب يهدؼ أنشاؤىا إٔب ضماف ا٢بياد -  2
كالشفافية ُب ا٢بياة السياسية كالشؤكف العمومية، أنظر، رمزم حوحو، لبُب دنش، ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، ٦بلة االجتهاد القضائي، 

. 73.، ص05.، ع2009جامعة بسكرة، 
 مستقلة إدارية سلطة كىي كمكافحتو، الفساد من للوقاية كطنية ىيئة  تؤسس " أنو  على2016 من التعديل الدستورم لسنة 5-173تنص ا٤بادة -  3

 كموظفيها أعضائها أداء خبلؿ من ا٣بصوص على مضموف ا٥بيئة ىذه استقبلؿ .كا٤بالية اإلدارية باالستقبللية ا٥بيئة تتمتع .ا١بمهورية رئيس لدل توضع
 قد الٍب طبيعتو، كانت أيٌا التهجم أك الشتم أك اإلىانة أك التهديد أك الَبىيب أك الضغوط أشكاؿ شٌب من ٥بم تكفل الٍب ا٢بماية خبلؿ كمن اليمْب،

 ".مهامهم ٩بارسة خبلؿ ٥با يتعرضوف
4
 احملدد لتشكيلة ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو كتنظيمها ككيفيات سّبىا، 2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/413ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

 .17.، ص08.ف ع2012.ر.، ج2012 فيفرم 07، ا٤بؤرخ ُب 12/64، ا٤بعدؿ كا٤بتمم با٤برسـو الرئاسي رقم 17.، ص74.، ع2006.ر.ج
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، كُب (06/01ؽ )كاف من األحسن النص على ا٤بسائل التنظيمية ا٤بتعلقة با٥بيئة ُب القانوف نفسو ك
ىذا ضمانة أساسية الستقبللية ا٥بيئة كٛبكينها من أداء مهامها ُب ٦باؿ مكافحة الفساد دكف ا٣بضوع ألم 

. قيود أك ضغوط أك تأثّب من السلطة ا٤بعينة

أنو    منو على 05 ا٤بعدؿ كا٤بتمم ٪بد أنو ينص ُب ا٤بادة 06/413كبالعودة إٔب ا٤برسـو الرئاسي رقم 
 05تضم ا٥بيئة ٦بلس يقظة كتقييم يتشكل من رئيس ك ستة أعضاء، يعينوف ٗبوجب مرسـو رئاسي ٤بدة " 

". سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة، كتنهى مهامهم حسب األشكاؿ نفسها

 04كرغم صدكر ا٤برسـو ا٤بذكور أعبله، إال أف مراسيم تعيْب رئيس ا٥بيئة كأعضائها الستة تأخرت 
 األمر الذم أدل إٔب ٘بميد عمل ا٥بيئة طواؿ ىذه الفَبة، كما أنو ٓب يتم التنصيب الفعلي .1سنوات كاملة

 .2011للهيئة إال بعد أداء األعضاء اليمْب القانونية ٗبجلس قضاء ا١بزائر ُب شهر جانفي 

 شرعت فعليا تنصيبها كٗبجرد ا٥بيئة أف إال كاملة سنوات 05 ٤بدة ا٥بيئة عمل تعطيل رغمكما أنو 
 كما .الوطن عرب كٮبيا بنكيا قرضا أربعْب ُب التحقيق ُب القانونية اليمْب أدائها من يوما 15 بعد مباشرة
 أٮبها حساسة قطاعات عشرة ٛبس كالٍب ا١بزائر ُب الفساد ملفات أكرب فتح بإعادة ا١بمهورية رئيس أمرىا

 التحقيق بإعادة أيضا أمرىا كما كالبنوؾ، كا١بمارؾ االلكَبكنية كالصناعات ا٣بارجية كالتجارة كالرم الفبلحة
 2.ضخما ماليا مبلغا العمومية ا٣بزينة كبدت كالٍب ا١بمركي الفساد ملفات ُب

: كفيما يلي تفصيل تشكيلة ا٥بيئة

:  رئيس الهيئة-أ
 ا٤بعدؿ كا٤بتمم ٗبوجب مرسـو رئاسي، 06/413 من ا٤برسـو رقم 05يعْب رئيس ا٥بيئة كفقا للمادة 

، يساعده مدير دراسات يكلف على ا٣بصوص بتحضّب نشاطات 3كىو نفسو رئيس ٦بلس اليقظة كالتقييم

                                                             
1
، 69.، ع2010.ر. يتضمن تعيْب رئيس كأعضاء ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، ج2010 نوفمرب 07 ا٤برسـو الرئاسي ا٤بؤرخ ُب - 

 .31.ص
2
  http://www.djazairess.com/djazairnews/24904أنظر، ا٤بوقع -  

يتكوف رئيس ٦بلس اليقظة كالتقييم الذم يرأسو رئيس ا٥بيئة، من األعضاء "  ا٤بعدؿ كا٤بتمم على أنو 06/413 من ا٤برسـو رقم 10/1تنص ا٤بادة -  3
 ". أعبله05ا٤بذكورين ُب ا٤بادة 

http://www.djazairess.com/djazairnews/24904
http://www.djazairess.com/djazairnews/24904
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الرئيس كتنظيمها ُب ٦باؿ االتصاالت مع ا٤بؤسسات العمومية ككذا العبلقات مع األجهزة اإلعبلمية كا٢بركة 
 .1ا١بمعوية

: 2كتتمثل مهاـ الرئيس فيما يلي

 إعداد برنامج عمل ا٥بيئة؛ -
 تنفيذ التدابّب الٍب تدخل ُب إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو؛ -
 إدارة أشغاؿ ٦بلس اليقظة كالتقييم؛ -
 السهر على تطبيق برنامج عمل ا٥بيئة كالنظاـ الداخلي؛ -
 دكلة ُب ٦باؿ الوقاية من الفساد كمكافحتو؛إعداد كتنفيذ برامج تكوين إطارات اؿ -
 ٛبثيل ا٥بيئة لدل السلطات كا٥بيئات كالوطنية كالدكلية؛ -
 كل عمل من أعماؿ التسيّب يرتبط ٗبوضوع ا٥بيئة؛ -
ٙبويل ا٤بلفات الٍب تتضمن كقائع بإمكاهنا أف تشكل ٨بالفة جزائية إٔب كزير العدؿ حافظ  -

 األختاـ، قصد ٙبريك الدعول العمومية عند االقتضاء؛
 ٛبثيل ا٥بيئة أماـ القضاء ككل أعماؿ ا٢بياة ا٤بدنية؛ -
 ٩بارسة السلطة السلمية على ٝبيع ا٤بستخدمْب؛ -
تطوير التعاكف مع ىيئات مكافحة الفساد على ا٤بستول الدكٕب كتبادؿ ا٤بعلومات ٗبناسبة  -

 التحقيقات ا١بارية؛

كما ٲبكن لرئيس ا٥بيئة أف يسند إٔب أعضاء ٦بلس اليقظة كالتقييم مهمة تنشيط فرؽ عمل 
موضوعاتيػػػػة ُب إطار تنفيذ برنامج عمل ا٥بيئة ككذا ا٤بشاركة ُب التظاىرات الوطنية كالدكلية ا٤برتبطة بالوقاية 

. من الفساد كمكافحتو كا٤بساٮبة ُب أعما٥با

                                                             
 .12/64 مكرر من ا٤برسـو رقم 09 ا٤بادة - 1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 رقم ا٤برسـو  من 09 ا٤بادة - 2
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 ا٤بعدؿ كا٤بتمم يعد رئيس 06/413 من ا٤برسـو رقم 21كباإلضافة إٔب ىذه ا٤بهاـ، فإنو طبقا للمادة 
. ا٥بيئة ميزانية ا٥بيئة بعد أخذ رأم ٦بلس اليقظة كالتقييم، كىو اآلمر بالصرؼ

 (أعضاء الهيئة)مجلس اليقظة كالتقييم -ب

ا٤بعدؿ كا٤بتمم تضم ا٥بيئة ٦بلس اليقظة كالتقييم، يتكوف  06/413 من ا٤برسـو رقم 05كفقا للمادة 
من رئيس كستة أعضاء، يعينوف ٗبرسـو رئاسي، كٲبكن ٘بديد عهدة ٝبيع االعضاء ٗبا فيهم الرئيس ٤برة 

. كاحدة، كما ٲبكن إهناء مهامهم بنفس الطريقة

كا٤ببلحظ ىنا ىو أف ا٤بشرع أعطى للهيئة طابعا ٝباعيا، كىي مبادرة يثُب عليها، حيث يسمح ىذا 
األمر بتكفل ا٥بيئة بكل اختصاصاهتا ا٤بتمثلة ُب الوظائف االستشارية كالرقابية كحٌب التحسيسية، كىو 

مايربر اشَباط ا٤بشرع التكوين ا٤بناسب كالعإب ٤بستخدمي ا٥بيئة دكف بياف صفة األعضاء كمراكزىم 
. 1القانونية

 ا٤بعدؿ كا٤بتمم بإبداء الرأم ُب ا٤بسائل 06/413 من ا٤برسـو رقم 11يكلف اجمللس حسب ا٤بادة 
: التالية

 برنامج عمل ا٥بيئة كشركط ككيفيات تطبيقو؛ -
 مساٮبة كل قطاع نشاط ُب مكافحة الفساد؛ -
 تقارير كآراء كتوصيات ا٥بيئة؛ -
 ا٤بسائل الٍب يعرضها عليو رئيس ا٥بيئة؛ -
 ميزانية ا٥بيئة؛ -
 التقرير السنوم ا٤بوجو إٔب رئيس ا١بمهورية الذم يعده رئيس ا٥بيئة؛ -
ٙبويل ا٤بلفات الٍب تتضمن كقائع بإمكاهنا أف تشكل ٨بالفة جزائية إٔب كزير العدؿ، حافظ  -

 األختاـ؛
 .ا٢بصيلة السنوية للهيئة -

                                                             
 .06/01 من القانوف رقم 19 ا٤بادة - 1



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

356 

 

 ا٤بعدؿ 06/413 من ا٤برسـو رقم 15أما عن كيفية سّب ٦بلس اليقظة كالتقييم فقد بينت ا٤بادة 
كا٤بتمم أنو ٯبتمع مرة كل ثبلثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسو الذم يعد جدكؿ أعماؿ كل اجتماع 

 يوما على األقل من تاريخ االجتماع، كتقلص ىذه ا٤بدة ُب حالة 15كيرسلو إٔب كل عضو قبل 
.  أياـ، كٰبرر ٧بضر عن أشغاؿ ا٥بيئة08االجتماعات الطارئة دكف أف تقل عن 

:  ا٤بعدؿ كا٤بتمم كما يلي06/413 من ا٤برسـو رقم 06كٖبصوص ىياكل ا٥بيئة فقد حددهتا ا٤بادة 

 األمانة العامة-أ

يرأسها أمْب عاـ، كيساعده نائب مدير مكلف با٤بستخدمْب كالوسائل، كنائب مدير مكلف با٤بيزانية 
: 1على ا٣بصوص ٗبا يأٌب- ٙبت سلطة رئيس ا٥بيئة-كيكلف األمْب العاـ . كاحملاسبة

 تنشيط عمل ىياكل ا٥بيئة كتنسيقها كتقييمها؛ -

 السهر على تنفيذ برنامج عمل ا٥بيئة؛ -

تنسيق األشغاؿ ا٤بتعلقة بإعداد مشركع التقرير السنوم كحصائل نشاطات ا٥بيئة باالتصاؿ مع  -
 .رؤساء األقساـ، ضماف التسيّب اإلدارم كا٤بإب ٤بصاّب ا٥بيئة

 2قسم مكلف بالوثائق كالتحاليل كالتحسيس-ب

، كحسب 3يرأسو رئيس كيساعده أربعة رؤساء دراسات كيساعدىم بدكرىم مكلفوف بالدراسات
 ا٤بعدؿ كا٤بتمم، يكلف قسم الوثائق كالتحاليل كالتحسيس على 06/413 من ا٤برسـو رقم 12ا٤بادة 

:" ا٣بصوص ٗبا يأٌب

                                                             
1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 من ا٤برسـو رقم 07ا٤بادة -  
2

 كُب 12/64، غّب أف ا٤برسـو رقم "مديرية الوقاية كالتحسيس"  قبل التعديل ٙبت تسمية06/413 من ا٤برسـو رقم 12 ك 06أشارت إليو ا٤بادتاف - 
 ".قسم مكلف بالوثائق كالتحاليل كالتحسيس" إطار إعادة تنظيم ا٥بيئة نص على ىذا ا١بهاز ٙبت تسمية

 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 من ا٤برسـو رقم 1 مكرر 13ا٤بادة -  3
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القياـ بكل الدراسات كالتحقيقات كالتحاليل االقتصادية أك االجتماعية، كذلك على ا٣بصوص  -
 هبدؼ ٙبديد ٭باذج الفساد كطرائقو من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية الفساد كمكافحتو؛

دراسة ا١بوانب الٍب قد تشجع على ٩بارسة الفساد كاقَباح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من  -
خبلؿ التشريع كالتنظيم ا١بارم هبما العمل، ككذا على مستول اإلجراءات كا٤بمارسات اإلدارية، 

 على ضوء تنفيذىا؛
دراسة كتصميم كاقَباح اإلجراءات ا٤بتصلة ٕبفظ البيانات البلزمة لنشاطات ا٥بيئة كمهامها  -

كالوصوؿ إليها كتوزيعها، ٗبا ُب ذلك باالعتماد على استخداـ تكنولوجيات االتصاؿ كاإلعبلـ 
 ا٢بديثة؛

تصميم كاقَباح النماذج ا٤بعيارية ُب ٝبع ا٤بعلومات كٙبليلها سواء منها ا٤بوجهة لبلستعماؿ  -
 الداخلي أك ا٣بارجي؛

دراسة ا٤بعايّب كا٤بقاييس العا٤بية ا٤بعموؿ هبا ُب التحليل كاالتصاؿ كا٤بتعلقة بالوقاية من الفساد  -
 كمكافحتو بغرض اعتمادىا كتكييفها كتوزيعها؛

 اقَباح كتنشيط الربامج كاألعماؿ التحسيسية بالتنسيق مع ا٥بياكل األخرل ُب ا٥بيئة؛ -
ترقية كإدخاؿ قواعد أخبلقيات ا٤بهنة كالشفافية كتعميمها على مستول ا٥بيئات العمومية  -

 كا٣باصة، بالتشاكر مع ا٤بؤسسات ا٤بعنية؛
 تكوين رصيد كثائقي كمكتيب ُب ميداف الرقابة من الفساد كمكافحتو كضماف حفظو كاستعمالو؛ -
 ".إعداد تقارير دكرية لنشاطاتو -

 قسم معالجة التصريحات بالممتلكات-ج

يرأسو رئيس كيساعده أربعة رؤساء دراسات كيساعدىم بدكرىم مكلفوف بالدراسات، كىو جهاز 
: 1مكلف ٗبا يأٌب

                                                             
 .12/64 من ا٤برسـو رقم 09 ا٤بادة - 1
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 من ا٤بادة 2تلقي التصرٰبات با٤بمتلكات لؤلعواف العموميْب كما ىو منصوص عليو ُب الفقرة  -
 ؛06/01  من القانوف رقم06

اقَباح شركط ككيفيات كإجراءات ٘بميع كمركزة كٙبويل التصرٰبات با٤بمتلكات، طبقا لؤلحكاـ  -
 التشريعية كالتنظيمية ا٤بعموؿ هبا كبالتشاكر مع ا٤بؤسسات كاإلدارات ا٤بعنية؛

 القياـ ٗبعا١بة التصرٰبات با٤بمتلكات كتصنيفها كحفظها؛ -
 استغبلؿ التصرٰبات ا٤بتضمنة تغيّبا ُب الذمة ا٤بالية؛ -
ٝبع كاستغبلؿ العناصر الٍب ٲبكن أف تؤدم إٔب ا٤بتابعات القضائية كالسهر على إعطائها الوجهة  -

 ا٤بناسبة طبقا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بعموؿ هبا؛
 .إعداد تقارير دكرية لنشاطاتو -

 قسم التنسيق كالتعاكف الدكلي-د

 ا٤بعدؿ كا٤بتمم، 06/413 مكرر من ا٤برسـو رقم 13استحدث ا٤بشرع ىذا القسم ٗبوجب ا٤بادة 
يرأسو رئيس كيساعده أربعة رؤساء دراسات كيساعدىم بدكرىم مكلفوف بالدراسات، يقـو ىذا القسم 

: با٤بهاـ التالية

 ٝبع كل ا٤بعلومات الكفيلة بالكشف عن حاالت التساىل مع أفعاؿ الفساد؛ -

القياـ أك العمل على القياـ بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية كعملها، ا٤بوجودة بغرض ٙبديد مدل  -
 ىشاشتها بالنسبة ٤بمارسات الفساد؛

 ٘بميع كمركزة كٙبليل اإلحصائيات ا٤بتعلقة بأفعاؿ الفساد ك٩بارستو؛ -

استغبلؿ ا٤بعلومات الواردة إٔب ا٥بيئة بشأف حاالت فساد ٲبكن أف تكوف ٧بل متابعات قضائية  -
 كالسهر على إيبلئها ا٢بلوؿ ا٤بناسبة طبقا للتشريع كالتنظيم ا٤بعموؿ هبما؛

تطبيق الكيفيات كاإلجراءات ا٤بتعلقة بالتعاكف مع ا٤بؤسسات كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب كا٥بيئات  -
الوطنية كالدكلية ا٤بختصة بالوقاية من الفساد كمكافحتو، كذلك قصد ضماف تبادؿ للمعومات 
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منتظم كمفيد ُب توحيد مقاييس الطرؽ ا٤بعتمدة ُب الوقاية من الفساد كمكافحتو كتطوير ا٣بربة 
 الوطنية ُب ىذا ا٤بيداف؛

دراسة كل كضعية تتخللها عوامل بينة ٤بخاطر الفساد من شأهنا أف تلحق أضرارا ٗبصاّب الببلد،  -
 بغرض تقدٙب التوصيات ا٤ببلئمة بشأهنا؛

ا٤ببادرة بربامج كدكرات تكوينية يتم إ٪بازىا ٗبساعدة ا٤بؤسسات أك ا٤بنظمات أك ا٥بيئات الوطنية  -
 كالدكلية ا٤بختصة بالوقاية من الفساد كمكافحتو كتنظيم ذلك؛

 .إعداد تقارير دكرية لنشاطاتو -

 أصبحت ا٥بيئة الوطنية للوقاية من 2013 جويلية 05كُب إطار التعاكف الدكٕب، كابتداء من تاريخ 
 ىذا االنضماـ سيمكن ا٥بيئة .1الفساد كمكافحتو عضوا ُب الشبكة العربية لتعزيز النزاىة كمكافحة الفساد

من تبادؿ ا٣بربات مع أعضائها، كا٤بشاركة ُب التظاىرات كا٤بؤٛبرات الٍب تنظمها ٩با يدعم ا١بهود الرامية إٔب 
 .تعزيز النزاىة كالرفع من القدرات ا٤بتعلقة بالوقاية من الفساد

 مدل استقاللية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو-2

حٌب يقـو ىذا ا١بهاز بتحقيق الغرض الذم أنشأ من أجلو، ال بد من منحو ٦بموعة من الوسائل 
ذلك أف ا٥بيئة تعد سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية . كاآلليات القانونية الٍب تضمن لو االستقبللية

. 2ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بإب، كتوضع لدل رئيس ا١بمهورية

كاستنادا إٔب ا٤بادة ا٤بذكورة أعبله، تطرح إشكالية مدل اعتبار ا٥بيئة سلطة مستقلة؟ 

 
                                                             

1
 رفيعو حضره ٩بثلوف إقليميُب اختتاـ مؤٛبر  (األردف) بعماف 2008 أكت 30تأسست الشبكة العربية لتعزيز النزاىة كمكافحة الفساد بتاريخ -  

 دكلة عربية، كتتألف من ٩بثلْب عن ا١بهات العربية ا٤بعنية بتعزيز النزاىة كمكافحة الفساد، كمن ٦بموعات أخرل تضم أطرافا معنية هبذه 17ا٤بستول من 
أنظر . ا١بهود تضم بر٤بانيْب كاجملتمع ا٤بد٘ب كالقطاع ا٣باص، كتعقد مؤٛبرا سنويا كتعد برنامج عمل تسهر على تنفيذه الدكلة الٍب يؤكؿ إليها رئاسة الشبكة

  : ا٤بوقع

 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 من ا٤برسـو رقم 2 ا٤بادة - 2
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 تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية-أ

رغم أف ىناؾ ا٘باه رأل بأنو ال حرج ُب كضع ىذه ا٥بيئة ٙبت كصاية رئيس ا١بمهورية، كوف أف ىذا 
األمر يبعث بالطمأنينة كاالرتياح إذ تكوف بذلك ا٥بيئة بعيدة عن كل التدخبلت كالضغوط ا٣بارجية كٲبكنها 

. 1من ٩بارسة عملها دكف خوؼ من مبلحقة أ٠باء كبّبة تكوف قد تلطخت أيديها ٔبرائم فساد

 أنو كاف من األفضل النص على عدـ تبعية ا١بهاز ألم سلطة تنفيذية كانت أك غّبىا، كا٢بقيقة 
الذم يعترب الرئيس –فاالستقبلؿ ا٤بإب كاإلدارم ال يتوافر بشكل كامل مع تبعية ا٥بيئة لرئيس ا١بمهورية 

األمر الذم من شأنو أف يغطي مبلحقة بعض أعضاء ا١بهاز التنفيذم الذين - األكؿ للسلطة التنفيذية
. يشتبو فيهم أهنم ٲبارسوف الفساد

كما أف قابلية ٘بديد أعضاء ا٥بيئة مرة أخرل يؤثر سلبا على االستقبللية، ألف ذلك ٯبعل أعضاء 
. 2ا٥بيئة ُب تبعية إزاء رئيس ا١بمهورية، أك بتعبّب أدؽ إزاء السلطة التنفيذية خوفا من عدـ التجديد

 تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية كاالستقالؿ المالي-ب

 رغم عدـ اعتبار الشخصية ا٤بعنوية عامبل حا٠با كفعاال لقياس درجة االستقبللية، إال أهنا تؤثر 
كتساعد بنسبة معينة ُب إظهار ىذه االستقبللية خاصة من ا١بانب الوظيفي كذلك بالنظر إٔب النتائج 

. 3كاآلثار ا٤بَبتبة عنها

حيث أنو أماـ ٛبتع ا٥بيئة بالشخصية ا٤بعنوية، فلرئيسها حق اللجوء إٔب ا١بهات القضائية بصفتو 
 من 9/11 كمن جهة أخرل تتمتع ا٥بيئة بأىلية التعاقد، كىو ما أكدتو ا٤بادة .4مدعيا أك مدعى عليو
تطوير ...يكلف رئيس ا٥بيئة ٗبا يأٌب"...أنو  ا٤بعدؿ كا٤بتمم كالٍب تنص على 06/413أحكاـ ا٤برسـو رقم 

                                                             
1
 .51.، ا٤برجع السابق، ص....فاطمة عثما٘ب، التصريح با٤بمتلكات-  

2 - Cf. Rachid ZOUIMIA, Droit de la régulation économique, édit. BERTI, Alger, 2006, p.35. 
3
أنظر، أٞبد أعراب، استقبللية ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، ا٤بلتقى الوطِب األكؿ حوؿ ا١برائم ا٤بالية ا٤بنظم من طرؼ كلية ا٢بقوؽ -  

 10.، ص2010كالعلـو السياسية، جامعة أـ البواقي، 
ٛبثيل ا٥بيئة أماـ القضاء كُب كل أعماؿ ا٢بياة ....يكلف رئيس ا٥بيئة ب"  ا٤بعدؿ كا٤بتمم على أنو 06/413 من ا٤برسـو رقم 09/9تنص ا٤بادة -  4

 ".ا٤بدنية



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

361 

 

، "التعاكف مع ىيئات مكافحة الفساد على ا٤بستول الدكٕب كتبادؿ ا٤بعلومات ٗبناسبة التحقيقات ا١بارية
التعاكف مع ىيئات ...تكلف ا٥بيئة السيما با٤بهاـ اآلتية" أنو من نفس ا٤برسـو على 20/9كأضافت ا٤بادة 

...". مكافحة الفساد على الصعيدين الوطِب كالدكٕب

، إال أننا نرل 1أما عن استقبلؿ ا٥بيئة ماليا، فرغم أهنا تستقل ُب كضع كتنفيذ كتسيّب سياستها ا٤بالية
، ٩با يقلص من استقبللية ا٥بيئة من 2أف الدكلة ٤با تقدـ ىذه اإلعانات فإهنا ٛبارس حتما نوعا من الرقابة

 كما أف إمكانية التقاعس ُب تقدٙب ىذه اإلعانات كاردة خاصة عندما ال تستجيب ا٥بيئة .الناحية الوظيفية
لضغوطات ا١بهاز التنفيذم األمر الذم يدفعنا إٔب القوؿ أف االستقبلؿ ا٤بإب للهيئة ٧بدكد نسبيا كوهنا 

. تعتمد ُب مواردىا على السلطة التنفيذية كٚبضع للرقابة ا٤بالية كذلك

 إخضاع موظفي الهيئة لنظاـ التنافي-ج

بالرجوع إٔب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، فبل ٪بده يتضمن أم إشارة إٔب ىذا النظاـ، لكن 
 حاالت التناُب كااللتزامات ا٣باصة ببعض ا٤بناصب كالوظائف، تتضح 07/01باستقراء أحكاـ األمر رقم 

ٯبعل أعضاء ا٥بيئة من بْب ا٤بؤسسات ا٣باضعة لنظاـ التناُب، كىو ما أكدت عليو ا٤بادة األكٔب من األمر ٩با 
يهدؼ ىذا األمر إٔب ٙبديد حاالت التناُب كااللتزامات ا٣باصة ا٤بتصلة ببعض : " ذاتو، كالٍب جاء فيها

ا٤بناصب كالوظائف، كيطبق على شاغلي منصب تأطّب أك كظيفة عليا للدكلة ٲبارسوهنا ضمن ا٥بيئات 
ككذا على مستول سلطات الضبط أك كل ىيئة عمومية أخرل ٩باثلة تتؤب مهاـ ....كاإلدارات العمومية

". الضبط أك ا٤براقبة أك التحكيم

فواضح من النص أعبله خضوع أعضاء ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو لنظاـ التناُب، 
كمن ٍب ٲبنع عليهم من أف تكوف ٥بم خبلؿ فَبة نشاطهم بأنفسهم أك بواسطة أشخاص آخرين داخل 

                                                             
. 09أٞبد أعراب، ا٤برجع السابق، -  1
2

  . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 من ا٤برسـو رقم 22ا٤بادة  -
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الببلد أك خارجها مصاّب لدل ا٤بؤسسات أك ا٥بيئات الٍب يتولوف مراقبتها أك اإلشراؼ عليها، أك الٍب أبرموا 
. 1صفقة معها أك أصدركا رأيا بغية عقد صفقة معها

كما ٲبنع على أعضاء ا٥بيئة ٩بارسة نشاط استشارم أك مهِب أيا كانت طبيعتو، كألم سبب كاف عند 
ٯبب أف تكوف ٩بارسة أم نشاط مهِب  (السنتْب)كحٌب بعد انقضاء ىذه ا٤بهلة . هناية مهمتهم ك٤بدة سنتْب

 - من طرؼ ا٤بعِب باألمر- سنوات٤03بدة كذلك تصريح كتايب ب قيد ـ،أك استشارم، ككذا حيازة مصلحة
يوضع لدل ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ُب أجل شهر كاحد ابتداء من تاريخ بداية ٩بارسة 

 دج إٔب 200.000كعدـ القياـ هبذا التصريح، يعرض صاحبو إٔب عقوبة الغرامة الٍب تَباكح من  .2النشاط
. 3 دج500.000

عند أداء  تلك ىي القيود ا٤بفركضة على موظفي ا٥بيئة تكريسا ٤ببدأ التناُب كضمانا الستقبللية ا٥بيئة
كظائفها، ككل ٨بالفة لؤلحكاـ السابقة يوجب على آخر ىيئة مستخدمة أك السلطة ا٤بكلفة بالوظيفة 
 06حسب ا٢بالة، إخطار ا١بهات القضائية ا٤بختصة، كذلك لتطبيق العقوبات ا٤بنصوص عليها ُب ا٤بادة 

 دج 100.000 أشهر إٔب سنة كاحدة كبغرامة من 06، كالٍب تتمثل ُب ا٢ببس من 07/01من األمر رقم 
. دج300.000إٔب 

 تمتع الهيئة بسلطة كضع نظامها الداخلي-د

لقد أعطى ا٤بشرع ا١بزائرم كامل ا٢برية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ُب سن القواعد 
الٍب تقرر كيفية تنظيمها كسّبىا دكف مشاركة أية جهة أخرل، كما تظهر أيضا ُب عدـ خضوع النظاـ 

 من أحكاـ ا٤برسـو رقم 19الداخلي للمصادقة عليو من طرؼ السلطة التنفيذية، كىو ما تؤكد عليو ا٤بادة 

                                                             
1

 .07/01 من األمر رقم 02 ا٤بادة -
 .07/01 من األمر رقم 04 ا٤بادة - 2
 .07/01 من األمر رقم 07 ا٤بادة - 3
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تعد ا٥بيئة نظامها الداخلي الذم ٰبدد كيفيات العمل الداخلي "  ا٤بعدؿ كا٤بتمم كالٍب جاء فيها 06/413
. 1"٥بياكلها، كيصادؽ ٦بلس اليقظة كالتقييم على النظاـ الداخلي الذم ينشر ُب ا١بريدة الر٠بية

، 08سالفة الذكر يتعارض بصفة صارخة مع نص ا٤بادة  19غّب أف نص ا٤بادة   من نفس ا٤برسـو
ٰبدد التنظيم الداخلي للهيئة ٗبوجب قرار مشَبؾ بْب السلطة ا٤بكلفة بالوظيفة " أنو كالٍب تنص على 

 فكيف من جهة ينص ا٤بشرع على أف ا٥بيئة ىي من تعد ."العمومية كالوزير ا٤بكلف با٤بالية كرئيس ا٥بيئة
، ٍب من جهة أخرل ينص على أف ىذا النظاـ ٰبدد بقرار مشَبؾ بْب 19نظامها الداخلي بصريح ا٤بادة 

السلطة ا٤بكلفة بالوظيفة العمومية كالوزير ا٤بكلف با٤بالية كرئيس ا٥بيئة ؟ 

بعد استعراض تشكيلة ا٥بيئة، نعرج فيما يلي إٔب تبياف مهاـ ىذا ا١بهاز خاصة ُب ٦باؿ الوقاية من 
 .الفساد كمكافحتو

اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو : ثانيا

إف ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ٛبارس ٦بموعة من ا٤بهاـ كالصبلحيات تتميز ُب 
 .(2)كالتدابّب اإلدارية (1)، كتتنوع ىذه األخّبة بدكرىا بْب التدابّب االستشارية 2عمومها بأهنا تدابّب كقائية

 التدابير االستشارية-1

من بْب ىذه التدابّب الٍب تقـو هبا ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ُب مواجهة جرائم 
: 3الفساد ما يلي

اقَباح سياسة شاملة للوقاية من ظاىرة الفساد بشكل يعكس الشفافية كا٤بسؤكلية ُب تسيّب األمواؿ  -
 العمومية؛

                                                             
1
كلغاية كتابتنا ٥بذه الرسالة ٓب ٪بد أم أثر ،  ( http://www.onplc.org.dz )لكن عند مراجعتنا ٤بوقع ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو-  

 .٥بذا النظاـ الداخلي
2
أنظر، عبد العإب حاحة، أماؿ . فرغم تسميتها با٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، إال أف دكرىا يتعلق أساسا بالوقاية كليس ا٤بكافحة-  

يعيش تاـ، دكر أجهزة الرقابة ُب مكافحة الفساد ُب ا١بزائر بْب النظرية كالتطبيق، ا٤بلتقى الوطِب كؿ اآلليات القانونية ٤بكافحة الفساد، جامعة كرقلة، 
 .07.، ص2008 ديسمرب 2/3
 .ـ.ؼ.ك. ؽ20ا٤بادة -  3

http://www.onplc.org.dz/
http://www.onplc.org.dz/
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، السيما البحث ُب 1ٝبع كمركزة كاستغبلؿ كل ا٤بعلومات الٍب تساىم ُب الكشف عن أعماؿ الفساد -
األطر التشريعية كالتنظيمية كاإلجرائية عن الثغرات القانونية الٍب تسهل عملية إفبلت ا٤بتورطْب ُب ىذه 

ففي سياؽ تلقي ا٤بعلومات الٍب تساىم ُب بالكشف عن أعماؿ . ا١برائم، كمن ٍب تقدٙب توصيات بإزالتها
الفساد، ٲبكن أف نفسر ىذا األمر تفسّبا موسعا لكن يبقى تفسّب ضمِب على صبلحية ا٥بيئة لتلقي 

الببلغات كالشكاكل الٍب ترد إليها من ا٤بواطنْب، باعتبار أهنا ىيئة عمومية كتلتـز أساسا بالرد على ىذه 
 .2الشكاكل

 .السهر على تعزيز التنسيق ما بْب القطاعات كالتعاكف مع ا٥بيئات ا٤بعنية ٗبكافحة أعماؿ الفساد -

 التدابير اإلدارية-2

 لعل أىم التدابّب اإلدارية الٍب تقـو هبا ا٥بيئة ُب مواجهة أعماؿ الفساد تكمن ُب عملية تلقي 
. 3التصرٰبات ا٣باصة با٤بمتلكات الٍب تعود إٔب ا٤بوظفْب

كإف كاف ىذا اإلجراء يعد ُب نظرنا أىم ا٤بهاـ الٍب تقـو هبا ا٥بيئة ُب سعيها للكشف عن أعماؿ 
الفساد، كوف ىذه التصرٰبات تبْب تطور عناصر الذمة ا٤بالية للموظف ا٤بعِب ُب ظركؼ ٨بتلفة، كىو ما 

. يسمح ٗبقارنة البيانات الواردة ُب ىذه التصرٰبات مع تطور الذمة ا٤بالية ُب بالظركؼ العادية

كما ٲبيز ا٥بيئة ىو أىليتها لدراسة كاستغبلؿ ا٤بعلومات الواردة ُب التصرٰبات با٤بمتلكات على خبلؼ 
الرئيس األكؿ للمحكمة العليا، حيث ال يتمتع هبذه الصبلحيات كإ٭با يقتصر دكره ُب تلقي التصرٰبات 

. فقط دك٭با دراسة كاستغبلؿ ٥بذه األخّبة

                                                             
1
. سبق اإلشارة ُب الباب األكؿ أف كل رفض متعمد كغّب مربر ُب تزكيد ا٥بيئة با٤بعلومات كالوثائق ا٤بطلوبة يشكل جرٲبة إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة-  

. ـ.ؼ.ك. ؽ21/2أنظر، ا٤بادة 
2
من أجل إضفاء الشفافية على كيفية تسيّب الشؤكف العمومية، يتعْب على ا٤بؤسسات كاإلدارات كا٥بيئات " ـ على أنو .ؼ.ك. من ؽ11تنص ا٤بادة -  

 ". العمومية أف تلتـز أساسا بالرد على عرائض كشكاكل ا٤بواطنْب
 .ـ.ؼ.ك. من ؽ20/6ا٤بادة -  3
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كُب إطار مهامها أيضا، تقـو ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو عندما تتوصل إٔب كقائع 
ذات كصف جزائي، بتحويل ا٤بلف إٔب السيد كزير العدؿ، الذم ٱبطر بدكره النائب العاـ ا٤بختص لتحريك 

. 1الدعول العمومية عند االقتضاء

كىنا حق لنا التساؤؿ عن ا١بهة ا٤بختصة بتحويل ا٤بلفات الٍب ٙبوم ٨بالفات جزائية إٔب السيد كزير 
، كضمن اختصاصات ٦بلس 2العدؿ، ذلك أف ا٤بشرع جعل ىذه الصبلحية ضمن اختصاصات رئيس ا٥بيئة

. 3اليقظة كالتقييم

ىذا التضارب يطرح مسألة االختصاص كإجراءات إحالة ا٤بلفات إٔب كزير العدؿ بْب ما إذا كاف 
. القرار يرجع إٔب رأم اجمللس أك إٔب قرار رئيس ا٥بيئة منفردا

إٔب السيد رئيس ا١بمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة - ا٥بيئة–كما ترفع 
. 4بالوقاية من الفساد كمكافحتو، ككذا النقائص ا٤بعاينة كالتوصيات ا٤بقَبحة عند االقتضاء

من خبلؿ كل ما سبق، نبلحظ أنو ظاىريا أعطيت للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو 
صبلحيات كاسعة ٤بمارسة مهامها، كما كفرت ألعضائها ا٢بماية القانونية الٍب تضمن سّب عمل ا٥بيئة على 

أحسن كجو من أجل الوصوؿ إٔب األىداؼ ا٤برجوة من إنشائها، لكننا نتساءؿ عن مدل فاعلية كنشاط 
ىذه ا٥بيئة منذ إنشائها، كىل ساٮبت فعبل ُب الوقاية من الفساد كمكافحتو؟ 

تقييم دكر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو : ثالثا

بادرت ا١بزائر بإنشاء ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، كالذم يعد دعما ٤بسار عملية 
مكافحة الفساد كتطبيقا لبنود االتفاقية األ٩بية ٤بكافحتو كالٍب جاء ُب فصلها الرابع ا٤بتعلق بالتدابّب الوقائية 

تكفل كل دكلة طرؼ ُب االتفاقية كفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانو٘ب كجود ىيئة أك ىيئات " على أنو 

                                                             
1
 .ـ.ؼ.ك. ؽ22 ا٤بادة - 

2
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 09/8ا٤بادة -  

 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم06/413 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 11/7ا٤بادة -  3
 .ـ.ؼ.ك. ؽ24ا٤بادة -  4
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حسب االقتضاء تتؤب منع الفساد مع منحها ما يلـز من االستقبللية لتمكينها من اإلطبلع بوظائفها 
بصورة فعالة، كٗبنأل عن أم تأثّب ال مسوغ لو كتوفّب ما يلـز من موارد مادية كموظفْب متخصصْب ككل ما 

". ٰبتاجونو من تدريب لبلضطبلع بوظائفهم

لكن ما مدل جدكل إنشاء ىذه ا٥بيئة ُب ا١بزائر، خاصة ُب ظل استمرار قضايا فساد كربل كهنب 
للماؿ العاـ؟، إضافة إٔب ترتيب ا١بزائر ا٤بتأخر ُب مؤشر الشفافية كالنزاىة طيلة السنوات الٍب أعقبت إنشاء 

 .1ا٥بيئة، كىذا حسب التقارير الٍب تعدىا منظمة الشفافية الدكلية

 على مسألة مهمة ىي أنو منذ تنصيب ىذه ا٥بيئة كمباشرة أعما٥با، ٓب تقدـ أم ًب الوقوؼكما أنو 
، كٓب يعرؼ عنها أهنا نظمت نشاطا 2تقرير ٢بصيلة نشاطها كعملها أماـ ا١بهات ا٤بختصة أك للرأم العاـ

إعبلميا أك ٙبسيسيا يقرب إٔب ا٤بواطنْب فهم طبيعة عملها، بالرغم من أف العشرات من ا٤بواطنْب يوميا 
. إٔب مقرات ا١برائد كالصحف اليومية حاملْب ملفات كببلغات عن قضايا فساديوميا يتجهوف 

كمن ىنا ٲبكن إٝباؿ بعض النقائص ا٤بوضوعية الٍب تؤثر ُب فاعلية عمل ىذا ا١بهاز ا٢بساس ُب 
: إطار الوقاية من الفساد كمكافحتو كالٍب نلخصها ُب 

بالنسبة إٔب التقرير السنوم الذم ترفعو ا٥بيئة إٔب السيد رئيس ا١بمهورية كالذم يتضمن  -1
النشاطات أك التوصيات كاالقَباحات ذات الصلة ٗبهامها، يبلحظ عدـ النص على نشر 

التقرير ُب ا١بريدة الر٠بية أك ُب كسائل اإلعبلـ، ٩با يؤدم إٔب عدـ ٛبكن ا٤بواطنْب من 
اإلطبلع على ٨بتلف التجاكزات ا٢باصلة ُب تسيّب األمواؿ العمومية، كيساىم ُب زيادة 

 الضبابية كالغموض حوؿ شفافية تسيّب األمواؿ العمومية؛

                                                             
 عا٤بيا من حيث الدكؿ الٍب يتفشى فيها الفساد بشكل أك 88جاءت ا١بزائر ُب ا٤برتبة ، فقد 2015كحسب تقرير ٤بنظمة الشفافية الدكلية لسنة -  1

 كذكرت منظمة الشفافية العا٤بية ُب أحدث تقرير ٥با، أف الدكؿ الٍب 76بآخر متساكية مع ا٤بغرب كمصر كبعيدا عن ا١بارة تونس الٍب حلت ُب ا٤برتبة 
 مليارات نسمة يعيشوف 6تنتشر فيها النزاعات كاالضطرابات كالدكتاتوريات تعد من بْب أكثر الدكؿ فسادا، كأقلها أمنا أيضا، مشّبة إٔب أف أكثر من 

، -حسب تقرير ٤بنظمة الشفافية العا٤بية– عا٤بيا ُب مؤشر الفساد 88ؿ، ا١بزائر ُب ا٤برتبة .أنظر، ٧بمد. ُب دكؿ يتفشى فيها الفساد بشكل أك آخر
 .27/01/2016جريدة الشركؽ، بتاريخ 

كما يشهد على ىذا الكبلـ ىو أنو عند كلوجنا إٔب موقع ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو ال ٪بد أم أثر ٥بذه النشاطات، كما ال ٪بد أم -  2
 .إحصائيات أك تقارير عملية قامت هبا ا٥بيئة ُب إطار االختصاصات ا٤بخولة إليها
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رغم ٛبتع ا٥بيئة بالشخصية ا٤بعنوية كأىلية التقاضي، إال أنو بوصو٥با إٔب كقائع ذات كصف  -2
 فإهنا ٙبوؿ ا٤بلف إٔب السيد كزير العدؿ حافظ األختاـ، كالذم ٱبطر بدكره النائب ،جنائي

 كىنا ال ٛبلك ا٥بيئة حق االحتجاج .العاـ ا٤بختص لتحريك الدعول العمومية عند االقتضاء
، كىذا ا٘باه نعتقد أنو غّب مبلئم ٙبويل ا٤بلف إٔب النائب العاـعلى رفض كزير العدؿ 

 لَبسيخ كإقامة نظاـ فعاؿ ٤بكافحة الفساد؛

تدخل السلطة التنفيذية ُب ا٤بتابعة القضائية من شأنو أف يطيل زمن ا٤بتابعة كىو ما يتعارض  -3
 مع مبدأ ضماف ٚبفيف قيود كإجراءات ا٤بنازعة القضائية ُب جرائم الفساد؛

ُب حاؿ اكتشاؼ ا٥بيئة لوقائع ذات كصف جزائي تتعلق بالتصريح با٤بمتلكات أك التصريح  -4
قها ٙبريك الدعول العمومية، كإ٭با ىي ملزمة حالكاذب أك إثراء غّب مشركع، فليس من 

بإخطار السيد كزير العدؿ الذم يعود لو كحده ا٢بق ُب ٙبريك الدعول العمومية، كىذا 
 ا٤بلغى، كا٤بتعلق بالتصريح با٤بمتلكات، 97/04ٖببلؼ ما كاف معموؿ بو ُب ظل األمر رقم 

ٔب ١بنة ٨بتصة ا٢بق ُب إحالة ا٤بلف إٔب ا١بهة القضائية الٍب يتعْب عليها ٙبريك إكالذم خوؿ 
 ، دكف حاجة إٔب إخطار كزير العدؿ بذلك؛1الدعول العمومية

 ٓب يظهر أم نشاط للهيئة خاصة ُب جانب تطبيق الكيفيات كاإلجراءات ،من جهة أخرل -5
ا٤بتعلقة بالتعاكف مع ا٤بؤسسات كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب، على غرار ا١بمعية الوطنية ٤بكافحة 

 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 13الفساد، كالرابطة الوطنية ٢بقوؽ اإلنساف، رغم أف ا٤بادة 
 تنص على ضركرة ٙبديد كاقَباح كيفية تطبيق إجراءات التعاكف كتنفيذىا من طرؼ 12/64

 ا٥بيئة؛

ٛبارس ا٥بيئة كفقا للصبلحيات ا٤بمنوحة ٥با دكرا رقابيا ٧بدكدا، فهي إدارية كُب ذات الوقت  -6
تبحث كتتحرل عن الفساد كتطلب ا٤بعلومات كلو كانت سرية، كلكن ليس ٥با سلطة الضبط 

 .القضائي
                                                             

 .97/04 من األمر رقم 16ا٤بادة -  1
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كل ىذه النقائص ساٮبت ُب إفراغ ا٥بيئة من ٧بتواىا، كجعلت كل أىدافها كمهامها الٍب أنشئت من 
أجلها حربا على كرؽ، كبقيت ٦برد ىيكل أك مؤسسة شكلية غّب فاعلة كال تقـو بدكرىا ُب اكتشاؼ 

 كالدليل على ذلك أنو منذ إنشائها ٓب تسجل ا١بزائر أم ٙبسن ُب ترتيبها ُب .ك٧باربة أشكاؿ الفساد
ا٤بؤشرات الدكلية للفساد، بل عرفت استفحاال كانتشارا أكثر لفضائح الفساد كامتداده كتوغلو أكثر فأكثر 

. ُب القطاعات ا٢بساسة كاإلسَباتيجية ُب االقتصاد الوطِب

إف ما نتطلع للحصوؿ عليو ىو مؤسسة تشكل أداة مساءلة حازمة كذراع مراقبة فاعلة على أداء 
اإلدارة العامة كمؤسساهتا، تعمل بشركط ٘بعل مهامها غّب متداخلة مع مؤسسات أخرل قائمة، ك٥با 

. صبلحيات تكفل ٥با القياـ هبذه ا٤بهاـ بأفضل صورة دكف تغوؿ طرؼ على آخر

كلعل غلبة الطابع الوقائي ٥بذه ا٥بيئة ىو الذم أكحى للمشرع ا١بزائرم بإحداث ىيئة ثانية ذات طابع 
 .قمعي كردعي كىي الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد

الفرع الثاني 

الديواف المركزم لقمع الفساد 

جاء قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو يطمح ألف يكوف إطارا مرجعيا ٤بنع الفساد ك٧باربتو، فقد ًب 
إعداده بناء على تقييم نقدم للنصوص السارية ا٤بفعوؿ ككذلك التجارب الوطنية السابقة ُب ىذا اجملاؿ، 

 . بل تشمل قواعد تتعلق بالوقاية من الفساد ككشف مرتكبيو،فلم تقتصر أحكامو على التجرٙب كالعقاب
كٙبقيقا للغاية األ٠بى ٥بذا القانوف ٛبم ا٤بشرع أحكامو باستحداث الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد كذلك 

.  ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو06/01 ا٤بتمم للقانوف رقم 10/05ٗبوجب األمر رقم 

إف إنشاء ىذا الديواف يأٌب ُب إطار مسعى الدكلة ٪بو مضاعفة جهود مكافحة الفساد كذلك بتدعيم 
دكر ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، كالٍب أعيد تكييف كتنظيم صبلحياهتا كمهامها بصدكر 

 ىذه األخّبة بينت بصورة صرٰبة العبلقة .20091 ديسمرب 13تعليمة السيد رئيس ا١بمهورية ا٤بؤرخة ُب 

                                                             
  http://www.djelfa.info/ar/news/algerie/1972.html أنظر، ا٤بوقع-  1

http://www.djelfa.info/ar/news/algerie/1972.html
http://www.djelfa.info/ar/news/algerie/1972.html
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بْب ا١بهازين كاختصاص كل منهما، فأصبحت ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد تنحصر مهامها ُب تطبيق 
سياسة كقائية على ا٤بستول الوطِب باإلضافة إٔب التعاكف الدكٕب ُب ىذا اجملاؿ، بينما أسندت للديواف مهمة 

. قمع كردع جرائم الفساد

كمن ٍب فإنو ٲبكن اعتبار أف ا١بهازين مكملْب لبعضهما البعض، أحدٮبا ٱبتص با١بانب الوقائي 
قانوف الوقاية من الفساد كاآلخر با١بانب الردعي، كإف كاف ىذا االستنتاج يدفعنا إٔب ا٤بناداة بضركرة تعديل 

. 1 الذم خص ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو بنفس ا٤بهاـ ا٤بوكلة للديوافكمكافحتو

، ٍب تشكيلة كتنظيم (أكال)كللوقوؼ أكثر على ىذا ا١بهاز، نستعرض تباعا الطبيعة القانونية لو 
(. ثالثا)، كتبياف مهامو (ثانيا)الديواف 

الطبيعة القانونية للديواف المركزم لقمع الفساد : أكال

 احملدد لتشكيلة الديواف كتنظيمو ككيفيات سّبه ُب الفصل األكؿ 11/4262 نظم ا٤برسـو الرئاسي رقم
. لتبياف طبيعة الديواف كخصائصو (04، 03، 02ا٤بواد )منو 

كباستقراء نصوص ا٤بواد أعبله، نستنتج أف الديواف ىو آلية مؤسساتية أنشئت خصيصا لقمع 
الفساد، تتميز ٔبملة من ا٣بصائص الٍب ٛبيزىا عن ا٥بيئة كتساىم ُب بلورة طبيعتها القانونية كٙبديد دكرىا ُب 

: مكافحة الفساد، كتتمثل ىذه ا٤بيزات فيما يلي

 3الديواف مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية-1
ٙبت إشراؼ النيابة العامة، يتؤب مهمة البحث كالتحرم عن جرائم الفساد، كٰبيل الديواف يعمل 

كهبذا فإف الديواف ليس ٗبصلحة إدارية تصدر ٦برد آراء أك قرارات إدارية ُب ٦باؿ . مرتكبيو إٔب العدالة
. مكافحة الفساد كما ىو ا٢باؿ بالنسبة للهيئة

                                                             
1
االستعانة بالنيابة العامة ١بمع األدلة كالتحرم ُب كقائع : تكلف ا٥بيئة السيما با٤بهاـ التالية" أنو ـ البند السابع على .ؼ.ك. ؽ20حيث تنص ا٤بادة -  

". ذات عبلقة بالفساد
2
 .08.، ص46.، ع2014.ر.، ج2014 يوليو 23 ا٤بؤرخ ُب 14/209ا٤بعدؿ ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

الديواف مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن ا١برائم "  على أف 11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 02تنص ا٤بادة -  3
 ".كمعاينتها ُب إطار مكافحة الفساد
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 تبعية الديواف لوزير العدؿ-2

يوضع الديواف لدل كزير "  ا٤بعدؿ 11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم03حسبما جاء ُب ا٤بادة 
فهو جهاز غّب مستقل، تابع للسلطة التنفيذية،كحٌب أعضائو ٱبضعوف إلشراؼ ". العدؿ، حافظ األختاـ

 . 1القضاء كرقابة كزير العدؿ

:  عدـ تمتع الديواف بالشخصية المعنوية كاالستقالؿ المالي-3

رغم ا٤بهاـ ا٤بوكلة لو كا٤بتمثلة ُب البحث كالتحرم عن جرائم الفساد، ٓب ٲبنح ا٤بشرع ا١بزائرم 
فا٤بدير العاـ للديواف يعد ميزانية الديواف كيعرضها على موافقة . الشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بإب للديواف

 أما ا٤بدير العاـ فهو آمر .، ىذا األخّب ىو الذم ٲبلك سلطة األمر بالصرؼ ُب ىذا اجملاؿ2كزير العدؿ
، كىذا يعِب عدـ استقبللية الديواف ماليا، كىذا ٖببلؼ ما قلناه سابقا عن 3ثانوم بصرؼ ميزانية الديواف

كلو )ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو الٍب منحها ا٤بشرع الشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بإب 
كاللذاف يعترباف ُب ا٢بقيقة من أىم الضمانات اجملسدة الستقبللية أم جهاز من الناحية  (بالشكل ا٤بعرب عنو

. الوظيفية

كرغم اعَباؼ ا٤بشرع بتمتع الديواف باالستقبللية ُب عملو كتسيّبه، إال أنو ليس لو حق التقاضي 
كٛبثيلو أماـ القضاء، ذلك أنو يعمل مباشرة ٙبت إشراؼ كرقابة النيابة العامة، األمر الذم ال ٲبكن القوؿ 

. معو بوجود استقبللية من الناحية الوظيفية

تشكيلة كتنظيم الديواف المركزم لقمع الفساد : ثانيا

 تشكيلة الديواف كتنظيمو، كإ٭با ترؾ ا٤بسألة للتنظيم حيث نصت ا٤بادة 10/05ٓب ٰبدد األمر رقم 
ٰبدد تشكيلة الديواف كتنظيمو ككيفيات سّبه " على أنو مكرر من األمر ا٤بذكور أعبله ُب فقرهتا الثانية 24

                                                             
1
 . قبل التعديل11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 03ا٤بادة .  كاف الديواف ٱبضع إلشراؼ كزير ا٤بالية11/426قبل تعديل ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

2
 ". يعد ا٤بدير العاـ ميزانية الديواف كيعرضها على موافقة كزير العدؿ"  ا٤بعدؿ على أنو 11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 23تنص ا٤بادة -  

3
كالواقع أف منح ا٤بدير العاـ صفة ". ا٤بدير ىو اآلمر الثانوم بصرؼ ميزانية الديواف"  على أف 11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 24تنص ا٤بادة -  

اآلمر الثانوم بالصرؼ فيو انتقاص من صبلحياتو ا٤بالية ٢بساب كزير ا٤بالية، ىو األمر الذم يضعف من ا٤بركز القانو٘ب للمدير العاـ ُب مواجهة السلطة 
 . التنفيذية، كبالتإب على أداء ا٤بهاـ ا٤بنوطة بو
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 تشكيلة الديواف كتنظيمو على 11/426 حدد ا٤برسـو الرئاسي رقم تطبيقا لذلكك ".عن طريق التنظيم
. النحو اآلٌب

تشكيلة الديواف المركزم لقمع الفساد -1

:  من11/426 من ا٤برسـو رقم 06يتشكل الديواف حسب ا٤بادة 

 ضباط كأعواف الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطِب؛ -

 ضباط كأعواف الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية كا١بماعات احمللية؛ -

 .أعواف عموميْب ذكم كفاءات أكيدة ُب ٦باؿ مكافحة الفساد -

 من ا٤برسـو 09ىذا باإلضافة إٔب تدعيم الديواف ٗبستخدمْب للدعم التقِب كاإلدارم، كما تنص ا٤بادة 
ا٤بذكور أنو ٲبكن للديواف أف يستعْب بكل خبّب أك مكتب استشارم أك مؤسسة ذات كفاءات أكيدة ُب 

. ٦باؿ مكافحة الفساد

كيتم ٙبديد عدد ضباط كأعواف الشرطة القضائية كا٤بوظفْب ا٤بوضوعْب ٙبت تصرؼ الديواف بناء على 
قرار مشَبؾ بْب كزير العدؿ حافظ األختاـ كالوزير ا٤بعِب، كيتشكل من عشرة ضباط كأعواف الشرطة 

. 1القضائية من الدرؾ الوطِب كمثلهم من األمن الوطِب معْب ٗبوجب مرسـو

كرغم عضويتهم ُب الديواف إال أف األعضاء من ضبط كأعواف الشرطة القضائية كا٤بوظفوف التابعوف 
للوزارات ا٤بعنية يبقوف خاضعْب لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية كالقانونية األساسية ا٤بطبقة عليهم حسبما 

يظل ضباط كأعواف الشرطة القضائية " أنو كالٍب تنص على 11/426 من ا٤برسـو رقم 07جاء ُب ا٤بادة 
كا٤بوظفوف التابعوف للوزارات ا٤بعنية الذين ٲبارسوف مهامهم ُب الديواف، خاضعْب لؤلحكاـ التشريعية 

". كالتنظيمية كالقانونية األساسية ا٤بطبقة عليهم

                                                             
كا٣بطوة األكٔب ىي ُب اختيار أعضاء الديواف . إف االمتحاف ا٢بقيقي ٤بصداقية مكافحة الفساد ىو ُب التطبيق. 11/426 من ا٤برسـو رقم 08ا٤بادة - 1

 .من أشخاص معركفْب با٣بربة كالنزاىة كنظافة اليد كالكفاءة، كذلك يعِب بناء حجر أساس متْب ألىم جهد كطِب ٤بكافحة الفساد
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كيفهم ٩با سبق عدـ ٛبتع مستخدمي الديواف باالستقبللية اإلدارية ٕبكم تبعيتهم ٤بؤسساهتم كإداراهتم 
األصلية، خاصة ما تعلق منو با٤برتب كا٤بنح كالعبلكات كالَبقيات كغّبىا من ا٤بزايا األخرل، األمر الذم 

. يضفي عدـ استقبللية مطلقة 

كاألمر ا٤ببلحظ ىنا ىو أف ا٤برسـو ا٤بنظم للديواف ٓب ينص على ا٤بدة الٍب يقضيها أعضاء الديواف 
كمستخدميو كما ىو ا٢باؿ بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، األمر الذم يضعنا أماـ تساؤؿ ىل 

أف ىذه ا٤بدة غّب ٧بددة ٗبدة معينة؟ 

 تنظيم الديواف المركزم لقمع الفساد-2

 يتكوف الديواف من مدير عاـ، كديواف كمديريتْب أحدٮبا 11/426كفقا للمرسـو الرئاسي رقم 
. ، كىو ما سنقف عليو تباعا1للتحريات كاألخرل لئلدارة العامة

يسّب الديواف مدير عاـ يعْب ٗبوجب مرسـو رئاسي بناء على اقَباح من السيد كزير : المدير العاـ-أ
 من ا٤برسـو 10، كتنهى مهامو حسب األشكاؿ نفسها حسبما جاء ُب نص ا٤بادة 2العدؿ حافظ األختاـ

:  من ا٤برسـو أعبله مهاـ ا٤بدير العاـ كالٍب تتمثل ُب14كٙبدد ا٤بادة  . ا٤بعدؿ11/426رقم 

 إعداد برنامج عمل الديواف ككضعو حّب التنفيذ؛ -

 إعداد مشركع التنظيم الداخلي للديواف كنظامو الداخلي؛ -

 السهر على حسن سّب الديواف كتنسيق ىياكلو؛ -

 تطوير التعاكف كتبادؿ ا٤بعلومات على ا٤بستويْب الوطِب كالدكٕب؛ -

 ٩بارسة السلطة السلمية على ٝبيع مستخدمي الديواف؛ -

 .1إعداد التقرير السنوم عن نشاطات الديواف الذم يوجهو إٔب كزير العدؿ حافظ األختاـ -
                                                             

 .11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 18-10ا٤بواد من -  1
 . كاف كزير ا٤بالية ىو من يتؤب صبلحية اقَباح ا٤بدير العاـ للديواف11/426قبل تعديل ا٤برسـو الرئاسي رقم -  2
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 من نفس ا٤برسـو كظائف ا٤بدير العاـ كرئيس الديواف كمديرم الدراسات كا٤بديرين 13كصنفت ا٤بادة 
كنواب ا٤بديرين على أهنا كظائف عليا، تدفع مرتباهتا على التوإب استنادا إٔب الوظائف العليا ُب الدكلة، 

. لؤلمْب العاـ  كا٤بدير العاـ كا٤بديرين، كنواب ا٤بديرين على مستول اإلدارة ا٤بركزية ُب الوزارة

يتكوف ىذا األخّب من رئيس الديواف الذم يكلف ٙبت سلطة ا٤بدير العاـ بتنشيط : الديواف-ب
 من ا٤برسـو أعبله، كيساعده ٟبسة مديرم 15عمل ٨بتلف ىياكل الديواف كمتابعتو حسب ا٤بادة 

. 2دراسات

تكلف مديرية التحريات  "11/426 من ا٤برسـو رقم 16حسب ا٤بادة : مديرية التحريات-ج
". باألٕباث كالتحقيقات ُب ٦باؿ جرائم الفساد

، حيث نص ُب مادتو 3كقد القرار الوزارم الذم يتضمن تنظيم مديريات الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد
ا٤بديرية الفرعية للدراسات كاألٕباث :  مديريات فرعية03الثالثة على تشتمل مديرية التحريات على 

. كالتحليل، ا٤بديرية الفرعية للتحقيقات القضائية، ا٤بديرية الفرعية للتعاكف كالتنسيق

 من نفس ا٤برسـو بتسيّب 17تكلف ىي األخرل حسب ا٤بادة : مديرية اإلدارة العامة-د
: 4ديرية ىي األخرل على مديريتْب فرعيتْبىذه آبتشتمل  ك.مستخدمي الديواف ككسائلو ا٤بالية كا٤بادية

ا٤بديرية الفرعية للموارد البشرية؛ -

. ا٤بديرية الفرعية للميزانية كاحملاسبة كالوسائل-

 

 

                                                                                                                                                                                              
1

  . كاف التقرير السنوم عن نشاطات الديواف يوجو إٔب كزير ا٤بالية11/426قبل تعديل ا٤برسـو الرئاسي رقم - 

2
 .11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 12ا٤بادة -  

 .51.، ص69.، ع2012.ر.، يتضمن تنظيم مديريات الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد، ج2012 نوفمرب 13قرار كزارم مشَبؾ مؤرخ ُب -  3
 . من القرار الوزارم ا٤بشَبؾ أعبله04 ا٤بادة - 4
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مهاـ الديواف المركزم لقمع الفساد : ثالثا

من أىم أسباب ٪باح عمل الديواف ىو الوعي التاـ بأٮبية التحديد الدقيق لنطاؽ مهامو كصبلحياتو 
لدل النص عليها ُب ا٤برسـو احملدد لتنظيمو، كفصلها عن نطاؽ كصبلحيات األجهزة كا٥بيئات األخرل 

الٍب ٛبارس أعماال رقابية قد تبدك شبيهة ٗبا  (على ا٣بصوص ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو)
. ٲبارسو الديواف

تتمحور مهاـ الديواف أساسا ُب ٝبع ا٤بعلومات كاألدلة بشأف كقائع الفساد، كإحالة مرتكبيها للمثوؿ 
 من ا٤برسـو الرئاسي السالف الذكر، الذم ٗبوجبو ًب 05أماـ ا١بهات القضائية ا٤بختصة، طبقا لنص ا٤بادة 

. إنشاء ىذه ا٤بصلحة العملياتيػػػة

:  أعبله صبلحيات الديواف بدقة كحددهتا كما يلي05كقد فصلت ا٤بادة 

 ٝبع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعاؿ الفساد كمكافحتها كمركزة ذلك كاستغبللو؛ -

ٝبع األدلة كالقياـ بتحقيقات ُب كقائع الفساد كإحالة مرتكبيها للمثوؿ أماـ ا١بهة القضائية  -
 ؛1ا٤بختصة

تطوير التعاكف كالتساند مع ىيئات مكافحة الفساد كتبادؿ ا٤بعلومات بشأف التحقيقات  -
 ؛2ا١بارية

اقَباح كل إجراء من شأنو احملافظة على حسن سّب التحريات الٍب يتوالىا على السلطات  -
 .ا٤بختصة

                                                             
1
تعترب ىذه النقطة أىم عنصر من عناصر االختبلؼ بْب ا٥بيئة كالديواف، فا٤بشرع ٓب ٲبنح كما رأينا سابقا للهيئة ىذه الصبلحية ُب ٙبريك الدعول -  

العمومية مباشرة أماـ القضاء، كإ٭با ألزمها فقط بإخطار السيد كزير العدؿ حافظ األختاـ بتلك األفعاؿ ا٤بكونة ١برائم الفساد، كىو فقط من ٲبلك 
 .صبلحية ٙبويل ا٤بلف أماـ النيابة العامة من عدمو، ُب حْب أف الديواف يقـو بتحويل ا٤بلف على القضاء دكف حاجة إٔب كساطة معينة

 .(على الصعيد الدكٕب)كجهاز الشرطة ا١بنائية الدكلية  (على الصعيد الوطِب)كخصوصا مع ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو -  2
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الشيء ا٤ببلحظ على ىذه الصبلحيات أهنا جاءت متنوعة، فهي ٘بمع بْب الرقابة كالقمع كاالقَباح 
ُب بعض األحياف، كما تفَبض ىذه الصبلحيات أف يتم توزيعها على ا٥بياكل ا٤بوجودة ُب الديواف ا٤بشار 

. إليها سابقا لقياـ كل مصلحة ٗبا كلفها يو القانوف

 ُب 11/426أما عن كيفية سّب عمل الديواف، فقد فصل ا٤بشرع ذلك ُب ا٤برسـو الرئاسي رقم 
: كذلك على النحو التإب (22-19 ا٤بواد )الفصل الرابع منو 

ٯبب على ضباط كأعواف الشرطة القضائية التابعوف للديواف أف يتقيدكا أثناء ٩بارسة مهامهم بأحكاـ 
 ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو ا٤بعدؿ كا٤بتمم، 06/01 كأحكاـ القانوف رقم قانوف اإلجراءات ا١بزائية

، ك٥بم حق اللجوء إٔب استعماؿ كل الوسائل ا٤بنصوص عليها ُب التشريع 1ككل اإلجراءات الٍب يفرضها
 من ا٤برسـو رقم 1 الفقرة 20 طبقا للمادة 2السارم ا٤بفعوؿ من أجل استجماع ا٤بعلومات ا٤بتعلقة ٗبهامهم

11/426 .

كما ٯبب على ضباط الشرطة القضائية التابعْب للديواف أف ٱبربكا  فورا ككيل ا١بمهورية لدل احملكمة 
، كيرسل 3الكائن هبا ٧بل ا١برٲبة كيقدموا لو أصل ملف اإلجراءات مرفق بنسختْب من إجراءات التحقيق

ىذا األخّب فورا النسخة الثانية إٔب النائب العاـ لدل اجمللس القضائي التابعة لو احملكمة ا٤بختصة ، كُب ىذه 
ا٢بالة يتم إرساؿ ا٤بلف إٔب النائب العاـ لدل اجمللس القضائي التابعة لو احملكمة ذات االختصاص ا٤بوسع 

. 4كذلك كفقا للسلم اإلدارم

 الٍب احملاكم اختصاص ضمن حقيقة تدخل ا١برٲبة أف اعترب باإلجراءات إذا فورا العاـ النائب كيطالب
انوف الوقاية من عليها ُب ؽ ا٤بعاقب الفساد جرائم إحدل ا٢بالة ىذه ُب كىي احمللي اختصاصها توسيع ًب

 يوجو كالذم ا٤بوسع االختصاص ذات لدل احملكمة ا١بمهورية ككيل ٰبو٥با إٔب ٍب ،الفساد كمكافحتو

                                                             
1
 .11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 19 ا٤بادة - 

2
 .اعَباض ا٤براسبلت كتسجيل األصوات، التقاط الصور، التسرب: نذكر على سبيل ا٤بثاؿ-  

 .11/426 من ا٤برسـو رقم 20/3 ا٤بادة - 3
 .ج.إ. ؽ1 مكرر 40ا٤بادة -  4
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 ُب كالتحقيق كالبحث بالتحرم قاموا كالذين للديواف التابعْب القضائية الشرطة ضباط إٔب مباشرة التعليمات
. 1ا١بمهورية ككيل على ا٤بعركض ا٤بلف

ىذا كٲبكن للديواف ُب ىذا اإلطار أيضا بعد إعبلـ ككيل ا١بمهورية ا٤بختص بذلك مسبقا أف يوصي 
السلطة السلمية باٚباذ كل إجراء إدارم ٙبفظي عندما يكوف عوف عمومي موضع شبهة ُب كقائع تتعلق 

. 2بالفساد

كيبدك أف إنشاء الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد أعطى إضافة كنفسا جديدا ُب ٦باؿ مكافحة الفساد 
 فمنذ اإلعبلف على .كىذا إذا ما قورف دكره بالدكر الذم تلعبو ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو

: تأسيسو فقد اشتغل على التحقيق ُب قضايا فساد كبّبة منها على سبيل ا٤بثاؿ

التحقيق ُب ملف مشركع إ٪باز ا٤بقر ا١بديد لشركة ا٣بطوط ا١بوية ا١بزائرية ٕبي األعماؿ بباب -
، "أس أـ الدكلية للبناء"الزكار، كىي القضية الٍب الزالت ٧بل نزاع بْب ا١بوية ا١بزائرية كالشركة الكندية 

 مسؤكال ٗبقر 50كٚبضع حاليا للتحكيم الدكٕب، حيث استمع ضباط من الشرطة القضائية إٔب أكثر من 
ُب العقد ا٤برـب بْب ا٣بطوط ا١بوية ا١بزائرية " فساد"الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد، للتحقق من شبهة كجود 

 3.كالشركة الكندية

 كما فتح الديواف ٙبقيقات معمقة حوؿ قضية تصدير الغاز ا١بزائرم إٔب تونس دكف رقابة ٝبركية -
إٔب رئيس ا١بمهورية، " ر. ع"عرب منطقة الربمة ا٢بدكدية، كىذا على الشكول الٍب كجهها ا١بمركي ا٤بدعو 

يسرد فيها اإلجراءات التعسفية كالتهديدات الشفهية من طرؼ ا٤بديرية العامة للجمارؾ على خلفية كشفو 
لفضيحة تصدير الغاز دكف رقابة ٝبركية بكتابتو لتقرير أسود يسرد فيو التخلي الواضح من طرؼ مصاّب 
ا١بمارؾ عن ا٤براقبة اليومية لعمليات تصدير الغاز ا١بزائرم إٔب تونس عرب منطقة الربمة ا٢بدكدية، كىو ما 

. 4أكدتو ا٤بفتشية العامة للمالية بعد التحقيق ا٤بيدا٘ب ُب منطقة الربمة كحاسي مسعود

                                                             
1
 .ج.إ. ؽ2 مكرر 40ا٤بادة -  

2
 .11/426 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 22 ا٤بادة - 

 .04/01/2015، جريدة الشركؽ بتاريخ "ديواف قمع الفساد ٰبقق ُب ملف ا٤بقر ا١بديد للجوية ا١بزائرية" أنظر، أٞبد عليوة، - 3
 .16/05/2012أنظر، حساف حويشة، ديواف مكافحة الفساد ٰبقق ُب فضائح ليلى الطرابلسي ُب ا١بزائر، جريدة الشركؽ بتاريخ -  4
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 أف اإلٮباؿ الواضح الذم ثبت ُب حق إذ ،حيث أف القضية ٛبت معا١بتها من ا١بانب ا٤بهِب فقط
كل من ا٤بدير ا١بهوم للجمارؾ بورقلة كرئيس مفتشية أقساـ ا١بمارؾ ٕباسي مسعود كلفهم التحويل إٔب 

ا٤ببلغ عن الفضيحة " ر- ع "أماكن أخرل دكف متابعتهم قضائيا، كعلى العكس من ذلك تعرض ا١بمركي 
 1.للتوقيف كٙبويلو من مكاف عملو إٔب كالية أـ البواقي

كا٤ببلحظ أنو رغم مركر أكثر من عاـ عن الفضيحة، إال أف تعليمات ا٤بفتشية العامة للمالية بقيت 
حربا على كرؽ، حيث أنو بعد ٙبقيقها ا٤بيدا٘ب ُب فضيحة الربمة ٖبصوص التقصّب الواضح ُب عملية مراقبة 

تصدير الغاز، كانت ىناؾ أكامر إلدارة ا١بمارؾ بضركرة التكفل العاجل كالسريع باالختبلالت كالنقائص 
الٍب دكنتها لضماف مراقبة صارمة لعمليات التصدير الدكرية، خاصة أف التحقيق قد أكد على أف أجهزة 
قياس الغاز ا٤بصدر ا٤بوجودة ٗبصنع الربمة ال ٚبضع ٤بواصفات ا١بودة ا٤بمنوحة من طرؼ الديواف الوطِب 

كوف ىذا الديواف ىو ا١بهة ا٤بسؤكلة عن مراقبة أجهزة القياس ا٤بستعملة  "ONML" للقياسات القانونية
ُب حساب كمية الغاز ا٤بصدرة، إال أنو ٢بد اآلف كبعد عاـ من كشف الفضيحة بقيت أجهزة القياس ٗبصنع 

. 2الربمة على حا٥با كٓب يتم استبدا٥با

بعيدا عن أم تأثّب أك تدخبلت من أم ُب إطار استقبللية كىذا ا١بهاز كعليو فحبذا لو يكوف عمل 
 أف تشمل رقابة كعمل ىذا ا١بهاز ٝبيع مؤسسات الدكلة كاجملتمع ا٤بد٘ب كمن األجدر. جهة كانت

كالشركات العامة كالقطاع ا٣باص، كأف يتم اختيار األشخاص ا٤بنضويْب ُب العمل فيو عرب آلية تسمح 
ٗبشاركة السلطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ُب عملية تزكيتهم كالتوصية هبم، كفق أسس كمعايّب 

كاضحة كمنضبطة، كأف يتم رفد ىذا ا١بهاز ٗبا يتطلبو من إمكانيات كمتطلبات، ٗبا ُب ذلك ما ٰبتاجو من 
. كوادر االدعاء العاـ كالتحقيق كضماف سهولة الوصوؿ إٔب ا٤بعلومات

ال تتوقف مهمة مكافحة الفساد على ىيئات متخصصة لذلك، بل قد تتدخل ُب ذلك أجهزة 
 .الرقابة اإلدارية كا٤بالية ٤با ٥با من دكر مهم كحساس

                                                             
1
ا٤بانع ا٢بقيقي لكشف الفساد ُب ا١بزائر ىو عدـ ثقة ا٤بواطن ٗبصداقية ا٤بؤسسات ا٤بعنية بكشف الفساد ُب ٞبايتهم ُب حاؿ تقدٙب معلومات -  

 .تكشف الفاسدين، بل إف العكس قد ٰبدث أحيانا كيتم معاقبة ا٤بواطنْب كا٤بوظفْب العاديْب من قبل رؤسائهم بسبب تقدٲبهم ٤بعلومات

 .حساف حويشة، ا٤برجع نفسو-  2
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المطلب الثاني 
دكر أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد 

اإلشراؼ كا٤براجعة من جانب سلطة عليا مستقلة عن ا٤بشركع، للتعرؼ على "تعرؼ الرقابة على أهنا 
كيفية سّب العمل ُب ا١بهة ا٣باضعة للرقابة كالتأكد من أف ا٤بوارد ا٤بتاحة ا٤بالية كالبشرية كا٤بادية قد 

. 1"استخدمت كفقا ٤با ىو ٨بطط ٥با

كتعد الرقابة من العناصر األساسية للعملية اإلدارية، كقد تطورت أٮبيتها مع تطور الدكلة كاتساع ٦باؿ 
 كما .تدخلها كالذم أدل إٔب اتساع نطاؽ اإلدارة العامة ككثرة التنظيمات اإلدارية، كزيادة عدد العاملْب هبا

تطور دكر الرقابة أيضا من ٦برد التحقق أف النشاط ا٢بكومي أك اإلدارم ٲبارس ُب حدكد القانوف إٔب التأكد 
. من أف ىذا النشاط ٲبارس بسرعة ككفاءة كفاعلية كُب حدكد القانوف أيضا

كبالتإب ٓب يعد مفهـو اإلدارة يقتصر على ا٤بفهـو الكبلسيكي كالذم يقتصر على البحث عن 
 بل ٘باكز ذلك إٔب البحث عن سبل رفع كفاءة ا١بهاز اإلدارم كٙبفيزه عن طريق إبراز ا١بوانب ،األخطاء

. اإلٯبابية من عملو

كقد قامت ا١بزائر منذ استقبل٥با بإنشاء عدة مؤسسات ذات اختصاص رقايب ُب مكافحة الفساد، 
كالٍب تسعى من خبل٥با إٔب تعزيز مكانة الدكلة ُب ٦باؿ ا٤براقبة على ا٤بؤسسات العمومية كالسهر على ٞباية 

. األمواؿ العمومية من تبديدىا من طرؼ ا٤بفسدين

الفرع )، كاآلليات الرقابية ا٤بالية (الفرع األكؿ)كتتورع ىذه األجهزة بْب اآلليات الرقابية اإلدارية 
(. الثاني

 

 

                                                             
 .65.، ص2003ٝباؿ الدين عويسات، مبادئ اإلدارة، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، ا١بزائر،  أنظر، - 1
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الفرع األكؿ 

اآلليات الرقابية اإلدارية 

تقـو الرقابة اإلدارية أساسا على كضع األساليب كاإلجراءات الٍب من شأهنا أف تعمل على ضبط 
. العمل اإلدارم ككشف اال٫برافات اإلدارية كمعا١بتها

فالرقابة اإلدارية ا٢بقيقية هبذا ا٤بفهـو ىي تلك الرقابة الٍب تسبق األحداث فتعمل على التنبيو إٔب 
اال٫برافات ا٤بتوقعة كمنع حدكثها، ليتم التنفيذ طبقا للمقاييس ا٤بقررة، كىذا األمر ٯبعلها آلية أخرل من 

. 1آليات الوقاية

كمن خبلؿ ىذا البحث سنقف على أجهزة الرقابة اإلدارية ا٣باصة بالصفقات العمومية كوف أف ىذه 
األخّبة الزالت تشكل ا٤بيداف الرحب البتداع ا٤بمارسات ا٤بمنوعة، بالنظر إٔب اآلثار ا٤بالية الناٝبة عن 

األرباح ا٤بتحصلة منها، كبالنظر كذلك إٔب الطرؽ كا٢بيل ا٤بستعملة ُب ٘بميل الصفقة العمومية ٕبيث تبدك 
ُب نظر ا٤بكلفْب بالرقابة ككأهنا صفقة مشركعة ُب ظاىرىا أك تبدك كأهنا مراعية للتنظيم من حيث الشكل 

ُب حْب أهنا من حيث الواقع يكوف ا٤بتعامل ا٤بتعاقد الفائز بالصفقة قد استفاد مقدما من معلومات تفضيلية 
. أك استفاد الحقا من شركط تنفيذ ٩بيزة

ىذا ما استوجب إخضاعها لنظاـ رقايب خوفا من انتهاؾ قواعد كإجراءات إبرامها، ىو األمر الذم 
نلتمسو عند التدقيق ُب النصوص ا٤بنظمة للصفقات، إذ نلمس اىتماـ ا٤بشرع كحرصو األكيد على رقابة 

 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 156ا٤باؿ العاـ كذلك بتنظيمو ٤بختلف أشكاؿ الرقابة اإلدارية حيث تنص ا٤بادة 
ٚبضع الصفقات  "  أنو الذم يتضمن تنظيم الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ على15/247

العمومية الٍب تربمها ا٤بصاّب ا٤بتعاقدة للرقابة قبل دخو٥با حيز التنفيذ كقبل تنفيذىا كبعده، ٛبارس عمليات 
كىو ما  ".الرقابة الٍب ٚبضع ٥با الصفقات العمومية ُب شكل رقابة داخلية كرقابة خارجية كرقابة كصاية

. الرقابة من صوراؿيستوجب منا الوقوؼ على ىذه 

                                                             
 .229.، ص1993دار الشركؽ، عماف، - النظريات كالوظائف– أنظر، ٧بمد قاسم القريوٌب، مهدم حسن زكيلف، ا٤بفاىيم ا٢بديثة ُب اإلدارة - 1
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الرقابة الداخلية : أكال

ٛبارس الرقابة الداخلية من السلطة اإلدارية بنفسها على نفسها، كيستوم ُب ذلك أف تكوف الرقابة 
شاملة تضم كل أعماؿ اإلدارة ُب جوانبها ا٤بختلفة، أك ٚبصصية تنصب على جانب من جوانب أعما٥با 

. 1كاألعماؿ القانونية أك احملاسبية أك كثائقية تتعامل مع ا٤بستندات كاألكراؽ

فالرقابة الداخلية على ىذا النحو، نظاـ يضمن التحكم ُب إجراءات إبراـ الصفقات كذلك للحفاظ 
. 2على مصاّب اإلدارة كضماف السّب ا٢بسن ٥با كٞباية مصا٢بها ا٤بالية، ك٘بسيد مبدأ الشفافية

كلتحقيق ىذه الرقابة قرر ا٤بشرع أف ٙبدث ١بنة دائمة كاحدة أك أكثر مكلفة بفتح األظرفة كٙبليل 
١بنة فتح األظرفة كتقييم "العركض كالبدائل كاألسعار االختيارية عند االقتضاء، كتدعى ُب صلب القانوف ب 

 تقـو بعمل إدارم كتقِب تعرضو على ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة الٍب تقـو ٗبنح الصفقة أك اإلعبلف عن 3"العركض
عدـ جدكل اإلجراء أك إلغائو أك إلغاء ا٤بنح ا٤بؤقت للصفقة، كتصدر ُب ىذا الشأف رأيا معلبل حسب ما 

. 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 161جاء ُب ا٤بادة 

 على 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 162فيما ٱبص تشكيلة ىذه اللجنة، فقد نصت ا٤بادة 
ٰبدد مسؤكؿ ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة ٗبوجب مقرر، تشكيلة ١بنة فتح األظرفة كتقييم العركض كقواعد " أف 

، كبذلك ٚبتلف التشكيلة "تنظيمها كسّبىا كنصاهبا، ُب إطار اإلجراءات القانونية كالتنظيمية ا٤بعموؿ هبا
 كيكوف ا٤بشرع ا١بزائرم بذلك قد أحسن صنعا، ذلك ألف التشكيلة الٍب .حسب طبيعة ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة

كما أف ا٤بشرع ا١بزائرم ٓب يقم بتحديد عدد أعضاء اللجنة، كىذا .تصلح ٥بيئة قد ال تصلح ٥بيئة أخرل
. يدؿ على أف ٤بسؤكؿ ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة سلطة تقديرية كحرية تامة ُب ٙبديد عدد األعضاء

صحة اجتماعات ىذه اللجنة من ذات ا٤برسـو  ُب فقرهتا الثانية 162كُب نفس اإلطار قررت ا٤بادة 
على أف يسمح عدد األعضاء ا٢باضرين ُب اجتماعات اللجنة بضماف . مهما يكن عدد أعضائها ا٢باضرين
                                                             

1
 . 393.، ص2004أنظر، راغب ماجد ا٢بلو، علم اإلدارة العامة كمبادئ الشريعة اإلسبلمية، منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية، -  

2
 .10.، ص2007/2008جامعة ا١بزائر، /أنظر، فاطمة الزىراء فرقاف، رقابة الصفقات العمومية الوطنية ُب ا١بزائر، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ -  

 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 160ا٤بادة -  3
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 فإف أشغاؿ اللجنة تسجل ُب سجلْب خاصْب يرقمهما كيؤشر ،شفافية اإلجراء، كلتدعيم ىذه الشفافية
.  1عليهما اآلمر بالصرؼ

الرقابة الخارجية : ثانيا

من ا٤برسـو سالف الذكر  163كىي الرقابة الٍب تتم من خارج السلطة اإلدارية، غايتها حسب ا٤بادة 
ُب التحقق من مطابقة الصفقات العمومية ا٤بعركضة على ا٥بيئات ا٣بارجية للتشريع كالتنظيم ا٤بعموؿ هبما، 

. كما ترمي أيضا إٔب التحقق من مطابقة التزاـ ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة للعمل ا٤بربمج بكيفية نظامية

كقد خصص ا٤بشرع ا١بزائرم القسم الثا٘ب من الفصل ا٣بامس من قانوف الصفقات العمومية 
كتفويضات ا٤برفق العاـ ٥بيئات الرقابة ا٣بارجية ا٤بتمثلة ُب ١باف الصفقات العمومية كبْب تشكيلها 

: كاختصاصها كقواعد سّبىا، كتضم كبل من

 لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة-1

بتقدٙب مساعدهتا ُب ٦باؿ ٙبضّب الصفقات العمومية كإٛباـ تراتيبها، كدراسة دفاتر ىذه اللجنة ٚبتص 
 82الشركط كالصفقات كا٤ببلحق كمعا١بة الطعوف الٍب يقدمها ا٤بتعهدكف حسب الشركط احملددة ُب ا٤بادة 

. 2من ا٤برسـو

ىيئات الرقابة الٍب ٰبدد تشكيلتها كاختصاصها منو  170كما ٛبارس الرقابة ا٣بارجية حسب ا٤بادة 
 من 1 /166 كالٍب يعْب أعضاؤىا ٗبقرر من رئيس اللجنة حسب ا٤بادة 173  ك172 ك 171حسب ا٤بواد 

 .ا٤برسـو

 

 

                                                             
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 162/3ا٤بادة -  1
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 169 ا٤بادة - 2
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 1اللجنة الجهوية للصفقات-أ

ٚبتص ىذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشركط كالصفقات كا٤ببلحق ا٣باصة با٤بصاّب ا٣بارجية 
: ا١بهوية لئلدارات ا٤بركزية، كتتشكل من

 الوزير ا٤بعِب أك ٩بثلو رئيسا؛ -
 ٩بل ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة؛ -
 ؛(مصلحة ا٤بيزانية كمصلحة احملاسبة)عن الوزير ا٤بكلف با٤بالية  (2)٩بثلْب اثنْب  -
 .٩بثل عن الوزير ا٤بكلف بالتجارة -

. ٙبدد قائمة ا٥بياكل  الٍب يسمح ٥با بإنشاء ىذه اللجنة ٗبوجب قرار من الوزير ا٤بعِب
 تتؤب ىذه اللجنة الفصل 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 4-184/1كحسب ما جاء ُب ا٤بادة 

 :ُب ا٢باالت التالية
دفَب شركط أك صفقة أشغاؿ يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة مليار دينار  -

ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفقة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب  ( دج1000.000.000)
 ؛2 139ا٤بادة

دفَب شركط أك صفقة لواـز يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة ثبلٜبائة مليوف دينار  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفقة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ا٤بادة (دج 300.000.000)

 ؛139
دفَب شركط أك صفقات خدمات يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة مائٍب مليوف  -

، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ( دج200.000.000)دينار 
 ؛139ا٤بادة 

                                                             
1
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 171ا٤بادة -  

2
 إٔب فحص ىيئات الرقابة ا٣بارجية القبلية 136ال ٱبضع ا٤بلحق ُب مفهـو ا٤بادة " أنو  على 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 139تنص ا٤بادة -  

إذا كاف موضوعو ال يعدؿ تسمية األطراؼ ا٤بتعاقدة كالضمانات التقنية كا٤بالية كآجاؿ التعاقد، ككاف مبلغو أك ا٤ببلغ اإلٝبإب ٤بختلف ا٤ببلحق ال يتجاكز 
 من ا٤ببلغ األصلي للصفقة، ٱبضع ا٤بلحق ٥بيئة الرقابة ا٣بارجية ُب حالة ما إذا تضمن خدمات تكميلية ُب مفهـو ا٤بادة  % 10زيادة أك نقصانا نسبة 

".  تتجاكز مبالغها النسبة احملددة أعبله136
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دفَب شركط أك صفقة دراسات يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة مائة مليوف دينار  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ا٤بادة ( دج100.000.000)

139. 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية كالهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية -ب
 ذات الطابع اإلدارم

ضمن حدكد ا٤بستويات الٍب ٚبتص  15/247من ا٤برسـو الرئاسي  172ٚبتص ىذه اللجنة حسب ا٤بادة 
: هبا اللجنة ا١بهوية للصفقات كتتشكل من 

 ٩بثل عن السلطة الوصية رئيسا؛ -

 ا٤بدير العاـ أك مدير ا٤بؤسسة أك ٩بثلو؛ -

 ؛(ا٤بديرية العامة للميزانية كا٤بديرية العامة للمحاسبة)عن الوزير ا٤بكلف با٤بالية  (2)٩بثلْب اثنْب  -

عند  (بناء، أشغاؿ عمومية، رم )٩بثل عن الوزير ا٤بعِب با٣بدمة حسب موضوع الصفقة  -
 االقتضاء؛

 .٩بثل عن الوزير ا٤بكلف بالتجارة -

 .ٙبدد قائمة ا٥بياكل غّب ا٤بمركزة للمؤسسات العمومية الوطنية ٗبوجب قرار من الوزير ا٤بعِب

 اللجنة الوالئيػػػة للصفقات-ج

: 1برقابة الصفقات على ا٤بستول الوالئػي، كتتشكل منىذه اللجنة ٚبتص 

 الوإب أك ٩بثلو رئيسا؛ -

 ٩بثل ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة؛ -
                                                             

 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 173/2ا٤بادة -  1
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 ثبلثة ٩بثلْب عن اجمللس الشعيب الوالئػي؛ -

 ؛(مصلحة ا٤بيزانية كمصلحة احملاسبة)عن الوزير ا٤بكلف با٤بالية  (2)٩بثلْب اثنْب  -

عند  (بناء، أشغاؿ عمومية، رم)مدير ا٤بصلحة التقنية با٣بدمة الوالئػية حسب موضوع الصفقة  -
 االقتضاء؛

 .مدير التجارة -

: يتحدد ٦باؿ اختصاصها حسب نفس ا٤بادة بدراسة مشاريع

دفاتر الشركط كالصفقات الٍب تربمها الوالية كا٤بصاّب غّب ا٤بمركزة للدكلة، كا٤بصاّب ا٣بارجية  -
 الٍب يساكم مبلغها أك يقل عن ا٤بستويات 172لئلدارات ا٤بركزية غّب تلك ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 

 ؛15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 139كُب ا٤بادة  184 من ا٤بادة 4-1احملددة ُب ا٤بطات 

دفاتر الشركط كالصفقات الٍب تربمها البلدية كا٤بؤسسات العامة احمللية الٍب يساكم مبلغها أك  -
، ك  ( دج200.000.000)يفوؽ مائٍب مليوف دينار  بالنسبة لصفقات إ٪باز األشغاؿ اك اللواـز

بالنسبة لصفقات ا٣بدمات، كعشرين مليوف  (دج 50.000.000)ٟبسْب مليوف دينار 
 ؛( دج بالنسبة لصفقات الدراسات20.000.000)

ا٤ببلحق الٍب تربمها البلدية كا٤بؤسسات العمومية احمللية ضمن حدكد ا٤بستويات احملددة ُب ا٤بادة  -
 . من ا٤برسـو139

 اللجنة البلدية للصفقات-د

 ٚبتص ىذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 174كفقا للمادة 
، حيث ينعقد 173 ك139الشركط كالصفقات الٍب تربمها البلدية كضمن ا٢بدكد ا٤بالية الٍب أقرهتا ا٤بادتْب 

االختصاص ٥با إذا كاف ا٢بد ا٤بإب للصفقة يساكم أك يقل عن مائٍب مليوف دينار بالنسبة لصفقات إ٪باز 
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، كٟبسْب مليوف دينار بالنسبة لصفقات ا٣بدمات، كعشرين مليوف دينار بالنسبة  األشغاؿ أك اقتناء اللواـز
. لصفقات الدراسات

: كتتشكل اللجنة من 

 رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك ٩بثلو رئيسا؛ -

 ٩بثل عن ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة؛ -

 ٲبثبلف اجمللس الشعيب البلدم؛ (2)منتخبْب اثنْب  -

 ؛(مصلحة ا٤بيزانية كمصلحة احملاسبة) عن الوزير ا٤بكلف با٤بالية  (2)٩بثلْب اثنْب  -

بناء، أشغاؿ عمومية،  )٩بثل عن ا٤بصلحة التقنية ا٤بعنية با٣بدمة للوالية، حسب موضوع الصفقة  -
 .، عند االقتضاء(رم

لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية كالهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات -ق
 172الطابع اإلدارم غير المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 

 ينعقد ٥با االختصاص مٌب أبرمت الصفقة من قبل ا٥بيئات ا٤بذكورة كحدكدىا ا٤بالية ا٤بنصوص عليها 
، أم بالنسبة لصفقات األشغاؿ أك اقتناء اللواـز حينما يساكم أك يقل مبلغها عن 173 ك 139ُب ا٤بادتْب 

مائٍب مليوف دينار، كٟبسْب مليوف دينار بالنسبة لصفقات ا٣بدمات كعشرين مليوف دينار بالنسبة لصفقات 
. 1الدراسات

 كيفية عمل ىذه اللجاف كالتنظيم 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 178-176كقد حددت ا٤بواد 
الداخلي ٥با، حيث يعْب أعضاء ىذه اللجاف كمستخلفوىم، باستثناء من عْب ٕبكم كظيفتو، من قبل 

.  سنوات قابلة للتجديد03إدارهتم بأ٠بائهم هبذه الصفة ٤بدة 

                                                             
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 175 ا٤بادة - 1



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

386 

 

 من ذات ا٤برسـو فإف الرقابة الٍب ٛبارسها ١بنة صفقات ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة تتوج 178كحسب ا٤بادة 
 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ا٤بلف كامبل لدل كتابة ىذه اللجنة، 20ٗبنح التأشّبة أك رفضها خبلؿ أجل 

.  من ا٤برسـو82كيسّب أجل دراسة الطعوف ٗبوجب أحكاـ ا٤بادة 

كىكذا تتوج أعماؿ ١باف الصفقات على اختبلؼ أنواعها ٗبنح التأشّبة أك رفضها، على أف يكوف 
. 1ىذا الرفض معلبل إما ٗبخالفة التشريع أك التنظيم

أما إذا كاف قرار رفض التأشّبة معلبل ٗبخالفة األحكاـ التنظيمية، فيمكن للوزير أك مسؤكؿ ا٥بيئة 
 إذا كاف قرار رفض  بينما.2العمومية أك الوإب أك رئيس اجمللس الشعيب البلدم أف يتجاكزه ٗبقرر معلل

التأشّبة معلبل ٗبخالفة األحكاـ التشريعية، يصبح قرار ١بنة الصفقات ا٤بختصة هنائيا كٰبدث أثرا بذاتو، ألنو 
. 3ال ٲبكن ٘باكزه كينتج عن قرار الرفض إيقاؼ تنفيذ الصفقة كسحب ا٤بشركع من ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة

ف مسألة ٘باكز قرار الرفض ىي مسألة خطّبة، كيضعنا ُب حلقة فإككتعليق على ىذه األحكاـ، 
مفرغة، فما ىو دكر ىذه اللجاف ماداـ بإمكاف ٘باكز قراراهتا؟ كاألمر ا٤بثّب للدىشة أف ا٤بشرع ٓب يستدرؾ 

. 15/247ذلك ُب ظل أحكاـ ا٤برسـو 

الشك أف سلطة التجاكز ا٤بعَبؼ هبا لئلدارة ٩بثلة ُب الوزير ا٤بعِب أك الرئيس اإلدارم للجهة ا٤بعنية 
بالصفقة تنطوم على الطابع االنفرادم، رغم أف تنظيم الصفقات العمومية كرس مبدأ ا١بماعية ُب اٚباذ 

. 4القرار ا٤بتعلق باختيار ا٤بتعامل ا٤بتعاقد، كُب كل مراحل إبراـ الصفقات العمومية

فرفض ١بنة الصفقات منح التأشّبة يعِب بوضوح أف ىناؾ ٨بالفة للتنظيم ا١بارم بو العمل، فبل ٲبكن 
للجنة كىي من عهد إليها التنظيم ٞباية القواعد التشريعية كالتنظيمية أف تسمح بتجاكز التشريع أك التنظيم، 

. ألف ىذه اللجاف إ٭با الغاية من إحداثها ىو الرقابة السابقة على إجراءات إبراـ الصفقات العمومية

                                                             
1
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 195/3ا٤بادة -  

2
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 200 ا٤بادة - 

 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 202ا٤بادة -  3
 .215.ا٤برجع السابق، ص... عمار بوضياؼ، الصفقات العمومية- 4
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 يتعارض مع مبدأ دكلة القانوف الذم 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي 200الشك أف صياغة ا٤بادة 
يلـز ىيئات الدكلة على كافة ا٤بستويات أف ٙبَـب قوانْب الدكلة كتنظيماهتا كتعمل على تطبيقها ال ٘باكزىا، 

. ـ.ؼ.ك. ؽ26كالكتشاؼ ا٣بلل الذم يعَبم النص ا٤بتعلق ٗبقرر التجاكز يكفي الرجوع لنص ا٤بادة 

 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية-2

من أجل تدعيم منظومة الرقابة على الصفقات العمومية، قاـ ا٤بشرع بإنشاء ١باف قطاعية للصفقات 
، كالٍب ٙبدث لدل كل دائرة كزارية تكوف  15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 179العمومية ٗبوجب ا٤بادة 

 :1كتتمثل صبلحياهتا ُب.  من ذات ا٤برسـو٨184بتصة ُب حدكد ا٤بستويات احملددة ُب ا٤بادة 

 مراقبة صحة إجراءات إبراـ الصفقات العمومية؛ -

 مساعدة ا٤بصاّب ا٤بتعاقدة التابعة ٥با ُب ٦باؿ ٙبضّب الصفقات العمومية كإٛباـ تراتيبها؛ -

 .ا٤بساٮبة ُب ٙبسْب ظركؼ مراقبة صحة إجراءات إبراـ الصفقات العمومية -

: أما ُب ٦باؿ الرقابة، فهي ٚبتص بكل مشركع

دفَب شركط أك صفقة أشغاؿ يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة مليار دينار  -
ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفقة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب  ( دج1000.000.000)

 ؛139ا٤بادة

دفَب شركط أك صفقة لواـز يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة ثبلٜبائة مليوف  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفقة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ( دج300.000.000)دينار 

 ؛139ُب ا٤بادة 

                                                             
. 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 180ا٤بادة -  1
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دفَب شركط أك صفقات خدمات يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة مائٍب مليوف  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ( دج200.000.000)دينار 
 ؛139ا٤بادة 

دفَب شركط أك صفقة دراسات يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك الصفقة مائة مليوف  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ( دج100.000.000)دينار 
 .139ا٤بادة 

دفَب شركط أك صفقة أشغاؿ أك لواـز لئلدارة ا٤بركزية، يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم للحاجات أك  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه الصفة ُب (دج12.000.000)الصفقة، اثِب عشر مليوف دينار 
 ؛139حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ا٤بادة 

دفَب شركط أك صفقة دراسات أك خدمات لئلدارة ا٤بركزية، يفوؽ مبلغ التقدير اإلدارم  -
، ككذا كل مشركع ملحق هبذه (دج 6000.000)للحاجات أك الصفقة ستة مبليْب دينار 
 ؛139الصفة ُب حدكد ا٤بستول ا٤ببْب ُب ا٤بادة 

 ٲبكن أف يرفع تطبيقو ا٤ببلغ األصلي إٔب 139صفقة ٙبتوم على البند ا٤بنصوص عليو ُب ا٤بادة  -
 مقدرا ا٤ببالغ احملددة أعبله، أك أكثر من ذلك؛

ملحق يرفع ا٤ببلغ األصلي للصفقة إٔب ا٤بستويات احملددة أعبله، أك أكثر من ذلك ُب حدكد  -
 .139ا٤بستويات ا٤ببينة ُب ا٤بادة 

: 1تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات من

 الوزير ا٤بعِب أك ٩بثلو، رئيسا؛ -

 ٩بثل الوزير ا٤بعِب، نائب الرئيس؛ -

                                                             
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 185ا٤بادة -  1
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 ٩بثل ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة؛ -

 ٩بثبلف عن القطاع ا٤بعِب؛ -

 ؛(ا٤بديرية العامة للميزانية، كا٤بديرية العامة للمحاسبة)٩بثبلف عن كزير ا٤بالية  -

 .٩بثل عن الوزير ا٤بكلف بالتجارة -

أما مدة العضوية، فباستثناء الرئيس كنائبو، يعْب أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات كمستخلفوىم من 
. قبل إدارهتم بأ٠بائهم هبذه الصفة ٤بدة ثبلث سنوات قابلة للتجديد

 إٔب إمكانية اجتماع اللجنة القطاعية 15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 195كقد أشارت ا٤بادة 
، كٲبكن (لتشكيل اللجنة)للصفقات العمومية ك١بنة صفقات ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة ٗببادرة من رئيس كل منهما 

االستعانة على سبيل االستشارة بأم شخص ذم خربة من شانو ا٤بساعدة ُب أشغاؿ اللجنة، كالٍب تعترب 
مركز اٚباذ القرار فيما ٱبص رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصها، فهي تتمتع ٕبق منح أك 

. رفض التأشّبة

يوما ابتداء من  45كتتوج الرقابة الٍب ٛبارسها ىذه اللجنة ٗبقرر منح أك رفض التأشّبة ُب أجل أقصاه 
 من 82تاريخ إيداع ا٤بلف كامبل لدل كتابة ىذه اللجنة كيسّب أجل دراسة الطعوف ٗبوجب أحكاـ ا٤بادة 

 .ا٤برسـو

 رقابة سلطة ضبط الصفقات العمومية كتفويضات المرفق العاـ-3

ُب إطار تعزيز اآلليات الرقابية على الصفقات العمومية، استحدث ا٤بشرع ا١بزائرم ٗبوجب ا٤برسـو 
 ىذا ا١بهاز الذم يتمتع باستقبللية التسيّب، كيشمل مرصدا للطلب العمومي، كىيئة 15/247الرئاسي 

. 1كطنية لتسوية النزاعات، يوضع ٙبت كصاية كزير ا٤بالية

:  من ا٤برسـو أعبله صبلحيات ىذه السلطة كتتمثل ُب213كقد حددت ا٤بادة 
                                                             

 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 213ا٤بادة -  1
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إعداد تنظيم الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ كمتابعة تنفيذه، كتصدر هبذه الصفة رأيا  -
موجها للمصاّب ا٤بتعاقدة كىيئات الرقابة ك١باف الصفقات العمومية ك١باف التسوية الودية 

 للنزاعات كا٤بتعاملْب االقتصاديْب؛

 إعبلـ كنشر كتعميم كل الوثائق كا٤بعلومات ا٤بتعلقة بالصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ؛ -

 ا٤ببادرة إٔب برامج التكوين كترقية التكوين ُب ٦باؿ الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ؛ -

 إجراء إحصاء اقتصادم للطلب العمومي سنويا؛ -

ٙبليل ا٤بعطيات ا٤بتعلقة باجملالْب االقتصادم كالتقِب للطلب العمومي، كتقدٙب توصيات  -
 للحكومة؛

 تشكيل مكاف للتشاكر ُب إطار مرصد الطلب العمومي؛ -

التدقيق أك تكليف من يقـو بالتدقيق ُب إجراءات إبراـ الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق  -
 العاـ، كتنفيذىا بناء على طلب من سلطة ٨بتصة؛

 البت ُب النزاعات النا٘بة عن تنفيذ الصفقات العمومية ا٤بربمة مع ا٤بتعاملْب ا٤بتعاقدين األجانب؛ -

 تسيّب كاستغبلؿ نظاـ ا٤بعلوماتية للصفقات العمومية؛ -

إقامة عبلقات تعاكف مع ا٥بيئات األجنبية كا٥بيئات الدكلية ا٤بتدخلة ُب ٦باؿ الصفقات العمومية  -
. كتفويض ا٤برفق العاـ

 من ا٤برسـو الرئاسي 88، أسندت ٥بذه السلطة ٗبوجب ا٤بادة "مكافحة الفساد"كٙبت باب 
 مهمة إعداد مدكنة أدبيات كأخبلقيات ا٤بهنة لؤلعواف ا٤بتدخلْب ُب مراقبة كإبراـ كتنفيذ الصفقات 15/247

حيث يطلع األعواف العموميوف  .العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ، يوافق عليها الوزير ا٤بكلف با٤بالية
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كما ٯبب عليهم اإلمضاء على تصريح . ا٤بذكوركف أعبله على ا٤بدكنة، كيتعهدكف باحَبامها ٗبوجب تصريح
. 1بعدـ كجود تضارب ا٤بصاّب، كيرفق ٭بوذجا ىذين التصرٰبْب با٤بدكنة

إضافة إٔب الرقابة الداخلية كا٣بارجية، ىناؾ أ٭باط رقابية أخرل ٞباية للماؿ العاـ، كلتقرير شفافية 
. أكرب على عملية إبراـ الصفقات العمومية، كمن بْب ىذه األساليب الرقابية، ٪بد رقابة الوصاية

 2الرقابة الوصائية: ثالثا

تعرؼ على أهنا تلك الصلة أك الرابط القانو٘ب ٗبقتضاه تتؤب ا١بهات ا٤بركزية عملية اإلشراؼ كا٤بتابعة 
على أعماؿ كنشاطات كحٌب أشخاص كىيئات ا١بهات البلمركزية، بغية ا٢بفاظ على كياف الدكلة السياسي 

. 3كاالقتصادم كاالجتماعي

فإذا كانت الغاية من الرقابة ا٣بارجية ىو التأكد من احَباـ قواعد كإجراءات إبراـ الصفقات 
العمومية، فإف الغاية من الرقابة الوصائية ٲبثل أساسا ُب التأكد من مبلئمة الصفقات العمومية ألىداؼ 

الفعالية كاالقتصاد ككذلك لربامج كأكلويات القطاع، كىي الرقابة الٍب تقـو هبا الوصاية قبل البدء ُب تنفيذ 
. الصفقة

الذم يلعب دكرا كبّبا ُب الرقابة –ككمثاؿ على الرقابة الوصائية ٯبب على البلدية أف ترسل إٔب الوإب 
، بدء من ٧بضر التأشّب على دفَب الشركط كاإلعبلف 4ا٤بلف الكامل للصفقة- على أعماؿ ا٥بيئات احمللية

عن ا٤بناقصة ُب ا١برائد الوطنية كالنشرة الر٠بية لصفقات ا٤بتعامل العمومي، كصوال إٔب التأشّبة ا٤بمنوحة من 
. ىيئات الرقابة ا٣بارجية، ككذلك ا٤بداكلة ا٣باصة هبذه الصفقة

                                                             
 .15/247 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 88/2ا٤بادة -  1
2
يعود مصطلح الرقابة الوصائية ُب أصولو إٔب قواعد القانوف ا٤بد٘ب، إذ ٱبص القصر كعدٲبي األىلية، لكن ُب اجملاؿ اإلدارم لو مفهـو ٱبتلف عن -  

مفهومو ُب القانوف ا٣باص، فالوصاية اإلدارية ال يرجع تقريرىا إٔب نقص أىلية الشخص البلمركزم، كإ٭با تدؿ على الرقابة الٍب ٛبارسها ا١بهات اإلدارية 
 .ا٤بركزية على أعماؿ كأشخاص كأجهزة ا١بماعات احمللية

3
دكر " أنظر، بن ناصر بوطيب، الرقابة الوصائية كآثارىا على اجملالس الشعبية البلدية ُب ا١بزائر كُب ضوء التجارب ا٤بقارنة، ا٤بلتقى الوطِب األكؿ حوؿ -  

 .03.، ص2012 ابريل 18/19النعامة، يومي / ، ا٤بركز ا١بامعي"البلدية ُب التنمية احمللية
 . ا٤بتعلق بالبلدية11/10 كما يليها من القانوف رقم 55 ادةآب-  4
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 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 164كقد خص ا٤بشرع ىذا النوع من الرقابة ٗبادة كاحدة ىي ا٤بادة 
حيث تعد ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة عند االستبلـ النهائي للمشركع، تقريرا تقييميا عن ظركؼ إ٪بازه "، 15/247

. ككلفتو اإلٝبالية مقارنة با٥بدؼ ا٤بسطر أكال

يرسل ىذا التقرير حسب طبيعة النفقة ا٤بلتـز هبا إٔب مسؤكؿ ا٥بيئة العمومية أك الوزير أك الوإب أك 
رئيس اجمللس الشعيب البلدم ا٤بعِب، ككذلك إٔب ىيئة الرقابة ا٣بارجية ا٤بختصة، كما ترسل نسخة أخرل إٔب 

". سلطة ضبط الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ

 أعبله ُب مضموف ىذه الرقابة كال ُب الكيفية 164فا٤ببلحظ أف ا٤بشرع ٓب يفصل من خبلؿ ا٤بادة 
كما ٓب ينص على إلزامية ىذه الرقابة كىذا سيؤثر ببل شك . الٍب تتم هبا، ىذا ما ٯبعلها مفرغة ُب ىدفها

. على التأكد من ٙبقيق الشفافية ُب ٦باؿ الصفقات العمومية

كتبدك أٮبية ىذا النوع من الرقابة خاصة على اجملالس ا٤بنتخبة، ٕبكم أف الشخص ا٤بنتخب يسعى 
بكل ما ٲبلك إٔب إرضاء الناخبْب أك سكاف ا٤بنطقة كلو على حساب القانوف أك التنظيم، ألنو رجل سياسي 
كمن حقو أف يسعى إٔب إرضاء الفئة الٍب أكسبتو الصفة االنتخابية أك الصفة الرئاسية على مستول ا٥بيئات 

. 1احمللية

إف غياب إسَباتيجية للرقابة الوصائية على الصفقات العمومية، من شأنو أف ٰبد من فعالية ىذه 
الرقابة، فعدـ تكريس آلية ٧بددة تتعامل مع الصفقات العمومية كعدـ كجود غطاء قانو٘ب كاضح لتنظيم 

. ىذه ا٤بسألة، سيؤدم ال ٧بالة إٔب الوقوع ُب التجاكزات

كلنا اآلف أف نتساءؿ عن صور الرقابة ا٤بالية ٤بكافحة الفساد؟ 

 

 

                                                             
اجمللة األكادٲبية للبحث القانو٘ب، -ا٤بغرب–تونس - ا١بزائر–أنظر، عمار بوضياؼ، الوصاية على أعماؿ اجملالس البلدية ُب دكؿ ا٤بغرب العريب -  1

 .04.ص ،1.، ع2010ٔباية، 
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الفرع الثاني 

 آليات الرقابة المالية

لؤلمواؿ العامة يفَبض ضركرة رقابة داخلية على اإلدارة، كٯبب أف  (ا٤بإب كاحملاسيب)إف التسيّب ا١بيد 
تشمل ىذه الرقابة ٨بتلف مراحل تنفيذ عمليات النفقات كعمليات اإليرادات، كعموما فهي تنصب أكثر 

. 1على النفقات باعتبارىا األكثر عرضة للتبذير

كقد عرفت الفَبة األخّبة اىتماما أكثر بعملية تعزيز الرقابة على ا٤باؿ العاـ كبا٣بصوص الرقابة على 
. اإلنفاؽ العاـ خاصة ُب ظل انتشار الفساد، كعدـ كفاية ا٤بوارد ا٤بخصصة للتنمية

 إليها، منها ينظر الٍب الزاكية باختبلؼ كاختلفت  الرقابة ا٤باليةتعاريف تعددت قدكُب ىذا اإلطار، ؼ
 ا٤بوارد تسيّب طرؽ معرفة قصد متخصصة كمصاّب ىيئات على ا٤بساءلة الٍب تقـو هبا تنصب فهي كعموما
 .العامة لؤلىداؼ ٙبقيقها كمدل ا٤بالية، كالثغرات األخطاء كاكتشاؼ العامة،

 لطرؽ الدقيق ا٤بوضوعي كالفحص ا٤براجعة تشمل بل فقط، الشكلي ا١بانب على تقتصر ال كىي 
من حيث االقتصاد كالكفاءة  كٙبليلها ا٤بالية، للعملية ا٤بؤدية كا٤بستندات للوثائق استنادا كالتحصيل، اإلنفاؽ

كالفعالية، هبدؼ تقييمها كاٚباذ التدابّب ا٤بناسبة لتصحيحها كمنع تكرارىا مستقببل عن طريق كضع أسس 
كمعايّب لؤلداء تستوجب االحَباـ كااللتزاـ هبا لقياس األداء الفعلي كٙبديد مواقع اإلٮباؿ كاال٫براؼ كخرؽ 

 .2القواعد القانونية كالتنظيمية

 أكجو ٝبيع على الرقابة بسط تشمل بل ا٤بوازنة، على الرقابة فقط تشمل ال العاـ ا٤باؿ على كالرقابة
 :3نذكر ذلك كمن اقتصادم، غّب أك مشركع غّب بوجو استغبللو أك العاـ للماؿ اإلساءة

                                                             
1 - Cf. Yahia DENIDENI, La pratique de système budgétaire de l’Etat en Algérie, OPU, 2002, p.361. 

2
 .189.، ص2011 أنظر، رٞبة زيوش، ا٤بيزانية العامة للدكلة، أطركحة دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ، جامعة مولود معمرم، جامعة تيزم كزك، - 

أنظر، عبد اهلل بن سعود آؿ ثا٘ب، اال٘باىات ا٢بديثة ُب الرقابة، ٦بلة الرقابة ا٤بالية، اجملموعة العربية لؤلجهزة العليا للرقابة ا٤بالية كاحملاسبة، تونس -  3
 .02.،  ص42.، ع2003جواف 
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استباحة ا٤باؿ العاـ كاالستيبلء عليو بوجو غّب مشركع، سواء عن طريق االختبلس أك االستغبلؿ  -
 الشخصي، أك التهاكف كالتفريط فيو ٗبا يؤدم إٔب ضياعو دكف مربر؛

 اإلثراء غّب ا٤بشركع عن طريق استخداـ ا٤باؿ العاـ، أك استغبلؿ الوظيفة العامة؛ -
 استخداـ األصوؿ العامة ألغراض شخصية، أك التصريح باستخدامها ألغراض غّب ر٠بية؛ -
الَباخي ُب ٙبقيق الكفاءة ُب إدارة ا٤باؿ العاـ، كعدـ استثمار ا٤بوارد ا٤بتاحة فيما ٰبقق أفضل  -

 .العوائد للدكلة

 أك إىداره ك٘بنب العاـ، ا٤باؿ على ا٢بفاظ ىو ا٤بالية للرقابة األساسي ا٥بدؼ فاف 1اسابق ذكرنا كما
 جعل ما كىذا ا٢بديثة لئلدارة األساسية األركاف من كىي ألجلها، كجو الٍب الغايات ٙبقيق ألجل تبذيره

 :2يلي فيما حصرىا ٲبكن كإدارية كاجتماعية اقتصادية أىداؼ بْب ما تتنوع أىدافها

 االقتصادية األىداؼ/1

 من التحقق ككذا ا٤برسومة للخطط كفقا العاـ اإلنفاؽ سبلمة من التحققتشمل ىذه األىداؼ ُب ك 
 عن بعيدا العامة ا٤بصلحة ٰبقق ٗبا إنفاقها، كفعالية كفاية كمدل ا٤بتاحة للموارد األمثل االستغبلؿ مدل
 الٍب األكجو كُبا مثمرا سليم استخدامنا األمواؿ تلك استخداـ أم العاـ، للماؿ كالتبذير العبث أكجو

 التنمية خطط أىداؼ مع يتفق ٗبا للدكلة السياسية اال٘باىات مع اإلنفاؽ ُب التناسق كتوفّب ٥با، خصصت
 .كاالجتماعية االقتصادية

 األىداؼ االجتماعية/2

 ىذه كصوؿ تضمن كبالتإب الفساد أشكاؿ كل من العاـ ا٤باؿ ٞباية على ا٤بالية الرقابة تساعد
 على النهاية ُب يساعد ٩با ٥با، كجهت الٍب كاالستثمارات ا٤بشاريع ا٪باز طريق عن مستحقيها، إٔب األمواؿ
 البطالة معدالت كتقليص ا٤بعيشة مستويات كٙبسْب الفقر حدة من كالتخفيف اجتماعية أغراض ٙبقيق

 .األمواؿ تلك إنفاؽ قبل حددت الٍب االجتماعية األىداؼ من كغّبىا جيدين كصحة تعليم كضماف
                                                             

 .، من ىذه الرسالة378.أنظر، ص-  1
 .197-195.رٞبة زيوش، ا٤برجع السابق، ص-  2
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 األىداؼ اإلدارية كالتنظيمية/3

 تساعد الرقابة على ٙبسْب عملية التخطيط، كزيادة فاعليتها ُب مواجهة ا٤بستقبل، كما تعمل على 
توجيو كتنظيم ا١بهود إل٪باز األغراض كاألىداؼ احملددة بفعالية ككفاءة، كتعمل على تصحيح األخطاء 

 .البسيطة كمنع تفاقمها كاٚباذ اإلجراءات التصحيحية قبل استفحاؿ األمور

كباعتبار ا١بزائر من الدكؿ ا٤بعرضة ٤بخاطر الفساد، فقد عملت على ٘بسيد ٨بتلف أشكاؿ الرقابة 
، (ثانيا)، ا٤بفتشية العامة للمالية (أكال)ا٤بالية ُب ٦بموعة من األجهزة منها على كجو ا٣بصوص ا٤براقب ا٤بإب 

، كسنحاكؿ الوقوؼ بالتحليل على دكر ىذه (رابعا)، خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب (ثالثا)٦بلس احملاسبة 
. اآلليات األربع ُب الرقابة ا٤بالية كمكافحة الفساد

 رقابة المراقب المالي: أكال

إف الرقابة ا٤بالية يقـو هبا ُب ا١بزائر ا٤براقب ا٤بإب، كىو موظف تابع لوزارة ا٤بالية يعْب من قبل الوزير 
ا٤بكلف با٤بالية، كتنصب مهامو على الرقابة السابقة على النفقات ا٤بلتـز هبا من طرؼ اإلدارات العمومية، 

 .1كذلك ٤بنع أم خطأ ٲبكن أف يقع أك أم ٘باكز ٢بدكد اإلنفاؽ ا٤بقرر، كما ٲبارس رقابة بعدية أيضا

 فإف ا٤براقب ا٤بإب ٲبارس مهامو ،11/381 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 03كطبقا ٤با جاء ُب ا٤بادة 
: الرقابية لدل

 اإلدارة ا٤بركزية؛ -

 الوالية؛ -

 .البلدية -

                                                             
1
 ا٤بتعلق بالرقابة السابقة 1992 نوفمرب 14 ا٤بؤرخ ُب 92/414قاـ ا٤بشرع بتنظيم عمل ا٤براقب ا٤بلي من خبلؿ كل من ا٤برسـو التنفيذم رقم -  

، 2009 نوفمرب 16 ا٤بؤرخ ُب 09/374، ا٤بعدؿ كا٤بتمم با٤برسـو التنفيذم رقم 2101.، ص82.ع، 1992.ر.للنفقات ا٤بلتـز هبا، ج
، 2011ر. ا٤بتعلق ٗبصاّب ا٤براقبة ا٤بالية، ج2011 نوفمرب 21 ا٤بؤرخ ُب 11/381، كا٤برسـو التنفيذم رقم 03.، ص67. ع، 2009.ر.ج
. 19.، ص64.ع.
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 04أما باقي ا٥بيئات كا٤بؤسسات فيتم إ٢باقها بإحدل مصاّب ا٤براقبة ا٤بالية الثبلث ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 

. 1من ا٤برسـو التنفيذم أعبله

:  كىي11/381 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 10 حددهتا ا٤بادة قدأما مهاـ ا٤براقب ا٤بإب ؼ

 تنظيم مصلحة ا٤براقبة ا٤بالية كإدارهتا كتنشيطها؛ -

 تنفيذ األحكاـ القانونية كالتنظيمية فيما يتعلق ٗبراقبة النفقات ا٤بلتـز هبا؛ -

ٛبثيل الوزير ا٤بكلف با٤بالية لدل ١باف الصفقات العمومية كلدل اجملالس اإلدارية ك٦بالس توجيو  -
 ؛...ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم كا٤بؤسسات األخرل

 ٩بارسة السلطة السلمية على ا٤بوظفْب ا٤بوضوعْب ٙبت تصرفو كتأطّبىم؛ -

ا٤بشاركة ُب تعميم التشريع كالتنظيم ا٤برتبط بالنفقات العمومية، كا٤بشاركة ُب دراسة كٙبليل  -
النصوص التشريعية كالتنظيمية ا٤ببادر هبا من ا٤بديرية العامة للميزانية، كالٍب ٥با أثر على ميزانية 

 الدكلة أك ا١بماعات احمللية أك ا٥بيئات العمومية؛

 إعداد تقرير سنوم كدكرم حوؿ نشاط ا٤براقبة ا٤بالية؛ -

 مساعدة أية مهمة رقابية أك تقييم ٤بصا٢بو ُب إطار الربنامج ا٤بسطر من ا٤بديرية العامة للميزانية؛ -

تقدٙب نصائح لآلمرين بالصرؼ على ا٤بستول ا٤بإب قصد ضماف ٪باعة النفقات العمومية  -
 كفعاليتها؛

                                                             
حيث كطبقا ٥باتْب ا٤بادتْب كسع ا٤بشرع ا١بزائرم . 09/374 مكرر من ا٤برسـو التنفيذم رقم 02 ك02 ٙبيل بدكرىا إٔب كل من ا٤بادتْب 04 ا٤بادة - 1

من ٦باؿ الرقابة السابقة على نفقات ا٤بؤسسات كاإلدارات التابعة للدكلة، كا٤بيزانيات ا٤بلحقة كعلى ا٢بسابات ا٣باصة للخزينة كميزانيات البلديات 
كميزانيات الواليات كميزانيات ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم، كميزانيات ا٤بؤسسات العمومية ذلت الطابع العلمي كالثقاُب كا٤بهِب، كميزانيات 

 .ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم ا٤بماثلة
كما تطبق أحكاـ الرقابة ا٤بالية على مراكز البحث كالتنمية كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي كالتكنولوجي كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع 

الصناعي كالتجارم، كا٤بؤسسات العمومية االقتصادية، كذلك عندما تكلف بإ٪باز عملية ٩بولة من ميزانية الدكلة، فكل ىذه ا٥بيئات أصبحت خاضعة 
 .لرقابة ا٤براقب ا٤بإب
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ا٤بساٮبة ُب األعماؿ التحضّبية للميزانية ا٤بعهودة إليو كضماف متابعتها كتقييمها ككذا اقَباح كل  -
 .تدبّب ضركرم يسمح بتسيّب ناجع كفعاؿ للنفقات العمومية

: أما ُب ٦باؿ مكافحة الفساد ا٤بإب كاإلدارم، فإف ا٤براقب ا٤بإب يقـو بدكرين أساسيْب ٮبا

 الرقابة السابقة للنفقات-1

 على ميزانية ا٤بؤسسات 09/374 من ا٤برسـو النفيذم رقم 02تطبق ىذه الرقابة حسب ا٤بادة 
كاإلدارات التابعة للدكلة، كا٤بيزانيات ا٤بلحقة كعلى ا٢بسابات ا٣باصة للخزينة كميزانيات البلديات كميزانيات 
الواليات كميزانيات ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم، كميزانيات ا٤بؤسسات العمومية ذلت الطابع 

. العلمي كالثقاُب كا٤بهِب، كميزانيات ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم ا٤بماثلة

 الرقابة الالحقة على النفقات-2

 مكرر من ا٤برسـو التنفيذم أعبله على ميزانية مراكز البحث كالتنمية 02 فتطبق كفقا للمادة 
كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي كالتكنولوجي كا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

. كالتجارم، كا٤بؤسسات العمومية االقتصادية، كذلك عندما تكلف بإ٪باز عملية ٩بولة من ميزانية الدكلة

 مهاـ أخرل للرقابة ا٤بالية على النفقات الٍب يقـو هبا 05/374ا٤برسـو التنفيذم رقم  كما أضاؼ
 منو مشاريع القرارات ا٤ببينة أدناه لتأشّبة ا٤براقب ا٤بإب قبل التوقيع 05ا٤براقب ا٤بإب، حيث أخضعت ا٤بادة 

: عليها

مشاريع قرارات التعيْب كالَبسيم كالقرارات الٍب ٚبص ا٢بياة ا٤بهنية كمستول ا٤برتبات  -
 للمستخدمْب، باستثناء الَبقية ُب الدرجة؛

 مشاريع ا١بداكؿ اال٠بية الٍب تعد عند قفل كل سنة مالية؛ -

مشاريع ا١بداكؿ األصلية األكلية الٍب تعد عند فتح االعتمادات ككذا ا١بداكؿ األصلية ا٤بعدلة  -
 خبلؿ السنة ا٤بالية؛
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 .مشاريع الصفقات العمومية كا٤ببلحق -

ىذا كتعترب التأشّبة ا٤بمنوحة من طرؼ ١بنة الصفقات العمومية ا٤بختصة ُب إطار الرقابة السابقة 
. ٤1بشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على ا٤براقب ا٤بإب

. كٚبتتم الرقابة السابقة للنفقات ا٤بلتـز هبا ُب ىذا اإلطار إما بالتأشّب أك الرفض

 التأشير على االلتزاـ بالنفقة-أ

يعرب منح التأشّبة من قبل ا٤براقب ا٤بإب على صحة الصفقة كشرعيتها كسبلمتها من الناحية اإلجرائية 
 كيعد .2الصفقة من الناحية القانونية كا٤بالية كعلى توافرىا على العناصر ا١بوىرية الٍب ٯبب أف تبُب عليها

 .3رفض التأشّب تعسفا ُب استخداـ السلطة كعرقلة للتسيّب يعرض صاحبها للمساءلة أماـ ٦بلس احملاسبة

 

 رفض التأشير على االلتزاـ بالنفقة-ب

 كذلك إذا تبْب للمراقب ا٤بإب أف االلتزاـ بالنفقة ا٤بعركض عليو غّب قانو٘ب أك غّب مطابق للتنظيم 
 .4ا٤بعموؿ بو، كىذا الرفض قد يكوف مؤقتا أك هنائيا

: 5كيكوف الرفض مؤقتا ُب ا٢باالت التالية

 اقَباح االلتزاـ مشوب ٗبخالفة للتنظيم قابلة للتصحيح؛ -

 انعداـ أك نقصاف الوثائق الثبوتية ا٤بطلوبة؛ -

                                                             
1
.  ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 10 ا٤بادة -  

2
أنظر، سعاد حافظي، مدل فاعلية الرقابة ا٤بالية للصفقات العمومية، اجمللة ا٤بتوسطية للقانوف كاالقتصاد، ٦بلة تصدر عن ا٤بخرب ا٤بتوسطي للدراسات -  

 .61.، ص01.، ع2015القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
3
 .، يتعلق ٗبجلس احملاسبة ا٤بعدؿ كا٤بتمم1995 يوليو 17 ا٤بؤرخ ُب 95/20 من األمر رقم 7 /88 ا٤بادة - 

 .62.سعاد حافظي، ا٤برجع السابق، ص-  4
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم 11 ا٤بادة-  5
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 .نسياف بياف ىاـ ُب الوثائق -

: 1أما الرفض النهائي للتأشّبة، فيكوف ُب ا٢باالت التالية

 عدـ مطابقة اقَباح االلتزاـ بالقوانْب كالتنظيمات ا٤بعموؿ بو؛ -

 عدـ توفر االعتمادات أك ا٤بناصب ا٤بالية؛ -

. عدـ احَباـ اآلمر بالصرؼ ٤ببلحظات ا٤براقب ا٤بإب ا٤بدكنة ُب مذكرة الرفض ا٤بؤقت -

كُب حالة الرفض النهائي، ٯبب على ا٤براقب ا٤بإب أف يرسل نسخة من ا٤بلف مرفقا بتقرير مفصل، 
إٔب الوزير ا٤بكلف با٤بيزانية، كُب ىذه ا٢بالة ٲبكن ٥بذا األخّب إعادة النظر ُب الرفض النهائي الصادر عن 

 .2ا٤براقب ا٤بإب عندما يعترب أف العناصر ا٤ببِب عليها الرفض غّب مؤسسة

 

كا١بدير باإلشارة ىنا أنو ٲبكن لآلمر بالصرؼ ُب حالة الرفض النهائي لبللتزاـ بالنفقات، أف يتغاضى 
عن ذلك كٙبت مسؤكليتو ٗبقرر معلل يعلم بو كزير ا٤بالية، كيرسل ا٤بلف الذم يكوف موضوع التغاضي 

. 3مباشرة حسب كل حالة إٔب الوزير أك الوإب أك رئيس اجمللس الشعيب البلدم ا٤بعِب

ك٤با كاف التغاضي فيو إضعاؼ للرقابة ا٤بالية، فإف ا٤بشرع ٓب يسمح بإعمالو ُب حالة الرفض النهائي 
: 4ا٤ببِب على األسباب التالية

 صفة اآلمر بالصرؼ؛ -

 عدـ توفر االعتمادات أك انعدامها؛ -

                                                             
1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم 12 ا٤بادة-  

2
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم 13/4ا٤بادة -  

 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم 18يسمى ىذا األسلوب بأسلوب التغاضي كقد نص عليو ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة -  3
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم 19ا٤بادة -  4
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 انعداـ التأشّبات أك اآلراء ا٤بسبقة ا٤بنصوص عليها ُب التنظيم ا٤بعموؿ بو؛ -

 انعداـ الوثائق الثبوتيػػة الٍب تتعلق بااللتزاـ؛ -

التخصيص غّب القانو٘ب اللتزاـ هبدؼ إخفاء إما ٘باكزا لبلعتمادات كإما تعديبل ٥با أك ٘باكزا  -
. ٤بساعدات مالية ُب ا٤بيزانية

كُب غّب ىذه ا٢باالت يرسل اآلمر بالصرؼ االلتزاـ مرفقا ٗبقرر التغاضي إٔب ا٤براقب ا٤بإب ليضع عليو 
حٌب يربئ نفسو ٗبوجبها من أم مسؤكلية ٲبكن أف تَبتب على مقرر التغاضي –تأشّبة األخذ با٢بسباف 

، ٍب يرسل نسخة من ملف االلتزاـ مرفقا بتقرير مفصل إٔب الوزير ا٤بكلف -الذم اٚبذه اآلمر بالصرؼ
با٤بيزانية قصد إعبلمو، كيقـو ىذا األخّب بدكره بإرساؿ ا٤بلف إٔب ا٤بؤسسات ا٤بتخصصة ُب رقابة النفقات 

. 1العمومية

كنظرا التساع ٦باالت استخداـ ا٤بالية العمومية كتعددىا، ٛبارس رقابتها من طرؼ أجهزة متنوعة 
ا٤بهاـ كمتباينة الطبيعة، كلكنها تشَبؾ ُب ىدؼ كاحد كىو استخداـ جدم كمشركع لبلعتمادات، كمن بْب 

 .ىذه األجهزة ٪بد ا٤بفتشية العامة للمالية

رقابة المفتشية العامة للمالية : ثانيا

 بصحة كصرامة تسيّب األمواؿ العمومية كضماف عدـ ضياعها قد أدل بالدكلة إٔب االىتماـإف 
. تأسيس كظيفة الرقابة

كباعتبار كزارة ا٤بالية مكلفة ٗبسك مالية الدكلة، خاصة من خبلؿ مسك ٝبيع اإليرادات كلتكفل 
ٗبنح االعتمادات لكافة الوزارات، قد أدل هبا إٔب تأسيس ىيئة رقابية تابعة ٥با تتؤب مراقبة التسيّب ا٤بإب 

. كاحملاسيب ٤بصاّب الدكلة، كىذا كفق اإلجراءات كالتنظيمات ا٤بعموؿ هبا

                                                             
" ا٤بؤسسات ا٤بتخصصة ُب رقابة النفقات العمومية" كا٤ببلحظ أف عبارة . ا٤بعدؿ كا٤بتمم92/414 من ا٤برسـو التنفيذم 22، 21، 20ا٤بواد -  1

 .جاءت على عمومها، فأم مؤسسة يقصدىا ا٤بشرع؟
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، كٛباشيا مع 80/531تعترب ا٤بفتشية العامة للمالية جهاز دائم للرقابة، أحدث ٗبقتضى ا٤برسـو رقم 
كفيما يلي سنحاكؿ  .2اإلصبلحات االقتصادية الٍب عرفتها الببلد ًب ٙبديث ىذا التنظيم ٗبراسيم عديدة

، كأخّبا إجراءات تدخلها ُب (2)، ككذا تشخيص الدكر الرقايب ٥با (1)دراسة تنظيم ا٤بفتشية العامة للمالية
 (.3)العمل الرقايب 

 تنظيم المفتشية العامة للمالية-1

 كتعمل 08/273ٱبضع تنظيم ا٥بياكل ا٤بركزية للمفتشية العامة للمالية ألحكاـ ا٤برسـو التنفيذم رقم 
، كيسهر على حسن سّب 3كلها ٙبت سلطة رئيس ا٤بفتشية العامة للمالية الذم يعْب ٗبوجب مرسـو رئاسي

. 4ا٥بياكل ا٤بركزية كا١بهوية، كيضمن إدارة كتسيّب ا٤بستخدمْب كالوسائل با٤بفتشية العامة للمالية

: 5كتتكوف ا٤بفتشية العامة للمالية ٩با يلي

 ىياكل عملية الرقابة كالتدقيق كالتقييم-أ

توكل مهاـ الرقابة كالتدقيق كالتقييم كا٣بربة ا٤بنوطة با٤بفتشية العامة للمالية ٤براقبْب عاميْب موضوعْب 
. 6ٙبت سلطة رئيس ا٤بفتشية، عددىم أربعة كٲبارسوف اختصاصا على عدة قطاعات نشاط

 الوحدات العملية-ب

.  يديرىا مدير كبعثات كمكلفوف بالتفتيش

                                                             
 .349.، ص10.ع، 1980.ر. يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، ج1980 مارس 01 ا٤بؤرخ ُب 80/53ا٤برسـو رقم -  1
 الذم ٰبدد صبلحيات ا٤بفتشية العامة للمالية ك٦باؿ تدخلها، كا٤برسـو التنفيذم 06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/272 ا٤برسـو التنفيذم رقم نظر،أ-  2

 ا٤بؤرخ ُب 08/274، يتضمن تنظيم ا٥بياكل ا٤بركزية للمفتشية العامة للمالية، كا٤برسـو التنفيذم رقم 06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/273رقم 
 (.16، 13، 08. ص50.، ع2008. ر.ج)، ٰبدد تنظيم ا٤بفتشيات ا١بهوية للمفتشية العامة للمالية كصبلحياهتا، 06/09/2008

3
 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 02 ا٤بادة - 

4
 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 03ا٤بادة -  

 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 04ا٤بادة -  5
 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 05ا٤بادة -  6
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حيث .  مدير، كيعملوف ٙبت إشراؼ ا٤براقبْب العامْب للمالية20يتمثل عددىم ُب : مديرك البعثات-
يقـو مدير البعثة باقَباح عمليات الرقابة لوحدات العملية التابعة للوحدات ا٤بركزية كيتابعها، كما يضمن 

، كُب ىذا اإلطار يسهر على ٙبضّب أشغاؿ ا٤بهمات كتنظيمها 1 ٝبيع ا٥بياكل ا١بهوية للمفتشيةعالتناسق ـ
كتقدٙب االقَباحات ا٤بتعلقة بقواـ كمدة كمناطق تدخل كل كحدة من الوحدات العملية، كتوزيع األعماؿ 

. 2بينها كغّبىا من ا٤بهاـ الٍب من شأهنا ٙبسْب فعالية ٩بارسة رقابة ا٤بفتشية العامة للمالية

 يعملوف ٙبت إدارة مديرم 30كىو فرؽ الرقابة ا٤بكلفوف بالتفتيش، كعددىم : ا٤بكلفوف بالتفتيش-
كما أنو جدير باإلشارة أف ىذه الفرؽ تقـو ٗبهامها ُب ٦باؿ ىدؼ  .3البعثات ا٤بوكلة إليهم عمليات الرقابة

معْب كمدقق كُب إقليم جغراُب ٧بدد، كٛبارس ا٤بفتشية العامة للمالية بواسطة ىذه البعثات مراجعة ٝبيع 
 .4العمليات الٍب قاـ هبا احملاسبوف العموميوف كالتحقق من صحتها

:  ىياكل الدراسات كالتقييس كاإلدارة كالتسيير-ج

: 5كىي تتمثل ُب ثبلث مديريات تضم رؤساء كمديريات فرعية، كىي كاآلٌب

كالٍب تضم رئيس دراسات مكلف بالربنامج كالتلخيص، : مديرية الربامج كالتحليل كالتلخيص -
رئيس دراسات مكلف بالتحليل كٝبع ا٤بعطيات، رئيس دراسات مكلف ٗبتابعة التقارير كحفظها 

 كأرشفتها؛

كالٍب تضم رئيس دراسات مكلف با٤بناىج كالتقييس، : مديرية ا٤بناىج كالتقييس كاإلعبلـ اآلٕب -
 رئيس دراسات مكلف باإلعبلـ اآلٕب كالتوثيق؛

                                                             
، إذ 08/274يقصد بالتنظيم ا١بهوم للمفتشية العامة للمالية تنظيم ا٤بصاّب ا٣بارجية ٥بذه ا٤بفتشية، كٱبضع ذلك ألحكاـ ا٤برسـو التنفيذم رقم -  1

أنظر، إ٥باـ قارة تركي، الرقابة . هتيكل ىذه ا٤بصاّب ُب شكل مفتشيات جهوية، على أف تكوف ىذه األخّبة خاضعة لسلطة رئيس ا٤بفتشية العامة للمالية
 .81.، ا٤برجع السابق، ص...ا٤بالية البلحقة على الصفقات العمومية، اجمللة ا٤بتوسطية للقانوف كاالقتصاد

2
 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 10، 09ا٤بواد -  

3
 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 12ا٤بادة -  

4
 أنظر، عبد الوىاب عبلؽ، الرقابة على الصفقات العمومية ُب التشريع ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ٧بمد-  

 .101.، ص2003/2004بسكرة، /خيضر 
 .08/273 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 16ا٤بادة -  5
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كالٍب تضم ا٤بديرية الفرعية للمستخدمْب، ا٤بديرية الفرعية للميزانية : مديرية إدارة الوسائل -
 .كاحملاسبة، ا٤بديرية الفرعية للوسائل العامة، ا٤بديرية الفرعية للتكوين كٙبسْب ا٤بستول

 تشخيص الدكر الرقابي للمفتشية العامة للمالية-2

بسبب التطورات االقتصادية كا٤بالية الٍب شهدهتا ا١بزائر، أصبح من الضركرم تطوير كظائف الدكلة 
: كتفعيل أجهزهتا، كُب ىذا اإلطار تقـو ا٤بفتشية العامة للمالية با٤بهاـ التالية

 من ا٤برسـو التنفيذم 04ك 03تشمل ىذه ا٤بهمة ٦باالت متعددة حددهتا ا٤بواد : مهمة التقييم-أ
:  كىي08/272رقم 

 تقييم أداءات أنظمة ا٤بيزانية؛ -

 التقييم االقتصادم كا٤بإب لنشاط شامل أك قطاعي أك فرعي أك لكياف اقتصادم؛ -

تقييم شركط تسيّب كاستغبلؿ ا٤بصاّب العمومية من طرؼ ا٤بؤسسات االمتيازية مهما كاف  -
 نظامها؛

تقييم السياسات العمومية ككذا النتائج ا٤بتعلقة هبا، كىذا بغية البحث ُب مدل ٙبقيق ا٤بيزانية  -
لؤلىداؼ االقتصادية كا٤بالية كاالجتماعية ا٤بسطرة، كيتم ىذا من خبلؿ ا٪باز دراسات، كٙباليل 

. مالية اقتصادية لتقدير فعالية التسيّب ك٪باعتو

ٛبارس ا٤بفتشية العامة للمالية الرقابة على التسيّب ا٤بإب كاحملاسيب ٤بصاّب الدكلة : مهمة الرقابة-ب
. 1كا١بماعات اإلقليمية، ككذا ا٥بيئات كاألجهزة كا٤بؤسسات ا٣باضعة لقواعد احملاسبة العمومية

: 2كما ٛبارس الرقابة أيضا على

                                                             
1
مذكرة ٚبرج لنيل شهادة ا٤باجستّب ُب القانوف العاـ، - دراسة مقارنة بْب ا١بزائر كموريتانيا–أنظر، أٞبد كلد عبد الرٞبن، الرقابة على األمواؿ العمومية -  

 .52.، ص2007/2008كلية ا٢بقوؽ، /جامعة أبو بكر بلقايد 
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 2/2ا٤بادة -  2
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 ا٤بؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي كالتجارم؛ -

ىيئات الضماف االجتماعي التابعة للنظاـ العاـ كاإلجبارم، ككذا كل ا٥بيئات ذات الطابع  -
 االجتماعي كالثقاُب الٍب تستفيد من مساعدة الدكلة أك ا٥بيئات العمومية؛

 .كل مؤسسة عمومية أخرل مهما كاف نظامها القانو٘ب -

باإلضافة إٔب ٩بارسة رقابتها على ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية الٍب أخضعها ا٤بفتش للرقابة ٗبوجب 
كُب سياؽ أعماؿ الرقابة، تراقب ا٤بفتشية العامة للمالية استعماؿ ا٤بوارد الٍب  .09/961ا٤برسـو التنفيذم رقم 

، كالٍب تطلب ا٥بيبة 2ٝبعتها ا٥بيئات أك ا١بمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية ٗبناسبة ٞببلت تضامنية
. 3العمومية خصوصا من أجل دعم القضايا اإلنسانية كاالجتماعية كالعلمية كالَببوية كالثقافية كالرياضية

كٲبكن أف ٛبارس رقابتها على كل شخص معنوم آخر يستفيد من ا٤بساعدة ا٤بالية من الدكلة أك 
. 4ٝباعات ٧بلية أك ىيئة عمومية بصفة تساٮبية أك ُب شكل إعانة أك قرض أك تسبيق أك ضماف

كالرقابة على التسيّب ا٤بإب كاحملاسيب، ككذا على استعماؿ ا٤بوارد يتم من خبلؿ قياـ ا٤بفتشية العامة 
: 5للمالية بالتأكد من العناصر التالية

 سّب الرقابة الداخلية كفعالية ىياكل التحقيق الداخلي؛ -

 التسيّب ا٤بإب كاحملاسيب كتسيّب األمبلؾ؛ -

 إبراـ الصفقات كالطلبات العمومية كتنفيذىا؛ -

 دقة احملاسبات كصدقها كانتظامها؛ -
                                                             

1
 الذم ٰبدد شركط ككيفيات رقابة كتدقيق ا٤بفتشية العامة للمالية لتسيّب ا٤بؤسسات 2009 فيفرم 22 ا٤بؤرخ ُب 09/96 ا٤برسـو التنفيذم رقم - 

 .18.، ص14.، ع2009.ر.العمومية االقتصادية، ج
2
 .82.إ٥باـ قارة تركي، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 03/1ا٤بادة -  

 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 03/2ا٤بادة -  4
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 05ا٤بادة -  5
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 مستول اال٪بازات مقارنة مع األىداؼ؛ -

 شركط تعبئة ا٤بوارد العامة؛ -

. تسيّب اعتمادات ا٤بيزانية كاستعماؿ كسائل التسيّب -

ا٤بفتشية العامة –كُب سبيل قيامها ٗبهامها الرقابية دعمها ا٤بشرع بعدة آليات تستطيع بواسطتها 
: 1أداء دكرىا على أكمل كجو، حيث رخص ٥با ا٤بشرع ما يلي- للمالية

رقابة تسيّب الصناديق كفحص األمواؿ كالقيم كالسندات كا٤بوجودات من أم نوع كالٍب ٰبوزىا  -
 ا٤بسّبكف أك احملاسبوف؛

ا٢بصوؿ على كل مستند أك كثيقة تربيرية ضركرية لفحوصهم، ٗبا ُب ذلك التقارير الٍب تعدىا أية  -
 ىيئة رقابية أك أية خربة خارجية؛

 تقدٙب أم طلب شفاىي أك كتايب؛ -

القياـ ُب األماكن بأم ٕبث كإجراء أم ٙبقيق بغرض رقابة التصرفات أك العمليات ا٤بسجلة ُب  -
 ا٢بسابات؛

 اإلطبلع على السجبلت كا٤بعطيات أيا كاف شكلها؛ -

 التيقن من صحة ا٤بستندات ا٤بقدمة كصدؽ ا٤بعطيات كا٤بعلومات األخرل ا٤ببلغة؛ -

القياـ ُب عْب ا٤بكاف بأم فحص بغرض التيقن من صحة كٛباـ التقييد احملاسيب ألعماؿ التسيّب  -
. ذات التأثّب ا٤بإب، كعند االقتضاء معاينة حقيقة ا٣بدمة ا٤بنجزة

 ٛبارس 08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 02 الفقرة 06كهبذه الصفة، كحسب ما جاء ُب ا٤بادة 
ا٤بفتشية العامة للمالية حق مراجعة ٝبيع العمليات الٍب أجراىا احملاسبوف العموميوف ٗبا ُب ذلك احملاسبوف 

                                                             
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 06ا٤بادة -  1
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، غّب أنو ال ٲبكن مراجعة ا٢بسابات الٍب ٛبت تصفيتها 2 ك٧باسبو ا٥بيئات ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 1العسكريوف
. قا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بعموؿ هبابهنائيا ط

كما يتيح الدكر الرقايب للمفتشية العامة للمالية عند معاينة ثغرات أك تأخّبات ىامة ُب ٧باسبة ا٥بيئة 
ا٤براقبة أف يطلب مسؤكلو كحداهتا العلمية من ا٤بسّبين ا٤بعنيْب القياـ دكف تأخّب بإعماؿ ٙبيْب ىذه احملاسبة 

. 2أك إعادة ترتيبها

كُب حالة عدـ كجود ىذه احملاسبة، أك كوهنا تعرؼ تأخّبا أك اختبلال ٯبعل فحصها العادم 
مستحيبل، ٰبرر ا٤بسؤكلوف ا٤بذكوركف ُب الفقرة أعبله، ٧بضر قصور يرسل إٔب السلطة السلمية أك الوصية 

 .ا٤بختصة، الٍب تأمر بإعادة إعداد احملاسبة ا٤بقصودة أك ٙبيينها، كاللجوء إٔب خربة عند االقتضاء

يتضح من خبلؿ ما تقدـ أف دكر ا٤بفتشية العامة للمالية ٯبسد الرقابة على الصفقات العمومية 
بشكل فعاؿ كمهم، كرغم ارتباط عملها بالرقابة ا٤بالية إال أنو باستقراء االختصاصات السابقة يتضح لنا أف 

عملها ُب الرقابة ٘باكز ا١بانب ا٤بإب، حيث امتد ليشمل حٌب الرقابة اإلدارية الٍب سبق بياهنا، أم أهنا تراقب 
حٌب ٧بيط عمليات اإلبراـ من البداية إٔب النهاية كىذا يعترب ُب حد ذاتو مؤشرا فعاال ُب ا٢بد من الفساد 

 .اإلدارم ك٨باطر سوء التسيّب ُب ٦باؿ الصفقات العمومية

كمن األمثلة الٍب نسوقها على رقابة ا٤بفتشية العامة للمالية ُب ا١بزائر تقريرىا عن التبلعب كالفساد 
على مستول اللجنة الوطنية للحج كالعمرة، حيث كشف التقرير باألرقاـ عن كجود تبلعب كسوء تسيّب ُب 
اللجنة ا٤بذكورة، الٍب تصلها مساٮبة ضخمة من ا٢بجاج ا١بزائريْب، ٛبثل أغلبية ميزانيتها كالٍب ٘باكزت على 

 دج، كانت كفيلة بتأدية ىؤالء ا٢بجاج ٤بناسكهم ُب 410.000.000 حدكد 2004سبيل ا٤بثاؿ ُب عاـ 
 .3أحسن الظركؼ

                                                             
1
عندما ٘برل عمليات الفحص على ملفات ٧باطة بسر الدفاع الوطِب، تقـو "أنو  على 08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 16تنص ا٤بادة -  

". الوحدات العملية للمقتشية العامة للمالية بتحرياهتا تبعا لرسالة مهمة مشَبكة بْب الوزير ا٤بكلف با٤بلية كالوزير ا٤بكلف بالدفاع الوطِب
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 07 ا٤بادة - 2
 .62.أٞبد كلد عبد الرٞبن، ا٤برجع السابق، ص-  3
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تقرير ا٤بفتشية العامة للمالية، تناكؿ عدة ٧باكر من أٮبها قضية نقل كإيواء ا٢بجاج ُب السعودية، 
حيث أشار التقرير إٔب أف ٧باضر اإليواء غّب مدكنة ُب السجبلت الٍب يوقع عليها اآلمر بالصرؼ، كأفادت 

 ٓب يتم التحكم فيها بالشكل ا٤بطلوب، كىو ما يؤكد ٘باكز 2006 إٔب 2003أف تسيّب اإليواء من سنة 
 دج، كا٣بسائر اإلٝبالية ا٤بسجلة ُب الفَبة ذاهتا 850.000.000التقديرات التمويلية للعملية ٗبا يقارب 

دج، كتسجيل عجز ُب عمليات النقل يقارب 149.000.000ا٤بتعلقة باإليواء تقارب 
 .1دج120.000.000

 إجراءات تدخل المفتشية العامة للمالية في العمل الرقابي-3

 يتؤب رؤساء األقساـ بالتنسيق مع ا٤بدراء ا١بهوييْب توزيع ا٤بهاـ على 2بعد إقرار الربنامج السنوم
. الفرؽ كالبعثات التفتيشية الٍب تبادر بالتحضّب ٥با كتنظيمها من أجل تنفيذىا

:  التحضير لمهمة التفتيش-أ

ٚبضع ىذه العملية إلشراؼ مكلفْب بالتفتيش، كىي تشمل االنطبلؽ ُب األعماؿ التمهيدية ا٤بتمثلة 
كبعد ىذا يتم االتصاؿ با٥بيئة أك ا٤بصلحة الٍب ستخضع للرقابة،  .ُب التعرؼ على ا٥بيئة الٍب ٚبضع للرقابة

. 3من أجل القياـ با٤بهمة االستطبلعية الٍب تكوف فجائية

:  تنفيذ مهمة التفتيش-ب

كُب ىذا اإلطار . يتم ا٪باز عمليات الرقابة من خبلؿ الفحص كا٤براجعة على الوثائق كُب عْب ا٤بكاف
ٰبق للوحدات العملية الدخوؿ إٔب كل احملبلت الٍب تستعملها أك تشغلها اإلدارات كا٤بصاّب كا٥بيئات 

:  مسؤكٕب ا٤بصاّب كا٥بيئات ا٤براقبة ب08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 17كتلـز ا٤بادة  .ا٤براقبة
                                                             

1
 .63.أٞبد كلد عبد الرٞبن، ا٤برجع السابق، ص-  

2
ما ىو معموؿ بو ىو أنو خبلؿ الشهرين األكلْب من كل سنة ٙبدد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية ُب برنامج سنوم يعد كيعرض على الوزير -  

 من 13ا٤بادة . ا٤بكلف با٤بالية، أين يتم ٙبديد ىذا الربنامج حسب األىداؼ احملددة كتبعا لطلبات أعضاء ا٢بكومة أك ا٥بيئات كا٤بؤسسات ا٤بؤىلة
 .08/272ا٤برسـو التنفيذم رقم 

كبدكرنا نثمن فجائية الفحوص كالتحقيقات، حٌب ال يتم إعطاء فرصة لئلدارة كا٤بؤسسة العمومية . 08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 14/2ا٤بادة -  3
 .الفرصة لتدارؾ النقائص الٍب تعَبم تسيّبىا ا٤بإب كاإلدارم كمن ٍب تغطية الثغرات ا٤بالية
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تقدٙب األمواؿ كالقيم الٍب ٕبوزهتم للوحدات العملية كإطبلعهم على كل الدفاتر أك الوثائق أك  -
 التربيرات أك ا٤بستندات ا٤بطلوبة؛

 اإلجابة على طلبات ا٤بعلومات ا٤بقدمة؛ -

.  إبقاء احملادثْب ُب ا٤بناصب طيلة مدة ا٤بهمة -

كُب ىذا اإلطار، ال ٲبكن ٤بسؤكٕب ا٤بصاّب أك ا٥بيئات ا٣باضعة لرقابة ا٤بفتشية العامة للمالية، ككذا 
األعواف ا٤بوضوعْب ٙبت سلطتهم أف يتملصوا من الواجبات ا٤بنصوص عليها أعبله، ٧بتجْب باحَباـ الطريق 

 .1السلمي، أك السر ا٤بهِب، أك أيضا الطابع السرم للمستندات الواجب فحصها أك العمليات البلـز رقابتها
ككل رفض لطلبات التقدٙب أك اإلطبلع، ٲبكن أف يكوف موضوع إعذار يعلم بو الرئيس السلمي للعوف 

 أياـ من اإلعذار، ٰبرر ا٤بسؤكؿ ا٤بختص للوحدة العملية للمفتشية العامة 08ا٤بعِب، كعند عدـ الرد بعد 
للمالية ٧بضر قصور ضد العوف ا٤بعِب أك رئيسو السلمي، كيرسل احملضر إٔب السلطة السلمية أك الوصية الٍب 

. 2عليها متابعة ذلك

:  تحرير التقرير-ج

بعد االنتهاء من مهاـ الرقابة يعد ا٤بسؤكؿ ا٤بختص للوحدة العملية للمفتشية العامة للمالية تقرير 
أساسي يربز ا٤بعاينات كالتقديرات حوؿ التسيّب ا٤بإب كاحملاسيب للمؤسسة أك ا٥بيئة ا٣باضعة للرقابة ككذا 

كٲبكن أف يتضمن أيضا كل اقَباح كفيل بتحسْب تنظيم كتسيّب ككذا . حوؿ فاعلية التسيّب بصفة عامة
. 3نتائج ا٤بؤسسات كا٥بيئات ا٤براقبة

                                                             
1
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 17/2ا٤بادة -  

 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 19/2ا٤بادة -  2
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 21ا٤بادة -  3
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يبلغ مسّب ا٥بيئة ا٤براقبة ككذا كصايتو بالتقرير األساسي، كٯبب على مسّبم ا٤بصاّب ُب ىذه ا٢بالة أف 
ٯبيبوا لزكما ُب أجل أقصاه شهرين على ا٤ببلحظات الٍب ٰبتويها التقرير، ككذلك عليهم أف يعلموا بالتدابّب 

. 1ا٤بتخذة حياؿ ذلك، كىذا ُب إطار التمكن من تنفيذ ما يسمى باإلجراء التناقضي

 يَبتب عن جواب ا٤بسّب على التقرير 08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 24كحسب ا٤بادة 
ٱبتم اإلجراء التناقضي كيعرض ىذا التقرير نتيجة ا٤بقاربة بْب ا٤بعاينات " تقرير تلخيص"األساسي إعداد 

يبلغ التقرير التلخيصي مرفقا ٔبواب ا٤بسّب للسلطة . ا٤بدكنة ُب التقرير األساسي كجواب مسّب ا٥بيئة ا٤براقبة
. السلمية للكياف ا٤براقب دكف سواىا

إضافة إٔب التقارير الٍب يتم بعد هناية كل عملية، تعد ا٤بفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن 
حصيلة أعما٥با، كيقدـ إٔب الوزير ا٤بكلف با٤بالية خبلؿ الثبلثي األكؿ من السنة ا٤بوالية للسنة الٍب أعد 

. 2ٖبصوصها

ما ٲبكننا مبلحظتو من خبلؿ تطرقنا إٔب ٨بتلف النصوص ا٤بتعلقة با٤بفتشية العامة للمالية، أف ىذا 
ا١بهاز ال يعدك أف ٦برد ىيئة رقابية تقـو بإعداد تقارير تتضمن ا٤بعاينات كالتدابّب كالتوجيهات كاالقَباحات 
غّب ا٤بلزمة للسلطة السلمية أك الوصية الٍب ٚبضع ٥با ا٥بيئة الٍب ٛبت مراقبتها، كبالتإب ليس للمفتشية العامة 

 كال ا٥بيئات ا٤بتعلقة ٗبكافحة الفساد الٍب سبق دراستها كذلك إذا ما ًب إخطار القضاءللمالية سلطة 
. الوقوؼ على حاالت تأخذ كصف جرائم فساد ُب التسيّب

كما أنو كرغم ٛبتع ا٤بفتشية بصبلحيات كاسعة للتحرم كالكشف على ا٣بركقات ا٤بالية أثناء التسيّب، 
لكنها تبقى غّب مستقلة كوهنا كضعت ٙبت السلطة ا٤بباشرة لوزير ا٤بالية، رغم أهنا كلفت بالرقابة البلحقة 

فضبل على أف ٧بققي ا٤بفتشية ٰبققوف كيفحصوف ُب مدل تطابق تسيّب ، على تنفيذ العمليات ا٤بالية
األمواؿ العمومية الٍب تقدر با٤ببليّب مقابل حصو٥بم على مرتبات ال تتبلءـ كصعوبة ا٤بهاـ ا٤بوكلة إليهم، ٩با 

. 3ٯبعلهم عرضة للرشوة
                                                             

1
 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 23ا٤بادة -  

 .08/272 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 26ا٤بادة -  2
 .246.، ص2010دار بلقيس، ا١بزائر، - إٔباث ُب اإلصبلح ا٤بإب–أنظر، فايزة خّب الدين، ٧بمد فقّب، الرقابة على النفقات العمومية -  3
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إف التأمل ُب النظاـ ا٤بؤسساٌب يفيد التزاـ الدكلة ٗبكافحة الفساد، إذ عهدت قوانينها لعدة 
مؤسسات مكلفة بالرقابة على األمواؿ العمومية، كمن أىم ىذه ا٤بؤسسات ٦بلس احملاسبة، كىو ما سيكوف 

 .٧بل الدراسة
 

رقابة مجلس المحاسبة : ثالثا

٦بلس احملاسبة مؤسسة مكلفة بالرقابة البعدية على إنفاؽ األمواؿ العمومية كٞبايتها من التبديد كسوء 
 من 190أنشئ ٗبوجب ا٤بادة  .التسيّب، ك٨بتلف االستعماالت البلقانونية الٍب تضر با٤بصاّب ا٤بالية للدكلة

   حيث جاء ُب ا٤بادة الثالثة منو على80/051 ٗبوجب القانوف رقم 1980، كًب تنصيبو عاـ 1976دستور 
يوضع ٦بلس احملاسبة ٙبت السلطة العليا لرئيس ا١بمهورية كىو ىيئة ذات صبلحيات قضائية كإدارية " أنو 

مكلفة ٗبراقبة مالية الدكلة كا٢بزب كا٤بؤسسات ا٤بنتجة كاجملموعات احمللية كا٤بؤسسات االشَباكية ٔبميع 
ككاف بعد إنشائو يتمتع باختصاص إدارم كقضائي ٤بمارسة الرقابة الشاملة على ٝبيع ا٤بؤسسات . "أنواعها

. كا٥بيئات الٍب تسّب األمواؿ العمومية أيا يكن كضعها القانو٘ب

، إذ انتزعت منو 90/232، كىذا بعد صدكر القانوف رقم 1990لكن اختصاصاتو تقلصت منذ 
الصبلحيات القضائية كأصبح ٦برد ىيئة إدارية مستقلة للرقابة البلحقة كأغفل إغفاال تاما الرقابة القضائية، 

. 3كما أخرج من دائرة اختصاصاتو رقابة ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية

                                                                                                                                                                                              

كمن باب ا٤بقارنة ٪بد أف أعضاء ا٤بفتشية العامة للدكلة ُب موريتانيا يستفيدكف من مزايا مالية معتربة ىي ٗبثابة تعويضات كمبالغ ٛبوين أثناء مأمورياهتم 
 أكقية يوميا 45000كتَباكح ىذه ا٤ببالغ من . بغرض ٙبفيزىم أكثر على أداء مهامهم كقطع الطريق أماـ ا٫برافهم ُب مستنقعات الرشوة كالفساد ا٤بإب

أنظر، أٞبد كلد عبد .  أكقية للوكيل الذم يتم كضعو ٙبت تصرؼ ا٤بفتشية5000 أكقية للمفتشْب ا٤بساعدين ، ك 30.000للمفتش العاـ للدكلة إٔب 
 .55.الرٞبن، ا٤برجع السابق، ص

1
. 338.، ص10.ع، 1980 .ر.، ا٤بتعلق ٗبمارسة كظيفة ا٤براقبة من طرؼ ٦بلس احملاسبة، ج1980 مارس 01 ا٤بؤرخ ُب 80/05القانوف رقم -  

2
حيث ألغت ا٤بادة . 1690.، ص53.، ع1990.ر.، ا٤بتعلق بتنظيم كسّب ٦بلس احملاسبة، ج1990 ديسمرب 04 ا٤بؤرخ ُب 90/32 القانوف رقم - 

 .80/05 منو أحكاـ القانوف رقم 74
ال ٚبضع الختصاص ٦بلس احملاسبة العمليات ا٣باصة باألمواؿ الٍب تتداك٥با طبقا للقانوف ا٤بد٘ب "  على أنو 90/32 من القانوف رقم 04تنص ا٤بادة -  3

 ".كالقانوف التجارم، ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية
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 السارم ا٤بفعوؿ حاليا 95/201 استعاد اجمللس بعض الصبلحيات عقب صدكر األمر رقمغّب أنو 
كمن أجل ٙبديد دكر اجمللس ُب مواجهة  . الذم سيكوف ٧بور دراستنا10/022كا٤بعدؿ ٗبوجب األمر رقم 

 .الفساد داخل ا٤برافق العامة، ال بد من ٙبديد إطاره التنظيمي كالبشرم

 تشكيل مجلس المحاسبة-1

 .نستعرض التنظيم ا٥بيكلي للمجلس يليو التشكيلة البشرية

: التنظيم الهيكلي-أ

:  النظاـ الداخلي للمجلس على النحو التإب95/3773حدد ا٤برسـو الرئاسي رقم 

 غرؼ ذات اختصاص 09 غرؼ ذات اختصاص كطِب، ك08يتكوف ٦بلس احملاسبة من :  الغرؼ-
إقليمي، كغرفة كاحدة لبلنضباط ُب ٦باؿ ا٤بيزانية العامة، كما يتفرع عن الغرؼ ذات االختصاص الوطِب 

. 4 لكل غرفة04ككذا اإلقليمي فركعا ال يتجاكز عددىا 

حيث يساعد الناظر العاـ ثبلثة إٔب ستة نظار مساعدين ٲبارسوف ُب مقر ٦بلس : النظارة العامة-
. 5احملاسبة، كناظر مساعد إٔب ناظرين مساعدين عن كل غرفة ذات اختصاص اقليمي

يعْب لدل كل غرفة كاتب ضبط، يكلف بكتابة ضبط الغرفة كفركعها، حيث : كتابة الضبط-
تتلقى ا٤بوازنات كالوثائق الثبوتية الٍب يتم إيداعها من اآلمرين بالصرؼ، كاحملاسبْب العموميْب، كما تتلقى 

. 6الوثائق كالتقارير ا٤بوجهة إٔب اجمللس، ككذلك الطعوف ُب القرارات الصادرة عنو

                                                             
 .03.، ص39.، ع1995.ر.، يتعلق ٗبجلس احملاسبة، ج1995 جويلية 17 ا٤بؤرخ ُب 95/20األمر رقم -  1
2
، كا٤بتعلق ٗبجلس احملاسبة، 1995 يوليو 17 ا٤بؤرخ ُب 95/20، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2010 أكت 26 ا٤بؤرخ ُب 10/02األمر رقم -  
 .04.ص50.ع.ر.ج
3
 .05.، ص72.، ع1995.ر.، ٰبدد النظاـ الداخلي جمللس احملاسبة، ج1995 نوفمرب 20 ا٤بؤرخ ُب 95/377ا٤برسـو الرئاسي رقم -  

4
 .95/377  من ا٤برسـو الرئاسي رقم 12، 09 ا٤بادة - 

 .95/377 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 20ا٤بادة -  5
 .95/377 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 24، ك22ا٤بادة -  6



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

412 

 

يشمل ٦بلس احملاسبة على األقساـ التقنية كا٤بصاّب اإلدارية : األقساـ التقنية كالمصالح اإلدارية-
: 1اآلتية

قسم تقنيات التحليل كالرقابة؛ * 

قسم الدراسات كمعا١بة ا٤بعلومات؛ * 

. مديرية اإلدارة كالوسائل* 

كتكلف األقساـ التقنية بتدعيم الدعم الضركرم للقياـ ٗبهاـ ٦بلس احملاسبة، كٙبسْب أدائو باإلضافة 
إٔب إمكانية مشاركتها ُب عملية التدقيق كالتحقيق كالتقييم، أما ا٤بصاّب اإلدارية، فتكلف بتسيّب مالية ٦بلس 

 ا٤بتعلق 95/20 من األمر رقم 35احملاسبة كمستخدميو ككسائلو ا٤بادية، كىذا حسب ما أشارت إليو ا٤بادة 
. ٗبجلس احملاسبة ا٤بعدؿ كا٤بتمم

:  التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبة-ب

: تتوزع مهاـ كإدارة ٦بلس احملاسبة على كل من

كىو ا٤بسؤكؿ األكؿ فيو كا٤بتحدث با٠بو كا٤بشرؼ على ٝبيع : رئيس مجلس المحاسبة-
الصبلحيات ا٤بنوطة لو، يعْب ٗبوجب مرسـو رئاسي من طرؼ رئيس ا١بمهورية، يساعده نائب يعْب ىو 

: 3تتمثل مهامو ُب ك.2اآلخر ٗبرسـو رئاسي بناء على اقَباح من رئيس اجمللس

 ٛبثيل ا٤بؤسسة على الصعيد الر٠بي كأماـ القضاء؛ -

                                                             
1
 .95/377 من ا٤برسـو الرئاسي رقم 25ا٤بادة -  

2
ٓب تتناكؿ ٨بتلف القوانْب ا٤بتعلقة ٗبجلس احملاسبة، األسس الٍب يتم عليها تعيْب رئيس .  ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 04، 03ا٤بادتاف -  

اجمللس، غّب أنو ما جرل بع العرؼ ُب ا١بزائر ىو تعيْب رئيس اجمللس من بْب األطر األكثر خربة كا٢بائزين على شهادة دراسات عليا ُب ٦باالت القانوف 
 .131.أٞبد كلد عبد الرٞبن، ا٤برجع السابق، ص. أك اإلقتصاد

 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 41ا٤بادة -  3
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يتؤب عبلقات برئيس ا١بمهورية، ككذا رئيس اجمللس الشعيب الوطِب كرئيس ٦بلس األمة، كالوزير  -
 األكؿ كأعضاء ا٢بكومة؛

يسهر على انسجاـ تطبيق األحكاـ الواردة ُب النظاـ الداخلي، كيتخذ كل التدابّب التنظيمية  -
 لتحسْب سّب أشغاؿ اجمللس كفعاليتو؛

 يوافق على برامج النشاط السنوية، ككذا الكشف التقديرم لنفقات اجمللس؛ -

 يوزع رؤساء الغرؼ كرؤساء الفركع كقضاة ٦بلس احملاسبة اآلخرين على مناصبهم؛ -

 ٲبكنو أف يرأس جلسات الغرؼ؛ -

 يسّب ا٤بسار ا٤بهِب جملموع قضاة ٦بلس احملاسبة كمستخدميو؛ -

. يعْب كيوزع مستخدمي ٦بلس احملاسبة الذين ٓب تتقرر طريقة أخرل لتعيينهم أك توزيعهم -

كحٌب يتمكن رئيس اجمللس من أداء مهامو، زكد بديواف ٤بساعدتو يتألف من رئيس ديواف كمديرين 
. 1للدراسات يتم تعيْب كل منهم ٗبرسـو رئاسي، توزع عليهم ا٤بهاـ من قبل رئيس اجمللس

 على ٩بارسة الصبلحيات 95/20 من األمر رقم 43يسهر الناظر العاـ حسب ا٤بادة : الناظر العاـ-
. القضائية جمللس احملاسبة، كٲبارس مهمة الرقابة على تطبيق القوانْب كالتنظيمات ا٤بعموؿ هبا ُب اجمللس

 من األمر أعبله، يتؤب رؤساء الغرؼ تنسيق األشغاؿ داخل 44طبقا للمادة : رؤساء الغرؼ-
تشكيبلهتم، كيسهركف على حسن تأديتها ٙبقيقا لؤلىداؼ ا٤بسطرة، كما ٰبدد رؤساء الغرؼ القضايا 

. الواجب دراستها م الغرؼ كالفركع، كيرأسوف ا١بلسات كيديركف مداكالت الغرؼ

يتؤب رؤساء الفركع األشغاؿ ا٤بسندة إٔب فركعهم كيسهركف على حسن تأديتها، : رؤساء الفركع-
. 95/20 من األمر رقم 45كيشرفوف على مهاـ التدقيق الٍب يكلفوف هبا حسب ما جاء ُب ا٤بادة 

                                                             
 .95/377 من ا٤برسـو الرئاسي  رقم 05ا٤بادة -  1
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يكلف ىؤالء بأعماؿ التدقيق أك التحقيق أك الدراسة ا٤بسندة إليهم، : المستشاركف كالمحتسبوف-
كما يشاركوف ُب جلسات التشكيبلت ا٤بدعوة للفصل ُب نتائج أشغاؿ ٦بلس احملاسبة، حسب ما جاء ُب 

. 95/20 من األمر رقم 46ا٤بادة 

كيعترب ٦بلس احملاسبة مؤسسة ر٠بية تتمتع باالستقبلؿ ُب التسيّب، ضمانا للمضوعية كا٢بياد كالفعالية 
ُب أعمالو كىو ذك اختصاص مزدكج إدارم كقضائي، ك ىو يعترب ا٤بؤسسة العليا للرقابة البعدية ألمواؿ 

: 1كتتمثل أىداؼ الرقابة الٍب ٲبارسها ُب. الدكلة كا١بماعات اإلقليمية كا٤برافق العمومية

 تشجيع االستعماؿ ا٤بنتظم كالصاـر للموارد كالوسائل ا٤بادية كاألمواؿ العمومية؛ -

 ترقية إجبارية تقدٙب ا٢بسابات كتطوير شفافية تسيّب األمواؿ العمومية؛ -

تعزيز الوقاية كا٤بكافحة من ٝبيع أشكاؿ الغش كا٤بمارسات غّب القانونية أك غّب الشرعية الٍب  -
. تشكل تقصّبا ُب األخبلقيات كُب كاجب النزاىة أك الضارة باألمبلؾ ك األمواؿ العمومية

 دكر مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد-2

: ُب إطار صبلحيات اجمللس الٍب ٥با عبلقة ٗبكافحة الفساد يقـو اجمللس ب

:  رقابة التدقيق-أ

حيث يقـو ٦بلس احملاسبة بالتدقيق ُب شركط استعماؿ ا٤بوارد كاألمواؿ العمومية من أجل احملافظة 
. 2على اإليرادات كا٤بوجودات كالتأكد من سبلمة األرقاـ كالبيانات الواردة ُب ا٤بيزانية

كبعد عمليات التدقيق كالتحقيق يقـو اجمللس بإطبلع مسئوٕب ا٥بيئات كالسلطات ا٤بعنية بنتائج 
التحقيق، كيتلقى بدره منهم اإلجابة ا٣باصة بنتائج الرقابة ُب ا٢باالت العادية، غّب أنو إذا عاين اجمللس أثناء 
ٙبقيقاتو حاالت أك كقائع أك ٨بالفات تلحق ضررا با٣بزينة العمومية أك بأمواؿ ا٥بيئات كا٤بؤسسات العمومية 

                                                             
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 02/4،3ا٤بادة -  1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 06ا٤بادة -  2
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ا٣باضعة للرقابة، فإنو يقـو فورا بإطبلع مسئوٕب ا٤بصاّب ا٤بعنية كسلطاهتا السلمية أك الوصية من اجل اٚباذ 
 .1اإلجراءات الٍب تقتضيها تسيّب األمواؿ العمومية تسيّبا سليما

:  رقابة نوعية التسيير-ب

هتدؼ رقابة نوعية التسيّب إٔب التأكد من أف ٝبيع اإلجراءات تتم كفق السياسات ا٤برسومة، كأف 
األىداؼ ا٤بقررة تتحقق بصورة فعالة كبكفاءة عالية، كُب ىذا اإلطار، يتأكد اجمللس خصوصا من اإلقامة، 

على مستول اإلدارات كا٥بيئات ا٣باضعة لرقابتو، ألنظمة كإجراءات تضمن نظامية تسيّب مواردىا 
كاستعماالهتا كٞباية ٩بتلكاهتا كمصا٢بها، ككذا التسجيل كتقفي اجملريات الصارمْب كا٤بوثوقْب لكل العمليات 

. 2ا٤بالية كاحملاسبية كا٤بمتلكية ا٤بنجزة

كهبذه الصفة يقدـ ٦بلس احملاسبة كل التوصيات الٍب يراىا مبلئمة لتدعيم آليات الوقاية كا٢بماية 
كالتسيّب األمثل، كذلك ٗبحاربة كل أنواع الغش كا٤بمارسات غّب القانونية كغّب الشرعية الٍب ٛبس 

باألخبلقيات كبواجب النزاىة الٍب تضر با٤باؿ العاـ كا٤بمتلكات العمومية كالٍب ٚبلص إٔب تطوير شفافية 
 .3تسيّب ا٤بالية العمومية

: رقابة االنضباط في تسيير الميزانية كالمالية-ج

 يتأكد ٦بلس احملاسبة من احَباـ قواعد االنضباط ُب ٦باؿ تسيّب ا٤بيزانية كا٤بالية، كُب ىذا اإلطار 
. 4ٱبتص بتحميل ا٤بسؤكلية ألم مسؤكؿ أك عوف يرتكب ٨بالفة لقواعد االنضباط ُب تسيّب ا٤بيزانية كا٤بالية

: 1كتعد أخطاء أك ٨بالفات ما يلي

                                                             
 .39.سعاد حافظي، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 69ا٤بادة -  

3
 .46.سعاد حافظي، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 خصص غرفة كاملة ٤بعا١بة قضايا الفساد كىي غرفة      2010كا١بدير باإلشارة ىنا أف ا٤بشرع ٗبوجب التعديل األخّب لقانوف ٦بلس احملاسبة سنة -  

ٚبصص غرفة للتكفل ٗبلفات "  ا٤بعدؿ كا٤بتمم على أنو 95/20 من األمر رقم 30/2تنص ا٤بادة ". االنضباط ُب ٦باؿ تسيّب ا٤بيزانية كا٤بالية" 
كتقـو ُب إطار التحقيق ُب ا٤بلفات الٍب ٚبطر هبا بكل األعماؿ الٍب تراىا . االنضباط ُب ٦باؿ تسيّب ا٤بيزانية كا٤بالية الٍب ترد إليها تطبيقا ٥بذا األمر

 ".ضركرية
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 خرؽ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بتعلقة بتنفيذ اإليرادات النفقات؛ -

استعماؿ االعتمادات أك ا٤بساعدات ا٤بالية الٍب ٛبنحها الدكلة كا١بماعات اإلقليمية كا٤بؤسسات  -
 أك ا٤بمنوحة بضماف منو ألىداؼ غّب األىداؼ الٍب منحت من أجلها صراحة؛

 االلتزاـ بالنفقات دكف توفر الصفة أك السلطة أك خرقا للقواعد ا٤بطبقة ُب ٦باؿ الرقابة القبلية؛ -

 االلتزاـ بالنفقات دكف توفر االعتمادات أك ٘باكز الَبخيصات ا٣باصة با٤بيزانية؛ -

خصم نفقة بصفة غّب قانونية من أجل إخفاء أك ٘باكز ما ُب االعتمادات كإما تغيّبا للتخصيص  -
 األصلي لبللتزامات أك القركض ا٤بصرفية ا٤بمنوحة لتحقيق عمليات ٧بددة؛

 تنفيذ عمليات النفقات ا٣بارجة بشكل كاضح عن ىدؼ أك مهمة ا٥بيئات العمومية؛ -

الرفض غّب ا٤بؤسس للتأشّبات أك العراقيل الصرٰبة من طرؼ ىيئات الرقابة القبلية أك التأشّبات  -
 ا٤بمنوحة خارج الشركط القانونية؛

عدـ احَباـ األحكاـ القانونية أك التنظيمية ا٤بتعلقة ٗبسك احملاسبات كسجبلت ا١برد،  -
 كاالحتفاظ بالوثائق كا٤بستندات الثبوتية؛

 التسيّب ا٣بفي لؤلمواؿ أك القيم أك الوسائل أك األمبلؾ العامة؛ -

كل هتاكف يَبتب عنو عدـ دفع حاصل اإليرادات ا١ببائية أك شبو ا١ببائية الٍب كانت موضوع  -
 اقتطاع من ا٤بصدر ُب اآلجاؿ ككفق الشركط الٍب أقرىا التشريع ا٤بعموؿ بو؛

التسبب ُب إلزاـ الدكلة أك ا١بماعات اإلقليمية أك ا٥بيئات العمومية بدفع غرامة هتديدية أك  -
 تعويضات مالية نتيجة عدـ التنفيذ الكلي، أك ا١بزئي أك بصفة متأخرة ألحكاـ القضاء؛

                                                                                                                                                                                              
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 88ا٤بادة  -  1



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

417 

 

االستعماؿ التعسفي لئلجراء القاضي ٗبطالبة احملاسبْب العموميْب بدفع النفقات على أسس غّب  -
 قانونية أك غّب تنظيمية؛

أعماؿ التسيّب الٍب تتم خرقا لقواعد إبراـ كتنفيذ العقود الٍب ينص عليها قانوف الصفقات  -
 العمومية؛

عدـ احَباـ القوانْب الٍب ٚبضع ٥با عمليات بيع األمبلؾ العمومية، الٍب تعد صا٢بة لبلستعماؿ  -
 أك احملجوزة من طرؼ اإلدارة ك ا٥بيئات العمومية؛

.  تقدٙب كثائق مزيفة أك خاطئة إٔب ٦بلس احملاسبة، أك إخفاء مستندات عنو -

صياغة النص السابق تبْب بوضوح أف ا٤بشرع ا١بزائرم أكرد تعدادا للمخالفات على سبيل ا٤بثاؿ ال 
ا٢بصر كقد أحسن صنعا يفعلو ىذا، ذلك أف ا٤بخالفات ا٤بالية من حيث التطبيق كثّبة كمتنوعة كال ٲبكن 

حصرىا حصرا دقيقا كشامبل، كىي ٦باالت ينطبق الكثّب منها على ٦باؿ الصفقات العمومية باعتبارىا أىم 
. النفقات العمومية

كالشيء ا٤ببلحظ أنو يعاقب على ا٤بخالفات ا٤بذكورة أعبله بغرامة فقط يصدرىا ٦بلس احملاسبة، كالٍب 
ال ٲبكن أف تتعدل قيمتها الراتب السنوم اإلٝبإب الذم يتقاضاه العوف ا٤بعِب عند تاريخ ارتكاب 

. 1ا٤بخالفة

:  مراجعة حسابات المحاسبين العموميين-د

ال تقتصر تدخبلت ٦بلس احملاسبة على رقابة نوعية التسيّب فحسب، فمن جهة أخرل يقـو ٗبراجعة 
حسابات احملاسبْب العموميْب كمدل مطابقتها لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا٤بطبقة كيصدر أحكاما 

. 2بشأهنا

                                                             
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 89ا٤بادة -  1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 75، 74 ا٤بادتْب -  2
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حيث يتؤب ا٤براجعة مقرر معْب من قبل رئيس الغرفة ا٤بتخصصة ٗبساعدة قضاة آخرين أك مساعدين 
تقنيْب ُب ٦بلس احملاسبة ليقـو بالتدقيق ُب ا٢بسابات كالوثائق، كٛبارس عملية الفحص كا٤براجعة ىذه إما 
على مستول ا٥بيئة ٧بل الرقابة، كإما ُب مقر اجمللس استنادا للسجبلت كالوثائق احملاسبية ا٤بؤدية ٥با، كقد 

. 1يكوف بصفة فجائية أك بعد تبليغ

للمجلس ا٢بق ُب فحص ٨بتلف ا٤بستندات كالوثائق كسجبلت احملاسبة كالتقارير كاحملاضر كالتحقق 
من صحة العمليات ا٤بالية، كمن أف أرقامها مقيدة ُب السجبلت كأهنا مؤيدة با٤بستندات القانونية، كمن ٍب 

. مراجعتها كالتدقيق بصورة ٛبكنو من الوقوؼ على ا٤بركز ا٤بإب للمؤسسة أك ا٥بيئة ٧بل الرقابة

، كيقضي باإلبراء النهائي ُب حالة (الشخصية كا٤بالية)كيقرر اجمللس مدل مسؤكلية احملاسب العمومي 
ما إذا ٓب تسجل على احملاسب أية ٨بالفة، أك قد يدين اجمللس احملاسب العمومي إذا ما سجل نقص مبلغ 
مإب أك صرؼ نفقة غّب مربرة أك غّبىا من ا٤بخالفات، فيقرر عندىا إلزامو بتسديد ا٤ببلغ قصد تغطية أك 

 كيسمى ىذا اإلجراء باالستحقاؽ، كٲبكن رفع ا٤بسؤكلية عن احملاسب ُب .تقليل مبالغ العجز ا٤ببلحظ
حاالت السرقة أك ضياع األمواؿ أك القيم أك ا٤بواد الٍب ٲبكن لو أف ٰبتج فيها بعامل القوة القاىرة أك يثبت 

. 2بأنو ٓب يرتكب أم خطأ أك إٮباؿ ُب ٩بارسة كظيفتو

 كيفية سير كعمل مجلس المحاسبة-3
خوؿ ا٤بشرع ا١بزائرم ٦بلس احملاسبة إتباع ٦بموعة من  اإلجراءات تدخل ُب إطار دكره الرقايب على 
ا٥بيئات كا٤برافق العمومية، تتمثل ُب حق اإلطبلع على كل الوثائق الٍب من شأهنا أف تسهل رقابتو ا٤بالية أك 

لتقييم تسيّب ا٤بصاّب كا٥بيئات ا٣باضعة لرقابتو كىذا قبل ترتيب أية مسؤكلية، كما خوؿ لو ا٤بشرع سلطة 
 من األمر رقم  55إجراء التحريات الضركرية من أجل اإلطبلع على ا٤بسائل ا٤بنجزة كذلك حسب ا٤بادة 

95/20 .

                                                             
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 14ا٤بادة -  1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 82ا٤بادة -  2
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كلقضاة ٦بلس احملاسبة ُب إطار ا٤بهمة ا٤بسندة إليهم حق الدخوؿ إٔب كل احملبلت الٍب تشملها 
. 1أمبلؾ ٝباعة عمومية أك ىيئة خاضعة لرقابة ٦بلس احملاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك

كٯبب على ىيئات الرقابة كالتفتيش أثناء عملية رقابة أك ٙبقيق على إحدل ا٥بيئات إذا الحظت 
٨بالفات أك كقائع من شأهنا أف تربر االختصاص القضائي جمللس احملاسبة، أف ترسل فورا إٔب ٦بلس احملاسبة 

. 2تقريرا أك عند االقتضاء ملخص من التقرير أك ٧بضر تدقيق
 كٙبت ا٤بادية أعمالو ُب ٤بساعدتو ا٤بؤىلْب العاـ القطاع أعواف إشراؾ احملاسبة جمللس كٲبكن ىذا
 اختصاصيْب أك استشارة احملاسبة جمللس ٲبكن كما يتبعوهنا، الٍب السلمية السلطة موافقة بعد مسؤكليتو

. 3رقابتو أعماؿ ُب مساعدتو أك شأهنم إفادتو من خرباء تعيْب

 التابعوف ألجهزة ككذا للرقابة ا٣باضعة كا٥بيئات للمصاّب التابعوف كاألعواف ا٤بسؤكلوف كيعفى ىذا
 .٦4بلس احملاسبة ٘باه ا٤بهِب السر أك السلمي الطريق باحَباـ التزاـ كل من ا٣بارجية الرقابة

 تلحق ٨بالفات أك كقائع أك حاالت ٙبقيقاتو أثناء احملاسبة ٦بلس عاين إذا أنو إٔب باإلشارة كا١بدير
 ا٤بصاّب مسؤكٕب فورا يطلع لرقابتو، ا٣باضعة العمومية كا٤بؤسسات ا٥بيئات بأمواؿ أك العمومية با٣بزينة ضررا
 يقتضيها الٍب اإلجراءات اٚباذ قصد مؤىلة أخرل سلطة كل ككذلك الوصية أك السلمية كسلطاهتا ا٤بعنية
 .5سليما تسيّبا العمومية األمواؿ تسيّب

 أشخاص قبل من قانونية غّب بصفة مبالغ حيازة أك قبض ًب انو رقابتو أثناء احملاسبة ٦بلس ثبت كإذا
 فورا يطلع العمومية ا٤برافق أك اإلقليمية ا١بماعات أك للدكلة مستحقة ا٤ببالغ ىذه كتبقى معنويْب، أك طبيعيْب
 .6الطرؽ القانونية بكل ا٤بستحقة ا٤ببالغ اسَبجاع قصد بذلك ا٤بختصة السلطة

                                                             
1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 56 ا٤بادة -  

2
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 مكرر من األمر رقم 57 ا٤بادة - 

3
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 58 ا٤بادة -  

4
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 59 ا٤بادة -  

 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 24 ا٤بادة - 5
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 25 ا٤بادة - 6
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 استعماؿ شركط على تسرم الٍب النصوص ُب نقائص رقابتو ٩بارسة أثناء احملاسبة ٦بلس الحظ كإذا
 فورا يطلع كمراقبتها ك٧باسبتها كتسيّبىا رقابتو ٧بل كانت الٍب با٥بيئات ا٣باصة كالوسائل ا٤بالية االعتمادات

. 1من كاجبو تقدٲبها أنو يعتقد الٍب بالتوصيات مصحوبة كمبلحظاتو ٗبعايناتو ا٤بعنية السلطات

 إٔب ا٤بلف يرسل جزائيا كصفا كصفها ٲبكن كقائع رقابتو ٩بارسة أثناء احملاسبة ٦بلس أيضا الحظ كإذا
 احملاسبة ٦بلس يشعر .ذلك على العدؿ كزير كيطلع القضائية ا٤بتابعات بغرض إقليميا ا٤بختص العاـ النائب

. 2يتبعوهنا الٍب كالسلطة ا٤بعنيْب اإلرساؿ األشخاص هبذا

 مكافحة إطار ُب احملاسبة جمللس ا٤بشرع منحها الٍب ا٤بيزات أىم منسلطة إخطار النيابة العامة  كتعترب
 الرقابية لصبلحياتو تدعيما لرقابتو، كىذا ا٣باضعة ا٥بيئات داخل يرتكب قد الذم كا٤بإب اإلدارم الفساد

 ٲبنحها ٓب كالٍب األخرل الرقابية ا٥بيئات كباقي للمالية العامة ا٤بفتشية عن احملاسبة ٦بلس ٱبتلف ىذا كُب
. يزةآب ىذه مثل ا٤بشرع

 كمهاـ صبلحيات  ا٤بعدؿ كا٤بتمم لقانوف ٦بلس احملاسبة10/02رقم  األمر ٗبوجب ا٤بشرع دعم كما
 أك ا٤بسؤكؿ ضد التأديبية الدعول ٙبريك صبلحية احملاسبة جمللس منحت كالٍب  مكرر 27با٤بادة األخّب ىذا

 أف شأهنا من كقائع رقابتو ٩بارسة أثناء األخّب ىذا الحظ إذا لرقابتو، ا٣باضعة ا٥بيئات إلحدل التابع العوف
 ا٤بعِب العوف أك ا٤بسؤكؿ ضد التأديبية السلطة ذات ا٥بيئة إببلغ يتم كٙبريكها، التأديبية الدعول قياـ تربر
. اإلخطار هبذا ا٤بتعلقة بالردكد احملاسبة ٦بلس التأديبية السلطة ذات ا٥بيئة كتعلم .الوقائع هبذه

 مسؤكٕب إٔب يوجو تقرير بإصدار رقابتو ٱبتتم احملاسبة ٦بلس أف بو التذكّب ٯبدر ك٩با األخّب  كُب
 نظرا قضائية قرارات إصدار سلطة لو كما ا٤بعنية، السلطات إٔب ككذلك رقابتو ٧بل كانت الٍب ا٥بيئات
 غرامات" مالية عقوبات ىو اجملاؿ ىذا ُب إصداره ٲبكن ما أقصى كلكن القضائي باالختصاص لتمتعو
. ا٤بداف العوف أك ا٤بسؤكؿ حق ُب "مالية

                                                             
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20من األمر رقم 26/1 ا٤بادة -  1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم95/20 من األمر رقم 27ا٤بادة -  2
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يتجاكز بعد حدكد  ككتقييم لدكر ٦بلس احملاسبة ُب مكافحة الفساد، ٲبكن القوؿ أف عمل اجمللس ٓب
العمل القضائي، كظلت مهامو كتدخبلتو ضيقة، كُب ما ٱبص طبيعة مهامو، فالواضح أف ٦بلس احملاسبة ٓب 
يهتم ٗبتابعة قضايا الفساد ا٤بطركحة، كمراقبة ٨بتلف ا٤بؤسسات ا٢بكومية، بل ظل عملو منحصرا ُب الرقابة 

 .1البعدية على تسيّب األمواؿ العمومية، كُب تقدٙب آرائو بشأف طرؽ تسيّب ا٤بستخدمْب ُب بعض ا٥بيئات

ك٤با كاف الفساد يرتبط ارتباطا كثيقا بغسل األمواؿ لدرجة يصعب فيها كثّبا الفصل بْب ا١برٲبتْب 
لتكاملهما استحدث ا٤بشرع خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب، فيا ترل ما ىو الدكر الذم تقـو بو ىذه ا٣بلية 

ُب مكافحة الفساد؟ 

دكر خلية معالجة االستعالـ المالي في مكافحة الفساد : رابعا

أدل التطور العلمي كالتكنولوجي العا٤بي إٔب ٭بو فاعلية ا٤بعامبلت ا٤بالية كالتجارية ٗبا سهل من 
عمليات انتقاؿ كحركة رؤكس األمواؿ كتداك٥با عرب ٨بتلف الدكؿ، كتنامت بدكرىا حركة ا١برٲبة ا٤بنظمة 

خاصة ُب ٦باؿ تبييض األمواؿ الٍب تعترب أخطر جرائم الفساد ا٤بإب ُب العصر ا٢بديث الرتباطها بتمويل 
 .ا١بماعات اإلرىابية كا٤بسلحة كأحدث صورة للجرٲبة ا٤بنظمة

02/127 ك٤بكافحة ىذه الظاىرة أنشأ القانوف ا١بزائرم ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم  
 خلية معا١بة 2

االستعبلـ ا٤بإب الٍب ٚبتص ٗبكافحة نوع معْب من جرائم الفساد كىي جرائم تبييض األمواؿ ٗبا ٯبعلها 
. 3متميزة عن غّبىا من ا٥بيئات ا٤بختصة بباقي جرائم الفساد

                                                             
كالدليل على ىذا أننا ٓب نسجل أم ٧باكمات بشأف قضية فساد توصل إليها ٦بلس احملاسبة، كلعل ىذا ما أفقد ا٥بيئة الدستورية مصداقيتها كدكرىا -  1

 .ُب الرقابة للحد من الفساد
2
، 2002ر.، يتضمن إنشاء خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب كتنظيمها كعملها، ج07/04/2002 ا٤بؤرخ ُب 02/127ا٤برسـو التنفيذم رقم -  
، كا٤بعدؿ 18. ص،50.ع، 2008.ر.، ج06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/275، ا٤بعدؿ كا٤بتمم ٗبوجب ا٤برسـو التنفيذم رقم 16.، ص23.ع

. 06.ص، 23.ع، 2013.ر.، ج15/04/2013 ا٤بؤرخ ُب 13/157كا٤بتمم با٤برسـو التنفيذم رقم 
3
جدير باإلشارة أف ىذه ا٣بلية كجدت قبل ٘برٙب تبييض األمواؿ كاقتصر نشاطها على ٦باؿ مكافحة ٛبويل اإلرىاب، ليمتد بعدىا إٔب إبراز دكرىا -  

أنظر، فضيلة ملهاؽ، كقاية النظاـ البنكي . كآلية من آليات الوقاية من تبييض األمواؿ كمكافحتو، ٗبا ُب ذلك التبييض الذم يتم عن طريق البنوؾ
 .  132.، ص2013ا١بزائرم من تبيض األمواؿ، دار ىومة، ا١بزائر، 
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، كتتكوف من مصاّب 1تتمتع ا٣بلية بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بإب، كتوضع لدل كزير ا٤بالية
إدارية كأخرل تقنية ٙبدد بقرار كزارم مشَبؾ بْب الوزير ا٤بكلف با٤بالية كالسلطة ا٤بكلفة بالوظيفة العمومية، 

. 2بناء على اقَباح من ٦بلسها

 (.2)، ٍب صبلحياهتا (1)كللوقوؼ على الدكر الذم تقـو بو ىذه ا٥بيئة نستعرض تشكيلتها 

 تشكيلة خلية معالجة االستعالـ المالي-1

يدير ا٣بلية رئيس كتسّبىا أمانة " ا٤بعدؿ كا٤بتمم02/127 من ا٤برسـو التنفيدم رقم 09حسب ا٤بادة 
". ا٤بصاّب اجمللس، األمانة العامة،: عامة، تتكوف ا٣بلية من

:  من ا٤برسـو التنفيذم أعبله، يتكوف اجمللس من سبعة أعضاء10كحسب ا٤بادة 

 رئيس؛ -
 أربعة أعضاء يتم اختيارىم نظرا لكفاءهتم ُب اجملاالت البنكية كا٤بالية كاألمنية؛ -
 .قاضيْب اثنْب يعينهما كزير العدؿ، حافظ األختاـ، بعد رأم اجمللس األعلى للقضاء -

: يكلف رئيس ا٣بلية ال سيما ٗبا يأٌب

التعيْب كإهناء ا٤بهاـ ُب كل الوظائف الٍب ٓب تتقرر طريقة أخرل للتعيْب فيها، ُب حدكد القوانْب السارية                             - 
كا٤بسّبة لوضعية األعواف الذين ٲبارسوهنا؛ 

ضماف نشاط ا٤بصاّب كالتنسيق بينها كاإلشراؼ عليها كالسهر على السّب ٢بسن للخلية، ك٩بارسة السلطة - 
السلمية على ٝبيع موظفي ا٣بلية، هبذه الصفة؛ 

ضماف تنفيذ القرارات ا٤بتخذة ُب اجمللس كالسهر على ٙبقيق ا٤بهاـ كاألىداؼ ا٤بوكلة للخلية؛ -

                                                             
1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم02/127 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 02ا٤بادة -  

، 10.، ع2005.ر.، يتضمن تنظيم ا٤بصاّب اإلدارية كالتقنية ٣بلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب، ج2005 فرباير 01القرار الوزارم ا٤بشَبؾ ا٤بؤرخ ُب -  2
 .مصلحة اإلدارة كالوسائل، مصلحة التعاكف كاالتصاؿ، مصلحة اإلعبلـ كالتنظيم: ، حيث نص على ثبلث مصاّب كىي22.ص
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رفع دعاكل قضائية كٛبثيل ا٣بلية أماـ السلطات كا٥بيئات كالوطنية كالدكلية، ككذا إبراـ كل صفقة كعقد -
كاتفاقية كاتفاؽ؛ 

تكليف من يعد ا٢بصائل التقديرية كا٢بساب اإلدارم كا٢بصيلة السنوية من نشاطات ا٣بلية الٍب يعرضها -
على كزير ا٤بالية بعد موافقة ٦بلس ا٣بلية؛ 

". اقَباح التنظيم كالنظاـ الداخليْب للخلية كالسهر على تنفيذٮبا-

.  يعْب رئيس كأعضاء اجمللس ٗبوجب مرسـو رئاسي ٤بدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة

. 1بينما يعْب األمْب العاـ كرؤساء ا٤بصاّب ٗبقرر من رئيس ا٣بلية

 من ا٤برسـو التنفيذم مهامهم بصفة دائمة، كىم 11ٲبارس أعضاء ٦بلس ا٣بلية طبقا للمادة 
. مستقلوف خبلؿ عهدهتم عن ا٥بياكل كا٤بؤسسات التابعْب ٥با

 ا٤بعدؿ كا٤بتمم على 02/127 من ا٤برسـو التنفيذم 15أما بالنسبة لتنظيم ا٤بصاّب، فقد نصت ا٤بادة 
:  مصاّب تساعد ا٣بلية، كىي04

مصلحة التحقيقات كالتحليل ا٤بكلفة ٔبمع ا٤بعلومات كالعبلقات مع ا٤براسلْب، كٙبليل تصرٰبات  -
 االشتباه كتسيّب التحقيقات؛

 ا٤بصلحة القانونية، ا٤بكلفة بالعبلقات مع النيابة العامة كا٤بتابعة القانونية كالتحاليل القانونية؛ -
مصلحة الوثائق كقواعد ا٤بعطيات، ا٤بكلفة ٔبمع ا٤بعلومات كتشكيل بنوؾ للمعطيات الضركرية  -

 لسّب ا٣بلية؛
مصلحة التعاكف، ا٤بكلفة بالعبلقات الثنائية كا٤بتعددة األطراؼ مع ا٥بيئات أك ا٤بؤسسات األجنبية  -

". الٍب تعمل ُب نفس ميداف نشاط ا٣بلية

                                                             
1
 ًب تعيْب السادة اآلتية أ٠باؤىم 2016 يناير 14كٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي ا٤بؤرخ ُب .  ا٤بعدؿ كا٤بتمم02/127 من ا٤برسـو التنفيذم رقم 17 ا٤بادة - 

أٞبد رميلي، ٧بمد تغرامت، ٝباؿ الدين مازكز، العريب حساٙب، مقراف حنوف، رشيد بوقزين، أنظر، : كأعضاء ُب ٦بلس خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب 
 .14.، ص03.، ع2016.ر.ج.
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 صالحيات خلية معالجة االستعالـ المالي-2

: 1 ا٤بعدؿ كا٤بتمم أسند ٥بذه ا٣بلية ا٤بهاـ اآلتية02/127استنادا للمرسـو التنفيذم رقم 

ا٤بتعلقة بكل عمليات ٛبويل اإلرىاب أك تبييض  (اإلخطار بالشبهة)تتسلم تصرٰبات االشتباه  -
 األمواؿ الٍب ترسلها إليها، ا٥بيئات كاألشخاص الذين يعينهم القانوف؛

معا١بة تصرٰبات االشتباه بكل الوسائل أك الطرؽ ا٤بناسبة عن طريق التحرم كالتحليل، باإلضافة  -
 إٔب التحليل القانو٘ب للمعطيات؛

إرساؿ ا٤بلف ا٤بتعلق بذلك عند االقتضاء إٔب ككيل ا١بمهورية ا٤بختص إقليميا، كلما كانت  -
 الوقائع ا٤بعاينة قابلة للمتابعة ا١بزائية؛

 اقَباح كل نص تشريعي أك تنظيمي يكوف موضوعو مكافحة ٛبويل اإلرىاب كتبييض األمواؿ؛ -

 كضع اإلجراءات الضركرية للوقاية من كل أشكاؿ ٛبويل اإلرىاب كتبييض األمواؿ؛ -

التعاكف الدكٕب من خبلؿ إمكانية تبادؿ ا٤بعلومات الٍب ٙبوزىا مع ىيئات أجنبية، ٗبعلومات  -
، كما تعمل على ٝبع كل البيانات ا٣باصة بوحدات االستخبارات ٩2باثلة شريطة ا٤بعاملة با٤بثل

 ا٤بالية ُب العآب كالقوانْب ا٤بتعلقة بالتعاكف الدكٕب؛

تعمل مصلحة التوثيق للخلية على ٝبع كحفظ كل الوثائق كالدراسات كاألدكات البيداغوجية  -
للتدريب ُب ٦باؿ عملها، كما تعمل على اإلطبلع على كل ما ٯبرم ُب العآب ُب ٦باؿ الوقاية 

من تبييض األمواؿ كٛبويل اإلرىاب كإخبار اجمللس كا٤بصاّب بذلك، كذلك باستعماؿ كل 
 .الوسائل التقنية كالتكنولوجية ا٢بديثة

                                                             
1
 . ا٤بعدؿ كا٤بتمم02/127من ا٤برسـو التنفيذم رقم 04 ا٤بادة - 

 :، أنظر ا٤بوقع معاىدات كاتفاقيات دكلية ٨بتلفة من قبل خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإبإمضاءًب -  2
 http://www.mf-ctrf.gov.dz/arcooperartion.html  

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arcooperartion.html
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arcooperartion.html
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 إٔب 2005ىذا كقد أكدعت خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب لدل القضاء منذ دخو٥با حيز التنفيذ سنة 
قضية إٔب القضاء، ُب كقت سجلت ارتفاعا ُب عدد التصرٰبات الٍب قدمتها   125، الفارطةهناية السنة
 تصريح ُب 1290 تصريح ُب السنة ما قبل ا٤باضية، ٍب 661 إٔب 2013 تصريح ُب 582البنوؾ من 

20151. 

كيبدك أف خركج خلية االستعبلـ ا٤بإب جاء مرب٦با لتفنيد األرقاـ الٍب شغلت الساحة اإلعبلمية، حوؿ 
األمواؿ ا٤بهربة من ا١بزائر ٙبت أم عنواف من العناكين، كشغلت تصرٰبات كزير التجارة القطرة الٍب أفاضت 
الكأس، فعلى نقيض ا٤ببالغ الضخمة الٍب يشاع ٙبويلها إٔب ا٣بارج بطرؽ غّب شرعية، فحسب ا٥بيئة، فإف 

 ثبلثة ملفات فقط تتعلق بتبييض األمواؿ، رغم من أف 2011عدد ا٤بلفات احملولة إٔب القضاء بلغ إٔب غاية 
، كبلغ عدد التصرٰبات أكجو ُب 2011 ك2007 تصريح بْب سنٍب 3188عدد تصرٰبات الشكوؾ بلغ 

. 2 عندما شرع البنك ا٤بركزم ُب عملية رقابة كاسعة على مستول البنوؾ كا٥بيئات ا٤بالية2010

كبناء على كل ما ًب دراستو من ىيئات ر٠بية معنية ٗبكافحة الفساد، ٲبكن القوؿ أف أىم ٙبدم 
تواجهو ىذه ا٥بيئات ىو كيف ٲبكن ٥با أف تتجنب الوقوع ُب فخ التسييس كالتحييد، لتلعب الدكر 

األساسي كا١بوىرم ا٤بنوط هبا كا٤بتمثل ُب ٧باربة ظاىرة الفساد كاستئصاؿ شأفتها؟ 

 ذلك أف ىذه ا٥بيئات قد تصطدـ ٗبعوقات كحواجز ٙبوؿ دكف االضطبلع باألىداؼ ا٤برجوة منها، 
يعمل  (الفساد)فالفساد عندما يتوغل كينتشر، يصبح من الصعب مقاكمتو من خبلؿ ىذه ا٥بيئات، ألنو 

ضمن الدكلة كليس خارج الدكلة، حيث يدخل الفاسدكف الكبار ُب النظاـ كيصبحوف قيمْب على التشريع 
. كاحملاسبة كا٤براقبة، كيتحصنوف بالتإب من خبلؿ السلطة كالقانوف

                                                             
1
 .10/02/2016 قضية هتريب أمواؿ على العدالة، جريدة الشركؽ، 125، ٠بّبة بلعمرم، االستعبلمات ا٤بالية ٙبيل أنظر-  

 :تصريح السيد عبد النور حيبوش لوكالة األنباء ا١بزائرية منشور على ا٤بوقع-  2

http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-
%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-
%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A  

http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/16774-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-82-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 أنو رغم الغلياف ا٢باصل ُب الساحة الداخلية بسبب ما يشاع عن الفساد، كالذم عرب كحظكما ؿ
، إال أف صمت ا٥بيئة الوطنية 2حدكد ا١بزائر كحط بعدد من الدكؿ، مثلما حدث ُب ملف سونطراؾ 

للوقاية من الفساد كمكافحتو ك٦بلس احملاسبة الذم يقا٠بها ا٤بهمة ٓب ٚبَبقو الفضائح كال نشر الغسيل، رغم 
أف رائحة الفساد فاحت بْب القطاعات كمؤلت الساحة الداخلية كانتشرت لتخرؽ األجواء الدكلية ٗبا نشرتو 

كسائل اإلعبلـ اإليطالية عن الصفقات ا٤بشبوىة ُب سونطراؾ كالعموالت الٍب يفَبض أهنا دخلت جيوب 
مسؤكلْب جزائريْب، إال أف أكّب ىيئتْب كطنيتْب مكلفتْب ٗبكافحة الفساد، كرغم تنصيبهما بصفة ر٠بية إال 

. أف دكرٮبا ٓب يظهر لو أم أثر

إف مكافحة الفساد يتطلب العمل ا١بماعي على بناء منظومة مضادة تعزز قيم النزاىة كأسس 
الشفافية من خبلؿ إسَباتيجية كقائية شاملة تشارؾ فيها ٝبيع األطراؼ الفاعلة ُب اجملتمع ٗبا فيها ا٤بنظمات 

. غّب ا٢بكومية

المبحث الثاني 

دكر الهيئات غير الرسمية في مكافحة الفساد 

ٲبثل الفساد إحدل القضايا الٍب ٙبتل اىتماـ ا٤بواطنْب ُب البلداف العربية، كأحد أىم ا٤بوضوعات 
أما مكافحة الفساد فكانت البند الدائم على جدكؿ أعماؿ ٨بتلف . ا٤بطركحة على الساحة السياسية

. ا٢بكومات العربية

كما يعمق من شعور ا٤بواطنْب بتفشي الفساد ُب الوطن العريب، ىو أف ا٣بطاب الر٠بي ٓب ينفك ينشر 
الوعود بالقضاء عليو كمبلحقة ا٤بتورطْب فيو، كلكن دكف جدكل، فاقتصرت ٞببلت ا٤بكافحة على 

التضحية أحيانا ببعض رموز ا٢بكم كوسيلة المتصاص الغضب الشعيب، ٩با يشكل اعَبافا حكوميا ضمنيا 
. بانتشار الفساد كتغلغلو حٌب ُب رموز ا٢بكم ذاتو
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فضعف ا٥بيئات الر٠بية ُب ٦باؿ مكافحة الفساد انعكس على تبلور سياسة غّب حكومية تقـو هبا 
ا٤بنظمات كا٤بؤسسات كا٥بيئات الٍب تقع خارج اإلطار الر٠بي للدكلة، كتعترب ٗبثابة عمود أساسي من أعمدة 

. بناء نظاـ نزاىة كطِب كشامل، كشريك فعاؿ ُب أم إسَباتيجية ىادفة ٤بكافحة الفساد

حيث تتنوع كظائف ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كأدكارىا تبعا لطبيعة النظاـ السياسي كاالقتصادم 
كاالجتماعي، كما ترتبط حيوية ىذا الدكر ٗبدل رسوخ أسس الدٲبقراطية كقواعدىا، كما يتوفر من مناخ 

: 1مبلئم ٤بمارسة ىذه األدكار، كٲبكن تقسيم ىذه األدكار إٔب

من حيث تقدٙب ا٤بعونة االقتصادية للقطاعات الفقّبة الٍب : كظائف تتعلق بدعم جهود التنمية-
تضررت نتيجة سياسات اإلنفاؽ ا٢بكومي، ٗبعُب آخر أف ىذه ا٤بنظمات تعمل على ملء الفراغ الذم 

. ينجم عن انسحاب الدكلة التدرٯبي من بعض أكجو ا٢بياة االقتصادية كاالجتماعية

كظائف تتعلق بدعم التطور الدٲبقراطي كتوسيع ا٤بشاركة العامة، كمراقبة عمل ا٢بكومة عن طريق -
. ٩بارسة كسائل التنشئة كالتثقيف كالتدريب

. كظائف تتعلق بنشر ثقافة ا٤ببادرة كالتطوع كالتواصل مع ا٤بنظمات الدكلية-

كبناء عليو، كُب ظل تزايد كتنامي دكر ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كشريك رئيسي ُب مكافحة الفساد، 
(. المطلب الثاني)، كاإلعبلـ (المطلب األكؿ)سنعمل  على مؤسستْب مهمتْب ٮبا اجملتمع ا٤بد٘ب 

المطلب األكؿ 

دكر المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

يشّب مفهـو اجملتمع ا٤بد٘ب إٔب ٨بتلف التنظيمات كا٥بيئات التطوعية الٍب تنشأ ٗبقتضى اإلرادة ا٢برة 
ألعضائها بقصد ٞباية مصا٢بهم ك الدفاع عنها، كمنها على سبيل ا٤بثاؿ األحزاب السياسية كالتنظيمات 

. 1الثقافية كا١بمعيات األىلية كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية
                                                             

، 2005أنظر، إٲباف ٧بمد حسن، ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كالتحوؿ الدٲبقراطي ُب التحليل السياسي ا٤بعاصر، ٦بلة النهضة، القاىرة، أكتوبر -  1
. 15.، ص04.ع
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إف ىذا التعريف يربز لنا التنوع الذم تتميز بو تركيبة اجملتمع ا٤بد٘ب ا٤بكونة من ٦بموعة ا٤بؤسسات 
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الٍب تعمل ُب عدة ميادين ٨بتلفة، مع استقبل٥با عن سلطة 

الدكلة لتحقيق أغراضها ا٤بتعددة، ٩با ٯبعل ىيئات اجملتمع ا٤بد٘ب إحدل حلقات ا٤بؤسسات السياسية الٍب 
 .يعوؿ عليها بشكل كبّب ُب مكافحة الفساد

الفرع  )كما أف التعريف السابق يضعنا أماـ ٝبلة من ا٣بصائص الٍب ٛبيز مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب
، كإزاء ذلك، فمن األٮبية أف نبلحظ أنو من األجدر البحث ُب كاقع اجملتمع ا٤بد٘ب ا١بزائرم (األكؿ

الفرع )، ٍب ننتقل إٔب مساٮبات اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مكافحة الفساد (لثانيالفرع ا)كمكافحة الفساد 
(. لثالثا

 الفرع األكؿ

 خصائص مؤسسات المجتمع المدني

 :2تتميز مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب ٔبملة من ا٣بصائص، ٲبكن إٝبا٥با فيما يلي

 القدرة على التكيف: أكال

يقصد بذلك قدرة ا٤بؤسسة على التكيف مع التطورات ُب البيئة الٍب تعمل من خبل٥با، إذ كلما 
كانت ا٤بؤسسة قادرة على التكيف كانت أكثر فاعلية، ألف ا١بمود يؤدم إٔب تضاؤؿ أٮبيتها كرٗبا القضاء 

: عليها، كالتكيف أنواع

أم القدرة على االستمرار ٤بدة طويلة، لكونو يزيد من درجة مؤسسيتها؛ : التكيف الزمِب* 

. أم القدرة على االستمرار مع تعاقب األجياؿ من الزعماء على قيادهتا: التكيف ا١بيلي* 
                                                                                                                                                                                              

1
، الكتاب األكؿ، مركز دراسات التنمية كالسياسة -الدٲبقراطية– سعد الدين إبراىيم، اجملتمع ا٤بد٘ب كالتحوؿ الدٲبقراطي ُب الوطن العريب أنظر،-  

 .15.، ص1991الدكلية، القاىرة، 
2
، ٦بلة جامعة تكريت للعلـو القانونية -دراسة حالة العراؽ–أنظر، إسراء عبلء الدين نورم، دكر مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مكافحة ظاىرة الفساد -  

. 376.ص ،06.كالسياسية، السنة الثانية، ع
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أم قدرة ا٤بؤسسة على إجراء تعديبلت ُب أنشطتها للتكيف مع الظركؼ : التكيف الوظيفي*
. ا٤بستجدة

 االستقالؿ: ثانيا

كيقصد بو أال تكوف ا٤بؤسسة خاضعة لغّبىا من ا٤بؤسسات أك ا١بماعات أك األفراد أك تابعة ٥با، 
. ٕبيث يسهل السيطرة عليها كتوجيو نشاطها الوجهة الٍب تتفق مع رؤيتها

 التعدد :ثالثا

ٗبعُب تعدد ا٤بستويات الرأسية كاألفقية داخل ا٤بؤسسة أك تعدد ىيئاهتا التنظيمية من ناحية، ككجود 
مستويات تراتيبية داخلها كانتشارىا ا١بغراُب على أكسع نطاؽ ٩بكن داخل اجملتمع الذم ٛبارس نشاطها من 

خبللو من ناحية أخرل، ككلما ازداد عدد الوحدات الفرعية كتنوعت، ازدادت قدرة ا٤بؤسسة على ضماف 
. كالءات أعضائها كا٢بفاظ عليها

 التجانس: رابعا

كيقصد بو عدـ كجود صراعات داخل ا٤بؤسسة تؤثر ُب ٩بارستها لنشاطها، ككلما كاف مرد 
االنقسامات بْب األجنحة كالقيادات داخل ا٤بؤسسة، ككانت طريقة حل الصراع سلمية كاف ىذا دليبل على 

تطور ا٤بؤسسة، كعلى العكس كلما كاف مرد االنقسامات إٔب أسباب شخصية ككانت طريقة حل الصراع 
ك٘بانس ا٤بؤسسة ال يعِب ٙبو٥با إٔب تشكيل صلد ال تباين فيو، . عنيفة، كاف ىذا دليبل على ٚبلف ا٤بؤسسة

فكلما تزايدت أ٭باط العبلقات القائمة على أساس الصراع بْب قول اجملتمع ا٤بد٘ب، عد ذلك مؤشرا على 
. حيوية ىذا اجملتمع با٤بعُب اإلٯبايب

القوؿ  1994ُب دراستو ا٤بنشورة ٗبجلة الدٲبقراطية عاـ " جوردف كايت"كقد أكجز ا٤بفكر الربيطا٘ب 
اجملتمع ا٤بد٘ب عآب ذك عبلقة كسيطة بْب ا٢بكومة كالعائلة تشغلها مؤسسات منفصلة عن ا٢بكومة، "بأف 

كتتمتع باستقبللية ُب عبلقتها مع ا٢بكومة، كأهنا تتشكل بشكل تطوعي من أعضاء ُب اجملتمع ٢بماية أك 
زيادة اىتماماهتم أك قيمهم، فهذا العآب ٱبتلف بشكل كبّب ُب معظم دكؿ العآب ك٦بتمعاهتا، كالٍب تتكوف 
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من ٝباعات ٚبتلف بْب ٝباعات االىتماـ ا٢بديثة مثل اإلٙبادات ا٤بهنية كا١بمعيات، كمؤسسات تقليدية 
مبنية على عبلقات القرىب أك العرقية أك ا٢بضارية أك اإلقليمية، كٚبتلف بْب مؤسسات ر٠بية كشبكات غّب 
ر٠بية ترتكز على كالءات طائفية، دينية، كٚبتلف بْب تلك ا٤بؤسسات ذات األدكار السياسية كجماعات 

 .1"الضغط أك الداعية لقضايا معينة، كتلك ا٤بؤسسات الٍب يبقى نشاطها خارج إطار النظاـ السياسي

–احمللي )إنو كمن خبلؿ الوظائف الٍب يقـو هبا اجملتمع ا٤بد٘ب كتنظيماتو على ا٤بستويات الثبلث 
ا٤بركزية إٔب "، فهو يكرس فعليا األبعاد الٍب يتأسس عليها مفهـو ا٢بكم الراشد كاالنتقاؿ من (العا٤بي-الوطِب

دكلة إعادة التوزيع إٔب "، كمن "القطاع العاـ إٔب التعاكف بْب القطاع العاـ كا٣باص"، كمن توجيو "البلمركزية
 بأف اجملتمع ا٤بد٘ب ىو ٭بوذج لبناء فضاء Oliver ROY كُب نفس ىذا اإلطار يقوؿ ."الدكلة ا٤بنظمة"

. 2"مد٘ب من األسفل، يستطيع من خبلؿ مستول معْب من التفاعبلت أف يؤسس للدكلة الدٲبقراطية

يربز دكر كأٮبية اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مكافحة الفساد، من حيث أف معظم ا٤بؤسسات كا٤بنظمات سواء 
الدكلية منها أك الوطنية الناشطة ُب مكافحة الفسادػ تؤكد على أٮبية إشراؾ اجملتمع كتدعيمو ُب ٧باربة 

.  3الفساد

تتخذ كل " منها على 13فمثبل ٪بد أف اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد قد نصت ُب ا٤بادة 
دكلة طرؼ تدابّب مناسبة، ضمن حدكد إمكاناهتا ككفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشجيع أفراد 

                                                             
1
 .80.مقتبس عن زىّب عبد الكرٙب الكايد، ا٤برجع السابق، ص - 

2
 خّبة بن عبد العزيز، دكر اجملتمع ا٤بد٘ب ُب ترشيد ا٢بكم كترقية القيم الدٲبقراطية، ٦بلة ا٤بفكر، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مقتبس عن-  

. 92.ص، 12.، ع.ف.س.بسكرة، د/ ٧بمد خيضر
3
 على اجمللس 03/01/2006جدير بالذكر ىنا أف ١بنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كا٢بريات للمجلس الشعيب الوطِب ُب تقريرىا الذم قدمتو بتاريخ -  

كا٤بتعلق بالدراسة كالتصويت على مشركع القانوف الذم قدمتو ا٢بكومة إٔب اجمللس كا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، قد اقَبحت صراحة حذؼ 
كأهنا أسست اقَباحها  ىذا على أف ىذه ا٤بهمة ىي من صبلحيات الدكلة . مشاركة اجملتمع ا٤بد٘ب من اإلسهاـ ُب ٦باؿ الوقاية من الفساد كمكافحتو

، كأنو مادامت القوانْب كاضحة ُب ىذا اجملاؿ، فبل بد من توفّب كل الوسائل للسلطات -منها على كجو ا٣بصوص القضاء–عن طريق مؤسساهتا 
أنظر، ا١بريدة الر٠بية للمداكالت، الفَبة التشريعية الرابعة، الدكرة العادية الثامنة، ٧بضر مداكلة اجمللس الشعيب الوطِب ا٤بتضمن . القضائية للقياـ ٗبهامها

 .ا٤بوقع الر٠بي للمجلس الشعيب الوطِب. 03/01/2006التصويت على مشركع قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، ا١بلسة العلنية ا٤بنعقدة ُب 

http://http//www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/sessionauth2005/181.pdf//     
 

http://http/www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/sessionauth2005/181.pdf/
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كٝباعات ال ينتموف إٔب القطاع العاـ مثل اجملتمع األىلي كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كمنظمات اجملتمع احمللي، 
". على ا٤بشاركة النشطة ُب منع الفساد ك٧باربتو

ٯبب تشجيع مشاركة اجملتمع ا٤بد٘ب "ـ على .ؼ.ك.من ؽ 15كما أف ا٤بشرع ا١بزائرم نص ُب ا٤بادة 
: ُب الوقاية من الفساد كمكافحتو بتدابّب مثل

 اعتماد الشفافية ُب كيفية اٚباذ القرار كتعزيز مشاركة ا٤بواطنْب ُب تسيّب الشؤكف العمومية؛ -

إعداد برامج تعليمية كتربوية كٙبسيسية ٤بخاطر الفساد مع مراعاة حرمة ا٢بياة ا٣باصة كشرؼ  -
 ".ككرامة األشخاص ككل مقتضيات األمن الوطِب كالنظاـ العاـ كحياد القضاء

 ثانيالفرع اؿ

كاقع المجتمع المدني الجزائرم في مكافحة الفساد 

ال شك عندنا ُب أف اجملتمع ا٤بد٘ب مسؤكؿ أماـ الدكلة كأماـ ىيئاتو ا٤برجعية، كأم نظاـ شامل 
للمساءلة ٯبب أف يتم تطبيقو من كبل الطرفْب، ٩با يعد من أىم مقومات ا٢بكم الصاّب كالدٲبقراطية 

. ا٢بقيقية كتعزيز جهود ٧باربة الفساد

ك٘بدر اإلشارة إٔب أف العمل على بقاء اجملتمع ا٤بد٘ب مستقبل ٲبكنو من أف يكوف شريكا حقيقيا 
 أما ما ٰبدث من ٧باكلة السيطرة على .1للسلطة كالعبا أساسيا ُب مكافحة الفساد ا٤بوجود ُب أجهزهتا

النقابات كاالٙبادات كإنشاء عدد من مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب التابعة كالٍب تعمل ٙبت مظلة السلطة لدرجة 
أف تقاريرىا على سبيل ا٤بثاؿ تكوف ملكية أكثر من ا٤بلك ُب ٙبيزىا لتربير القصور كتغطيتها ٤بكامن الفساد 

. ألهنا ُب ا٢بقيقة جزء من السلطة كمستفيد منها

، (أكال)كلتحليل ىذا الواقع، سأقتصر على معا١بة مستويْب ىامْب، كٮبا أداء األحزاب السياسية 
. ُب مكافحة الفساد (ثانيا)كا٢بركة ا١بمعوية 

                                                             
 .472.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  1
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إف الَبكيز على ىذين ا٤بستويْب لو ما يربره، فتحقيق التنمية بشٌب أنواعها، ك٘بسيد الدٲبقراطية 
كما أف ٘بسيد تلك . ا٤بشاركاتية ٲبر حتما عرب االىتماـ بإشراؾ ا٤بواطن بشكل فعلي ُب إدارة ىذه العملية

الدٲبقراطية يستدعي أيضا توفّب ا٤بناخ ا٤بناسب ٥با، كىو مناخ الشفافية كا٤بساءلة كاحملاسبة كضمانات 
. ضركرية ٙبمي ىذه الدٲبقراطية من الفساد الذم أخذ أبعادا خطّبة خبلؿ السنوات األخّبة

أداء األحزاب السياسية في مكافحة الفساد : أكال

إف ا٢بديث عن أداء األحزاب السياسية ُب مواجهة الفساد يقودنا مباشرة إٔب الدكر الذم تضطلع لو 
األحزاب من كظائف، حيث تؤدم األحزاب عددا من الوظائف العامة تشَبؾ فيها ٝبيع األحزاب بغض 

النظر عن موقعها ُب السلطة أك ُب ا٤بعارضة، كىي كظيفة التجنيد السياسي، تنظيم ا٤بعارضة، التنشئة 
السياسية، ٘بميع ا٤بصاّب، ا٤بشاركة السياسية، كظيفة التعبئة، كظيفة توٕب مقاليد ا٢بكم الٍب يتمُب كل حزب 

. 1 ٲبارسهافأ

على  يعمل أف الوظائف ىذه من كظيفة كل ُب ا٢بزب يستطيع ،السابقة الوظائف خبلؿ من
الٍب  الوظائف ىذه من الفساد مواجهة ُب كظيفة أبرز ك أفضل فإف رأينا حسب لكن الفساد، مواجهة
 أف ، شرط2الدكلة أجهزة ُب احملتمل الفساد ككشف ا٤بعارضة تنظيم كظيفة ىي نشاطو، ُب ا٢بزب ٲبارسها
 السلطة إٔب يصل عندما ال ا٢بزب أف ٕبيث ا٤بعارضة، ٥بذه السلمي اإلطار ننسى دكف قوية، ا٤بعارضة تكوف
 معارضة تنظيم ُب يعمل مباشرة أف عليو االنتخابات، ٱبسر كعندما حزب، ألم األساسي ا٥بدؼ كىو

 .للحكومة الظل ٗبثابة تكوف

 نظاـ دٲبقراطي كل ُب منها المناص ضركرة للحكومة نقد من توجهو كما ا٤بعارضة برنامج ٲبثل
 تنفرد ال التنفيذية، كي السلطة على كالعقبات القيود كضع كىي ا٢بزبية، الرقابة خبلؿ من ذلك كيكوف

                                                             
 .34.، ص2010دار بلقيس، ا١بزائر، - التطور كالتنظيم– ياسْب ربوح، األحزاب السياسية ُب ا١بزائر أنظر،-  1
 .79.، ص2003، منشورات جامعة قاريونس، بنغازم، 01.، سليماف صاّب الغويل، دٲبقراطية األحزاب السياسية كا١بماعات الضاغطة، طأنظر-  2



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

433 

 

 األعماؿ كمراقبة ٩بارسة اختصاصاهتا ُب اإلدارة ٘باكز منع إٔب هتدؼ فهي مطلقة، سلطة كتصبح با٢بكم
 .1ا٢بكومة قبل من العامة السياسات على ا٤بشركعة غّب

 الشرعية، عن خرج إذا ا٢باكم ا٢بزب أعماؿ على كالرقابة احملاسبة أنواع من نوع ىي فا٤بعارضة إذف 
فهي إذف قوة توازف ُب  ا٢بكومة، على الضغط كسائل من ٛبلكو ما على كاعتمادا لربنا٦بها، كذلك استنادا

اجملاؿ السياسي بوصفو ٦باال عموميا، كليست عبئا على السلطة أك مصدر إزعاج الستقرارىا كما ىو شائع 
 . 2ُب دكؿ ا١بنوب كمنها ا١بزائر

 ُب أزمة يتخبط ا٤بعارضة ُب ا١بزائرم ا٢بزب ٪بد ا١بزائر، ُب السياسية األحزاب كاقع إٔب بالعودة لكن
 ُب مناضليو للمشاركة كحٌب ا٤بواطنْب استقطاب ُب ا٢بزب فشل إٔب بالنظر كا٤بظاىر األشكاؿ متعددة فعلية

. مباشرة االستحقاقات االنتخابية انتهاء بعد عميق سبات ُب األحزاب ىذه دخوؿ ككذا االنتخابية، العملية

 االنشقاؽ ٠باهتا مقبولة، كمن كال معركفة غّب ظاىرة ىي عملها بأساليب ا١بزائر ُب ا٢بزبية فالظاىرة 
سببا  السابقة ا٤بعطيات خبلؿ من ا٤بعارضة أحزاب ليشكل ضعف كالسياسي الفكرم كا٣بواء ا٢بوار كرفض

. 3ا٢بزب ا٢باكم أيدم ُب السلطة تكريس ُب

كبشكل عاـ، تعترب أحزاب ا٤بعارضة ُب ا١بزائر مثل بقية األحزاب السياسية العربية، بعيدة عن ٙبقيق 
من ا٤بؤسف أف ا٤بعارضة السياسية ىي من "الذم يقوؿ كىدؼ اإلصبلح كما يرل الدكتور عبد اإللو بلقزيز 

جنس الذم تقيم الدليل على عجزىا كفشلها باف تكوف بديبل تارٱبيا للسلطة ا٢باكمة، كا٤بعارضة الٍب 
. 4"تعيش حالة مزمنة من األزمة كالَباجع ال ٲبكنها أف تكوف بديبل

                                                             
 .35.ياسْب ربوح، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
أنظر، كربوسة عمرا٘ب، ا٤بعارضة السياسية ُب ا١بزائر بْب التحفيز كالعرقلة لعملية التنمية السياسية، مداخلة ُب ا٤بلتقى الدكٕب حوؿ كاقع كآفاؽ التنمية -  

 .05.، ص2007 ديسمرب 05 ك 04السياسية ُب ا١بزائر، جامعة ا٢باج ٣بضر ، باتنة، يومي 
3
أنظر، حدة بوالفة، كاقع اجملتمع ا٤بد٘ب إباف الثورة االستعمارية كبعد االستقبلؿ، مذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، -  

 .96-95.، ص2010/2011جامعة باتنة، 
، أطركحة دكتوراه ُب العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، كلية العلـو 2010 -1989 حسْب مرزكد، األحزاب كالتداكؿ على السلطة من أنظر،-  4

 .324.، ص2011/2012، 03السياسية كاإلعبلـ، جامعة ا١بزائر 
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كإف حاكلنا التعرؼ على عناصر كجوانب أم سياسة حزبية ُب ٦باؿ ا٢بد من الفساد، فإننا لن نصل 
إٔب نتيجة ٧بددة، كىذا بدكره راجع إٔب غياب سياسة كاضحة ا٤بعآب على مستول كل حزب سياسي سواء 
كاف مشاركا ُب ا٢بكومة أك معارضا، بل إف كل ما ُب األمر أف مسألة مواجهة الفساد ال ٚبرج عن نطاؽ 

كسب أصوات الناخبْب كجلب مكاسب - كما ىو معركؼ–ا٢بمبلت االنتخابية الٍب يكوف ا٥بدؼ منها 
. سياسية

كىنا بالذات يتم توظيف ملف الفساد ُب الصراعات ا٢بزبية الداخلية، كإال كيف ٲبكن تفسّب 
- كلو ظاىريا–استفحاؿ ظاىرة إعادة إنتاج الفساد من طرؼ بعض األحزاب، كالٍب جاءت 

حملاربتها،كالرشوة كاحملسوبية؟ ٍب كيف نفسر بركز الفساد ا٢بزيب الذم أدل إٔب ترىل األحزاب كفشلها، 
. 1فجل األحزاب ٓب هتتم ٗبواجهة فسادىا كال بوضع سياسة مضادة على األقل ُب برا٦بها

ا٤بؤسساٌب  الصرح بناء استكماؿ ُب دكرىا أداء ُب حقا مقصرة ىي ا١بزائرية السياسية فاألحزاب إذف
 من اجملتمع أفراد بْب السياسي الوعي نشر ُب الرئيسي دكرىا تباشر ٓب أهنا حيث الزاكية حجر باعتبارىا

 تؤمن أخذت أين الوطنية الوحدة لتحقيق ااىتماـ توؿ أهنآب كما السياسية، للتنشئة مؤسسة منظور أهنا
 معو األخر، كالتعايش قبوؿ ثقافة كخلق للحوار كمبدأ كليس كالتشرذـ للتفرقة كفكرة ٗببدأ االختبلؼ

 . االجتماعي نفس النسق داخل

 معايّب الدٲبقراطية تفعيل ٫بو كسيلة كليس الضيقة ا٤بصاّب لتحقيق كسيلة أصبحت أهنا عن فضبل
 تطوير تعبّبا عن اآلف عليها ا٤بتواجدة بالصفة ا١بزائر ُب ا٢بزبية الظاىرة تكوف أف ٲبكن ال لذلك ا٢بقة،
 على ا٤بمارسة ٙبافظ أجياال ٚبلق السياسية للتنشئة مدرسة تكوف أف منها ينتظر كال الدٲبقراطية، ا٤ببادئ

.  كٙبارب الفساد كا٤بؤسسات الدكلة بناء تستكمل لكي ا٤بشركعة السياسية با٤بنافسة كتؤمن السياسية

 

                                                             
 .220.كرٲبة بقدم، ا٤برجع السابق، ص-  1
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 في مكافحة الفساد 1أداء الحركات الجمعوية: ثانيا

تعد مؤسسات العمل ا١بمعوم تعبّبا حقيقيا عن اإلرادة الشعبية ٕبكم التصاقها هبمـو كتطلعات 
كتبدك ىذه األٮبية ٧بورية ُب ا٤بناطق النائية على كجو ا٣بصوص أين ٚبتفي العديد من مظاىر . ا٤بواطنْب

التأطّب ٥بؤالء ا٤بواطنْب سواء كاف تأطّبا من قبل مؤسسات الدكلة أك األحزاب السياسية، كعليو تصبح 
. 2ا١بمعيات الفضاء األساسي الذم ٲبكن ا٤بواطنْب من طرح قضاياىم كانشغاالهتم

كإذا كانت كل ٝبعية تنشط ُب إطار الغرض ا٤بنشئة من أجلو، فإنو بصفة عامة كل ا١بمعيات تشَبؾ 
ُب أداء الدكر اإلجتماعي كا٤بد٘ب كقاعدة عامة تساىم من خبل٥با ُب تفعيل صور ا٤بشاركة ا٤بدنية للمواطن 

 .ٗبا يساىم ُب ٙبقيق النفع العاـ كلكافة فئات اجملتمع
كرغم مركزية العمل ا١بمعوم ُب عملية التنمية احمللية، إال أف الدارس كا٤بهتم بعمل الكثّب من 

ا١بمعيات يبلحظ أف النشاط ا١بمعوم ُب ا١بزائر يعا٘ب من عوائق عديدة، ابتداء من عدـ احَباـ الرسالة 
ا٢بقيقية للعمل ا١بمعوم كأىدافها، كذلك من خبلؿ ٧باكلة العديد من أجهزة السلطة ككذا العديد من 

. األحزاب السياسية احتواء كتوجيو نشاط ا١بمعيات ألغراض غّب الٍب كجدت من أجلها

كما تعا٘ب من كجود الكثّب من اإلكراىات كالعوائق اإلدارية كالقانونية، كنقص احَبافية العاملْب ُب 
. العمل ا١بمعوم كقلة الوسائل كشح ا٤بوارد كاألطر

أفرزهتا عوامل -على حد تعبّب الدكتور صاّب زيا٘ب–تعد ا٤بشاكل اآلنفة الذكر نتيجة حتمية 
موضوعية كذاتية كعلى رأسها السياسة الٍب انتهجتها الدكلة ُب التعاطي مع ا١بمعيات كالعمل ا١بمعوم 

                                                             
1
 من دستور 43/2كىذا قياسا على ما نص عليو ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة " ا١بمعيات"استعملنا مصطلح ا٢بركة ا١بمعوية بدؿ ا٣بطاب االنفرادم -  

كحت استخداـ ا٤بشرع ٥بذا ا٤بصطلح نعتقد أف لو أسبابو ا٤بوضوعية، كىذا حٌب ". تشجع الدكلة ازدىار ا٢بركة ا١بمعوية"  كالٍب تنص على أنو1996
  .تكوف ا١بمعيات ٘بمعا ضاغطا بدال من أف تبقى منقسمة على نفسها، ٩با ٰبوؿ دكف فعاليتها، إال أهنا كمع األسف بقيت تسمية خالية من التطبيق

 .الٍب تعد أداة فعالة حملاربة األمية ُب ا١بزائر" اقرأٝبعية " يكفي ىنا أف نستشهد بتجربة - 2
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فبل توجد سياسة كاضحة لدل الدكلة تقـو على إشراؾ كل . 1ككل، إذ يوصف باالر٘بالية كا٤بناسباتية
. ا٤بؤسسات الشعبية، ٗبا ُب ذلك ا١بمعيات ُب تدبّب الشؤكف احمللية

كبطريقة منهجية ٲبكن القوؿ أف ىذه السياسة تعا٘ب من قصور كاضح ضمن مستويات عديدة ٲبكن 
: 2حصرىا ُب مستويْب أساسيْب

ضعف الميزانية التي تخصصها الدكلة لهذا القطاع -1

فكما ىو معركؼ، تعد ا٤بوارد الٍب ٛبتلكها مؤسسات كٝبعيات للمجتمع ا٤بد٘ب من أىم متطلبات 
، فبقدر 3قيامو بأدكاره ا٤بختلفة، كإدارة عبلقاتو با٥بيئات الر٠بية للدكلة ٗبا يضمن استقبللو ُب التعاطي معها

. ما تعتمد مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب على إعانات الدكلة، بقدر ما يؤثر ذلك سلبا على استقبلؿ نشاطها

كعليو ٲبكننا القوؿ أنو ُب ظل عدـ ٦بازفة الرأ٠باؿ ا٣باص ُب دعم ا٢بركة ا١بمعوية، كالوضعية ا٢بالية 
لبلقتصاد الوطِب من جهة، كا٤بنهجية الٍب يتم ٗبقتضاىا التعاطي مع ا٢بركة ا١بمعوية من جهة أخرل، فإنو 

. يكوف من الصعب على ىذه األخّبة القياـ ٗبهامها على أكمل كجو

ىيمنة األجهزة البيركقراطية على العمل الجمعوم -2

يبلحظ كُب سياؽ التجربة ا١بزائرية ىيمنة األجهزة البّبكقراطية على العمل ا١بمعوم، كسجنو ُب 
 ضوابط العمل ا١بمعوم، كخلطو احَباـسياؽ اسَباتيجيات كثّبا ما تكوف ٧بدكدة ال سيما عندما ال يتم 

. مع العمل السياسي

                                                             
1
أنظر، صاّب زيا٘ب، تفعيل العمل ا١بمعوم ٤بكافحة الفساد كإرساء الدٲبقراطية ا٤بشاركاتية ُب ا١بزائر، ٦بلة ا٤بفكر، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، -  

 .59.، ص04.ف، ع.س.بسكرة، د/ جامعة ٧بمد خيضر
2
 .60-59. ا٤برجع السابق، صصاّب زيا٘ب،-  

، 2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت، 01.ط-اال٘باىات ا٢بديثة ُب دراستها– حسنْب توفيق إبراىيم، النظم السياسية العربية أنظر،-  3
 .193.ص
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حيث الحظنا مثبل كخبلؿ مواعيد انتخابية سابقة ظهور مبادرات ال ٲبكن تصنيفها البتة على أهنا 
مبادرات بريئة، حاكلت تعبئة كتوجيو العمل ا١بمعوم لتحقيق أىداؼ انتخابية زائلة، إذ ٗبجرد انتهاء 

. ا٤بواعيد االنتخابية تنتهي معها الدعاية الٍب رافقت تلك ا٤ببادرات

كىذا األمر يتطلب من اجملتمع ا٤بد٘ب تنظيم نفسو داخليا، كتوفّب القدر نفسو من الشفافية كا٤بساءلة 
. كاحملاسبة الذم يتوقعو من ا٢بكومات، كعدـ السعي إٔب ا٤بصلحة الفردية كتأكيد السعي إٔب ا٤بنفعة العامة

فا٤بمارسة الدٲبقراطية داخل مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب ىي اإلطار الصحيح لتحقيق الشفافية الٍب ىي أساس 
العبلقة السليمة بينو كبْب الدكلة، إذ أف اجملتمع ا٤بد٘ب مسؤكؿ أماـ ىيئاتو ا٤برجعية كأماـ الدكلة، كالنظاـ 

. الشامل للمساءلة يتم تطبيقو من كبل الطرفْب معا

أما عن كاقع ا٢بركة ا١بمعوية ُب مواجهة الفساد ُب ا١بزائر، فالوضع ال ٱبتلف عن سابقو بالنسبة 
. لؤلحزاب السياسية، كإف كاف أكثر تعقيدا

فالظاىرة ا١بمعوية ُب ا١بزائر ىي سطحية كبسيطة، ألهنا من الناحية السوسيولوجية مثبل ليس ٥با أم 
بل أكثر من ذلك، فقد جاءت االنتقادات ألداء . تأثّب ال على اجملتمع كال على السلطة كأصحاب القرار

ا٢بركة ا١بمعوية من طرؼ بعض إطاراهتا أنفسهم، حيث أكد األمْب العاـ ألكادٲبية اجملتمع ا٤بد٘ب بأف 
ا٢بديث عن ٦بتمع مد٘ب ُب ا١بزائر كما ُب البلداف العربية ىو من باب اجملاز إف ٓب يكن من باب ا٣برافة، 

ألف ا٤بمارسات القائمة ُب حقل ا٢بركة ا١بمعوية تتم بشكل أساسي ُب الصالونات كأماـ كامّبات التلفزيوف 
. 1من خبلؿ إصدار البيانات كعرائض ا٤بساندة فقط

 خطاهبا نفس كتتبُب معينة سياسية ألحزاب تابعة تكوف ما غالبا ا١بزائر ُب ا١بمعيات أف كما
 بناء ُب حقيقية مساٮبة لصا٢بها، كىذا ُب حد ذاتو سبب كاُب ليحوؿ دكف التعبئة بعملية كتقـو السياسي
. السياسية لؤلحزاب توابع ٦برد ا١بمعيات بقيت إذا الفساد ٧باربة على اجملتمع القادر مشركع

                                                             
أنظر، عبد اهلل بوصنوبرة، ا٢بركة ا١بمعوية ُب ا١بزائر كدكرىا ُب ترقية طرؽ ا٣بدمة االجتماعية ُب ٦باؿ رعية الشباب، أطركحة دكتوراه، كلية العلـو -  1

. 116.، ص2010/2011 سكيكدة، اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة 
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كُب ا٤بقابل، ظهرت بعض احملاكالت ا١بريئة من داخل الوطن من أجل كسر ىذا ا١بمود عن العمل 
ا١بمعوم ُب مواجهة الفساد، كأخص بالذكر ىنا ٝبعيتْب اىتمتا ٗبواجهة ظاىرة الرشوة، األكٔب تأسست ُب 

 من طرؼ صحفيْب ك٧بامْب ك٩بثلي مهن حرة، كأخذت على عاتقها مهمة إعبلـ كتوعية 1997فرباير 
 أما ا١بمعية الثانية ٤بكافحة الرشوة فقد .الرأم العاـ، كتقدٙب آراء كاقَباحات بشأف ظاىرة الرشوة ُب ا١بزائر

. 1، كىي تعمل كفرع ٤بنظمة الشفافية الدكلية1999تأسست ُب ديسمرب 

إذف كأماـ كل ىذا الواقع، أم دكر ٯبب أف يلعبو اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مواجهة الفساد؟ 

 لثالفرع الثا

مساىمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد 

من ا٤بؤكد ُب الوقت الراىن، أف أم تطور ُب اال٘باه الدٲبقراطي يرتبط حتما ٗبدل التطور ا٢باصل ُب 
توجهات التفكّب ا٤بد٘ب لدل ا٤بواطن، ذلك أف نوعية ىذا التفكّب ىي العامل األساسي الذم يثرم 

شخصية الفرد كينمي فيو ملكاتو الذىنية كاإلبداعية، كٲبده باالستعداد النفسي كالذاٌب لئلسهاـ ُب تسيّب 
 .الشؤكف العامة سيما تلك الٍب ٥با صلة مباشرة ٗبصا٢بو احمللية

إٔب أم مدل ٲبتلك ا٤بواطن : ما نرنو إليو ىو دكر ضاغط كدفاعي للمجتمع ا٤بد٘ب، كىنا أطرح سؤاال
ا١بزائرم إحساسا يوميا بأف الفساد يؤثر ُب نوعية حياتو اليومية؟ ٯبب أف ٬بلق عند ا٤بواطن ا١بزائرم إدراكا 
يوميا كحسيا بأف الفساد يؤثر ُب نوعية حياتو كغذائو، كتعليم أكالده كمستقبلهم، كٝباؿ ا٢بي الذم يقطن 

. فيو، كأسعار األرض أك الشقة الٍب ٲبتلكها ُب ىذا ا٢بي أك ذاؾ

لقد بقي ا٤بواطن ا١بزائرم بعيدا عن أٔبديات العمل التطوعي، كىذا ُب حد ذاتو سبب كجيو من 
. أجل إخبلء الساحة ا١بمعوية أك ا٢بزبية ألشخاص إنتهازيْب، ٮبهم الوحيد خدمة مصا٢بهم الشخصية

ىذا الكبلـ يقودنا إٔب نتيجة بسيطة ىو أف ا٤بواطن مسؤكؿ عن الفساد الذم ينتشر ُب كل القطاعات، 
. بسبب غيابو ا٤بستمر عن ىذه ا١بماعات الضاغطة

                                                             
 . 261. ٧بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص- 1
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إْب ...إف حضور ا٤بواطن ُب ٝبعيات ٞباية ا٤بستهلك، كأكلياء التبلميذ، كنقابات الصحة، كالعماؿ ك
من مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب، كاف كفيبل على األقل بضماف رقابة على ىذه ا٤بؤسسات، فأصابع االهتاـ قبل 

إف اهلل ال يغّب ما بقـو حٌب يعّبكا ما " أف توجو ٥با أك لغّبىا كاف األفضل أف توجو للذات، يقوؿ اهلل تعأب 
.  فالقطيعة ال ٙبدث التغيّب، ىذا من جهة،"بأنفسهم

إٔب الدكر - ا٣بدمي–كمن جهة أخرل ٯبب على منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب أف تنتقل من الدكر الرعائي 
التنموم، ٗبعُب العمل على تغيّب الواقع ىيكليا كتعظيم القدرات، كالدفاع عن ا٢بقوؽ كٛبكْب القول 

كيعِب ىذا أف دكر ىذه ا٤بنظمات دكر تعبوم يرتبط بالتمكْب، . االجتماعية صاحبة ا٤بصلحة ُب التغيّب
. حيث تعمل على خلق العقلية الناقدة ٤با ٰبدث ُب اجملتمع، كا٤ببدعة ألشكاؿ ككسائل التغيّب كالتقدـ

إف قياـ مؤسسات الدكلة كحدىا ٤بكافحة الفساد يعد أمرا عسّب ا٤بناؿ، إذ ٲبكن للمجتمع ا٤بد٘ب من 
خبلؿ فواعلو كاألحزاب السياسية كا٢بركات ا١بمعوية أف ٲبد يد ا٤بساعدة، لذلك ينبغي أال ينظر ٥بذا 

. 1النشاط على أنو ُب كضعية ٙبدم ٤بؤسسات الدكلة

كنؤكد ىنا على الدكر الذم ٲبكن للنخبة ا٢باكمة أف تقـو بو ا٘باه مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب، إذ 
ٲبكنها أف هتتم بتصميم إطار مناسب لتسهيل ا٬براط ا٢بركة ا١بمعوية ُب مكافحة الفساد ليشمل ىذا 

اإلطار إجراءات قانونية كتنظيمية بل كحٌب توفّب ٙبفيزات مالية لتفعيل دكر ىذه ا٤بؤسسات ُب مكافحة 
. الفساد

 :كىناؾ ٦بموعة من العناصر الٍب ٲبكنها أف تساىم ُب تفعيل ىذا العمل كمنها

 .بناء قاعدة شاملة من ا٤بعلومات كا٤بعارؼ ا٤بختلفة حوؿ الفساد ك٨باطره ا٤بختلفة -

ا٤بساٮبة كا٤بشاركة بشكل إٯبايب لدعم بناء منظومة قانونية مناسبة ٛبكن العمل ا١بمعوم من  -
 .النشاط بشكل حر، كبعيد عن ضغوط النخبة ا٢باكمة

                                                             
 .64. ا٤برجع السابق، صصاّب زيا٘ب،-  1
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ا٤بساٮبة ُب توفّب ا٤بعلومات كا٤بصادر القانونية الٍب ٛبكن من القياـ بدكر فعاؿ ُب مراقبة التمويل  -
 .السياسي لؤلحزاب أك للمرشحْب لبلنتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستويات الشفافية

العمل على مطالبة ا٢بكومات بنشر ا٤بعلومات حوؿ قضايا الفساد ٤بساٮبتها ُب نشر الوعي  -
 .حوؿ قضايا الفساد

العمل على عرض تدابّب إصبلحية على ا٢بكومات با٤ببادرة إٔب ذلك كبالضغط من أجل تنفيذ  -
 .برامج اإلصبلح

تعرية كفضح الفساد، كذلك من خبلؿ الرقابة كالتقييم لكافة أعماؿ القطاع العاـ كا٣باص ُب  -
الدكلة، كإعداد التقارير ا٣باصة ٗبراقبة تنفيذ القوانْب كاالتفاقيات الدكلية ا٣باصة ٗبكافحة الفساد 

 .كالكشف عن مواطن الفساد كعن ا٤بفسدين

توفّب ضمانات أكرب للمجتمع ا٤بد٘ب ضد كل الضغوط الٍب قد يتعرض ٥با أثناء القياـ بنشاطو  -
 .خاصة ما تعلق منو ٗبكافحة الفساد

الفساد ال ينتج إال الفساد، فاجملتمع ا٤بد٘ب ىو اآلخر مطالب ىو اآلخر بإصبلح نفسو، عن  -
طريق هتذيب عملو كىياكلو ٗبا يرنو إٔب ٙبقيق الشفافية ُب تسيّبه، فإخفاقات اجملتمع ا٤بد٘ب ىي 

ُب الوقت الراىن ٚبضع ٤بزيد من التدقيق العاـ، كمن ا٤برجح أف تزداد ا٥بجمات عل منظماتو 
 .كلما تعاظم ارتباطها ٗبسائل سياسية

، فقد كاف ا٤بتطوعوف دائما كمنذ فَبة بعيدة عوامل 1تقوية اال٬براط التطوعي على كل ا٤بستويات -
للتغيّب، إال أف كموف العمل التطوعي للمساعدة على ٘باكز التحديات الٍب تواجو اجملتمع ا٤بد٘ب 
ٓب يتحقق بالكامل بعد حٌب اآلف، كاجملتمع ا٤بد٘ب ٰبتاج إٔب أف ٰبدد اإلسَباتيجيات الٍب تؤدم 

                                                             
1
 :عبد ا٤بالك رداكم، دكر اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مكافحة الفساد، مداخلة منشورة على ا٤بوقعأنظر، -  

http://www.univmedea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20co
rruption2009-2010/26.pdf  

http://www.univmedea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/26.pdf
http://www.univmedea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/26.pdf
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إٔب تعزيز التطوعية باعتباره كسيلة لبناء ٛباسك اجتماعي أكرب، كلتعبئة ا٤بوارد كالوصوؿ إٔب 
 .السياسة القيمية ا٤برتبطة با٤بعلومات

من كاجب مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب تقدٙب التقارير الدكرية عن أعما٥با كأنشطتها كميزانياهتا إٔب  -
الدكلة كإٔب ا١بهات ا٤بختصة، كذلك لتقوٙب مدل انسجاـ أنشطة ا٤بؤسسة مع خططها اإلدارية 

 .كا٤بالية كمبادئ النزاىة كالشفافية

يستطيع اجملتمع ا٤بد٘ب أف يساىم ُب ترشيد اإلنفاؽ العاـ عن طريق الرقابة على ا٤بوازنة العامة  -
كا٤بشاركة ُب إعدادىا كتنفيذىا حٌب كإف كاف ذلك بشكل مباشر، كقد ظهر ُب اآلكنة األخّبة ما 

، ٕبيث يسمح ٤بنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب ُب بعض البلداف با٤بساٮبة ُب 1يسمى با٤بوازنة التشاركية
إعداد كالرقابة على موازنة اجملالس احمللية، هبدؼ إعادة ترتيب األكلويات االجتماعية ٩با يساىم 

ُب ٙبسْب ا٢بياة العامة للمواطنْب كرفع كفاءة النفقات، كزيادة الشفافية كا٤بساءلة ُب اإلدارة 
 .العامة كخلق ثقة للمواطن ُب اإلدارة احمللية

 مؤسسات اعتماد خبلؿ من يأٌب الفساد من للحد ا٤برجوة األىداؼ ٙبقيق أف نستخلص كعليو
 إعادة بضركرة ا٤بؤسسات كالتزاـ كاحملاسبة ا٤بواطنة كركح الوعي لنشر مدركسة السَباتيجياتاجملتمع ا٤بد٘ب 

 أف ٲبكن الٍب ا٤بتطورة التكنولوجيا كاعتماد الفساد حاالت عن الكشف آليات  كاستحداثهتا،إدار ىيكلة
  .الفساد حاالت من الكثّب التخلص من ُب تساىم

                                                             
 أك السكاف يقرر خبل٥با من الٍب اآللية ىي التشاركيو فا٤بوازنة عاـ كبشكل آلخر، مكاف من ٚبتلف ألهنا التشاركيو للموازنة موحد تعريف يوجد ال-  1

 تنحصر ال كىنا ، التطوعية العامة الدٲبقراطية ٤بمارسة ا٤بباشرة العملية إذا فهي ا٤بتاحة، العامة ا٤بوارد من جزء أك ٝبيع ٚبصيص قرار صناعة ُب يساٮبوا
 فا٤بوازنة شفافيتها، مستول كٙبسْب ا٢بكومية اإلدارة على كالرقابة اإلنفاؽ بأكلوية تتعلق قرارات باٚباذ ذلك تتجاكز بل باالنتخابات، ا٤بواطنْب مشاركة

 من عدد ُب 1989 عاـ ُب ر٠بي بشكل ظهرت .الرشيد ا٢بكم ظهور ظل ُب جاءت كقد التمثيلية، الدٲبقراطية مع ا٤بباشرة الدٲبقراطية تربط التشاركيو
 ُب النموذج كطبق صغّبة، مدف عدة ٥با كيتبع ، (نسمو مليوف  1,3  سكاهنا عدد) PORTO ALEGRE ) )بورتو مدينة خاصة الربازيلية ا٤بدف

  ىوريزكنت بيلو مدينة ُب أيضا تشاركيو إسكاف موازنة ٭بوذج طبق ٍب نسمة،230,000 ) سكاهنا  عدد )جريفيتام مدينة ُب الصغّبة، ا٤بدف إحدل
 السكاف أف حيث ( 1990 ) عاـ األرجوام ُب ذلك بعد لتطبق الربازيل ُب بلديو  180 من ُب أكثر طبقت ٍب . (نسمة مليوف 2,1  سكاهنا عدد)

 ُب طبقت ٍب كمن ككولومبيا، بوليفيا، اإليكوادكر، ُب طبقت ، البّبك إٔب باإلضافة .ا٣بماسية خطتها ُب البلدية موارد الستعماؿ دليل توفّب لضركرة دعوا
 ُب ككذلك ، كفرنسا أ٤بانيا، ، ايطاليا ، اسبانيا من مدف مثل أكركبا مدف من عدد ُب ككذلك ا٤بكسيك ، تشيلي ، األرجنتْب مثل البلتينية أمريكادكؿ 

 :كللمزيد حوؿ ا٤بوازنة التشاركية، أنظر، ا٤بوقع. أسيا مثل سّبيبلنكا كُب الكامّبكف، مثل دكؿ إفريقيا

http://pbcoalition.com/download/al%20mowazna%20al%20tsharokeyeh%202.pdf 
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 للمواطنْب، ينبغي أنو العا٤بية الشفافية منظمة مؤسسي أحد كىو "ايغن بيَب" يقوؿ الشأف ىذا كُب
 ٧باميْب بل فقط، اإلصبلح ألثار سلبيْب متلقْب يكونوا أال صبلح،اإل  عمليةمن ا٤بستفيدينهنم كو

 ا٤بواطنْب جانب من تأٌب باإلصبلح ا٤بطالبات أف ُب شك من كما تنفيذه، لعمليةا كحراس عنو، مدافعْب
 كحدىا تكفي ال السياسية اإلرادة أف كيضيف الناس، عامة كعي إيقاظ يقتضي لذا ا،مسياس الناشطْب
 على ابناء ا٢بكومة تقرر كعندماأك اجملتمع ا٤بد٘ب  ، بعبئها الشعبينهض أف من بد ال بل الفساد، ٤بواجهة
 بذلك لبامطا أيضا فرد كل يكوف الفساد، ضد ما شيء بعمل تقـو أف كخارجها، الببلد داخل من ضغط

 .1ا٣باصة مصلحتها إطار ُب تتصرؼ أف على ا٢بكومة تزيد فلن كإال

ُب ضوء استمرار البحث عن دكر ا٥بيئات غّب الر٠بية ُب مكافحة الفساد، يظهر دكر اإلعبلـ ُب 
. تسليط األضواء على الفساد باعتباره ا٣بط األكؿ ُب فضح أعماؿ الفساد

المطلب الثاني 

 دكر اإلعالـ في مكافحة الفساد

إذا كانت مهمة األمن ىي ٧باربة ا١برٲبة كاحملافظة على األمن، فإف ىذه ا٤بهمة ُب ا٢بقيقة ال تقف 
عند ىذا ا٢بد بعينو، بل ال بد من إٯباد مناخ فعاؿ كمثمر من التعاكف الناجح بْب رجاؿ األمن كا٤بواطنْب، 

ُب سبيل ٙبقيق األمن كاالستقرار، ألنو بدكف التعاكف البناء، فإف ا١بهود من طرؼ كاحد تظل ٧بدكدة 
اإلمكانية، كغّب متكاملة، كخّب من يقـو بتعميق جسور التعاكف ىي كسائل اإلعبلـ، ٗبا ٛبتلك من تأثّب 

 .كقدرة على تنمية الوعي االجتماعي كتوطيد االنسجاـ الداخلي لضماف ٞباية األمن

لقد أضحى اإلعبلـ ُب عصرنا الراىن قوة ٥با أبعادىا االجتماعية ٗبقدار ما ٥با من قوة سياسية 
، فوسائل اإلعبلـ تنقل إلينا ا٤بعلومات كاآلراء، عن طريق نشاطها االتصإب، فتنقل 2كاقتصادية كثقافية

 .العادات كالتقاليد كتعزز القيم السائدة ُب اجملتمع، كقد تقـو هبدـ قيم سائدة كتقـو ٖبلق عادات جديدة

                                                             
 .121.، ص2005أنظر، بيَب إيغن، ترٝبة ٧بمد جديد، شبكة الفساد كاإلفساد العا٤بية، قدس للنشر كالتوزيع، سوريا، -  1
 .97.، ص2011 سعد سلماف ا٤بشهدا٘ب، اإلعبلف التلفزيو٘ب كتأثّبه ُب ا١بمهور، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف، أنظر،-  2
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كمع أف ا٤بؤسسة اإلعبلمية ال تعمل من الفراغ، كال تنطلق من ا٣بواء، كبغض النظر عن شكلية 
مقركءة، مسموعة، )كنوعية النظاـ السائد كشخصية كنوعية الوسيلة اإلعبلمية  (عامة أك خاصة )ا٤بلكية 

، إذ ىي عبارة عن أجهزة معقدة أكجدهتا قول معينة من أجل ٙبقيق أىداؼ كخدمة معينة، كائنة ما (مرئية
. كانت ىذه األىداؼ كا٤بصاّب

كأف كل مؤسسة إعبلمية معنية كمنهمكة ُب ٙبقيق كخدمة مشركع حددتو القول الٍب ٛبلكها 
. كتوجهها كٙبدد منطلقاهتا، من أجل التفاعل مع الواقع ا٤بوضوعي كتشخيص معطياتو، كمعا١بة أحداثو

كيسمح دكر كسائل اإلعبلـ ُب مكافحة الفساد انطبلقا من كوف ا٤بعلومة كالسرعة ُب انتقا٥با 
أصبحت ا٤بيزة الٍب تفرؽ هبا األنظمة ا٤بتقدمة عن غّبىا، حيث يتمثل دكر ا٤بعلومة أساسا ُب العمل على 

، كىذا ما يسمح لؤلفراد من تتبع أم نشاط تقـو بو ا٢بكومة، كمن ٍب 1توسيع فضاءات النزاىة كالشفافية
 .تشكل كسائل اإلعبلـ القاعدة األساسية للتنبيو عن أم سلوؾ فاسد

بل أكثر من ذلك، فكما يرل األستاذ ٧بمود بلحيمر أنو ال ٲبكن الوصوؿ بنظاـ سياسي ما إٔب 
مرتبة ا٢بكم الراشد كإٔب ا٤بستول الذم ٲبتلك فيو آليات فعالة كصارمة ٤بكافحة الفساد كالرشوة، كيعطي 
للمواطنْب إمكانية اإلطبلع على تسيّب الشأف العاـ ُب غياب صحافة حرة، فوجود إعبلـ حر على حد 

تعبّبه حتما سيقود إٔب إضفاء الشفافية ُب ا٢بياة العامة، كىذا يوفر ا٤بعلومات الضركرية الٍب تدفع مؤسسات 
. 2الرقابة األخرل كي تفعل آليات مكافحة الفساد كردع ا٤بفسدين

فنشر األخبار ا٤بتعلقة بالفساد كتعليقات األعمدة الصحافية صانعة الرأم عليها، كمناقشتها ُب 
ا٢بوارات اإلذاعية كالتلفزيونية كعرب كسائل االتصاؿ ا٢بديثة، كمتابعة أصدائها داخل اجملتمع، من شأنو خلق 

، باإلضافة إٔب كلع رجاؿ اإلعبلـ الدائم بالسبق ُب 3رأم ضاغط يربك القول النافذة حامية الفساد
الكشف عن ا٣برب ٗبا ٯبعل من اإلعبلـ رقابة غّب تابعة أك خاضعة إٔب أجهزة الرقابة الر٠بية الٍب ٛبد 

                                                             
1
 علي بن فايز ا١بحِب، مكافحة الفساد من منظور إعبلمي، أكادٲبية نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات كالبحوث، الرياض، أنظر،-  

 .513.، ص2003
2
،  05.، ع2007جامعة تلمساف، /أنظر، ٧بمود بلحيمر، دكر كسائل اإلعبلـ ُب مكافحة الفساد، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية، كلية ا٢بقوؽ -  

 .100.ص
 .461.إ٠باعيل الشطي، ا٤برجع السابق، ص-  3
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با٤بعلومات، بل إنو يكاد يكوف رقابة على ا١بميع ٗبا فيهم أجهزة الرقابة الر٠بية، كٲبكنو تفجّب فضائح 
 .الفساد قبل اكتشاؼ ا٤بؤسسات الر٠بية ٥با

 الشهّبة كالٍب كشفت فيها الصحافة تورط رئيس الواليات ا٤بتحدة 1"ككترغيت"كلعل فضيحة 
بالتجسس كالتنصت ضد خصومو السياسيْب، أكرب شاىد على دكر اإلعبلـ " ريتشارد نيكسوف "األمريكية 

ُب التصدم للفساد، فقد انتهت ا٢بملة اإلعبلمية إٔب إقالة رئيس أكرب دكلة غربية كرئيس أشهر 
 .الدٲبقراطيات ا٤بعاصرة

، الٍب كشفت "كثائق بنما"فتحت عدة دكؿ ٙبقيقات ُب عمليات تبييض أمواؿ بعد فضيحة كما 
كسرعاف ما ظهرت آثار الزلزاؿ الذم  .تورط مسئولْب سياسيْب كبار حوؿ العآب ُب عمليات هترب ضرييب

 مليوف كثيقة، من 11.5، كالواقعة ُب "موساؾ فونسيكا"أحدثتو الوثائق ا٤بسربة من مكتب احملاماة البنمي 
ىزة سياسية ُب أيسلندا إٔب إطبلؽ ٙبقيقات ُب فرنسا كإسبانيا كأسَباليا كصوال إٔب تنديد ركسيا كغّبىا من 

 .2ثائقكالدكؿ الٍب كردت أ٠بائها ُب اؿ

حيث أعلن القضاء البنمي، فتح ٙبقيق ُب الوقائع الٍب أكردهتا كسائل إعبلـ كطنية كدكلية ٙبت اسم 
، كأكضحت النيابة العامة أف التحقيق يرمي لتبياف ما إذا كانت ىذه الوقائع تنطوم على "أكراؽ بنما"

كأقرت النيابة  .٨بالفات قانونية، كٙبديد مرتكيب ىذه ا٤بخالفات، كما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية

                                                             
، حيث فاز بصعوبة شديدة ريتشارد نيكسوفعامنا سيئنا على الرئيس  1968كاف عاـ  .أمريكا تاريخُب  سياسية فضيحةككترغيت ىو اسم ألكرب - 1

صعبان  1972، ٩با جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسوف أثناء معركة التجديد للرئاسة عاـ %42إٔب % 43.5على منافسو الدٲبوقراطي ٮبفرم، بنسبة 
ألقي القبض على ٟبسة  1972 يونيو 17كُب  .مبُب ككترغيتا٤بنافس ُب  ا٢بزب الدٲبقراطيقرر الرئيس نيكسوف التجسس على مكاتب . جدان 

 مكا٤بة، فتفجرت أزمة سياسية ىائلة 64قد سجل  البيت األبيضكاف . كىم ينصبوف أجهزة تسجيل ٩بوىة ا٢بزب الدٲبقراطيٗبقر  كاشنطنأشخاص ُب 
 سبتمرب 8ٛبت ٧باكمتو بسبب الفضيحة، كُب  .1974عاـ  أغسطساستقاؿ على أثر ذلك الرئيس ُب  .نيكسوفكتوجهت أصابع االهتاـ إٔب الرئيس 

 https://ar.wikipedia.org/wiki:  أنظر، ا٤بوقع.بشأف الفضيحة ريتشارد نيكسوفعفوان ٕبق  جّبالد فوردأصدر الرئيس األمريكي  1974
2
 :أنظر، ا٤بوقع-  

http://klmty.net/519368-

%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7__%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD__%

D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85___%D8%A7%D8%B3%D8%

AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%
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ىي على درجة غّب مسبوقة من التعقيد كاتساع " أكراؽ بنما"العامة البنمية بأف ا٤بعلومات الواردة ُب 
1النطاؽ، لكنها أكدت أهنا ستستخدـ كل الوسائل ا٤بتاحة أمامها ُب سبيل إ٪باز ىذا التحقيق

. 

عندما ٰبَـب ا٢بق ُب اإلعبلـ، فإف ىذا ا٢بق يتحوؿ إٔب أداة لكشف أم انتهاؾ ٢بقوؽ اإلنساف ك
كالواقع ا٤بعاصر يطلعنا على ٭باذج من التجاكزات الٍب فضحها اإلعبلـ . للفرد أك للجماعة كمن أم جهة

كخاصة موقع كيكيليكس كدكره ُب ٙبريك الشارع العريب كمنو تونس، حيث ًب إسقاط نظاـ الرئيس زين 
. 2"الفساد" ككاف ا٤بتهم الرئيسي ُب ذلك 14/01/2011العابدين بن علي يـو 

، دكر اإلعبلـ ُب (الفرع األكؿ)كللخوض أكثر ُب ا٤بوضوع، نستعرض مقومات اإلعبلـ النزيو 
(. الفرع الثاني)إشاعة قيم النزاىة 

الفرع األكؿ 

 مقومات اإلعالـ النزيو

ال ٲبكن لئلعبلـ أف يقـو بأداء رسالتو النبيلة، ما ٓب يكن ىو ُب حد ذاتو يشتمل على خصائص 
. كمقومات تؤىلو فعبل للقياـ هبذه األدكار، فالفاسد ال ٰبارب الفساد

: كمن ٝبلة ما ٫بصيو من مقومات يرتكز عليها اإلعبلـ النزيو

 

 

                                                             
ك من الشخصيات ا٤بعركفة الٍب كردت ا٠بها ُب الوثائق ىو كزير الصناعة ك ا٤بناجم ا١بزائرم عبد السبلـ بوشوارب ، الذم . أنظر، ا٤بوقع السابق-  1

شركة  كومبِب ركاياؿ اريفاؿ  2015 ابريلٲبتلك حسب ا٤بعلومات ا٤بنشورة شركة  ُب بنما الٍب تعترب جنات التهرب الضرييب ُب العآب ،  حيث أسس ُب 
 األشغاؿ تنشط ُب كل من تركيا ك بريطانيا ك ا١بزائر، ك تنشط ُب ٦باالت التمثيل التجارم ك ا٤بفاكضات التجارية ك كذا أهنا أكراقهاكورب  على 

السويسرم  ،ك تتم تسّب الشركة   NBAD العمومية ك النقل البحرم كعرب السكك ا٢بديدية ،   ك استطاع من خبل٥با فتح حساب مصرُب ٗبصرؼ
 : أنظر، ا٤بوقع.ك مقرىا دكقية لوكسمبورغ" شركة الدراسات ك االستشارات"االسم  اختصار CEC  تابعة لبوشوارب نفسو ا٠بوأخرل من شركة األـ

http://algpress.com/article-43520.htm  
 .34.، ص05.، ع٦2011بلة دفاتر السايسة كالقانوف، جواف - اإلعبلـ ا١بزائرم ٭بوذجا–أنظر، نادية خلفة، حقوؽ اإلنساف ُب اإلعبلـ -  2

http://algpress.com/article-43520.htm
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استقاللية كسائل اإلعالـ : أكال

 ا٤بتعلق 12/051 كرس ا٤بشرع ا١بزائرم حرية اإلعبلـ كاستقبلليتو من خبلؿ القانوف العضوم رقم
ٲبارس نشاط اإلعبلـ ٕبرية ُب إطار أحكاـ ىذا القانوف كالتشريع " أنوباإلعبلـ حيث تنص ا٤بادة منو على 

 ".كالتنظيم ا٤بعموؿ هبما

 ا٤بستحدثة كالٍب تنص على أنو 50كما ضمن التعديل الدستورم األخّب ىذا ا٤ببدأ من خبلؿ ا٤بادة 
حرية الصحافة ا٤بكتوبة كالسمعية البصرية كعلى الشبكات اإلعبلمية مضمونة، كال تقيد بأم شكل من " 

 ".أشكاؿ الرقابة القبلية

فبل ٲبكن ا٢بديث عن ٧باربة الفساد دكف كجود إعبلـ حر، حيث أف ٛبتع كسائل اإلعبلـ ٕبرية  
التعبّب ٲبكنها من ا٤بشاركة بفاعلية ُب عملية احملاسبة كا٤بساءلة كنشر الشفافية كٛبثيل مصاّب ا٤بواطنْب 

. كالدفاع عنها

كُب ىذا يقوؿ العبلمة عبد الرٞبن . كالسيطرة على اإلعبلـ تتيح لؤلنظمة السياسية تطبيق الفساد
االستبداد يضطر الناس إٔب استباحة الكذب كالتحايل كا٣بداع كالنافق كالتذلل كإٔب مراغمة :" الكواكيب 

 فالفساد ليس مؤامرة معرب عنها بإجراءات منحرفة، إ٭با ىو .2"ا٢بس كإماتة النفس كنبذ ا١بد كترؾ العمل
. عقلية كمنهج يقوداف إٔب بناء منحرؼ يوفر الفرصة النتشار العطب كا٣بلل

كمازاؿ سؤاؿ ملكية كسائل اإلعبلـ ُب العآب العريب مفتوحا دكف إجابة هنائية، ففي أغلب ىذه 
البلداف تفرض الدكلة احتكارا كامبل على الوسائل ا٤بسموعة كا٤برئية، بينما يبدك األمر أقل تقييدا بالنسبة 

 كلكن ىذه السلطة إذا ٓب تكن ٛبلك الصحف أك كسائل اإلعبلـ األخرل عمليا فهي .للصحافة ا٤بكتوبة

                                                             
1
 .21.، ص2.، ع2012.ر. يتعلق باإلعبلـ، ج2012 يناير 12 ا٤بؤرخ ُب 12/05 القانوف العضوم رقم أنظر،-  

، 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت، 02.ط- سلسلة الَباث القومي– عبد الرٞبن الكواكيب، األعماؿ الكاملة للكواكيب أنظر،-  2
 .499.ص
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ٛبلكها ألشخاص أك جهات مقربة منها، كُب حاؿ ظهور كسيلة إعبلمية خاصة ٙباكؿ توسيع ىامش 
.   1استقبلليتها، فهي تبلقي أنواعا ٨بتلفة من التضييق ا٢بكومي

كعلى صعيد آخر يرل األستاذ ٧بمود بلحيمر أف كسائل اإلعبلـ إذا كانت مستقلة ُب معظمها عن 
سيطرة الدكلة، فهي ليست مستقلة عن ىيمنة أصحاب ا٤باؿ كا١بهات الٍب ٛبو٥با أك الٍب ا١بهات ا٤بالكة، 

. 2ٕبيث تتحوؿ إٔب خدمة ٣بدمة أصحاب ا٤باؿ كالنفوذ بدؿ مصاّب ا١بمهور العريض

 باإلعبلـ األمر تعلق إذا خصوصا الرضا، من نوعا يطبعو ا١بزائر ُب اإلعبلـ لوسائل ا٢بإب ا٤بشهد إف
 ا٤بفركض ذلك ا٢باجز من جزءا يكسر أف استطاع نشاطو، ٤بمارسة أمامو اجملاؿ كفتح حداثتو فرغم ا٣باص،

. لسنوات الر٠بي اإلعبلـ فرضو الذم اإلعبلمي التعتيم ذلك كيزيل ا٤بعلومة على

كىنا نبلحظ أف اإلعبلـ ا٣باص قد فتح اجملاؿ ٕبيث أصبح متنفسا للتبليغ عن بعض قضايا الفساد 
الٍب ٓب تصل يد القضاء إليها، لكن يبقى ا٣بطر ا٢بقيقي الذم يبقى يواجو اإلعبلـ ا٣باص، ىو أف يستغل 

. من بعض فئات ا٤بصلحة ا٣باصة على حساب ا٤بصلحة العامة

كبفضل ىذا االنفتاح، استطاعت الصحافة ا٤بكتوبة أف تثّب العديد من القضايا ا٤بتعلقة بالفساد، إذ 
توغلت ُب أعماؽ الظاىرة سواء من خبلؿ التقارير أك التحقيقات الٍب يقـو هبا الصحفيوف، أك من خبلؿ 

. مقاالت اليومية كاألسبوعية الٍب يعدىا الكتاب الصحفيوف، كىي كلها إسهامات إلثراء موضوع الفساد

 حديثة قاـ هبا 3كال يكفي ا٤بقاـ لسرد كل عناكين الصحف، لكن ٲبكننا اإلشارة إٔب دراسة أكادٲبية
كبل من األستاذين رضواف سبلمن كناجي أكزليفي من كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ٔبامعة بسكرة، 

ىي أكثر الصحف الوطنية الٍب تعاِب كتفضح الفساد ُب ا١بزائر، من " ا٣برب"أين توصلوا إٔب أف جريدة 

                                                             
1
فا١برائد الضعيفة السحب تظل دكما فاقدة الستقبلليتها كمضطرة إٔب البحث عن رضا ا٢بكومة . 507.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  

حٌب تضمن قدرا معينا من الصفحات اإلشهارية من ا٤بؤسسة الوطنية للنشر كاإلشهار، علما اف التوزيع عادة ما يتم تبعا ٤بقتضيات الزبائنية، كالوالء 
 .كالنفوذ كالعبلقات الشخصية، ٩با يعِب انعداـ الشفافية أك إسَباتيجية مدركسة للسلطات العمومية

2
 .٧.103بمود بلحيمر، ا٤برجع السابق، ص-  

جريدة ا٣برب بتاريخ -حسب دراسة تناكلت مواضيعها بالتحليل–أكثر الصحف الٍب ٙبارب كتفضح الفساد ُب ا١بزائر " ا٣برب" زبّب فاضل، أنظر،-  3
06/04/2012. 
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ال تتواف " ا٣برب"خبلؿ معا١بتها اليومية لقضايا االختبلس كالرشوة كاستغبلؿ النفوذ، كأفادت الدراسة بأف 
.  عن ذكر مصادر األخبار ا٣باصة بالفساد االقتصادم ، ٗبا ٲبنحها ا٤بصداقية كا٤بوضوعية كاالحَبافية

 قضايا تعاِب الٍب الصحف أىم ألهنا األخرل، بالصحف مقارنتها أساس على'' ا٣برب'' اختيار كًب
 إٔب النتائج كأشارت ، 2012 إٔب 2010 سنة من الصادرة ا١بريدة أعداد كٙبليل معا١بة ٛبت ك٥بذا الفساد،

  .ا١بزائر ُب االقتصادم الفساد قضايا ٨بتلف ُب إعبلمية مادة خصصت ''ا٣برب'' جريدة'' أف

 تداكال ا١برائد أكثر جعلها ما ا٤بعمقة، الصحفية التحقيقات على  اعتمدت ''ا٣برب'' بأف أيضا كتبْب
 الوطِب الدرؾ من ا٤بتنوعة ا٤بصادر خبلؿ من أخبارىا مصداقية على أيضا كاعتمادىا للفساد ك٧باربة

 .1ذاتو حد ُب الصحفي كٙبقيقات كا١بمارؾ كالشرطة

لكن رغم ىذا االنفتاح على اإلعبلمي على قضايا الفساد ُب ا١بزائر، إال أنو ُب دراسة أجرهتا خلية 
  %56.1مكافحة الفساد كٞباية ا٤باؿ العاـ التابعة للرابطة ا١بزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف، تبْب أف 

. 2من ا٤بستجوبْب عربكا عن عدـ رضاىم من التغطية اإلعبلمية لقضايا الفساد ُب ا١بزائر

المصداقية في الطرح : ثانيا

تعترب ىذه الصفة بالغة األٮبية ُب اإلعبلـ الناجح، حيث أف تتبع ا٢بقائق كالوقائع كااللتزاـ بركايتها 
كما كقعت ىي الضمانة األساسية للفوز بثقة الناس الذين ىم غرض ا٤بادة اإلعبلمية، كىذا يستلـز التأكد 

. من مصادر ا٣برب 

كيضعف من دكر اإلعبلـ على مقاكمة الفساد عنصرا ىاما كىو تسرب الفساد إٔب ا٤بؤسسة اإلعبلمية 
ٕبد ذاهتا كالذم يتمثل ُب نشر الشائعات الٍب ال أساس ٥با من الصحة كاالبتزاز أك نشر بيانات صحفية ال 

. مضموف ٥با، كالوالء السياسي األعمى الذم يقدـ موضوعات غّب صحيحة بغرض النيل من ا٣بصـو

                                                             
1
 .زبّب فاضل، ا٤برجع نفسو-  

 نساء ، كما أف تقسيم ٦بتمع الدراسة كاف ُب أغلبو شباب %38 رجاؿ، ك %62 كالية منهم 24 شخص، مست 1600مشلت ىذه الدراسة -  2
  http://www.djazairess.com/djazairnews/32292  أنظر، ا٤بوقع.  سنة40 ك 18تراكحت أعمارىم بْب 

http://www.djazairess.com/djazairnews/32292
http://www.djazairess.com/djazairnews/32292
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كترجع أٮبية مصداقية كسائل اإلعبلـ إٔب أف ٝباىّب القراء أك ا٤بستمعْب أك ا٤بشاىدين، عندما ال تثق 
فيها كٙبَبمها كمؤسسة من مؤسسات اجملتمع ستفقد مصداقيتها، كتلجأ إٔب مصادر أخرل للبحث عن 

. ا٤بعلومة، كاألسوأ لو تكوف ىذه األخّبة ىي األخرل غّب موضوعية

. كىنا يقوؿ خرباء اإلعبلـ ك االتصاؿ، إف ا٢بل من السهل جدا كصفو لكن من الصعب جدا ٙبقيقو
فا١بمهور ينبغي أف يكوف مقتنعا بأف ا٢بكومة تقدـ لو ا٢بقيقة، كال شيء غّبىا، كينبغي أف يكوف مقتنعا 

كذلك أنو ُب بعض ا٢باالت ال تستطيع ا٢بكومة أف تذيع ا٢بقيقة كلها، بسبب تأثّبىا على الشؤكف 
. 1ا٣بارجية

 الحيادية: ثالثا

عمل كسائل اإلعبلـ كاإلعبلميْب كما يقتضيو مفهـو ا٢بيادية ٲبكن تشبيهو بعمل ا٤برآة العاكسة، 
فليس من حق كسائل اإلعبلـ أف تطبع كتنشر كتذيع ما تريد من غّب ضوابط، فهي مطالبة بنقل ا٢بقيقة 

 فإذا ا٫برفت ُب كظيفتها الطبيعية، فهنا ىي تساىم ُب إفساد الدٲبقراطية ألهنا ٙبولت إٔب .كليس العكس
. أداة ُب أيدم ٦بموعات الضغط كأصحاب ا٤باؿ كا٤بصاّب

إنو ٤بن الصعب أف نطلب من اإلعبلمي ا٢بيادية ا٤بطلقة، كلكننا نطلب منو ا٤بوضوعية كاألمانة ُب 
النقل كمراعاة ضمّبه كمسئوليتو الوطنية، كوف أف اإلعبلـ أحد أىم األدكات الشعبية كالر٠بية الٍب تسهم 

بصورة مباشرة ُب بناء الوطن، كاالستخداـ السليب لو ٯبعلو أحد أدكات التخلف كالفساد السياسي 
. كاالجتماعي كاالقتصادم

 من بْب ا٤بعايّب الٍب ٲبكن أف تصنع حيادا إعبلميا مع ٨بتلف األحداث السياسية الراىنة ٛبييز كعليو،
الصحفيْب للخطوط الفاصلة بْب مهنة الصحافة كالعمل السياسي كالفصل بْب قناعاهتم السياسية كالعمل 

على ضركرة مراجعة ا٤بؤسسات اإلعبلمية ا٢بكومية كاألحزاب السياسية ينبغي التأكيد  كما .الصحفي

                                                             
  http://www.yabeyrouth.com/pages/index3378.htm  أنظر ا٤بوقع-  1

http://www.yabeyrouth.com/pages/index3378.htm
http://www.yabeyrouth.com/pages/index3378.htm
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خطاهبا السياسي كاإلعبلمي، كعدـ التعامل مع اإلعبلميْب كأطراؼ ُب  الصراع السياسي، أك كمسوقْب 
. كمركجْب لسياستها

  االمتناع عن التشهير ك االتهاـ الباطل كالقذؼ ةضركر: رابعا

 الصحفي حقيقة مطالب باالمتناع عن نشر أم معلومات من شأهنا أف ٙبط من قدر اإلنساف أك 
فلكل منا حياتو ا٣باصة الٍب ٰبرص أف تظل بعيدة عن . تنقص من اعتباره أك تسيء إٔب كرامتو ك٠بعتو

هتم الرأم العاـ، كال تعِب  العبلنية كالتشهّب فحياة الناس ا٣باصة كمشاكلهم الشخصية كلها أمور ال
ا٤بصلحة العامة بل إف ا٣بوض فيها ٲبس حقا مقدسا من حقوؽ اإلنساف كىو حريتو الشخصية ُب التصرؼ 

كيَبتب على ٨بالفة ىذا ا٤ببدأ ُب بعض األحيػاف الوقوع ُب . كالقوؿ كالعمل بغّب رقيب إال القانوف كالضمّب
 .1ا١برائم  الٍب  ترتكػب  من خبلؿ الوسائػل  العبلنيػة  كىي جرٲبػة القذؼ كالسب

كل ىذه ا٤بقومات نرل أهنا ضركرية من أجل قياـ إعبلـ حر كنزيو يأخذ على عاتقو مهمة الضغط 
. من أجل اإلصبلح كقيادة ٦بهودات لفضح الفساد كإشاعة قيم النزاىة

الفرع الثاني 

 دكر اإلعالـ في إشاعة قيم النزاىة

تتحمل كسائل اإلعبلـ ا٤بقركءة كا٤بسموعة كا٤برئية مسؤكلية تارٱبية ُب مكافحة الفساد بكافة أشكالو، 
على اعتبار أهنا ٛبثل السلطة الرابعة ُب اجملتمع بعد السلطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية، كبالتإب فهي 

. 2تشكل سلطة شعبية تعرب عن ضمّب اجملتمع كٙبافظ على مصا٢بو الوطنية

كإذا كانت البطالة كالتضخم كا٬بفاض مستول الفرد كالتبلعب ُب األسعار ا٣باصة بالسلع 
االستهبلكية لتعرب ُب بعض األحياف بشكل أك بآخر عن البعد االقتصادم لظاىرة الفساد، من حيث أف 
معظم األسباب ا٤بؤدية إٔب ىذه ا٤بشاكل تكوف كفق ٚبطيط اقتصادم يستفيد منو بعض األفراد، إال أف 

                                                             
1
 .271.ف، ص.ت.، دار ا٤بعارؼ، القاىرة، د02.ط- رسالة كاستعداد كفن كعلم–أنظر، خليل أٞبد صابات، الصحافة -  

ف، .س.ا٤بكتب العريب ا٢بديث، اإلسكندرية، د- أسبابو كطرؽ مكافحتو سياسيا، إداريا، اقتصاديا، اجتماعيا– أٞبد شليب، الفساد السياسي أنظر،-  2
 .321.ص
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اإلعبلـ ٯبب أف يوضح للناس الفرؽ بْب األسباب ا٤برتبطة بالتطور االقتصادم كاألسباب ا٤برتبطة بالفساد 
. 1االقتصادم

ىو شكل من أشكاؿ انتهاؾ  (سياسي، إدارم، اقتصادم)كماداـ أف الفساد بأشكالو ا٤بختلفة 
حقوؽ اإلنساف، نظرا ٤با تَبتب عليو من تأثّبات سلبية على مسار التنمية ا٤بستدامة كاإلضرار ٕبقوؽ 

ا٤بواطنْب، فقد لعبت كسائل اإلعبلـ ُب كثّب من اجملتمعات ا٤بتقدمة كالنامية دكرا ىاما ُب كشف كثّب من 
قضايا الفساد الٍب تورط فيها كبار ا٤بسؤكلْب ُب عمليات تقاضي رشاكل كعموالت لعقد صفقات مع بعض 

. الشركات األجنبية

ال ٱبيف فقط أعداء التغيّب - على حد تعبّب األستاذة نادية خلفة-فاإلعبلـ ا٢بر كالنزيو كا٤بسؤكؿ 
إٔب األفضل كاألحسن كاألقول، كلكن أكثر من ذلك فهو يتسم بركح ا٤ببادرة كقدرة ا٤بشاركة ُب رسم 

السياسات العامة كٙبليلها كتقييمها صنعا كتنفيذا كرقابة، كما يعمل على تنظيم القدرات كا٤بساٮبة ُب نشر 
. 2قيم الدٲبقراطية كمزايا ا٢بكم الراشد

 أف ىناؾ فئتاف من ا٤بؤشر ٥بما داللة على مدل استعداد كسائل اإلعبلـ 3كيرل جانب فقهي
٤بكافحة الفساد، إحداٮبا تقيس مدل صبلحية ا٤بعايّب االجتماعية كالقانونية ٢بماية كتعزيز التعبّب ا٢بر 

. كالوصوؿ إٔب ا٤بعلومات الر٠بية، فيما تبحث األخرل ُب أمر تطبيق الصحافة للمقاييس ا٤بهنية ا١بيدة

كيعد ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات الصحيحة أمرا أساسيا لكونو يساعد ا٤بواطنْب على اٚباذىم القرارات 
الواعية كا٤بسؤكلة ا٤بتعلقة بشأف مستقبل بلدىم كالطريقة الٍب يريدكف أف ٰبكموا من خبل٥با، بدال من اٚباذ 

. القرارات ا٣باطئة كا٤بستندة على ا٤بعلومات ا٤بغلوطة الٍب تضر ُب آخر ا٤بطاؼ ٗبصلحة البلد

 فإنو ٲبارس بذلك كظيفة رقابية تعرؼ ٖبدمة ،كما أف اإلعبلـ من خبلؿ تقدٲبو ٤بعلومات صحيحة
الصاّب العاـ، كالٍب تعِب كشف أية ٩بارسات خاطئة أك غّب قانونية أك فاسدة ٛبارسها مؤسسات ا٢بكومة أك 

                                                             
1
 .398.فاديا قاسم بيضوف، ا٤برجع السابق، ص-  

 .41.نادية خلفة، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .512.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  3



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

452 

 

اجملتمع ا٤بد٘ب أك حٌب القطاع ا٣باص، كمن شأهنا التأثّب سلبا على الصاّب العاـ، كذلك من خبلؿ لفت 
. اإلعبلـ االنتباه ٥بذه ا٤بمارسات بغية تصحيحها، كإذا تطلب ا٢باجة معاقبة ا٤بسؤكلْب عنها

: نو يتعْب إعطاء دكر أكرب لئلعبلـ ُب ٧باربة الفساد من خبلؿفإكإ٢باقا ٤با سبق،  

 بوصفها األىم ُب فضح قضايا الفساد ُب اجملتمع، كالعمل على 1الَبكيج للصحافة االستقصائية -
 إقناع ا٤بؤسسات الصحافية بتخصيص صفحات ٤بتابعة قضايا الفساد؛

 تنسيق السياسات اإلعبلمية ٤بكافحة الفساد؛ -

تفعيل ميثاؽ شرؼ العمل الصحفي من خبلؿ التحقق كااللتزاـ ٗبوضوعية النشر كٙبديد ما ٲبكن  -
نشره كما يؤجل نشره عن قضايا الفساد، كاالبتعاد عن التهويل كاإلثارة كالتأثّب السليب على الرأم 

 العاـ؛

رفع الوعي لدل ا٤بواطنْب بأسباب الفساد كأشكالو ك٨باطره، كبأٮبية ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات  -
 .كوسيلة فاعلة لتفعيل مساءلة األجهزة ا٢بكومية

 أداؤه ٖبصوص أفكآخر ما نسجلو ىنا، أنو ال ٲبكن عزؿ اإلعبلـ عن احمليط الذم ينشط فيو، كما 
مكافحة الفساد يتوقف ُب النهاية على الدكر ا٤بسند ٤بؤسسات أخرل، منها أساسا األجهزة الرقابية الٍب 

 .سبق اإلشارة إليها، كالقضاء النزيو العادؿ، كاجملتمع ا٤بد٘ب

                                                             
 صرؼ، يعتمد على كمؤسساتي منهجيمجرد سلوؾ "، الصحافة االستقصائية أنها "ديفيد نابل" للصحفيين الدكلييعرؼ رئيس المركز - 1

البحث كالتدقيق كاالستقصاء حرصا على الموضوعيػة كالدقة كللتأكد من صحة الخبر كما قد يخفيو انطالقا من مبدأ الشفافية كمحاربػة 
، ككوسيلة لمساءلة المسئولين كمحاسبتهم على أعمالهم خدمة للمصلحة الحكوميالفساد، كالتزاما بدكر الصحافة ككلب حراسة على السلوؾ 

أف مفهـو الصحافة االستقصائية انطلق منذ الستينات مع " ديفيد نابل"كيوضح  ." كحرية المعلوماتاإلطالعالعامة، ككفقا لمبادئ قوانين حػق 
كفريق المنظفين أصحاب الحملة ضد الفساد كالرشوة، كأصبح اليـو عمال مؤسسيا، لو أصولو كمبادئو يساىم فى " تيودكر ركزفلت"الرئيس،

: أنظر، الموقع.  العمق، يسهلوفي لكن صحفي تحقيق أم يتطلبو كالذم بحثيتغيير األكضاع، كىو عمل 
http://kenanaonline.com/users/Arabmedia/posts/149702  
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إف كل ما ٬بشاه أف يسقط اإلعبلـ ٙبت ضغط التحالف بْب متطلبات التكتيك السياسي كا٤بصاّب 
ا٤بالية، ليتحوؿ بذلك بأسره إٔب سوؽ مضاربة سياسية كقيمية على حساب الدكر الوطِب، كعلى حساب 

 .ا٤بصداقية كا٢بيادية كا٤بقدرة على ٩بارسة النقد، كمبلحقة ا٣بلل كتقوٲبو

 كل ىذا النقاش الذم أثرناه حوؿ الفساد كمسبباتو ك٨باطره يدفعنا إٔب البحث عن ٨برج لتجاكز 
 .ىذه الصورة، كُب اآلٌب طرح لعناصر إسَباتيجية اإلصبلح، ك٧باكلة لتقدٙب أساسيات للوقاية من الفساد

 الفصل الثاني

 رؤية استراتيجية: اإلصالح ضد الفساد

إف الفساد ال ٲبثل ظاىرة منعزلة عن اإلطار اجملتمعي الذم ينمو فيو بل ىو عرض ا٤بشكبلت قائمة، 
لذلك فإف أم إسَباتيجية ال تأخذ بعْب االعتبار األسباب الٍب أدت كساعدت على ٭بو تفشي ىذه 

الظاىرة، كاآلليات الٍب تساعد على إعادة إنتاجو ُب مرافق كمناحي ا٢بياة ا٤بختلفة لن تكوف إسَباتيجية 
.  ناجحة

أف تتضمن اسَباتيجيات مواجهة الفساد ك٧باربتو حلوؿ منطقية لؤلسباب تتطلب ضركرة فاؿمن ىنا ك
الٍب أدت إٔب تفشيو ك٭بوه ُب اجملتمع، فبدكف ىذه ا٢بلوؿ ال ٲبكن أف تكوف اإلسَباتيجية ا٤بوضوعة سواء 

دكلية فاعلة ك مؤثرة ُب ٧باصرة الفساد كا٢بد من انتشاره، كمن ىنا تتجلى ضركرة اٚباذ ك أكانت ٧بلية أ
 .بعض التدابّب الوقائية منها كالردعية ا٤بستمدة من اإلسَباتيجية الشاملة للحد من الفساد

كما دامت ظاىرة الفساد ُب ا١بزائر ذات طبيعة معقدة كحركية، فإف ا٤بطلوب اليـو ىو اإلسراع ُب 
رسم خطة شاملة لئلصبلح، كسياسة جادة ٤بكافحة اآلفة، تنهل من ٨بتلف االسَباتيجيات كالتجارب 

 .ا٤بطبقة ُب دكؿ العآب، كاألىم من ذلك أف تستجيب ٤بقتضيات البيئة الداخلية

فالتجديد أمر مطلوب ك٩بدكح خاصة إذا كاف يرنو لغايات التطوير كالتحديث كالتكييف مع 
متطلبات التغيّب كمستجداتو من جهة، كلغايات إصبلح ما يطرأ على قيم من خلل أك ا٫براؼ ُب السلوؾ 

 .يهدد مسّبة اجملتمع كيهوم بأخبلؽ الفرد
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قد تبدك للوىلة األكٔب أف عملية اإلصبلح صعبة، كباىضة التكلفة، كىذا أمر طبيعي، لكن بالنظر 
إٔب ما قد يلحق بالدكلة كاجملتمع نتيجة استشراء ا٤برض، تصبح عندئذ قضية اإلصبلح صفقة رإبة للجميع 

 .مهما تكن التحيات كالصعوبات الٍب تواجهها

، فهذا ليس معناه أف نقصي كل ا١بهود 1كإذ نطرح قضية اإلصبلح كرؤية إسَباتيجية ٤بكافحة الفساد
كاآلليات الٍب سبق دراستها ٗبا فيها ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية، فالعملية اإلصبلحية ُب حقيقتها ىي كحدة 

. 2كاحدة مَبابطة األجزاء، كىي عملية كمتابعة كمتكررة األداء بْب كظائفها، كىذا يعِب أهنا نظاـ متحرؾ
كعليو، فإف عملية اإلصبلح ا٤بثلى تتطلب صفة االستمرارية، حيث أهنا مطالبة بتتبع التغّبات الٍب حدثت 

 .ُب بيئة اإلدارة الٍب ٙباكؿ ٙبسينها

 لكن من أين نبدأ ُب اإلصبلح؟

تتباين ا٘باىات كطركحات ا٤بفكرين الذين ٙبدثوا ككتبوا حوؿ سبل مكافحة الفساد تبعا ٤بدارسهم 
كعملية . الفلسفية أك ٚبصصاهتم العلمية، كىذا يصدؽ على األدبيات الغربية كالعربية على حد سواء

 (.المبحث األكؿ)اإلصبلح الٍب ندعو إليها تقـو على ٦بموعة من ا٤بداخل سيتم التطرؽ إليها 

كألنو من يتمعن ُب النظاـ اإلدارم اإلسبلمي كتطبيقاتو العملية، ٯبد أف ىذه اإلدارة قد أثبتت قدرهتا 
على معا١بة ظاىرة الفساد كالتقليل ُب انتشاره، كٛبكنت من بناء اجملتمع اإلسبلمي بناء خبلقا، كبالتإب 

ينبغي االستفادة من ىذه التجربة ا٤بميزة ُب عملية اإلصبلح من خبلؿ تسليط الضوء على تطبيقات اإلدارة 
 (.المبحث الثاني)اإلسبلمية ُب مكافحة الفساد 

 

                                                             
1
برزت بعض ٧باكالت اإلصبلح ُب ا١بزائر، لكنها غالبا ما تكوف ٧بدكدة أك مرتبطة بشخص ما ُب النظاـ السياسي ٗبعزؿ عن ا٤بؤسسة الٍب ينبغي أف -  

تطبق إسَباتيجيات ىذا اإلصبلح، أك قد يكوف عبارة عن توجهات إصبلحية لدل بعض األطراؼ غّب الفاعلة ُب النظاـ، فبل يلـز ذلك قمة ا٥بـر 
السياسي، كقد تواجو ىذه ا٣بطط كاإلسَباتيجيات ببعض القول كالرموز صاحبة ا٤بصاّب ا٤بكتسبة الٍب تعمل على إفشا٥با، كأحيانا أخرل قد تغرؽ عملية 

أنظر، كداد غزال٘ب، إسَباتيجيات مكافحة الفساد كاآلليات الدكلية . اإلصبلح ُب الوعود الطموحة الٍب تؤدم إٔب توقعات غّب كاقعية كغّب قابلة للتحقيق
 .156.، ص05.، ع2007للنزاىة، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف، 

 .15.، ص1995، مركز الكتب األرد٘ب، األردف، 05.أنظر، فؤاد الشيخ سآب، زياد رمضاف، ا٤بفاىيم اإلدارية ا٢بديثة، ط-  2
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 المبحث األكؿ

 مداخل اإلصالح

ذكرنا آنفا أف الفساد ٗبعناه الواسع مرتبط بضعف كخلل ُب مؤسسات الدكلة، كغموض القوانْب 
كتعرضها الستغبلؿ ا٤بسؤكلْب، إضافة إٔب غياب الشفافية كا٤بساءلة كضعف ىيئات الرقابة، األمر الذم 

 .ينجم عنو عدـ كفاءة ا١بهاز اإلدارم، كانتشار الرشوة ُب ٦باؿ األعماؿ، كضياع حقوؽ ا٤بواطنْب

كمن الواضح أف تد٘ب األداء ُب ىذه اجملاالت يعكس بالطبع نقاط ضعف ُب النظاـ ا٤بؤسسي أك 
السياسي أك القضائي أك اإلدارم، األمر الذم يقودنا إٔب استنتاج مفاده أف ٙبسْب أ٭باط ا٢بوكمة كضبط 

الفساد يستلزما معا١بة جذرية ٥بذه األكضاع، رٗبا من خبلؿ اإلصبلحات ا٤بؤسسية كا٥بيكلية بالدرجة 
 .األكٔب، ككذلك من خبلؿ ترشيد السياسات العامة

ك٥بذا االستنتاج أبعاد مهمة تتعلق بأسلوب مكافحة الفساد، كتطوير السياسات كاإلجراءات البلزمة 
فهناؾ منفعة تتحقق ٗبحاربة الفساد مباشرة، كذلك من خبلؿ مبلحقة . لضبطو كٚبفيف حدة آثاره السلبية

 .الفاسدين كا٤بفسدين كإخضاعهم ٢بكم القانوف

أساليب إصبلح متعددة ُب –كمنها ا١بزائر على كجو ا٣بصوص –كقد تبنت العديد من الدكؿ 
مواجهة الفساد، لكن ا٤ببلحظ أف عمليات اإلصبلح الٍب اعتمدهتا تعا٘ب من أكجو قصور متباينة أدت إٔب 

 :1عدـ تكامل عناصر إسَباتيجية اإلصبلح، كمن بْب جوانب القصور كا٤بشكبلت نذكر منها

 أف جهود اإلصبلح ُب الدكؿ العربية تركز على بناء ا٥بياكل كاألنظمة الر٠بية؛ -
 عدـ اعتماد أسلوب ا٤بشاركة ُب عملية التطوير كالتغيّب؛ -
 االىتماـ با١بوانب الفنية كاإلجرائية، كإٮباؿ ا١بوانب السلوكية؛ -
 .قصور اإلسَباتيجية اجملتمعية للتنمية السياسية كبطء التطوير الدٲبقراطي -

                                                             
 .100-99.، ص2009 أنظر، ببلؿ خلف السكرانة، التطوير التنظيمي كاإلدارم، دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع، عماف، - 1



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

456 

 

كُب دراستنا ىذه سنعتمد على بلورة فكرة عن اإلصبلح من خبلؿ البحث ُب مسببات الفساد الٍب 
سبق دراستها ُب الفصل التمهيدم، كعليو فإف معا١بة الفساد ُب ا١بزائر تبدأ بإصبلح ٨بتلف اجملاالت، 

 (.المطلب الثالث)، كاالقتصادية كاالجتماعية (المطلب الثاني)، اإلدارية (المطلب األكؿ)السياسية 

 المطلب األكؿ

 اإلصالح السياسي

 حديث األخّبة اآلكنة ُب أصبحت السياسي اإلصبلح عملية حوؿ ا٤بتواصل ا٢براؾك ا٢بديث إف
 الكامل االعَباؼ خبلؿ من العربية منطقتنا ُب حدثت صحية ظاىرة كىي ،األكلويات حيث من الشارع

 من يتطلب ما ،كالدكلية اإلقليمية البيئة ُب حصلت الٍب التغّبات خبلؿ من إلينا كصلت قد التغيّب رياح بأف
، ا٤بقبلة ا٤برحلة متطلبات مع لتتوافق كإحداث التغيّبات القائمة السياسية ا٤بنظومة ىيكلة إعادة العربية الدكؿ

 .كالدكلية كاإلقليمية احمللية ا٤بتغّبات مع كلتتكيف

 ُب للسلطة السلمي التداكؿ إٔب جوىره ُب يوصل أف ٯبب حديث مصطلح السياسي اإلصبلح إف
 كتفعيل ا٢بوافز خلق خبلؿ من ،فيو ا٤بنخرطْب جهود ١بميع ٧بصلة السياسي اإلصبلح فإف كبذلك دكلة أية

 ا٤بتواصل الدؤكب بالعمل كذلك الشركط كتطوير ك٘بديد التحوالت إدارةكٕو  ا٤ببادرات إبداعكٕو  البشرية الطاقات
 كٙبوؿ بالواقع اإلنساف عبلقة تطور الٍب ا٤بفاىيم بابتكار العقوؿ ٙبويل أجل من األفكار كعلى الذات على

 .كاألخبلقية كالسياسية كا٢بديثة القدٲبة كالقيم كا٤بعا٘ب كا٤بفاىيم با٤بثل اإلنساف عبلقة

 أمر ىو بشأنو كاالختبلؼ السياسي اإلصبلح حوؿ ا١بدؿ بأف 1البعض يرل السياؽ ىذا كُب
 بالضركرة كأيضا ا٤بختلفة، كالسياسية الفكرية  التياراتأك ألحزابؿ بالنسبة سواء للجميع كمشركع منطقي
 بدكتاتورية يسمى ما ٜبة ىناؾ يعد فلم ،مسميات من شاهبها كما ٚبويف أك ترىيب دكف لؤلفراد بالنسبة
  تلك ُب يكمن إ٭با ما لنظاـ أك ما جملتمع كالتأخر التقدـ معيار لقياس األساسي الفارؽ كلعل بل اجملموع،

 .ةالفردم با٢بقوؽ ا٤بتعلقة ا١بزئية

                                                             
 .51.، ص2011دار مصر احملركسة، القاىرة، - رؤية للتطور السياسي ُب مصر–أنظر، مصطفى ىالة، التحديث كاإلصبلح -  1
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 من العديد بْب الدٲبقراطي كالتحوؿ السياسي اإلصبلح عملية تفسّب كمذاىب ا٘باىات تعددت لقد
 كالعوامل الظركؼ تباين ككذا جهة من اإليديولوجية توجهاهتم كتعدد اختبلؼ ٕبسب كا٤بفكرين، الكتاب

 لعملية ا٤بفسرة كا٤بداخل اال٘باىات أىم كتتمثل ثانية، جهة من آلخر نظاـ من السياسي لئلصبلح البيئية
 :1يلي فيما السياسي اإلصبلح

 التحديثي المدخل/1

 األنظمة أف كوف ذلك االقتصادية، كالتنمية  الدٲبقراطيةبْب ا٤بزاكجة ضركرة على يقـو كالذم 
 ٙبقيق إٔب تقضي الٍب ىي "٠بيث آدـ" ذلك ُب يرل كما ا٢بكم من األدٗب ا٢بد على تقـو الٍب الدٲبقراطية

 .االقتصادم النمو ٙبقيق إمكانية تعزيز كبالتإب كالكفاءة كا٤بنافسة الفردية ا٢برية

 االنتقالي المدخل/2

 تفسّب بأف األكؿ، اال٘باه أصحاب خبلؼ على "ركستو كورت داف" خبللو من يرل كالذم 
 لدراسة كليا منظورا يستخدـ تارٱبيا تطوريا مدخبل يتطلب الدٲبقراطي التحوؿ أك السياسي اإلصبلح
 كا٤بتطلبات الشركط عن البحث ٦برد من للتحليل أفضل أساسا يوفر ذلك أف باعتبار ٨بتلفة، حاالت

 .الوظيفية للدٲبقراطية

 البنيوم المدخل/3

 نظاـ أم ُب عاـ بوجو السياسي اإلصبلح أك الدٲبقراطي للتحوؿ التارٱبي ا٤بسار أف يفَبض كالذم 
 ا٤بتأثرة القومية كعرب ا١بدكلية كالقول كالدكلة للطبقة ا٤بتغّبة البنية طبيعة على باألساس متوقف ىو إ٭با كاف،
 مرىوف يبقى ذلك كإ٭با ،فحسب النخب كخيارات مبادرات طريق عن كليس  الرأ٠باليةالتنمية بنمط

. الذكر السابقة األخرل العوامل ٗبدلوالت

                                                             
، 2006 فربايرأنظر، تيسّب ٧بيسن، ٧باكلة أكلية للتأصيل ُب مفهـو اإلصبلح، ٦بلة رؤية، السلطة العامة الفلسطينية، ا٥بيئة العامة لبلستعبلمات، -  1
 .05.، ص29.ع
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كلكي نستطيع ٙبديد األبعاد ا٢بقيقية لئلصبلح، يتحتم علينا معرفة مرتكزات اإلصبلح السياسي 
 (.الفرع الثاني)، ٍب نعرج إٔب ٙبديد دكافع اإلصبلح السياسي كأىدافو (الفرع األكؿ)

 الفرع األكؿ

 مرتكزات اإلصالح السياسي

إف الغرض من اإلصبلح السياسي ىو بناء حكم دٲبقراطي، صاّب، يقـو على معايّب الشفافية 
كالنزاىة الٍب تضمنها دكلة ا٢بق كالقانوف، حكم ينشئ بيئة ٧بصنة ضد الفساد، كيشجع على ٙبقيق التنمية 

 . ُب ٝبيع اجملاالت

إننا حْب نقف أماـ موضوع الدٲبقراطية كواحدة من ا٢بلوؿ، أك من كسائل التصدم للفساد، فإننا 
ٯبب أف ٫بسن أكال التفكّب كالتمعن ٗبواصفات ا٤بمارسة الدٲبقراطية، كأف ٪بتهد كنبدع ما ٲبكن لصياغة 
 .فكرة دٲبقراطية متوازنة مع اشَباطات موضوعية متصلة بالظركؼ االجتماعية كبا٤بوركث الثقاُب لكل بلد

 :كفيما يلي عرض ألىم ٧باكر اإلصبلح السياسي

 شرعية النظاـ: أكال

 استقرارك أمن ٙبقيق دكف ٙبوؿ الٍب ا٤بشاكل من العديد العمـو على السياسية النظم تعَبض
 الٍب األزمات من ٝبلة األخرل ىي تواجو إذ ا٣بصوص، كجو على العربية السياسية كاألنظمة أنظمتها،

 العديد العربية السياسية األنظمة شهدت حيث السياسي، نظامهااستمرار كاستقرار  أماـ ٙبديات تشكل
 كأبرز أىم بْب كمن. ةأك السياسي كاالجتماعية االقتصادية، كاألزمات كالزكايا األبعاد متعددة األزمات من

 ُب ا٤بركزية ا٢بكم مشكلة تعترب الٍب الشرعية أزمة ىي السياسي النظاـ سّب تعَبض الٍب السياسية، األزمات
 .العربية السياسية األنظمة
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إف األنظمة الفاسدة الٍب كلدت من رحم الفساد، ال تعرؼ عن اإلصبلح إال العنواف، فماذا ننتظر 
من نظاـ ينقلب على صوت كإرادة الشعب، فيزكر االنتخابات، كيغّب من القوانْب الٍب تضمن لو 

 . االستمرارية

كمثل ىذا النظاـ قد يشجع الفساد ٛباما مثل أم نظاـ قائم على إعطاء مكاسب ضيقة الَبكيز،  
 .1فهو يستخدـ الوقت ا٤بتاح لو ُب السلطة لكي يراكم أرباحو الشخصية بدال من إصبلح أحواؿ الرعية

، 2كتتحقق الشرعية عندما ٰبدث ذلك االنسجاـ بْب الطبقة ا٢باكمة كاحملكومة، كتنسجم فيما بينها
حيث تضع النخب ا٢باكمة ضمن أكلوياهتا ا٤بصلحة العامة كاألساسية للمجتمع بالدرجة األكٔب، كأف 

قراراهتا ال ٚبرج عن نطاؽ القيم االجتماعية، كىذا بالتأكيد ما ينعكس إٯبابا على استقرار كثبات النظاـ 
 .3السياسي القائم كيزيد من ثقة الطبقة احملكومة ٥بذا النظاـ كيعزز من مكانتو

كمن خبلؿ ىذا، ٪بد أف التأييد كالرضا ا١بماىّبم للنظاـ ا٢باكم يؤثر بشكل أك بآخر على فعالية 
كأداء النظاـ السياسي، فإذا كاف النظاـ السياسي يتسم بالقبوؿ كالرضا يكوف أكثر كفاءة كفعالية ُب خدمة 
مصاّب شعبو، كعلى العكس من ذلك كلما كاف النظاـ فاسدا مفتقرا للشرعية السياسية، فإنو عندئذ تكوف 

 :كعليو فإف مفهـو الشرعية يأخذ بعدين. مضرتو أقرب من نفعو

 ؛4أم أف السلطة ا٤بمارسة تكوف كفق أطر قانونية، كمعايّب دستورية: البعد القانو٘ب -
كىنا ٲبكن أف نقوؿ عن السلطة أهنا سلطة شرعية إذا قوبلت بالرضا كالتأييد : البعد القيمي -

الشعيب، كتعكس فعبل مدل قبوؿ الشعب لذلك ا٢باكم، كيكوف ذلك كفق ما ال يتعارض 
 .كقيمهم كمبادئهم

                                                             
 .235.سوزاف ركز أكرماف، ا٤برجع السابق، ص-  1
2
 .192.، ص1997أنظر، عبد اإللو بلقيز، االنتقاؿ الدٲبقراطي ُب الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت، -  

3
دار - دراسة ُب األسس كا٤بقومات كالسياؽ التارٱبي–أنظر، علي عبود احملداكم، حيدر ناظم ٧بمد، مقاربات ُب الدٲبقراطية كاجملتمع ا٤بد٘ب -  

 .61.، ص2011الصفحات للنشر كالتوزيع، دمشق، 
4
إف أساس الشرعية السياسية ىو القوة ا٤بلزمة للنصوص القانونية كالدستورية، كذلك نظرا ألف الشرعية ُب " يقوؿ " كلسن"كُب ىذا الصدد ٪بد أف -  

مقتبس عن ، أٞبد ناصورم، النظاـ السياسي كجدلية ".ظل نظاـ دٲبقراطي تتجسد فيو ا٤بشركعية، كا٣بركج عن ا٤بشركعية يؤدم إٔب نظاـ ال شرعي
 .357.، ص24.،  اجمللد 02.ع2008الشرعية كا٤بشركعية، ٦بلة جامعة دمشق، 
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إف اإلصبلح ا٢بقيقي على حد رأم األستاذ ٧بمد حليم ليماـ ينطلق من إعادة النظر ُب بنية السلطة 
 .1السياسية، كاالنتقاؿ من حكم تسلطي إٔب حكم دٲبقراطي، يستمد شرعيتو من الشعب

كٲبكننا ُب ىذا الصدد أف ٫بصي ٝبلة من ا٤بؤشرات الٍب من خبل٥با نستطيع ا٢بكم على النظاـ 
 :القائم، إذا كاف يتسم بالشرعية كالقبوؿ، أك أنو نظاـ غّب شرعي

 2المشاركة السياسية-1

تعترب ا٤بشاركة السياسية من ٧بددات قياس درجة الثقة السياسية، حيث توجد عبلقة طردية بْب 
كهتدؼ ا٤بشاركة السياسية إٔب . 3ارتفاع نسبة ا٤بشاركة السياسية للمواطنْب، كارتفاع درجة الثقة السياسية

التأثّب ُب السياسة العامة، كإدارة شؤكف العامة، كاختيار القادة السياسيْب على ا٤بستول احمللي كالوطِب، كما 
 .هتدؼ إٔب تغيّب ٨برجات النظاـ السياسي بالصورة الٍب تليب مطالب األفراد كا١بماعات الذين يقوموف هبا

 نزاىة االنتخابات-2

ال ٲبكن أف تدعي دكلة ما أهنا دٲبقراطية ٍب تزكر إرادة الشعب، أك تضع قانونا انتخابيا ال يعرب عن 
إرادتو، أك تكرس ا٥بيمنة الدائمة لفئة حاكمة كاحدة مهيمنة على مقاليد ا٢بكم، كىنا ما يشكل هتميشا 

 .٤بنطق الدٲبقراطية الٍب من أسسها ا٢بقيقية التداكؿ السلمي على السلطة كبصفة دكرية

فالنظاـ السياسي . كترفع قوة األجواء التنافسية السياسية من الرىانات كتقلل من احتمالية الفساد
 .4التنافسي ٲبكن أف يصبح رقيبا على الفساد

                                                             
1
 .٧.265بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  

2
أم عمل تطوعي من جانب ا٤بواطن هبدؼ التأثّب على اختيار السياسات العامة كإدارة الشؤكف العامة أك " تعرؼ ا٤بشاركة السياسية على أهنا -  

 .178.، ص2004أنظر، عبد العزيز إبراىيم عيسى، ا٤برجع السابق، ". اختيار القادة السياسيْب على أم مستول حكومي أك قومي
 .380.، ص2002أنظر، حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، مكتب الشركؽ الدكلية، القاىرة، -  3
 .227.سوزاف ركز أكرماف، ا٤برجع السابق، ص-  4
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 أف النظاـ الدٲبقراطي مرادؼ لبلنتخابات، كىو نظاـ سياسي يعطي  Guy HERMETكيؤكد 
لكل احملكومْب القدرة ا٤بنتظمة كالدستورية لتغيّب حكامهم سلميا، إذا قرركا ذلك بأغلبية كافية، كُب ذلك 

 .1"قياـ لدكرىم كمواطنْب كضمانة لتمتعهم ٔبميع حقوقهم ا٤بدنية

 الكفاءة كالفعالية-3

كفاءة ا١بهاز التنفيذم كفعاليتو ُب إدارة شؤكف اجملتمع كٙبقيق أىدافو، إحدل كسائل بناء الشرعية 
ٗبعُب أف ضعف الدكلة كنقض كعودىا االجتماعية، أم الَباجع ُب كفاءهتا يؤدم إٔب تدىور . كتكريسها

ضد الدكلة الٍب ٓب تف بوعودىا،  (أحيانا)كتآكل شرعية النظاـ كإٔب اندالع ا٤بظاىرات الشعبية العنيفة 
فاإلخفاؽ ٗبفهومو الشامل للنخبة ا٢باكمة، يدفع هبا إٔب توسيع نطاؽ ا٥بوة كاالبتعاد ا٤بتزايد عن الشعب 

 .كاندفاعها أكثر فأكثر على كسائل القمع كخنق ا٢بريات العامة ٗبا يفقدىا شرعيتها كمربر كجودىا

 االنفتاح على المعارضة: ثانيا

 .معركؼ أف للدٲبقراطية أسسا كآليات كقواعد، كإحدل أىم ىذه القواعد كجود ا٤بعارضة السياسية
 بل ا٢بقيقة أنو ال ٲبكن ،"معارضة"فليس ىناؾ دكلة تعلن نفسها أهنا دٲبقراطية، من دكف أف تسمح بوجود 

أصبل من دكف معارضة، سول تلك الٍب تعيش على ىامش التاريخ، ككما يقاؿ أف االختبلؼ " دكلة"كجود 
من طبيعة األشياء، كلكن ا٤بهم أف نفهم أف االختبلؼ ٯبب أف يتم كيعاِب كفق القواعد كاألسس 

 . 2الدٲبقراطية

كىذه قضية ترتبط ُب الواقع بالوعي كبالثقافة السياسية السائدين، إذا ما كانت ثقافة تشجع على 
 ُب ظل تلك الثقافة ا٢بكومة ."استئصاليو"ك" قصائيةإ"قبوؿ، أك التعايش مع اآلخر ا٤بعارض، أك ىي ثقافة 

تطلق على ا٤بعارضْب الكثّب من النعوت السلبية كالشائنة أحيانان كتطاردىا ُب الداخل كا٣بارج، ىذا إذا 
 ككذلك القول السياسية ىي األخرل ال ٚبلو من عيوب ُب .اعَبفت بوجود قول سياسية أك معارضة أصبل

                                                             
1 - Cf. Guy HERMET, le temps de là démocratie, revue internationale des sciences sociales, mai 1991, n° 128  
p.269. 

2
 :ا٤بعارضة كمستقبل العمل السياسي، مقاؿ منشور على ا٤بوقع: أنظر، ٧بمود القصاب-  

http://www.al-moharer.net/moh282/qassab282.htm  

http://www.al-moharer.net/moh282/qassab282.htm
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بْب الدكلة كالقول السياسية " الثقة"بعض ا٤بمارسات كا٤بطالب السياسية غّب ا٤بتوازنة، كالنتيجة ىي غياب 
 .كانسداد أم أفق للتعايش كا٢بوار

الذم يفرض علينا إعادة صياغة رؤيتنا كإحداث " الواقع"إذا ال سبيل أمامنا سول التفاعل مع 
كتقريبو إٔب ما " الواقع"السياسية، كهتيئة األرضية كاألجواء لتطوير ىذا " ا٤بسبقات"مراجعة عقبلنية لبعض 

نطمح كنريد ُب إطار اللعبة الدٲبقراطية الٍب على ا٢بكومة أيضان أف تركن إٔب أسسها كمعايّبىا كتلتـز 
تنطلق من ىذه " ا٢بوار"بقواعدىا ا٤بتعارؼ عليها ُب كل الدٲبقراطيات، كال شك أف ا٤بعارضة ُب دعوهتا إٔب 

 ". الرؤية الواقعية"

ىذا ىو اإلطار العاـ الذم ٯبب أف ٰبكم العمل السياسي ُب الببلد كٰبدد خطوات كأىداؼ 
ا٤بعارضة كٯبب أف ٰبدد أىداؼ ا٢بكومة أيضان، ما يعِب أنو ليس ىناؾ ما يربر أم ٧باكلة من جانب الدكلة 

لتجاكز أك هتميش ىذه القول ٙبت أم ظرؼ من الظركؼ، أك فتح قنوات للحوار معها، سواء داخل 
.  ا٤بؤسسات الدستورية أك خارجها

إذا فا٤بعارضة ٥با أٮبية كبّبة ُب النظم الدٲبقراطية، فهي تعترب جزءا ال يتجزأ ُب ىذه النظم، فهي أيضا 
فا٤بعارضة ا٤بشركعة تسمح للتيار ا٤بعارض بالتعبّب عن رأيو كذلك ُب . تشكل الرأم كالرأم اآلخر (ا٤بعارضة)

إطار كسائل قانونية، إضافة إٔب ذلك، فالنظم الدٲبقراطية تعَبؼ كتشجع ا٤بعارضة من خبلؿ كجود برامج 
كما يتعْب على ىذه األغلبية قبوؿ كل نقد موجو إليها من . سياسية ٨بتلفة عن برنامج األغلبية ا٢باكمة

 .1ا٤بعارضة، فاألخطاء تنمو كتَباكم ُب الببلد الٍب تنعدـ أك تقهر فيها ا٤بعارضة

، حيث باستطاعة 2كدكر ا٤بعارضة ٯبب أف ٲبارس بقدر من االتزاف كالتعقل ُب تدارؾ أخطاء ا٢بكومة
فالبحث عن العيوب . ا٤بعارضة كبكل سهولة أف تعَبض على كل شيء كُب ا٤بقابل ال تقَبح أم شيء مفيد

كالنقائص ُب أم عمل أك مشركع حكومي ليس باألمر الصعب، كلكن بالعكس، فا٤بعارضة ا١بادة 
 .كا٤بسؤكلة كا١بديرة بكسب ثقة الناس ىي تلك الٍب تنتقد كتقَبح ا٢بلوؿ البديلة للمشاكل ا٤بطركحة

                                                             
 .85.، ص1982أنظر، نبيلة عبد ا٢بليم كامل، األحزاب السياسية ُب العآب ا٤بعاصر، دار الفكر العريب، القاىرة، -  1
 .280-279.، ص1996دار ا٤بطبوعات ا١بامعية، اإلسكندرية، - األنظمة السياسية– ماجد راغب ا٢بوؿ، الدكلة ُب ميزاف الشريعة أنظر،-  2
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 (السلطة المطلقة مفسدة مطلقة)الفصل بين السلطات : ثالثا

 من العوامل الٍب تؤدم إٔب زيادة الفساد كانتشاره عدـ احَباـ مبدأ الفصل بْب السلطات كتوازهنا
 فتجمع السلطات ُب يد كاحدة يؤدم إٔب االستبداد، كاالستبداد كعدـ فعالية الرقابة ا٤بتبادلة بْب السلطات،

 .يكرس الفساد

التمييز بوضوح بْب القطاع ا٢بكومي "الشفافية على أهنا " فيتو تانزم"كُب ىذا اإلطار يفسر الفقيو 
كباقي القطاعات، كٗبوجبها ٙبدد األدكار السياسية كاإلدارية داخل ا٢بكومة، كأف يتم بوضوح كفق آلية يطلع 
عليها ا١بمهور ٙبديد توزيع ا٤بسؤكليات بْب ٨بتلف مستويات ا٢بكومة، ككذلك توزيعها بْب كل من السلطة 

 .1"التنفيذية كالتشريعية كالقضائية

ٰباكي ُب مفهومو للشفافية الطركحات الفكرية ٤بونتيسكيو القائلة بنظرية فصل " تانزم"يبدك اف 
ٙبديد آلية " من ناحية، ك" القطاع ا٢بكومي كغّب ا٢بكومي"السلطات، بغية ٙبقيقها من خبلؿ التمييز بْب 

توزيع ا٤بسؤكليات بْب "من ناحية أخرل، ك كذلك " لتوزيع ا٤بسؤكليات بْب ٨بتلف مستويات ا٢بكومة
حيث إف الفوارؽ بْب ا٤بستويات ا٤بشار إليها ُب التعريف، ٛبكن من . من ناحية ثالثة" السلطات الثبلث

تشفيف العمل ا٢بكومي اك باألحرل تشفيف عمل السلطات الثبلث ككذلك القطاع غّب ا٢بكومي، 
 ".السلطة توقف السلطة"انطبلقا من مبدأ مونتيسكيو القائل 

فا٢برية ال توجد إال ُب ا٢بكومات ا٤بعتدلة، ألف اإلنساف يتمادل ُب استخداـ حقو كسلطتو، كللحد 
كعليو . من ذلك كجب كضع قيود على تلك السلطة، كال ٲبكن أف يتحقق ذلك إال بوجود سلطة مقابلة ٥با

ال قيمة للقوانْب إذا ٓب تكن السلطات موزعة بْب ىيئات ٨بتلفة تعمل من أجل ٙبقيق ا٤بصلحة العامة 
 .2كتوقف كل منها األخرل عند االعتداء على اختصاصاهتا

                                                             
 .141.، ا٤برجع السابق، ص...مقتبس عن، عماد صبلح عبد الرزاؽ الشيخ داكد، الشفافية مراقبة الفساد-  1
 .175.، ص1986أنظر، ثركت بدكم، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاىرة، -  2
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فالسلطة التنفيذية مثبل عندما تقـو بالتحكم ُب التعيينات كالَبقيات كالركاتب ا٣باصة بالسلك 
 . القضائي، فهنا يكوف القضاة خاضعْب ٥با مهما دٌٔبت عبارات حوؿ نزاىة كاستقبلؿ القضاء

كىكذا اتضح لنا أٮبية اإلصبلح السياسي كآلية أكلية ٤بواجهة الفساد، كىذا ما يظهر ٔببلء من 
 .خبلؿ التعرؼ على دكافع اإلصبلح كأىدافو

 الفرع الثاني
 أىداؼ اإلصالح السياسي 

 كبعض ا٤بتقدمة الدكؿ من الكثّب تعرفو كالذم كتداك٥با للسلطة السلمي الدٲبقراطي با٤ببدأ اإلقرارإف 
 ىذا ظل ُب يتم حيث دائمة، معارضة استمرار كعلى دائمة حكومة كجود على القيود يضع ،ا١بنوب دكؿ
 ٘بعل الٍب الدٲبقراطية، االنتخابات نتائج بو تأٌب ما مع انسجاما أخرل إٔب فَبة من ا٤بواقع تبادؿ ا٤ببدأ

 الفساد مكافحة إٔب بالنتيجة يؤدم كالذم القرار، اٚباذ مراكز ُب األحادية من بدال كمتوازنة موزعة السلطة
 .زاكية من أكثر ُب

 األمر اكتشاؼ من خوفا الفساد منحى ُب السّب ٱبشوف الدٲبقراطية ظل ُب ا٢بكم على فالقائموف 
 تكوين ٲبنع التداكؿ أسلوب أف عن فضبل ، السلطة أك عدـ انتخاهبم مرة ثانيةمن عز٥بم إٔب يؤدم الذم

 .1، لكوف النخب السياسية يتم ٘بديدىا عن طريق االنتخابكبّبة بصورة الفساد شبكات

 ٙبصي كىي كعملي، كمتواصل كشفاؼ دقيق رقايب بدكر تقـو كالفعالة القوية ا٤بعارضة أف كما
 ٩با ا٢بكومة، ألخطاء اكتشافها عند للبديل بطرحها اٯبابية ا٤بعارضة تكوف أف ٯبب كىنا ا٢بكومة، ىفوات

، كىو ا٤بواطنْب رضا على حائزة تظل حٌب أدائها ٙبسْب على الذات صيانة منطلق من ذه األخّبةبو يدفع
 .األمر الذم يعد شكبل من أشكاؿ الرقابة على ا٢بكومة ٩با يساعد على كبح الفساد

 قواعدىا عن ٙبيد السياسة مرتكزات اإلصبلح السياسي على النحو السابق ٯبعل من  غيابإف
 العميقة األسباب ندرؾ أف ٲبكننا ال إذ أعمى، عنف صورة ُب نفسها عن التعبّب إٔب فتميل كأخبلقياهتا،

                                                             
. 212.ا٤برجع السابق، ص،...الفساد كاإلصبلحعماد صبلح عبد الرزاؽ الشيخ داكد، -  1
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 ا٣بطّب ا٣بلل ىذا إٔب بالعودة إال ا١بزائر كخاصة العريب الوطن ُب كالتطرؼ السياسي العنف ظواىر لتنامي
 السياسي التعبّب ُب الطبيعي حقو ٲبارس أف اجملتمع كسع ُب يكوف ال فحْب .كقواعدىا السياسة نظاـ ُب

 يدفعو ذلك فإف كحقوقو، مطالبو عن السلطة جواب ىو القمع يكوف كحْب كا٢بضارية السلمية بالوسائل
 .ا٤بفرطة بالقوة كلو ذلك ٙبقيق ٧باكلة إٔب دفعا

 العنف ظاىرة ينهي ٗبا ا٢بديثة قواعده مقتضى على السياسة حقل تنظيم إعادة من إذف مناص الؼ
 شريفة كمنافسة سلمية اجتماعية فعالية بوصفها ا٢بقيقي معناىا تأخذ بأف للسياسة يسمح ٗباك، السياسي

 .مشاركة أك تقا٠با أك كاملة حيازة السلطة إٔب كللوصوؿ العاـ الرأم لكسب كنظيفة

كما أف عملية اإلصبلح السياسي هتدؼ إٔب ٙبقيق ا٢بكم الراشد ٗبقوماتو الٍب سبق دراستها، ىذا 
األخّب الذم يلعب دكرا أساسيا ُب النهوض بالتنمية ا٤بستدامة، حيث يعزز الشفافية كالكفاءة كالفعالية 
كسيادة القانوف ُب ا٤بؤسسات العامة على ٝبيع ا٤بستويات، باإلضافة إٔب ذلك يسمح باإلدارة الفعالة 

 .للموارد البشرية كالطبيعية كاالقتصادية كا٤بالية

كعبلكة على ذلك، فإنو ُب ظل اإلصبلح السياسي ىناؾ إجراءات كاضحة ُب اٚباذ القرارات على 
مستول السلطات العامة، كمشاركة للفاعلْب من منظمات اجملتمع ا٤بد٘ب كقطاع خاص ُب عمليات صنع 

القرار كُب جهود التنمية، ألف ىذه األخّبة إذا ٓب تنفذ بالشراكة مع األفراد كا١بماعات احمللية كثّبا ما 
لذلك فإف اعتماد النمط الدٲبقراطي ُب عملية التنمية بشقيها التخطيط كالتنفيذ تعد . يصيبها اإلخفاؽ

 .القاعدة األساسية للتنمية ا٤بستدامة ُب ا٤بستقبل

أف عملية االنتقاؿ الدٲبقراطي حٌب " كىنا أضم صوٌب لصوت األستاذ ٧بمد حليم ليماـ الذم يرل
تؤٌب أكلها ٯبب أف تكوف مبنية على منهجية كمنظومة تشريعية صحيحة، كتقودىا ٬بب سياسية ترنو إٔب 

اإلصبلح كاقتبلع الفساد ا٤بوجود، فبل يكفي تنظيم االنتخابات، ككجود عشرات األحزاب كالتنظيمات 



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

466 

 

للقوؿ بأف الدٲبقراطية قد ٙبققت، بل ينبغي أيضا النظر ُب مدل ٙبقق ا٤بنافسة ُب ا٢بياة السياسية بْب 
 .1"٨بتلف العناصر الفاعلة، كُب مدل استقبلؿ األحزاب كتنظيمات اجملتمع ا٤بد٘ب كقطاع اإلعبلـ

كعلى ضوء ما قيل نستنتج أف اإلصبلح السياسي ىو عملية ضركرية على سلم أكلويات مكافحة 
الفساد، كنظرا إٔب الدكر الذم تؤديو األجهزة اإلدارية ُب الدكلة كاجملتمع، كإٔب مستول الفساد الذم تعانيو، 

 .فإف من أىم ٧باكر اإلصبلح الٍب تستهدفها اإلسَباتيجية اإلصبلح اإلدارم

 المطلب الثاني

 اإلصالح اإلدارم

ما يعمق من شعور ا٤بواطنْب بتفشي الفساد ُب ا١بزائر، ىو تردم كاقع اإلدارة العامة، كالٍب كانت ُب 
حد ذاهتا ىدفا لعمليات اإلصبلح اإلدارم، إذ سنت ترسانة من القوانْب إلصبلح ا١بهاز اإلدارم منذ 
، من دكف أف يؤدم ذلك إٔب تغيّب جذرم ُب فعالية ىذا ا١بهاز، خاصة كأف الدكلة  االستقبلؿ إٔب اليـو

قامت ٗبراجعة سياستها االقتصادية، كخصصت أمواؿ ىائلة كانت موجهة لبلستثمار ُب ظل غياب ا٤براقبة 
 .الفعالة للماؿ العاـ

كم ضيعت اإلدارة ا١بزائرية من فرص للتنمية منذ االستقبلؿ إٔب يومنا ىذا؟ : كىنا حق لنا التساؤؿ
كما ىو مربر كجود أجهزة كمؤسسات تكاليفها أكرب بكثّب من عائداهتا؟ كأكثر من ذلك ٤باذا ال ٙباسب 

 القيادة البّبكقراطية على نتائج عملهم فتحسب ٥بم أك عليهم؟

كل ىذه األسئلة كغّبىا الٍب يطرحها العاـ منا كا٣باص، ٙبتاج إٔب إجابة علمية تصحح مسار العمل 
 .التنموم اإلدارم، كتنقية ا١بهاز البّبكقراطي من اال٫براؼ كالفساد

فعلى الرغم من كجود دكافع القول الداخلية كا٣بارجية إلحداث التغيّب ُب السياسات كالقوانْب حٌب 
تتماشى ك التحوالت االجتماعية الكربل، إال أف بيئة اإلدارة ما زالت تعتمد ُب تعاملها مع البيئات األخرل 

                                                             
 .٧.272بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  1
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االجتماعية كاالقتصادية باإلرث اإلدارم كالتنظيمي ا٤بوركث عن ا٤بستعمر الفرنسي، ككل ىذا أنتج لنا 
 :1الرداءة ككرس الفساد لواقع اإلدارة، ىذا األخّب الذم يلخصو الدكتور بومدين طامشة ُب

غياب ا٤بخطط ا٥بيكلي العاـ، كعدـ كضوح السياسات العامة لئلدارة، ٩با أنتج إزدكاجية كتضاربا  -
 بْب ا٤بسؤكليات أديا إٔب تكبيل ا١بهاز اإلدارم؛

تضخم ا١بهاز البّبكقراطي، حيث الحظ أف حجم القطاع العاـ يفوؽ إحتياجاتو، كمن شأف  -
 ىذا أف يعقد اإلجراءات اإلدارية، كيضعف التواصل مع ا٤بواطنْب، كيهدر موارد الدكلة؛

 عدـ ا٤بساكاة كتكافؤ الفرص الناتج عن احملسوبية كالوساطة؛ -
 عدـ كجود الشفافية كا٤بساءلة؛ -
 عدـ كضع ا٤بواطن ُب صلب اىتماـ اإلدارة؛ -
 ضعف التدريب اإلدارم كعدـ انتظامو؛ -
عدـ القدرة على تغيّب السلوؾ كالقيم السلبية نتيجة كجود قول تقاـك التغيّب، األمر الذم أدل  -

إٔب شيوع الفساد ُب الوسط اإلدارم، كغلبة ا٤بصاّب الشخصية على ا٤بصاّب العامة كضعف 
 الرقابة اإلدارية؛

إخفاء حقيقة اإلخفاقات كعدـ االعَباؼ با٤بشكبلت أماـ الرأم العاـ، كىذا اإلخفاء يعترب  -
 .عامبل سلبيا ُب كجو برامج كخطط كاسَباتيجيات ٧باربة الفساد

أماـ كل ىذا الوضع تبدك إلزامية اإلصبلح اإلدارم أمرا إلزاميا، كذلك للوقوؼ ضد تشعب ىذه 
، الَبكيز 2ا٤بخاطر كتفاقمها، كهندؼ من خبلؿ عملية اإلصبلح اإلدارم، كفقا ٤بفهـو اإلدارة العامة ا٢بديثة

                                                             
٦بلة العلـو القانونية - دراسة ُب أسباب فسادىا كآثارىا على بناء ا٢بكم الراشد–أنظر، بومدين طامشة، تعاظم سلطة البّبكقراطية ُب ا١بزائر -  1

 .82-81.، ص05.، ع2007كاإلدارية، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف،
 الدكلية ا٤بعاصرة البلفتة للنظر ُب اإلدارة العامة، فقد ىيمنت اال٘باىات سنة ا٤باضية كاحد من أكثر 20يعترب تطور اإلدارة العامة ا٢بديثة خبلؿ -  2

أف اإلدارة العامة ا٢بديثة قد ًب  MENNING( 1997)كقد أكضح . اإلدارة العامة ا٢بديثة على أجندة اإلصبلح اإلدارم ُب العديد من دكؿ العآب
اإلدارة : كقد ظهر ىذا النموذج بأ٠باء ٨بتلفة. تطبيقها بصورة كاملة ُب كل من نيوزلندا، أسَباليا، ىوالندا، السويد، الواليات ا٤بتحدة األمريكية، كندا

 ، اإلدارة العامة بناء على نظاـ السوؽ BARZELAY (1992)، ٭بوذج ما بعد البّبكقراطية HOOD( 1991)العامة ا١بديدة 
ROSENBLOOM  LAN et( 1992) ا٢بكومة اخَباع، إعادة OSBORNE et GAEBLER( 1992) . كبالرغم من إختبلؼ مسميات

.  اإلدارة العامة ا٢بديثة، فقد حاكؿ األكادٲبيْب كالباحثْب البحث للتعرؼ على خصائص اإلدارة العامة ا٢بديثة
: ثبلثة عناصر لئلدارة العامة ا٢بديثةKERNAGHAN et SHARI فقد حدد
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على ٦باالت كجوانب مهملة كليا ُب برامج اإلصبلح اإلدارم كفقا للنموذج البّبكقراطي، إذ تركز عملية 
اإلصبلح اإلدارم ُب اإلدارة العامة ا٢بديثة على جوانب ا٤براقبة كالتحكم ُب التكاليف ا٤بادية، الشفافية، 

 .إْب...البلمركزية اإلدارية

كعليو، فإف أىم النقاط الٍب تثار ُب ىذا ا٤بوضوع تتلخص ُب سؤالْب أساسيْب، فيما يكمن اإلصبلح 
 (.الفرع الثاني)، كما ىي متطلباتو ؟(الفرع األكؿ)اإلدارم ؟ 

 الفرع األكؿ

 مفهـو اإلصالح اإلدارم

على الرغم من أف فكرة اإلصبلح كالتحديث اإلدارم تعرب عن مضامْب تطوير ا١بوانب السلوكية 
كالقوانْب كاألنظمة كاإلجراءات كا٥بياكل التنظيمية، إال أهنا فكرة مشولية ترتبط بكلية ا١بهاز اإلدارم كا٣بطط 

كتتعدد ا٤بعا٘ب ا٤بَبادفة لئلصبلح اإلدارم كذلك تبعا اىتمامات كاختبلؼ كجهات نظر . 1التنموية الشاملة
 .الكتاب كالباحثْب، كمداخلهم ا٤بختلفة الٍب ٕبثوا من خبل٥با اإلصبلح اإلدارم

 بأنو   1979حيث عرؼ مؤٛبر اإلصبلح اإلدارم ُب الدكؿ النامية الذم عقدتو األمم ا٤بتحدة عاـ 
حصيلة اجملهودات ذات اإلعداد ا٣باص الٍب تستهدؼ تغيّبات أساسية ُب ا٤بنظمة اإلدارية العامة من "

خبلؿ إصبلحات على مستول النظاـ ٝبيعو، أك على األقل من خبلؿ معايّب لتحسْب كحدة أك أكثر من 
 .2"عناصرىا الرئيسية مثل ا٥بياكل اإلدارية كاألفراد كالعمليات اإلدارية

                                                                                                                                                                                              

 التغيّب ُب آلية ا٢بكومة؛ -
 التغيّب ُب أسلوب اإلدارة؛ -
 .تقليص دكر الدكلة -

 .372-371.للمزيد من التفصيل، أنظر، ببلؿ خلف السكارنة، ا٤برجع السابق، ص
، مذكرة ماجستّب، االكادٲبية العربية -التطوير التنظيمي كالتدريب كتقييم األداء–سامي ٧بمود أٞبد البحّبم، مداخل اإلصبلح اإلدارم أنظر، -  1

 : منشورة على ا٤بوقع.06.، ص2011الربيطانية للتعليم العإب، لندف، 
http://www.abahe.co.uk/files/Arab%20Researchers/Arab%20Researchers-13-11-2012/entrances-to-the-

administrative-reform.pdf  
 .74.يوسف أزركاؿ، ا٤برجع السابق، ص-  2

http://www.abahe.co.uk/files/Arab%20Researchers/Arab%20Researchers-13-11-2012/entrances-to-the-administrative-reform.pdf
http://www.abahe.co.uk/files/Arab%20Researchers/Arab%20Researchers-13-11-2012/entrances-to-the-administrative-reform.pdf


آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

469 

 

تلك العملية الٍب تصيغ من جديد العبلقة بْب السلطة "كُب تعريف آخر لئلصبلح اإلدارم، ىو 
 .1"اإلدارية ك٨بتلف القول الفاعلة ُب اجملتمع

فمن خبلؿ التعريفْب السابقْب، ٬بلص إٔب أف اإلصبلح اإلدارم يتعلق بتنظيم العبلقة ما بْب أجهزة 
الدكلة بصفة شاملة، فضبل على أهنا ٙبرص على التجديد كالتغيّب ُب ٨بتلف ىياكل كاسَباتيجيات سّب 
العملية اإلدارية من خبلؿ تركيزىا على أجزاء العملية اإلدارية كذلك باالعتماد على مداخل اإلصبلح 

 :2كحسب الدكتور ببلؿ خلف السكارنة، تتمثل مداخل اإلصبلح اإلدارم ُب. اإلدارم

 (مدخل النظم)المدخل الشمولي : أكال

إف استخداـ ىذا ا٤بدخل ٲبكن من الوصوؿ إٔب ٙبقيق ا٤بنهج الشامل لئلصبلح اإلدارم، كيعِب ىذا 
ا٤بدخل بدراسة الظواىر اإلدارية ُب إطار تفاعلها مع البيئة احمليطة هبا، فاستمرار عمل التنظيم كفاعليتو 

 .من البيئة احمليطة (البشرية كا٤بادية)يعتمد كيتوقف بشكل كبّب على استمرار حصولو على ا٤بدخبلت 

 :كالتنظيم باعتباره نظاما مفتوحا يتضمن ما يلي

 المدخالت/1

تتمثل ُب ٦بموعة ا٤بطالب الٍب يسعى التنظيم لتحقيقها، من خبلؿ حصولو على ا٤بصادر كا٤بوارد 
كدعم مادم للتنظيم، كما ٯبب أف يتحصل على عنصر الدعم كا٤بساندة للمطالب ألنو يعمل ُب بيئة 

 .٧بيطة بو يؤثر فيها كيتأثر من خبل٥با

 العمليات/2

يعمل ىذا التنظيم على ٙبويل ا٤بوارد الٍب يتحصل عليها من البيئة احمليطة إٔب خدمات على شكل 
 .منتجات كسلع يتم تقدٲبها للمجتمع

                                                             
 .74. يوسف أزركاؿ، ا٤برجع السابق، ص- 1
 .370-368.ببلؿ خلف السكارنة، ا٤برجع السابق، ص-  2



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

470 

 

 المخرجات/3

كتتضمن قدرة التنظيم على االستفادة من ا٤بوارد الٍب يتحصل عليها كٙبويلها إٔب ٨برجات هنائية على 
 .ىيئة خدمات أفكار كسلع أك خدمات ٰبتاجها اجملتمع كيستهلكها

 التغذية العكسية/4

 .ُب ىذه العملية يتم تصحيح اال٫برافات داخل التنظيم لتعديل أم أخطاء عن ا٤بسار ا٤بطلوب

ككفقا ٤بفهـو ا٤بنهج الشامل، ينظر إٔب عملية اإلصبلح اإلدارم كجزء ال يتجزأ من األكضاع السياسية 
كاالقتصادية كاالجتماعية، إذ ال ٲبكن أف يتصور أف يتم ٙبقيق ٪باح كامل ١بهود اإلصبلح دكف أف تكوف 

لذا فأنصار ا٤بنهج الشامل لئلصبلح اإلدارم ينظركف للجهاز . جزء من إسَباتيجية شاملة إلصبلح اجملتمع
٥بذا فا٤بدخل الشامل . اإلدارم كوحدة متكاملة ال ٲبكن ٘بزئتو معا١بة مشاكلو بأسلوب كحلوؿ جزئية

 .1لئلصبلح اإلدارم ال يقبل أسلوب التدرج أك عملية الَبميم ا١بزئية للجهاز اإلدارم

 المدخل الجزئي: ثانيا

يركز ا٤بدخل ا١بزئي ُب اإلصبلح اإلدارم على إتباع أساليب جزئية كمرحلية ٤بعا١بة ا٤بشكبلت الٍب 
تواجو ا١بهاز اإلدارم من خبلؿ الَبكيز على ا٥بياكل التنظيمية، كتبسيط اإلجراءات، كيسعى ىذا ا٤بدخل 

 :إٔب ٙبقيق العديد من األىداؼ، كمنها

 الكشف عن األكضاع اإلدارية ا٢بالية كالقياـ بدراستها كٙبليلها؛ -
 ٙبديد مصادر ا٤بشكبلت كأسباب التخلف اإلدارم؛ -
 التعرؼ على ا٤بتغّبات ا٤بؤثرة كا٤بسببة للتخلف اإلدارم؛ -
اكتشاؼ كسائل كأساليب اإلصبلح كا٤بقارنة بينها، كاختيار األنسب للمعطيات كالظركؼ  -

 السائدة؛

                                                             
1
  .35.صا٤برجع السابق، سامي ٧بمود أٞبد البحّبم، -  
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 . ا٤بتابعة كتقييم نتائج التغيّب -

كبعد ىذا التوضيح حوؿ مفهـو اإلصبلح اإلدارم، لنا اآلف أف نتساءؿ عن متطلباتو كىو ما سيكوف 
 .٧بل الدراسة فيما يلي

 الفرع الثاني

 متطلبات اإلصالح اإلدارم للوقاية من الفساد

ُب إطار عصر ٙبكمو ا٤بتغّبات ا٤بتسارعة كالتحديات ذات الصبغة الكونية الٍب تؤثر بشكل مباشر أك 
غّب مباشر على ٝبيع اجملتمعات، يصبح اإلصبلح اإلدارم ضركرة ملحة تواجهها اإلدارة ٗبنظور أمشل بكثّب 
من ٦برد البحث عن تقنيات جديدة، كإ٭با يأخذ بعْب االعتبار تعديل شبكات العبلقات الداخلية كا٣بارجية 

ا٣باصة باإلدارة من حيث الكم كالنوع كٙبسْب االتصاؿ باجملتمع ا٤بد٘ب، كإزالة ا٢بواجز كتنمية أسلوب 
 .الشراكة كالتعاكف ُب التعامل مع ا٤بؤسسات كالعاملْب

كحٌب يتم التصدم ٤بشكبلت ا١بهاز اإلدارم البد من رؤية كاضحة لئلصبلح من أجل تقليص 
مظاىر الفساد البّبكقراطي، ىذه اإلسَباتيجية ٯبب أف ال تتعاط مع موضوع فساد األجهزة البّبكقراطية 

ا٢بكومية ُب ا١بزائر بصورة ردة فعل، كإ٭با تتعاطى مع ا٤بوضوع بصورة إستباقية، كذلك من أجل الوصوؿ إٔب 
 .ترشيد سلوؾ األفراد ُب اإلدارة

كمن ىنا ننطلق إٔب ا٤بتطلبات الٍب يرتكز عليها اإلصبلح اإلدارم الٍب ٯبب اللجوء إليها بطريقة 
 (.ثالثا)، تفعيل أخبلقيات الوظيفة (ثانيا)، ا٤بساءلة (أكال)متوازنة، كالٍب تتمثل ُب الشفافية 

 الشفافية: أكال

كاقعة طريفة يسوقها لنا تاريخ ا٢بضارة اإلسبلمية قد تعطينا فكرة صحيحة عن الشفافية، حيث دخل 
على ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو، أحد كزرائو ليبل يعرض عليو أمور الدكلة، ك٤با انتهى الوزير 

من ذلك أخذ يسامر ا٣بليفة كيتحدث معو ُب بعض األمور ا٣باصة، فطلب منو ا٣بليفة عمر االنتظار، كقاـ 
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يا أمّب ا٤بؤمنْب إف ا٤بصباح الذم أطفأتو ليس بو :" فأطفأ ا٤بصباح كأكقد مصباحا غّبه، فتعجب الوزير كقاؿ
ا٤بصباح الذم أطفأتو يوقد بزيت من ماؿ ا٤بسلمْب، ٕبثنا أمور الدكلة :"؟ فقاؿ عمر"عيب، فلم فعلت ذلك

 .1"على ضوئو، فلما انتقلنا إٔب أمورنا ا٣باصة أطفأتو كأكقدت مصباحا يوقد بزيت من مإب ا٣باص

 تعريف الشفافية/1

ٓب يكن مصطلح الشفافية كما لو من دالالت لغوية حديثة معركفا أك متداكال ُب األدبيات العربية 
حٌب كقت قريب، إال حديثا مع تأسيس منظمة الشفافية الدكلية عند بداية تسعينات القرف ا٤باضي، عندما 

 مع تسعة آخرين من ٟبس دكؿ ٨بتلفة ىذه ا٤بنظمة الٍب هتدؼ إٔب ٧باربة  Peter Eigenأسس األ٤با٘ب 
 ملما بالكثّب من تفاصيلها ٕبكم طبيعة عملو ُب البنك  Eigenالفساد اإلدارم كا٤بإب الذم كاف السيد 

 .2الدكٕب
حرية تدفق ا٤بعلومات معرفة بأكسع مفاىيمها، أم توفّب " كتعرؼ ىيئة األمم ا٤بتحدة الشفافية بأهنا 

ا٤بعلومات كالعمل بطريقة منفتحة تسمح ألصحاب الشأف با٢بصوؿ على ا٤بعلومات الضركرية للحفاظ على 
 .3"مصا٢بهم كاٚباذ القرارات ا٤بناسبة، كاكتشاؼ األخطاء

ثبلث مكونات  (ا٤بدير التنفيذم ٗبركز ا٤بشركعات الدكلية ا٣باصة)كيلخص لنا جوف سوليفاف 
إمكانية ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات، كأف تكوف ا٤بعلومة كثيقة الصلة با٤بوضوع، : للمعلومات الشفافة كىي

 .4كثالثا إمكانية االعتماد على ا٤بعلومات، لذلك ٯبب أف تكوف دقيقو كحديثة كشاملة

االنفتاح على ا١بمهور فيما يتعلق هبيكل " أما صندكؽ النقد الدكٕب فيعرؼ الشفافية على أهنا 
 .5"ككظائف احملاسبة العمومية للقطاع العاـ، كالذم من شأنو تعزيز ا٤بساءلة كتثبيت ا٤بصداقية

                                                             
1
   http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=80322 :أنظر، ا٤بوقع -  

2
 .50.، ص2008أنظر، أٞبد فتحي أبو كرٙب، الشفافية كالقيادة ُب اإلدارة، دار ا٢بامد للنشر كالتوزيع، عماف، -  

3
 .260.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص-  

مركز ا٤بشركعات الدكلية ا٣باصة، كاشنطن، - ا٤بكوف الرئيسي لئلصبلح السياسي كاالقتصادم–د سوليفاف، ا٢بكم الدٲبقراطي الصاّب . انظر، جوف - 4
 :ٕبث منشور على ا٤بوقع. 21.، ص2004

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1001.pdf  
 .146.، ا٤برجع السابق، ص...، الشفافيةعماد صبلح عبد الرزاؽ الشيخ داكدمقتبس عن -  5

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=80322
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=80322
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1001.pdf
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فالتعريف األخّب كإف كاف قد ربط بْب الشفافية كا٤بساءلة، إال أنو حصر ٦باؿ الشفافية فقط ُب 
 .احملاسبة العمومية، بينما ا٢بديث عن ىذا النظاـ كآلية تطبق ُب ٝبيع مراحل العمل اإلدارم

الشفافية تعترب أىم كأكسع من مفهـو الدٲبقراطية "كنورد تعريفا لؤلستاذ طيب تيزيِب الذم يرل أف 
ذاهتا، ذلك ألف ىذه األخّبة قد ال تكوف تتمتع بالشفافية بالضركرة، خاصة عندما ٪بد فيها أف درجة كبّبة 
من عدـ الشفافية تشوب ٦باالت عدة ُب نظمها الٍب من ا٤بفركض أف تكوف تشاركية، كٖباصة اجملاالت الٍب 

 .1"ٛبس القضايا ا٤بصّبية لدل ا٤بواطن

نستخلص ٩با سبق أف الشفافية ىي نقيض الغموض أك السرية ُب العمل، كىي تعِب توفّب ا٤بعلومات 
الكاملة عن األنشطة العاملة للصحافة كالرأم العاـ، كا٤بواطنْب الراغبْب ُب اإلطبلع على أعماؿ ا٢بكومة 

 .كما يتعلق هبا من جوانب إٯبابية أك سلبية على حد سواء دكف إخفاء

األكؿ، يتعلق بوضوح اإلجراءات كصحة كمصداقية ا٤بعلومات : كمن ٍب فالشفافية تتعلق ٔبانبْب
كالبيانات ا٣باصة بالوحدات كا٤بؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ا٣باصة كالعامة ككضوح 

. العبلقات فيما بينها من حيث التخطيط كالتمويل كالتنفيذ للوصوؿ إٔب الغايات كاألىداؼ ا٤بعلنة مسبقا
ُب حْب يتعلق ا١بانب الثا٘ب بعبلقة ذكم العبلقة من ا٣بدمات الٍب يقدمها ا١بانب األكؿ كحقهم ُب 

 .2ا٢بصوؿ كالوصوؿ إٔب ا٤بعلومات الصحيحة ُب الوقت ا٤بناسب

 أىمية الشفافية/2

 كىي بتلك ٘بعل ا٢بكومة كاإلدارة ٗبختلف ،اإلدارمح تعترب الشفافية من أىم طرؽ التنمية كاإلصبل 
ال ٚبفي شيئا كال توجد هبا  كا١بمهور، أجهزهتا تعمل ُب بيوت من زجاج كل ماهبا مكشوؼ للعاملْب

كاٚباذ  إشراؾ ا٤بواطنْب ُب إدارة شؤكهنم العامة، كىي بذلك ٙبقق ا١بودة اإلدارية من خبلؿ، دىاليز معتمة،

                                                             
1
، دار جفرا للدراسات كالنشر، ٞبص، 2.ط- قضايا ُب الفكر العريب ا٤بعاصر–أنظر، طيب تيزيِب، من ثبلثية الفساد إٔب قضايا اجملتمع ا٤بد٘ب -  

. 179.، ص2002
 .261. عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، ص- 2
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كافة اإلجراءات الٍب تضمن تزكيد ا٤بواطنْب بالبيانات كا٤بعلومات الصادقة عن كافة خططها كبرا٦بها 
 .1كأنشطتها

يساعد على خلق مناخ   كمبدأ عاـ ُب إدارة الشؤكف العامة،اإلدارة بالشفافية تفعيل إف أىمية
 كل السلوكيات غّب السوية داخل  ٨بتلف التنظيمات اإلدارية إبعادلئلبداع  كىو بذلك  يعمل على 

آلية من أجل  أف األىداؼ التنموية ا٢بالية ُب اجملتمعات ا٤بعاصرة تعمل على إٯباد كالسياسية، باعتبار
القضاء على الفقر كرفع ا٤بستويات ا٤بعيشية للشعوب كٙبقيق ا٢بكم الراشد كاإلدارة  الدٲبقراطية كاإلصبلح 

 إال مع كجود مبدأ عاـ قو ال ٲبكن ٙبقيرأـ  كأف ٪باح اإلدارة ُب أداء كظائفها،.اإلدارم كالوقاية من الفساد
 .ُب ٨بتلف  مؤسساهتا عامة  كانت أـ خاصة للشفافية كا٤بشاركة ُب إدارة كافة الشؤكف العامة ُب الدكلة،

كعليو، فإف تطبيق مفهـو الشفافية على مستول التنظيمات اإلدارية ُب ا١بزائر قد يَبتب على ذلك 
 :2آثار إٯبابية، ىذه اآلثار تبدك لنا فيما يلي

أف استخداـ ىذا ا٤بفهـو ُب العمليات اإلدارية، يَبتب عليو توفّب الوقت كالتكاليف ك٘بنب  -
 الفوضى؛

ترسيخ قيم التعاكف كتضافر ا١بهود ككضوح النتائج، حيث يكوف أداء العمل ٝباعيا ككذلك  -
 تكوف احملاسبة على التجاكزات بشكل ٝباعي؛

يتمتع األفراد العاملوف ُب التنظيمات اإلدارية ا٤بطبقة ٥بذا ا٤بفهـو باستقبللية أكثر أثناء قيامهم  -
بواجباهتم الوظيفية، كىذا بدكره يعزز الرقابة الذاتية بدال من الرقابة اإلدارية ا٤بستمرة، األمر الذم 

 ٯبعل قرارات األفراد أكثر شفافية كمصداقية؛
يساعد ىذا ا٤بفهـو على إحداث تغيّب ُب ثقافة ا٤بنظمة، حٌب يتكوف لدل األفراد العاملْب  -

 ا٘باىات إٯبابية خالية من الركتْب؛

                                                             
1
 :، ٕبث منشور على ا٤بوقع-الطريق للتنمية كاإلصبلح اإلدارم-أنظر، مليكة بوضياؼ، اإلدارة بالشفافية -  

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892  
 .89.، ا٤برجع السابق، ص...بومدين طامشة، تعاظم سلطة -  2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892
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 ا٣باص كالقطاع كا٢بكومة العاـ الرأم أماـ مصداقيتها تأكيد على منظمة أم شفافية تعمل -
 كمصادر كأىدافو النشاط عن كاإلعبلف الصدؽ خبلؿ من ذلك كيتحقق الدكلية، كا٤بنظمات

 ؛ا١بميع أماـ ا٤بنظمة ىذه أبواب كفتح ٛبويلو
، كمزيد من الشفافية ٰبرؾ سلسلة من ردكد 1ٙبسْب الشفافية ىو خطوة أكٔب لتحسْب ا٢بكم -

 .الفعل من بينها ا٤بساءلة الٍب تعمل على ٙبسْب األداء ا٢بكومي

كما نرل أف للشفافية دكر مهم حٌب ُب أخلقة ا٤بمارسة السياسية، كشفافية العمل ا٢بكومي، كزيادة 
النزاىة، األمر الذم يتقاطع بشكل كاضح مع السرية ُب صنع القرار السياسي، كخدمة األحزاب السياسية 

الواصلة لسدة ا٢بكم لفئات معينة دكف أخرل متأثرة بآليات التمويل ا٤بإب ٥با، حيث ٪بد أف ٛبويل 
األحزاب السياسية كالتربعات ا٤بمنوحة ٥با ك٤برشحيها، تؤثر سلبا ُب شفافية العمل ا٢بكومي، كإتاحة ا٤بعلومة 

للجمهور، كتتصاعد كتتأثر بشمل مضطرد عندما تفشل سياسات ا٢بكومات ُب إٯباد الضوابط الناجعة 
 .للكشف عنها كا٢بد من تأثّباهتا

 متطلبات الشفافية/3

إف اآلثار اإلٯبابية ا٤بشار إليها سابقا ال ٲبكن أف تتحقق على مستول التنظيمات اإلدارية، إال من 
 :2خبلؿ توضيح كٙبديد شفافية اإلجراءات اإلدارية الٍب تتطلب ضركرة توافر األبعاد التالية

 ا٤بؤسسات أداء من التحقق شأهنا من ٧بددة تدابّب توفر ٕبيث عملية، كسيلة كجود ضركرة -
 دراسة ىو األساسي فا٤بنطق معينة، إلجراءات بالنسبة النقص مكامن على كالتعرؼ لوظائفها،
 ككضع ا٤بختلفة، كالسلوكيات التنفيذ، كمراقبة ا٤بفاىيم، كغرس ا٤بؤسسات، داخل اإلجراءات

 ؛عنها ا٤بسئولْب كمعاقبة ك٧باكمة منها، كالتحقق اال٫برافات كاكتشاؼ ا٤بعايّب

                                                             
1
 .18. شعباف فرج، ا٤برجع السابق، ص- 

2
أنظر، نعيمة ٧بمد حرب، كاقع الشفافية اإلدارية كمتطلبات تطبيقها ُب ا١بامعات الفلسطينية بقطاع غزة، مذكرة ماجستّب، كلية التجارة، ا١بامعة -  

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/98894.pdf :منشورة على ا٤بوقع. 15.، ص2011اإلسبلمية، غزة، 
 
 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/98894.pdf
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 ا٤بوقع ُب ا٤بوظفْب كبار كٖباصة ا٤بوظف يستمر ال ٕبيث الوظيفي، الدكراف بسياسة التعامل -
 تدكير كلعل مكتسب، كحق ا٤بوقع مع كالتعامل الركتْب إٔب يؤدم ذلك ألف طويلة، ٤بدة الواحد

  ؛ا٤بعلومات كتكامل التدريب من نوع ىو ا٤بوظفْب
 ركح كبث ا٤بوضوعية، كا٤بتابعة العاملْب، إرضاء ىي ٧باكر ثبلثة على تقـو صحية عمل بيئة هتيئة -

 غّبه من حرصان  أكثر سيكوف الوظيفي الرضا لو يتحقق الذم ا٤بوظف أف شك فبل .ا١بماعة
 ا٤بتابعة أف كما .الفاسدة ا٤بمارسات عن كاالبتعاد السليمة، اإلدارية با٤بمارسات االلتزاـ على

 قبل بأكؿ أكال اال٫برافات اكتشاؼ على تساعد ا٤بختلفة ا٤براحل ُب العاملْب ألداء ا٤بستمرة
 يكوف كاحد كفريق معان  كالعمل ا١بماعة بركح ا٤بؤسسة داخل العاملْب التزاـ ككذلك تفاقمها،

 ؛بينهم فيما الفساد انتشار معو الصعب من
 كيندرج ا٤بوظفْب، قبل من تعقيد دكف األنشطة بأداء يسمح بشكل العمل إجراءات تبسيط -

 كاختصار ا٤بؤسسة، عمل إجراءات عن األدلة كتوفّب كالبيانات ا٤بعلومات نشر ذلك ضمن
  ؾ؛ذؿ أمكن ما الضركرية غّب اإلجراءات

 أيضا كلكن فحسب، ا٤بخالفات كاجتناب االمتناع العاملْب من بالشفافية اإلدارة تقتضي ال -
 ٨بالفات أك ا٫برافات أم عن اإلببلغ فيجب حدثت، إف الغّب ٨بالفات عن باإلببلغ االلتزاـ
  ؛للموارد األمثل االستخداـ عدـ أك العاـ ا٤باؿ إىدار أك للقانوف

 يكشف الذم ا٤بوظف تأمْب ضركرة يقتضي ما كىو ،كاال٫برافات التجاكزات يكشف من ٞباية -
 كمصاّب مآرب لتحقيق ا٤بنظمة أىداؼ عن التجاكز أك اإلدارة ٨بالفات عن يبلغ أك ا٫براؼ أم

 ٰبصل الٍب ا٤بالية ا٤بزايا من ا٢برماف أك الفصل أك النقل ضد ا٢بماية يستلـز الذم األمر .خاصة
 ؛الرؤساء ٘باكزات عن اإلببلغ على ا٤برؤكسْب لتشجيع كذلك ا٤بوظف عليها

 كماىيتها الشفافية بأٮبية للتعريف ا١بهات كافة ُب للموظفْب تأىيلية دكرات تنظيم ضركرة -
 ؛التعبّب كحرية كاإلفصاح الوضوح أساسها تنظيمية ثقافة خلق كتبِب تطبيقها، على كالعمل

 نقلهم أك أدائهم، تقييم أك مكافآهتم أك ا٤بوظفْب تعيْب أك باختيار العبلقة ذات اإلجراءات اٚباذ -
 اعتبارات أية عن كٗبنأل مطلقة، كنزاىة بشفافية بأعما٥بم ا٤بتعلقة األمور من بأم أك انتداهبم أك
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 بأم القياـ عن مباشر، غّب أك مباشر بشكل سواء هنائيان، كاالمتناع كالصداقة بالقرابة صلة ذات
 .كاحملسوبية الواسطة خبلؿ من شخص ألم تفضيلية معاملة

 الشفافية المالية كدكرىا في مكافحة الفساد/ 4

، حيث تسمح بإطبلع ا١بمهور 1تشكل الشفافية ا٤بالية مكونا جوىريا من مكونات إدارة ا٢بكم
على ىيكل القطاع ا٢بكومي ككظائفو كالنوايا الٍب تستند إليها السياسات ا٤بالية كحسابات القطاع العاـ 

كالتوقعات ا٣باصة با٤بالية العامة، ما ٲبكن ا٤بواطنْب كأسواؽ ا٤باؿ من تقييم الوضع ا٤بإب ا٢بكومي بدقة كمن 
حساب التكلفة كالعائد من األنشطة ا٢بكومية ٗبا ٰبملو ذلك من مضامْب اقتصادية كاجتماعية حالية 

 .كمستقبلية

كلعل االستشهاد با٢بالة اإلندكنيسية بوصفها إحدل ا٢باالت الٍب تناكلتها منظمة الشفافية الدكلية، 
كالٍب تعطي الدليل الواضح على أٮبية تشفيف القطاع ا٤بإب، حيث سخرت تلك الدكلة أمواؿ ا٤بصارؼ الٍب 

ٛبلكها من أجل تأسيس مشركعات يشارؾ فيها كبار ا٤بسؤكلْب، ك٠بحت للمصارؼ أف تراكم ا٤بتأخرات 
عن القركض ُب تسعينات القرف ا٤باضي، كٓب يتم التحرؾ مطلقا بشأف تسديدىا، ٩با تسبب ُب ىبوط قيمة 

، كاهنيار النظاـ ا٤بإب شيئا فشيئا، كحصلت اإلفبلسات، كًب تسريح العمالة، كا٫بدرت 1997العملة عاـ 
 .2نسبة كبّبة من السكاف إٔب ما دكف مستول خط الفقر

كل ذلك يأٌب عرب ضعف الشفافية ا٤بالية العامة، كضعف مشاركة ا١بمهور ُب صنع القرار، باإلضافة 
 .إٔب اإلخفاؽ ُب تعزيز آلية ا٤بساءلة، كال سيما ُب القطاع ا٤بإب

فالشفافية ا٤بالية تساعد مثبل ُب منع االقَباض أك التصرؼ با٤باؿ العاـ ٤بنفعة فئة من دكف باقي أفراد 
اجملتمع، ضمن دائرة من العبلقات ٧بكومة بالقرابة كاحملسوبية، كىو األمر الذم من شأنو أف يدمر اقتصاد 

 .الببلد، كيتسبب ُب األزمات ا٤بالية، كينعكس بالتإب على حالة اجملتمع كالدكلة

                                                             
 .220. ببلؿ خلف السكارنة، ا٤برجع السابق، ص- 1
 .146.، ا٤برجع السابق، ص...، الشفافيةعماد صبلح عبد الرزاؽ الشيخ داكد-  2
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 كزير الفبلحة كالصيد كالشاىد على الكبلـ السابق، ما ًب ذكره ُب الفصل التمهيدم على ما قدمو
يؤكد أف ا٢بكومة قد خسرت خبلؿ حيث  عن كاقع القطاع ُب ا١بزائر، -نور الدين ٕببوح-البحرم سابقا 

السنوات األخّبة أمواال طائلة ُب سياسة الدعم دكف أف ٘بِب منها شيئا، كالسبب ُب اعتقاده، ىو افتقادىا 
لرؤية إسَباتيجية طويلة ا٤بدل، ما جعل تلك ا٤بساعدات تدخل جيوب ا٤بضاربْب الذين ال عبلقة ٥بم 

بالفبلحة، كحٌب القرار السياسي ٗبسح ديوف الفبلحْب، يعتربه ا٤بتحدث من دكف فائدة عملية، بل أكثر من 
1ذلك، فاقم األزمة بتكريس االستغبلؿ كالفساد عن طريق احملسوبية كاالرتشاء

. 

كيقدـ لنا صندكؽ النقد الدكٕب أربعة دعائم للشفافية ا٤بالية، كتتمثل ىذه األخّبة حسبما جاء ُب 
2 فيما يلي2007ا٤بدكنة األخّبة سنة 

: 

 كضوح األدكار كالمستويات-أ

 التجارية كاألنشطة ا٢بكومية األنشطة بْب الواضح بالتمييز يتعلق فيما رئيسيتْب ٩بارستْب تشمل
 يتصل فيما ا٤بساندة ا٤بمارسات نطاؽ توسيع ًب كقد العامة، ا٤بالية إدارة ينظم كاضح قانو٘ب إطار ككجود
 باألنشطة ا٤بتعلقة الشفافية قضايا مع الوضوح من ٗبزيد تتعامل لكي تعزيزىا أك كاضح قانو٘ب إطار بوجود
 القطاعْب على كالقائمْب ا٢بكومة بْب التعاقدية بالَبتيبات ا٤بتعلقة ا٤بماثلة كالقضايا الطبيعية با٤بوارد ا٤برتبطة

 على للجمهور دليل إتاحة بدكف العامة األمواؿ إنفاؽ جواز عدـ على ا٤ببدأ ىذا نص كما.كا٣باص العاـ
 السهل من كلوائح بقوانْب ٧بكوما اإليرادات ٙبصيل يكوف كأف االعتماد، على كافقت التشريعية السلطة أف

 .3عليها اإلطبلع

 عالنية عمليات الموازنة-ب

 العامة، ا٤بالية السياسة كتنفيذ لوضع األساسية ا٢بكومة أداة ىي السنوية ا٤بوازنة أف ا٤ببدأ ىذا كيوضح
 عن النظر بصرؼ العامة ا٤بالية األنشطة كافة تغطي أف ٯبب السنوية ا٤بوازنة ُب ا٤بقدمة فا٤بعلومات كبالتإب

                                                             
 .87.أنظر، الفصل التمهيدم من ىذه الرسالة، ص-  1
2
 :، صادر عن صندكؽ النقد الدكٕب، متوفر على ا٤بوقع التإب2007أنظر، دليل الشفافية ا٤بالية لعاـ -  

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf  
 .22.، ا٤برجع السابق، ص2007دليل الشفافية ا٤بالية لعاـ -  3

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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 ا٤بتعلقة األساسية ا٤بمارسات أيضا ا٤ببدأ ىذا كتناكؿ.األنشطة، تلك ٥با كفقان  تتم الٍب ا٤بؤسسية الَبتيبات
 التشريعية للمشاكرات كاؼ كقت إتاحة ضركرة على ركز كقد كمراقبتها، كتنفيذىا ا٤بوازنة إعداد بعبلنية
 التأكيد ككذلك عموما، ا٤بوازنة ككاقعية االقَباضات بنوعية يتعلق فيما الشفافية أٮبية على التأكيد كزيادة
 .1أساسيْب مطلبْب ٙبقيق على ا٤ببدأ ىذا يؤكد كعموما .التشريعية ا٥بيئة على ا٤بدققة ا٢بسابات عرض على

 إتاحة المعلومات لإلطالع العاـ-ج

 كاملة قائمة الركيزة ىذه كتتضمن العامة ا٤بالية عن شاملة معلومات نشر أٮبية على ا٤ببدأ ىذا يؤكد
 عددا كتشمل األخرل، العامة ا٤بالية تقارير ُب أك ا٤بوازنة كثائق ُب تتوفر قد كالٍب توافرىا ا٤بطلوب با٤بعلومات

 عملية عبلنية " الثانية الركيزة ضمن كانت الٍب ا٤بعلومات بتوفّب كبّب حد إٔب ا٤بتعلقة ا٤بمارسات من
 .العامة ا٤بالية بيانات بإببلغ ا٤بعنية السليمة للممارسات تعزيز أك توضيح على كتشتمل "ا٤بوازنة

 ا٤بالية للمخاطر دقيق كصف ا٤بوازنة كثائق تتضمن أف ضركرة إٔب الشأف ىذا ُب الدليل يشّب كما
 أف ٯبب ا٤بالية االستدامة كضع كلتقييم .الضريبية كالنفقات العامة ا٤بالية شبو كاألنشطة االحتمالية كا٣بصـو

 تقرير تقدٙب ٯبب فانو الشأف ىذا ُب ا٤بمارسات ألفضل ككفقا ،ا٤بركزية ا٢بكومة دين عن بيانات نشر يتم
 من شهور ثبلثة عن تزيد ال فَبة كخبلؿ ا٢بكومية، الضمانات فيها ٗبا ا٤بركزية، ا٢بكومة دين عن سنوم ربع

 .2ا٤بوازنة كثائق من كجزء للحكومة العمومية ا٤بيزانية نشر عن فضبل السنة، ربع انتهاء

 ضمانات صحة البيانات كالمعلومات-د

 الشركط من٤بعايّب تضمن جودهتا  ا٢بكومة من ا٤بقدمة العامة ا٤بالية معلومات استيفاء يعترب حيث
 يعترب كما مستقل، فحص إٔب ا٤بعلومات تلك إخضاع ضركرة جانب إٔب العامة، ا٤بالية لشفافية األساسية

 شرطا ا٤بقدمة ا٤بعلومات صحة من التأكد كا١بمهور التشريعية للسلطة تتيح كفعالة كاضحة آليات كجود
 لبيانات ا٤بستقل التدقيق كضركرة العامة ا٤بالية بيانات ٔبودة ا٤ببدأ ىذا يعُب كبالتإب اآلخر، ىو ضركريا

 تستوُب أف ضركرةأ ا٤ببد ىذا يشملها الٍب ا٤بمارسات كأفضل اآلليات أىم كمن .العامة ا٤بالية كمعلومات
                                                             

 .59.، ا٤برجع السابق، ص2007دليل الشفافية ا٤بالية لعاـ -  1
 .95.، ا٤برجع السابق، ص2007دليل الشفافية ا٤بالية لعاـ -  2
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 الداخلية للرقابة العامة ا٤بالية أنشطة إخضاع ك عليها، ا٤بتعارؼ البيانات جودة معايّب العامة ا٤بالية بيانات
 .1الوقائية الضمانات ٥با تتوفر كأف الفعالة

ىذا كتربط الكثّب من الدراسات كأدبيات ىذا ا٤بوضوع بْب الشفافية كمفاىيم أخرل ذات عبلقة 
 .كأكثرىا شيوعا كترددا من حيث االرتباط ٤بفهـو الشفافية، ٪بد ا٤بساءلة

 المساءلة: ثانيا

ٛبثل ا٤بساءلة مفهوما آخر برز بوصفو جزء من االىتماـ ا٤بتجدد باإلدارة بشكل عاـ كٙبقيق مطالب 
األمانة ُب اإلدارة بشكل خاص، كىذا ا٤بفهـو يعِب ُب الواقع احملاسبة عن ا٤بخرجات أك النتائج ا٤بتوقعة من 

 .األشخاص كاألجهزة، بل كا٢بكومة ككل

إف مبدأ ا٤بساءلة ٲبدنا با٢بق ُب االستفسار عن تصرفات اآلخرين اإلدارية، كما ٲبنحهم أيضا ا٢بق 
 .ُب شرح كجهة نظرىم حوؿ سلوكياهتم كتصرفاهتم ا٤بتعلقة بأداء أعما٥بم

كيعترب مفهـو ا٤بساءلة من ا٤بفاىيم ا٤بتداكلة كىو مفهـو متقلب رحاؿ، كونو يستخدـ ُب حقوؿ 
معرفية متعددة، ما يعِب اختبلؼ دالالت ا٤بفهـو تبعا ٤بقاصده، كمتجددا الرتباطو بالسياقْب ا٢بضارم 

 .كالثقاُب اللذين يستخدـ فيهما

كالذم " العقد االجتماعي"  الذم نادل بتطبيق John lockeكظهر استخداـ ا٤بساءلة ُب أعماؿ 
كقد أكد ذلك كل من . يتطلب خضوع ا٢بكاـ كاحملكومْب للقوانْب، كىذا يعِب خضوعهم للمساءلة

James Madison  الذم يعترب أحد مهندسي الدستور األمريكي، ككذلك قدـ  Karl Marx ٭بوذجا 
للدكلة االشَباكية، الٍب تتضمن مساءلة ا٢بكاـ كفق مفهـو الدٲبقراطية التفويضية، كىي تعِب مساءلة غّب 

 .2مقيدة، يشَبؾ فيها ا١بميع ُب كحدات صغّبة متنامية

                                                             
1
 .139.، ا٤برجع السابق، ص2007دليل الشفافية ا٤بالية لعاـ -  
 

 فارس بن علوش بن بادم السبيعي، دكر الشفافية كا٤بساءلة ُب ا٢بد من الفساد اإلدارم ُب القطاعات ا٢بكومية، أطركحة دكتوراه ُب ،مقتبس عن-  2
 .37.، ص2010العلـو األمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،  
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الطلب من ا٤بسؤكلْب تقدٙب التوضيحات " كيعرؼ لنا برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي ا٤بساءلة على أهنا 
البلزمة ألصحاب ا٤بصلحة حوؿ كيفية استخداـ صبلحياهتم كتعريف كاجباهتم كاألخذ باالنتقادات الٍب 
 .1"توجو ٥بم كتلبية ا٤بتطلبات ا٤بطلوبة منهم كقبوؿ ا٤بسؤكلية عن الفشل كعدـ الكفاءة أك عن ا٣بداع كالغش

كقد زاد ُب اآلكنة األخّبة االىتماـ ٗبوضوع ا٤بساءلة لعدة أسباب بدءا بأٮبيتها ٤بكافحة الفساد، 
كزيادة الوعي السياسي للشعوب، كأخّبا ثورة ا٤بعلومات كاالتصاالت كالٍب تشكل العدك الطبيعي للفساد 

 .الذم ينمو كيستشرم نتيجة للجهل، كعدـ ا٤بعرفة كالسرية

ك٥بذه األسباب أكجدت العديد من الدكؿ الٍب أعلنت التزامها بتطبيق آليات ا٢بكم الراشد سببل 
٨بتلفة لتعزيز مشاركة ا٤بواطن بشكل أكسع ُب آليات ا٤بساءلة لتعزيز مصداقيتها، كشفافية أدائها ُب أكثر من 

قطاع، تطابقا مع ما جاء ُب دراسات كتوجيهات برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي الذم شدد على كوف أف 
 .ا٤بساءلة يعترب عامل ضبط مهم كملح لعملية اإلصبلح اإلدارم

 2حيث يعطي عامل الضبط ىذا إمكانية ألداء أكثر كفاءة ٤بؤسسات الدكلة كحٌب للقطاع ا٣باص
كيفضي إٔب إٯباد ظركؼ سياسية كقانونية كاقتصادية كاجتماعية، تفيد ُب إطبلؽ كٛبكْب القدرات 

، كتقلل إٔب أبعد ا٢بدكد من ظواىر التخلف كالفقر كا٤بديونية كالَبدم  اإلنسانية، كتعزز من رفاىية العمـو
البيئي، الٍب ببل شك يسهم اال٫براؼ كالفساد ُب زيادة نسبتها، فضبل عن زيادة مستويات النمو 

االقتصادم، كتصاعد نسب الكفاءات التعليمية كا٤بهنية كالصحية، ٗبا ينقل اجملتمعات إٔب حالة من 
 .االزدىار كالتقدـ

 :3كيقدـ لنا األستاذ عصمت سليم القرالة نوعاف من ا٤بسؤكلية

كتنصب على طبيعة استخداـ ا٤بوارد ا٤بادية كالبشرية ا٤بتاحة داخل : المساءلة الوظيفية - أ
 ا٤بنظمة، كاآلثار ا٤بباشرة على البيئة الٍب تباشر ا٤بنظمة عملها من جنباهتا؛

                                                             
1
 .271.عصاـ عبد الفتاح مطر، ا٤برجع السابق، صمقتبس عن،  - 

 .152.، ا٤برجع السابق، ص...، الشفافيةعماد صبلح عبد الرزاؽ الشيخ داكد-  2
 .28.، ص2011 عصمت سليم القرالة، ا٢بكمانية ُب األداء الوظيفي، دار جليس الزماف، عماف، أنظر،-  3
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كتنصب على اآلثار بعيدة ا٤بدل للمنظمة على البيئة، كقدرهتا على : المساءلة اإلستراتيجية - ب
 .ٙبسْب جودة ا٢بياة ألعضائها

حيث تنصب ا٤بساءلة الوظيفية على عدد ا٤بستفيدين من : كيضرب لنا مثبل للتفرقة بْب نوعي ا٤بسائلة
 .برنامج ٧بو األمية ُب أحد األحياء، ُب حْب تعِب ا٤بساءلة اإلسَباتيجية بدكر ا٤بنظمة ُب ٧بو أمية ىذا ا٢بي

 ءلةمتطلبات المسا-1

   :1توجد عدة مبادئ ٯبب األخذ هبا عند إقرار ا٤بساءلة، كىذه ا٤ببادئ كما يلي 

 ا٤بطلوب القواعد بوضوح العاملوف يدرؾ أف ٯبب :المخالفة كعواقب النظاـ قواعد كضوح -أ 
  القواعد؛ بتلك التمسك من الفائدة توضح ٨بالفتها، كأف كعواقب هبا االلتزاـ

 العامل يتجنبو حٌب ا١بزاء كبْب ا٤بخالفة بْب ارتباط إٯباد :الجزاء تطبيق في المباشرة مبدأ -ب 
 كأسباهبا؛ للمخالفة كامل ٙبقيق ىنالك يكوف أف مستقببل كٯبب

 لذلك يتقبلوىا، حٌب ا١بزاءات تطبيق بعدالة العاملوف يقتنع أف ٯبب :الجزاء تطبيق عدالة -ج 
 معْب؛ ١بزاء يرتكبها من تعرض معينة ٨بالفة بأف كاضح ٙبذير ىناؾ يكوف أف ٯبب

 يفهم أف ا٤بساءلة، كٯبب مبادئ أىم من ا٤ببدأ ىذا يعد :العقوبة توقيع في كالتجانس المساءلة -د 
 عامبلف ارتكب كإذا ا٤بخالفة، بنوع ترتبط كلكن ا٤بخالف بالشخص ترتبط ال العقوبة أف

 كاحملاباة؛ بالتحيز تتهم إدارتو فإف اآلخر عامبل كترؾ ا٤بدير كعاقب نفسها ا٤بخالفة
 يتناسب ٗبا العقوبة نوع ُب التدرج من نوع ىناؾ يكوف أف ٯبب :العقاب شدة في التدرج مبدأ -ه 

 .كتكرارىا ا٤بخالفة نوع مع

 آليات المساءلة-2

كىي طرؽ كأساليب مساءلة ا٤بعنيْب، أك الوسائل الٍب بواسطتها يتم تنشيط كتفعيل قول ا٤بساءلة، 
 :كمنها

                                                             
 .42.نعيمة ٧بمد حرب، ا٤برجع السابق، ص-  1
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 المساءلة التنفيذية-أ

كيقصد هبا مسؤكلية ا١بهاز التنفيذم عن ٧باسبة نفسو بنفسو عرب سبل إدارية ككسائل تضبط العمل 
 .اإلدارم، كتضمن سبلمة ا١بهاز التنفيذم

 الرب٤با٘ب النظامْب ُب أساسي ركن الوزراء التنفيذية السلطة ٩بثلي طريق عن العامة اإلدارة مساءلة تعد
 أمر ا٤بدنية ا٣بدمات تقدٙب عن ا٤بسئولْب ك٧باسبة ٗبساءلة-كزارتو ُب كل- الوزراء قياـ كيعد كالرئاسي،

 أك ا٤بسئولْب ىؤالء طرؼ من العامة السياسات تطبيق ُب ا٫برافات حدكث لتجنب األٮبية شديد
 العامة السياسات كتطبيق العاـ ا٤باؿ استغبلؿ كحسن األداء جودة ضماف بغية كلو كىذا مرؤكسيهم،

 .للدكلة

 كحق التعيْب حق ٛبلك فهي العامة، اإلدارة ك٧باسبة للمساءلة أدكات عدة التنفيذية السلطة كٛبلك
 السياسيات تطبيق مع ا٤بسئولْب ٥بؤالء ا٫براؼ أك تعارض ٰبدث عندما اإلداريْب ا٤بسئولْب لكبار الفصل
 ٩با التشريعية السلطة إٔب الرجوع دكف التنظيمية كاللوائح القوانْب بعض كضع حق ٛبتلك كما للدكلة، العامة

 على كثّبا يساعد كىذا الر٠بية ا٤بعلومات على الرقابة ُب ا٢بق ٥با كما ا٤بساءلة، أسس إرساء ُب يساىم
 .العامة اإلدارة مساءلة

 المساءلة التشريعية-ب

كتتم عن طريق الرب٤باف، حيث تكمن أٮبية آلية ا٤بساءلة الرب٤بانية ُب تقرير مسؤكلية أعضاء ا٢بكومة 
فرادل أك ٦بتمعْب أماـ أعضاء الرب٤باف لبلستعبلـ عن غرض ما، أك لبلستيضاح ككشف النقاب عن أداء 

كالدستور ٲبنح الكثّب من الصبلحيات للرب٤باف من أجل مساءلة السلطة التنفيذية عن . ا١بهاز ا٢بكومي
 .1، أك عن طريق تكوين ١باف ٙبقيق بر٤بانية2، أك استجواب1أدائها كتوجيو سؤاؿ

                                                             
1
ٲبكن أعضاء الرب٤باف أف يوجهوا أم سؤاؿ شفوم أك كتايب إٔب أم عضو من " على أنو 2016 من التعديل الدستورم 134/1تنص ا٤بادة -  

 ".ا٢بكومة

ٲبكن أعضاء الرب٤باف استجواب ا٢بكومة ُب إحدل قضايا الساعة، كيكوف ا١بواب "  على أنو 2016 من التعديل الدستورم 133/1تنص ا٤بادة -  2
 ". يوما30خبلؿ أجل أقصاه 
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 المساءلة القضائية-ج

 من عمل أم عن العامة اإلدارة مساءلة ُب القضاء حق العآب دكؿ أغلب ُب الراسخة ا٤ببادئ من
 عن صادر تصرؼ أم استناد ضركرة ا٤ببدأ ىذا كيعِب. ا٤بشركعية مبدأ إٔب القضائية ا٤بساءلة كتستند أعما٥با،
 مع األكؿ ا٤بقاـ ُب اإلدارم العمل تطابق ا٤بشركعية كتعِب سلفا، موجودة عامة قاعدة إٔب التنفيذية السلطة
 :2كىي القضائية للمساءلة كحاالت صور ىناؾ أف عليو ا٤بتفق كمن ا٤بوجودة، القانونية القواعد

 حدكد عن كٱبرج سلطاتو العاـ القطاع ُب ا٤بوظف يتعدل حينما االختصاص ٘باكز حالة ُب -
 ؛لو ا٤بقرر االختصاص

 غّب أعباء األفراد ٙبمل عليو يَبتب قد ٗبا القانونية النصوص لبعض ا٣باطئ التفسّب حالة ُب -
 ؛اإلدارة مقاضاة لؤلفراد ٰبق كىنا القانوف، ُب عليها منصوص

 ٱبالف ٫بو على باستخدامها العمومي القطاع ُب ا٤بوظف كقياـ السلطة استخداـ سوء حالة ُب -
 ء؛القضا إٔب اللجوء للمتضرر ٰبق عندئذ ا٤بشركعة أىدافها

هنا أف تضر شأ من خاطئة استنتاجات إٔب كالتوصل الوقائع أك ا٢بقائق بعض تفسّب سوء حالة -
 با٤بواطن؛

 من ا٤بواطنْب كتضرر التنفيذم العمل بأداء ا٤بتعلقة اإلجرائية ا١بوانب ُب خطأ حدكث حالة ُب -
 .القضاء أماـ فيو الطعن كٯبوز باطل فيصبح قانو٘ب سند اإلجراء ٥بذا يكن ٓب فإف، ا٣بطأ ىذا

 المساءلة بالسلطة الرابعة-ق

 كنقصد ىنا بالسلطة الرابعة سلطة الرأم العاـ مهما اختلفت كسائل التعبّب عنها، ألف الرأم العاـ 
كتتنوع كسائل ا٤بساءلة ىنا فهي تشمل اإلعبلـ بكل فواعلو . ٲبثل الشعب الذم ىو مصدر كل السلطات

 .ا٤بسموعة كا٤برئية كا٤بقركءة، كمنظمات اجملتمع ا٤بد٘ب

                                                                                                                                                                                              
 ".ٲبكن ١باف الرب٤باف أف تستمع إٔب أعضاء ا٢بكومة"  على أنو 2016 من التعديل الدستورم 133/2تنص ا٤بادة -  1

 .119.شعباف فرج، ا٤برجع السابق، ص-  2
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كمن أجل استكماؿ عناصر إسَباتيجية اإلصبلح اإلدارم، يكوف من الضركرم البحث ُب التدابّب 
 .ا٤بتصلة بسلوؾ ا٤بوظفْب العموميْب

 تفعيل أخالقيات الوظيفة العامة: ثالثا

 الٍب النامية الدكؿ ُب كخاصة ٦باالهتا، كتنوعت ا٤باضية، العقود خبلؿ العامة ا٤بؤسسات توسعت لقد
 كاالجتماعية االقتصادية التنمية ُب رئيسة بأدكار التقليدية أدكارىا جانب إٔب تضطلع فيها ا٢بكومة أصبحت
 ىذه ُب التخلف مواجهة أجل من التنمية، ىذه مشركعات ُب مالرئيس كا٤بشارؾ كا٤بوٌجو ا٤بنظٌم بوصفها

   .الدكؿ

 يرتبط ما منها ثّبة،ؾ مشكبلت تواجو بدأت فقد العامة ا٤بؤسسات ُب كالتنوع التوسع ىذا كبفعل
العامة  باألىداؼ األخبلقي االلتزاـ ٗبدل يتعلق ما كمنها ا٤بتاحة، النادرة ا٤بوارد استخداـ ُب بالكفاءة
 يفَبض بلد  كلُب ا٢بكومة كألف . اإلدارم بالفساد يعرؼ ما أك فيها، السلطة كاستخداـ الوظيفة كٕبدكد

 رب عمل ٭بوذجي من حيث االمتثاؿ للقانوف كا٢برص على ا٤بصلحة العامة، كقدكة أخبلقية ٗبثابة تكوف أف
٤بواطنيها من الناحية األخبلقية كاالجتماعية، ٥بذا فإف ظهور الفساد اإلدارم كتد٘ب ا٤بستول األخبلقي 

للمسؤكلْب كا٤بوظفْب اإلداريْب ُب كثّب من ىذه الدكؿ، كانت لو آثار كخيمة من النواحي السياسية 
 .كاالقتصادية كاالجتماعية

تظهر الغاية من كضع قواعد ألخبلقيات ا٤بهنة ُب أهنا هتتم كعلم للواجبات بتبياف القواعد السلوكية 
كاألخبلقية ألعضاء مهنة معينة أك فئة ٧بددة، فهي تبدك ضركرية أكثر كلما كنا أماـ ٩بارسة مهنة أك خدمة 

عمومية تتمتع بسلطة التأثّب أك تضع الغّب ُب كضعية تسمح لو باإلطبلع كا٤بعرفة أك التمتع بصبلحيات 
 .1معينة

كقد بات من ا٤بلحوظ أف موضوع أخبلقيات الوظيفة العامة بدأ يتبوأ حيزا مستقبل ُب أدبيات اإلدارة 
كأصبح البعض يطرؽ أ٠باعنا با٤بصطلحات ا٤بستجدة ُب علم اإلدارة ا٤بعاصر كمن ىذه ا٤بصطلحات 

                                                             
 .91.عبد الكرٙب تبوف، ا٤برجع السابق، ص-  1
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، كتسارعت كربل (أخبلقيات العمل، أخبلقيات اإلدارة، أخبلقيات الوظيفة العامة، أخبلقيات ا٤بهنة)
ا٤بنظمات ُب إصدار مدكنات أخبلقية ٥با، ٩با حداىا إٔب صياغة األىداؼ كالسياسات بشكل يربز 

 .1ا٤بسؤكلية األخبلقية للمنظمة

 نظرا العآب دكؿ من كثّب ُب األٮبية البالغة ذات ا٤بواضيع من أصبحت الوظيفة العامة  أخبلقيات إف
اجملتمع  أفراد تكوين تساىم ُب أهنا حيث خاصة، بصفة العاـ ا٤بوظف ك عامة بصفة العامة تقدمو لئلدارة ٤با

أف  شك كال .كخطأ صواب كما ىو كسيئ، جيد ما ىو بْب بالتمييز يتعلق فيما خاصة الحقا، كإطاراتو
 ك استقراره اجملتمع تكوين ُب ضركرية فهي ٥بذا ،الطويل التارٱبي تطوره نتاجىي   ٦بتمع كل ُب األخبلقيات

 .االجتماعية حياتو على احملافظة ك

 ١بعلها فقط ليس كىذا ا٢بكومية، للمؤسسات بالنسبة الضركريات من اإلدارة أخبلقيات تعتربك
 على تساعد أيضا بل فعالة، بطريقة الواجبات كأداء ا٤بهِب للتكور كاستجابة استقامة أكثر العامة الوظيفة
 .الفساد اإلدارم أنواع كل مواجهة على ذلك ساعد كلقد ،ةا٣باص ا٤بصلحة على العامة ا٤بصلحة تغليب

 كا٤ببادئ القيم ٛبثل الٍب الناعمة العوامل ُب التغيّب ضركرة على ٲبر أف ٯبب الفساد فمواجهة 
 السياؽ ذاھ كُب كالعقوبات، ياكلكالو النظم ُب تتمثل الٍب الصلبة العوامل قبل الذاتية، كالرقابة كاالستقامة

 ُب ا٤بتمثل اإلنسا٘ب البعد بتفعيل كذلك اإلدارم الفسادمواجهة  ُب كفعاال مهما دكرا األخبلقيات تلعب
 .2كاألخبلقيات كا٤ببادئ بالقيم االلتزاـ

 ُب كالثرم العميق اإلحساس ذلك توجدإهنا  بل الفساد من فقط ٙبمي ال األخبلقيات أف حيث
 قبل من باألداء أكرب التزاـ منىذا  يعنيو كما ،كالرضا بالفخر مواطنْب أـ كانوا موظفْب األفراد نفوس

 البعد ىذا دعم إف. العامة ا٤بؤسسات كأنشطة برامج دعم ُب ا٤بواطنْب قبل من أكرب كتعاكف كرضاء ا٤بوظفْب

                                                             
 مقرر دراسي من مقررات أخبلقيات ا٤بهنة ُب ا١بامعات 500فبل نستغرب مثبل أف توجد ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية لوحدىا ما يزيد عن -  1

 :أنظر، أٞبد ٧بمود حبيب البوٌب، أخبلقيات األعماؿ كأثرىا ُب تقليل الفساد اإلدارم، ٕبث منشور على ا٤بوقع . األمريكية
http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf  

. 249.ص، 2005، منشورات ا٤بنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، 01.أخبلقيات اإلدارة ُب عآب متغّب، طأنظر، ٪بم عبود ٪بم، -  2

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf


آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

487 

 

  ا٤بهنيةا١بمعيات قبل من الفعالة ا٤بشاركة من يتأتى كأف البد األخبلقية كا٤ببادئ بالقيم االلتزاـ ُب اإلنسا٘ب
 .كاسع كظيفي مهِب ٚبصصي كحقل العامة باإلدارة ا٣باصة

 على تعتمد لن ا٤بؤسسة إدارة كلكن شخص، كل عليو ٰبرض أف ٯبب أمر ىو األخبلؽ إتباعإف 
 بذلك تلزمهم أف ٕباجة ىي بل الشخصية، قناعتهم على بناءا العمل بأخبلقيات العاملْب التزاـ مدل

 .للمنظمة أخبلقية أرضية عن البحث من بد ال كلذلك

 اإلدارة أخبلقيات مبدأ تطبيق إٔب ٙبتاج العربية ا٤بؤسسات أف القوؿ نستطيع سبق عما النظر بغضك
 األعماؿ ٦باؿ إٔب تنتقل بدأت الٍب الذاتية ا٤بصلحة أك ا٤بطلقة الفردية كعن كالتحيز ا٤بصاّب عن تبتعد الٍب

  .كمرعب ٨بيف بشكل ا٤بؤسسات أغلب ُب األفراد أخبلقيات كإٔب كاجملتمع

 الوالء كزيادة ا١بماعي العمل فرؽ على تعمل الٍب اإلدارة أخبلقيات على االعتماد ضركرة يتطلب ٩با
 أساس على للربح تسعى أف إٔب ٙبتاج العربية ا٤بؤسسات ُب اإلدارية فالعقائد، الفرد هبا يعمل الٍب للمؤسسة

 كالربامج كالندكات ا٤بؤٛبرات عقد خبلؿ من اجملتمع كا٘باه العاملْب ا٘باه االجتماعية ا٤بسؤكلية من قوم
 اإلسَباتيجية الرؤية على االعتماد ضركرة آخر كٗبعُب اإلدارة، بأخبلقيات يتعلق فيما للعاملْب التدريبية
 :يلي عما البعيدة

 البعد عن االىتماـ باإل٪باز السريع كبا١بزيئيات؛ -
 الَبكيز على االبتكار القابل للتطبيق كالتوثيق ألخبلقيات اإلدارة الناجحة؛ -
 التخلص من النزعة الفردية باالنتقاؿ لفرؽ العمل؛ -
إعداد برامج تدريبية ُب ٦باالت أخبلقيات اإلدارة كحسب القطاعات، كإلزاـ ا٤بوظفْب العاملْب  -

هبا ٩با يؤدم إٔب خلق االىتمامات كإٯباد ا٣بربات البلزمة لبلرتقاء بالوظيفة العامة كا٢بد من 
 ٨باطر افساد؛

حث ا٣بطاب الديِب على االىتماـ بإبراز أٮبية األخبلؽ ُب الوظيفة العامة، كدكرىا ُب الوقاية  -
 من الفساد؛
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توجيو كسائل اإلعبلـ ا٤بختلفة إٔب الَبكيز على إبراز دكر القيم كاألخبلقيات الوظيفية ُب الوقاية  -
 من الفساد؛

إٯباد حوافز خاصة بأخبلقيات اإلدارة على مستول القطاع العاـ كلو، كعلى مستول األفراد كُب  -
 .كل مؤسسة حكومية

إٔب جانب اإلصبلح السياسي كاإلدارم، تطرح قضية اإلصبلح االقتصادم كاالجتماعي كإحدل 
 مرتكزات إسَباتيجية اإلصبلح ضد ٨باطر الفساد، فيا ترل أم دكر يلعبو ىذا األخّب؟

 المطلب الثالث

 اإلصالح االقتصادم كاالجتماعي

ال شك ُب أف دكافع الفساد ٗبعُب التعدم على حقوؽ اآلخرين تكمن ُب األنانية كنوازع الشر 
، لكن ما يعنينا ىو الفساد النسقي -الذم ال يعنينا ُب ىذا السياؽ– 1الفردية، كىذا ٦باؿ الَببية النفسية

(systémique) االقتصادم الذم يشتمل ُب جانب منو على – الذم تكمن دكافعو ُب النظاـ االجتماعي
أنظمة ا٤بلكية، كحقوؽ التملك ا٣باص ُب مقابل التملك العاـ، كيشتمل ُب جانب آخر على األنظمة 

كا٤بؤسسات الٍب ٙبكم عبلقات اإلنتاج، كآليات ٚبصيص ا٤بوارد االقتصادية، كاستعماالت الريع أك الفائض 
 .االقتصادم ُب اجملتمع

 اقتصادم يستند إٔب عبلقات انتاج كنسق من األجور، كتكوين الثراء –إف كجود نظاـ اجتماعي 
كفق قواعد مقنعة للمشاركْب فيو بأهنم أعضاء ُب نظاـ عادؿ تتوازف فيو ا٢بقوؽ، كيضمن لكل مشارؾ جزاء 

كعلى النقيض من ذلك حْب . مكافئا ٤با يقدـ من عمل، كيبذؿ من جهد، ٥بو نظاـ منيع على ا٤بفسدين
 االقتصادم قائما على آليات استغبلؿ كاختبلؿ ُب موازين ا٢بقوؽ كالواجبات –يكوف النظاـ االجتماعي 

 .2فإنو يكوف البيئة الباعثة على ظهور الفساد كانتشاره

                                                             
1
، مذكرة ٲبكن اإلشارة ىنا إٔب دراسة قامت هبا الباحثة مدٰبة ببلح ٙبت عنواف إيديولوجية الرشوة كالسلوؾ الرشوم كاالرتشائي ُب اجملتمع ا١بزائرم-  

 .2008/2009ماجستّب، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ا١بزائر، 
 .79-71.انظر حوؿ ىذا، أسباب الفساد االقتصادية كاالجتماعية ، الفصل التمهيدم من ىذه األطركحة، ص-  2



آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

489 

 

بالرغم من –كبناء على ىذا التقدٙب، فإف مكافحة الفساد ٯبب أف تتجاكز النطاؽ اإلدارم التقليدم 
الفرع )لتصبح عنصرا مهما ُب اسَباتيجية شاملة لكل فواعل اإلصبلح خاصة منها االقتصادم - ضركرتو
 .، كالذم سيكوف ٧بل البحث فيما يلي(الفرع الثاني)كاالجتماعي  (األكؿ

 الفرع األكؿ

 اإلصالح االقتصادم

يعد مصطلح اإلصبلح االقتصادم من ا٤بصطلحات الٍب ٓب يتم االتفاؽ على معُب ٧بدد ٥با بْب 
االقتصاديْب، بل أف معناىا غالبا ما كاف يأخذ ُب داللتو الظركؼ االقتصادية ُب الدكؿ الٍب تقـو بتنفيذ 

تغيّبات اقتصادية معينة ٤بواجهة أزمات كمشاكل تعَبض مسار تقدمها االقتصادم بغض النظر عن طبيعة 
 .1النظاـ االقتصادم السائد فيها

عملية منظمة للتغيّب ُب االقتصاد هبدؼ خفض أك إزالة االختبلالت احمللية، "كيعرفو البعض على أنو 
أك ا٣بارجية من خبلؿ ٦بموعة متنوعة من التغيّبات ُب السياسة العامة كأساس لتحقيق ٭بو قابل 

 .2"لبلستمرار
عملية إعادة توجيو للسياسات االقتصادية بشكل ٰبقق "ُب حْب يعرفو البعض اآلخر على أنو 

ا٤بواءمة بْب موارد اإلنتاج احملدكدة، كاحتياجات اجملتمع البل٧بدكدة ٗبا يضمن تصحيح التشوىات 
 .3"كاالختبلالت الداخلية كا٣بارجية الكامنة ُب االقتصاد كاستعادة التوازف االقتصادم العاـ

كبوجو عاـ تظهر ا٢باجة إٔب اإلصبلح االقتصادم نتيجة االختبلالت كالتشوىات ُب أداء ا٤بتغّبات 
االقتصادية الٍب تَباكم عرب الزمن سواء بفعل السياسات الداخلية أـ الصدمات ا٣بارجية، كانسحاب ىذه 
التشوىات على النسب كالعبلقات للصور الكلية ٣بصائص ىذه االقتصاديات كنوعيتها، كبذلك يصبح 

                                                             
1
أنظر، عبد الشكور شعبلف، ٙبديات كاسَباتيجيات التصحيح أماـ البلداف العربية على ضوء التجربة قريبة العهد كا٤ببادرات ا١بديدة، ندكة التصحيح -  

. 43.، ص1987كالتنمية ُب البلداف العربية، صندكؽ النقد الدكٕب، مطابع دار ا٥ببلؿ، القاىرة، 
2
، ٦بلة قضايا إسَباتيجية، ا٤بركز العريب للدراسات - حالة مصر كا٤بغرب كاليمن–أنظر، أٞبد السيد النجار، اإلصبلح االقتصادم ُب الدكؿ العربية -  

 .09.، ص03.، ع1996اإلسَباتيجية، دمشق، مايو 
 .16.، ص2002أنظر، عبد العزيز أكراـ، اإلصبلح ا٤بإب بْب هنج صندكؽ النقد الدكٕب كا٣بيار البديل، بيت ا٢بكمة، بغداد، -  3
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الوضع ٕباجة إٔب ٘باكز ىذه ا٤برحلة ٫بو تغيّب النمط العاـ لتدفقات الطلب كالعرض القائمة إلجراء 
ٚبصيص ا٤بوارد بشكل أفضل كٙبسْب فاعلية استخدامها حٌب تتوفر إمكانية ٙبقيق معدالت النمو ا٤برغوبة 

 .1كالقابلة لبلستمرار

كعلى العمـو تتعدد أىداؼ برامج اإلصبلح االقتصادم كٚبتلف من دكلة إٔب أخرل كمن فَبة زمنية 
، كمدل قناعة ىذه الدكلة ُب اختيار (...اقتصادية كاجتماعية كسياسية )إٔب أخرل تبعا للظركؼ احمليطة هبا 

فلسفة النظاـ االقتصادم ا٤بناسب ٥با على ضوء متغّبات البيئة الداخلية كا٣بارجية، كأيضا ٗبا ٲبكن أف ٰبقق 
كبوجو عاـ ٲبكن ٙبديد أبعاد إسَباتيجية اإلصبلح . ٥با من أكلويات اإلصبلح الظرفية كا٤بستقبلية

 :2االقتصادم ُب

 ٙبقيق النمو االقتصادم؛ -
 ٚبفيض التضخم؛ -
 الوصوؿ إٔب توازف ميزاف ا٤بدفوعات؛ -
 ٙبسْب كفاءة استخداـ ا٤بوارد الطبيعية؛ -
 تشجيع القطاع ا٣باص؛ -
 ٙبقيق ا٤بؤشرات األساسية للبيئة ا٤بستقرة؛ -

إف ٧باربة الفساد ُب اجملاؿ االقتصادم ال ٚبتلف جوىريا عن ٧باربة الفساد ُب اجملاالت األخرل، 
كلكن نظرا لَبكيز ىذا ا٤بطلب على أٮبية اإلصبلح االقتصادم، فإننا سنحاكؿ استعراض بعض التصورات 

 :الٍب تستخدـ ُب ٧باربة الفساد ُب ا٤بيداف االقتصادم كالٍب تتلخص ُب اآلٌب

 

 

                                                             
1
أنظر، سآب توفيق النجفي، الفقر كسياسات التكييف االقتصادم كالتغيّب ا٥بيكلي ُب االقتصاديات الزراعية العربية، ٦بلة دراسات اقتصادية، بيت -  

 .05.، ص01، اجمللد رقم 1999ا٢بكمة، بغداد،  
، أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، كلية العلـو -حالة ا١بزائر–أنظر، بوزيد سايح، دكر ا٢بكم الراشد ُب ٙبقيق التنمية ا٤بستدامة بالدكؿ العربية -  2

 .194.، ص2012/2013االقتصادية كعلـو التسيّب كالعلـو التجارية، جامعة تلمساف، 
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 تطوير اقتصاد السوؽ: أكال

يوصي ا٣برباء بضورة التزاـ ا٢بذر ُب رفع القيود التنظيمية كا٣بصخصة عند االنتقاؿ من االقتصاد 
، ككذا االلتزاـ الصاـر بالشفافية، فهذه األخّبة مسألة أساسية سواء ُب أثناء 1ا٤بوجو إٔب اقتصاد السوؽ

 .2عرض ا٤بؤسسات االقتصادية العمومية للبيع، أك ُب إجراءات ا٤بناقصة الوطنية كالدكلية
باإلضافة إٔب اإلصبلحات السياسية كاإلدارية، ٲبكن ا٢بد من الفساد بتطوير اقتصاد سوؽ تنافسي، 

 :3كىذا من خبلؿ

توضيح النصوص القانونية ا٤بنظمة للنشاط االقتصادم كتبسيطها، كالسيما تلك ا٤بتعلقة  -
 باالستثمار كالضرائب كالتجارة؛

 ٙبرير أسعار الصرؼ، كٙبقيق االنضباط النقدم، كتصحيح ىياكل األسعار؛ -
 ٙبرير التجارة، كاالستثمار، كحركة عوامل اإلنتاج؛ -
إعادة ىيكلة كظائف كأدكار الدكلة ذات ا٤بضامْب االقتصادية، ٤بنع قياـ االحتكار ا٣باص، كُب  -

 ؛(العمالة، األسواؽ ا٣بارجية، كالتعليم)توزيع الدخل، كإدارة ا٤برافق األساسية 
إصبلح النظاـ ا١ببائي بإقرار ٦بموعة من التدابّب الٍب تسمح بتحقيق العدالة ُب توزيع العبء  -

 .الضرييب، كالشفافية ُب ٝبيع العمليات ا١ببائية

 ترشيد اإلنفاؽ العاـ: ثانيا

 الدخل تزايد مع "العامة النفقات تزايد" ظاىرة العامة، النفقات بدراسة ارتبطت الٍب الظواىر بْب من
 أف إال كمتغّبة، متعددة اىرةظاؿ ىذه أسباب كانت كإلف .طردية االثنْب بْب العبلقة أف حيث الوطِب

                                                             
1
 كىي العملية االقتصادية االجتماعية الٍب تتعهد من (transition)عملية ا٤بركر من االقتصاد ا٤بخطط إٔب اقتصاد السوؽ تسمى بعملية االنتقاؿ -  

خبل٥با دكلة ما كانت تنتهج النهج االشَباكي، بوضع نظاـ اقتصاد السوؽ ُب ببلدىا، كذلك من خبلؿ كضع قواعد تسيّب السوؽ، كاالعتماد على 
أنظر، إ٠باعيل بوخاكة، ٠براء دكمي، ا٤بؤسسات االقتصادية ا١بزائرية ُب مرحلة اقتصاد السوؽ، ٦بلة العلـو . سياسة اقتصادية كلية من النوع الليربإب

 .93.، ص06.، ع2002االجتماعية كاإلنسانية، جواف 
2
 .٧.274بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .٧.274بمد حليم ليماـ، ا٤برجع السابق، ص-  
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 ك االقتصادية أىدافها ٙبقيق ضماف أجل من النفقات ىذه لَبشيد ا٤بتزايدة الضركرة ىو الثابت
 1.االجتماعية

ٙبقيق أكرب نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة ىذا اإلنفاؽ إٔب أعلى " كيقصد بَبشيد النفقات 
درجة ٩بكنة كالقضاء على أكجو اإلسراؼ كالتبذير، ك٧باكلة ٙبقيق التوازف بْب النفقات العامة كأقصى ما 

 .2"ٲبكن تدبّبه من ا٤بوارد العادية للدكلة

 الوظيفي الدكر لتطور نظرا ٚبفيضو، أنو على اإلنفاؽ ترشيد اعتبار ٲبكن ال األساس ىذا كعلى
 ظركؼ ظل ُب العاـ اإلنفاؽ تزايد الرتباط كأيضا االنفاقية، السياسة أدكات على اعتمادا كتدخلها للدكلة
 التوظيف سياسات العاـ، االستثمار نسبة زيادة العوامل ىذه كأىم .٘بنبها يصعب بعوامل النامية الدكؿ

تقريرىا  بعد النفقات ىذه ٚبفيض ا٢باالت من الكثّب ُب يصعب  العسكرم كغّبىا، إذاإلنفاؽ كاألجور،
 على سلبية أثار إحداث بدكف منها ا٢بد أك العامة النفقات ٚبفيض الدكلة الصعب على من أنو كما

 .الوطِب االقتصاد

 تزايد كارتباط للمجتمع، ا٤بتاحة للموارد النسبية الندرة ظل ُب يعِب العاـ اإلنفاؽ فَبشيد كبناء عليو،
 بْب استخدامها ككفاءة ا٤بوارد ٚبصيص ُب الفعالية ٙبقيق على العمل ٘بنبها، يصعب بعوامل اإلنفاؽ العاـ

رفاىية اجملتمع من  تعظيم يضمن ٗبا الدكلة، قطاعات داخل ا٤بوارد ٚبصيص كالقطاع ا٣باص بفعالية الدكلة
 .3خبلؿ إشباع ما يفضلونو من سلع كخدمات

 : عوامل نجاح عملية ترشيد اإلنفاؽ العاـ-1

 :4يتوقف ٪باح عملية ترشيد النفقات العامة على عديد من العوامل، نوردىا ُب اآلٌب

                                                             
1
لئلشارة توجد مصطلحات كثّبة هتدؼ إٔب ضركرة التحكم ُب اإلنفاؽ العاـ، كلعل أٮبها أكلويات اإلنفاؽ، ضبط اإلنفاؽ، ٙبسنب كفاءة اإلنفاؽ، -  

. أدؽ كأمشل ىذه ا٤بصطلحات ألنو يدؿ على االعتداؿ" ترشيد " كرٗبا يكوف مصطلح
2
دراسة تقييمية لسياسة اإلنفاؽ العاـ ُب ا١بزائر خبلؿ الفَبة –أنظر، ٧بمد بن عزة، ترشيد سياسة اإلنفاؽ العاـ بإتباع منهج االنضباط باألىداؼ -  

 .56.، ص2009/2010مذكرة ماجستّب ، مدرسة الدكتوراه ُب العلـو االقتصادية، ٚبصص تسيّب ا٤بالية العامة، جامعة تلمساف، - 1990/2009
 .20.، ص2006 أنظر، ٧بمد عمر أبو دكح، ترشيد اإلنفاؽ العاـ كعجز ميزانية الدكلة، الدار ا١بامعية، اإلسكندرية، - 3
 .62-٧.59بمد بن عزة، ا٤برجع السابق، ص-  4
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ٗبعُب ٙبديد أىداؼ كاضحة كدقيقة للربامج ا٢بكومية، سواء كانت : تحديد األىداؼ بدقة-أ
 .أىداؼ طويلة أك متوسطة األجل

ُب ظل ٧بدكدية ا٤بوارد، يتعْب على منظومة التخطيط العمومية ٙبديد : تحديد األكلويات-ب
 .ا٤بشاريع كالربامج كفق سلم لؤلكلويات حسب درجة إشباعها ٢باجات األفراد األكثر إ٢باحا

 ٙبليل ذلك كمن ا٤ببدأ ىذا تطبيق من ٛبكن الٍب األدكات بعض على االقتصادم الفكر تعرض كقد
 الٍب ا٤بشاريع، تلك باختيار تسمح العائد كمستول التكلفة ٙبليل بْب ا٤بقارنة أف حيث كالعائد، التكلفة
 ا٤بوجودة، لؤلىداؼ ترجيحية أكزاف إعطاء أف كما إلنشائها، البلزمة التكاليف من أكرب عوائدىا تكوف
 .العامة للمصلحة ٙبقيقا بأفضلها كالبدء بَبتيبها يسمح ا٤بشاريع، ىذه من لكل ا٤بباشرة كاآلثار

ٗبعُب تقييم كفاءة كفعالية أداء الوحدات كاألجهزة : القياس الدكرم لبرامج اإلنفاؽ العاـ-ج
 .ا٢بكومية عند قيامها بتنفيذ الربامج كا٤بشاريع ا٤بوكلة إليها

ينبغي على الدكلة أف تسعى إٔب : عدالة اإلنفاؽ العاـ كمدل تأثيره لمصلحة الفئات األضعف-د
العدالة ىنا ال )ٙبقيق أكرب درجة ٩بكنة من العدالة ُب توزيع ا٤بنافع كا٣بدمات النا٘بة عن النفقات العامة 

 .(تعِب التساكم ُب توزيع ا٤بنافع بْب فئات اجملتمع

 خبللو من ا٤بعنية، ا١بهات ٨بتلف تستطيع ٕبيث: تفعيل دكر الرقابة على النفقات العامة-ق
 قوة على دليل أكرب كلعل عملية، كل تقييم من كٲبكنها ك٦باالتو، العاـ اإلنفاؽ عمليات كل على التعرؼ
 ُب الدكلة ٪باح بقدر إذ بو، القياـ تزعم ما على العاـ الرأم كإطبلع نشاطها، نتائج بنشر التزامها الدكلة،

ا أفرادىا كىيئاهتا، كىذا ما يؤدم هبم إٔب ا٤بساٮبة ُب إ٪باح عملية الَبشيد، إليو يطمئن ما بقدر ذلك
 .كتضمن للسياسة ا٤بنتهجة فعالية حقيقية

 النتيجة ا٤بردكدية تعكس أف ينبغي ٕبيث: الحرص على ضماف الجودة كالرفع من المردكدية-ك
 ا٤بردكدية تكوف أف فينبغي ،العامة للنفقة كاالجتماعية االقتصادية ا٤بردكدية أم العامة، النفقة عن تَبتب الٍب

 .كا٣بدمات السلع توفّب أجل من الدكلة صرفتها الٍب األمواؿ قيمة تعكس جيدة
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 كاىل تثقل الٍب الكثّبة اإلضافية ا٤بصاريف ٘بنب من ٲبكن كالسلع، ا٣بدمات جودة على فا٢برص
 ا٤بردكدية فإف ذلك إٔب كباإلضافة، تكاليفها كعن كا٤بتتابعة ا٤بتكررة الَبميم أعماؿ عن كتغِب الدكلة

 مصلحة فكل الفقر، ظاىرة ٧باربة قصد االجتماعية العامة النفقات ٙبويل على تنطوم للنفقة االجتماعية
 .تكلفة أقل مقابل الفعالية من درجة أعلى عن تبحث أف ينبغي

 الدكلة ٤بوارد ا١بيدة فاإلدارة الراشد، ا٢بكم ٗببادئ االلتزاـ العاـ اإلنفاؽ ترشيد عمليةكما تتطلب 
 ُب سواء الدكلة موارد عن ا١بادة كا٤بساءلة كالرقابة ا١بميع، إٔب ككصو٥با ا٤بعلومات تدفق ُب الشفافية كتوفر

 اجملتمع ُب رسم سياسات الدكلة كتوجيو أطياؼ ٝبيع ٗبشاركة السماح ككذا .التحصيل أك الصرؼ جانب
 كىدر الفساد أشكاؿ كل ٰبارب الراشد ا٢بكم أف على فضبل ىذا ذلك، ُب فعبل يساىم سوؼنفقاهتا، 

 .العاـ اإلنفاؽ ترشيد على النهاية ُب يعمل ما العاـ، ا٤باؿ

 أىداؼ ترشيد اإلنفاؽ-2

 1يهدؼ ترشيد اإلنفاؽ إٔب ما يلي

 كنوع كمية من يزيد ٫بو على ا٤بتاحة كاإلمكانات ا٤بوارد استخداـ عند االقتصادية الكفاءة رفع -
 مستول بنفس ا٤بدخبلت من يقلل ٫بو على أك ا٤بدخبلت، مستول بنفس ا٤بخرجات
 .ا٤بخرجات

 كدراسة التقنية، األساليب كإدخاؿ كالرقابة، اإلدارة نظم كتطوير ا٢بالية، اإلنتاج طرؽ ٙبسْب -
 .كاال٘باىات الدكافع

 ُب كا٤بساعدة ا٤بطلوب، كاإلنفاؽ ا٤بتاحة اإليرادات بْب الفجوة كتقليص ا٤بوازنة عجز خفض -
 البنية مشركعات ك٘بديد كإحبلؿ تدعيم ُب كا٤بساٮبة كا٤بديونية، التضخم على السيطرة

 .ةاألساسي
 مردكدية ٙبقق ال الٍب ا٤بصركفات كحجم نوعية تقليص طريق عن للمصركفات، ىيكلية مراجعة  -

 .كبّبة
 .هتاٙبديا الدكلة تواجو الٍب كاالجتماعية االقتصادية ا٤بشاكل كاجتياز كالتنمية التطور عجلة دفع -

                                                             
 .28-٧.27بمد عمر أبو دكح، ا٤برجع السابق، ص-  1
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 .العاـ كا٤باؿ السلطة استعماؿ سوء كأشكاؿ مظاىر ككافة كالتبذير اإلسراؼ ٧باربة -
 .كعا٤بيا ٧بليا كا٤بتغّبة كالصعبة كا٤بستقرة ا١بيدة ا٤بالية األكضاع لكافة االحتياط -
 .كالطويلة كا٤بتوسطة القصّبة الزمنية ا٤براحل ٨بتلف ُب كا٤بوارد السكاف بْب التوازف على احملافظة  -
 مشكلة من تعا٘ب النامية الدكؿ من اكثّب فأك خصوصا كأثارىا ا٢بالية ا٤بديونية ٨باطر ٘بنب -

 .تسديد ديوهنا الٍب من احملتمل أهنا أسرفت فيها ُب ا٤باضي
ا٤بساعدة على تعزيز القدرات الوطنية ُب االكتفاء الذاٌب النسيب ُب األمد الطويل، كبالتإب ٘بنيب  -

 .اجملتمع ٨باطر التبعية االقتصادية كالسياسية كغّبىا
ٙبقيق االنسجاـ بْب ا٤بعتقدات الدينية كالقيم االجتماعية للمجتمعات العربية كاإلسبلمية من  -

 .جهة كالسلوؾ االقتصادم ُب ىذه اجملتمعات من جهة أخرل

 التنويع االقتصادم: ثالثا

 يعتمد فقط على الريع اجملِب ، ُب حدكد قليلةإالاالقتصاد الريعي بطبعو ىو اقتصاد ساكن غّب منتج 
 إنتاج تصدير السلعة على عكس االقتصاد ا٤بنتج الذم يقـو على عمليات أك بيع أكمن استخراج 

.  1 منتجات جديدة كليةإٔب ُب تطوير تلك ا٤بواد األفرادمتسلسلة ينخرط فيها الكثّب من 

كلذلك فاف االقتصاد ا٤بنتج ىو اقتصاد ديناميكي ُب جوىره فهو ٰبرؾ عملية االقتصاد كىذه بدكرىا 
 الريعية تتسم بوتّبة ٭بو تعتمد كلية على حاجة الغّب االقتصادياتكلذلك فاف .  ا٢بياة ُب اجملتمعأ٭باطٙبرؾ 

 بأ٭باط تلك السلعة كمٌب ما ًب االستغناء عنها اهنار ذلك االقتصاد كاجملتمع القائم عليو، كالتاريخ مليء إٔب
 هبذا ا٤بعُب فاف ، ا٤بادة ا٣باـ الٍب شكلت اقتصادىا الريعي ذلكإٔب٦بتمعية كدكؿ زالت بزكاؿ ا٢باجة 

 .االقتصاد الريعي ذك بعد كاحد بعكس االقتصاد ا٤بنتج متعدد اال٘باىات

كعملية التنويع االقتصادم ىي عملية معقدة كال تنشأ من فراغ، فهي تتطلب توفر بيئة مناسبة ٘بعل 
 أف بناء مؤسسات 2009من تنويع االقتصاد أمرا ٩بكنا، كُب ىذا الصدد يعترب بنك الدكٕب ُب تقريره لسنة 

 .كقتا تتطلب عملية ىي ا٤ببلئمة ا٤بؤسسات بناء أف إالجيدة يعترب أمرا ضركريا لتنويع صادرات أم بلد، 
                                                             

1
  : الريعي كتأثّبه ُب اجملتمع، مقاؿ منشور على ا٤بوقعاالقتصادأنظر، ىا٘ب ا١بواىرة، -  

http://www.alyaum.com/article/1085154  

http://www.alyaum.com/article/1085154
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 ُب تتمثل الٍب كا٤بؤسسات، ىذه إل٪باح كضركرية ىامة عوامل ىناؾ أف الدكٕب البنك يرل كما 
 نوعية ٙبسْب التكاليف خفض أجل من كاالتصاالت النقل ميداف ُب خاصة فعالة ٙبتية بنية كجود

 ٛبكن منفتحة ٘بارية سياسة متطور مإب قطاع كمستقرة، كلية اقتصادية سياسات توزيعها، كآليات ا٤بنتجات
 من تنظيمية بيئة خلق على تساعد ىيكلية كإصبلحات ،تالصادرا تنافسية ٙبسنك  األسواؽ كلوج من

 األجنيب االستثمار تدفقات ٘بدب ك احمللية االستثمارات ٙبفز كتشريعات ا٣باص، القطاع ٭بو ٙبفيز شأهنا
 .1ا٤بباشر

ىذا كلتكتمل لنا صورة عامة عن إسَباتيجية شاملة ٤بكافحة الفساد، نستعرض فيما يلي اإلصبلح 
 .االجتماعي كأحد مرتكزات ىذه اإلسَباتيجية

 الفرع الثاني

 اإلصالح االجتماعي

يشّب اإلصبلح االجتماعي إٔب ا٢بركة العامة الٍب ٙباكؿ القضاء على ا٤بساكئ الٍب تنشأ من خلل 
، كىو يهدؼ إٔب تذكيب الفوارؽ بْب الطبقات، كٙبقيق 2كظائف النسق االجتماعي أك أم جانب منو

التكافؤ ُب الفرص، كا٤بساكاة أماـ القانوف، كالعدالة ُب توزيع أعباء اإلنفاؽ العاـ، كاشَباؾ ٝبيع أفراد اجملتمع 
 .ُب ا٤بسؤكلية كالتمتع با٢بريات األساسية

  اإلصبلح االجتماعي على رأس األكلويات، كيشكل حجر الزاكية ُب عملية اإلصبلحكيأٌب
كاالقتصادم ٱبرج من اجملتمع، كا٤بعلم الذم يصلح أحواؿ التعليم كيصوب  فالسياسي ٱبرج من اجملتمع،

األفكار ٱبرج من اجملتمع، فإذا فسد الذكؽ االجتماعي، كصار اإلنساف ال يبإب بارتكاب ا١برائم 
 .فهنا تتعقد أكثر منظومة اإلصبلحكاال٫برافات، 

 

                                                             
1
 .62. سيدم ٧بمد شكورم، ا٤برجع السابق، ص- 

، ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي، 01.ط- دراسة ٙبليلية نقدية–أنظر، حناف ٧بمد عبد اجمليد، التغّب االجتماعي ُب الفكر اإلسبلمي ا٢بديث -  2
 .399.، ص2011مكتب التوزيع ُب العآب العريب ، بّبكت، 
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 :كتتمثل أىم ٧باكر اإلصبلح االجتماعي ا٤بتعلقة ٗبكافحة الفساد ُب

 تحقيق العدالة االجتماعية: أكال

ٛبثل فكرة العدالة االجتماعية التعبّب القانو٘ب كالسياسي عن فكرة ا٣بّب العاـ، كىي تفَبض ُب 
 .ٙبقيقها كجود السلطة الٍب تلتـز بالعمل على إعطاء كل ذم حق حقو ككضع األمور ُب موضعها

كىي ا٤بقـو األساسي للمجتمع ا٤بنظم الذم تغيب فيو مظاىر التمييز كالتحيز ببل معيار، كىي 
ٮبا فلسفة الرأ٠بالية ا٤بستهدفة لتأسيس ٦بتمع سياسي دٲبقراطي ٙبررم يقـو أساسا على : تتوسط فلسفتْب

باعتباره التجسيد العملي لقيمة ا٢برية، كبْب الفلسفة ا٤باركسية الطا٧بة إٔب " مبدأ تداكؿ السلطة"إعماؿ 
كيسعى إٔب ٙبقيق كإشاعة العدالة االجتماعية، " تداكؿ الثركة"تأسيس ٦بتمع اشَباكي يقـو على مبدأ 

 .1باعتبارىا الثابت األكلوم كلو على حساب تغييب مبدأ ا٢برية

كتتجسد العدالة االجتماعية من خبلؿ ا٤بساكاة كتكافؤ الفرص ُب ا٢بقوؽ االجتماعية االقتصادية 
كالسياسية، كإقامة نظاـ اقتصادم يهدؼ إٔب دفع مستول ا٤بعيشة لدل ٨بتلف ا٤بواطنْب كا٤بواطنات، كا٢بد 

من التفاكت بْب الطبقات كا١بماعات، كا٤بناطق، كردـ الفجوات العميقة بْب األقلية ا٤بوسرة، كاألغلبية 
 .ا٤بغبونة، كىذا ال يتأتى إال من خبلؿ إقامة توازف بْب العدالة كا٢برية

كللعدالة االجتماعية مظاىر كمرتكزات عدة، باعتبارىا مرجعية معيارية لكافة القيم اإلنسانية، فهي 
من جهة عدالة مبدأ تكافؤ الفرص كعدالة ُب توزيع الناتج الداخلي احمللي، كىي عدالة ُب ٙبمل األعباء 

العامة كٙبديدا اجملاؿ الضرييب، كىي عدالة ا٤بساكاة ُب االستفادة من ا٢بقوؽ االجتماعية كاالقتصادية 
  :2كبعبارة أخرل ٲبكن إٝباؿ عناصر العدالة االجتماعية كأبعادىا ا٤بتعددة ُب. ا٤بمنوحة داخل اجملتمع

                                                             
، ٦بلة -دراسة تطبيقية مقارنة على الدساتّب العربية ا٢بديثة–أنظر، بوزياف علياف، القيمة الدستورية ٤ببدأ العدالة االجتماعية كا٢بماية القضائية لو -  1

 .109.، ص10.، ع2013األكادٲبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، جواف 
2
 :أنظر، ٧بمد العمراكم، العدالة االجتماعية مقاربة معرفية للمفهـو كاألبعاد، مقاؿ منشور على ا٤بوقع-  

http://rawabetcenter.com/archives/4324  

http://rawabetcenter.com/archives/4324
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ا٤بتعلق ٗبدل اشَباؾ مواطِب الدكلة ككل ُب العملية اإلنتاجية كالتنموية كُب : البعد االقتصادم -
االستفادة من ٨برجاهتا، كىو األمر الذم يؤدم إٔب ا٤بساكاة ُب الفرص اجملتمعية ا٤بتاحة، كا٢بقوؽ 
 االقتصادية ُب ٦باؿ العمل كملكية كسائل اإلنتاج كا٢بصوؿ على ا٣بدمات كا٤بعلومات دكف ٛبييز؛

ا٤بتعلق بإشكاليات الفقر كاإلقصاء كاالستبعاد االجتماعي، كما يستدعيو : البعد االجتماعي -
األمر من سياسات عمومية لتمكْب الطبقات الفقّبة من ٙبسْب أكضاعها االقتصادية 

 كاالجتماعية؛
كىو ينصب على مسألة االلتزاـ ٕبقوؽ اإلنساف كحاجاتو األساسية، كمسألة : البعد البشرم -

 تكافؤ الفرص أماـ ٝبيع أفراد اجملتمع؛
كتطرح ىنا قضية ا٤بلكية ا٣باصة لوسائل اإلنتاج الٍب : البعد ا٤بتعلق بالتقسيم الطبقي للمجتمع -

 تفرز ُب ضوئها طبقات اجملتمع؛
 .1ا٤بتعلق بالتفاكتات اجملالية داخل تراب الدكلة، ُب توزيع ا٤بوارد ا٤بالية: البعد ا١بهوم -

" ا٤بساكاة"فكل ىذه األبعاد الٍب تقـو عليها فكرة العادلة االجتماعية تقـو على عنصر جوىرم كىو 
كمن ىنا يرل البعض أف العدالة االجتماعية كمرادؼ للمساكاة، يل أحد أىم ٘بلياهتا باعتبارىا أساس كل 

ا٢بقوؽ كا٢بريات العامة، فهي تعِب ُب األساس ا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ كالواجبات، كا٤بساكاة أك التكافؤ ُب 
الفرص، مع مراعاة الفركؽ بْب الناس ُب ا١بهد ا٤ببذكؿ ُب األعماؿ ا٤بختلفة كفيما تتطلبو من مهارة أك 
تأىيل علمي أك خربة، ككذلك الفركؽ ا٤برتبطة بالعمر أك با٢بالة الصحية، أك الٍب ٥با عبلقة بالوضعية 

 .2االجتماعية

                                                             
1
 يؤكد على العدالة االجتماعية الشاملة من خبلؿ ٙبقيق اإلصبلح ا٤بإب كاالقتصادم 2016إف ما كرد ُب ديباجة التعديل الدستور لسنة -  

كلكن النصوص الدستورية ٓب ٘بد طيقا للتطبيق إٔب السياسات االقتصادية ا٢بكومية، كبقيت حربا على كرؽ ٩با أكجد خلبل اجتماعيا . كاالجتماعي
كاضحا عكستو اإلحصائيات الدٲبوغرافية الٍب أجريت، حيث ظهرت عمليات نزكح من بعض ا٤بناطق كتركيز السكاف ُب مناطق معينة، كقد أدل ذلك 

 .إٔب ىجرات داخلية كاف سببها األساسي غياب اإل٭باء ا٤بتوازف ُب األداء ا٢بكومي

 .109.بوزياف علياف، ا٤برجع السابق، ص-  2
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كعندما نربط بْب العدالة كا٤بساكاة ُب تكافؤ الفرص أماـ ا٢بصوؿ على العمل كالتعليم كالصحة، 
كا٢براؾ االجتماعي الصاعد كا٤بشاركة السياسية كما إٔب ذلك، فمن الضركرم أف تقَبف ا٤بساكاة ُب الفرص 

 :1بثبلثة شركط

غياب التمييز بْب ا٤بواطنْب كإزالة كلما يؤدم إليو، كالتهميش كاإلقصاء االجتماعي كا٢برماف : أكلها
 .من بعض ا٢بقوؽ

توفّب فرص العمل كىو ما يرتب التزاما على الدكلة بوضع السياسات كاٚباذ اإلجراءات : كثانيها
الكفيلة بتوفّبه، فبل معُب للحديث مثبل عن التكافؤ ُب الفرص إذا كانت البطالة شائعة كمواطن الشغل 

 .غائبة

 .ٛبكْب األفراد من االستفادة من الفرص كمن التنافس على قدـ ا٤بساكاة من أجل نيلها: كثالثها

 الدخل كالثركة بْب ُبكمن ىنا تظهر ضركرة تدخل الدكلة بسياسات إعادة التوزيع لتقريب الفركؽ 
 الفرص شرط ُبذلك أف ا٤بساكاة . الطبقات حٌب ال تؤدل ىذه الفركؽ لئلطاحة ٗببدأ تكافؤ الفرص ذاتو

 ا٤بستمر السعي للعدالة االجتماعية، كلكنو شرط غّب كاؼ لتحقيقها، كيلـز أف يضاؼ إليو شرط ضركرم
 .السياسي النفوذ ُب توزيع الدخوؿ كالثركات كمن ٍب الفوارؽ ُبلتضييق الفوارؽ 

 إحداث انقالب في كعي األفراد: ثانيا

لن يكوف لتغيّب ا٥بياكل كالقوانْب أثر ُب كبح الفساد، إذا ٓب ٰبدث تغيّب ُب الذىنيات، ألف معا١بة 
 .ثقافة الفساد تقتضي تغيّب نظرة األفراد إٔب الظاىرة

 لكن كيف ٲبكن إحداث ىذا االنقبلب ُب كعي األفراد ا٘باه مسألة الفساد؟

                                                             
 :أنظر، إبراىيم العيسوم، العدالة االجتماعية من شعار مبهم إٔب مفهـو مدقق، مقاؿ منشور على ا٤بوقع-  1

http://taqadomi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/  

http://taqadomi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
http://taqadomi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
http://taqadomi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
http://taqadomi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/
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تتعدد العوامل ا٤بؤثرة ُب تشكيل الوعي االجتماعي كبلورتو، كالٍب تساعد ُب تفسّب الواقع كإدراكو، 
كال تقتصر تلك العملية على عوامل بعينها، إال أف ىناؾ عوامل ٥با تأثّب مباشر ُب تشكيل الوعي 

االجتماعي، كذلك حسب طبيعة اجملتمع ا٤بعِب، كما أف ىناؾ تفاكتا ُب بتلك العوامل، كيرجع ذلك إٔب 
 .1ا٤براحل العمرية الٍب ٲبر هبا الفرد

كسوؼ يقتصر الباحث على دراسة العوامل األكثر تأثّبا ُب تشكيل الوعي االجتماعي ا٤بناىض 
 :للفساد، كالٍب تتمثل ُب

 الدين-1

يعد الدين من أىم العوامل الٍب تقـو بدكر كبّب كفعاؿ ُب تشكيل كبلورة الوعي االجتماعي لدل 
ىي األخرل ٩بكن " ا٤بساجد"كبناء عليو، فدكر العبادة . كافة اجملتمعات كالشعوب على اختبلؼ دياناهتا

أف تقـو بدكر كبّب ُب تشكيل كعي اجتماعي مناىض للفساد، كذلك من  خبلؿ العمل على ٙبقيق رسالتو 
فبل ٲبكن أف يبقى ا٤بسجد . الشاملة ٕبيث يتجاكز دكره الديِب إٔب أدكاره االجتماعية كالَببوية كالثقافية

مؤسسة بعيدة عن كاقع اإلنساف ا٤بسلم، بل ٯبب أف يتماشى مع القضايا االجتماعية الٍب تشغل بالو 
كيعمل عن طريق ا٣بطاب الديِب من أجل بلورة كعي مناىض للفساد انطبلقا من الرؤية اإلسبلمية ٥بذه 

 .2الظاىرة الٍب ٙبرمها بل كٙبارهبا أيضا

 التعليم-2

حيث يقع على عاتق ا٤بؤسسات التعليمية مهمة تبصّب األفراد ٗبخاطر ا٤بمارسات غّب ا٤بشركعة، 
 .كذلك عن طريق تعزيز حس ا٤بواطنة، كا٤بصلحة العامة، كالقيم األخبلقية كالنزاىة مثبل

كُب ىذا السياؽ ٯبب أف تؤدم ا١بامعة دكرىا ُب تشكيل كعي لدل الطبلب مناىض للفساد، 
كيرسخ لقيم دكلة القانوف كيعزز من قيم الشفافية، فيجب أف تصحح ا١بامعة ا٤بفهـو ا٣باطئ الذم بات 

                                                             
1
أنظر، ٧بمد سليم مسعد ا٢بارثي، الوعي االجتماعي كعبلقتو با٤بسؤكلية االجتماعية لدل طبلب ا٤برحلة الثانوية ٗبدينة الرياض، مذكرة ماجستّب ُب -  

. 30.، ص2013/2014العلـو االجتماعية، قسم العلـو االجتماعية كالنفسية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 
  .سيتبْب لنا ُب ا٤ببحث الثا٘ب ا٤بوإب كيف أف اإلسبلـ يسعى إٔب الوقاية من الفساد ك٧باربتو كفق آليات متعددة-  2
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فحٌب أحصل على كظيفة معينة . يتكوف لدل فئة معينة من الطبلب ىو أف الرشوة باتت أسلوب حياة
فتصحيح ىذه ا٤بفاىيم ىي أكلوية . ٯبب أف أصرؼ ما ُب ا١بيب حٌب يأتيِب ما ىو مقدر ٕب ُب الغيب

قصول، ألهنا ستكوف كارثة لو تصبح مثل ىذه األفكار راسخة ُب ذىن الطبلب، كىذا ال يتأتى إال من 
خبلؿ عقد ا٤بلتقيات كتشجيع البحث ُب موضوع الفساد كحٌب إشراؾ ا١بامعة ُب إسَباتيجية مكافحة 

 .الفساد، كذلك ٗبا تقدمو األٕباث العلمية من آراء كتوجيهات عامة كخاصة ٤بواجهة ىذه الظاىرة

 كسائل اإلعالـ-3

تعد كسائل اإلعبلـ ٗبختلف أنواعها، من أىم أدكات تشكيل الوعي االجتماعي ُب اجملتمعات، إذ 
ٙبولت كسائل اإلعبلـ إٔب مؤسسة تعليمية كتربوية، تشارؾ بل كتنافس األسرة كا٤بدرسة ُب عملية تنشئة 
 .الوعي االجتماعي، إذ أضحت من أىم ا٤بصادر الٍب نستقي منها معارفنا كمعلوماتنا عن العآب احمليط بنا

ىذه إذا رؤية الباحث لبعض العناصر األساسية إلسَباتيجية ضبط الفساد، الٍب ينبغي أف ترافق 
عملية اإلصبلح الشامل، ك٪باحها متوقف على مدل توافر اإلرادة السياسية كالشعبية الفعلية، كمصدرىا 

 .الوعي باألكضاع ا٢بالية، كالفهم العلمي ا٤بوضوعي للظاىرة، كالتنفيذ الصحيح آلليات احملاسبة

قد يقوؿ البعض منا أنو حلم غّب قابل للتحقيق، لكننا نرل أنو أمل مستقبلي ال بد من بلوغو كلو 
، فليس اإلصبلح مطلبا ٩بكن "ما ال يدرؾ كلو يدرؾ جلو" بشكل مرحلي أك جزئي ٛباشيا على قاعدة 

التحقيق فحسب، بل ىو إضافة إٔب ذلك، حاجة ملحة كضركرية الستمرار الوطن ككجود الدكلة، كالبديل 
عن اإلصبلح ىو اضمحبلؿ الوطن كزكالو، كلذلك فإف خيار اإلصبلح ىو خيار البقاء، كليس ٜبة خيار 

 .سواه لبقاء ا١بزائر كطنا ١بميع أبنائو

كفيما يلي نستعرض مبلمح ٘بربة تعترب ٭بوذجا للوقاية من الفساد كا٤بنع منو، إهنا التجربة اإلسبلمية 
 .الٍب أثبتت فاعليتها كآتت أكلها، فكاف لزاما علينا الوقوؼ على أركاهنا كجوانبها
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 المبحث الثاني

 تطبيقات اإلدارة اإلسالمية في الوقاية من الفساد

اإلسبلـ منهج حياة كعقيدة، كىو دين الوسطية، يعمل على ا٤بوازنة بْب متطلبات الركح كا١بسد فبل 
يطغى جانب على آخر فيو، فاإلنساف مكوف من النفس كالركح كالقلب كالعقل، ككلها ٯبرم عليها من 

 .1الصفات ا٤بهلكات كا٤بنجيات

فهو يدعو البشرية إٔب أف تنتهج سبيبل كسطا بْب دكافع ا٤بادة كميوؿ الركح، بْب اإلعداد لآلخرة 
 .كاالستعداد ٤بعا١بة ٙبديات ا٢بياة الدنيا، بْب مصلحة الفرد كمصاّب ا١بماعة

ىذه الوسطية ليس فيها مكاف للتطرؼ كال ا٤بغاالة ُب ا٤ببادئ كا٤بواقف، ككذلك ا٢باؿ ُب ا٢بكم 
كاإلدارة، بل ىناؾ منهج قرآ٘ب ثابت يدعو إٔب ا٢بكمة ُب معا١بة األمور، كإٔب ا٤بوعظة ا٢بسنة ُب ٨باطبة 

اءى عىلىى " الناس، حيث يقوؿ اهلل عز كجل ُب كصف أمة اإلسبلـ  عىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا لًتىكيونيوا شيهىدى ًلكى جى كىكىذى
 .2 "النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكيٍم شىًهيدنا

كاإلدارة العامة اإلسبلمية كغّبىا من ا٤بؤسسات اإلسبلمية ترتكز إٔب ىذه ا٤ببادئ الوسطية، فهي 
إدارة ترعى التوازف بْب العوامل ا٤بادية كالفطرة الركحية لدل اإلنساف، ك٘بمع بْب تعاليم الدين كمتطلبات 
ا٢بياة، كهتدؼ إٔب تلبية حاجات اجملتمع على الصعيدين ا٤بادم كالركحي، كل ذلك ُب رحاب أحكاـ 

 .الشريعة اإلسبلمية السمحاء بعيدا عن عوامل الزيغ كمظاىر اال٫براؼ

كتظهر لنا الوقائع أف النشاطات اإلنسانية عرضة الحتماالت ا٣بطأ، أك اال٫براؼ عن ا٤بنهج الربا٘ب 
كلذلك كاف اإلصبلح مطلبا دائما كمستمرا يهدؼ إٔب تقوٙب األداء اإلدارم، كإعادتو بكل ٩بارساتو، إٔب 
منهج الذم ارتضاه ا٣بالق لعباده، فا٤برجع األكؿ كاألخّب ُب العملية اإلصبلحية ىو ىذا ا٤بنهج دكف سواه 

 .كإذا ا٫برفت عنو كاف مصّبىا اإلخفاؽ كالفشل عاجبل أك آجبل

                                                             
 .04.، ص2002، دار الكتب العلمية، بّبكت، 01.، ط03.أنظر، أيب حامد ٧بمد ابن ٧بمد الغزإب، إحياء علـو الدين، ج-  1
 .143سورة البقرة، اآلية -  2
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فاإلسبلـ ٓب يقتصر على إصبلح العقيدة كتنظيم صلة العبد بربو كما يزعم أىل الزيغ، بل ىو دين 
٠باكم نظر إٔب كل جوانب ا٢بياة كفصل نظما ٥با، ككضع أصوال عامة، كجعل ا٣بركج عنها ك٘باكزىا عنها 

 .فسادا ُب األرض

كإذا كاف الفساد ُب األرض إ٭با يقع فيها ٗبا كسبت أيدم الناس، كٗبا اجَبحوه من سوء كعصياف 
ظىهىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرِّط كىاٍلبىٍحًر ٗبىا " ك٨بالفة ألكامر رسولو ا٤بصطفى صلي اهلل عليو كسلم كما قاؿ تعأب 

، فإف عبلج ذلك الفساد كرفعو إ٭با 1" كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيٍم بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى 
يكوف أيضا ٗبا تكسبو أيدم الناس، ألنو سبحانو ال يغّب ما بقـو حٌب يغّبكا ما بأنفسهم، بالتوبة النصوح 

كالتحاكم إٔب شرعو كالرضا بو، ٍب األخذ بأسباب القوة كعوامل البناء كالرقي كالتقدـ الٍب سخرىا اهلل ُب 
 .األرض

كقد بينت لنا الدركس كالعرب من قصص األنبياء كا٤برسلْب، ككانت ا٤بعادلة القرآنية كاضحة كبسيطة 
أف ألعماؿ الفساد ك٩بارسات اال٫براؼ نتيجة حتمية ال مفر منها كىي تتمثل ُب خراب العمراف كىبلؾ 

ا ظىاًلميوفى " األمم كزكاؿ ا٢بضارات تصديقا لقولو تعأب  ، أما أعماؿ 2 "كىمىا كينَّا ميٍهًلًكي اٍلقيرىل ًإالَّ كىأىٍىليهى
اإلصبلح الٍب تستهدم با٤بنهج الربا٘ب، فهي تشكل ٞباية كضمانة لؤلمم كالشعوب، من أف ٰبل هبا مثل 

ا ميٍصًلحيوفى " الذم أصاب ا٤بفسدين، قاؿ سبحانو  افى رىبُّكى لًيػيٍهًلكى اٍلقيرىل ًبظيٍلمو كىأىٍىليهى  .3" كىمىا كى

فهذه ا١بدلية القائمة ُب اجملتمعات البشرية بْب ا٣بّب كالشر، كبْب ا٢بق كالباطل، كبْب اإلصبلح 
 (.المطلب األكؿ)كاإلفساد تدفعنا إٔب ٙبديد نظاـ إصبلح اإلدارة العامة كفقا للمفهـو اإلسبلمي 

كما أنو ال ٱبفى على أحد أف من أىم األسس للنظرية اإلسبلمية ُب الوقاية من الفساد ىو تطبيقها 
 (.المطلب الثاني)لنظاـ كاليات خاصة ٗبكافحة الفساد، ٧بكومة بتنظيم إدارم فعاؿ 

 

                                                             
1
 .41سورة الرـك اآلية -  

 .59سورة القصص، اآلية -  2
 .117سورة ىود، اآلية -  3
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 المطلب األكؿ

 إصالح اإلدارة العامة كفقا للمفهـو اإلسالمي

اإلدارة اإلسبلمية تستمد مبادئها كأىدافها من قواعد الشريعة اإلسبلمية الٍب جاءت لتحقيق ا٤بصاّب 
 .كدرء ا٤بفاسد كإعمار األرض

كنظرة اإلدارة اإلسبلمية جاءت شاملة للجوانب ا٤بختلفة ا٤بؤثرة ُب سلوؾ اإلنساف تربويا كأخبلقيا 
فالشريعة اإلسبلمية كوهنا من عند اهلل العليم ا٣ببّب ٗبا يصلح ىذا الكوف كيصلح . كاقتصاديا كسياسيا

اإلنساف ُب ا٢بياة، فقد أحاطت مبادئها كأحكامها كل ىذه ا١بوانب، كقد طبق رسوؿ الرٞبة ىذه ا٤ببادئ 
على كاقع ا٢بياة بدءا بإعداد الفرد السوم ُب اجملتمع الصاّب ا٤بصلح لنفسو ك٤بن حولو، كغرس فيو صفات 

 .تؤىلو ٢بمل األمانة بكفاءة كقدرة عالية

كاإلدارة اإلسبلمية، شأهنا شأف األنظمة اإلدارية الوضعية، تضع األسس كالقواعد الٍب تضمن ٙبقيق 
ا٤بصاّب العامة ُب اجملتمعات البشرية، كتأمْب راحة اإلنساف كرفاىيتو، غّب أهنا ٛبتاز عن سواىا بأهنا ال 

تقتصر عملها على حسابات ا٤بنافع ا٤بادية فقط دكف أم اعتبار آخر، بل ىي تربط أداءىا با٤بثل العليا 
 .1كاألخبلؽ الفاضلة، ذلك أنو ليس ُب اإلسبلـ ثنائية تفصل بْب الدنيا كالدين

ككاف علم اإلدارة كال يزاؿ من أىم ٦باالت العلم الٍب اىتم هبا اإلسبلـ فكرا كتطبيقا، ٩با مكن 
كقد . 2ا٤بسلمْب من إقامة كاحدة من أعظم ا٢بضارات إف ٓب تكن أعظمها على اإلطبلؽ ُب تاريخ البشرية

٪بح ا٤بسلوف ُب إدارة دكلتهم ا٤بَبامية األطراؼ على مدل قركف عديدة بقدر كبّب من الفاعلية كالكفاءة 
 .على الرغم من عدـ توافر كسائل االتصاؿ السريعة، كالٍب تسهم ُب فعالية كاٚباذ القرارات

كاآلف كقد توافرت ىذه األساليب ا٢بديثة للمسلمْب، فإف معظم أنظمتهم اإلدارية ا٤بعاصرة تعا٘ب من 
ضعف ُب الكفاءة، كظواىر ىذا الضعف عديدة، من أٮبها أف األجهزة اإلدارية القائمة على إشباع 

                                                             
1
- دراسة مقارنة بْب األنظمة الوضعية كالنظرية اإلسبلمية، رؤية مستقبلية إلصبلح اإلدارة العامة–أنظر، ٧بمد فريج غازم، اإلصبلح اإلدارم -  

 .137.، ص2014، منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية، لبناف، 01.ط
 .13.، ص1995، جدة، 01.أنظر، ٧بمد عبد اهلل الربعي، ٧بمود عبد ا٢بميد مرسي، اإلدارة ُب اإلسبلـ، منشورات البنك اإلسبلمي للتنمية، ط-  2
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أما األجهزة اإلدارية القائمة على حاجات عامة الناس فتعا٘ب من . احتياجات خاصة تدار بكفاءة عالية
 .أمراض إدارية مثل اإلٮباؿ كالرشوة كاحملسوبية

 فلماذا ٪بح أسبلفنا كفشلنا ٫بن ُب الوصوؿ إٔب ىذا ا٤ببتغى؟

إف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ، تكوف من خبلؿ البحث ُب مقومات اإلدارة اإلسبلمية، الٍب يتعْب أف 
، (الفرع األكؿ)تلتـز ُب مبادئها التنظيمية كإجراءاهتا التنفيذية أصوؿ اإلسبلـ كمبادئو التزاما صحيحا 

تستمد قدرهتا على الفعل كعلى تكييف ا٤بتغّبات كإخضاعها ٥با من خبلؿ ٦بموعة من ا٤ببادئ ا٢باكمة 
، كما لنا أف نتساءؿ عن اإلجراءات الوقائية الٍب سنتها الشريعة (الفرع الثاني)لكل سلوؾ إدارم ُب اجملتمع 
 (.الفرع الثالث)اإلسبلمية للوقاية من الفساد 

 الفرع األكؿ

 ارتباط اإلدارة اإلسالمية بأحكاـ الدين

إف اإلدارة اإلسبلمية تستوحي نشاطاهتا كافة من مبادئ الشريعة، كتبِب ا٤بؤسسات كتقيم ا٤بشاريع 
كىي قد تأخذ بالقواعد اإلدارية الوضعية شرط أال ٚبالف ىذه القواعد . على أساس األصوؿ اإلسبلمية

مبادئ الشريعة اإلسبلمية، أك تتعارض معها، فإذا اختلفا كانت الكلمة الفصل ٤ببادئ الشريعة كتعاليمها 
 .1دكف سواىا

كإذا كاف األداء اإلدارم ُب األنظمة الوضعية يسعى إٔب إرضاء القيادة السياسية بأية كسيلة كبأم 
أسلوب، فإف األداء اإلدارم ُب ا٤بفهـو اإلسبلمي يهدؼ إٔب تنفيذ ما تقرره القيادة السياسية، شرط التزاـ 
قراراهتا بأصوؿ الشريعة كمبادئ اإلسبلـ، فإذا تضارب القرار اإلدارم مع ىذه األصوؿ كا٤ببادئ، خرج عن 

 .الشرعية كبات عرضة لئلبطاؿ

                                                             
 .٧.225بمد فريج غازم، ا٤برجع السابق، ص-  1
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، كتتأكد سيادتو ليس ُب مواجهة عبلقة 1حيث يقتضي مبدأ ا٤بشركعية أف يسود القانوف ا١بميع
األفراد بعضهم ببعض فحسب، كإ٭با أيضا ٯبب أف تسود ُب مواجهة العبلقة بْب األفراد كالدكلة كغّبىا من 

 .ا٥بيئات ا٢باكمة

، كذلك بأف ٚبضع 2كٗبعُب آخر ٯبب أف ٱبضع ا١بميع حكاما كانوا أك ٧بكومْب ٢بكم القانوف
القاعدة الدنيا للقواعد األعلى منها حٌب تصل إٔب القاعدة العليا الٍب تسود كل القواعد كٙبتل قمة ا٥بـر 

كما يقتضي ىذا ا٤ببدأ أيضا خضوع تصرفات ا٥بيئات ا٢باكمة للهيئات . القانو٘ب، كىي القاعدة الدستورية
 .األعلى منها كالٍب ٙبتل درجة أعلى منها على سلم التدرج

كمن ٍب فإف كل قاعدة يتحتم أف ال تتعارض مع القواعد األعلى، كما أف كل تصرؼ قانو٘ب يصدر 
من إحدل ا٥بيئات يأخذ مكانو بْب قواعد النظاـ القانو٘ب كفقا للموقع الذم تشغلو ىذه ا٥بيئة على سلم 

كعلى ذلك، فإنو يتحتم أف تتواءـ تصرفات ا٥بيئات ا٢باكمة كفق ما تقتضي بو قواعد التدرج ٕبيث . التدرج
 .ٚبضع ا٥بيئات الدنيا للهيئات الٍب تشغل الدرجات األعلى على سلم التدرج

كُب العمل اإلدارم، ال بد من مرجعية يرتبط هبا العاملوف ُب خدمة مؤسسات الدكلة، ذلك أف لكل 
كتستمد ىذه . موظف مرجعا إداريا أعلى منو يرتبط بو، كٲبارس ىذا ا٤برجع سلطة تسلسلية على مرؤكسيو

السلطة أصو٥با كمهامها من النصوص القانونية، كعلى ا٤بوظف أف ٰبَـب ىذه التسلسلية ُب أداء كاجباتو 
 .الوظيفية

كإذا كاف مبدأ ا٤بشركعية ُب الشريعة اإلسبلمية، أك ُب القوانْب الوضعية، يوجب أف تتشكل تصرفات 
السلطات ا٢باكمة كفقا لو، غّب أف ىذا التشابو بْب الشريعة اإلسبلمية كالقوانْب الوضعية ليس من شأنو أف 

كذلك يرجع إٔب كوف . يؤدم بنا إٔب القوؿ أف ىناؾ تطابقا ُب مفهـو ا٤ببدأ ُب اإلسبلـ كُب القوانْب الوضعية
 :مبدأ ا٤بشركعية ُب الفقو اإلسبلمي يتسم ٗبجموعة من السمات كا٣بصائص، كالٍب نتعرض ٥با فيما يلي

 
                                                             

1
 .195.، ص1994دار النهضة العربية، القاىرة، - دراسة مقارنة–أنظر، صبلح الدين فوزم، ا٤ببادئ العامة غّب ا٤بكتوبة ُب القانوف اإلدارم -  

، دار جسور للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، 01.ط- دراسة تشريعية كقضائية كفقهية–أنظر، عمار بوضياؼ، دعول اإللغاء ُب اإلجراءات ا٤بدنية كاإلدارية -  2
. 10.، ص2009
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 من حيث المصدر: أكال

اإلرادة اإل٥بية ىي مصدر األحكاـ ُب الشريعة اإلسبلمية، كىي تسمو كتعلوا على كل إرادة بشرية،  
كتتحدد ىذه ا٤بيزة ُب كوف . كىو ما يوفر للمشركعية اإلسبلمية ميزة ال تتحقق مطلقا ألم شرعية كضعية

ا٤ببدأ ُب الشريعة اإلسبلمية يتسم بالكماؿ ا٤بطلق الذم تتصف بو الذات اإل٥بية، فهو يعرب ُب ذات الوقت 
عن العدؿ اإل٥بي ا٤بطلق، كقد أكد القرآف الكرٙب على ىذه ا٣باصية ُب أكثر من موقع منها قولو تعأب      

 .1 "كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى" 

كإذا كاف مبدأ ا٤بشركعية ُب الفقو اإلسبلمي ينفرد من حيث ا٤بصدر على ىذا النحو، فإننا سوؼ 
نفهم أساس ا٣بضوع من جانب احملكومْب ٥بذا ا٤ببدأ، كذلك باعتبار أف ىذا ا٣بضوع إ٭با ىو التسليم 

الكامل كا٤بطلق لئلرادة اإل٥بية، كالذم يتحدد على أساسو الثواب ك العقاب ُب الدنيا كاآلخرة، كمن ىنا 
، كذلك ألف ا٢بفاظ على قواعد 2يقرر البعض بأف الشريعة اإلسبلمية تقيم ُب لنفس البشرية خّب حارس

 .ككفالة احَبامو ينبع من ضمّب ا٤بسلم ككجدانو، كمن سعيو ٤برضاة اهلل الشرع

 باستنادىم كذلك ا٤بختلفة، كا٢بوادث للقضايا معا١بتهم ُب األمر ىذا إٔب ا٤بسلموف الفقهاء تنبو لقدك
 العباد مصاّب لتحقيق شرعت إ٭با تنوعها على الشرع أحكاـ أف مقتضاه دقيق، كتشريعي منطقي أساس إٔب
. ٙبقيقها إٔب دؼته مقاصد عن النظر بقطع اتهصور إلقامة تشرع ٓب فهي كلذا .آجلو ك أمرىم عاجل ُب

 عن با٤بشركعية ا٢بكم فيها ٚبلف -ابه خاصة ٤ببلبسات نظرنا– الوقائع من كاقعة كجدت فإف ،كعليو
 ا٤بشركعية فإف منو التشريعي ا٤بقصد ٤بنافاة مقصودنا سببنا ا٤بشركعة بالصورة االلتزاـ غدا ٕبيث يقيننا، مقصده

 .3كاحد ٧بل ُب كضده الشيء ٯبتمع أف ٲبكن ال إذ ترتفع، الواقعة تلك عن

 لقصد موافقا العمل ُب قصده يكوف أف ا٤بكلف من الشارع قصد" :الشاطيب اإلماـ يقوؿكُب ىذا 
 اإلطبلؽ على العباد ٤بصاّب موضوعة انهأ إذ الشريعة، كضع من ظاىر ذلك على كالدليل التشريع، ُب اهلل

،  ألف الشارع؛ قصده ما خبلؼ يقصد ال كأف أفعالو، ُب ذلك على ٯبرم أف ا٤بكلف من كا٤بطلوب كالعمـو
                                                             

1
 .4ك3 تافسورة النجم، اآلم-  

 .٧.89بمد عبد اهلل الربعي، ٧بمود عبد ا٢بميد مرسي، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .372.، ا٤برجع السابق، ص...آدـ نوح القضاة، ٫بو نظرية إسبلمية ٤بكافحة الفساد اإلدارم، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  3
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 كل " :أيضا كيقوؿ، 1"الشريعة كضع ُب القصد كفق على العمل إٔب راجع كذلك اهلل لعبادة خيلق ا٤بكلف
 ا٤بناقضة ُب فعملو ناقضها من ككل الشريعة، ناقض فقد لو شرعت ما غّب الشريعة تكاليف ُب ابتغى من

 .2"باطل فعملو لو تشرع ٓب ما التكاليف ُب ابتغى فمن باطل،

 استعماؿ ُب التعسف صور كمن"٘بالدرم األستاذ فيقوؿ فيو، ٫بن ٗبا ا٤ببدأ ىذا تعلق خصوص عن أما
 حل غّب من األمواؿ كٝبع ،ٖبا٤بغا كجر النفع الستجبلب ذريعنة اٚباذىا أم الوظيفة، استغبلؿ السلطة
 عمبل أموا٥بم ُب يتهمهم الذين الوالة يشاطر عنو اهلل رضي ا٣بطاب بن عمر كاف كلقد الوالية، بسلطاف

 .3 "الوالة صبلح ذلك ُب رأل ألنو ا٤برسلة؛ با٤بصلحة

 رضي الساعدم ٞبيد أبو يركيها الٍب اللتبية ابن حادثة ا٤بعيار ىذا على ا٤بشهورة الشرعية األدلة كمن
 ىذا :قاؿ قدـ فلما اللتبية، ابن لو يقاؿ رجبل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ استعمل" يقوؿ إذ عنو اهلل

 ما :كقاؿ عليو، كأثُب اهلل فحمد "ا٤بنرب على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ ٕب، أىدم ٕب كىذا لكم
 أيهدل ينظر حٌب أمو بيت ُب أك أبيو بيت ُب قعد أفبل ٕب، أىدم كىذا لكم ىذا فيقوؿ ابعثو العامل باؿ
 يأٌب أحدكم منها بشيء إال جاء بو يـو القيامة على رقبتو، إف كاف ال ،بيده ٧بمد نفس كالذم !ال أـ إليو

اللهم ىل : بعّبا لو رغاء، أك بقرة ٥با خوار، أك شاة تيعر، ٍب رفع يديو حٌب رأينا عنفرة إبطيو، ٍب قاؿ 
 .4 "بلغت؟ ثبلثا

 كأف الصدقة، كإب إٔب ا٥بدية ٙبرٙب ُب السبب بْب كسلم عليو اهلل صلى النيب أف ىنا الشاىد كموضع
 من شيء بغلوؿ يتهمو كٓب الرشوة، بأخذ يتهمو ٓب كسلم عليو اهلل صلى فالنيب الوالية، بسبب كاف ذلك
– األمر ىذا كاعترب إليو، أىدم ا٤باؿ ىذا بأف نفسو على إقراره ٗبجرد اكتفى بل اختبلسو، أك الزكاة أمواؿ

 عن تقل ال الٍب األخركية العقوبة يستوجب ٧برما أمرنا ذاتو ٕبد -ىذه كظيفتو أجلو من شرعت ٤با ا٤بخالف
 .أخرل نصوص ُب كردت الٍب الغلوؿ أك العاـ ا٤باؿ من االختبلس عقوبة

                                                             
1
 .331.، ص1997، دار ا٤بعرفة، بّبكت، 03.، ط02.أنظر، أبو إسحاؽ الشاطيب، ا٤باكفقات، ج-  

2
 .337.أبو إسحاؽ الشاطيب، ا٤برجع السابق، ص-  

 .375.، ا٤برجع السابق، ص...آدـ نوح القضاة، ٫بو نظرية إسبلمية ٤بكافحة الفساد اإلدارم، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  3
 .1275.، ص7174أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم -  4
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 من حيث الثبات: ثانيا

من بْب أكرب ا٤بشاكل الٍب تقابل ا٤بوظفْب ُب عصرنا ىذا عدـ ثبات النصوص القانونية ا٤بنظمة 
لعملهم، األمر الذم قد ٱبلق ٥بم لبسا كغموضا ُب تفسّب النصوص ا١بديدة، على عكس الشريعة 

اإلسبلمية الٍب ٛبتاز بثبات قواعدىا كإحكامها، فشريعة اهلل ليست موقوتة بزمن معْب كإ٭با ىي قائمة ما 
 .كتب اهلل للحياة أف تدـك

كحٌب ُب باب االجتهاد، فإف ىذا األخّب ليس مطلقا دكف قيد، كإ٭با ىو ٧بكـو بقواعد كلية كأصوؿ 
، كأف ال تكوف ا٤بسألة ٧بكومة بنص قطعي الداللة، كل ىذا يؤدم بنا إٔب القوؿ أف الشريعة 1شاملة

اإلسبلمية ُب جانب األحكاـ القطعية، كالٍب ٛبثل عنصر الثبات، أك ُب جانب األحكاـ االجتهادية يتحقق 
 .٥با قدر من الثبات ال يتوفر ألم شريعة أخرل

 من حيث الشموؿ: ثالثا

إف دين اهلل تتفاعل فيو العقائد كالشرائع كالتوجيهات األخبلقية، كتتصل فيو الدنيا باآلخرة كترتبط فيو 
 .2مصاّب الفرد ٗبصاّب ا١بماعة

فاألعماؿ كالتصرفات تعبدية كانت أك دنيوية ُب أم كجو من كجوه ا٢بياة ٥با آثارىا الدينية كالدنيوية 
كال ٲبكن الفصل بينها، كما ال ٲبكن فهم التصور السليم ألم نظاـ إسبلمي إال من خبلؿ ترابطو مع 

 .3أنظمة ا٢بياة كتأثره كتأثّبه فيها

فاإلدارة اإلسبلمية هبذه الصفة ٛبتاز بالشمولية الٍب تغطي كل متطلبات اجملتمعات اإلنسانية، سواء 
كىابٍػتىًغ  "كانت متطلبات دينية أك دنيوية، فاإلسبلـ يهتم بشؤكف الدين كالدكلة، كالدنيا كاآلخرة يقوؿ تعأب 

                                                             
1
 .89.، ص2002، دار النفائس، األردف، 01.أنظر، عبلء الدين حسْب رحاؿ، معآب كضوابط االجتهاد عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ط-  

 .٧.94بمد عبد اهلل الربعي، ٧بمود عبد ا٢بميد مرسي، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .59.ف، ص.د.، د03.ط- الفكر كالتطبيق–أنظر، عبد الرٞبن بن إبراىيم الضحياف، اإلدارة كا٢بكم ُب اإلسبلـ -  3
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ا أىٍحسىنى اللَّوي ًإلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ُب  نٍػيىا كىأىٍحًسٍن كىمى ا آتىاؾى اللَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى كىالى تػىٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ ًفيمى
بُّ اٍلميٍفًسًدينى   .1"اأٍلىٍرًض ًإفَّ اللَّوى الى ٰبًي

لذا كاف اإلسبلـ ُب منهجو ُب الوقاية من الفساد كاإلجراـ شامبل لكل أفراد اجملتمع كيعطي إفادة 
تامة من تنويع العقاب إٔب دنيوم كأخركم، ألف من الناس من يَبؾ ا١برٲبة من أجل ا٣بوؼ من اهلل تعأب 

كيتحاشاىا خشية أف ٙبل بو العقوبة األخركية، كمن الناس من ال يردعو سول العقوبة الدنيوية، فيَبؾ ا١برٲبة 
 .خوفا من تطبيق العقوبة ُب حقو

 الفرع الثاني

 المبادئ العامة لإلدارة في اإلسالـ

العمل اإلدارم ُب اإلسبلـ لو مقوماتو العقدية القائمة على العقيدة اإلسبلمية الٍب تضع لو قيودا 
ك٧بددات، كترسم ٥با طريقا ٰبكم سلوؾ ا٤بنظمة اإلدارية، كالعاملْب فيها، سواء ُب عبلقاهتم بعضهم ببعض 

أك ُب عبلقاهتم مع اجملتمع احمليط هبم، كمن ٍب تصبح اإلدارة اإلسبلمية ذات رسالة شاملة لكل من 
العبادات كا٤بعامبلت، كاألخبلؽ ُب إطار كلي متكامل يستحيل فصل جزء منها عن األجزاء األخرل حٌب 
ال تقع ا٤بنظومة اإلدارية اإلسبلمية فيما كقع فيو بنو إسرائيل، كالذم حذرنا منو اهلل سبحانو كتعأب ُب قولو 

نٍػيىا كىيػىٍوـى "  ا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإالَّ ًخٍزمه ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو فىمى
ا تػىٍعمىليوفى  اًب كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّ  .2 "اٍلًقيىامىًة يػيرىدُّكفى ًإٔبى أىشىدِّط اٍلعىذى

كُب الوقت الذم تتجو فيو النظم اإلدارية ُب العآب ٫بو التعقيد كالتشابك متأثرة با٤بتغّبات البيئية ذات 
التحوالت ا٤بتسارعة كا٤بتكافئة كا٤بتناقضة سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا، ٪بد أف النظاـ اإلدارم ُب 

اإلسبلـ يتجو ٫بو التبسيط بدال من التعقيد، ألنو كإف كاف يتأثر ببعض الظركؼ البيئية ُب تصنيفاتو إال أنو 
 .مؤثر ُب البيئة كفاعل فيها

                                                             
 .77سورة القصص، اآلية -  1
 .85سورة البقرة، اآلية -  2
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كمن ٍب يتسم النظاـ اإلدارم ُب اإلسبلـ ٖباصية االستيعاب ا٤برف لكافة ا٤بتغّبات، كخاصية التكيف 
التلقائي لكافة الظركؼ، كخاصية ا٤بناعة الواقية ضد أم مرض من األمراض اإلدارية الٍب ٚبَبؽ األنظمة 

 :اإلدارية األخرل، لكونو قائما على دعائم كمبادئ نتعرض ٥با ُب ما يلي

 حفظ الدين: أكال

كىذه القاعدة ىي من أىم ما ٲبيز النظاـ اإلسبلمي عن غّبه من النظم الوضعية، إذ بينما ٪بد أف 
النظم األخرل ال تقصد إٔب ٞباية القيم الركحية، نرل أف النظاـ اإلسبلمي يقصد إٔب ٞبايتها، قدر قصده 

إٔب ٞباية ا٤بصاّب الدنيوية، بل نرل أف القيم الركحية موضوعة ُب االعتبار األكؿ، ألهنا ا٤بؤدية إٔب ٙبقيق 
 .1ا٤بصاّب الدنيوية

فاإلسبلـ دين كدكلة، ككل أمور الدكلة ُب اإلسبلـ ٯبب أف تكوف مضبوطة باألحكاـ الشرعية، 
فالدكلة ٯبب أف تدار بالدين ُب كل اجملاالت، سواء ُب ٦باؿ الفرد أك األسرة أك اجملتمع، من ىذه اجملاالت 

 .٦2باؿ اإلدارة

كلذلك فإف أفضل أشكاؿ ا٢بكم ىو الذم يقـو على قواعد الشريعة كأساس الدين، كقد تكلم 
عليك أيها ا٤بلك أف تراعي " ا٤باكردم على ضركرة التزاـ ا٢باكم بأحكاـ الشرع حيث يقوؿ ٨باطبا السلطاف 

ُب أكامرؾ كأحكامك كأفعالك القواعد الشرعية الٍب أمرؾ اهلل بإتباعها كما جاء من أشرؼ الربية، فإياؾ 
كالعدكؿ عنها أك عدـ التمسك هبا، فإذا ٛبسكت بالكتاب كالسنة، كعملت هبا ٨بلصا هلل تعأب ُب أقوالك 

كأفعالك، فبل جزاء لك إال ا١بنة، كيلقي اهلل ىيبتك ُب قلوب رعاياؾ فبل ٱبرجوف من طاعتك، كينصرؾ اهلل 
 .3"تعأب بالرعب، فبل يتجرأ عليك ُب ٩بلكتك عدك كال منافق

                                                             
1
 .٧.133بمد عبد اهلل الربعي، ٧بمود عبد ا٢بميد مرسي، ا٤برجع السابق، ص-  

2
ىذا كأف كظيفة ا٢بسبة ُب النظاـ اإلسبلمي تقدـ لنا ٭بوذجا كاضحا بْب عبلقة اإلدارة العامة بأحكاـ الدين، فهي كظيفة إدارية عامة تقـو ُب أصل -  

، كلقد كاف النيب عليو الصبلة كالسبلـ أكؿ من تؤب ا٢بسبة ٍب توالىا ا٣بلفاء من "األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر" نشأهتا على مبدأ إسبلمي عنوانو 
 .بعده، ٍب صارت إدارة من إدارات اإلسبلـ، كمؤسسة من مؤسسات أنظمة ا٢بكم كاإلدارة الٍب جرل عليها الوالة كا٢بكاـ

-123.، ص1993مؤسسة شباب ا١بامعة، اإلسكندرية، - ٙبقيق فؤاد عبد ا٤بنعم–أنظر، اإلماـ ا٤باكردم، التحفة ا٤بلوكية ُب اآلداب السياسية -  3
124. 
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كمن ٍب فإف أم إٮباؿ من جانب القائم بالعمل اإلدارم على الوجو األكمل من كجهة نظر الشريعة 
ما من كاؿ " اإلسبلمية فهو ٗبثابة غش للمسلمْب، كالشاىد على ىذا حديث النيب عليو الصبلة كالسبلـ 

ما من عبد يسَبعيو " ، كقولو أيضا1"يلي رعية من ا٤بسلمْب فيموت كىو غاش ٥بم إال حـر اهلل عليو ا١بنة
 .2"اهلل رعية فلم ٰبطها بنصيحو،ٓب ٯبد رائحة ا١بنة

كاإلٮباؿ ىنا ليس مرتبطا بالضركرة ٗبصلحة أك منفعة يبغيها ا٤بوظف من ىذا الفعل، كال يشَبط فيو 
أف يكوف تفريطا تاما بالواجبات اإلدارية، بل يكفي أف يكوف نزكال عن حد اإلتقاف كبذؿ غاية الوسع، 

كىذا يلتقي مع بعض صور الفساد الشائعة اليـو ُب ا٢بياة الوظيفية مثل التغيب عن العمل بدعول 
اإلجازات ا٤برضية، كالتأخر ُب ا٢بضور للعمل، كا٣بركج قبل ا٤بواعيد ا٤بقررة، كعدـ االستجابة ألكامر 

 .3الرؤساء

 الشورل: ثانيا

 الثورات غرار على دموية ثورات أك البشرية، هبا مرت ظركؼ كليدة اإلسبلـ ُب الشورل تكن ٓب
 األحكاـ عزائم من بل الشرعية األحكاـ من حكما كانت لقد اإلنساف، فلسفة من نابعة تكن كٓب الغربية،

 .القرآف نصوص عليها دلت الٍب

 ُب كتبوا الذين من حاصل اإلٝباع إف بل، اإلسبلـ ُب ا٢بكم نظاـ دعائم أحد ىي الشورل إف
 كالركن اإلسبلمي ا٢بكم نظاـ ُب ا١بوىرم األصل ىو الشورل مبدأ أف على اإلسبلـ ُب السياسية النظرية

 نظاـ إٔب صراحة ادع قد اإلسبلـ يكوف كهبذا. 4العدالة كمبدأ ا٤بساكاة مبدأ إٔب باإلضافة فيو األساسي

                                                             
 .1270.، ص7151. أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم-  1
 .1270-1269.، ص7150. أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم-  2
كالتاريخ اإلسبلمي كافر ُب مواقفو ُب التأكيد على كاجب اإلتقاف ُب العمل كمنع اإلٮباؿ فيو، كمن ذلك أف عمر ابن ا٣بطاب رضي اهلل عنو كاف -  3

، فإنكم إذا " يلقن قومو العمل كيبتعد هبم عن عن حياة الكسل، ككاف دائما ينصح كتابو كعمالو بقولو  إف القوة على العمل أف الت تؤخركا عمل اليـو
، ككاف رضي اهلل عنو يكافئ من يعمل ٔبد كإخبلص، فكاف يعطي ٤بن "فعلتم ذلك تناءبت عليكم األعماؿ فبل تدركف بأيها تبدؤكف كأيهما تأخذكف

يرسلو بالصحف إٔب بلد ما مائٍب درىم إذا جد ككصل ُب األجل احملدد، كيعاقبو با٢برماف من أجرتو إذا تكاسل أك أٮبل، فقد كتب رضي اهلل عنو إٔب 
إ٘ب قد بغثت إليك مع غاضرة بن ٠برة العنربم بصحف، فإذا أتاؾ لكذا ككذا فأعطو مائٍب درىم، كإف جاءؾ بعد ذلك فبل تعطو " أيب موسى األشعرم 

 .٧.123بمود ٧بمود عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص".  شيئا، كاكتب إٕب ُب أم يـو قدـ عليكم
 .17.، ص1996أنظر، عبد ا٢بميد إ٠باعيل األنصارم، الشورل كأثرىا ُب الدٲبقراطية، دار الفكر العريب، القاىرة، -  4
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تصريف  ا٣بليفة تقييد النظاـ ىذا أصوؿ كمن السابقة، السماكية الكتب ُب ا٤بألوؼ خبلؼ على حكومي
 .1شؤكف الدكلة بالشورل

 بسورة الكرٙب القرآف ُب بأكملها سورة تسمية حد إٔب الشورل ٗبكانة اإلسبلـ اىتماـ بلغ لقد
 أهنم الصفات ىذه كمن با١بنة ا٤بوعودين الصادقْب ا٤بؤمنْب صفات من ٝبلة ذكر فيها جاء كالٍب الشورل،

 الشيخ يقوؿ كما ا٢بقة اإلٲبانية الشخصية عناصر من كعنصر صفة فالشورل " بينهم شورل أمرىم ٯبعلوف
 .2شلتوت ٧بمد

 ُب ذكرٮبا بْب ككسطا كاإلنفاؽ بالصبلة مقركنة كجل عز جعلها ا٤بسلمْب حياة ُب الشورل ك٤بكانة
نػىهيٍم كى٩بَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى " قولو تعأب  ةى كىأىٍمريىيٍم شيورىل بػىيػٍ ابيوا ًلرىهبِّطًٍم كىأىقىاميوا الصَّبلى  كما إذ ،3" كىالًَّذينى اٍستىجى

 من للمسلمْب الشورل أصبحت كىكذا. ا٢بكم عماد الشورل فإف، الدين عماد اإلسبلـ ُب الصبلة أف
 تصبح حٌب للشورل ٩بارستهم ا٤بسلمْب نفوس ُب اإلٲباف كماؿ من إف بل، ٛباما كالصبلة دينهم داعم

 آٜبة كانت كإال الشورل غّب على أمرىا إقامة ترضى أك تقيم أف مسلمة ١بماعة ٯبوز كال هبم لصيقة صفة
 .يةاآل تدؿ كما لرهبم استجابتهم نتائج من نتيجة ٰبققوف بإقامتها كىم اهلل ألمر مضيعة

 ٓب إذ الشورل، ٩بارسة ٖبصوص تفصيلية أحكاما ٪بد ال كالسنة القرآف نصوص باستقراء أنو كيبلحظ
 كجو الختبلؼ كإدراكا عليهم، كتوسعة بالناس رٞبة الشورل، بو تتم خاص معْب بنظاـ الشعوب تقيد

 تلت الٍب األجياؿ أف غّب. ا٣بلود ٥با يراد لشريعة البلزمة ا٤بركنة ، كىي4األمم كبْب العصور، عرب ا٤بصلحة
 ذلك عن ذاىلة األجياؿ فتوالت التفصيلية، القواعد ىذه استنباط عن غفلت اإلسبلـ من األكؿ الصدر

 جرأ ما التفسّب كعبث ا٤بعُب تشويو من ك٢بقها الَبؾ، لطوؿ اندثرت أف كا٤ببادئ األصوؿ ىذه تلبث ٓب حٌب
 .5ةبالرعي االستبداد على الطغاة

                                                             
1
ف، .س.أنظر، ٧بمد عبد اهلل العريب، الدٲبقراطية القومية العربية بْب الدٲبقراطية الشيوعية كالدٲبقراطية الرأ٠بالية، مكتبة النهضة العربية، القاىرة، د-  

 .12.ص
2
 .202.، ص2003، دار ا٥بدل للمطبوعات ا١بامعية، اإلسكندرية، 03.، مصطفى أبو زيد فهمي، فن ا٢بكم ُب اإلسبلـ، طمقتبس عن-  

3
 .38 سورة الشورل، اآلية - 

 .203.، ا٤برجع السابق، صمصطفى أبو زيد فهمي-  4
 .٧.17بمد عبد اهلل العريب، ا٤برجع السابق، ص-  5
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كال يتسع اجملاؿ لبلستفاضة ُب الكبلـ على الشورل ُب اإلسبلـ بكل كجوىها كتأثّباهتا االجتماعية 
بل ما يرمي إليو البحث ىو بياف تأثّب مبدأ الشورل على أداء اإلدارة . كاالقتصادية كالسياسية ُب ا٢بكم

اإلسبلمية، كقد سجل تاريخ اإلسبلـ من الوقائع ما يؤكد أف كثّبا من القرارات ا٣بطّبة كانت تتخذ على 
أساس الشورل حيث كاف ا٣بليفة ُب عصر ا٣بلفاء الراشدين يستعْب ُب إدارة شؤكف الدكلة ٗبجلس من كبار 

 . الصحابة، ككاف ال يقطع أمرا دكف استشارهتم

ككاف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ٯبمع كبار الصحابة ُب عهده، كٲبنعهم من ا٣بركج من ا٤بدينة 
 .٢1باجتو إٔب استشارهتم، ككاف علي بن أيب طالب ُب ٝبلة ٦بلس شورل عمر

 العدؿ كالمساكاة: ثالثا

العدؿ من أ٠بى ا٤ببادئ الٍب امتاز هبا اإلسبلـ عاما عداه من النظم الوضعية، كقد حث اإلسبلـ 
على التزاـ العدؿ ُب كل األمور الٍب يزاك٥با ا٤بسلم، سواء ُب ذلك ما يتصل بأسرتو أـ بوطنو، كسواء ُب ذلك 

ًإذىا " ا٢بكاـ أك احملكوموف، حيث يقوؿ اهلل جل كعلى  ا كى ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإٔبى أىٍىًلهى
يعنا بىًصّبنا افى ٠بًى ٍمتيٍم بػىٍْبى النَّاًس أىٍف ٙبىٍكيميوا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ اللَّوى ًنًعمَّا يىًعظيكيٍم ًبًو ًإفَّ اللَّوى كى ، كقاؿ رسوؿ اهلل 2"حىكى

أحب الناس  إٔب اهلل عز كجل يـو القيامة كأقرهبم منو ٦بلسا إماـ عادؿ، كإف إف " صلى اهلل عليو كسلم 
 .3"أبغض الناس إٔب اهلل يـو القيامة كأشده عذابا إماـ جائر

كقد حذر اإلسبلـ من أف تدخل مراكز الناس االجتماعية كأنساهبم ُب خضوعهم ٤بقتضى العدؿ، 
فالقانوف اإلسبلمي يطبق على كل أفراد األمة، ال فرؽ ُب ذلك بْب شريف كغّب شريف، كال بْب حاكم 

، يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  يا أيها الناس، إ٭با ضل من كاف قبلكم أهنم كانوا إذا سرؽ " ك٧بكـو

                                                             
1
 .167.غازم ٧بمد فريج، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .58 سورة النساء، اآلية - 

ف، .ـ.، مؤسسة الرسالة،  د17.، ج01.أنظر، شعيب األرنؤكط، ٧بمد نعيم العرقسوسي، إبراىيم الزيبق، مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، ط-  3
 .264.، ص11174.، ا٢بديث رقم1996
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الشريف تركوه، كإذا سرؽ الضعيف فيهم أقاموا عليو ا٢بد، كأٙب اهلل، لو أف فاطمة بنت ٧بمد سرقت لقطع 
 .1"٧بمد يدىا

 كجب من على ا٢بد إقامة ُب احملاباة ترؾ كفيو " ثا٢بدم ىذا ُب  العسقبل٘بحجر ابن اإلماـ يقوؿ
 تعرض أك فيو، رخص من على كاإلنكار ذلك ُب كالتشديد القدر، كبّب أك قريبا أك كلدا كاف كلو عليو،

 تعد الٍب باحملسوبية، اليـو يسمى ما ىي حجر ابن إليها أشار الٍب كاحملاباة. 2"عليو كجب فيمن للشفاعة
 عن ٲبتنعوف أك ـ،تهسلطا حدكد اإلدارية السلطات أصحاب يتجاكز كفيها اإلدارم، الفساد صور من صورة
 .قجا ذم أك صديق أك قريب ٗبصلحة األمر يتعلق حْب اإلدارية ـتهبواجبا القياـ

ىذه ا٤بعايّب ا٤بطلقة، كذات الدقة البالغة ٤بفهـو العدالة ُب اإلسبلـ، تثّب انتباه أكٕب األلباب من 
الناس، كتذكرىم بقانوف العدؿ اإل٥بي الذم ينبغي أف ٰبفزىم دائما إٔب التماس العدالة ُب كل تصرفاهتم 

كلكن الناس كثّبا ما ٱبلوف هبذه العدالة . كنشاطاهتم، أيا كانت مواقعهم كمراكزىم كمسؤكلياهتم ُب اجملتمع
 .بسبب ا٫برافهم عن ا٤بنهج اإل٥بي إٔب الشهوات كاألىواء ُب ا٢بياة الدنيا

فلقد طغت احملسوبية كاستعماؿ النفوذ على ا٤بعامبلت اإلدارية، بل كأصبحت سلوكيات شائعة حٌب 
بات الناس يتآلفوهنا ُب معاملتهم مع اإلدارة، كإف ىذا لعمرم ىو من أشد أنواع الفساد عندما تَباجع قيمة 

 .العمل، كيصبح تقييم الشخص فيما ٲبلك ال فيما يعمل

لقد أنزؿ اهلل شريعة كاحدة تطبق على ا١بميع، ال فرؽ بْب إنساف كآخر، حاكما كاف أك رعية، قويا 
أك ضعيفا، غنيا أك فقّبا، فالقانوف إذا ٓب يكن للناس ٝبيعا، تطبق عليهم أحكامو على السواء، فبل خّب فيو 

كإذا ارتفع العدؿ بْب الناس، صار الناس أصنافا كطبقات، كنبت ا٢بقد ُب . 3للمجتمع، كيكوف ظلما
صدكرىم، ك٭بت الكراىية ُب نفوسهم، فأدل ذلك إٔب ىبلكهم ٝبيعا كما أخربنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 .كسلم ُب ا٢بديث السابق

                                                             
1
 .1207.، ص6788.ا٢بديث رقم أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق،-  

 .96.، ص1960، دار ا٤بعرفة، بّبكت، 13.أنظر، ابن حجر العسقبل٘ب، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ج-  2
 .18.، ص1976، دار الكتاب ا١بديد، لبناف، 03. أنظر، صبلح الدين ا٤بنجد، اجملتمع اإلسبلمي ُب ظل العدالة، ط- 3
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أما ا٤بساكاة، فهي أحد أىم مبادئ الشريعة اإلسبلمية، حٌب أضحى أصبل من أصو٥با كفرعا من 
ا " فركعها، كلقد اٚبذ مضمونا خاصا ٲبيزه عن مضموف ا٤بساكاة ُب التشريعات األخرل، يقوؿ تعأب  يىا أىيػُّهى

ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبْبى ًإٍف يىكيٍن غىًنيًّا أىٍك فىًقّبنا  اءى لًلًَّو كىلىٍو عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمْبى ًباٍلًقٍسًط شيهىدى
ًبّبنا افى ٗبىا تػىٍعمىليوفى خى ًإٍف تػىٍلويكا أىٍك تػيٍعًرضيوا فىًإفَّ اللَّوى كى ا فىبلى تػىتًَّبعيوا ا٥ٍبىوىل أىٍف تػىٍعًدليوا كى  .1"فىاللَّوي أىٍكٔبى هًبًمى

فقد حققت الشريعة اإلسبلمية ا٤بساكاة بْب األفراد ُب ا٤بيداف العملي، كذلك ٗبقتضى الكرامة 
اإلنسانية الٍب تقررت ُب القرآف الكرٙب للناس كافة دكف تفرقة بْب ا٤بسلم كغّبه، كال بْب ا٤برأة كالرجل، لذلك 

كانت قواعدىا كاحدة ُب عمومها،٩با اقتضى كجود قضاء كاحد يتساكل كل الناس أمامو فبل فضل لعريب 
 .على عجمي كال عجمي على عريب، كال أٞبر على أسود كال أسود على أٞبر إال بالتقول

يا ابن السوداء، : فقد بلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف كاحدا من الصحابة عّب آخر بقولو
إنك امرؤ فيك جاىلية، ليس البن البيضاء على ": فانتهر عليو الصبلة كالسبلـ بغضب شديد، ك٩با قالو لو 

، فأدرؾ الصحايب خطأه كاعتذر من الرجل حٌب أنو قاؿ "ابن السوداء فضل إال بالتقول، أك العمل الصاّب
 .2لو ضع قدمك على خدم يريد أف يكفر عن خطأه

كما منحت اإلدارة اإلسبلمية ٩بثلة ُب قضائها لكل إنساف يقيم على أرض اإلسبلـ، ا٢بق ُب أف 
 .يتداعى أماـ القضاء اإلسبلمي مدعيا، كما فرضت عليو ا٤بثوؿ أمامو مدعيا عليو

 كٓب يعرؼ تاريخ القضاء اإلسبلمي ٧باكم خاصة بفئات معينة أك طبقات معينة من الناس على كجو 
من –االمتياز ٥بم كلو كاف األمر يتعلق با٢باكم، فما أكثر الوقائع الٍب قوضي فيها ا٣بلفاء أنفسهم 

 .3كأفراد من الرعية من كل الوجوه–الراشدين كغّبىم 

                                                             
1
 .135 سورة النساء، اآلية - 
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فهذا خليفة اإلسبلـ اإلماـ علي رضي اهلل عنو، فقد درعا كتلمس أثرىا فوجدىا عند يهودم، كلكن 
األخّب ادعى ملكيتها، فاحتكما إٔب القضاء الذم قضى ٗبلكية اليهودم للدرع، استنادا إٔب أف حيازة الدرع 

 .تكوف دليبل على ملكيتها

كما ضرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أركع األمثلة ُب توٕب الوظائف العامة دكف ٛبييز بسبب 
النسب أك ا٢بسب أك الفقر أك الغُب حينما قلد ا٤بوإب كالعتقاء ُب ا٤بناصب العليا ُب الدكلة كببلؿ ابن رباح 

 .1كزيد بن حارثة، كٮبا ليسا عربا أصبل، بل إف األخّب أمره على ا١بيش ُب معركة مؤتة الٍب استشهد فيها

كىكذا أسست الدكلة اإلسبلمية قواعد الوظيفة على الكفاءة كالقدرة على ٩بارستها دكف ٛبييز ألحد 
 .على أم أساس من األسس ٙبقيقا للمصلحة العامة

كبعد ىذا التوضيح حوؿ ا٤ببادئ العامة الٍب تقـو عليها الغدارة اإلسبلمية، لنا أف نتساءؿ عن منهج 
 الشريعة اإلسبلمية ُب الوقاية من الفساد؟

 

 الفرع الثالث

 منهج الشريعة اإلسالمية في الوقاية من الفساد

 يستقيم ال فصبل، ا٣باص كالشأف لعاـ الشأف بْب يفصل ال شامل، حياة منهج بوصفو اإلسبلـ إف
 منهما كاحد كل ٯبعل الـتكا بينهما يقيم بل ا٤بادية، الفلسفات أمر إليو آؿ كما منهما كاحد شأف معو

 .ا٢بياة مناحي ٝبيع ُب ا٣بلق من ا٣بالق مقاصد ٙبقيق سبيل ُب اآلخر يؤازر

 من تقي الٍب كاإلدارة، ٛبعلمجكا بالفرد ا٤بتعلقة التدابّب من ٝبلة على اإلسبلـ حرص فقد ىذا كعلى
 .كبّبة بصورة منو كٙبد اإلدارم الفساد ُب الوقوع
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 اإلسالـ كحماية الفرد كالمجتمع من الوقوع في الفساد: أكال

 الشخصية من جانبْب على كتعاليمها أحكامها ببسط الوضعي القانوف عن اإلسبلمية الشريعة تتميز
 ىذين ككبل األخبلقي، ا١بانب كثانيهما العقائدم ا١بانب أك٥بما ،امطلق القانوف إليهما يصل ال اإلنسانية
 كضع من ٥با أمكن كىذا ٛبع،لمجا ُب السائدة القيم كٙبديد الفرد سلوؾ توجيو ُب عظيم أثر لو ا١بانبْب
 .اإلدارم الفساد آفة ُب الوقوع من للوقاية القانو٘ب اإللزاـ إطار خارج كقائية تدابّب

 ك٧باسبة آثاره معا١بة إٔب فتبادر ا٣بلل كقوع حْب إٔب -القانوف يفعل كما– تنتظر ال فالشريعة
 ما الوسائل من ٛبتلك انهفإ -ذلك من كالبد-كقع فإف فيو، الوقوع عن بالتحرز ذلك تستبق انهإ بل فاعليو،
 .كاحملاسبة العبلج اأيض ٥با يكفل

 من الوقاية ُب تساىم الٍب ٛبعلمجكا الفرد مستول على الوقائية التدابّب ألىم استعراض يلي كفيما
 :اإلدارم الفساد

 دكر العقيدة في تهذيب النفس-1

إف نظرة اإلنساف إٔب ا٢بياة كالكوف كمفاىيمو ُب شٌب اجملاالت بل كحٌب عواطفو كأحاسيسو كلها 
تدكر حوؿ ٧بور العقيدة الٍب يتبناىا، كالٍب تسهم ُب بنائو الفكرم كاألخبلقي كاالجتماعي، كتوجيو طاقاتو 

 .٫بو البناء كالتغيّب

 فقد أثبتت فشلها ،كإذا كانت ا٤بدارس الوضعية قد حققت بعض النجاح ُب ميادين ا٢بضارة ا٤بادية
 فكاف التفسخ األخبلقي كاال٫بدار .الذريع ُب تلبية حاجة الفرد ٢بياة كرٲبة حرة من قيود االبتذاؿ كالفجور

ا٣بلقي كالتفكك االيسرم كالفراغ العقائدم، ىو أبرز معطيات ا٢بضارة ا٤بادية الٍب صنعها اإلنساف على 
 .صعيد ا٢بياة الفكرية كالشخصية كاالجتماعية

 الٍب يستقي منها معارفو كاألصوؿكلقد اقتضت حكمة ا٣بالق تعأب أف يرشد اإلنساف إٔب ا١بذكر 
كينهل منها حقائق ىذا الوجود ليصل من خبل٥با إٔب ا٤بعتقدات الصحيحة السليمة من الشوائب كالبعيدة 
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عن اال٫براؼ بعد أف منحو تعأب الفطرة الصافية مشعبل يهديو إٔب النور، نور العقيدة اإلسبلمية ا٢بقة الذم 
 .أضاء بسناه ما حولو

كمٌب ما حكم اإلنساف عقلو يرل أف العقيدة اإلسبلمية تشكل نظاما متكامبل للحياة البشرية 
ٗبختلف أطوارىا كيرسم الطريق لكل جوانبها كينسجم مع الفطرة اإلنسانية كيضمن ٙبقق حاجات الفرد 

 .الركحية كرغباتو ا٤بادية بشكل متوازف كدقيق، كٗبا يضمن كرامتو كشخصيتو

كعلى قواعد ىذه العقيدة يقـو بناء الشخصية، شخصية الفرد كاجملتمع كالدكلة اإلسبلمية، كتنتظم 
العبلئق كالركابط، كتتحدد ا٢بقوؽ كالواجبات، كتتحقق العدالة كا٤بساكاة، كيستتب األمن كالسبلـ، كينشأ 

كىذه ا٤بعا٘ب ال ٲبكن أف تثمر إال إذا كاف للعقيدة حظ كافر ُب نفس الفرد، حيث . التكافل كالتضامن
تبعث فيو الرقابة اإل٥بية على الكوف كلو، كاإلنساف جزء منو، فيتأثر هبذه الرقابة الٍب توجو سلوكو كتصرفاتو 

 .1كنياتو إٔب فعل الصبلح كاالمتناع عن الفساد

فالعقيدة السليمة مٌب رسخت ُب الفرد استقاـ سلوكو ُب حياتو، كالعقيدة السليمة مٌب أظلت ٦بتمعا 
كقد دلت التجارب أف صبلح سلوؾ الفرد . إنسانيا انضبط ذلك اجملتمع كارتقى إٔب ذركة الكماؿ اإلنسا٘ب

يتناسب طردا مع مدل سبلمة أفكاره كمعتقداتو، كأف فساد سلوؾ الفرد يتناسب عكسا مع مدل تضاؤؿ 
 .2العقائد السليمة ُب كيانو الفكرم، كاحتبلؿ العقائد الفاسدة ُب ٧با٥با

ىذه ا٤بعتقدات مٌب غدت ثابتة، كاطمأنت قلوبنا إليها، كأصبحت عواطفنا تتأثر هبا، كانت عقائد 
راسخة لدينا، كىذا ا٤بستول من رسوخ ا٤بعتقدات مع طمأنينة القلب إليها كتأثر العواطف هبا، ىو ما يطلق 

 .عليو لفظ اإلٲباف

كىذا اإلٲباف ىو الركن األساسي الذم بدأ اإلسبلـ بو ُب تكوين شخصية ا٤بسلم، ألنو ىو ا١بذر 
كمٌب صحت عناصر اإلٲباف . األكؿ ُب بناء شخصيتو، كىو العنصر األساسي احملرؾ لعواطفو كا٤بوجو إلرادتو

                                                             
1
أنظر، العلي صاّب، كسائل مكافحة الفساد االقتصادم ُب القطاع العاـ ُب االقتصاد اإلسبلمي، ٦بلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، ، -  

. 429.، ص21.اجمللد، 21.ع، 2005
 .08.، ص1979، دار القلم، بّبكت، 02.أنظر، عبد الرٞبن حسن حنبكة ا٤بيدا٘ب، العقيدة اإلسبلمية كأسسها، ط-  2
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ُب اإلنساف استقامت األساسيات الكربل لديو، ككاف أطوع لبلستقامة على طريق ا٢بق كا٣بّب كالرشاد، 
 .1كأقدر على التحكم بأنواع سلوكو، كضبطها فيما يدفع عنو الضر كاألٓب كا٤بفسدة

كمٌب ما استقامت عقيدة ا٤بسلم هتذب سلوكو، كقوم لديو الوازع الديِب، ىذا األخّب ال تعرفو على 
فا٤بعيار الذم تقاس بو األعماؿ ُب تلك النظم ىو . اإلطبلؽ النظم الوضعية كال تعطي لو كزنا أك اعتبارا

ا٤بعيار ا٤بادم كىو معيار ا٤بنفعة اآلنية، الٍب تعود على الفرد من جراء عمل ما، فاحملرؾ الوحيد ىو ا٤بنفعة  
 .2كا٤بصلحة الشخصية فقط

كهبذا ٬بلص إٔب أف ا٤بؤمن ا٤برتبط بعقيدتو، يستشعر ربو فيخشاه ُب كل الظركؼ كاألحواؿ فتقول 
بذلك إرادتو الذاتية كيندفع إٔب تطبيق ا٤بنهج الربا٘ب، متمثبل عند ٝبيع تصرفاتو قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو 

 .3"أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ" كسلم 

 العبادة-2

تربط العبادة اإلنساف بربو، كتعمل على هتذيب عاداتو، كترقية أخبلقو لؤلحسن، كضبط شذكذ 
فالصبلة مثبل الٍب ىي عماد اإلسبلـ األقول، كركنو الركْب، ال تفارؽ ا٤برء ُب حلو كترحالو، كصحتو . رغباتو

كمرضو، كصغره ككربه، كغناه كفقره، فهب تعمل على نقاء ركح ا٤بسلم من اإلٍب، ليفرغ بعد ذلك إٔب 
 .الفعالية ُب ا٢بياة كٙبقيق مقصد االستخبلؼ ُب األرض

كقد ٙبدث القرف الكرٙب عن آثار الصبلة النفسية كاالجتماعية، فهي الواقية من الفحشاء كا٤بنكر 
ةى ًإفَّ " اللذاف ٮبا أساس جرائم اجملتمعات، يقوؿ اهلل تعأب  اٍتلي مىا أيكًحيى ًإلىٍيكى ًمنى اٍلًكتىاًب كىأىًقًم الصَّبلى

ًر كىلىذًٍكري اللًَّو أىٍكبػىري كىاللَّوي يػىٍعلىمي مىا تىٍصنػىعيوفى  اًء كىاٍلميٍنكى ةى تػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشى  .4 "الصَّبلى

 

                                                             
1
 .31. ا٤برجع السابق، صعبد الرٞبن حسن حنبكة ا٤بيدا٘ب،-  

2
، 1985، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، 01.ط- ا٤ببدأ كالتطبيق، دراسة مقارنة–أنظر، حسنْب علي ٧بمد، الرقابة اإلدارية ُب اإلسبلـ -  

 .94.ص
 .120.، ص50.، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقمابن حجر العسقبل٘ب-  3
 .45سورة العنكبوت، اآلية -  4
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 األخالؽ-3

 السليم الَببوم أك األخبلقي ا١بانب ضعف أف على اإلدارم الفساد أسباب ُب  الباحثوف يتفق يكاد
 لديهم كاضحا اتركيز ٪بد كلذا الظاىرة، ىذه تفشي ُب ىاما عامبل يعترب اإلدارية باألعماؿ القائمْب لدل
 الشؤكف على كالقائمْب عامة ٛبعلمجا أفراد لدل النبيلة القيم كغرس األخبلقي ا١بانب تنمية أٮبية على

 .خاصة اإلدارية

 الحرص على اختيار ذكم الكفاءات-4

إف االختيار الذم يهدؼ إٔب تسكْب العامل ُب كظيفة تتناسب قدراتو أيا كاف مستول ىذا العامل 
كأيا كاف نوع العمل الذم يؤديو مبدأ ىاـ من مبادئ اإلسبلـ الٍب قاـ عليها فيما ٱبتص ا١بانب  الدنيوم 

إذا "، كيَبتب على إخبلؿ ا٤بسلمْب ٤بقتضياتو ىدـ ٤با يقتضيو إصبلح ا٢بياة، كلذلك جاء ُب األثر أنو 1منو
كيعِب ذلك ضمنا أف من عوامل الصبلح ُب دين ا٤بسلمْب أف ". أسند األمر لغّب أىلو فانتظركا الساعة
 . يسند األمر ٤بن ٯبدكنو كيتقوف أداءه

 ُب ا٤برء أحواؿ استواء" مق الٍب العدالة صفة توفر الفقهاء ٝبهور اشَباط من بوضوح يبلحظ كىذا
 كاإلمامة ا٣باصة، أك العامة الواليات أمور من أمرا يلي الذم الشخص ُب  "كأفعالو أقوالو كاعتداؿ دينو

 .2اليتيم على كالوصاية الزكاة، كجباية الوقف، كنظارة الصبلة، كإمامة كاإلفتاء، كالقضاء العظمى،

فالوظيفة ُب اإلسبلـ كاجب ديِب كىي أمانات ال مغاٖب، كتكليف ال تشريف، كعبادة ال سيادة كمن 
ٍب فإف دكاـ شغل الوظيفة مرىوف ٗبدل دكاـ صبلحية شاغلها، فمن تزكؿ أك تتنحى عنو الصبلحية لشغلها 

 .3ينحى عنها، فهي خدمة اجتماعية ٧بددة السلطة لقاء أجر معْب

                                                             
1
 .٧.435بمد عبد اهلل الربعي، ٧بمود عبد ا٢بميد مرسي، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .378.، ا٤برجع السابق، ص...آدـ نوح القضاة، ٫بو نظرية إسبلمية ٤بكافحة الفساد اإلدارم، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  

3
كاف ىذا الفهم ٦بهوال ُب اإلمرباطوريات الٍب كانت متحكمة ُب العآب، فقياصرة الرـك كأكاسرة الفرس كل كاحد منهم كاف يعد نفسو ملك ا٤بلوؾ، -  

أنظر، ياسْب . كا٢باكم بأمره فوؽ البشر ٝبيعا، كأف ذكاهتم مصونة ال ٛبس، كأهنم ال يكلفوف ٖبدمة رعاياىم، كإ٭با يعتربكف رعاياىم خداـ كعبيد ٥بم
 .191-190.، ص19.، ع2015ربوح، طبيعة الوظيفة العمومية ُب اإلسبلـ، ٦بلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جواف
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أف ٯبعل : "كُب ىذا الشأف يقوؿ ا٤باكردم موصيا ا٤بلك ٗبا ٯبب عليو فعلو ا٘باه من ٱبتاره من عمالو
الواليات الٍب يوليها قضاء ٕبق ا٣بدمة، كال يطمع ُب أحد من عمالو ألجل تقليده إياه بل يدر عليو رزقو 

ا٤برسـو با٤بعركؼ إذا كجهو إليو، كليقدر عنده أنو إ٭با ينفعو ليعمل، كال يستعملو لينتفع، فإف ُب كلتا 
ا٢بالتْب فسادا كثّبا، ألف العامل إذا علم أف كاليتو قضاء ٕبق خدمتو كمكافأة لو عليها، أطمع نفسو ُب 

 .1"الرعية، كمطمعو كاف ُب الراعي، كظن أف كل ما ٙبت يده ٜبرة خدمتو، كجدكل عملو

 لقولو ا٤بفاضلة اعتبارات كمعينة، شركط  من أجل التأكد من توافرالختيار ٱبضعا٤بوظف  كاف كقد
استعمل رجبل من عصابة كُب تلك العصابة من ىو أرضى هلل فقد خاف اهلل  من" كسلم عليو اهلل صلى

 ال اإلسبلـ كلكن الكفؤ، األصلح يكوف أف ٯبب الوظيفة فمتوٕب كعليو. 2"كخاف رسولو كخاف ا٤بؤمنْب
 الشخصية ٗبقوماتو بل فحسب، العملية با٣بربة أك العلمية بالدرجة أك بالشهادة الفرد صبلحية يربط

 . أيضا بو ا٤بنوطة للوظيفة مبلءمتها مع فيو ا٤بختلفة العناصر كتكامل

 األمر كٕب على يتعْب إنو" تيمية بنا يقوؿ ،(الوظيفة) الوالية ٕبسب ٚبتلف اإلسبلـ ُب كالصبلحية
يػٍرى مىًن إ " تعأب لقولو ، كاألمانة القوة ٮبا ركناف ٥با الوالية فإف منصب، كل ُب األصلح يعرؼ أف فَّ خى

 ترجع كاألمانة ، األحكاـ تنفيذ على كالقدرة بالعدؿ الناس بْب ا٢بكم ُب كالقوة "3 اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اأٍلىًمْب
 .اهلل خشية إٔب

 إٔب ترجع مثبل ا٢برب إمارة ُب فهي ٕبسبها، كالية كل ُب الصبلحية أف ذلك بعد يتيمة بنا يذكر ٍب
 الكتاب عليو يدؿ الذم كالعدؿ العلم إٔب ترجع القضاء كالية ُب كىي القلب، شجاعة كإٔب هبا ا٣بربة

 كالية كل ُب الواجب فمن قليل، الناس ُب كاألمانة القوة اجتماع إف "تيمية بنا يقوؿ ذلك كمع كالسنة،
 العاجز، الضعيف على الشجاع القوم الرجل ا٢برب إمارة ُب فيقدـ الوالية، نوع حسب األصلح اختيار

  .4"القوم على األمْب تقدٙبب كج ذلك ك٫بو ا٤باؿ حفظ ُب الوالية كانت كإف منو، أمانة أكثر كاف كإف

                                                             
1
 .190.،  ص1983مكتبة الفبلح، الكويت، - ٙبقيق خضر ٧بمد خضر–أنظر، أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب ا٤باكردم، نصيحة ا٤بلوؾ -  

2
 .104.، ص7023.أنظر، اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم-  

 .26.سورة القصص، اآلية -  3
 .357.، ص40.، اجمللد 02.، ع2000، إبراىيم بدر شهاب، امتحانات التوظيف ُب اإلسبلـ، ٦بلة اإلدارة العامة، األردف، يوليو مقتبس عن-  4
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 األمانة-أ

ىي مفتاح الثقة كبوابة الصدؽ كساحة الطمأنينة، كىي صفة عملية ال تظهر إال با٤بمارسة كال تعرؼ 
إال عن طريق اآلخرين، إذ ال ٲبكن ألحد أف يدعي بأنو أمْب، ما ٓب يؤيده عملو كتعاملو مع الناس موظفْب 

 .1أك ٝبهورا، فاألمانة صفة تطبيقية يصدقها أك يكذهبا العمل

أما بعد فإف اهلل أمر األئمة أف يكونوا رعاة كٓب " كقد قاؿ عثماف رضي اهلل عنو لعمالو ُب كتابو إليهم 
يتقدـ إليهم أف يكونوا جباة، كإف صدر ىذه األمة خلقوا رعاة، كٓب ٱبلقوا جباة، كليوشكن أئمتكم أف 

يصّبكا جباة، كال يكونوا رعاة، فإذا عادكا كذلك انقطع ا٢بياء كاألمانة كالوفاء، اال كإف أعدؿ السّبة، أف 
تنظركا ُب أمور ا٤بسلمْب فيما عليهم، فتعطوىم ما ٥بم، كتأخذكهنم ٗبا عليهم، ٍب تثنوا بالذمة فتعطوىم 

 .2"الذم ٥بم، كتأخذكىم بالذم عليهم، ٍب العدك الذم تنتابوف، فاستحقوا عليهم بالوفاء

ك٩با يعزز جانب األمانة كالوفاء بشركطها، تفرغ ا٤بوظف العاـ لعملو الذم يشغلو، إذ ال ٯبوز أف 
ٲبارس أم عمل آخر ٘بارم خاص بو حٌب ال يؤدم ذلك إٔب اىتمامو ٗبصلحتو ا٣باصة على حساب 

 .3ا٤بصلحة العامة

فقد كاف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ٲبنع عمالو ككالتو من الدخوؿ ُب الصفقات العامة سواء 
أكانوا بائعْب أك مشَبين، كركم أنو كاف لعمر بن ا٣بطاب عامبل ا٠بو ا٢بارث بن كعب بن كىب، كقد 

خرجت بنفقة معي فا٘برت هبا، فقاؿ عمر رضي : ظهر عليو الثراء فسألو عمر عن مصدر ثرائو؟ فأجاب
 .4كاهلل ما بعثناكم لتتجركا كأخذ منو ما حصل عليو من الربح: اهلل عنو

                                                             
يا أبا ذر إنك ضعيف، كإهنا أمانة، كإهنا حسرة كندامة، إال من أخذىا ٕبقها كأدل " لذلك كاف النيب عليو الصبلة كالسبلـ يقوؿ أليب ذر ناصحا لو -  1

رغم أف أبا ذر . 103.، ص7019.اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ا٤برجع السابق،  ا٢بديث رقم". الذم عليو فيها
ما أظلت ا٣بضراء كال أقلت الغرباء على رجل أصدؽ ٥بجة من أيب ذرمن أيب " كاف من أسبق السابقْب، كعن فضلو كقدره قاؿ صلى اهلل ليو كسلم 

 .385.، ص5461.،  ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم03.اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ج". ذر
2
 .590.، ص1987، دار الكتب العلمية، بّبكت، 02.، ج01. أنظر، الطربم أبو جعفر ٧بمد بن جرير، تاريخ األمم كا٤بلوؾ، ط- 

 .227.، ص2000ف، .ـ.ف، د.د.، د01. أنظر، أٞبد بن داكد ا٤بزجاجي األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، ط- 3
 .327.، ا٤برجع السابق، ص...عبد الرٞبن إبراىيم ا١بوبّب، اإلصبلح اإلدارم من ا٤بنظور اإلسبلمي، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  4
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كا٢بكمة من اشَباط ىذا ا٤ببدأ للوالية العامة ُب النظاـ اإلسبلمي ىو ضركرة التفرغ التاـ إلدارة شؤكف 
الناس، كقد طبق ىذا النظاـ منذ ا٣ببلفة الراشدة األكٔب كسار على ذلك النهج من بعده األمراء كالوالة، 

 .كىذا ا٤ببدأ ىو ما تشَبطو أغلب النظم ا٢بديثة فيمن يتؤب الوظائف العليا كبعض الوظائف األخرل

 القوة-ب

يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اأٍلىًمْبإ" كقاعدهتا األساسية أيضا قولو تعأب  كالقوة ا٤بشركطة ُب . 1"فَّ خى
ا٤بوظف العاـ ليكوف أىبل للوظيفة ىي قدرة ا٤بؤىلة للنهوض بالعمل ا٤بسند إٔب ا٤بكلف، فقد يكوف ا٤بوظف 

" قاؿ عمر رضي اهلل عنو . قادرا على القياـ بالعمل مع الضعف أك التقصّب فيوٕب من ىو أكثر منو كفاية
، لذلك عندما كٔب شرحبيل بن حسنة على الشاـ، ٍب "إ٘ب ألٙبرج أف أستعمل الرجل كأنا أجد أقول منو

: أعن سخطة نزعتِب؟ فقاؿ" عزلو، كأضاؼ عملو على معاكية بن أيب سفياف فقاؿ شرحبيل يسأؿ ا٣بليفة 
 .2"ال، كلكن رأينا من ىو أقول منك، فتحرجنا من اهلل أف نقرؾ كقد رأينا من ىو أقول منك

ٍب إف القوة ا٤بطلوبة للعمل تتنوع إٔب قوة بدف كلياقة صحية، كقوة عقل كرأم أك مؤىل علمي، كقوة 
قلب أك مؤىبلت نفسية كشخصية، كعليو فإف اإلدارة اإلسبلمية تشَبط ُب ا٤بوظف العاـ شركطا تعود على 

 :االستيثاؽ من قوتو كقدرتو على الكفاية ُب العمل من أٮبها

 يقصد ٗببدأ ا١بدارة ذلك ا٤ببدأ أك النظاـ الذم يقتضي :(الجدارة)المؤىالت العلمية كالفنية -
باختيار القادة عن طريق امتحانات ا١بدارة، كالٍب تتمثل ُب إجراء ا٤بسابقات العامة الٍب تكشف مدل 

 .صبلحية بعض األشخاص لتوٕب ا٤براكز القيادية

اعترب اإلسبلـ الكفاية ُب العمل ىي ا٤برشحة لو دكف أم اعتبار من جنس أك لوف أك مركز مإب، كىو 
 .بذلك يتبلقى مع طبيعة األمور كمع العقل الرشيد

كإف من أىم التشريعات الوقائية ٤بنع الفساد كالٍب كضعتها الشريعة اإلسبلمية ىي ضوابط كسياسات 
االختبار للوظيفة، كلقد كاف اإلسبلـ سباقا لوضع ىذه الضوابط الٍب ٙبد من الفساد، ألف ا٤بوظف العاـ 

                                                             
 .26سورة القصص، اآلية -  1
 .490. ا٤برجع  السابق، ص الطربم أبو جعفر ٧بمد بن جرير،- 2
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ىو من أىم األركاف الٍب يركز عليها اإلسبلـ ٤بنع الفساد، كإف ٓب يكن ىذا ا٤بوظف مستوؼ للمواصفات 
ا٤بطلوبة، فقد يكوف أىم أسباب الفساد بسبب ضعفو أك إٮبالو أك عدـ تطبيقو للنظم الٍب ٙبد من 

 . 1اال٫براؼ

كإمعانا ُب تأكيد ىذا ا٤بعُب ٪بد أف النظاـ اإلسبلمي قد ميز مبدأ ا١بدارة بطبيعة خاصة، كقيده 
 :بالضمانات التالية

أال ٱبتار للقيادة من يطلبها أك ٰبرص على أف ينا٥با، فلم تكن اإلدارة ُب اإلسبلـ ٤بن يسأ٥با : أكلهما
بل كانت ٤بن يستحقها، فقد رفض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إسناد القيادة جملرد طلبها، كلو كاف 

 .صحابيا جليبل ما ٓب تتوفر فيو الكفاية

دخلت على النيب صلى اهلل عليو كسلم أنا كرجبلف من بِب : لذلك نقل عن أيب موسى أنو قاؿ
:   يا رسوؿ اهلل أمرنا على بعض ما كالؾ اهلل عز كجل، كقاؿ اآلخر مثل ذلك، فقاؿ: عمي، فقاؿ أحدٮبا

 .2"إنا  ال نوٕب ىذا من سألو كال من حرص عليو"

كإمعانا ُب ىذا ا٤بعُب فكر عمر ابن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ذات يـو ُب تولية أحد ا٤بسلمْب ا٤بشهود 
٥بم بالتقول كالعدؿ، كقبل أف يستدعيو ليعلنو بقراره، أتاه ىذا الصحايب يسألو تولية إمارة ىي ذاهتا الٍب 

قد كنا أردناؾ لذلك، كلكن من يطلب ىذا األمر ال يعاف عليو كال ٯباب : فكر فيها عمر، فابتسم كقاؿ لو
 .3"إليو

أال يكوف سبب االختيار ا٤بودة أك القرابة فقط، عمبل بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : كثانيهما
من كٕب من أمر ا٤بسلمْب شيئا فأمر عليهم أحدا ٧باباة، فعليو لعنة اهلل، ال يقبل اهلل منو صرفا كال "كسلم 

 .4"عدال حٌب يدخلو جهنم

                                                             
1
 .226.، ا٤برجع السابق، ص...أٞبد معاكية أٞبد سيد، سياسة الفساد ُب الوقاية كا٤بنع من الفساد، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  

2
 .1269.، ص7149.أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم-  

3
، مطبعة ا٢بليب، القاىرة، 08.أنظر، الشوكا٘ب ٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكا٘ب، نيل األكطار شرح نتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، ج-  

 .268.، ص1960
 .105-104.، ص7027.، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم04.اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ج-  4
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اختيار األصلح فاألصلح، الٍب تتم ٗبعرفة ا٥بدؼ من الوظيفة، كالقصد منها، كالوسيلة : كثالثهما
كيقرر علماء اإلسبلـ أف على كٕب األمر أف يعْب ألعماؿ ا٤بسلمْب أقدرىم كأصلحهم، كإذا ٓب ٯبد . إليها

من يصلح لوالية من الواليات، فإف عليو أف ٱبتار األمثل فاألمثل ُب كل منصب ٕبسبو، كإذا ٓب يفعل ذلك 
 .1بعد االجتهاد التاـ، كأخذه للوالية ٕبقها، فقد أدل األمانة، كقاـ بالواجب

ٓب يقصر كاجب كٕب األمر على تولية األصلح فقط، بل تعدل ذلك - رٞبو اهلل - ىذا كابن تيمية 
: 2إٔب كجوب اإلعداد كالتأىيل ليتوفر ألعماؿ الدكلة من يتوالىا من القادرين على القياـ هبا، حيث يقوؿ

كمع أنو ٯبوز تولية غّب األىل للضركرة إذا كاف أصلح ا٤بوجود، فيجب مع ذلك السعي ُب إصبلح "
األحواؿ، حٌب يكمل ُب الناس ما ال بد ٥بم من أمور الواليات كاإلمارات ك٫بوىا، كما ٯبب على ا٤بعسر 

فإف عدؿ عن األحق األصلح إٔب  ،السعي ُب كفاء دينو، كإف كاف ُب ا٢باؿ ال ييطلب منو إال ما يقدر عليو
غّبه ألجل قرابة بينهما أك صداقة أك موافقة ُب بلد أك مذىب أك طريقة أك جنس كالعربية كالفارسية كالَبكية 
كالركمية ك٫بو ذلك، أك لرشوة يأخذىا من ماؿ أك منفعة أك غّب ذلك من األسباب، أك لضغن ُب قلبو على 

ا  " األحق، أك عداكة بينهما، فقد خاف اهلل كرسولو كا٤بؤمنْب كدخل فيما هنى اهلل عنو ُب قولو تعأب يىا أىيػُّهى
 .3 "الًَّذينى آمىنيوا الى ٚبىيونيوا اللَّوى كىالرَّسيوؿى كىٚبىيونيوا أىمىانىاًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى 

من  (من رجاؿ ا٢بكم كاإلدارة)كتطبيقا لذلك كٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ثبلثة أرباع عمالو 
كألجل ذلك حذر أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو يزيد بن أيب سفياف . 4بِب أمية ال من آؿ بيتو بِب ىاشم

 .5"يا يزيد إف لك قرابة عسيت أف تؤثرىم باإلمارة، ذلك ما أخاؼ عليك:"حْب بعثو إٔب الشاـ قائبل لو

 من ليتأكد الوظيفة توليو قبل الشخص ٱبترب كقد حرص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أف 
 ٗباذا" لو قاؿ القضاء منصب إليو يسند أف الرسوؿ أراد حْب جبل بن معاذ فهذا. أعبائها ٩بارسة على قدرتو

 عليو رسولو بسنة اؿؽ ٘بد، ٓب فإف الرسوؿ فسألو اهلل، بكتاب معاذ فقاؿ قضاء، عليك عرض إذا تقتضي

                                                             
1
 .73.حسنْب علي ٧بمد، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .21.ف، ص.س.أنظر، ابن تيمية تقي الدين، السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعية، دار ا٤بعرفة، بّبكت، د-  

3
 .27سورة األنفاؿ، اآلية -  

 .٧.513بمد عبد اهلل الربعي، ٧بمود عبد ا٢بميد مرسي، ا٤برجع السابق، ص-  4
 .177.، ص1995،  دار ا٢بديث، القاىرة، 01.، ج01.اإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، ا٤بسند، ط-  5
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ضرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صدره ؼ ألو، ال ك رأيي أجتهد قاؿ ٘بد، ٓب فإف الرسوؿ فسألو السبلـ
 .1"رسوؿ اهلل ليرض ٤با اهلل  رسوؿرسوؿ كفق الذم هلل ا٢بمد :كقاؿ

بيد أف الواقع التارٱبي اإلسبلمي يشهد أف االمتحانات ُب العهدين النبوم كالراشدم كانت مقصورة 
تقريبا على ا٤بستول الفردم، ٗبعُب أهنا كانت ٘برل للتثبيت من مدل توفر الصفات ا٤بطلوبة ُب الشخص 

ا٤برشح للوظيفة الشاغرة، كليس للتمايز بْب مرشحْب يتنافسوف على تلك الوظيفة، كذلك بسبب قلة اىتماـ 
الناس آنذاؾ بالوظيفة العامة، كعدـ إقبا٥بم عليها، سيما كأف كظائف الدكلة ُب صدر اإلسبلـ كانت 

كما ٓب تكن . ٧بدكدة، ككانت تنحصر تقريبا ُب القضاء كا٢بسبة كا١بباية كبعض الوظائف األخرل البسيطة
 .2الوظيفة العامة آنذاؾ مطمعا ، كإزاء ذلك فلم يكن ىناؾ ٦باؿ للتنافس لكي ٘برل اختبارات تنافسية

كُب العهد األموم كاف ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز متشددا ُب اختيار العماؿ كيتحرل عنهم بدقة 
كأمانة كال يرفع أحدا إٔب ا٤بناصب العليا إال بعد االستيثاؽ منو، ككاف يؤمن بأنو البد أف ٲبنح للموظف مرتبا 

كما أف الَبقية إٔب الوظائف العليا كاف يصاحبها دائما . كافيا ٕبيث يكفل لو مستول الئقا من ا٤بعيشة
 . 3زيادة ُب ا٤برتب، كبذلك كاف يوجد دائما حافز لدل العاملْب ألداء أعما٥بم على خّب كجو

أما ُب عهد ا٣بلفاء العباسيْب، قد أخذت اإلدارة ُب الضعف كالتقهقر، ذلك اف حكم األقاليم 
اإلسبلمية أصبح كراثيا،  ككاف الوإب يتمتع بسلطة مطلقة ُب تعيْب ا٤بوظفْب، فإدارة الوإب ا٤بنفردة كانت 

كما أف . مطلقة ُب اختيار العاملْب أك ترقيتهم ُب الوظائف العليا دكف كجود معيار ٧بدد للمفاضلة بينهم
ضعف العقيدة كاختبلؿ النظاـ كنقص القيادة كا٫ببلؿ الَبؼ كتفرؽ اآلراء انعكس ُب النهاية على النظاـ 

اإلدارم بوجو عاـ، كأدل إٔب تفتت الدكلة كتقسيمها على دكيبلت مستقلة ال يستقر فيها نظاـ، كال 
 .4تستتب فيها سياسة ٙبميها، فكاف لكل دكيلة منها نظامها اإلدارم كالسياسي ا٤بستقل

                                                             
1
 .444-443.، ص3592.، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقمأبو داكد سليماف بن األشعث السجستا٘ب-  

2
 . 357.إبراىيم بدر شهاب، ا٤برجع السابق، ص-  

 .193.ياسْب ربوح، ا٤برجع السابق، ص-  3
 .52-50، ص 1984ج، ا١بزائر، .ـ.، د1.انظر، ٧بمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة كتطبيقها على التشريع اإلسبلمي، ط-  4
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كمهما يكن من أمر فامتحانات التوظيف ركن من أركاف السياسة الشرعية ُب اإلسبلـ، كقد كانت 
تقليدا كنظاما معموال بو منذ بزكغ الفجر اإلسبلمي حٌب يومنا ىذا مع اختبلؼ يسّب ُب الوسائل 

كاألساليب، الختبلؼ طبيعة ا٢بياة بْب ما كانوا عليو ك ما صرنا إليو، إذ كانوا ُب بساطة من العيش 
كأسلوب ا٢بياة، ككاف األمر من السهولة ٗبكاف ٕبيث يستطيع كٕب األمر أف ٱبتار األمثل للوظيفة العامة، 
كذلك ٤بعرفتو بأحواؿ الناس كأخبلقهم كمدل صبلحهم، ككاف الناس على صلة كثيقة فيما بينهم، كيكاد 

ألنو يراىم ُب  (أ٠باؤىم كصفاهتم كأخبلقهم كظركؼ حياهتم )كل كاحد من ا٤بسلمْب يعرؼ ٝبيع مواطنيو 
ا٤بسجد ُب أكقات الصبلة ا٣بمس تقريبا، كُب مكاف سكناىم، كلذلك فإف إمكانية اختيار األصلح كانت 

 .متيسرة جدا كخصوصا ُب صدر اإلسبلـ

 فلما توسعت الدكلة اإلسبلمية كترامت أطرافها، كازداد عدد سكاهنا، ٓب يعد من ا٤بيسور معرفة 
األصلح بْب الناس بذات األسلوب كصارت ا٤بعرفة بأخبلؽ الرجاؿ كمعادهنم صعبة، فاحتاج األمر عند 
ا٢باجة إٔب ا٤بوظف عقد امتحانات خاصة للتفاضل بْب ا٤برشحْب، كخاصة أف نظرة الناس إٔب الوظيفة 

 .1العامة قد تغّبت بتغّب األحواؿ كالظركؼ

على الدكلة أف تراعي فيمن تسعى لتوظيفو أف يكوف متمتعا بسمات جسمية : اللياقة الصحية-
مؤىلة ٤بمارسة عملو كقد ذكر ا٤باكردم ُب الشركط ا٤بعتربة ُب اإلمامة سبلمة ا٢بواس من السمع كالبصر 
كاللساف، ليصبح معو مباشرة ما يدرؾ هبا، كسبلمة األعضاء من نقص ٲبنع من استيفاء ا٢بركة كسرعة 

فإذا طرأ على بدنو من نقص ُب ا٢بواس أك األعضاء، فالذم ال ٲبنع حينئذ من صحة اإلمامة ُب . النهوض
 .  2عقد كال استدامة ، ىو ما ال يؤثر فقده ُب لرأم كال عمل كال هنوض كال يشْب ُب ا٤بنظر

 

 

 
                                                             

 .358إبراىيم بدر شهاب، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .174.مقتبس عن، ٧بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  2
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 تهيئة ظركؼ العمل المناسبة-ج

أخذ أكلو األمر ُب النظاـ اإلسبلمي على عاتقهم مسؤكلية هتيئة ظركؼ العمل ا٤بناسبة لعما٥بم قبل 
كمن األمور ا٤بهمة ُب ا٣بدمة العامة ُب اإلسبلـ ىي كفاية األجر مقابل العمل . بدئهم ُب مباشرة أعما٥بم

 .1كحجمو كمسؤكليتو

من كٕب لنا عمبل كليس لو منزؿ فليتخذ منزال أك ليست " لذلك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
لو زكجة فليتزكج أك ليس لو خادـ فليتخذ خادما أك ليست لو دابة فليتخذ دابة كمن أصاب شيئا سول 

 .2"ذلك فهو غاؿ

 

ككاف ا٣بليفة األكؿ أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو قد امتنع عن مزاكلة التجارة ككلف أبا عبيدة 
أما ا٣بليفة الثا٘ب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو فقد أضاؼ . بتقدير ما ٰبتاجو من الرزؽ لو ك٤بن يعوؿ

 .3لنفقاتو السنوية ما ٰبتاجو سنويا للحج كالعمرة

، كىو األساس الذم تنادم "األجر على قدر العمل"كقد كاف تقدير األجر على أساس عادؿ كىو 
ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٰبدد األجور بنفسو . بو اإلدارة ا٢بديثة، كتقف عاجزة عن تطبيقو

فيما يتناسب كأعباء الوظيفة كحجم العمل، من ذلك ما قرره عليو الصبلة كالسبلـ عندما استعمل عتاب 
كما كاف يراعى ُب تقدير األجر األعباء العائلية، فكاف . بن أسيد كاليا على مكة فقد رزقو كل يـو درٮبا

                                                             
يدعو اإلسبلـ إٔب تعيْب األجر عند بدء العمل، كا٤ببادرة إٔب دفعو ٗبجرد االنتهاء من العمل، فبل تأجيل كال تسويف، فقد جاء عن أيب ىريرة رضي -  1

رجل أعطي يب ٍب غدر، كرجل باع حرا : ثبلثة أنا خصمهم يـو القيامة كمن كنت خصمو خصمتو: " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اهلل عنو قاؿ
، 2270.أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم". فأكل ٜبنو، كرجل استأجر أجّبا فاستوَب منو كٓب يعطو أجره

 .385.ص
 .305.، ص726.، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم20.ا٢بافظ أيب القاسم سليماف بن أٞبد الطربا٘ب، ج-  2
3
 :أنظر، ا٤بوقع-  

http://al-

hakawati.la.utexas.edu/2012/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1/ 

http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1/
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1/
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1/
http://al-hakawati.la.utexas.edu/2012/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1/
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يعطى حظْب كاألعزب حظا كاحدا تقديرا ٢بق اإلنساف ُب كفالة من يعولو ٗبا يكفي  (ا٤بتزكج)اآلىل 
 .احتياجاتو ا٤بعيشية كحفظو من االنزالؽ

كقد اتبع ذلك النظاـ ا٣بلفاء من بعدىم كفهموا أٮبية العطاء ككفايتو ٤بن يتؤب الوظيفة العامة 
كُب عهد ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو حددت الركاتب ككانت سنوية كشهرية، . ٤بكافحة الفساد

–بل إف البعض كاف يعطى راتبا يوميا إضافة إٔب عطاء للزكجة كعطاء لؤلكالد كبعض ا٤بواد التموينية، ككاف 
 .1ال يفرؽ ُب الراتب بْب العريب كغّب العريب-رضي اهلل عنو

كما اىتم ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو اىتماما خاصا بركاتب القضاة فأعطاىم بسخاء 
ليظهركا با٤بظهر البلئق كلئبل يطمعوا ُب رشوة أك ىدية، ككتب رضي اهلل عنو إٔب معاذ كأيب عبيدة ُب الشاـ 

أف أنظركا رجاال من الصا٢بْب من قبلكم فاستعملوىم على القضاء كأكسعوا عليهم كارزقوىم :"كقاؿ 
 .2"كاكفوىم من ماؿ اهلل

دنست أصحاب : كذكر أبو يوسف ُب كتاب ا٣براج أف أبا عبيدة بن ا١براح قاؿ لعمر رضي اهلل عنو
يا أبا عبيدة إذا ٓب أستعن بأىل الدين : فقاؿ لو عمر- أم بالوظائف–رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

أما إف فعلت فأغنهم بالعمالة عن ا٣بيانة، إذا استعملتهم على شيء : على سبلمة ديِب فبمن أستعْب؟ قاؿ
 .3"فأجزؿ ٥بم ُب العطاء كالرزؽ ال ٰبتاجوف

كيرل ا٤باكردم أنو ٯبب إعطاء العامل كفايتو، حٌب يستغِب عن الناس، كأف الكفاية معتربة من ثبلثة 
: عدد ما يرتبطو من ا٣بيل كالظهر، كالثالث: أحدىم عدد ما يعولو من الذرارم كا٤بماليك، كالثا٘ب: أكجو

ا٤بوضع الذم ٰبلو الغبلء كالرخص، فيقدر كفايتو ُب نفقتو ككسوتو لعامو كلو، فيكوف ىذا ا٤بقدر ُب عطائو، 
 .4ٍب تعرض حالو كل عاـ، فإف زادت ركاتبو ا٤باسة زيد، كإف نقصت نقص

                                                             
1
 .333.، ا٤برجع السابق، ص...عبد الرٞبن إبراىيم ا١بوبّب، اإلصبلح اإلدارم من ا٤بنظور اإلسبلمي، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  

2
، مطبعة 02.، ج28.الكتاب -ٙبقيق ٧بيي ىبلؿ السرحاف-أنظر، حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخارم، شرح أدب القاضي، -  

 .09.ف، ص.س.اإلرشاد، بغداد، د
 .113.، ص1979أنظر، أيب يوسف يعقوب بن ابراىيم، كتاب ا٣براج، دار ا٤بعرفة، بّبكت، -  3
 .256.ف، ص.س.أنظر، ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، دار الكتب العلمية، بّبكت، د-  4
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فيبلحظ من كبلـ ا٤باكردم ضركرة مراعاة الوضع العائلي للعامل، كما ٲبلك من كسائل النقل، 
كالعبلقة بْب األجر النقدم كاألجر ا٢بقيقي الذم أشار إليو من خبلؿ ذكره للمكاف الذم ٰبلو الغبلء 

 .1كالرخص، كىذا يفيد ُب حل مشكلة التضخم بالنسبة لركاتب العماؿ

كخبلصة القوؿ أف العطاء ا١بزيل للموظف ٰبصنو من أف يقع ُب شبهة الفساد كيساعده على تنمية 
 . ركح اإلبداع كاإلخبلص ُب أداء كاجباتو ا٘باه مؤسستو ك٦بتمعو

 نظاـ إبراء الذمة المالية-د

كاف ٥بذا النظاـ فضل السبق ُب تطبيق مبدأ اإلقرار بالذمة ا٤بالية كنظاـ إدارم للتمحيص كالتدقيق 
 .كاإلعبلف عن الوضع ا٤بإب للموظف قبل تعيينو

حيث كاف ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ٰبصي أمواؿ العماؿ كالوالة ليحاسبهم على ما 
زادكه بعد الوالية، فإف كجد زيادة أخذ نصفو، كرده إٔب بيت ا٤باؿ، فقد ركل ابن سعد بسنده عن الشعيب 

يطلب من كالتو دخوؿ ا٤بدينة هنارا، - رضي اهلل عنو–ككاف . 2"أف عمر كاف إذا استعمل عامبل كتب مالو"
 .كال يدخلوىا بالليل حٌب يظهر ما يكوف قد جاءكا بو من أمواؿ كمغاٖب فيسهل السؤاؿ كا٢بساب

ك٤با كٔب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو بن أيب سفياف الطائف كصدقاهتا ٍب عزلو، تلقاه ُب بعض 
كاهلل ما ىو لك كال للمسلمْب، كلكنو ماؿ : أين لك ىذا ؟ قاؿ: الطريق فوجد معو ثبلثْب ألفا، فقاؿ

                                                             
 الكلي الطلب بْب فجوة ظهور ُب ا٤بتمثلة آثارىا خبلؿ من للببلد االقتصادية التطورات ُب أساسيا ك ىاما دكرا لؤلجور ا٤بستمرة االرتفاعات تلعب-  1

 معدالت على سلبا انعكس ٩با األجور رفع أجل من ا٢بكومات على الضغط ُب التساكمية قوهتا ك النقابية ا٢بركة حرية ساٮبت حيث الكلي كالعرض
 الٍب ا٤بتقدمة الدكؿ ُب سواء العرض ك الطلب بْب التوازف اختبلؿ عن يعرب فهو التنمية لعملية مرافقة حتمية نتيجة أصبحت الٍب الظاىرة ىذه التضخم

أنظر، خدٯبة ٞبادم، . ا٤بتخلفة الدكؿ ُب اإلنتاجية القطاعات ٚبلف عن الناجم العرض مركنة عدـ نتيجة أك اإلنتاج لعناصر الكامل بالتشغيل تتميز
، مذكرة ماجستّب ُب العلـو االقتصادية، كلية العلـو (دراسة قياسية اقتصادية) 2005-1970عبلقة التضخم باألجور ُب ا١بزائر خبلؿ الفَبة 

 .35.، ص2008/2009االقتصادية كعلـو التسيّب، جامعة ا١بزائر، 
، 2001، الطبقة األكٔب، الشركة الدكلية للطباعة، القاىرة، 03.، ج01.أنظر، ٧بمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبّب، ط-  2
 .286.ص
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عاملنا كجدنا معو ماال، ما سبيلو إال بيت ا٤باؿ، فصادر أمواؿ عتبة : خرجت بو لضيعة أشَبيها، فقاؿ عمر
 .1كجعلها ُب بيت ماؿ ا٤بسلمْب

كحدث أف خالد بن الوليد، كىو ٙبت إمرة أيب عبيدة بن ا١براح رضي اهلل عنو غنم من إحدل 
الغزكات الٍب ندب ٥با الرـك بغنائم كافرة، فقصده األشعث ابن قيس كمدحو، فأجازه بعشرة آالؼ درىم، 

كبلغ ذلك أمّب ا٤بؤمنْب عمر، فأغضبو ككتب إٔب أيب عبيدة أف يقيل خالدا كيعقلو بعمامتو كينزع عنو 
قلنسوتو حٌب يعلمهم من أين أجاز األشعث، ىل من ماؿ اهلل، أـ من مالو؟ فإف كانت من إصابة أصاهبا 
فقد أقر ا٣بيانة كإف زعم أهنا من مالو فقد أسرؼ، كٝبع أبو عبيدة الناس با٤بسجد كدعا خالدا كسألو على 

بل من مإب، فنفذ فيو أمر ا٣بليفة بعزلو : أمن مالك أجزت األشعث، أـ من إصابة، فقاؿ: مشهد كمسمع
 .2كتصفية أموالو بينو كبْب بيت ماؿ ا٤بسلمْب

كٲبكن القوؿ بأف أكؿ تطبيق عملي إلقرارات الذمة ا٤بالية كاف ُب عهد الفاركؽ رضي اهلل عنو، كىذا 
يعترب أساسا شرعيا لئلقرارات الٍب ٯبب أف يقدمها ا٤بوظفوف العموميوف اليـو عند تولية الوظيفة، كعلى 
فَبات ٧بددة من توليها، ليعلم أمنها أك بغّبىا من الطرؽ دخلت ذمتهم ا٤بالية أمواؿ من كظيفتهم أك 

 .بسببها تربو على رزقهم منها، أـ أف األمواؿ الٍب لديهم تتناسب معو ىذا الرزؽ

 تطبيق سياسة الباب المفتوح-ق

كىي تعادؿ مبدأ الشفافية ُب التسيّب ُب الفكر اإلدارم ا٢بديث، حيث أمر اإلسبلـ السلطة ا٢باكمة 
أف ال تغلق أبواهبا ُب كجو أفراد األمة، كأمرىا أف تصغي ٥بم، للنظر ُب حاجاهتم كاقَباحاهتم، كىذا حٌب ال 

ففي ا٢بديث الذم يركيو أبو مرٙب رضي اهلل عنو . تكوف ىناؾ ٧باباة ُب قضاء حوائج الناس فالكل سواسية
من كٕب من أمر ا٤بسلمْب شيئا، فاحتجب دكف خلتهم " ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: قاؿ

 .3"كحاجتهم كفقرىم كفاقتهم، احتجب اهلل عز كجل يـو القيامة دكف خلتو كفاقتو كحاجتو كفقره

                                                             
1
 .309.غازم ٧بمد فريج، ا٤برجع السابق، ص-  

 .77.، صا٤برجع السابقنورا بنت ٧بمد الشهرم، -  2
 .105.، ص7027.ا٢بديث رقم ،04.اإلماـ ا٢بافظ أيب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم، ا٤برجع السابق، ج-  3
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ففي ىذا النص النبوم كعيد شديد لكل من كٕب من أمر ا٤بسلمْب شيئا، إذا أغلق بابو دكف حوائج 
الناس كأخبارىم، فيحث قادة ا١بهاز اإلدارم على االتصاؿ ا٤بباشر بالناس كاالستماع إليهم، للتأكد من 

صحة كشرعية التصرفات اإلدارية الصادرة من مرؤكسيهم، ككيفية معاملة ىؤالء الرعية، فهي ٗبثابة نوع من 
 .أنواع الرقابة

كقد طبق ا٣بلفاء الراشدين رضواف اهلل عنهم ىذه السياسة كأكلوىا فائق عنايتهم، ٤با ٥با من فاعلية ُب 
تصحيح مسار النظاـ اإلدارم، فهذا أبو بكر رضي اهلل عنو يوقظ ا٢بس الرقايب لدل الناس، كيقوؿ ُب 

أيها الناس فإ٘ب قد كليت عليكم كلست ٖبّبكم، فإذا أحسنت فأعينو٘ب، " خطبتو األكٔب بعد البيعة العامة 
 .1"كإذا أسأت فقومو٘ب، أطيعو٘ب ما أطعت اهلل كرسولو، فإذا عصيت اهلل كرسولو فبل طاعة ٕب عليكم

ككاف ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو يشَبط على من يوليو من الوالة شركطا منها أف ال يغلق 
بابا دكف حوائج الناس كإال عرض نفسو للمساءلة، كقد كاف كلما صلى صبلة جلس للناس، فمن كانت لو 

رضي اهلل عنو مفتوحا لكل الناس ال ٰبتاج من يريد إليو إٔب كسائط أك –، فكاف بابو 2حاجة نظر فيها
 .تذليل للنفس أك دفع رشاكل، بل إف طالبو يستطيع أف ٯبده كيأخذ منو ما يريد كىو نائم ٙبت ظل شجرة

لكن ٩با ينبغي ذكره أنو ليس ا٤بقصود من سياسة الباب ا٤بفتوح أف يربز القائد ٤بن ىم ٙبت إمرتو ُب 
العراء أك ُب الطرقات أك ُب كثرة التجواؿ ُب مؤسسات الدكلة، كإ٭با ا٤بقصود أف ٰبدد ٥بم أكقاتا لبللتقاء هبم 

كلذلك ٪بد أف اإلماـ أبا يوسف عندما أشار على ا٣بليفة ىاركف الرشيد با١بلوس إٔب . ك٠باع حاجتهم
رعيتو ٓب يقل إفعل ذلك ُب كل يـو أك ُب كل أسبوع، كإ٭با كفق ما تقتضيو ا٢باجة، كأف ٯبلس ٥بم ُب 

 .3الشهر أك الشهرين

 

 
                                                             

. ٧.224بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  1
 :  أنظر، راغب السرجا٘ب، إدارة عمر بن ا٣بطاب، ٕبث منشور على ا٤بوقع - 2

http://islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D

9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8  
 .٧.226بمود ٧بمد عطية معابرة، ا٤برجع السابق، ص-  3

http://islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 الرقابة-ك

ال تستقيم اإلدارة بدكف ا٤بتابعة كالرقابة، حيث حرصت النظريات اإلدارية ا٢بديثة ُب مكافحة الفساد 
على إبراز دكر الرقابة كا٤بساءلة كعامل أساسي ُب ىذا الشأف، بل إهنا ربطت كبشكل مباشر بْب ىذا 

 .العامل كبْب تفشي ىذه الظاىرة

كال ٱبفى أف الرقابة ٥با عدد من األىداؼ كالوظائف، كلكن قد يكوف من أٮبها إشعار أجهزة الدكلة 
كموظفيها ٗبتابعة أعما٥بم كأدائهم ٩با يشكل ٙبذيرا صرٰبا باجتناب كل اال٫برافات الٍب قد تأخذ شكل من 

 .أشكاؿ الفساد

كالرقابة اإلدارية ُب اإلسبلـ ليست رقابة عبلجية لؤلخطاء أك أكجو القصور كاال٫براؼ ُب األداء، 
كلكنها رقابة كقائية تتنبأ با٘باه ا٤بسار األدائي كتتوقع أين تكمن مواطن الزلل أك مناطق القصور، فتبادر إٔب 
معا١بتو قبل أف ٰبدث أك يقع اال٫براؼ فيكوف بذلك كقاية كٞباية للمنظمة اإلدارية من حدكثو كمن تكلفة 

 ".العاقل من ٰبتاؿ لؤلمر قبل أف يقع ال بعد أف كقع" ، فقد كرد ُب األثر 1ا٢بدكث

 :ىذا كتتنوع أساليب الرقابة ُب النظاـ اإلسبلمي على النحو التإب

 الرقابة الذاتية-

كىي رقابة الوجداف كالضمّب، أم رقابة اإلنساف على ذاتو كتصرفاتو كعلى سلوكو كعلى أقوالو، كُب 
ٍيًو رىًقيبه عىًتيده " ىذا يقوؿ اهلل تعأب   ككفى با٤بسلم ىذه الرقابة الرٞبانية، فيكوف 2 "مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى

خّب مراقب على نفسو فيؤدم الذم أؤٛبن عليو من عمل خّب أداء فبل ٰبتاج إٔب مراقبة مديره أك ىيئة 
 .أخرل

كيركز الفكر اإلسبلمي على إعداد ا٤بسلم كتربية ضمّبه باعتبار أف ذلك أداة الرقابة الذاتية ا٢بية، الٍب 
٘بعل من ا٤بسلم حارسا على تعاليم الشريعة اإلسبلمية ُب كافة اجملاالت، كرقيبا على نفسو ٰباسبها قبل أف 

                                                             
 .32.، ص2007، مركز ا٣بربات ا٤بهنية لئلدارة، القاىرة، 01.أنظر، جواىر أٞبد القناديلي، الرقابة اإلدارية من كجهة نظر إسبلمية، ط-  1
 .18سورة ؽ، اآلية -  2
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ٍنسىافي عىلىى نػىٍفًسًو " ، كقولو أيضا 1" كيلُّ نػىٍفسو ٗبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه " ٰباسب، مصداقا لقولو تعأب  بىًل اإٍلً
 .2"بىًصّبىةه 

 الرقابة اإلدارية اإلشرافية-

كىي رقابة مديرم ا٤بشركع كقادة ا٤بنظمة على أفرادىا كسلوكهم ُب العمل، كىي رقابة إشرافية تقـو 
 .3على رباط ا٤بصلحة ا٤بشَبكة، كمن أشهر أنواع ىذه الرقابة تلك الٍب يقـو هبا ديواف ا٤بظآب ك رقابة ا٢بسبة

 الرقابة الشعبية-

كىذا النوع من الرقابة يتميز بو اإلسبلـ، كيوجبو، بل كٯبعل أمة ٧بمد تتميز عن غّبىا من األمم لو 
ٍت لًلنَّاًس " التزمت صحيحا ٗببدأ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، يقوؿ تعأب  يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجى ٍنتيٍم خى كي

ًر كىتػيٍؤًمنيوفى ًباللَّوً  ٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ٍعريكًؼ كىتػىنػٍهى  . 4 "تىٍأميريكفى ًباٍلمى

فارتباط ٦بتمع اإلسبلـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ٯبهل كل فرد فيو رقيبا ناصحا كاعيا 
كمن ىنا فإذا ما . كمدركا بأٮبية الَبابط بْب ا٤بنظمة اإلدارية، كباقي أجزاء اجملتمع كأٮبية التوافق التاـ بينهما

شاىد أم فرد من أفراد اجملتمع قصورا أك ا٫برافا ُب أداء اإلدارة، فإنو يبادر إٔب إخطار ا٤بسؤكلْب عنها من 
من رأل منكم " أجل إصبلحو كمعا١بتو إعماال لتعاليم رسولنا الكرٙب صلى اهلل عليو كسلم، حيث قاؿ 
 .5"منكرا فليغّبه بيده، فإف ٓب يستطع فبلسانو، فإف ٓب يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإلٲباف

التعرؼ : 6كقد كضع اإلماـ أبو حامد الغزإب أدابا كدرجات أك أساليب لتحقيق الرقابة الشعبية منها
ٔبرياف ا٤بنكر من غّب ٘بسس، التعريف با٤بنكر ليقلع عنو مرتكبو ا١باىل بو، النهي عن ا٤بنكر بالوعظ 

                                                             
1
 .38سورة ا٤بدثر، اآلية -  

2
 .14 سورة القيامة، اآلية - 

3
 .133.عبد الرٞبن بن إبراىيم الضحياف، ا٤برجع السابق، ص-  

4
 .110سورة آؿ عمراف، اآلية -  

 .170.، ص11452، ا٢بديث رقم 10.اإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، ا٤برجع السابق، ج-  5
 .302-301.أيب حامد ٧بمد ابن ٧بمد الغزإب، ا٤برجع السابق، ص-  6
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كالنصح كالتخويف باهلل تعأب، الَبىيب بالقوؿ، التغيّب باليد كىذا من اختصاص احملتسب ذم 
 .إْب...السلطة

 المبادئ الشرعية للتعامل مع تبعات الفساد: ثانيا

، كالذم من شأف تطبيقو أف ٰبد 1استعرضنا سابقا أىم معآب ا٤بنهج اإلسبلمي ُب الوقاية من الفساد
غّب أف كاقعية الشريعة اإلسبلمية تفرض . من ىذه الظاىرة كٰبمي منها الفرد كاجملتمع كالنظم اإلدارية

االعَباؼ بأف ىذه الظاىرة ال بد أف تظهر بصورة من الصور كلظرؼ من الظركؼ، ٩با يعِب كجوب التعامل 
معها كمع األشخاص الذين ظهرت على أيديهم، ٩با يكفل من ٚبفيف آثارىا، كخفض احتماالت ظهورىا 

 .مارة أخرل

 :كسنحاكؿ استعراض منهج الشريعة اإلسبلمية للتعامل مع تبعات الفساد ُب مسألتْب

 المبادئ الشرعية للتعامل مع األشخاص الفاسدين-1

الشخص الفاسد يقصد بو ذلك الشخص الذم أقدـ على اإلتياف بتصرؼ من التصرفات الفاسدة، 
 .أم التصرفات الٍب تدخل ٙبت معايّب الفساد الٍب بسطت ا٢بديث عنها فيما سبق

 :2كٲبكن إٝباؿ ا٤ببادئ التشريعية الٍب ٲبكن من خبل٥با التعامل مع األشخاص ٗبا يلي

 ؛3إف القواعد العامة ُب الفقو اإلسبلمي توجب ٙبرٙب األفعاؿ الٍب تقع ضمن دائرة الفساد-

ينبِب على ٙبرٙب األفعاؿ الفاسدة أف مقَبفيها آٍب فيما بينو كبْب اهلل تعأب، كىذا ظاىر أيضا من النصوص -
 العامة كا٣باصة ُب ىذا الشأف؛

                                                             
1
 . كما يليها من ىذه الرسالة515.أنظر، ص-  

 .388-3387.، ا٤برجع السابق، ص...آدـ نوح القضاة، ٫بو نظرية إسبلمية ٤بكافحة الفساد اإلدارم، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  2
 .17.، ا٤برجع السابق، ص...كىبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد كصوره من الوجهة الشرعية، إٔباث ا٤بؤٛبر العريب ٤بكافحة الفساد-  3
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ينبغي على كٕب األمر ا٤ببادرة إٔب التعامل مع أصحاب ىذه األفعاؿ ٕبـز كفاعلية، فهذا يدخل ضمن -
، كٯبب عليو االستعانة بأصحاب ا٣بربة من الفقهاء "حراسة الدين كسياسة الدنيا"نطاؽ مسؤكليتو ُب 

 كعلماء التخصصات ذات الصلة لتفعيل األجهزة اإلدارية؛

تقتضي القواعد العامة ُب باب العقوبات من الفقو اإلسبلمي كجوب معاقبة األشخاص الذين يرتكبوف -
كىذا . حدكد، قصاص، كتعزير: األفعاؿ الفاسدة، كبياف ذلك أف العقوبات ُب الفقو اإلسبلمي ثبلثة أنواع

النوع الثالث عبارة عن عقوبة غّب مقدرة شرعا، ٘بب حقا هلل أك آلدمي، ُب كل معصية ليس فيها حد كال 
 . ، كُب ىذا تدخل جرائم الفساد ٔبميع صورىا1كفارة غالبا

كقد ترؾ الفقو اإلسبلمي للحاكم الصبلحية ُب تقدير العقوبات التعزيرية، على حسب نوع ا١برٲبة، 
 .2كحاؿ مرتكبيها، كالظركؼ كا٤ببلبسات الٍب أحاطت هبا، ٗبا ٰبقق ا٤بقصود منها كىو الزجر كالتأديب

، كالٍب يقصد هبا إعبلـ الناس كافة ما ارتكبو  كمن األمثلة على عقوبة التعزير التشهّب باجملـر
كقد يعزر بتسويد . الشخص، كيكوف ُب ا١برائم الٍب يعتمد فيها اجملـر على ثقة الناس كشهادة الزكر كالغش

الوجو كإركابو على دابة مقلوبا كما ركم عن عمر ابن ا٣بطاب رضي اهلل عنو أنو أمر بتأديب شاىد الزكر، 
فسود كجهو، كقلب ركوبو على الدابة، كأمر بأف يطاؼ بو ُب البلد كينادل عليو أف ىذا شاىد زكر فبل 

 .3تشهدكه

كما أف العزؿ ىو عقوبة تعزيرية تطبق ُب شأف كل موظف أخذ ماال ال ٰبل لو أخذه من الرشوة، 
فهذا عمر . كغّبىا، كذكر ابن تيمية أف التعزير بالعزؿ من الوالية كاف يفعلو عليو الصبلة كالسبلـ، كأصحابو

. 4يتمثل بأبيات ُب ا٣بمر فعزلو- ككاف أحد كالتو-بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو بلغو أف النعماف بن عدم 

                                                             
، مركز التميز البحثي فيفقو القضايا ا٤بعاصرة، الرياض، 01.، ط-دراسة تأصيلية–أنظر، عياض بن نامي السلمي، مبادئ االجتهاد ُب التعزير -  1

 .14.، ص2014
2
أنظر، ٧بمد سعيد عبد القادر، فقو . كاف القضاة يلجئوف إٔب التعزير عن طريق الضرب أك ا٢ببس أك النفي أك التشهّب كاإلعبلـ كما شابو ذلك-  

. 41.، ص2002، اإلسكندرية، منشأة ا٤بعارؼ، 01.القضاء ُب اإلسبلـ، ط
3
 .203.، ص1983، دار الشركؽ، لبناف، 05.أنظر، أٞبد فتحي هبنسي، العقوبة ُب الفقو اإلسبلمي، ط-  

، 03.ط- مع دراسة نظاـ مكافحة الرشوة ُب ا٤بملكة العربية السعودية–أنظر، عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي، جرٲبة الرشوة ُب الشريعة اإلسبلمية -  4
 .133.، ص1982مؤسسة ا١بريسي للتوزيع، الرياض، 
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فالشاىد ُب ىذه الواقعة أف سلوؾ الوإب ٧بسوب عليو، فإذا سيئت سّبتو بْب الناس ٓب يعد يصلح ٤بنصب 
 . 1الوالية

ىل علمت من حيث أ٘ب : ككذلك عزؿ أبا ىريرة عن البحرين كشاطره مالو، ٍب دعاه فقاؿ لو
: استعملتك على البحرين كأنت ببل نعلْب، ٍب بلغِب أنك ابتعت أفراسا بألف دينار كستمائة دينار؟ قاؿ

قد حسبت لك رزقك كمؤكنتك، كىذا فضل فأده، : كانت لنا أفراس تنا٘بت، كعطايا تبلحقت، قاؿ عمر
ذلك : احتسبتها عند اهلل، قاؿ: إيت هبا، قاؿ: بلى كاهلل كأكجع ظهرؾ، ٍب قاؿ: ليس لك ذلك، قاؿ: قاؿ

لو أخذهتا من حبلؿ كأديتها طائعا، أجئت من أقصى حجر بالبحرين ٯبيب الناس لك ال هلل كال 
 2للمسلمْب؟

كىذا عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو يعزؿ سعد بن أيب كقاص أحد كبار الصحابة عن كالية الكوفة 
بسبب عجزه عن سداد قرض مإب أخذه من بيت ا٤باؿ، ككاف عليو يومئذ عبد اهلل بن مسعود، فعندما حل 
أجل الوفاء بالدين ٓب يتيسر عليو فارتفع بينهما الكبلـ، كاختلف أىل الكوفة بْب متعاطف مع سعد كمؤيد 
البن مسعود، فلما بلغ عثماف ما كاف بينهما غضب فعزؿ سعدا كأخذ منو ما عليو لبيت ا٤باؿ، كأقر عبد 

اهلل بن مسعود على بيت ا٤باؿ، ككٔب مكاف سعد الوليد بن عقبة فكاف رفيقا بالناس ٧بببا إليهم، كلبث كاليا 
 .   3على الكوفة، كليس على داره باب، مدة ٟبس سنوات

 المبادئ الشرعية للتعامل مع اآلثار الناجمة عن الفساد-2    

حددت مبادئ الفقو اإلسبلمي كقواعده ا٤بوقف الشرعي من ىذه ا٤بسألة من خبلؿ الفصل ُب 
 :مسألتْب

 

                                                             
1
كينبغي أف يعرؼ أف أكٕب األمر كالسوؽ ما نفق فيو جيلب إليو، ىكذا قاؿ عمر بن عبد العزيز، فإف نفق فيو ":قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو اهلل-  

أنظر، ابن تيمية تقي الدين، ا٤برجع السابق، ". الصدؽ كالرب كالعدؿ كاألمانة جيلب إليو ذلك، كإف نفق فيو الكذب كا١بور كا٣بيانة جيلب إليو ذلك
 .32.ص

 .291.غازم ٧بمد فريج، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .311.غازم ٧بمد فريج، ا٤برجع السابق، ص-  3
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 موقف الفقو اإلسالمي من الفوائد المالية المتحصلة من الفساد-أ

كتلك ا٤بتعلقة ٗبسك رشوة مهما كاف سببها، حيث اتفق الفقهاء على ٙبرٙب قبوؿ الرشوة كأخذىا، 
كعليو فإف من قبض شيئا من ا٤باؿ مقابل إحداث نوع من . أيا كاف السبب أك الظرؼ الذم أخذت فيو

أنواع الفساد، فإنو ال ٲبلك ىذا ا٤باؿ، كيردىا كٕب األمر إٔب بيت ا٤باؿ الذم يصّب مالكا ٥با، كىذا ىو 
مذىب ا٤بالكية كقوؿ عند ا٢بنفية كا٢بنابلة كاستدلوا ُب ىذا بأف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٓب يأمر ابن 

كما قاـ بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ٔبعل ا٥بدية الٍب أىديت . اللتبية برد ا٥بدية الٍب أىديت لو إٔب أرباهبا
لزكجتو أـ كلثـو ُب بيت ا٤باؿ، ككذلك ا٥بدايا الٍب أىديت أليب ىريرة جعلها ُب بيت ا٤باؿ، كصادر ثركة 
كثّبة من عمالو كٓب يقبل احتجاجهم ألهنم ٜبركا أموا٥بم ُب التجارة كالزراعة، ككاف ٩بن صادر أموا٥بم أك 

 .1شاطرىم فيها عمرك بن العاص كسعد بن أيب كقاص كخالد بن الوليد

 موقف الفقو اإلسالمي من األضرار الناشئة عن الفساد-ب
نوع يعود على اجملتمع ككل، أم على ا٢بياة االقتصادية كاالجتماعية : األضرار الناشئة عن الفساد نوعاف

ككبل ىذين . كالسياسية، كنوع يعود على أشخاص معينْب ىم أصحاب العبلقة ا٤بباشرة بالتصرؼ الفاسد
النوعْب من الضرر ٯبب فقها معا١بتو كإزالة ا٤بفاسد الناشئة عنو بالوسائل ا٤بتاحة كا٤بناسبة، كىذا ىو 

 ".الضرر يزاؿ"مقتضى القاعدة الفقهية 

ُب االصطبلح ا٤بعاصر، حيث ذىب بعض " إعادة احملاكمة"كمن األمثلة إلزالة الضرر ما يسمى ب
الفقهاء إٔب أف الشخص ا٤بداف من قبل أحد القضاة، لو أف يطالب بإعادة ٧باكمتو أماـ قاض آخر إذا 

استطاع أف يثبت أف القاضي األكؿ قد ارتشى ُب احملاكمة األكٔب، فالفاسق ال ٯبوز حكمو كما يقوؿ اإلماـ 
 .2القرطيب

                                                             
 .160.عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي، ا٤برجع السابق، ص-  1
 .145.مقتبس عن، عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي، ا٤برجع السابق، ص-  2
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ىذا كٓب تكتف الشريعة اإلسبلمية ُب عزمها على مكافحة الفساد ٔبميع أنواعو كمظاىره بوضع 
إجراءات كقائية كسياسات رقابية كعقابية، بل أتبعتها بوضع ىيئات خاصة، مهمتها تتبع مظاىر الفساد 

 .بصورة عملية ك٧باربتو، كىذا ما سنتناكلو فيما يلي

 المطلب الثاني

 الواليات الخاصة بمكافحة الفساد في الشريعة اإلسالمية

جاءت الشريعة اإلسبلمية جامعة لكل ما يصلح حياة الناس، جالبة ٤بصا٢بهم كدارئة عنهم ما يفسد 
الشريعة مبناىا كأساسها على ا٢بكم كمصاّب " عليهم دينهم كدنياىم، كُب ىذا يقوؿ اإلماـ ابن القيم 

 .1"العباد ُب ا٤بعاش كا٤بعاد، كىي عدؿ كلها كمصاّب كلها كحكمة كلها

كرعاية الشرع ٤بصاّب العباد قد رتبها اهلل ترتيبا عجيبا يظهر للمتتبع كا٤بستقرئ، فانزؿ الضركريات ُب 
فأما الضركريات فمعناىا أهنا ال بد منها ُب قياـ مصاّب . ا٤بنزلة األكٔب، ٍب تليها ا٢باجيات ٍب التحسينات

الدين كالدنيا، ٕبيث إذا فقدت ٓب ٘بر مصاّب الدنيا على استقامة، بل على فساد كهتارج كتفاكت حياة، 
كأما ا٢باجيات فقد شرعت من أجل التوسعة كرفع الضيق ا٤بؤدم ُب الغالب إٔب ا٢برج كا٤بشقة البلحقة 

بفوت ا٤بطلوب، كأما التحسينات فمعناىا األخذ ٗبا يليق من ٧باسن العادات ك٘بنب األحواؿ ا٤بدنسات 
 .2الٍب تأنفها العقوؿ الراجحات

ك٤با رعت الشريعة اإلسبلمية كل ذلك كغرست تلك األشجار ٓب يكن معقوال أف تَبؾ ٜبارىا بدكف 
قطاؼ كٝبع، فحث اهلل ا٤بسلمْب على التعاكف على الرب كالتقول كهناىم عن التعاكف على اإلٍب كالعدكاف إذ 

ٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي " يقوؿ اهلل تعأب  كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربِّط كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
 .3"اٍلًعقىابً 

                                                             
1
  .13.، ص1988، دار الكتب العلمية، بّبكت، 03.أنظر، أبو عبد اهلل ٧بمد بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية، إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، ج-  

 .11-8.ف، ص.س.، ا٤بكتبة التجارية الكربل، مصر، د02. أنظر، أيب اسحاؽ الشاطيب، ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشريعة، ج- 2
 .02سورة ا٤بائدة، اآلية -  3
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ٍنتيٍم " فخّبية أمة اإلسبلـ ال تتحقق إال إذا أمرت با٤بعركؼ كهنت عن ا٤بنكر، كُب ىذا يقوؿ تعأب  كي
ًر كىتػيٍؤًمنيوفى ًباللَّوً  ٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ٍعريكًؼ كىتػىنػٍهى ٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى ًباٍلمى يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجى ، فقد ىداىم اهلل تعأب إٔب 1"خى

بل إنو أمرىم بالقياـ بذلك لتحصيل . ىذه األكصاؼ الثبلثة لتتحقق ٥بم تلك ا٣بّبية ا٤بشار إليها ُب اآلية
ٍوفى " ذلك ا٤بقاـ الرفيع كتلك ا٤بنزلة الشريفة فقاؿ  ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهى كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٣بٍىٍّبً كىيىٍأميريكفى ًباٍلمى

ًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى   فو٠بهم با٣بّبية ىناؾ، كبالفبلح ىنا كاهلل يؤٌب فضلو من يشاء، كُب 2"عىًن اٍلميٍنكى
 .ىذا األمر ما فيو من تعريف األمة بقيمتها كمكانتها بْب األمم

كإذا كاف ٝباع الدين كٝبيع الواليات ىو أمر كهني، فاألمر الذم بعث اهلل بو رسولو ىو األمر 
كىاٍلميٍؤًمنيوفى  "با٤بعركؼ، كالنهي الذم بعثو بو ىو النهي عن ا٤بنكر، كىذا نعت النيب كا٤بؤمنْب كما قاؿ تعأب 

ٍوفى عىًن اٍلميٍنكىرً  ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهى ٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى ًباٍلمى  .3"كىاٍلمي

كٙبقيقا ٥بذا األمر، شرع اإلسبلـ لؤلمة الواليات الٍب ٙبفظ تلك األكامر كتضمن تطبيقها ليظهر ما 
أمرت بو من معركؼ كتعزز تلك الزكاجر ليختفي ما هنت عنو من منكر، كإذا ًب ذلك، كائتمر الناس 

با٤بعركؼ كتناىوا عن ا٤بنكر موزعْب بالسلطاف كما كزعوا بالقورآف، ظهرت ا٤بصاّب كانتفع الناس هبا كاختفت 
ا٤بفاسد كسلم العباد من شرىا، فكانت الواليات السلطانية ُب اإلسبلـ بذلك قائمة على جلب ا٤بصاّب 

 .4كدرء ا٤بفاسد

كمن أىم الواليات الٍب عنيت ٗبكافحة الفساد باعتباره منكرا ُب الشريعة اإلسبلمية، ديواف ا٤بظآب   
 (.الفرع الثاني)، كالية ا٢بسبة (الفرع األكؿ)

 

 

                                                             
1
 .110سورة آؿ عمراف، اآلية -  

2
 .104سورة آؿ عمراف، اآلية -  

3
 .71سورة التوبة، اآلية -  

، رسالة ماجستّب، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، -دراسة مقارنة–أنظر، عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، نظاـ ا٢بسبة ُب اإلسبلـ -  4
 .10.، ص1996
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 الفرع األكؿ

 ديواف المظالم

، كٙبديد اختصاصاتو (ثالثا)، فتنظيمو (ثانيا)، ٍب نعرج تباعا إٔب نشأتو (أكال)نستفتح بتعريفو 
 (.رابعا)

 تعريف ديواف المظالم: أكال

جاء ُب لساف العرب أف الظلم ىو كضع الشيء ُب غّب موضعو، كأصل الظلم ا١بور ك٦باكزة ا٢بد، 
 .1الـز ىذا الصوب كال تظلم عنو أم ال ٘بر عنو: ا٤بيل عن القصد، كالعرب تقوؿ: كالظلم

قود ا٤بتظا٤بْب إٔب التناصف بالرىبة، كزجر ا٤بتنازعْب " أما اصطبلحا فيعرؼ ا٤باكردم نظر ا٤بظآب بأنو 
 .2"عن التجاحد با٥بيبة

كظيفة ٩بتزجة بْب سطوة السلطة، كنصفة القضاء، كٙبتاج إٔب علو يد " أما ابن خلدكف فيعرفها بأهنا 
كعظيم رىبة، تقمع الظآب من ا٣بصمْب، كتزجر ا٤بعتدم، ككأنو ٲبضي ما عجز القضاة أك غّبىم عن 

إمضائو، كيكوف نظره ُب البينات، كاعتماد اإلمارات كالقرائن، كتأخّب ا٢بكم إٔب استجبلء ا٢بق، كٞبل 
 .3"ا٣بصمْب على الصلح، كاستحبلؼ الشهود، كذلك أكسع من نظر القاضي

كالية غريبة أحدثها من تأخر من الوالة لفساد الوالية، كفساد الناس، "كقد اعتربىا ابن العريب بأهنا 
كىي عبارة عن كل حكم يعجز عنو القاضي، فينظر فيو من ىو أقول منو يدا، كذلك أف التنازع إذا كاف 

بْب ضعيفْب قول أحدٮبا القاضي، كإذا كاف بْب قوم كضعيف، أك قويْب كالقوة ُب أحدٮبا بالوالية كظلم 
 .1"األمراء كالعماؿ، فهذا ٩با نصب لو ا٣بلفاء أنفسهم

                                                             
 .373ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين، ا٤برجع السابق، -  1

2
عبد اهلل بن ناصر آؿ غصاب، ا٤برجع السابق، . إيصاؿ ا٤بتظلمْب: ىنا تعِب" قود"ككلمة . 73.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  

 .118.ص
 .222.عبد الرٞبن بن خلدكف، ا٤برجع السابق، ص-  3
 .61. لبناف، صكالنشر، للطباعة الفكر دار، 04. اجمللد عطا، القادر عبد ٧بمدؽ ٙبقي القرآف، أحكاـ، اهلل عبد بن ٧بمد بكر العريب،أبو ابنأنظر، - 1
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إف كالية ا٤بظآب كوالية : " كيقوؿ فضيلة ا٤برحـو الشيخ ٧بمد أبو زىرة ُب ٕبث لو عن كالية ا٤بظآب
القضاء، ككوالية ا٢برب، ككوالية ا٢بسبة، جزء ٩با يتواله كٕب األمر األعظم، كيقيم فيو نائبا عنو، ٩بن يكوف 

فيو الكفاية كا٥بمة ألدائو، كيسمى ا٤بتوٕب ألمر ا٤بظآب ناظرا، كال يسمى قاضيا كإف كاف لو مثل سلطاف 
القضاء، كمثل إجراءاتو ُب كثّب من األحواؿ، كلكن عملو ليس قضائيا خالصا، بل ىو قضائي كتنفيذم 

فقد يعاِب األمور الواضحة بالتنفيذ أك بالصلح أك بالعمل ا٣بّبم يرد لصاحب ا٢بق حقو، فهو قضاء أحيانا 
 .1"كتنفيذ إدارم أحيانا

كىكذا يتبْب لنا أف الفقهاء قد اختلفوا ُب ٙبديد طبيعة كالية ا٤بظآب، فهناؾ من اعتربىا كظيفة 
قضائية، كىناؾ من اعتربىا قضاء إداريا، كىناؾ من اعتربىا قضاء من نوع خاص، كمرجع ىذا االختبلؼ 
يعود إٔب تنوع كظائفها، كإٔب التطور التدرٯبي الذم مرت بو إٔب أف اكتملت كمؤسسة كاضحة ا٤بعآب ُب 

 .هناية التطور

 نشأة قضاء المظالم: ثانيا

 كيقتلوف العار، من خوفا البنات يئدكف كانوا فقد متعددة، صورا كاٚبذ ا١باىلية، ُب الظلم انتشر
 ٛبوت حٌب حبسها صغّب ابن لو كاف كليو،كإف كرثها زكجها مات إذا ا٤برأة ككانت الفقر، خشية األكالد
 من شيئا للمرأة يقسموف ال ا١باىلية أىل ككاف .العصر ذلك ُب للظلم تعرضا األكثر ا٤برأة فكانت فّبثها
 غّب يقتلوف فكانوا ا١باىلية، ُب سائدا الثأر ككاف الصغار، دكف كالكبار النساء، دكف الرجاؿ فيورثوف ا٤بّباث
 .ا١باىلية سادت الٍب الظلم صور من الكثّب كغّبه القاتل

ككاف حلف الفضوؿ الذم عقدتو قريش ُب ا١باىلية ُب دار ابن جدعاف لرد ا٤بظآب دليبل على كجود 
، ككاف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ قد شهد ىذا ا٢بلف قبل النبوة، كأقره بعد أف 1ا٤بظآب ُب ا١باىلية

                                                             
1
 .142.، ص1991معهد الدراسات اإلسبلمية، اإلسكندرية، - دراسة مقارنة–أنظر، عمر شريف، نظم ا٢بكم كاإلدارة ُب الدكلة اإلسبلمية -  

، 2001، مكتبة الصفا، القاىرة، 01.ط- ٙبقيق كليد سبلمة كخالد عثماف–أنظر، ابن ىشاـ أبو ٧بمد عبد ا٤بلك بن أيوب، السّبة النبوية -  1
  .83.ص
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لقد شهدت ُب دار عبد اهلل بن : "أكرمو اهلل بالرسالة، حيث قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ حاكيا للحاؿ
 .1"جدعاف حلف الفضوؿ، كلو دعيت إليو ألجبت، كما أحب أف ٕب بو ٞبر النعم

كىذا الذم كاف من األخذ على يد الظآب، كرد ا٢بق إٔب صاحبو، ىو صورة من صور قضاء ا٤بظآب 
ألف ا٤بتعاىدين من ا٤بتنفذين ُب قريش، كأصحاب الشأف كالقوة فيهم، كحضور النيب صلى اهلل عليو كسلم 
معهم، كسركره بعد البعثة بذلك ا٢بضور، كأنو أحب إليو من ٞبر النعم يدؿ على مشركعية ىذه الوالية، 

بأف يكوف فيها رد للمظآب إٔب أصحاهبا، كقولو كلو دعي بو ُب اإلسبلـ ألجبت أم لو دعا مظلـو بذلك 
 .2ا٢بلف ألجبتو

أما ُب عهد نبوتو عليو الصبلة كالسبلـ، فقد بدأ النظر ُب ا٤بظآب منذ بداية عهد اإلسبلـ، فكاف 
الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ٯبلس للمظآب، كيقضي فيما يعرض عليو من مظآب كما ٯبلس للقضاء، كقاؿ 

إ٘ب قد دنا مِب حقوؽ من بْب أظهركم، فمن كنت جلدت لو ظهرا فهذا ظهرم " ُب إحدل خطبو 
فليستقد منو، كمن كنت شتمت لو عرضا فهذا عرضي فليستقد منو، كمن كنت أخذت لو ماال فهذا مإب 

إ٘ب أخشى الشحناء من قبل رسوؿ اهلل، أال كإف الشحناء ليست من طبعي : فليستقد منو، كال يقولن رجل
كال من شأ٘ب، أال كإف أحبكم إٕب من أخذ حقا إف كاف، أك حللِب فلقيت اهلل كأنا طيب النفس، أال كإ٘ب 

 .3"ال أرل ذلك ٗبغن عِب حٌب أقـو فيكم مرارا

فهنا النيب عليو الصبلة كالسبلـ يدعو لبلقتصاص من نفسو، كيدعو صاحب ا٢بق ليأخذ حقو، دكف 
أف ٱبشى البغضاء من الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، ألف من أخذ حقو كحللو من مظلمتو أحب إليو ٩بن 

 .أبقى حقو معلقا على ذمتو

إال أنو ٓب يكن ىناؾ حاجة لوجود كالية ا٤بظآب، أك قضاة ٨بتصْب للنظر فيو ُب عهده صلى اهلل عليو 
كسلم ألف ما جاء بو اإلسبلـ ىو منع التظآب كالتجاحد بْب الناس، كما أف النيب صل  اهلل عليو كسلم 

 .موجود بينهم يرفع كل مظلمة، كينصف كل مظلـو
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 الزبّب بن اهلل عبد ركاه ما ظآبآب ُب  كسلم عليو اهلل صلى  الرسوؿ نظر على تدؿ الٍب ا٢بوادث كمن
 هبا يسقوف الٍب ا٢بىرَّة ًشراج ُب  كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ عند الزبّب خاصم األنصار من رجبل أف

 فقاؿ  كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ عند فاختصموا عليهم، فأىب ٲبر ا٤باء سىرَّح :األنصارم فقاؿ النخل،
 اهلل رسوؿ يا :فقاؿ األنصارم فغضب جارؾ، إٔب أرسل ٍب زبّب يا اسق" ـكسل عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ

 حٌب ا٤باء احبس ٍب اسق زبّب يا:"قاؿ ٍب  كسلم عليو اهلل صلى  اهلل نيب كجو فتلوف عمتك، ابن كاف إف
فىبلى كىرىبِّطكى "كاهلل إ٘ب ألحتسب أف ىذه اآلية نزلت ُب ذلك كىي قولو تعأب : ، فقاؿ الزبّب1" ا١بدرإٔب يرجع

ا ا ٩بَّا قىضىٍيتى كىييسىلِّطميوا تىٍسًليمن ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجن نػىهيٍم ٍبيَّ الى ٯبًى ا شىجىرى بػىيػٍ  .2"الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكِّطميوؾى ًفيمى

 الوادم فم إٔب أقرب أرضو كانت من أف  كسلم عليو اهلل صلى  الرسوؿ بو حكم الذم ا٢بكم كىذا
 ا٤بسا٧بة كجو على السقي ُب للزبّب أذف  كسلم عليو اهلل صلى ؿفالرسو السقي، ٛباـ كحقو با٤باء، أكٔب فهو
 النيب أمره ا٤بسا٧بة، من  كسلم عليو اهلل صلى  الرسوؿ بو أمر ما حق يعرؼ كٓب األدب، خصمو أساء فلما
 .ا٢بق على خصمو كٞبل التماـ، على حقو باستيفاء  كسلم عليو اهلل صلى

كعندما اتسعت الدكلة اإلسبلمية كأناب ا٣بلفاء قضاة عنهم للحكم بْب الناس، جعلوا ألنفسهم 
ككاف ا٣بلفاء ". النظر ُب ا٤بظآب"ا٢بكم فيما يعجز عنو القاضي التصالو بطبقة ا٢بكاـ، كىو ما ٠بي 

الراشدين يقوموف بنظر ا٤بظآب ُب ا٤بسائل ا٤بتعلقة بشخصيات قيادية كالوالة كاألمراء كذكم ا١باه كالقوة، إال 
للمظآب أكقاتا ٧بددة، ألف ا٤بتظلمْب كانوا - رضواف اهلل عليهم–أنو ٓب يفرد أحد من ا٣بلفاء الراشدين 
 .3يستطيعوف مراجعة ا٣بليفة مٌب شاءكا

 بن عمر أتى مصر أىل من رجبل أف "أنس ركاه ما- رضي اهلل عنو– عمر عهد ُب ا٤بظآب قضاء كمن
 ابن سابقت :قاؿ معاذا، عذت: قاؿ الظلم، من بك عائذ ا٤بؤمنْب أىمّب يا" :ؿفقا  عنو اهلل مرض ا٣بطاب

 يأمره عمرك إٔب عمر فكتب األىكرمْب، ابن أنا :كيقوؿ بالسوط يضربِب فجعل فسبقتو، العاص بن عمرك
 فجعل فاضرب، السوط خذ ا٤بًصرم؟ أين  عنو اهلل رضي مرع فقاؿ فقًدـ، معو، بابنو كيقدـ بالقدـك
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 ضربو لقد فواهلل فضرب، :أنس قاؿ .األكرمْب ابن اضرب - عنو اهلل رضي  - عمر كيقوؿ بالسوط قربيض
 صلعة على السوط ضع :صرمللمً  عمر قاؿ ٍب عنو، يرفع أىنو ٛبنينا حٌب عنو أقلع فما ضربىوي، ٫بب ك٫بن

ا ا٤بؤمنْب أىمّب يا :فقاؿ عمرك،  ميذ :لعمرك  عنو اهلل رضي عمر فقاؿ منو، تداستق كقد ضربِب الذم ابينو إ٭بَّ
 .1"يأتِب كٓب أعلم ٓب ا٤بؤمنْب أمّب يا :فقاؿ أحرارا؟ أمهاهتم كلدهتم كقد النَّاس تعبدًب كم

كيضيف ا٤باكردم أف ا٣بلفاء الراشدين ٓب يندبوا أحدا لنظر ا٤بظآب لعدـ حاجتهم إٔب ذلك لقوة 
الوازع الديِب ُب الصدر األكؿ من اإلسبلـ كإٲباهنم بالعدؿ كاكتفائهم با٤بوعظة، كٓب تظهر حسب رأيو 

إذ أنو ١بأ إٔب ىذه الطريقة - رضي اهلل عنو–ا٢باجة إٔب قضاء ا٤بظآب إال ُب أكاخر عهد علي بن أيب طالب 
 .2ُب بعض األحياف

ٍب انتشر األمر بعده حٌب ٘باىر الناس بالظلم " فيقوؿ ا٤باكردم - رضي اهلل عنو–أما بعد علي 
كالتغالب، كٓب يكفهم زكاجر العظة عن التمانع كالتجاذب، فاحتاجوا ُب ردع ا٤بتغلبْب كإنصاؼ ا٤بغلوبْب إٔب 

نظر ا٤بظآب الذم ٲبتزج فيو قوة السلطة بنصف القضاء، فكاف أكؿ من أفرد للظبلمات يوما يتصفح فيو 
فكاف إذا كقف منها على مشكل، أك . عبد ا٤بلك بن مركاف- من غّب مباشرة للنظر-قصص ا٤بتظلمْب 

احتاج فيها إٔب حكم منفذ، رده إٔب قاضيو أيب إدريس األكدم، فينفذ فيو أحكامو، فكاف أبو إدريس ىو 
 . 3"ا٤بباشر، كعبد ا٤بلك ىو اآلمر

 ىدية قبل عمالو أحد أف بلغو كقد لوالتو، التعهد كثّب اليقظة، شديد ا٤بلك بن مركاف عبد ككاف
 عامرة، كخراجك ببلدؾ :ا٤بؤمنْب أمّب يا قاؿ كليتك؟ منذ ىدية أقبلت :قاؿ لو دخل فلما بإحضاره، فأمر

                                                             
، دار الكتب العلمية، 02.، اجمللد02.أنظر، األبشيهي شهاب الدين بن ٧بمد، ا٤بستطرؼ ُب كل فن مستظرؼ، ٙبقيق مفيد ٧بمد قمحية، ط-  1

 .239.، ص1986بّبكت، 
 .74.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  2
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 فقد بالنفاؽ، كرميو مالك، بن أنس على التعدم حملاكلتو يوسف بن ا٢بجاج على غضبو :ذلك كمن ردىا، عن يتوافى  ٓب ا٤بلك عبد باب ا٤بظلمة بلغت
 قد كأنا ألكرموه، نبيهم خدـ من رأكا كالنصارل اليهود أف لو كاهلل" : كيقوؿ ا٢بجاج، إليو يشكو ا٤بلك عبد إٔب بعث أنسا أف عياش بن بكر أبو ذكر
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 :قاؿ نعم، :؟ قاؿ كليتك منذ ىدية أقبلت عنو سألتك فيما أجب: قاؿ حاؿ، أفضل على كرعيتك موفور
 إنك ييستكفاه، ما ٓب استكفيتو أك مالك من ال ميهديك أنلت للئيم، كلئن إنك تعوض كٓب قبلت كنت لئن

هدم أف تعوض مذىبك كاف كلئن خائن، ١بائر
ي
 من عند بو ما اهتمك كقبلت مالك، من إليك ا٤ب

دناءة  من فيو ٱبل ٓب أمرا أتى من ١باىل، كأما عملك، إنك أىل كأطمع عائبك، لساف كبسط استكفاؾ،
 .1"عملو عن ٫بيناه مصطنع، جهل أك خيانة، أك

ٍب زاد من جور الوالة كظلم العتاة ما ٓب يكفهم عنو إال أقول األيدم، كأنفذ األكامر، فكاف ا٣بليفة 
عمر بن عبد العزيز أكؿ من ندب نفسو للنظر ُب ا٤بظآب، فردىا كراعى السنة العادلة كأعادىا، كرد مظآب 
" بِب أمية على أىلها، حٌب قيل لو كقد شدد عليهم فيها كأغلظ، أنا ٬باؼ عليك من ردىا العواقب، فقاؿ 

 .2"كل يـو أتقيو أك أخاؼ دكف يـو القيامة ال كقيتو

 أىلو يد أك يده ُب كاف ٩با مظلمة يبق ٓب حٌب ، بن عبد العزيزعمر إٔب ا٤بظآب رفع ُب الناس كتتابع
 أف ٥با كذكركا عمتو، كأىتوا ذلك، ينفعهم فلم الناس بأعياف مركاف بنو فاستغاث ردىا، إال مركاف بِب من

 أف اعلمي "عمر فقاؿ قالوا،ما  لو كذكرت عمر إٔب فذىبت ٦بلسو، ُب ييسىبوف كأهنم أموا٥بم، أخذ قد عمر
 ٦براه إٔب ألريٌدنَّو اهلل أبقا٘ب لو اهلل ٙب أك مىوركد، هنر على الناس كترؾ مات  كسلم عليو اهلل صلى  النيب

 بطانة ىم الذين األقارب من الظلم كاف كإذا السخط، فلو سخط كمن الرضى، فلو رضي فمن األكؿ،
 الرجل يرفع إ٭با يىسيبهم من :ؿكقا غّبىم؟ ُب عنو ناءو  ىو ما ييزيل فكيف ذلك، ييزيل ال كالوإب الوإب،

 .3"هبا لو فآخذ مظلمتو

إ٘ب " كقد أذف عمر بن عبد العزيز للمظلومْب بالدخوؿ عليو دكف استئذاف، كقاؿ ُب إحدل خطبو 
قد استعملت عليكم رجاال ال أقوؿ ىم خياركم، كلكنهم خّب ٩بن ىو شر منهم، فمن ظلمو عاملو ٗبظلمة 

 . كذلك تشجيعا منو على التظلم دكف ا٣بوؼ من الظآب1"فبل إذف لو علي
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 بن عمر على مصر حلواف من رجل قدـ فقد كالده كمنهم عمر أىل من التظلم على الناس ٘برأ كقد
 أف ٱبربه مركاف بن ا٤بلك عبد ا٣بليفة إٔب ككتب ببلدنا، كٕب كالدؾ إف ا٤بؤمنْب أمّب يا "فقاؿ العزيز عبد

 ظلمنا كما تظلمنا كال اهلل، فاتق كإخوتك، أنت فورثتها اإياه فاقطعو خراج، أرض كىي صافية حلواف
رج رجل كأنت ا٣براج، ضعيف شيخا كاف فقد أبوؾ،  ال أيب فهو ذكرت كما أيب كاف إف :عمر فقاؿ ٨بي
 فيها اقضي أف يرضوف ال كأخوات إخوة شركاء فيو ٕب فإف عرضي تشتم كال ٝبيلة، منازعة نازعِب أبوؾ،
 قمت إف  :قاؿ سلمت، لك قضى كإف اصطربت، ٕب قضى فإف القاضي، إٔب معك أقـو قاض، قضاء بغّب
 إف: عمر فقاؿ للرجل، القاضي فقضى ٕبجتو، منهما كل فتكلم القاضي إٔب فقاما أنصفتِب، فقد معي
 كىل :عمر فقاؿ ،ؾذؿ بقدر غلتها من أكلتم قد :القاضي فقاؿ درىم، ألف عليها أنفق قد العزيز عبد

 .حقو الرجل فأعطى "1 أبدا عمبل ٕب كليت ما ٕب قضيت لو ىذا إال القضاء

 إف ىذا ال يوجد !أم حاكم من ا٢بكاـ يقف مع رجل من عامة الناس أماـ القضاء ليفصل بينهما 
إال ُب ظل الدكلة اإلسبلمية الٍب يتساكل فيها ا١بميع بغض النظر عن مكانتهم كأجناسهم، كأين ٪بد قاضيا 

 .ٰبكم با٢بق دكف ٧باباة أك خوؼ من بطش ا٢باكم أك صاحب ا١باه؟

ا٤بهدم ٍب : ٍب جلس لوالية ا٤بظآب من خلفاء بِب العباس ٝباعة، فكاف أكؿ من جلس ٥با منهم
، كىذا 2ا٥بادم ٍب الرشيد ٍب ا٤بأموف فآخر من جلس ٥با منهم ا٤بهتدم حٌب عادت األمبلؾ إٔب مستحقيها

ال يعِب أف النظر ُب ا٤بظآب قد توقف، كإ٭با كاصل الوالة كالسبلطْب كالقضاة النظر فيها ٕبسب األحواؿ 
، حيث كاف ا٣بلفاء ٯبلسوف بأنفسهم للنظر ُب ا٤بظآب، ٍب أخذ ا٣بليفة ينيط 3السائدة ُب الدكلة كأقاليمها

مهمة النظر ُب ا٤بظآب للوزراء أك بأشخاص ذكم مكانة، كعندما اتسعت الدكلة رتب للمظآب ديواف كنصب 
 .لو موظفوف ُب ٨بتلف الببلد
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 تنظيم ديواف المظالم: ثالثا

 الواجب الشركط ذات ىي ا٤بظآب قضاء يتؤب فيمن توافرىا الواجب الشركط جدير بالتنبيو ىنا أف
 السياسة أمور ُب ا٢بكم يتؤب ا٤بظآب قضاء ألف كعدالة؛ كحرية إسبلـ منكم، اّب يتؤب فيمن توافرىا

 سن من القصد كبياف النصوص تفسّب ُب ا٢بكم ككذلك الوزراء، عزؿ أك الدكلة رئيس عزؿ مثل كا٢بكم،
 قبيل من كىذا اإلسبلمية، ا٢بياة ُب للتطبيق البلـز الشرع فهم حوؿ يثور خبلؼ كل ُب كا٢بكم القوانْب،

 ىي ا٤بظآب قاضي شركط كانت لذلك الدكلة حكم عن الشأف ىذا ُب يقل ال حكم فهو السياسي، ا٢بكم
 .1ا٣ببلفة انعقاد شركط نفسها

إال أف ا٤باكردم يضيف شركطا خاصة فيمن يتؤب كالية ا٤بظآب كىي أف يكوف جليل القدر، نافذ 
األمر، عظيم ا٥بيبة، طاىر العفة، قليل الطمع، كثّب الورع، ألنو ٰبتاج ُب نظره إٔب سطوة ا٢بماة، كتثبت 

 .2القضاة، فيحتاج إٔب ا١بمع بْب صفات الفريقْب، كأف يكوف ٔببللة القدر، نافذ األمر ُب ا١بهتْب

 كىو األمة، قاضي األصل ُب ألنو نفسو، ا٣بليفة يكوف أف إما ا٤بظآب ُب للفصل ا٤بتصدم إف
 ككاليتو البيعة ٗبقتضى ذلك يتؤب كىو ا٤بظآب، ُب كالفصل الظلم كمنع العدؿ، إقامة ُب ا٢بق صاحب
 كالية لو ٩بن كاف فإف .ضمنيا أك صرٰبا التعيْب يكوف كقد ا٣بليفة، قبل من ا٤بظآب كإب يعْب أك العامة،

 كإب بسلطة كيتمتعوف العامة، كاليتهم ٕبكم ا٤بظآب ُب النظر ٥بم فهؤالء كالوزراء، كالوالة كا٢بكاـ عامة
 يكن ٥بم الوالية العامة احتاج إٔب إذف من ا٣بليفة ٓب كإف خاصا، تعيينا تعيينهم إٔب حاجة دكف ا٤بظآب

٤بباشرة كالية ا٤بظآب، كقد يعْب ا٣بليفة كاليا للمظآب على كجو ا٣بصوص، فيباشر النظر ُب ا٤بظآب ٕبكم ىذا 
 .1التعيْب

كاألصل أف يكوف ا٣بليفة صاحب ا٢بق ُب عزؿ قاضي ا٤بظآب، إال أنو ال ٰبق لو أف يعزلو إذا كانت 
ىناؾ قضية مرفوعة على ا٣بليفة أك أحد معاكنيو، كما أف منح ا٣بليفة ىذه الصبلحية قد يعطل أحكاـ 

 على ا٤بظآب، قضاة عزؿ ُب النظر اختصاصو يكوف للمظآب قاضيا يعْب أف الدكلة لرئيس ٯبوزالشرع، لذا 
                                                             

1
 .436.، ص2005ف، .ـ.، عآب الكتب ا٢بديث، د01.أنظر، ٧بمود ا٣بالدم، اإلسبلـ كأصوؿ ا٢بكم، ط-  
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 ٯبعل أف الدكلة لرئيس ٰبق كما.االعَباض أك االستئناؼ، أك للوقف، قابلة غّب هنائية أحكامو تكوف أف
 كإال عزلو، حق ٥بم يكوف دكف ا٤بظآب، قضاة عزؿ ُب النظر يتؤب منهم قاض اختيار حق ا٤بظآب لقضاة
 .1الشرع أحكاـ تعطيل ذلك على ترتب

ا٤بظآب ُب  (ناظر)أما عن تنظيم كالية ا٤بظآب، فنظرا الختصاصاهتا الواسعة، فكاف ال ٯبلس كإب 
الفصل ُب الظلمات كحده، فقد ذكر ا٤باكردم أف ٦بلس النظر ُب ا٤بظآب ال ينتظم إال ٕبضور ٟبسة 

 :2أصناؼ كىي

ا٢بماة كاألعواف ١بذب القوم، كتقوٙب ا١برمء كىم ٗبثابة ىيئة دفاع، كذلك أف : الصنف األكؿ -
الذين ٱبتصموف عند كإب ا٤بظآب من أصحاب القوة كالغلبة ُب الغالب، فبل بد من كجود ا٢بماة 

 كا١بند الذين يرىبوف ىؤالء، كيؤدبوهنم، إف دعت ا٢باجة إٔب ذلك؛
 كىم القضاة الذين يرجع إليهم أمر تثبيت ُب الدالئل كالفصل ُب ا٣بصومات؛: الصنف الثاني -
 الفقهاء، لّبجع إليهم فيما أشكل كيسأ٥بم عما اشتبو من القضايا؛: الصنف الثالث -
كاتبو اجمللس، حٌب يدكنوا كقائع ا٣بصومة كا٢بكم الفاصل ُب النزاع ككل ما ًب : الصنف الرابع -

 تناكلو ُب ا١بلسة؛
 .كىم الشهود، كذلك حٌب يشهدكا على ا٢بكم الصادر عن قاضي ا٤بظآب: الصنف الخامس -

 الوالية لو من ا٤بظآب قضاء باشر فإذا معْب، إقليمي بنطاؽ ٧بددا ا٤بظآب قاضي اختصاص يكوف قدك
 نظره فإف معْب، كنطاؽ مكاف ُب ا٤بظآب ُب للنظر قاضيا األمر كٕب يعْب أف أك كالوزراء، األقاليم كأمراء
 حكم كإذا ا٤بنطقة، ىذه نطاؽ خارج ا٢باصلة ا٤بظآب ُب ينظر أف ٯبوز فبل ا٤بكاف، ىذا على مقصورا يكوف
 صار مسجده ُب أك داره ُب إليو كرد فيمن ا٢بكم قلده إذا ككذلك ا٢بكم، مردكد كاف منطقتو خارج

 .1مسجده أك داره غّب ُب ٰبكم أف لو ٯبوز كال شرطا، فيهما حكمو
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 اختصاصات ديواف المظالم: رابعا

 العملية الناحية من يقتصر اختصاصو إف إال ا٤بظآب، أنواع كافة يشمل عاـ ا٤بظآب قاضي اختصاص
 ا١باه ذكم بتعدم ا٤بتعلقة فيها،كا٤بنازعات النظر عن العادم القضاء يعجز الٍب ا٤بنازعات نظر على

 .الناس على الدكلة كموظفي النفوذ، كأصحاب

اختصاصات قضائية كاختصاصات غّب : ىذا كتتنوع اختصاصات قضاء ا٤بظآب كتنقسم إٔب قسمْب
 .قضائية

 االختصاصات القضائية-1

 :حيث ٱبتص ديواف ا٤بظآب بالنظر ُب ا٤بسائل التالية

فهنا يباشر ناظر ا٤بظآب ٗبراقبة الوالة كا٢بكاـ ُب : 1النظر ُب تعدم الوالة على الرعية كالتعسف ُب حقهم-
 .(مظهر من مظاىر الفساد)حالة إساءة استعما٥بم لسلطاهتم 

فّبجع فيو إٔب القوانْب العادلة، فيحمل الناس عليها، كيأخذ : النظر ُب جور العماؿ فيما ٯببونو من أمواؿ-
العماؿ هبا، كينظر فيما استزادكه، فإذا رفعوه إٔب بيت ا٤باؿ أمر القاضي برده، كإف أخذكه ألنفسهم اسَبجعو 

 .، فهنا نبلحظ ٔببلء تدخل قاضي ا٤بظآب من أجل ٞباية األمواؿ العامة من االختبلس1ألصحابو

كموظفيها كاإلحاطة بأحوا٥بم، ألهنم أمناء على أموا٥بم  (كتاب الدكلة)النظر ُب أعماؿ كتاب الدكاكين -
، 2فيما يستوفونو منهم، كيوفونو ٥بم من حقوؽ، فينظر فيما ككل إليهم من األعماؿ من زيادة أك نقصاف

 .كىنا يشبو دكره ديواف ا٤بظآب كعمل ا٤براقب ا٤بإب أك ٦بلس احملاسبة ُب الدكلة ا٢بديثة

                                                             
1
، 1997ف، .ـ.، مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية، د01.أنظر، عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي، أىلية الواليات السلطانية ُب الفقو اإلسبلمي، ط-  
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تظلم ا٤بوظفْب كمن ُب حكمهم من نقص مستحقاهتم أك تأخرىا عنهم أك ىضم حقوقهم العامة كا٣باصة -
كفق اللوائح ا٤بعدة لذلك، كالٍب ٯبب أف تكوف قائمة على ا٢بق كالعدؿ، فإف كاف النقص من ا٤بسؤكلْب عن 

 .1األمواؿ اسَبجع منهم، كإف ٓب يعطوه صرؼ ٥بم من بيت ا٤باؿ كإف كانت حقوؽ أعيدت ٥بم
أم األمواؿ الٍب اغتصبت على خبلؼ أحكاـ الشرع سواء كانت من نوع الغصوب : 2رد الغصوب-

السلطانية الٍب يأخذىا الوالة بغّب حق، بضمها للدكلة أك ألنفسهم، أك غصوب األقوياء من األفراد من 
 .ذكم األيدم القوية كا١باه

كمراقبة كيفية صرؼ ريعها كفقا لؤلغراض ا٤بوقوفة عليها، خاصة : 3النظر ُب ا٤بنازعات ا٤بتعلقة باألكقاؼ-
 .بالنسبة لؤلكقاؼ العامة، خبلفا لؤلكقاؼ ا٣باصة الٍب ال ينظر فيها إال بتظلم من مستحقي ريعها

تنفيذ ما عجز القضاء أك ا١بهات ا٤بنفذة عن تنفيذه من أحكاـ القضاء إما للعجز عن التنفيذ أك لقوة -
 .4احملكـو عليو بسبب كظيفتو أك مكانتو

 االختصاصات غير القضائية-2
 :كتتمثل ُب

 منع من فيو، النظر عن ا٢بسبة رجاؿ عجز ٩با العامة، ا٤بصاّب فيها تراعى الٍب ا٤بسائل ٝبيع ُب النظر-
 على يقدر ٓب منكر أك رده، على ليقدر حق ُب كالتحيف كالنفوذ، السطوة ذكك يرتكبها الٍب ا٤بنكرات

 5.منعو
مراعاة العبادات الظاىرة كالصبلة كا٢بج إذ ال ٯبوز التقصّب فيها أك اإلخبلؿ بشركطها، فإف حقوؽ اهلل -

 .1أكٔب أف تستوَب كفركضو أحق أف تؤدل

                                                             
1
 .164.، ا٤برجع السابق، ص...عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي، أىلية الواليات السلطانية-  

2
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3
 .145.عمر شريف، ا٤برجع السابق، ص-  
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 بالتعويضات ا٢بكم أك ، للشرع ا٤بخالفة التصرفات إلغاء ٦برد على تقتصر ال ا٤بظآب قاضي سلطة إف
 أجهزة) اإلدارة إٔب أكامر يصدر أف فلو الكامل، القضاء كالية لو ا٤بظآب قاضي ألف ا٤بادية، األضرار عن

 إعطاء أك شيء، عن االمتناع أك شيء، بعمل األفراد أك (الدكلة منها تتشكل الٍب اإلدارات أك الدكلة
 .شيء

 كيصدر أمامو، ا٤بطركحة النزاع جوانب كافة ُب النظر تشمل ا٤بظآب قاضي كالية اختصاص ك
 إلغائو،أك أك القرار بتعديل ٰبكم أف فيجوز النزاع، موضوع ُب للفصل كيتبلءـ يتناسب الذم ا٢بكم القاضي
 لقاضي ليس إنو إال كمداه، بو ا٤بدعى ا٢بق أساس ُب يبحث فهو اإللغاء، ىذا نتيجة اإلدارة بإلزاـ ا٢بكم
 موافقا صدر طا٤با الشؤكف، من شأف ُب (اإلدارة )الدكلة اٚبذتو الذم التصرؼ مبلئمة ُب يبحث أف ا٤بظآب

 لو التنفيذية السلطة من الصادر اإلدارم القرار ألف كذلك العامة، ا٤بصلحة متوخيا الشريعة، ألحكاـ
 النفاذ كاجب يصبح فإنو الشرعية، أصولو كفق صدر إذا القضائية األحكاـ مثل ذلك ُب مثلو حجيتو،
 ٨بالفا كاف كلو ينقضو، أف لغّبه كال،عنو يرجع أف أصدره ٤بن ٯبوز ال ٕبيث فيها صدر الٍب للواقعة بالنسبة
 .فيها االجتهاد ٯبوز الٍب لؤلمور بالنسبة كذلك ٤بذىبو،

 حكم ُب ذلك بعد اجتهاده تغّب كإف الصادر قراره عن يرجع أف لو ليس ا٤بظآب فقاضي، ذلك كعلى
 عرضت إذا ما حالة ُب لو كيكوف إٝباع، أك سنة أك كتاب من نصا ٱبالف ٓب األكؿ اجتهاده ماداـ ا٤بسألة،

 على ا٤بظآب قاضي كالية تقتصر كال .أخّبا اجتهاده إليو أدل ٤با كفقا قراره فيها يصدر أف ٩باثلة حادثة لو
 ظهر إذا ا٤بوظفْب على التأديبية العقوبات يوقع أف لو بل جوانبو، كافة من النزاع موضوع ُب الفصل ٦برد

 .1الوظيفة من الفصل أك العزؿ، إٔب األحياف بعض ُب تصل قد كالذم ا٢بق، عن حيدهتم

كهبذا ٬بلص إٔب أٮبية الدكر الذم كاف منوطا بالقياـ بو ديواف ا٤بظآب للتصدم لشٌب أنواع الفساد، 
خاصة تلك الٍب يقـو هبا ا٢بكاـ كاألمراء، ك٤با كاف مبدأ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من ٝبلة ا٤ببادئ 
الٍب أتى هبا اإلسبلـ ٤بصلحة الفرد كاجملتمع، فقد كضع ٦بموعة من القواعد الٍب تعمل على تقويض النظم 
الفاسدة كأتى بأسس جديدة إلصبلح اجملتمع، كالقضاء على الفساد، كذلك من خبلؿ ما يسمى بوالية 

 ا٢بسبة، فيا ترل ما ىو دكر ىذه األخّبة ُب مكافحة الفساد؟
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 الفرع الثاني

 كالية الحسبة

 الدكلة كرعاية االحتساب، فريضة كإقامة ا٢بسبة نظاـ كجود اإلسبلمية للمجتمعات ا٤بميزات أىم
 تتميز الٍب اإلسبلمي االقتصاد أنظمة أىم من ا٢بسبة نظاـ يعدك. ا٢بساس النظاـ ٥بذا اإلسبلمية

 بصورة اجملتمعي للنشاط التوجيهية اإلحتسابية الرقابة ٦باؿ ُب أساسيا دكرا كتؤدم ا٢بضارية، ٖبصوصيتها
 .االجتماعي االقتصادم للسلوؾ ا٤بتنامية األخلقة تضمن

 كالية ككانت ا٢بسبة، نظاـ طريق عن العاـ ا٤باؿ ٞبايةقا ساب اإلسبلمية الدكلة استطاعت لقدك
 كظيفتو ٕبكم اإلماـ على ٘بب كانت حيث الدكلة، لسلطة ا٣باضعة العامة الشرعية الواليات من ا٢بسبة

 .كمصا٢بهم الناس حقوؽ كرعاية أحكامو، كتنفيذ ا٤بستقرة أصولو على الدين حفظ ُب

 خاص كاؿ إٔب أمرىا أسندكا ٍب بأنفسهم، يباشركهنا لئلسبلـ األكٔب العصور ُب ا٣بلفاء كاف كلذلك
 األسواؽ ُب فيمشي قياـ، خّب هبا يقـو ٕبيث األعواف ك الصبلحيات من كأعطي ،"احملتسب"ب ؼعرم

 تعلق سواء ا٤بنكر، عن كينهى با٤بعركؼ ليأمر ا٢بكومية، كالدكائر العامة ا٤بؤسسات أبواب كيقتحم كالشوارع
 .ذلك مركز كاف مهما مهدر، الناس حقوؽ من ٕبق أك معطلة اإلسبلـ قيم من بقيمة ذلك

، ٍب الفرؽ بْب كالية (أكال)تعريف ا٢بسبة : كللوقوؼ على ىذه الوالية الرقابية، ندرس العناصر التالية
، (خامسا)، أركاف ا٢بسبة (رابعا)، أٮبية ا٢بسبة (ثالثا)، مشركعية ا٢بسبة (ثانيا)ا٢بسبة كالواليات األخرل 

 (.سادسا)ٍب دكر كالية ا٢بسبة ُب الوقاية من الفساد 

 تعريف الحسبة: أكال

ا٢بسبة لغة مصدر احتسابك األجر على اهلل تقوؿ فعلتو حسبة، كتأٌب ٗبعُب حسن التدبّب كالنظر 
فيو، كا٢بسبة إسم من االحتساب كىو طلب األجر، كقد كرد ا٢بديث الشريف عن الرسوؿ صلى اهلل عليو 

. 1"من صاـ رمضاف إٲبانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر" كسلم هبذا ا٤بعُب إذ قاؿ 
                                                             

 .326.، ص1901.أيب عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ا٤برجع السابق، ا٢بديث رقم-  1
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كاالحتساب يكوف ُب األعماؿ الصا٢بة، كباستعماؿ أنواع الرب، كالقياـ هبا على الوجو ا٤برسـو فيها طلبا 
 .1للثواب ا٤برجو منها، كيقاؿ احتسب فبلف على فبلف أم أنكر عليو قبيح عملو

كظيفية دينية من باب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر " أما اصطبلحا فقد عرفها ابن خلدكف أهنا 
 .2"الذم ىو فرض على القائم بأمور ا٤بسلمْب، يعْب بذلك من يراه أىبل لو، فيتعْب فرضو عليو

فهذا التعريف يعطي صورة صحيحة عن ا٢بسبة، ألف ا٤بسلم العادؿ مكلف باألمر با٤بعركؼ كالنهي 
عن ا٤بنكر دكف أف تسند لو كالية ا٢بسبة، لكنو ال يتعْب ُب حقو، ككإب ا٢بسبة يتعْب ُب حقو تغيّب ا٤بنكر، 

 .3كما كل منكر يتعْب تغيّبه ُب عنق أم مسلم

كبالنظر إٔب . 4"أمر با٤بعركؼ إذا ظهر تركو، كهني عن ا٤بنكر إذا ظهر فعلو" أما ا٤باكردم فيعرفها أهنا 
ىذا التعريف يتبْب لنا أنو يشمل األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر مطلقا، سواء كاف صادرا من مكلف من 
قبل الدكلة أك من متطوع، ك٫بن إ٭با نعرؼ ا٢بسبة، الٍب ىي كالية من الواليات السلطانية، الٍب تتمثل فيها 

 . الدكلة كسيادهتا

كحينما تعرض اإلماـ ابن تيمية للحسبة، ٓب يعرفها بتعريف اصطبلحي جامع، كإ٭با اكتفى بتبيْب 
كأما احملتسب فلو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، ٩با ليس من اختصاصات " اختصاصات احملتسب فقاؿ

كىذا التعريف األخّب ال يعطينا فكرة كاضحة عن ا٢بسبة، إذ أف . 1"الوالة كالقضاة كأىل الديواف ك٫بوىم
 .عبارتو قاصرة على ذكر اختصاصات احملتسب

كصفوة القوؿ ٲبكننا أف نعرؼ ا٢بسبة على أهنا رقابة إدارية تقـو هبا الدكلة عن طريق كاؿ ٨بتص على 
 .أفعاؿ األفراد كتصرفاهتم، كذلك أمرا با٤بعركؼ كهنيا عن ا٤بنكر، كفقا ألحكاـ الشرع كقواعده

                                                             
1
 .314.ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .225.عبد الرٞبن بن خلدكف، ا٤برجع السابق، ص-  

3
  .257.٭بر ٧بمد ا٣بليل النمر، ا٤برجع السابق، ص-  

4
عبارة عن ا٤بنع عن منكر ٢بق اهلل صيانة " كُب نفس السياؽ يعرؼ الغزإب ا٢بسبة على أهنا . 284.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  

 .323.، ا٤برجع السابق، ص02.، ج...أنظر، أيب حامد ٧بمد ابن ٧بمد الغزإب، إحياء علـو الدين". للمنوع عن مقارفة ا٤بنكر
 .13.مقتبس عن، عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  1
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 الفرؽ بين كالية الحسبة كالواليات األخرل: ثانيا

ا٢بسبة تلي ُب ا٤برتبة كظيفة القضاء، فأقول الواليات على العمـو ىي كالية رفع ا٤بظآب، تليها كالية 
 .1القضاء، تليها كالية ا٢بسبة

كا٢بدكد بْب ىذه الواليات ليست حدكدا أقامها الشارع كضبطها، كحدد فواصلها على كجو ٲبنع 
 .التداخل بينها، بل إف لوٕب األمر أف يسندىا كلها لشخص كاحد، أك أف ينصب لكل كالية من يقـو هبا

ىي كالية تقـو على " كمع ىذا فإف ا٣بطوط العامة لوالية ا٤بظآب ىي الٍب أكضحها ا٤باكردم بقولو 
التناصف بالرىبة كزجر ا٤بتنازعْب عن التجاحد با٥بيبة، كلذا يقـو هبا من كاف جليل القدر عظيم ا٥بيبة، 

 .2"ظاىر ا٢بكمة قليل الطمع، كثّب الورع

 :3كمن ٍب فإف أكجو االتفاؽ بْب كالية ا٢بسبة ككالية ا٤بظآب ىي

أف كبل منهما موضوع للرىبة كالغلظة، ككل من كإب ا٢بسبة ككإب ا٤بظآب يكوناف على جانب -1
كلوال ذلك ٓب يتم الغرض ا٤بطلوب من كراء عقد . كبّب من ا٥بيبة كالشدة على ا٤بفسدين كالعصاة كالظلمة

 .الوالية ٥بما

أف لكل من كإب ا٢بسبة ككإب ا٤بظآب، أف يتعرض للفساد كالعدكاف الظاىر فيقـو بإنكاره كإزالتو -2
 .كلو ٓب يدع أحد أمامهما بذلك

 :1أما كجها االفَباؽ فتتمثل ُب

أف كالية ا٤بظآب كضعت للنظر فيما عجز القضاة عن البت فيو، كما إذا كاف أحد ٓب يرضخ -1
بينما كالية . للحكم الشرعي، مع قوة مكانتو أك ٓب يستطع القضاة النظر ُب القضية خوفا على أنفسهم

 .ا٢بسبة قد أقيمت لتيسّب أمور القضاة كإعانتهم، حيث يتؤب كإب ا٢بسبة البت ُب األمور السهلة الواضحة
                                                             

1
 .287.عمر شريف، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .73.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  

 .56.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  3
 .56.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  1
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أنو ٯبوز لوإب ا٤بظآب أف ينظر ُب بعض القضايا الٍب يعظم خطرىا، كٯبل أمرىا فيسمع دعول -2
أما احملتسب فليس لو النظر ُب . ا٤بتنازعْب، كما ٥بما من بيانات كحجج، ٍب يصدر ا٢بكم كيلـز بو الطرفْب

 .القضايا الٍب ٙبتاج إٔب إثبات، أك يدخلها اإلنكار

أما كالية القضاء فهي الفصل بْب الناس ُب خصوماهتم كبالتإب تقصر عنها كالية ا٢بسبة، ألف كإب 
 .ا٢بسبة ال ينشئ األحكاـ كالقضاة، بل ىو يقـو فقط باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

 :1كمن ٍب فأكجو االتفاؽ بْب كالية ا٢بسبة ككالية القضاء تتمثل ُب

أف لوإب ا٢بسبة أف يسمع دعول ا٤بستعدم على ا٤بستعدل عليو ُب ثبلثة أنواع من الدعاكل الٍب -1
 :تتعلق ٕبقوؽ اآلدميْب

أف يدعي رجل على آخر بأنو يبخس الوزف أك يطفف الكيل، فللمحتسب النظر ُب ىذه الدعاكل -أ
 .كتقرير ما يلـز

أف يدعي شخص على آخر ٗبمارسة الغش، أك التدليس ُب مبيع أك ٜبن، فلوإب ا٢بسبة النظر ُب -ب
 .ا٤بسألة كمعا١بة الوضع

أف يكوف ألحد الناس على رجل دين مستحق، فيماطل ُب قضائو مع استطاعتو كثبوتو عليو، -ج
 .فّبفع الدائن أمره إٔب احملتسب، فلو ٠باع الدعول، كاإلنكار على ا٤بدين ٩بطالتو

أف لوإب ا٢بسبة أف يلـز ا٤بدعي عليو با٣بركج من ا٢بق الذم عليو، كمن ثبت عليو دين مستحق -2
آلخر بقضاء أك إقرار، كلكنو ٓب يؤده مع ٛبكنو كيساره، فاستعدل الدائن كإب ا٢بسبة على خصمو، فللوإب 
حينئذ أف ٯبرب ا٤بدين على تربئة ذمتو من ا٢بق البلـز لو بالوفاء، ألف ا٤بطل ظلم كمنكر إذا صدر من غِب، 

كإزالة ا٤بنكر من صميم عمل احملتسب كإلزاـ ا٤بطلوب بأداء ما عليو لغرٲبو، أمر ٲبارسو القضاة نتيجة 
 .ألحكامهم الٍب يصدركهنا

 :1كأما كجها االختبلؼ فتتمثل ُب
                                                             

 .285.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  1
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 .ليس لوإب ا٢بسبة أف ينظر ُب الدعاكل ا٣بارجة عن نطاؽ ا٤بنكرات الظاىرة-1

إال على ا٢بقوؽ ا٤بعَبؼ هبا أك سبق هبا حكم، أما ا٢بقوؽ - أف كالية ا٢بسبة ال تشمل ٩با تقدـ-2
ألنو ٰبتاج ُب ذلك - الٍب يدخلها التجاحد كالتناكر ك٘برم فيها ا٤برافعة، فبل ٯبوز لوإب ا٢بسبة أف ينظر فيها

 .إٔب ٠باع البينات أك اإللزاـ باليمْب، كىذا ليس لو

 مشركعية الحسبة: ثالثا

يليها مشركعيتها من خبلؿ عمل ، (2 )ٍب ُب السنة ا٤بطهرة، (1)نتناكؿ مشركعيتها ُب القرآف الكرٙب 
 (.3)الصحابة هبا 

 مشركعيتها في القرآف الكريم-1

 :كردت عدة آيات من القرآف الكرٙب تفيد مشركعية ا٢بسبة، منها

ةه يػىتػٍليوفى آيىاًت اللًَّو آنىاءى اللٍَّيًل كىىيٍم يىٍسجيديكفى  " قولو تعأب لىٍيسيوا سىوىاءن ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىاًئمى
ًر كىييسىارًعيوفى ُب ا٣بٍىيػٍرىاًت كىأيكلىًئكى ًمنى  ٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهى يػيٍؤًمنيوفى ًباللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىيىٍأميريكفى ًباٍلمى

 .2"الصَّا٢بًًْبى 

ًر " كقولو تعأب أيضا ٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهى ٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى ًباٍلمى كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلمي
ًكيمه  اةى كىييًطيعيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍرٞبىيهيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حى ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى –، كجعل 1"كىييًقيميوفى الصَّبلى

اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو -" سبحانو–العمل ٖببلفها من صفات ا٤بنافقْب، فقاؿ –تعأب 
ٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضيوفى أىٍيًديػىهيٍم نىسيوا اللَّوى فػىنىًسيػىهيٍم ًإفَّ اٍلمينىاًفًقْبى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى  ٍوفى عىًن اٍلمى ًر كىيػىنػٍهى  .2"يىٍأميريكفى ًباٍلميٍنكى

                                                                                                                                                                                              
1
 .286.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .114- 113سورة آؿ عمراف، اآليتاف -  

 .71سورة التوبة، اآلية -  1
 .67 سورة التوبة، اآلية-  2
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اةى كىأىمىريكا " كقولو عز كجل ُب سورة ا٢بج  ةى كىآتػىويا الزَّكى الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ُب اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلى
ًر كىلًلًَّو عىاًقبىةي اأٍليميورً  ٍوا عىًن اٍلميٍنكى ٍعريكًؼ كىنػىهى  .1"ًباٍلمى

 مشركعيها في السنة المطهرة-2

كردت عدة أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم تفيد ٙبث على األمر با٤بعركؼ كالنهي عن 
 :ا٤بنكر منها

عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مر على صربة طعاـ فأدخل يده فيها 
أفبل جعلتو : أصابتو السماء يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟ قاؿ: فنالت أصابعو بلبل فقاؿ

 .2"فوؽ الطعاـ كي يراه الناس، من غش فليس مِب

من رأل منكم منكرا " حديث أيب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
 .3"فليغّبه بيده، فإف ٓب يستطع فبلسانو، فإف ٓب يستطع فبقلبو، كذلك أضعف اإلٲباف

فعن أيب ذر . كمع أف القياـ با٢بسبة ٰبقق للفرد النجاة ُب الدنيا كاآلخرة، فهو مع ذلك صدقة لو
يا رسوؿ اهلل، ذىب أىل الدثور باألجور، يصلوف كما نصلي، كيصوموف : أف أناسا قالو:" رضي اهلل عنو 

، كيتصدقوف بفضوؿ أموا٥بم، قاؿ أكليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقوف بو، إف بكل تسبيحة : كما نصـو
 .1..."صدقة، ككل تكبّبة صدقة، ككل هتليلة صدقة، كأمر با٤بعركؼ صدقة، كهني عن ا٤بنكر صدقة

 

 

 

                                                             
1
 .41سورة ا٢بج، اآلية -  
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 عمل الصحابة-3

إف ا٢بسبة من أعظم ا٣بطط الدينية، كىي بْب خطة القضاء كخطة الشرطة، جامعة بْب نظر شرعي 
كديِب، كزجر سياسي سلطا٘ب، فلعمـو مصلحتها، كعظيم منفعتها تؤب أمرىا ا٣بلفاء الراشدكف، كاألمراء 

ا٤بهتدكف، كٓب يوكلوا أمرىا إٔب غّبىم، مع ما كانوا فيو من شغل ا١بهاد، ك٘بهيز ا١بيوش للمكافحة 
 .1كا١ببلد

فمعلـو أف ا٣بلفاء الراشدين كانوا يتفقدكف الرعية، كيراقبوف األسواؽ، كا٤برافق العامة، فهذا عمر بن 
٤بن ىذا؟ فذكركا لو أنو لعامل من عمالو : ا٣بطاب رضي اهلل عنو ٲبر يوما ببناء يبُب ٕبجارة كجص، فقاؿ

 .2"أبت الدراىم اف ال ٚبرج أعناقها كقا٠بو مالو: على البحرين، فقاؿ

 .فهذا التجواؿ من ا٣بليفة عمر رضي اهلل عنو يدؿ على مزاكلتو لوالية ا٢بسبة

 أىمية الحسبة: رابعا

ا٢بسبة ُب اإلسبلـ قاعدة من قواعد بناء األمة، كأساس من أسس تكوين ٦بتمع فاضل نظيف، 
، هبا تعلو القيم  ٚبتفي فيو الرذائل، كتسود فيو الفضائل، فهي كسيلة من كسائل مقاكمة الشر، كٞباية احملاـر
الدينية، كتزدىر ا٤بفاىيم األخبلقية، كيقول ركح ا٢بب كالتعاكف على الرب كالتقول بْب الناس، كيعلو صوت 

 .ا٢بق على صوت األىواء كالعادات

كمن أٮبية ىذه الوظيفة أهنا ٙبافظ على صبغة اجملتمع ا٤بؤمن، باحملافظة على الفضيلة كنشرىا، ك٧باربة 
كإذا كاف الناس ٱبتلفوف ُب سلوكهم فمنهم الصاّب، كمنهم الغاش ٤بن يعاملو، كمنهم . الرذيلة كإزالتها

ا٤بعتدم على غّبه، كمنهم الذم يلتبس عليو كجو ا٢بق، كإذا كاف األمر كذلك فإهنم ٧بتاجوف ٤بن يراقب 
أسواقهم لّبدع الغاش كيؤدبو، كىم ٧بتاجوف ٤بن يغشى ٘بمعاهتم، ليقمع أىل ا٤بنكر، كيؤيد أىل ا٢بق، 

 .1كينمي الفضائل ُب النفوس

                                                             
1
 .259.٭بر ٧بمد ا٣بليل النمر، ا٤برجع السابق، ص-  

 .259.٭بر ٧بمد ا٣بليل النمر، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .260.٭بر ٧بمد ا٣بليل النمر، ا٤برجع السابق، ص-  1
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كما أف ا٢بسبة تعمل على ٞباية ا٤بصاّب العامة من االعتداء عليها، ذلك ألهنا من حقوؽ اهلل تعأب 
كا٢بسبة تقـو ٕبمايتها فبل يساء استعما٥با، كال يقصر ُب صيانتها، كال يعتدل عليها، قاؿ شيخ اإلسبلـ بن 

كما احتاج إليو الناس حاجة عامة، فا٢بق فيو هلل، ك٥بذا ٯبعل " تيمية عند بيانو اختصاصات احملتسب 
العلماء ىذه حقوقا هلل تعأب كحدكدا هلل، ٖببلؼ حقوؽ اآلدميْب كحدكدىم، كذلك مثل حقوؽ ا٤بساجد 

 .1"كماؿ الفيء، كالصدقات، كالوقف، كا٤بنافع العامة ك٫بوىا

استقامة ا٤بوازين االجتماعية كاتزاف ا٤بفاىيم كاستقرارىا حٌب ال كيتجلى دكر ا٢بسبة ُب احملافظة على 
لذا ٪بد أف من أشد األمور خطورة انتشار ا٤بنكرات ٍب تواطؤ اجملتمع . ينقلب ا٤بنكر معركفا كا٤بعركؼ منكرا
 فإذا بلغت ا٤بنكرات درجة القبوؿ عند الناس، كذلك بأف يركىا أمورا! على السكوت عنها ٍب قبو٥با أخّبا

معتادة ال حاجة الستنكارىا فضبل عن اإلنكار على مرتكبيها، إذا بلغ ا٢باؿ إٔب ىذا ا٢بد، فإف اجملتمع 
يفقد موازينو ا٤بستقيمة كتذكب مفاىيمو الصحيحة لكل القيم الفضيلة، كعندئذ يعجز كل قانوف عن التأثّب 

. ُب الناس كال سيما القوانْب الوضعية الٍب تقـو على مبدأ عدـ التدخل ُب ا٢بريات الشخصية

ف الكثّب من القيم األخبلقية اإلٯبابية ا٤بتجددة ُب ا٢بياة اجملتمعية ال ٲبكن تفعيلها ُب كمن ٍب، فإ
 السلبية سواء كاف  اال٫برافاتالواقع االقتصادم بدكف  االعتماد على جهاز مؤسسة رقايب يبحث عن 

، كالتقوٙب الدائم الذم ٰبد من تطور  ا٤بتواصل، ك يقـو بالتوجيو1مصدرىا أخبلقيا أـ كاف خبلؼ ذلك
تتفاعل   الفساد االقتصادمآلياتآليات الفساد االقتصادم  كاالجتماعي كالسياسي كالثقاُب، كذلك ألف 

ك الثقافية ك اإلعبلمية كتنمو بشكل مضطرد ُب ظل انتشار الفساد ُب نواحي ا٢بياة السياسية ك االجتماعية 
 ...اْب 

كنرل أٮبية السبق التطبيقي ُب ا٤بذىبية االقتصادية اإلسبلمية ُب إدراؾ ذلك االرتباط بْب ٨بتلف  
نواحي ا٢بياة، كُب عدـ ترؾ سّب ا٢بياة االقتصادية للقوانْب الطبيعية كاآلليات ا٣بفية للسوؽ الٍب تنظمها 

٤بذىبية  الرأ٠بالية، أك للقوانْب ك اآلليات اإلجبارية الٍب تفرضها النخب ا٤بهيمنة على الدكلة ُب ا٤بذىبية ا

                                                             
1
، 2005، دار الفضيلة، الرياض، 01.مقتبس عن، ناجي بن حسن بن صاّب حضّبم، ا٢بسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ط-  

 .73.ص
. 398.عبد الرٞبن ابن خلدكف، ا٤برجع السابق، ص-  1
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االشَباكية، فكاف طبيعيا االعتماد على مؤسسة ا٢بسبة الٍب قامت بدكر  ريادم كبّب ُب توجيو األنشطة 
 .اتاال٫براؼتطور  الفساد ك٭بو بشكل دائم من قللتاجملتمعية بصورة 

ستشرم  الفساد ٗبختلف أاإلسبلمية يبلحظ إٔب أم مدل لبلقتصاديات كاقع ا٢بإب ُب اؿكا٤بتفحص 
جهود التغيّب التصحيحية الٍب تتطلبها تطبيق السياسات االقتصادية، كتعرقل مظاىرة كأضحى آلية تعيق 

عملية التنمية الشاملة الٍب ال ٲبكن أف تنطلق بدكف إعادة االعتبار للدكر  التنموم ٤بؤسسة ا٢بسبة الرقابية 
 . باعتبارىا إحدل أىم مؤسسات االقتصاد اإلسبلميا٢بديثة 

 أركاف الحسبة: خامسا

 :ٲبكن تقسيم أركاف ا٢بسبة إٔب

 المحتسب-1

لكن . 1ا٤براد باحملتسب ىو من يقـو باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، سواء نصب لذلك أـ ال
 .الشائع عند الفقهاء ىو إطبلقو على ا٤بنصوب ٥بذا األمر خاصة، كأما غّبه فيطلقوف عليو ا٤بتطوع

، ذا رأم كصرامة  كخشونة ُب الدين، كعلم 1كذكر ا٤باكردم أنو يشَبط فيو أف يكوف خبّبا عدال
 .2با٤بنكرات الظاىرة

 .كأف يكوف مكلفا، ألف غّب ا٤بكلف ال يلزمو شيء. كما ٯبب أف يكوف مسلما، ألف ا٢بسبة كالية

كاهلل سبحانو قد أمرنا با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، " كأما عن العلم با٤بنكر فيقوؿ اإلماـ ابن تيمية 
كاألمر بالشيء مسبوؽ ٗبعرفتو، فمن ال يعرؼ ا٤بعركؼ ال ٲبكنو األمر بو، كالنهي عن ا٤بنكر مسبوؽ 

 .1"ٗبعرفتو، فمن ال يعرفو ال ٲبكنو النهي عنو، كقد أجب اهلل علينا فعل ا٤بعركؼ كترؾ ا٤بنكر

                                                             
1
 .161.خالد بن عثماف السبت، ا٤برجع السابق، ص-  

1
بينما يرل الغزإب أنو ٯبوز أف تسند ا٢بسبة للفاسق، كسنده ُب ذلك على عدـ اشَباط العصمة فيمن يتؤب ىذه الوالية، كأف اشَباط العدالة ُب -  

أيب حامد ٧بمد ابن ٧بمد الغزإب، إحياء علـو أنظر، . احملتسب يؤدم إٔب قفل باب االحتساب، ألف العصمة ليست إال لؤلنبياء كا٤برسلْب
 .309.، ص02.،ا٤برجع السابق،  ج...الدين

 . 285.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  2
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كذىب بعض من فقهاء الشافعية إٔب أنو ٯبب أف يكوف كإب ا٢بسبة ٦بتهدا ُب أحكاـ الشريعة، 
ليجتهد رأيو فيما ٲبن لو ٩با ىو ٨بتلف فيو، كٯبوز لو على ىذا أف ٰبمل الناس على رأيو كاجتهاده فيما 

 .2اختلف فيو الفقهاء من ا٤بنكرات

كذىب آخركف إٔب أنو ال يشَبط ذلك، بل يكفي فيو أف يكوف عارفا با٤بنكرات، كما شرع فيها من 
 .3أحكاـ مع إ٤بامو ٗبا تعارؼ عليو الناس ُب شؤكهنم كأحوا٥بم، كقيمة ىذه األعراؼ ُب نظر الشرع

فينبغي ٤بن يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر أف يكوف فقيها فيما يأمر بو، فقيها فيما ينهى عنو، حٌب 
 .ال يكوف أمره با٤بعركؼ منكرا، كال هنيو عن ا٤بنكر منكرا، كإال كاف ما يفسد أكثر ٩با يصلح

، ألف 4كما يشَبط فيمن يتؤب ا٢بسبة أف يكوف عفيفا عن أمواؿ الناس، متورعا عن قبوؿ ىداياىم
كثّبا ٩بن يقدموهنا ال يدفعهم إٔب ذلك قصد شريف، بل يريدكف بذلك جلب مصلحة ٥بم أك رفع ما 

ٰبذركنو عنهم، كلو قبل الوإب ا٥بدايا، لكاف ذلك سببا ُب استغبلؿ ىذه العبلقة ُب زيادة فسادىم 
 .كطغياهنم

كىنا، نرجع إٔب ما قلناه سابقا عن شركط التعيْب ُب ا٤بناصب، من أف ا٢باكم يبحث عن األصلح 
فاألصلح ٩بن يرجى منو القياـ هبذه الوالية على الوجو ا٤بطلوب، فبل يوٕب أحدا مع كجود كفء أصلح منو، 
لكونو طلب الوالية، أك سبق ُب الطلب أك ألجل كالء أك صداقة، أك موافقة ُب بلد أك مذىب، اك ٤بنفعة 

 .من ا٤بنافع، فإف فعل ذلك فقد خاف اهلل كرسولو

فيجب عليو البحث عن ا٤بستحقْب للواليات من نوابو على األمصار من " قاؿ اإلماـ ابن تيمية 
األمراء، الذين ىم نواب ذم السلطاف، كالقضاة ك٫بوىم، كمن أمراء األجناد، كمقدمي العساكر الصغار 

                                                                                                                                                                                              
1
 .90.مقتبس عن، ناجي بن حسن بن صاّب حضّبم، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .69.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  

 . 285.ا٤باكردم ٧بمد بن حبيب، ا٤برجع السابق، ص-  3

 .63.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  4
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كعلى كل كاحد من ىؤالء أف يستنيب كيستعمل أصلح من ٯبده، كينتهي ذلك ... كالكبار ككالة األمواؿ
 . 1..."إٔب أئمة الصبلة كا٤بؤذنْب، كا٤بقرئْب، كا٤بعلمْب

كقد كرد عن عمر بن عبد العزيز أنو ٤با أعجبو ٠بت رجل فأراد أف يوليو، أمر غبلمو أف ٲبتحنو، دكف 
لقد علمت مكا٘ب عند أمّب ا٤بؤمنْب فكم تعطيِب إذا أشرت عليو بواليتك؟ : أف يعلم، فقاؿ الغبلـ للرجل

 . 2فبذؿ لو ماال عظيما، فأخرب عمر بن عبد العزيز بذلك، فعلم أنو ليس ٩بن يصلح للوالية

، فبل يسمى اآلمر با٤بعركؼ كاليا 3كيشَبط أيضا فيمن يتؤب كالية ا٢بسبة أف يكوف مأذكنا ُب ا٢بسبة
للحسبة إال إذا كاف مفوضا من قبل ا٢باكم، ألف ُب منصب ا٢بسبة سلطة ككالية كاحتكاـ على احملكـو 

 .عليو، فينبغي أال يثبت ألحد الرعية إال بوالية شرعية صادرة عن كٕب األمر

فلو فعل ذلك أحد من غّب تفويض صريح من اإلماـ لكاف خطرا عظيما كفتنة كبّبة، ٤با قد يواجو بو 
 .من كسائل ا٤بمانعة كا٤بعارضة، كقد ٯبر ذلك إٔب التضارب كالتدافع

ك٤با كانت ا٢بسبة ىي من أ٠بى الوظائف اإلدارية ُب الدكلة اإلسبلمية، فإنو يشَبط ُب احملتسب أف 
يلتـز اآلداب اإلسبلمية الفاضلة، من الصدؽ، كاألمانة، كا٢بلم، كالتواضع، كالكـر كأف يكوف ذليل على 

ا٢بق عزيز على الباطل، كاظم للغيظ عمن أذاه، ال مداىن كال مشاحن، كال ٨بتاؿ كال حسود، ال فظ كال 
غليظ، كال طعاف كال لعاف، يغلب على قلبو حسن الظن بالناس ُب كل ما أمكن فيو العذر، الناس منو ُب 

 .1راحة كنفسو منو ُب جهد

كال بد أيضا أف يكوف حليما صبورا على األذل، فإنو ال بد أف "كُب ىذا يقوؿ اإلماـ ابن تيمية 
ٰبصل لو أذل، فإف ٓب ٰبلم كيصرب كاف ما يفسد أكثر ٩با يصلح، فبل بد من الصرب على فعل ا٢بسن 

ا٤بأمور بو كترؾ السيء احملظور، كيدخل ُب ذلك الصرب على األذل كعلى ما يقاؿ، كالصرب على ما يصيبو 

                                                             
1
 .18.ابن تيمية تقي الدين، ا٤برجع السابق، ص-  

2
 .100.ناجي بن حسن بن صاّب حضّبم، ا٤برجع السابق، ص-  

 .69.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  3
 .103-102.ناجي بن حسن بن صاّب حضّبم، ا٤برجع السابق، ص-  1
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من ا٤بكاره، كالصرب عن البطر عند النعم، كغّب ذلك من أنواع الصرب، كال ٲبكن العبد أف يصرب إف ٓب يكن 
 .1"لو ما يطمئن بو كيتنعم بو كيتغذل بو كىو اليقْب

كألف االحتساب شرع ٤با يَبتب عليو من مصاّب، كما يدرأ بو من مفاسد، فإنو ال بد للمحتسب من 
مراعاة ا٥بدؼ من كراء االحتساب، فإذا غلب على ظنو رجحاف ا٤بصلحة على ا٤بفسدة ُب أمره با٤بعركؼ 

كىييو عن ا٤بنكر أقدـ على االحتساب، كإف كانت مفسدة األمر كالنهي أعظم من مصلحتو ٓب يأمر بو كٓب 
، كال يعزب عن الباؿ، أف ا٤بعترب ُب رجحاف 2ينو عنو، ألنو حينئذ ال يكوف مشركعا بل قد يكوف ٧برما

ا٤بصلحة أك ا٤بفسدة ىو ميزاف الشريعة كقواعدىا، فمٌب كجد النص كجب اإلتباع كإذا ٓب يوجد اجتهد 
 .احملتسب كقاس األمور على أشباىها كنظائرىا

 المحتسب عليو-2

، أك ىو ا٤بأمور با٤بعركؼ ا٤بنهي عن 3كىو فاعل ا٤بنكر أك تارؾ ا٤بعركؼ الذم ٯبرم عليو االحتساب
 .ا٤بنكر، أم الذم خالف األمر أك النهي بصورة ٯبرم فيها االحتساب

كاالحتساب يكوف على ٝبيع طبقات اجملتمع كٝبيع أصنافو، ك٥بذه الصفة كانت ىذه األمة 
 .اإلسبلمية خّب أمة أخرجت للناس، ألهنا تأمر با٤بعركؼ كتنهى عن ا٤بنكر كل أحد

 المحتسب فيو-3

كمن ٍب فيشَبط . 1ىو موضوع ا٢بسبة، أك ما ٘برم فيو ا٢بسبة، كىو ا٤بعركؼ إذا ترؾ كا٤بنكر إذا فعل
 :2فيو

 أم أعم من ا٤بعصية؛: أف يكوف منكرا -

                                                             
1
 .110.ناجي بن حسن بن صاّب حضّبم، ا٤برجع السابق، صمقتبس عن، -  

2
 .104.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  

3
 .294.خالد بن عثماف السبت، ا٤برجع السابق، ص-  
1

 .82.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص- 
 .323-322.خالد بن عثماف السبت، ا٤برجع السابق، ص-  2
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أم أف ال يكوف قد مضى فعلو ُب الزمن ا٤باضي، فإف ىذا ال احتساب فيو إال : موجودا ُب ا٢باؿ -
 بالتذكّب كالنصح، كيبقى على كٕب األمر معاقبتو على ما فعل؛

كيراد بالظهور ىنا االنكشاؼ إما بالرؤية أك : أف يكوف ظاىرا للمحتسب من غّب ٘بسس -
السماع، أك النقل ا٤بوثوؽ الذم يقـو مقامهما، فإف ظهر لو شيء بأحد ىذه الطرؽ فلو 

االحتساب ُب ىذه ا٢باؿ، كمن ٍب ليس للمحتسب أف يتجسس على عباد اهلل، كال أف ينتهك 
كانوا  إف أناسا: ٠بعت عمر بن ا٣بطاب يقوؿ": قاؿ–سَب اهلل عليهم، فعن عبد اهلل بن مسعود 

يؤخذكف بالوحي ُب عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كإف الوحي قد انقطع، كإ٭با نأخذكم 
اآلف ٗبا ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خّبا آمناه كقربناه، كليس إلينا من سريرتو شيء، 

 .1"إف سريرتو حسنة: اهلل ٰباسبو ُب سريرتو، كمن أظهر لنا شرا ٓب نأمنو كٓب نصدقو، كإف قاؿ

 2كفيو قسماف: ما تجرم فيو الحسبة-4

 :كأقسامو ثبلثة: ما يجرم فيو األمر بالمعركؼ-أ

كىو إما أف يكوف عاما، كىو أف يتوجو أمره با٤بعركؼ إٔب : أف يكوف ُب حق من حقوؽ اهلل -
اجملتمع بأسره، أك ف يكوف خاصا، بأف يتوجو احتسابو إٔب إفراد بأعياهنم، كما لو اشتهر أحد 

 .الناس بالزنا كشرب ا٣بمر
 .كىو أف يكوف احتسابو مراعاة ٢بق آدمي بعينو: أف يكوف ُب حق من حقوؽ اآلدميْب -
فهو حق هلل من جهة، كحق لآلدميْب من جهة : أف يكوف األمر با٤بعركؼ ُب حق مشَبؾ -

 .أخرل، كذلك كالزكاة كإخراجها ٤بستحقيها

 :كأقسامو ثبلثة: ما يجرم فيو النهي عن المنكر-ب

 .كا٤بعامبلت ا٤بنكرة مثل التعامل بالرشوة كالربا كالبيوع الفاسدة: ما كاف من حقوؽ اهلل تعأب -
 .كتعدم إنساف على حد ١باره، أك قصر األجّب ُب تأدية عملو: ما كاف من حقوؽ اآلدميْب -

                                                             
 .298.، ا٤برجع السابق، صابن حجر العسقبل٘ب-  1
 .94-83.ا٤برجع السابق، ص: عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد-  2
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كىذا كا٤بنع من اإلشراؼ على منازؿ الناس، كمن فتح النوافذ على : ما كاف مشَبكا بْب ا٢بقْب -
 .دار ا١بار

 المكانة الوظائفية للحسبة كدكرىا في تقليص آليات الفساد: سادسا

ال يرتبط الفساد بالسلطة العامة فحسب، بل نعتقد بأنو أمشل من ذلك كأعقد كأعمق، فاال٫براؼ 
كا٤بنكرات ا٤بتعلقة باستخداـ الثركات ا٤بتاحة ُب ىذا الكوف كطرؽ استغبل٥با كاالنتفاع هبا، كأشكاؿ كآليات 

توزيع الثركات كالدخوؿ كتكاليف التحوالت اجملتمعية كا٤بمارسات الٍب تنمي االضطرابات االجتماعية 
كالثقافية كهتز االستقرار االجتماعي، أمور كلها تعود ُب معظم األحياف إٔب سلوؾ اإلفساد ا٤برتبط بفصل 

 .اْب... االقتصاد عن القيم كاألخبلؽ كفصل الدين عن الدكلة كعلمنة ا٢بياة اإلنسانية

ظىهىرى اٍلفىسىادي ُب اٍلبػىرِّط  " ككل ذلك ناتج عن ٩بارسات اإلنساف السلبية، كُب ذلك يقوؿ اهلل تعأب 
،  كبالتإب كانت مؤسسية 1"كىاٍلبىٍحًر ٗبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيٍم بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى 
 .ا٢بسبة األداة األساسية حملاربة السلوؾ الفاسد كما يرتبط بو من منكرات

كتؤدم .  الٍب تتميز ٖبصوصيتها ا٢بضاريةة اإلسبلمياإلدارةتعد مؤسسة ا٢بسبة من أىم مؤسسات 
دكرا أساسيا ُب ٦باؿ الرقابة االحتسابية التوجيهية للنشاط اجملتمعي بصورة تضمن األسلمة ا٤بتوالية للحياة 

كاألخلقة ا٤بتنامية للسلوؾ االقتصادم االجتماعي، فينعكس ذلك ُب ا٢بد من ٭بو كاإلدارية، االقتصادية، 
.  اإلسبلميةالدكؿآليات الفساد الذم تعا٘ب منو معظم 

 :كٲبكن ٙبديد مكانة ا٢بسبة الوظائفية كدكرىا ُب تقليص فرص الفساد ُب

 مراقبة الموظفين كعماؿ الدكلة-1
يعمل احملتسب على مراقبة ا٤بوظفْب كيراقبهم ُب أعما٥بم، كيأمرىم باتقاف العمل كإخبلص النية 

كتوخي ا٤بصلحة العامة للمسلمْب، كمن رآه متأخرا عن أداء عملو أك مهمبل لواجباتو، أنكر عليو ذلك، 
 .1ليكوف ذلك درسا لو كردعا لغّبه

                                                             
، اآلية  - 1  .41سورة الرـك
 .139.عبد العزيز بن ٧بمد بن مرشد، ا٤برجع السابق، ص-  1
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أما إذا ارتكب ا٤بوظف أفعاؿ ٚبل بعدالتو ككرامتو، أك فعل أمرا مستعظما كما إذا أخذ رشوة أك 
اختلس أمواال من بيت ا٤باؿ أك قبل ىدية مقابل القياـ بعمل ما، أك جىب األمواؿ ٩بن ال يعرؼ من الناس 

، أك كاف أمّبا أك ذا جاه كاستغل منصبو ُب ٞباية مرتكب جرٲبة من إقامة ا٢بد (٧باباة)كترؾ من يعرؼ 
 .عليو، فهنا ينكر عليو ىذا الفعل فغن امتثل كإال طلب من كٕب األمر تأديبو بعزلو عن كظيفتو

 العامة اإليرادات تحصيل مراقبة-2
ال ٚبلو عمليات ا١بباية كالتحصيل للموارد العامة كاإليرادات احمللية من التجاكزات ُب حق ا٤بمولْب 
سواء كانوا ضمن األنشطة االقتصادية الفردية أك ا٤بؤسسية، األمر  الذم يؤثر سلبا ُب مدل إستمراريتهم  

ا٢بد من ٘باكزاهتا ُب ك كتكوف مهمة ا٢بسبة ا٤بالية التأكد من عدـ تعسف اإلدارة، .ُب ا٤بيداف االقتصادم
حق أرباب األعماؿ كأصحاب األنشطة االقتصادية بالسرعة ا٤بناسبة الٍب ٙبمي حركية النشاط االقتصادم 

 .1 ىذا من جهةمن التأثر السليب بتلك ا٤بمارس

 ُب الدكلة نصيب إخراج عن ٲبتنعوف قوما ىناؾ أف علمو إٔب ٭با إذا ا٢بسبة لوإبكمن جهة أخرل، ؼ
 ا٢بسبة دكر بذلك فيكوف .1جربا منهم يأخذىا أف فلو بآخر، أك بأسلوب دفعها من يتهربوف أك أموا٥بم،

 يكوف كذلك التكاليف بأقل الواجبة ا٤بالية الفرائض تأدية من ا٤بمولْب هترب أشكاؿ منع ُب حا٠با ا٤بالية
 .الدكلة موارد ؼ زيادة ك عدالة ك توازنا ٰبقق سريع رقايب بتدخل

 اإلنفاؽك ؼالصر عمليات مراقبة-3
 ا٤بخصصة األماكن ُب الدكلة نفقات معاكنيو طريق عن أك بنفسو يباشرف أ ا٢بسبة كإب على ٯبب

 الصحيحة مواضعها ُب مةاالع األمواؿ تنفق أف على يعمل فهو. 2بذخ أك إسراؼ فيو ما يكشف ك ،الو

                                                             
. كقد هنت الشريعة اإلسبلمية على فرض الضرائب الظا٤بة كالٍب تسمى سابقا ا٤بكوس على التجار، كالٍب تؤدم إٔب رفع أسعار السلع على الناس-  1

، كما ال "ال يدخل ا١بنة صاحب مكوس" كا٤بكوس ىي الضرائب الظا٤بة الٍب تؤخذ بدكف حق كتنفق ُب الباطل، فيقوؿ الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ 
ىذه سوقكم فبل ينتقص كال " ٯبوز للحكومة أف تفرض على ا٤بعامبلت خراج كنوع من الضرائب، كدليل ذلك حديث الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ 

أنظر، ٧بمود إبراىيم ا٥بيٍب، دكر ا٢بسبة كجهاز رقايب إسبلمي ُب ٞباية ا٤بستهلك، اجمللة ا٤بصرية للدراسات القانونية ". يضربن عليو خراج…//
 .22.، ص02.، ع2014كاالقتصادية، يونيو 

 .191.، ص1999أنظر، حسْب راتب رياف، الرقابة ا٤بالية ُب اإلسبلـ، دار النفائس، عماف، -  1
 .191.، صا٤برجع السابقحسْب راتب رياف، -  2
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 كجهها غّب ُب أنفقها من كل كيعاقب ٥با، ا٤بخصصة الوجوه غّب ُب إنفاقها دكف ٰبوؿ، كك٤بستحقيها
 .1مستحقيها غّب من أخذىا ٰباكؿ من كلك الشرعي،

إف قياـ مؤسسة ا٢بسبة بدكرىا التوجيهي كالرقايب سيؤدم حتما إٔب ٚبفيض التكاليف ا٢بالية الٍب 
مثل تكاليف إضعاؼ ا٢بافز ٫بو االستثمار، كتكاليف  تتحملها معظم االقتصادات العربية كاإلسبلمية،

كتكاليف حرماف رؤكس األمواؿ احمللية كاألجنبية من االنسياب  ٫بو منافذ االستثمار  تأخّب إ٪باز ا٤بشاريع،
دكف الدخوؿ ُب حلقة ا٤بعوقات البّبكقراطية، كتكاليف إضعاؼ ا٤بنافسة كخلق الفرص االحتكارية لبلقتصاد 

 .2 ا٤بنمية القتصاديات الفساد، كتكاليف ا٥بدر ا٤بتعلقة باإليراداتا٤بتنفذةا٤بوازم ا٤برتبط باألطراؼ 

ف العوائد الٍب ستنتج عن إقامة مؤسسة ا٢بسبة الرقابية  ستفوؽ التكاليف  ا٤بتعلقة  بتوطْب فإك لذا 
جهازىا ا٤بؤسسي، كال غرابة إذا كجدنا بأف إنشاء أجهزة الرقابة ا٤بستقلة، كدكاكين ا٤بظآب  كغّبىا من 

 ا٥بيئات ا٣باصة للحد من الفساد، أصبحت من ا٤بطالب الٍب تؤكد عليها بعض ا٤بؤسسات الدكلية الكربل
 .كالبنك الدكٕب كا٤بنظمات ا٢بديثة على ا٤بستول الدكٕب الٍب أنشئت بغرض مناىضة الفساد

تتؤب مؤسسة ا٢بسبة االجتماعية الرقابة على ا٤بؤسسات كُب إطار احملافظة على األمواؿ العامة، 
 الوقفية ا٣بّبية التكافلية كمتابعة عمليات تنميتها كصيانتها كتتأكد من مدخليها كمصاريفها

 كقد أشار . كٛبكْب الفئات ا٤بستحقة من االنتفاع ٖبدماهتايسّبكنفقاهتا لضبطها كترشيدىا، كتعمل على ت
أمواؿ األكقاؼ " معظم كتاب ا٢بسبة إٔب ىذه ا١بوانب، فنص أحدىم على أف مؤسسة ا٢بسبة تنمي  

 كرغم قياـ مؤسسة، "كإمضاء مصارفها على شركط كاقفيها ك٧بصو٥با، ٗببلحظة أصو٥با، كاحملافظة على ريعها
األكقاؼ بدكرىا ُب إدارة شؤكهنا إال أف مؤسسة ا٢بسبة  تقـو بالرقابة التوجيهية التحرزية منعا من حدكث 

                                                             
 نفعهم يعود الفقهاء ألف ا٣باص؛ مالو منالشعراء  عفيف كيعطي العاـ، ا٤باؿ من الفقهاء يعطي العزيز عبد بن عمرالراشدين  ا٣بلفاء خامس كاف-  1

أنظر، سيد حسن   . العامة ا٢باجات من فخرج للمسلمْب، كليس ٥بم، خاص نفع فعطاؤىم راءالشع ا أما عامة، ٢باجة سد فإعطاؤىم األمة، على
٦بلة كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، - دراسة مقارنة بالنظاـ ا٤بإب اإلسبلمي–عبد اهلل، ا٢بجم األمثل للنفقات العامة 

 .226.، ص30.، ع2005ديسمرب 
2
  :(15/04/2015أطلع عليو بتاريخ )  أنظر، صاّب صا٢بي، مكانة مؤسسة ا٢بسبة ُب االقتصاد اإلسبلمي، ٕبث منشور على ا٤بوقع- 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=10270&d=1118148366 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=10270&d=1118148366


آنيات مكافحة انفساد                                                            ثانيانباب ال  
 

570 

 

 ا٥بدر  ُب ا٤بوارد التكافلية أك كقوع اإلجحاؼ ُب توزيع منافعها
1. 

 مراقبة كحماية المرافق العامة-4 
للمجتمع حق على أفراده، تتكفل الدكلة اإلسبلمية ٩بثلة بوإب ا٢بسبة كتعاكف رعاياىا على حفظو 

حيث تعمل كالية ا٢بسبة على . 2كٞبايتو، كىذا ا٢بق يتمثل ُب احملافظة على ا٣بدمات العامة من اإلٮباؿ
ضماف عدـ االعتداء على األراضي العامة كاستغبل٥با ُب ا٤بصاّب كاألغراض الشخصية، ككذا ٞباية ا٤بنشآت 

العامة من التخريب، فيعمل احملتسب على صيانتها كتوفّب ا٤بوارد ا٤بالية البلزمة لذلك من بيت ماؿ 
 .ا٤بسلمْب

 شمولية الرقابة في كالية الحسبة-5

، كلقد بدأت عملية إدارية بسيطة، ٗبا يناسب "احملتسب"لقد أظهر اإلسبلـ اإلدارم مفهـو 
مفاىيم تطور العصر اقتصاديا ك٘باريا كماليا، كلكنها بالطلع تطورت كتوسعت مع العصور كقضاياه كآلياتو 

 .3كأساليبو

فقد كاف احملتسب يراقب الصناع، كالتجار، كا٤بزارعْب، كا٤برافق، ككاف اقتصاديا ىو من ٰبدد 
التسعّبة، كىو من يقيم جودة ا٤بنتج ا٤بصنع كينظر إٔب أدكاتو كطريقة األداء ٗبعايّب ٧بددة تناسب الصناعة 

كاآلليات ا٤بستخدمة، ككاف من شأف كل ىذا أف ٱبلق ٦باال تنافسيا أقل ما يقاؿ عنو أنو تقل فيو كثّبا فرص 
 .الفساد، فبل ٧باباة كال كساطة كال رشوة، بل كانت األفضلية ٤بن يقدـ كيعرض األحسن

كتنبع أٮبية مؤسسة ا٢بسبة من حجم مهامها كطبيعة اختصاصاهتا كمكانتها الوظيفية ُب 
االقتصاديات اإلسبلمية للتقليل من تطور أشكاؿ كآليات الفساد االقتصادم، ك٭بو اال٫برافات السلبية 

 كرفع مستويات التنافسية من خبلؿ مدخل مؤسسي ،ا٤برتبطة بو بصورة تؤدم إٔب ترقية األداء االقتصادم
 كالعقائدية ُب ٙبسْب مستويات اإلنتاجية الفردية ، كاألخبلقية،موضوعي يرتكز على دكر ا١بوانب الشرعية

                                                             
1
 .ا٤برجع نفسوصاّب صا٢بي، -  

. 184.عبد اهلل بن عبد احملسن الطريقي، ا٤برجع السابق، ص-  2
 .159.، ص2016ف، .ـ.، أكادٲبية أكسفورد العليا، د01.،ط-النظرية كالتطبيق–أنظر، عبد اللطيف ٞبزة، ا٤بصارؼ اإلسبلمية -  3
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 .1كا١بماعية ٗبختلف األنشطة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية ُب اجملتمع اإلسبلمي

مراقبة مدل االلتزاـ بمقاييس الجودة ك اإلتقاف -6
فتقل بصورة معتربة ظاىرة الغش كالتزييف  كالتقتّب الٍب أضحت تلعب مؤسسة ا٢بسبة دكرا معتربا 

 كذلك عن ،ُب توجيو السلوؾ اإلنتاجي التنافسي توجيها ٯبسد االلتزاـ ٗبقاييس ا١بودة كضوابط اإلتقاف
طريق منع كافة ا٤بمارسات السلبية با٤بؤسسات اإلنتاجية كالٍب تؤدم إٔب اإلخبلؿ  با٤بقاييس كالضوابط 
  .2ا٤بعركفة ضمن كل سلعة السمة ا٤بميزة للبيئة احمليطة بالعملية اإلنتاجية سواء ُب القطاع الصناعي أك  غّبه

 

                                                             
 .ا٤برجع نفسوصاّب صا٢بي، -  1
2
 .ا٤برجع السابقصاّب صا٢بي، -  
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على ضوء ما تقدـ، كُب إطار ما تناكلو البحث من استعراض تشريعي للنصوص كاآلليات ا٤بتعلقة 
ٗبكافحة الفساد ُب ا١بزائر، يسهل مبلحظة أف ىذا النوع من الدراسات ىو من ا٤بواضيع الشيقة الذم 

 .ٯبمع ُب طياتو ذلك التناسق بْب فركع القانوف كسائر العلـو االجتماعية األخرل

كقد تبْب لنا من خبلؿ ىذه الدراسة أف الفساد ظاىرة مركبة ٚبتلف فيها األبعاد السياسية كاإلدارية 
كاالقتصادية كاالجتماعية ُب مركب معقد من الناحية الواقعية، كلذلك فإف ظاىرة الفساد شأهنا شأف أم 
ظاىرة اجتماعية أخرل ال ٙبدث نتيجة لعامل كاحد بعينو، كإ٭با ىي نتيجة ٦بموعة من الظركؼ كالعوامل 

 .الٍب تتفاعل ُب إحداثها كانتشارىا

كما تبْب لنا أف الفساد ال ٲبكن عزلو عن ا٤بناخ الذم يسود فيو، كالذم ٲبكن أف يسهل من انتشاره 
أك ٰبد منو، كعلى ىذا يعم الفساد ُب ظل ا٤بناخ السياسي الذم يدعم كيكرس أ٭باط العبلقات الشخصية 
كاالستغبللية، كبالتإب ٛبيل ا٢بكومات الٍب يسود فيها ىذا النظاـ إٔب تفضيل أشخاص ينتموف إٔب أحزاب 

 كما أهنا تسعى إٔب كضع سياسات ثابتة هتدؼ إٔب استمرار ا٤بزايا .أك ٝباعات عرقية أك مناطق معينة
كا٤بكاسب ا٣باصة للنخب السياسية كاإلدارية، كمن ٍب فإف البحث عن استئصاؿ الفساد يتطلب ٙبديات 

 .ىامة كتحدم التخلص من ىذا ا٤بناخ العاـ

كمن ىذا ا٤بنطلق، تبلورت أفكار الدراسة من خبلؿ كصف ظاىرة الفساد، استنادا إٔب مكونات 
فقد . البيئة، كمعطيات الواقع، كاعتمادا على القراءات كاإلحصاءات ا٤بتوافرة حوؿ ىذه الظاىرة ُب ا١بزائر

جرل البحث حوؿ اكتشاؼ العبلقة بْب الفساد ك٦بموعة من ا٤بتغّبات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية، أين تطلب التفسّب عرض بعض اال٘باىات النظرية الٍب تناكلت عوامل الفساد كآثاره، كصار ىناؾ 

على التكاليف السلبية الناٝبة عن الظاىرة، كعلى فرض -  كىو األىم–توافق ُب كل ىذه اال٘باىات 
 .ضركرة إدانة الفساد كمكافحتو

كما ٠بحت ىذه الدراسة للوقوؼ على آثار الفساد ُب القطاع ا٢بكومي، حيث يعد أحد أبرز 
ا٤بعوقات األساسية ُب ٘بسيد التنمية ا٤بستدامة نظرا لسوء التسيّب، كإىدار ا٤بوارد الطبيعية كالطاقات البشرية 
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كىو ما أدل بدكره إٔب نتائج كارثية على الدكلة كاجملتمع، من حيث استنزاؼ موارد الدكلة، كاتساع دائرة 
 .الفقر، كهتميش فئات كاسعة من اجملتمع كالعجز عن تلبية ا٢باجات األساسية

كمن ا٣بطأ االعتقاد أف أخطر نتائج الفساد ىو ىدر ا٤باؿ العاـ أك ا٣باص، كلكن ا٢بقيقة ىو ذلك 
ا٣بلل الذم يصيب أخبلقيات العمل كقيم اجملتمع، حيث تضعف ا٤بؤسسات ا٢بكومية كيَباجع أداؤىا، 

كلقد ارتبطت حياة قطاع كبّب من اجملتمعات بدخوؿ سرية الفساد إٔب مصادرىا، كأصبحت دخبل أساسيا 
ليكوف صعبا أك ... تقـو عليو ترتيبات ُب ا٢بياة ال ٲبكن االستغناء عنها كالسكن كالتعليم كالعبلج

مستحيبل على ىؤالء إعادة ترتيب حياهتم كالتزاماهتم على أساس دخو٥بم الشرعية ا٢بقيقية، كىكذا فقد 
 .تشكلت دكرة حياة بدخوؿ عبلقات اقتصادية كاجتماعية قائمة على الفساد

كمن ٝبلة ما ًب التوصل إليو أف الفساد من حيث ا٤بفهـو القانو٘ب ىو ٦بموعة من ا١برائم، تتميز 
بكوف الفاعل فيها غالبا ما يكوف من ذكم الصفات، كىم األشخاص الذين يتولوف كظائف عامة، كأيضا 
الذين يقدموف خدمات عامة ٕبكم عضويتهم ُب ٦بالس منتخبة، كطنية كانت أك ٧بلية، كأف الفساد تتنوع 

صوره كتبقى الصورة األكثر شيوعا، ىي الفساد اإلدارم الذم على الرغم من صعوبة ٙبديد مفهومو، إال أنو 
 .ال يعدك أف يكوف ا٫برافا عن الوظيفة العامة، بشكل ٲبثل ُب حد ذاتو جرٲبة أك أكثر من جرائم الفساد

إضافة إٔب ذلك، ًب الوقوؼ على العبلقة بْب ا١برٲبة ا٤بنظمة كالفساد، إذ ثبت ببل مراء أف جرائم 
الفساد ال ترتكب إال من خبلؿ نشاط سرم منظم، كما أف الفساد يعد معرب آمن للجرٲبة ا٤بنظمة ُب 

٨بتلف مراحل تنفيذىا، لذلك ٙبرص العصابات كا١بماعات اإلجرامية ا٤بنظمة على نشر الفساد كتوفّب 
 .أسبابو كاستقطاب ا٤بفسدين

كما تراء أف مبادئ ا٢بكم الراشد أصبحت تشكل اليـو مطلبا حقيقيا ٢بكومات الدكؿ خاصة 
النامية منها، ٤با يوفره من فرصة مثمرة ٙبقق مكاسب ٝبة على مستول النمو االقتصادم ا٤بستقر، كونو 
يساعد على االستخداـ الفاعل للموارد ا٤بالية كحسن استغبل٥با، عن طريق ٦باهبتو للفساد بكل أشكالو 

كأنواعو، كتعزيزه لقيم الشفافية كا٤بساءلة كالرقابة ُب إدارة األمواؿ العامة، كإتاحة الفرصة لؤلطراؼ الفاعلة ُب 
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اجملتمع للمساٮبة ا١بادة ُب الرشادة كحسن تدبّب ا٤باؿ العاـ ٗبا يساعد على ٙبقيق أىداؼ كأكلويات 
 .السياسات العامة ٥بذه الدكؿ

ىذا كقد ًب الوصوؿ إٔب عدة نتائج ٚبص اإلسَباتيجية ا١بزائية الٍب تبناىا ا٤بشرع ا١بزائرم ٤بكافحة 
كبقية الفساد كالٍب من خبل٥با حاكلنا تتبع كرصد آليات القانوف ا١بنائي ُب مواجهة الفساد، كتبْب أف ا١بزائر 

 أنواعو، سنت  منها اللتزاماهتا الدكلية، كإرادة منها ٤بكافحة أشكاؿ كأ٭باط الفساد بشٌبككفاءالدكؿ، 
ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، الذم يهدؼ إٔب  2006 فّباير 20 ا٤بؤرخ ُب 06/01 القانوف

دعم التدابّب الرامية إٔب الوقاية من الفساد كتعزيز الشفافية كالنزاىة ُب تسيّب القطاعْب العاـ كا٣باص، 
 .كتسهيل كدعم التعاكف الدكٕب كا٤بساعدة 

كا٢بقيقة أف ىذا القانوف قد جاء بعد سلسة الندكات كا٤بؤٛبرات الٍب انعقدت من أجل مواجهة كقمع 
الفساد، كمن بْب أىم ىذه ا١بهود ٪بد اتفاقية األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، ككذلك اتفاقية االٙباد 

 .اإلفريقي ٤بنع الفساد كا٤بعتمدة ُب مابوتو

كإٔب جانب أف قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو أعاد ٘برٙب األفعاؿ الٍب ترمي إٔب االستغبلؿ 
السيئ للوظيفة العامة من أجل ٙبقيق ا٤بصلحة ا٣باصة، فإنو أتى ٔبرائم مستحدثة دائما بغرض كبح جناح 

الظاىرة، إذ أنو ينبِب على قواعد سياسية جنائية جديدة ترمي ُب جوىرىا إٔب معا١بة القضايا ا٤بتعلقة 
 .باإلجراـ ا٤بستجد، كيأٌب استجابة ٣بصوصيات الفساد كمكافحتو كالوقاية منو

كمن بْب ىذه األشكاؿ ا١بديدة للتجرٙب ًب استعراض جرائم الفساد ُب القطاع ا٣باص، فبسبب تطور 
ىذا األخّب كالذم أصبح يلعب دكرا متزايدا ُب ا٢بياة االقتصادية، إذ أف ما كاف ُب ا٤باضي يقع تقليديا ُب 

كنتيجة . نطاؽ صبلحيات القطاع العاـ، أصبح اآلف ينتقل على ٫بو متزايد إٔب القطاع ا٣باص ملكية كإدارة
لذلك ارتأل ا٤بشرع ضركرة ٞبايتو جزائيا كذلك من خبلؿ ٘برٙب بعض األفعاؿ ا٤برتكبة داخل كيانات القطاع 

ا٣باص، كالٍب هتدد استمرارىا كبقائها كتطورىا االقتصادم، كمن ٝبلة ىذه األفعاؿ اجملرمة ٪بد الرشوة 
 .كاالختبلس ُب القطاع ا٣باص
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كا٢بقيقة أف ا٤بشرع ا١بزائرم كإف كاف قد ألغى أغلب ا١برائم الوظيفية من قانوف العقوبات كنقلها إٔب 
قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، إال أف سياستو ُب ٦باؿ ا٤بكافحة تغّبت جذريا كىي تتجو إما إٔب 

إعادة صياغة بعض جرائم الفساد الكبلسيكية الٍب كانت كاردة ُب قانوف العقوبات كلكن بصياغة جديدة 
مع االحتفاظ بنفس األركاف تقريبا، أك أنو قاـ بتوسيع نطاؽ ك٦باؿ دائرة التجرٙب ُب بعض جرائم الفساد 

كما فعل ُب إطار رشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب، أك أنو استحدث جرائم فساد جديدة كتلقي ا٥بدايا 
 .كاإلثراء غّب ا٤بشركع

أما من ناحية العقوبات، فقد قاـ ا٤بشرع ا١بزائرم بتجنيح جرائم الفساد كىذا بتقرير عقويات أصلية 
تتمثل ُب ا٢ببس كالغرامة بدال من السجن، كا٤بشرع كإف كاف قد ٚبلى عن العقوبات ا١بنائية إال أنو استبد٥با 

بعقوبات جنحية مغلظة، ناىيك عن إقراره ٗبسؤكلية الشخص ا٤بعنوم عن جرائم الفساد، كاستحداثو 
١بزاءات أخرل ذات طابع مإب كا٤بصادرة، كأخرل ذات طابع مد٘ب كإدارم إبطاؿ العقود كالصفقات 

 . كالرباءات كاالمتيازات

ك٤با كانت أساليب التحرم التقليدية غّب قادرة على التصدم ٥بذه األشكاؿ اإلجرامية الٍب تتسم 
بالتشابك كٛبيز مرتكبوىا باالحَبافية، فقد ضمن ا٤بشرع ا١بزائرم من خبلؿ قانوف الوقاية من الفساد 

 .كمكافحتو أساليب جديدة للبحث كالتحرم عن جرائم الفساد تساير تطورىا

كما خلص البحث إٔب أف ا٤بشرع ُب سبيل مكافحتو ١برائم الفساد قاـ باستحداث آليات إدارية 
متخصصة ذات طبيعة رقابية كا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد، كًب الوقوؼ على ٝبلة من النقائص الٍب 

ٙبوؿ دكف قيامها ٗبهامها على أحسن حاؿ كغلبة الطابع االستشارم كالتحسيسي على مهامها، ك٧بدكدية 
 .الدكر الرقايب الذم تقـو بو، كتقييدىا ُب ٙبريك الدعول العمومية عند معاينة إحدل جرائم الفساد

ىنا كاف من الضركرم البحث ُب آليات أخرل غّب ر٠بية تضطلع ٗبهاـ مكافحة الفساد، فكانت 
البداية مع تنظيمات اجملتمع ا٤بد٘ب، ىذه األخّبة الٍب ٛبؤل الفراغ الذم يَبتب عن تقهقر الدكلة من ٦باالت 

كيبلحظ أف ىذه التنظيمات ىي الٍب ٙبصن الفرد ضد السلطة كالدكلة من ناحية، . خدمية أك إنتاجية
كٙبصن الدكلة ضد االضطرابات االجتماعية العنيفة من ناحية أخرل، فعضوية أحد ىذه التنظيمات تتيح 
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للفرد قدرا أكرب من ا٢بماية ُب حالة انتهاؾ أحد أجهزة الدكلة ٢بقوقو اإلنسانية، كما أهنا تقنن السلوؾ 
 .االجتماعي ألعضائها ُب مواجهة الدكلة

إف أٮبية اجملتمع ا٤بد٘ب تكمن ُب قدرتو على تأطّب ا٤بواطنْب للعمل التطوعي ُب الشأف العاـ، كُب كل 
كذلك من خبلؿ إشراؾ األفراد كالناس ُب األنشطة االقتصادية . قيم ا٤بشاركة ا٤بدنية كالتنمية التشاركية

لذا فإف مؤسسات . كاالجتماعية كتعمل على تنظيمهم ُب ٝباعات ذات قوة للتأثّب ُب السياسات العامة
اجملتمع ا٤بد٘ب تساعد على ٙبقيق إدارة أكثر ترشيدا للحكومة، من خبلؿ عبلقاهتا بْب األفراد كا٢بكومة 

كأيضا تعبئتها ألفضل ا١بهود الفردية كا١بماعية الٍب ٲبكن استخدامها من أجل تعميق ا٤بساءلة كالشفافية 
 .كٞباية ا٤بواطن من تعسف اإلدارة

كُب معرض ا٢بديث عن دكر كسائل اإلعبلـ ُب مكافحة الفساد خلص البحث إٔب أف بناء ٦بتمع 
دٲبقراطي تنتفي فيو مظاىر الفساد كالرشوة لن يتم من دكف منظمة إعبلمية حرة كقوية، حرة من حيث 

الضمانات القانونية الٍب ٯبب أف تتوفر لتمنع ىيمنة الضغوط ا٤بختلفة كأيضا من سيطرة السلطة أك لوبيات 
ا٤باؿ كالسياسة، كقوية من حيث تأثّبىا ُب كشف فضائح الفساد للرأم العاـ، على اعتبار أهنا تشكل 

 .سلطة شعبية تعرب عن ضمّب اجملتمع كٙبافظ على مصا٢بو الوطنية

ٍب انساؽ تيار البحث إٔب بلورة رؤية إسَباتيجية ضد الفساد قائمة على اإلصبلح بأبعاده اإلدارية 
اإلرادة كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كخلصنا إٔب أف ٪باح ىذه الرؤية متوقف على مدل توافر 

السياسية كالشعبية الفعلية، كمصدرىا الوعي باألكضاع ا٢بالية، كالفهم العلمي ا٤بوضوعي للظاىرة، كالتنفيذ 
 .الصحيح آلليات احملاسبة

ك٤با كاف الفساد من أشد ا٤بعاصي الٍب حاربتها الشريعة اإلسبلمية، فقد أكلت ٥با اىتماما كبّبا منذ 
 قرنا مضت، حيث جعل اهلل ا٤باؿ من الكليات ا٣بمس الٍب ٯبب احملافظة عليها، فوضعو 14أكثر من 

الطبيعي داخل النسق ٯبعلو موازيا للنفس كالدين كالنسل كالعقل، ناىيك عن ٛبيز اإلدارة اإلسبلمية بوضع 
 .كسائل كآليات كقائية كرقابية ُب مكافحة الفساد، كتلك ا٤بتعلقة بديواف ا٤بظآب ككالية ا٢بسبة
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كبعد العرض السابق جملموع النتائج ا٤بتوصل إليها ُب ىذه الدراسة، ننتقل إٔب إبراز أىم ا٤ببلحظات 
 :كاالقَباحات الٍب ًب تسجيلها هبا كىي

حبذا لو استعمل ا٤بشرع تسمية جرٲبة ا٤بتاجرة بالنفوذ بدال من استغبلؿ النفوذ، كىذا ٛباشيا مع  -
 .du trafic d’influenceالنص ُب صيغتو بالفرنسية كالٍب تتكلم عن 

، ُب حْب أف ا٤بادة 9ـ كالٍب أحالت إٔب ا٤بادة .ؼ.ك. ؽ34تصحيح ا٣بطأ الذم كقع ُب ا٤بادة  -
 كالٍب ٘بـر تضارب 34 ىي الٍب كانت مقصودة باإلحالة ألف ٧بتواىا يتفق مع عنواف ا٤بادة 8

 .ا٤بصاّب

ضركرة ٙبديد ا٤بدة الٍب ٯبب فيها التصريح با٤بمتلكات عند هناية العهدة االنتخابية أك ا٣بدمة  -
ألف عدـ ٙبديدىا ُب حقيقة األمر، يفرغ إجراء التصريح با٤بمتلكات من ٧بتواه، طا٤با أف الغرض 

منو أصبل، ىو الوقوؼ على الفارؽ غّب ا٤بربر ُب الذمة ا٤بالية كالذم قد يطرأ بْب فَبٌب توٕب 
 .ا٤بهاـ، كانتهائها

إف ترؾ اجملاؿ للسلطة التقديرية للجهة الوصية أك السلمية ا٤بباشرة من أجل إحالة التصريح أماـ  -
ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، قد يؤثر على فعالية عمل ا٥بيئة كمعا١بتها 

للمعلومات إذا ما أسيئ استخداـ ىذه السلطة التقديرية، كعليو حبذا لو يتدارؾ ا٤بشرع ىذا 
 .األمر من أجل ٙبديده مدة معينة ال ٯبوز ا٣بركج عليها

ـ غّب دالة على مضموف .ؼ.ك. ؽ38إف التسمية الٍب اعتمدىا ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ا٤بادة  -
 .ا١برٲبة، كعليو حبذا لو يغّب ا٤بشرع التسمية إٔب جرٲبة تلقي ا٥بدايا كتقدٲبها

 إف عبارة جرٲبة التعسف ُب ا١بباية أفضل من مصطلح الغدر كوهنا األقرب ُب الداللة على  -
ماىية ىذه ا١برٲبة، ذلك أف مصطلح الغدر ال يوحي بشكل جلي عن موضوع ا١برٲبة، فهو ليس 

 .من ا١بنس اللغوم ا٤بكوف لركنها ا٤بادم
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ـ لتتماشى حسب ما كانت تنص عليو ا٤بادة .ؼ.ك. ؽ35حبذا لو يقـو ا٤بشرع بتعديل ا٤بادة  -
 سنوات الٍب تلي تاريخ 5ع، كىي ا٤بادة الٍب كانت ٛبدد النطاؽ الزمِب للتجرٙب ٤بدة . ؽ124

انتهاء ا٤بوظف من أعماؿ كظيفتو  كىذا لئلحاطة بتبلعبات ا٤بوظف الذم يقدـ على االستقالة 
بعد هتيئة مصا٢بو غّب ا٤بشركعة ليقـو فيما بعد بأخذىا دكف الوقوع ٙبت طائلة التجرٙب 

 .كالعقاب

كاف من األفضل اإلبقاء عن العمليات ا٤بتعلقة با٤براجعة ضمن نطاؽ األفعاؿ اجملرمة ُب جنحة  -
 .احملاباة كذلك على غرار ما كاف ينص عليو النص القدٙب قبل التعديل

ـ لتشمل ٘برٙب الرشوة ُب .ؼ.ك. ؽ27هنيب با٤بشرع التدخل من أجل تعديل نص ا٤بادة  -
 من قانوف تنظيم الصفقات العمومية كتفويضات 06صفقات كل ا٥بيئات ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 

 .ا٤برفق العاـ

بصورة غّب "بعبارة " بصورة خفية"ـ ، كاستبداؿ عبارة .ؼ.ك. ؽ39تعديل أحكاـ ا٤بادة  -
، ك ىي العبارة الٍب تتماشى كاإلطار العاـ لقانوف مكافحة الفساد الذم من بْب أىدافو "قانونية

 .الشفافية ُب ا٢بياة السياسية

ـ بإٯباد ا٤بربر القانو٘ب الذم يسمح ٖبركج .ؼ.ك. ؽ56نقَبح إعادة النظر ُب صياغة ا٤بادة  -
ٙبديد ا١بهة القضائية ا٤بختصة بنظر ، كالشحنة ا٤بشبوىة من ٦با٥با اإلقليمي بدال من ضبطها

تضمْب قواعد إجرائية ٙبدد ، ككذا الدعول لتفادم حدكث تضارب ُب االختصاص القضائي
 .ا١بهات ا٤بخولة بإجراء التسليم ا٤براقب كاألماكن الٍب تقع العملية ٙبت رقابتها، كمدة اإلجراء

حبذا لو يقـو ا٤بشرع بتمديد االختصاص احمللي لكل ضباط الشرطة القضائية العاديْب إٔب كامل  -
 .ج.إ. ؽ16الَباب الوطِب ُب جرائم الفساد أسوة با١برائم ا٣بطّبة الواردة ُب ا٤بادة 

تفعيل دكر أجهزة الرقابة كإعطائها الصبلحيات الواسعة للقياـ بدكرىا على أكمل كجو، كىذا  -
من خبلؿ منح استقبللية أكرب ُب عملها، حٌب يتسُب ٥با مساعدة أجهزة اإلدارة العامة على 
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ٙبسْب األداء كتقوية الشفافية كا٢بفاظ على ا٤باؿ العاـ، ككذا التأكيد على ضركرة نشر ىذه 
 .ا٥بيئات لتقاريرىا، كخاصة منها ا٥بيئات ا٤بتخصصة ٗبكافحة الفساد

 .تعزيز التعاكف الدكٕب كاإلقليمي بْب األجهزة األمنية كالقضائية حملاصرة ظاىرة الفساد كمرتكبيها -

 .ٙبسْب ظركؼ ا٤بوظف العاـ من خبلؿ خلق نظاـ حوافز متميز -

تفعيل دكر الرب٤باف ُب مكافحة الفساد عن طريق مراقبة كمساءلة ا٢بكومة على تقصّبىا ُب إدارة  -
 .كتسيّب األمواؿ العامة

تنمية ا٤بنظومة القيمية لدل ا٤بواطنْب كا٤بوظفْب على السواء ا٤بستمدة أساسا من الشريعة  -
 .اإلسبلمية، كبث ركح الوالء كاالنتماء للوطن كا٢برص على ا٤بصلحة العامة

ُب هناية ا٤بطاؼ، فإف ىذه الدراسة ٗبا طرحتو من فرضيات كما توصلت إليو من نتائج، تفتح 
الباب لئلستمرار ُب فهم األزمات الٍب تتخبط فيها ببلدنا، ك٧باكلة رسم سياسة ٢بلها، انطبلقا 
من تكسّب احملظور ُب القوؿ كا٤بمارسة، كأمل الباحث كبّب ُب أف يكوف ىذا العمل ا٤بتواضع قد 

 .حقق مقاصده

 .كاهلل نسأؿ بأف يقينا ٝبيعا شر الفساد بكل أشكالو كألوانو
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 التشغيل في الخاص القطاع مساىمة

العدد أإلجمالي للعماؿ السنوات 
 أألجراء

حصة القطاع 
 الخاص 

 النسبة المئوية

1967 874000 299800 34.3 
1970 1028700 349800 34 
1981 2322000 655000 28.2 
1982 2465000 657400 26.7 
1986 2921000 717000 24.5 
1990 3609000 952800 26.4 

عيسى مرازقة،  القطاع الخاص كالتنمية في الجزائر، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه : المصدر
 ،في العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية  كعلـو التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

 . 111ص ،2006-2007
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             2005-2003:الفترة خالؿ بالجزائر التشغيل في الخاص القطاع      مساىمة
 الوحدة العامل األلف

 2005 2004                        2003 البياف
المجمو الخاص  العاـ المجموع الخاص  العاـ

 ع
المجمو الخاص  العاـ

 ع
 1380 1352 28 1617 1592 25 1412 1361 51 الفالحة

 1059 664 395 1060 715 345 804 500 304 الصناعة

أألشغاؿ 
العمومية ك 

 البناء

87 713 800 100 868 968 87 1125 1212 

التجارة ك 
 البناء

216 1452 3668 2208 1945 4153 2454 1939 4393 

 8044 5080 7798 7798 5120 2678 6684 4026 2658 المجموع

 

 .2007 الديواف الوطني لإلحصائيات، نشرة :المصدر
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 (2010-1996)في الجزائر، مصر ك السعودية القانون  سيادة مؤشر

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 

الجزائر  0.93- 0.87- 0.88- 0.8- 0.76- 0.7- 0.73- 0.88- 0.92- 1.08- 1.17- 1.08-
مصر  0.39- 0.46- 0.51- 0.38- 0.64- 0.48- 0.48- 0.51- 0.44- 0.3- 0.27- 0.26-
دية كالسع 0.42- 0.34- 0.31- 0.36- 0.42- 0.34- 0.42- 0.29- 0.31- 0.35- 0.4- 0.41-

- ميلود كعيل، المحددات الحديثة للنمو االقتصادم في الدكؿ العربية كسبل تفعيلها، :لمصدرا
، أطركحة دكتوراه في العلـو 1990/2010، مصر، السعودية، دراسة مقارنة خالؿ الفترة رحالة الجزئ

 .271.، ص2013/2014، 3االقتصادية، جامعة الجزائر 
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  2015-1988مؤشر فجوة الفقر في الجزائر للفترة 

  

2015 2009 2008 2000 1990 1988 
 مؤشر فحو الفقر  0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2

 األىداؼ اإل٭بائية لؤللفية ا٤بستحقة 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3

 

فطيمة حاجي، إشكالية الفقر في الجزائر في ضل البرامج التنموية للجزائر للفترة : المصدر
، مذكرة ماجستير،كلية العلـو االقتصادية ك التجارية ك علـو التسيير، جامعة محمد 2005-2014

 .266، ص 2014  /2013خيضر، بسكرة،
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 .2011-2002تطور مؤشر أسعار االستهالؾ السنوم للفترة 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

ا٤بؤشر 
 العاـ

101.43 105.75 109.95 11.47 124.05 118.24 123.98 131.10 136.23 142.4 

 4.52 3.91 5.74 4.88 3.68 2.31 1.38 3.97 4.28 1.43 %التغّب

-2005فطيمة حاجي، إشكالية الفقر ُب ا١بزائر ُب ضل الربامج التنموية للجزائر للفَبة : المصدر
، مذكرة ماجستّب،كلية العلـو االقتصادية ك التجارية ك علـو التسيّب، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة، 2014
 .139، ص2013/2014
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 المنتخبوف ك المقاطعوف في االنتخابات

1995،1997،1999،2002،2004،2009 
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األسباب كاآلثار –محمد حليم ليماـ، ظاىرة الفساد السياسي في الجزائر : المصدر
.141.، ص2011، مركز دراسات الوحدة العربية، بيركت1.،ط-كاإلصالح
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  .مليوف دينار جزائرم: الوحدة(1977-1974)التوزيع الجغرافي للواردات في الفترة 

            السنوات 
 المناطق

1974 1975 1976 1977 

 :أكربا
 ألمانيا
 فرنسا
 بريطانيا 
 اسبانيا

12030 
2298 
4952 
632 
884 

16799 
2703 
8292 
806 
878 

15312 
3246 
6014 
1013 
812 

20137 
4275 
7115 
875 
1446 

البلداف 
 :االشتراكية

االتحاد 
 السوفيتي

951 
488 

905 
284 

1139 
468 

1451 
374 

 :البلداف العربية
 ا٤بغرب
 تونس

272 
173 
76 

218 
105 
69 

185 
 غ ـ 
91 

289 
 غ ـ
91 

 :باقي دكؿ العالم
 أمريكا
 الياباف

1501 
2130 
533 

5834 
3572 
873 

5541 
2632 
1188 

7670 
2561 
1805 

 29576 22177 23756 17754 المجموع
نعيمة زيرمي، التجارة الخارجية الجزائرية من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوؽ، مذكرة :المصدر

  .105، ص2011 -2010ماجستير، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية، جامعة تلمساف،
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 (1998إلى جواف  )عدد المؤسسات التي أغلقت بابها

القطاع القانوني 
 القطاعات االقتصادية

مؤسسات 
عمومية 
 اقتصادية

مؤسسات عمومية 
 محلية

المؤسسات 
 الخاصة 

 المجموع

 25 2 18 5 الفالحة 
 443 - 383 60 الصناعة
 249 - 195 54 البناء ك األشغاؿ العمومية 
 98 - 83 15 الخدمات
 815 2 679 134 المجموع

 

المجلس الوطني االقتصادم ك االجتماعي، تقرير حوؿ اآلثار االقتصادية ك االجتماعية : المصدر
 .1998لبرنامج التعديل الهيكلي، نوفمبر 
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 حجم تهريب األمواؿ إلى الخارج

 

 

، مركز 1.، ط-األسباب ك اآلثار ك اإلصالح-محمد حليم ليماـ، ظاىرة الفساد في الجزائر : المصدر
 .173، ص2011كحدة الدراسات العربية، بيركت، 
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 (1998-1980)التضخم في الجزائر في الفترة 
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات

 9.3 7.9 7.5 12.3 10.5 8.2 6 6.2 14.7 9.2 %التضخم

 

 .الديواف الوطني لإلحصاءات الجزائر: المصدر

 www.ons.dz: الموقع
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 مليار دكالر أمريكي : الوحدة( 1998-1990)تطور المديونية الجزائرية في الفترة 

السنوات                
 الديوف              

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ديوف متوسطة 
ك طويلة 
 األجل

26.588 26.636 25.886 25.024 28.250 31.317 33.230 31.060 30.261 

ديوف قصيرة 
 األجل

1.791 1.239 0.792 0.700 0.636 0.256 0.421 0.162 0.212 

 30.473 31.222 33.651 31.573 29.486 25.724 26.678 27.875 28.379 المجموع

 

مدني بن شهرة، اإلصالح االقتصادم ك سياسة التشغيل، التجزئة الجزائرية، الطبعة : المصدر
 .144ص ،2009األكلى، دار الحامد للنشر ك التوزيع، األردف، 
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 القرآف الكريم -

 المراجع العامة: أكال

 باللغة العربية-1

 .1999، دار النهضة العربية، القاىرة، 1.إبراىيم عيد نايل، ا٤بواجهة ا١بنائية لظاىرة غسيل األمواؿ، ط -1
، 02.األبشيهي شهاب الدين بن ٧بمد، ا٤بستطرؼ ُب كل فن مستظرؼ، ٙبقيق مفيد ٧بمد قمحية، ط -2

 .1986، دار الكتب العلمية، بّبكت، 02.اجمللد
 ، دار04.عطا، اجمللد  القادر عبد ٙبقيق ٧بمد القرآف، اهلل، أحكاـ عبد بن ٧بمد بكر أبو العريب،  ابن -3

 .ف.س.، دكالنشر، لبناف للطباعة الفكر
 .ف.س.ابن تيمية تقي الدين، السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعية، دار ا٤بعرفة، بّبكت، د -4
 .1960ابن حجر العسقبل٘ب، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار ا٤بعرفة، بّبكت،  -5
 .ف.س.، دار صادر، بّبكت، د05.ابن سعد ٧بمد بن منيع البصرم، الطبقات الكربل، اجمللد  -6
ابن عبد السبلـ عز الدين عبد العزيز، القواعد الكربل، ٙبقيق نزيو كماؿ ٝباؿ، عثماف ٝبعة ضمّبية،  -7

 .2000، دار القلم، دمشق، 2.ط
 .1983، دار الفكر، بّبكت، 1.ابن كثّب إ٠باعيل بن عمر الدمشقي، تفسّب القرآف العظيم، ج -8
 .ف.س.، مكتبة ا٤بعارؼ، بّبكت، د07.ابن كثّب ا٠باعيل بن عمر، البداية كالنهاية، اجمللد  -9

 .ف.س.، دار لساف العرب، بّبكت، د2.ابن منظور أبو الفضل ٝباؿ الدين، لساف العرب، اجمللد -10
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 .2011للنشر كالتوزيع، األردف، 

 

باللغة الفرنسية -ب

1- ALT Eric et LUC Irène, la Lutte contre la corruption, 1
ère

 édit, Presses 

Universitaires de France, Paris, Avril 1997. 

2- BENACHENHOU Mourad, Dette extérieure, corruption, responsabilité 

politique, édit. DAHLEB, Alger, 1998. 

3- BERTOSSA Bernard, CASSANI Ursula et d’autres, Lutte contre la 

corruption internationale, the never ending story, Schulthess Verlag, édit. 

ROMANDES, 2011. 



 

607 

 

4- BNOU-NOUÇAIR Radouane, La lutte mondiale contre la corruption de 

l’empire romain à l’ère de la mondialisation, édit. L’HARMATTAN, 

Paris, 2007. 

5-  BRUCE M.Bailey , La lutte contre la corruption : Questions et stratégies, 

Agence canadienne de développement international, Québec, 2000. 

6- DELLATTRE Isabelle, Corruption a foison regards sur un phénomène 

tentaculaire, édit. HARMATTAN, Paris, 2003. 

7- DEMBINSKI, Paul H,  Conflits d’intérêts - Le déni de l’éthique », in 

rapport moral sur l’argent  dans le monde 2003/2004, Association 

d’économie financière, Paris, 2004. 

8- DOGANIS Carine, Aux origines de la corruption, 1
ère

 édit, Presses 

Universitaires de France, 2007. 

9- DOMMEL Daniel, Face a la corruption –peut –on l’accepter ? Peut –on la 

prévenir ? Peut –on la combattre ? édit. Ibn khaldoun, Alger, 2004. 

10- KLITGARD Robert , Combattre la corruption, Nouveaux Horizons, 

Paris, 2000 

11- KOMTSINDI Valère Nkelzok, La corruption : une lecture 

systémique, 1
ère

 édit, édit. Dianoïa, 2004. 

12- MAGNOULOUX Hervé, La corruption, Collection ETHIQUE et 

DEONTOLOGIE, Librairie de l’université d’Aix en Provence, 2005. 

13- PRADA-BORDENANE Emmanuel, La gestion des conflits 

d’intérêts,  l’expérience de la France, édit OCDE, Paris, 2005. 

 

 كالمذكرات األطركحات-2

 األطركحات: أكال

 باللغة العربية-أ



 

608 

 

، رسالة مقدمة -حالة ا١بزائر–بوزيد سايح، دكر ا٢بكم الراشد ُب ٙبقيق التنمية ا٤بستدامة بالدكؿ العربية  -1
لنسل شهادة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب كالعلـو التجارية، جامعة 

 .2012/2013تلمساف، 

، أطركحة دكتوراه ُب العلـو 2010 -1989حسْب مرزكد، األحزاب كالتداكؿ على السلطة من  -2
 .2011/2012، 03السياسية كالعبلقات الدكلية، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة ا١بزائر 

ٞبود ٞببلي، ا٤بساكاة ُب توٕب الوظائف العامة ُب القوانْب الوضعية كالشريعة اإلسبلمية، رسالة مقدمة  -3
 .1992/1993للحصوؿ على دكتوراه دكلة ُب القانوف، جامعة ا١بزائر، 

دليلة مباركي، غسيل األمواؿ، أطركحة دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ا٢باج ٣بضر،  -4
 .2007/2008باتنة، 

رٞبة زيوش، ا٤بيزانية العامة للدكلة، أطركحة دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ، جامعة مولود معمرم، جامعة تيزم  -5
 .2011كزك، 

 أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، –دراسة ميدانية حوؿ الظاىرة –زىرة بن ٱبلف، الرشوة ُب ا١بزائر  -6
 .2009/2010جامعة تلمساف، 

دراسة –سيد أٞبد كبدا٘ب، أثر النمو االقتصادم على عدالة توزيع الدخل ُب ا١بزائر مقارنة بالدكؿ العربية  -7
 .2012/2013، أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، جامعة تلمساف، -ٙبليلية كقياسية

، أطركحة -دراسة حالة االقتصاد ا١بزائرم–سيدم ٧بمد شكورم، كفرة ا٤بوارد الطبيعية كالنمو االقتصادم  -8
دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب كالعلـو التجارية، جامعة تلمساف، 

2011/2012. 

دراسة حالة ا١بزائر –شعباف فرج، ا٢بكم الراشد كمدخل حديث لَبشيد اإلنفاؽ العاـ كا٢بد من الفقر  -9
 .2011/2012، 3أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، جامعة ا١بزائر - 2000/2010

عبد اهلل بوصنوبرة، ا٢بركة ا١بمعوية ُب ا١بزائر كدكرىا ُب ترقية طرؽ ا٣بدمة االجتماعية ُب ٦باؿ  -10
 .2010/2011رعية الشباب، أطركحة دكتوراه، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة سكيكدة،  



 

609 

 

فارس بن علوش بن بادم السبيعي، دكر الشفافية كا٤بساءلة ُب ا٢بد من الفساد اإلدارم ُب  -11
القطاعات ا٢بكومية، أطركحة دكتوراه ُب العلـو األمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو 

 .2010األمنية، الرياض،  

، -حلة بعض الدكؿ ا٤بدينة–فضيلة جنوحات، إشكالية الديوف ا٣بارجية ُب الدكؿ العربية  -12
 .2005/2006أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية، جامعة ا١بزائر، 

دراسة مقارنة بالقانوف -٧بمود ٧بمد عطية معابرة، الفساد اإلدارم كعبلجو ُب الفقو اإلسبلمي،  -13
 .2010، أطركحة دكتوراه ُب الفقو كأصولو، كلية الدراسات العليا، ا١بامعة األردنية، -اإلدارم األرد٘ب

نادية تياب، آليات مواجهة الفساد ُب ٦باؿ الصفقات العمومية، رسالة لنسل شهادة دكتوراه،  -14
 .2013/2014كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، 

 

 

 :باللغة الفرنسية-ب

1- Attila GHEWOPO, corruption, fiscalité et croissance économique dans les 

pays en développement , Thèse   de doctorat en sciences économiques, 

Faculté des sciences économiques et de gestion , Université d’Auveryne 

Clermont Ferrand 1, 2007, Publieé sur le site : http://tel.Archives-

ouvertes.fr 

 المذكرات: ثانيا

إبراىيم العيدم، تقنيات التحرم عن جرٲبة تبييض األمواؿ، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو  -1
 .2012/2013السياسية، جامعة كىراف، 

أٞبد بن عبد الرٞباف عبد اهلل القضيب، التسليم ا٤براقب كدكره ُب الكشف عن عصابات هتريب  -2
ا٤بخدرات، مذكرة ماجستّب ُب العلـو الشرطية، كلية الدراسات العليا، أكادٲبية نايف العربية  للعلـو األمنية، 

 .2002الرياض، 

http://tel.archives-ouvertes.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/


 

610 

 

أٞبد بن عبد اهلل بن سعود الفارس، ٘برٙب الفساد ُب اتفاقية األمم ا٤بتحدة، مذكرة ماجستّب، جامعة  -3
 .2008نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، 

مذكرة ٚبرج - دراسة مقارنة بْب ا١بزائر كموريتانيا–أٞبد كلد عبد الرٞبن، الرقابة على األمواؿ العمومية  -4
 .2007/2008كلية ا٢بقوؽ، /لنيل شهادة ا٤باجستّب ُب القانوف العاـ، جامعة أبو بكر بلقايد 

، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو -دراسة مقارنة–إ٠باعيل قديدر، األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة  -5
 .2013/2014سعيدة، /السياسية، جامعة الدكتور موالم الطاىر 

أمينة ركاب، أساليب التحرم ا٣باصة ُب جرائم الفساد ُب القانوف ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية  -6
 .2014/2015ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة تلمساف، 

 بن ٰبٓب، ٛبويل األحزاب السياسية ُب ا١بزائر، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ جامعة ا١بزائر، بشّب -7
2003. 

 مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف، –دراسة مقارنة –ٝباؿ خوجة، جرٲبة تبييض األمواؿ  -8
2007/2008. 

حاسْب فنور، ا٤بنظمة الدكلية للشرطة ا١بنائية كا١برٲبة ا٤بنظمة، مذكرة ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ، جامعة  -9
 .2012/2013، 1ا١بزائر 

حدة بوالفة، كاقع اجملتمع ا٤بد٘ب إباف الثورة االستعمارية كبعد االستقبلؿ، مذكرة ماجستّب ُب العلـو  -10
 .2010/2011السياسية، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة باتنة، 

حفيظ قطاؼ، جرٲبة اإلٮباؿ الواضح مذكرة ٚبرج لنيل إجازة ا٤بدرسة العليا للقضاء، ا٤بدرسة العليا  -11
 .2003/2006للقضاء، 

مذكرة ماجستّب، - دراسة حالة كالية تلمساف-خدٯبة ثابٍب، دراسة ٙبليلية حوؿ الضريبة كالقطاع ا٣باص -12
 .2011/2012كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كالتسيّب، جامعة تلمساف، 



 

611 

 

دراسة قياسية ) 2005-1970خدٯبة ٞبادم، عبلقة التضخم باألجور ُب ا١بزائر خبلؿ الفَبة  -13
، مذكرة ماجستّب ُب العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب، جامعة ا١بزائر، (اقتصادية
2008/2009. 

خدٯبة عميور، جرائم الفساد ُب القطاع ا٣باص ُب ظل التشريع ا١بنائي ا١بزائرم، مذكرة ماجستّب، كلية  -14
 .2011/2012كرقلة، /ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة قاصدم مرباح 

رمزم بن الصديق، دكر ا٢بماية ا١بنائية لنزاىة الوظيفة العمومية ُب ظل قانوف الوقاية من الفساد  -15
 .2012/2013كمكافحتو، مذكرة ماجستّب، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 

زكليخة زكزك، جرائم الصفقات العمومية كآليات مكافحتها ُب ظل القانوف ا٤بتعلق بالفساد، مذكرة  -16
 .2011/2012ماجستّب، جامعة كرقلة، 

دراسة مقارنة - سارة بوسعيود، دكر إسَباتيجية مكافحة الفساد االقتصادم ُب ٙبقيق التنمية ا٤بستدامة -17
، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو (سطيف)مذكرة ماجستّب، جامعة فرحات عباس - بْب ا١بزائر كماليزيا

 .2012/2013التسيّب، 

، -التطوير التنظيمي كالتدريب كتقييم األداء–سامي ٧بمود أٞبد البحّبم، مداخل اإلصبلح اإلدارم  -18
 .2011مذكرة ماجستّب، االكادٲبية العربية الربيطانية للتعليم العإب، لندف، 
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 .28/05/2015تاريخ 

إ٠باعيل بوخاكة، ٠براء دكمي، ا٤بؤسسات االقتصادية ا١بزائرية ُب مرحلة اقتصاد السوؽ، ٦بلة العلـو  -9
 .06.ع، 2002االجتماعية كاإلنسانية، جواف 

إ٠باعيل ياسْب، أثر الفساد االقتصادم ُب السلوؾ ا٤بهِب كالنمو االقتصادم، ٦بلة القادسية للعلـو  -10
 .8.، اجمللد1.ع، 2006اإلدارية كاالقتصادية، 

 مليار، جريدة الشركؽ بتاريخ 15إ٥باـ بوثلجي، إطارات ُب البنك الوطِب ا١بزائرم تورطوا ُب اختبلس  -11
27/06/2015. 

للظفر بصفقات مشبوىة، جريدة الشركؽ، " رشوة" مليوف دكالر 10إ٥باـ بوثلجي، صينيوف منحوا  -12
02/10/2015. 

إ٥باـ بوثلجي، قانونيا ا١بزائر ٓب ترسل مذكرة توقيف شكيب خليل إٔب األنَببوؿ، جريدة الشركؽ بتاريخ  -13
30/11/2013. 

 .13/08/2013 جريدة الشركؽ ،إ٥باـ بوثلجي، ىكذا ًب هنب أمواؿ سونطراؾ -14
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إ٥باـ قارة تركي، الرقابة ا٤بالية البلحقة على الصفقات العمومية، اجمللة ا٤بتوسطية للقانوف كاالقتصاد، ٦بلة  -15
 .01.، ع2015تصدر عن ا٤بخرب ا٤بتوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 

آماؿ يعيش ٛباـ، صور التجرٙب ا١بديدة ا٤بستحدثة ٗبوجب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، ٦بلة  -16
 .5.ع، 2009، االجتهاد القضائي، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة

إٲباف ٧بمد حسن، ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية كالتحوؿ الدٲبقراطي ُب التحليل السياسي ا٤بعاصر، ٦بلة  -17
 .04.ع، 2005النهضة، القاىرة، أكتوبر 

 .17/10/2014 مبليْب جزائرم يعيشوف ٙبت خط الفقر، جريدة الشركؽ، بتاريخ 10بلقاسم حواـ،  -18

بوٝبعة كوسة، األجور بْب كفاية ا٢باجات االجتماعية كبْب الغايات التنظيمية، ٦بلة اآلداب كالعلـو  -19
 .17.ع، 2013، 2االجتماعية، كلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، جامعة سطيف 

دراسة تطبيقية مقارنة على –بوزياف علياف، القيمة الدستورية ٤ببدأ العدالة االجتماعية كا٢بماية القضائية لو  -20
 .10.ع، ٦2013بلة األكادٲبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، ، جواف -الدساتّب العربية ا٢بديثة

، 2009بومدين طامشة، إشكالية التنمية اإلدارية ُب ا١بزائر، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية كالسياسية،  -21
  .7.ع

دراسة ُب أسباب فسادىا كآثارىا على بناء ا٢بكم –بومدين طامشة، تعاظم سلطة البّبكقراطية ُب ا١بزائر  -22
 .05.ع، 2007 ،٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف- الراشد

تيسّب ٧بيسن، ٧باكلة أكلية للتأصيل ُب مفهـو اإلصبلح، ٦بلة رؤية، السلطة العامة الفلسطينية، ا٥بيئة  -23
 .29.ع، 2006فرباير العامة لبلستعبلمات، 

ٝباؿ كعلي، حقوؽ ا٤بشتبو فيو عند اللجوء إٔب إجراءات البحث كالتحرم ا٣باصة، ٦بلة الدراسات  -24
 .3.ع، 2015ا٢بقوقية، جامعة سعيدة، جواف 

ا١بزائر عاجزة عن اسَبجاع أموا٥با ا٤بهربة، جريدة الشركؽ، : ٝبيلة بلقاسم، مدير الشرطة القضائية -25
22/10/2007. 
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 مليار رشوة لفوز اإلسباف ٗبحطة ٙبلية بتلمساف كتراموام كرقلة، جريدة الشركؽ 70حساف حويشة،  -26
 .14/01/2016بتاريخ 

حساف حويشة، ديواف مكافحة الفساد ٰبقق ُب فضائح ليلى الطرابلسي ُب ا١بزائر، جريدة الشركؽ  -27
 .16/05/2012بتاريخ 

، جريدة ا٣برب، االثنْب  % 51حفيظ صواليلي، االستثمارات شحيحة كا٢بكومة تعرقل  -28
30/03/2015. 

 .2015مايو 04حفيظ صواليلي، الفساد يرعب ا٤بستثمرين األجانب ُب ا١بزائر، جريدة ا٣برب ،  -29

 .2.ع، 2009حفيظ نقادم، مراقبة ا٥باتف، اجمللة ا١بزائرية للعلـو االقتصادية كالسياسية، ا١بزائر،  -30

 ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، 06/01 من القانوف رقم 25حناف براٮبي، قراءة ُب أحكاـ ا٤بادة  -31
 .5.ع، ٦2009بلة االجتهاد القضائي، 

 .09/10/2012 سنوات سجنا لعميد شرطة بتهمة الرشوة،  جريدة الشركؽ بتاريخ 06ب، . حورية -32

خّبة بن عبد العزيز، دكر ا٢بكم الراشد ُب مكافحة الفساد اإلدارم كٙبقيق متطلبات الَبشيد اإلدارم،  -33
 .8.، ع٦2012بلة ا٤بفكر، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة، نوفمرب 

خّبة بن عبد العزيز، دكر اجملتمع ا٤بد٘ب ُب ترشيد ا٢بكم كترقية القيم الدٲبقراطية، ٦بلة ا٤بفكر، كلية  -34
 .12.ع، ف.س.بسكرة، د/ ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ٧بمد خيضر

 .10/12/2006ؼ، فرار قاضي ٙبقيق متهم بالرشوة، جريدة الشركؽ، تاريخ .رشيد  -35

، 2007رشيد ٤بوارم، التنمية كا٢بكم الراشد، ٦بلة ٦بلس األمة، ا٤بؤسسة الوطنية للنشر، ركيبة، فيفرم  -36
 .29.ع

 ألف دماغ إٔب ا٥بجرة ٫بو ا٣بارج، جريدة الشركؽ، 200رضا مبلح، البّبكقراطية دفعت  -37
28/12/2015. 

، ٦بلة االجتهاد 06/01رمزم بن الصديق، صور الرشوة ُب القطاع العمومي ا٤بستحدثة بالقانوف رقم  -38
 .08.ع، 2015للدراسات القانونية كاالجتماعية، جواف 
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رمزم حوحو، لبُب دنش، ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، ٦بلة االجتهاد القضائي، جامعة  -39
 .05.ع، 2009بسكرة، 

حسب دراسة تناكلت –أكثر الصحف الٍب ٙبارب كتفضح الفساد ُب ا١بزائر " ا٣برب"زبّب فاضل،  -40
. 06/04/2012جريدة ا٣برب بتاريخ - مواضيعها بالتحليل

سآب توفيق النجفي، الفقر كسياسات التكييف االقتصادم كالتغيّب ا٥بيكلي ُب االقتصاديات الزراعية  -41
 .01اجمللد رقم ، 1999العربية، ٦بلة دراسات اقتصادية، بيت ا٢بكمة، بغداد،  

سعاد حافظي، مدل فاعلية الرقابة ا٤بالية للصفقات العمومية، اجمللة ا٤بتوسطية للقانوف كاالقتصاد، ٦بلة  -42
 .01.، ع2015تصدر عن ا٤بخرب ا٤بتوسطي للدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 

، ٦بلة الَببية كالعلم، 1992سعد توفيق ، عزيز البزاز، ٧بمد بوضياؼ كاألزمة السياسية ُب ا١بزائر عاـ  -43
 .18.اجمللد  ،4.ع، 2011

سليماف عبد ا٤بنعم، ظاىرة غسيل األمواؿ غّب النظيفة، ٦بلة الدراسات القانونية، كلية ا٢بقوؽ بّبكت،  -44
 .1.اجمللد  ،1.ع، 1998

 قضية هتريب أمواؿ على العدالة، جريدة الشركؽ، ٠125بّبة بلعمرم، االستعبلمات ا٤بالية ٙبيل  -45
10/02/2016. 

٦بلة كلية - دراسة مقارنة بالنظاـ ا٤بإب اإلسبلمي–عبد اهلل، ا٢بجم األمثل للنفقات العامة  سيد حسن -46
 .30.ع، 2005الدراسات اإلسبلمية كالعربية، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، ديسمرب 

 .30/09/2010أ، ا١برائم األخبلقية كاإلقتصادية ُب مقدمة ا١برائم با١بزائر، جريدة الشركؽ، . شفيق -47

، ٦بلة دراسات اقتصادية، دار -رؤية كاقعية كإسبلمية–صابر عمرك، الفساد اإلدارم كاالقتصادم  -48
 .9.ع، 2006ا٣بلدكنية للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، 

صاّب زيا٘ب، تفعيل العمل ا١بمعوم ٤بكافحة الفساد كإرساء الدٲبقراطية ا٤بشاركاتية ُب ا١بزائر، ٦بلة  -49
 .04.ع. ف.س.بسكرة، د/ ا٤بفكر، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ٧بمد خيضر
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صاّب شنْب، اعَباض ا٤براسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور ُب قانوف اإلجراءات ا١بزائية ا١بزائرم،  -50
 .2.، ع2010، اجمللة األكادٲبية للبحث القانو٘ب،  كلية ا٢بقوؽ، جامعة عبد الرٞباف مّبة ، ٔباية

 حوالة خاصة با٢بج، جريدة الشركؽ بتاريخ 191إٲباف، تأجيل قضية اختبلس أمواؿ .ع -51
28/09/2015. 

دراسة مقارنة حوؿ –عبد اإللو ٢بكيم بنا٘ب، ا٢بصانة الرب٤بانية كوسيلة تعزيز قدرات الرب٤بانيْب العرب  -52
، 2006جانفي ، ، ٦بلة الفكر الرب٤با٘ب، ا٤بؤسسة الوطنية للطباعة، ركيبة-ا٢بصانة الرب٤بانية ُب الدكؿ العربية 

 .1.ع

مدخل مفاىيمي، ٦بلة االجتهاد القضائي، جامعة –عبد ا٢بليم بن مشرم، عمر فرحاٌب، الفساد اإلدارم  -53
 .5.ع، ٧2009بمد خيضر بسكرة، 

 20عبد ا٢بميد جبارم، قراءة ُب قانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو، ٦بلة الفكر الرب٤با٘ب، ا١بزائر،  -54
 .05.، ع2007فيفرم 

عبد ا٢بميد عثما٘ب، مسح ديوف الفبلحْب كرس الفساد كالدعم ُب فائدة السماسرة، جريدة الشركؽ،  -55
25/11/2015. 

، اجمللة العربية للدراسات -الوقاية كا٤بكافحة–عبد القادر عبد ا٢بافظ الشيغلي، الواسطة ُب اإلدارة  -56
 .19.اجمللد، 38.ع، 2014األمنية، ، أغسطس 

 .2.ع، 2009عبد القادر مصطفام، أساليب البحث كالتحرم ا٣باصة كإجراءاهتا، ٦بلة احملكمة العليا،  -57

عبد اهلل بن سعود آؿ ثا٘ب، اال٘باىات ا٢بديثة ُب الرقابة، ٦بلة الرقابة ا٤بالية، اجملموعة العربية لؤلجهزة  -58
 .42.، ع2003جواف ، العليا للرقابة ا٤بالية كاحملاسبة، تونس

 من أمواؿ ا٤بشاريع ا٤بوجهة لواليات كالبلديات، جريدة  % 10عبد الوىاب بوكركح، الرشوة تستنزؼ  -59
 .17/05/2008الشركؽ، تاريخ 

عبد الوىاب بوكركح، هنب ا٤ببليّب كمئات الصفقات خارج القانوف ُب شركة نافطاؿ، جريدة الشركؽ،   -60
28/ 10/2012. 
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عقيلة خالف، ا٢بماية ا١بنائية للوظيفة اإلدارية من ٨باطر الفساد، ٦بلة الفكر الرب٤با٘ب، ا٤بؤسسة الوطنية  -61
 .13.ع، 2006لبلتصاؿ ، النشر كالتوزيع، ركيبة، 

العلي صاّب، كسائل مكافحة الفساد االقتصادم ُب القطاع العاـ ُب االقتصاد اإلسبلمي، ٦بلة جامعة  -62
 .21.اجمللد ،01.ع، 2005دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، 

-ا٤بغرب–تونس - ا١بزائر–عمار بوضياؼ، الوصاية على أعماؿ اجملالس البلدية ُب دكؿ ا٤بغرب العريب  -63
 .1.ع، 2010اجمللة األكادٲبية للبحث القانو٘ب، ٔباية، 

، ٦بلة -ثقافة ٦بتمع أـ أزمة نظاـ سياسي –فاركؽ أبو سراج الذىب، ٤باذا يقاطع ا١بزائريوف االنتخابات ؟ -64
 .4.، ع2004 جويلية ،دراسات إسَباتيجية، دار ا٣بلدكنية للنشر كالتوزيع، ا١بزائر

فايزة ميمو٘ب، موراد خليفة، السياسة ا١بنائية للمشرع ا١بزائرم ُب مواجهة ظاىرة الفساد، ٦بلة االجتهاد  -65
 .5.ع، 2009القضائي، جامعة ٧بمد خيضر، بسكرة، 

فوزم عمارة ، اعَباض ا٤براسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور كالتسرب كإجراءات ٙبقيق قضائي  -66
 .33.ع، 2010ُب ا٤بواد ا١بزائية، ٦بلة العلـو اإلنسانية، جامعة منتورم قسنطينة، جواف 

فيصل نسيغة، النظاـ القانو٘ب للصفقات العمومية كآليات ٞبايتها، ٦بلة االجتهاد القضائي، جامعة  -67
 .5. عف،.س.، دبسكرة

قتيبة ٨بلف عباس السامرا٘ب، آليات األنظمة السياسية ُب صناعة القرار السياسي، ٦بلة سر من رأل،  -68
 .4.اجمللد ،10.ع، 2008السنة الرابعة، آيار 

 سنوات سجنا ٤بفتش التعمّب بدائرة بوزريعة بتهمة الرشوة، جريدة الشركؽ، تاريخ 04قدكر جربوعة،  -69
12/07/2015. 

 10 مليار دكالر خبلؿ 16هتريب األمواؿ كبد ا١بزائر : ٣بضر رزاكم، منظمة النزاىة العا٤بية تكشف  -70
 .17/12/2014سنوات، جريدة الشركؽ، 

 .04/03/2016ع، ا١برٲبة ارتفعت ُب ا١بزائر العاصمة، جريدة ا٣برب، .ؼ.ـ -71
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مايا خاطر، ا١برٲبة ا٤بنظمة العابرة للحدكد الوطنية كسبل مكافحتها، ٦بلة جامعة دمشق للعلـو  -72
 .3.، ع27. اجمللد،2011، االقتصادية كالقانونية

٧بمد شراؽ، أغلبية نواب العهدة ا٤بنقضية رفضوا االستجابة ٤بكافحة الفساد، جريدة ا٣برب، تاريخ  -73
13/06/2012. 

٧بمد صافو، الفساد السياسي كالعملية االنتخابية، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية، عدد خاص با٤بلتقى  -74
، 2007، 2007 مام 07،08الوطِب حوؿ الفساد كا٢بكم الراشد ُب إفريقيا، كلية ا٢بقوؽ، جامعة تلمساف، 

 .5.ع

ُب أحدث تقرير جمللس احملاسبة، "  من صفقات كزارة الثقافة ٛبت خارج القانوف % 63" ٧بمد عبلؿ، -75
 .16/01/2016جريدة ا٣برب، 

، جريدة -حسب تقرير ٤بنظمة الشفافية العا٤بية– عا٤بيا ُب مؤشر الفساد 88ؿ، ا١بزائر ُب ا٤برتبة .٧بمد -76
 .27/01/2016الشركؽ، بتاريخ 

٧بمود إبراىيم ا٥بيٍب، دكر ا٢بسبة كجهاز رقايب إسبلمي ُب ٞباية ا٤بستهلك، اجمللة ا٤بصرية للدراسات  -77
 .02.ع، 2014القانونية كاالقتصادية، يونيو 

٧بمود بلحيمر، دكر كسائل اإلعبلـ ُب مكافحة الفساد، ٦بلة العلـو القانونية كاإلدارية، كلية ا٢بقوؽ  -78
 .05.ع، 2007جامعة تلمساف، /

- مكافحة جرٲبة ا٤بخدرات ٭بوذجيا–مراد بن صغّب، التنظيم القانو٘ب للتسليم ا٤براقب للعائدات اإلجرامية  -79
 .1.، ع10، اجمللد ٦2013بلة ا٢بقوؽ، جامعة البحرين، 

 .2015يونيو13مراد ٧بامد، السلطات تعَبؼ بتفشي الفساد ُب اإلدارة، جريدة ا٣برب،  -80

معمر فرقاؽ، الرشوة ُب قانوف مكافحة الفساد، اجمللة األكادٲبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية،  -81
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ا٤بتضمن قانوف العقوبات، ا٤بعدؿ كا٤بتمم بالقانوف رقم 1966 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/156األمر رقم  .1
 .84.ع، 1966.ر.، ج2006 ديسمرب 20 ا٤بؤرخ ُب 06/23

، يتضمن إحداث ٦بالس قضائية خاصة لقمع ا١برائم 1966 جواف 21 ا٤بؤرخ ُب 66/180األمر رقم   .2
 .54.ع، 1966.ر.االقتصادية، ج

 ا٤بؤرخ ُب 66/155 يتضمن تعديل كتتميم األمر رقم 1975 يونيو 17 ا٤بؤرخ ُب 75/46األمر رقم  .3
 .53.ع، 1975.ر. ا٤بتضمن قانوف اإلجراءات ا١بزائية، ج1966 يونيو 08

، -الَبٝباف الر٠بي–، يتضمن تنظيم مهنة ا٤بَبجم 1995 مارس 11 ا٤بؤرخ ُب 95/13األمر رقم  .4
 .17.ع، 1995.ر.ج

 .39.ع، 1995.ر.، يتعلق ٗبجلس احملاسبة، ج1995 جويلية 17 ا٤بؤرخ ُب 95/20األمر رقم  .5

 .03.ع، 1997.ر.، يتعلق بالتصريح با٤بمتلكات، ج1997 يناير 11 ا٤بؤرخ ُب 97/04األمر رقم  .6

، يتضمن القانوف العضوم ا٤بتعلق باألحزاب السياسية، 1997 مارس06 ا٤بؤرخ ُب 97/09األمر رقم  .7
. 12.ع، 1997.ر.ج
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 يتعلق بتنظيم ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية كتسيّبىا 20/08/2001 ا٤بؤرخ ُب 01/04األمر رقم  .8
. 47.ع، 2001.ر.كخوصصتها، ج

 .95.ع، 2005.ر. ا٤بتعلق ٗبكافحة التهريب، ج2005 غشت 23 ا٤بؤرخ ُب 05/06األمر رقم  .9

، يتعلق ٕباالت التناُب كااللتزامات ا٣باصة ببعض 2007مارس 01 ا٤بؤرخ ُب 07/01األمر رقم  .10
 .16. ع، 2007.ر.ا٤بناصب كالوظائف، ج

 يوليو 17 ا٤بؤرخ ُب 95/20، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2010 أكت 26 ا٤بؤرخ ُب 10/02األمر رقم  .11
 .50.ع، 2010.ر.، كا٤بتعلق ٗبجلس احملاسبة، ج1995

 فرباير 20 ا٤بؤرخ ُب 06/01 يتمم القانوف رقم 2010 غشت 26 ا٤بؤرخ ُب 10/05األمر رقم  .12
 50.ع، 2010.ر. كا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، ج2006

 يونيو 08 ا٤بؤرخ ُب 66/155، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2015 يوليو 23 ا٤بؤرخ ُب 15/02األمر رقم  .13
 .40.ع، 2015.ر. كا٤بتضمن قانوف اإلجراءات ا١بزائية، ج1966

 المراسيم الرئاسية- ق

 يتضمن ٙبديد عدد أعضاء اجملالس 1966 جواف 21 ا٤بؤرخ ُب 66/181رقم الرئاسي ا٤برسـو  .1
 .54.ع، 1966.ر.القضائية ا٣باصة لقمع ا١برائم االقتصادية، ج

 يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، 1980 مارس 01 ا٤بؤرخ ُب 80/53رقم الرئاسي ا٤برسـو  .2
 .10.ع، 1980.ر.ج

، احملدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدكلة 1990 يوليو 25 ا٤بؤرخ ُب 90/225ا٤برسـو الرئاسي رقم  .3
 .31.ع، 1990.ر.بعنواف رئاسة ا١بمهورية، ج

، يتضمن ا٤بصادقة مع التحفظ على اتفاقية 1995 يناير 28 ا٤بؤرخ ُب 95/41ا٤برسـو الرئاسي رقم  .4
 ديسمرب 20األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة اال٘بار غّب ا٤بشركع با٤بخدرات كا٤بؤثرات العقلية ا٤بوافق عليها ُب فيينا بتاريخ 

 .7. ع، 1995.ر.،ج1988
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، ٰبدد النظاـ الداخلي جمللس احملاسبة، 1995 نوفمرب 20 ا٤بؤرخ ُب 95/377ا٤برسـو الرئاسي رقم  .5
 .72.ع، 1995.ر.ج

، ا٤بتضمن إنشاء ا٤برصد الوطِب ٤براقبة الرشوة 1996 يوليو 02 ا٤بؤرخ ُب 96/233ا٤برسـو الرئاسي رقم  .6
 .14.ع، 1996.ر.جكالوقاية منها، 

، ا٤بتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم 05/02/2002 ا٤بؤرخ ُب 02/55ا٤برسـو الرئاسي رقم  .7
ا٤بتحدة ٤بكافحة ا١برٲبة ا٤بنظمة عرب الوطنية، ا٤بعتمدة من طرؼ ا١بمعية العامة ٤بنظمة األمم ا٤بتحدة بتاريخ 

 .9.ع، 2002 .ر.، ج15/11/2000

 ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2002 يوليو 24 ا٤بؤرخ ُب 02/250ا٤برسـو الرئاسي رقم  .8
 .55.ع، 2002.ر.ج

، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم 2003 سبتمرب 11 ا٤بؤرخ ُب 03/301ا٤برسـو الرئاسي رقم  .9
 .55.ع، 2003.ر.، كا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج2002 يوليو 24 ا٤بؤرخ ُب 02/250

، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية 2004 أبريل 19 ا٤بؤرخ ُب 04/128ا٤برسـو الرئاسي رقم  .10
، 2003 أكتوبر 31األمم ا٤بتحدة ٤بكافحة الفساد، ا٤بعتمدة من قبل ا١بمعية العامة ألمم ا٤بتحدة بنيويورؾ يـو 

 .26.، ع2004.ر.ج

، يتضمن التصديق على اتفاقية اإلٙباد 2006 أبريل 10 ا٤بؤرخ ُب 06/137ا٤برسـو الرئاسي رقم  .11
 .24.،ع2006. ر.، ج2003 يوليو 11اإلفريقي ٤بنع الفساد كمكافحتو، ا٤بعتمدة ٗبابوتو ُب 

 احملدد لتشكيلة ا٥بيئة الوطنية للوقاية من 2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/413ا٤برسـو الرئاسي رقم  .12
 .74.ع، 2006.ر.الفساد كمكافحتو كتنظيمها ككيفيات سّبىا، ج

 ٰبدد ٭بوذج التصريح با٤بمتلكات، 2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/414ا٤برسـو الرئاسي رقم  .13
 .74. ع، 2006.ر.ج

، ٰبدد كيفيات التصريح با٤بمتلكات 2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/415ا٤برسـو الرئاسي رقم  .14
 من القانوف ا٤بتعلق بالوقاية من الفساد كمكافحتو، 06بالنسبة للموظفْب العموميْب غّب ا٤بنصوص عليهم ُب ا٤بادة 

 .74. ع، 2006.ر.ج



 

631 

 

، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة 2008 فرباير 09 مؤرخ ُب 08/52ا٤برسـو الرئاسي رقم  .15
 .68.ع، 2008 .ر.القضائية للمصاّب العسكرية لؤلمن التابعة لوزارة الدفاع الوطِب كٰبدد مهامها، ج

، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم 2008 أكتوبر 26 ا٤بؤرخ ُب 08/338رقم الرئاسي ا٤برسـو  .16
. 62.ع، 2008.ر.، كا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج2002 يوليو 24 ا٤بؤرخ ُب 02/250

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2010 أكتوبر 07 ا٤بؤرخ ُب 10/236ا٤برسـو الرئاسي رقم  .17
 .58.ع، 2010.ر.ج

 يتضمن تعيْب رئيس كأعضاء ا٥بيئة الوطنية للوقاية من 2010 نوفمرب 07ا٤برسـو الرئاسي ا٤بؤرخ ُب  .18
 .69.ع، 2010.ر.الفساد كمكافحتو، ج

 ، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم 2011 مارس 01 مؤرخ ُب 11/98رئاسي رقم اؿا٤برسـو  .19
 .14.ع.ر. ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج2010 أكتوبر 07 ا٤بؤرخ ُب 10/236

 ، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم 2011 جواف 16 مؤرخ ُب 11/222رئاسي رقم اؿا٤برسـو  .20
 .34.ع، 2011.ر. ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج2010 أكتوبر 07 ا٤بؤرخ ُب 10/236

، ٰبدد تشكيلة الديواف ا٤بركزم لقمع 2011ديسمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 11/426ا٤برسـو الرئاسي رقم  .21
 .68.ع، 2011.ر.الفساد كتنظيمو ككيفيات سّبه، ج

 ، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم 2012 جانفي 18 مؤرخ ُب 12/23رئاسي رقم اؿا٤برسـو  .22
 .04.ع، 2012.ر. ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج2010 أكتوبر 07 ا٤بؤرخ ُب 10/236

يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم ، 2012 فيفرم 07، ا٤بؤرخ ُب 12/64ا٤برسـو الرئاسي رقم  .23
، احملدد لتشكيلة ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو كتنظيمها 2006 نوفمرب 22 ا٤بؤرخ ُب 06/413

 .08.ع، 2012.ر.جككيفيات سّبىا، 

 10/236 ، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو الرئاسي رقم 2013 يناير 13 مؤرخ ُب 13/03رئاسي رقم اؿا٤برسـو  .24
 .2ع، 2013.ر. ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج2010 أكتوبر 07ا٤بؤرخ ُب 
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، يتضمن إلغاء ا٤برسـو الرئاسي رقم 2013 سبتمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 13/309ا٤برسـو الرئاسي رقم  .25
 كا٤بتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصاّب العسكرية 2008 فرباير 09 ا٤بؤرخ ُب 08/52

 .45.ع، 2013.ر.لؤلمن التابعة لوزارة الدفاع الوطِب كٰبدد مهامها، ج

، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي 2014 يونيو 11 ا٤بؤرخ ُب 14/183ا٤برسـو الرئاسي رقم  .26
 .32.ع، 2014.ر.بدائرة االستعبلـ كاألمن، كمهامها كتنظيمها، ج

 11/426يعدؿ ا٤برسـو الرئاسي رقم ، 2014 يوليو 23 ا٤بؤرخ ُب 14/209ا٤برسـو الرئاسي رقم  .27
 الذم ٰبدد تشكيلة الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد كتنظيمو ككيفيات سيربه، 2011 ديسمرب 08ا٤بؤرخ ُب 

 .46.ع، 2014.ر.ج

، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية 2014 سبتمرب 08 ا٤بؤرخ ُب 14/249ا٤برسـو الرئاسي رقم  .28
 .54.، ع2014. ر.، ج2010 ديسمرب ٤21بكافحة الفساد، احملررة بالقاىرة، بتاريخ 

 ا٤بتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015 سبتمرب 16 ا٤بؤرخ ُب 15/247ا٤برسـو الرئاسي رقم  .29
 .50.ع، 2015.ر. ج،كتفويضات ا٤برفق العاـ

 ٰبدد تشكيلية كتنظيم ككيفية سّب ا٥بيئة 2015 أكتوبر 08 ا٤بؤرخ ُب 15/261ا٤برسـو الرئاسي رقم  .30
 .53.ع، 2015.ر.الوطنية للوقاية من ا١برائم ا٤بتحصل بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتها، ج

 المراسيم التنفيذية-  ك

 الذم ينظم الصفقات الٍب يربمها ا٤بتعامل 1982 أبريل 10 ا٤بؤرخ ُب 82/145ا٤برسـو التنفيذم رقم  .1
 .15.ع، 1982.ر.العمومي، ج

 احملدد لقائمة الوظائف العليا ُب الدكلة، 1990 يوليو 25 ا٤بؤرخ ُب 90/227ا٤برسـو التنفيذم رقم  .2
 .31.، ع1990ع.ر.، جبعنواف اإلدارة كا٥بيئات ا٤بؤسسات العمومية

 ا٤بتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ا٤بلتـز 1992 نوفمرب 14 ا٤بؤرخ ُب 92/414ا٤برسـو التنفيذم رقم  .3
 .82.ع، 1992.ر.هبا، ج
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، يتضمن إنشاء خلية معا١بة االستعبلـ 07/04/2002 ا٤بؤرخ ُب 02/127ا٤برسـو التنفيذم رقم  .4
 .23.ع، 2002.ر.ا٤بإب كتنظيمها كعملها، ج

، ا٤بتضمن إنشاء ١بنة تنشيط إصبلح 2002 نوفمرب 26 ا٤بؤرخ ُب 02/411ا٤برسـو التنفيذم رقم  .5
. 80.ع، 2002.ر.العدالة كمتابعتو، ج

، يتضمن ٛبديد االختصاص احمللي لبعض 2006 أكتوبر 05 ا٤بؤرخ ُب 06/348ا٤برسـو التنفيذم رقم  .6
 .63.ع، 2006.ر.احملاكم كككبلء ا١بمهورية كقضاة التحقيق، ج

 الذم ٰبدد صبلحيات ا٤بفتشية العامة 06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/272ا٤برسـو التنفيذم رقم  .7
 .50.، ع2008.ر.، جللمالية ك٦باؿ تدخلها

، يتضمن تنظيم ا٥بياكل ا٤بركزية للمفتشية 06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/273ا٤برسـو التنفيذم رقم  .8
 .50.، ع2008.ر.، جالعامة للمالية

، ٰبدد تنظيم ا٤بفتشيات ا١بهوية للمفتشية 06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/274ا٤برسـو التنفيذم رقم  .9
 50.، ع2008.ر.، جالعامة للمالية كصبلحياهتا

يعدؿ كيتمم ا٤برسـو التنفيذم رقم ، 06/09/2008 ا٤بؤرخ ُب 08/275ا٤برسـو التنفيذم رقم  .10
، كا٤بتضمن إنشاء خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب كتنظيمها كعملها، 2002 أبريل 07 ا٤بؤرخ ُب 02/127
 .50.ع، 2008.ر.ج

 الذم ٰبدد شركط ككيفيات رقابة كتدقيق 2009 فيفرم 22 ا٤بؤرخ ُب 09/96ا٤برسـو التنفيذم رقم  .11
 .14.ع، 2009.ر.ا٤بفتشية العامة للمالية لتسيّب ا٤بؤسسات العمومية االقتصادية، ج

 ا٤بتعلق ٗبصاّب ا٤براقبة ا٤بالية، 2011 نوفمرب 21 ا٤بؤرخ ُب 11/381ا٤برسـو التنفيذم رقم  .12
 64.ع، 2011.ر.ج

يعدؿ كيتمم ا٤برسـو التنفيذم رقم ، 15/04/2013 ا٤بؤرخ ُب 13/157ا٤برسـو التنفيذم رقم  .13
 ، كا٤بتضمن إنشاء خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب كتنظيمها كعملها2002 أبريل 07 ا٤بؤرخ ُب 02/127
 .23.ع، 2013.ر.ج
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القرارات الوزارية -  م

، يتضمن تنظيم ا٤بصاّب اإلدارية كالتقنية ٣بلية معا١بة 2005 فرباير 01القرار الوزارم ا٤بشَبؾ ا٤بؤرخ ُب  .1
 .10.ع، 2005.ر.االستعبلـ ا٤بإب، ج

، يتضمن تنظيم مديريات الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد، 2012 نوفمرب 13قرار كزارم مشَبؾ مؤرخ ُب  .2
 .69.ع، 2012.ر.ج

 نصوص أخرل-  ع

 الذم ٰبدد قائمة األعواف العموميْب ا٤بلزمْب بالتصريح 2007 أبريل 2القرار ا٤بؤرخ ُب  -1
. 25. ع، 2007.ر.با٤بمتلكات، ج

المنشورات -5

، أكادٲبية نايف العربية للعلـو  األمنية، الرياض، 1.إٔباث ا٤بؤٛبر العريب الدكٕب ٤بكافحة الفساد، ج .1
2003. 

برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، الصندكؽ العريب لئل٭باء االقتصادم كاالجتماعي، ٫بو ا٢برية ُب الوطن  .2
 .2005، ا٤بطبعة الوطنية، عماف، 2004العريب، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 

التأثّب السليب لعدـ إعادة األمواؿ ا٤بتأتية من مصدر غّب مشركع إٔب بلداهنا األصلية على التمتع ٕبقوؽ  .3
اإلنساف، كالسيما ا٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، تقرير مفوضة األمم ا٤بتحدة السامة ٢بقوؽ اإلنساف، 

 .2011 ديسمرب 14، بتاريخ A/HRC /42/19رقم 

 :، صادر عن صندكؽ النقد الدكٕب، متوفر على ا٤بوقع التإب2007دليل الشفافية ا٤بالية لعاـ  .4

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf 

 .2008مدخل إٔب موضوع الفساد كالتنمية، منشورات برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، ديسمرب،  .5

 .2013منشورات مكتب األمم ا٤بتحدة ا٤بعِب با٤بخدرات كا١برٲبة، مارس  .6

الملتقيات كالتظاىرات العلمية -6

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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 باللغة العربية-أ

أٞبد أعراب، استقبللية ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو، ا٤بلتقى الوطِب األكؿ حوؿ ا١برائم  .1
 .2010ا٤بالية ا٤بنظم من طرؼ كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أـ البواقي، 

بلقاسم زايرم، ا٤بؤسسات ككفرة ا٤بوارد كالنمو االقتصادم بالتطبيق على االقتصاد ا١بزائرم، كرقة ٕبث  .2
مقدمة ضمن إٔباث ا٤بؤٛبر الدكٕب حوؿ تقييم آثار برامج االستثمارات العامة كانعكاساهتا على التشغيل 

، ا٤بنظم من طرؼ كلية العلـو االقتصادية كالتجارية 2014-2001كاالستثمار كالنمو االقتصادم خبلؿ الفَبة 
 .2013 مارس 11/12، 1كعلـو التسيّب، جامعة سطيف 

بن ناصر بوطيب، الرقابة الوصائية كآثارىا على اجملالس الشعبية البلدية ُب ا١بزائر كُب ضوء التجارب  .3
 ابريل 18/19النعامة، يومي / ، ا٤بركز ا١بامعي"دكر البلدية ُب التنمية احمللية" ا٤بقارنة، ا٤بلتقى الوطِب األكؿ حوؿ 

2012. 

كرقة ٕبث مقدمة ضمن أشغاؿ ا٤بلتقى " دكر الشرطة القضائية ُب كشف جرائم الفساد"سعاد حايد،  .4
 .2012 أبريل 04/05بسكرة، /الوطِب الثا٘ب حوؿ الفساد كآليات معا١بتو، كلية ا٢بقوؽ، جامعة ٧بمد خيضر

٠بّب مربوحي، الفساد كآليات مكافحتو على ضوء النصوص النظرية كالعوائق التطبيقية، ملتقى كطِب حوؿ  .5
 .2012الفساد كآليات معا١بتو، جامعة بسكرة، 

عبد العإب حاحة، أماؿ يعيش تاـ، دكر أجهزة الرقابة ُب مكافحة الفساد ُب ا١بزائر بْب النظرية كالتطبيق،  .6
 .2008 ديسمرب 2/3اآلليات القانونية ٤بكافحة الفساد، جامعة كرقلة، حوؿ ا٤بلتقى الوطِب 

اآلليات حوؿ ا٤بلتقى الوطِب يزيد ميهوب، صبلح الدين بوجبلؿ، ا١بهود األكربية ٤بكافحة الفساد،  .7
 .2008 ديسمرب 2/3القانونية ٤بكافحة الفساد، جامعة كرقلة، 

بْب ىشاشة النصوص القانونية كنقص إرادة التفعيل، مداخلة ألقيت " من أين لك ىذا"فاطمة عثما٘ب،  .8
، ا٤بنظم من قبل كلية "حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ا٤بإب كاإلدارم"ضمن أشغاؿ ا٤بلتقى الوطِب حوؿ 

بسكرة، ٨برب مالية ، بنوؾ كإدارة األعماؿ يومي /العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيّب، جامعة ٧بمد خيضر
 .2012 مام 7 -06
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فاطمة مانع، فاطمة الزىراء خبازم، ىجرة الكفاءات العلمية كآثارىا على التنمية االقتصادية ُب البلداف  .9
النامية، مداخلة ألقيت ُب إطار ا٤بلتقى الدكٕب حوؿ رأس ا٤باؿ الفكرم ُب منظمات األعماؿ العربية ُب 

 .، جامعة الشلف2011 ديسمرب 13/14االقتصاديات ا٢بديثة، 

كربوسة عمرا٘ب، ا٤بعارضة السياسية ُب ا١بزائر بْب التحفيز كالعرقلة لعملية التنمية السياسية، مداخلة ُب  .10
 ديسمرب 05 ك 04باتنة، يومي /ا٤بلتقى الدكٕب حوؿ كاقع كآفاؽ التنمية السياسية ُب ا١بزائر، جامعة ا٢باج ٣بضر 

2007. 

مقِب بن عمار، عبد القادر بوراس، التنصت على ا٤بكا٤بات ا٥باتفية كاعَباض ا٤براسبلت كآلية الرقابة من  .11
جرائم الفساد، ا٤بلتقى الوطِب حوؿ اآلليات القانونية ٤بكافحة الفساد، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو االقتصادية، جامعة 

 .02/03/2012قاصدم مرباح، كرقلة، 

نور الدين لوجا٘ب، أساليب البحث كالتحرم كإجراءاهتا، يـو دراسي حوؿ عبلقة النيابة العامة بالشرطة  .12
 .، ا١بزائر12/12/2007القضائية يـو 

 باللغة الفرنسية-ب

1. BOURICHE Riadh, La gouvernance, recherche du séminaire international 

sur « la bonne gouvernance et les stratégies de changement dans le 

monde en développement » organisé à l’université FARHAT ABBAS, 

Sétif, 08/09/avril 2007. 

2. VALTS Kalnins, Corruption : définition, causes et conséquences, 

formation multidisciplinaire à l’attention des avocats et auxiliaires de 

justice en matière de détection de la corruption et des conflits d’intérêts, 

Tunis 24/25 septembre 2014, p.02. publie sur le site :   

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/pro

jects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corruption%20definition,%20causes%20an

d%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf  

 

 المواقع على شبكة األنترنت-7

http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_L69.pdf  

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corruption%20definition,%20causes%20and%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corruption%20definition,%20causes%20and%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/snac/pdf/SNACTUN4.2_Corruption%20definition,%20causes%20and%20consequences%20VKalnins%20FR.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_L69.pdf
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http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191 

http://awtad.org/?p=288 
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https://www.unodc.org/.../2015.../V1504889a.pdf 

ttp://pbcoalition.com/download/al%20mowazna%20al%20tsharokeyeh%202.pdf 

www.abonaf-law.com/download/galleryservices/35_law1pdf 

www.algeriechannel.net 

www.algeriepolice.dz 

http://anwerhalmy.ahlamontada.com/t122-topic 

http://http/www.apn-dz.org/apn/arabic/jod/sessionauth2005/181.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/6611.pdf
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191
http://awtad.org/?p=288
http://www.oecd.org/mena/governance/35433560.pdf
http://www.acees.gov.bh/corruption/laws-and-agreements/
https://drive.google.com/file/d/0B9-2pI8UPd5OdURmT0ZNM0JCSTA/view
https://www.mjustice.dz/html/conference/site_reconciliation%20nationale/site_reconciliation%20nationale_%20ar/?p=discourp5
https://www.mjustice.dz/html/conference/site_reconciliation%20nationale/site_reconciliation%20nationale_%20ar/?p=discourp5
http://kenanaonline.com/users/Arabmedia/posts/149702
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont05-1.htm
http://www.djazairess.com/aps/205787
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http://www.djazairess.com/djazairnews/32292
http://www.djelfa.info/ar/news/algerie/1972.html
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arcooperartion.html
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%25B
https://www.unodc.org/.../2015.../V1504889a.pdf
http://www.abonaf-law.com/download/galleryservices/35_law1pdf
http://www.algeriechannel.net/
http://www.algeriepolice.dz/
http://anwerhalmy.ahlamontada.com/t122-topic
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http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2003-8.pdf 

www.djazairess.com/annasr/32152  

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_200

7_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/droit_penal_procedure_pen

ale_2661/droit_penal_special_11356.html  

www.echoroukonline.com/ara/news=178238 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000705

9353 

www.interpol.int.ar  

www.interpol.int/content/download/28277/377659/version/s/life/ACO01_02_20

15_aR_WEB_pdf  

www.kenanaonline.com/users/lawing/posts/610597  

www.startimes.com/?t=18516157  

www.transparency.org 
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https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/droit_penal_procedure_penale_2661/droit_penal_special_11356.html
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 01مقدمة 
 21 اإلطار النظرم ٤بفهـو الفساد: الفصل التمهيدم

 22ماىية الفساد : ا٤ببحث األكؿ
 22تعريف الفساد : ا٤بطلب األكؿ

 23الفساد ُب اللغة كاالصطبلح الشرعي : الفرع األكؿ
 23الفساد ُب اللغة : أكال
 24الفساد ُب االصطبلح الشرعي : ثانيا
 25كركد لفظ الفساد ُب القرآف الكرٙب -1
 26كركد لفظ الفساد ُب السنة - 2
 27تعريف الفساد ُب الفقو اإلسبلمي -3

 28الفساد من الوجهة القانونية : الفرع الثا٘ب
 28تعريف الفساد ُب القانوف الدكٕب : أكال
 30تعريف الفساد ُب القانوف الداخلي : ثانيا

 31الفرع الثالث التعريف الفقهي للفساد 
 32تعريف الفساد بصورة عامة : أكال
 34تعريف الفساد بصورة خاصة : ثانيا

 36أنواع الفساد : ا٤بطلب الثا٘ب
 37الفساد حسب القطاع : الفرع األكؿ

 37الفساد ُب القطاع العاـ : أكال
 37الفساد ُب القطاع ا٣باص : ثانيا

 39معيار حجم الفساد : الفرع الثا٘ب
 39الفساد الكبّب : أكال
 40الفساد الصغّب : ثانيا
 41الفساد الدكٕب : ثالثا
 41الفساد احمللي : رابعا

 41معيار مظهر الفساد : الفرع الثالث
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 41الفساد اإلدارم : أكال
 42الفساد ا٤بإب : ثانيا
 43الفساد السياسي : ثالثا
 44فساد القيادة السياسية -1
 44فساد األشخاص الذين يشغلوف ككالة انتخابية -2
 44فساد أعضاء األجهزة البّبكقراطية ا٢بكومية -3

 46الفساد االجتماعي كالثقاُب : رابعا
 47عبلقة الفساد بالظواىر األخرل : ا٤بطلب الثالث

 48الفساد ك ا١برٲبة ا٤بنظمة : الفرع األكؿ
 49ٙبديد أساس العبلقة بْب الفساد ك ا١برٲبة ا٤بنظمة : أكال
 50عبلقة التكامل بْب الفساد ك ا١برٲبة ا٤بنظمة : ثانيا
 50أثر الفساد على ا١برٲبة ا٤بنظمة -1
 51أثر ا١برٲبة ا٤بنظمة على الفساد -2

 51الفساد كا٢بكم الراشد : الفرع الثا٘ب
 52مفهـو ا٢بكم الراشد : أكال
 54أطراؼ كمكونات ا٢بكم الراشد : ثانيا
 54القطاع ا٢بكومي -1
 54اجملتمع ا٤بد٘ب -2
 55القطاع ا٣باص -3

 56ا٤بقاربة القانونية بْب الفساد كا٢بكم الراشد : ثالثا
 57أسباب الفساد كآثاره : ا٤ببحث الثا٘ب
 57دكافع كأسباب الفساد : ا٤بطلب األكؿ

 58األسباب كالعوامل الداخلية للفساد : الفرع األكؿ
 58األسباب ا٤برتبطة با٤بوظف العاـ : أكال

 65األسباب ا٣بارجية : الفرع الثا٘ب
 65العوامل السياسية : أكال
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 66طبيعة النظاـ السياسي -1
 68عدـ االستقرار السياسي -2
 71ضعف األحزاب السياسية -3

 72العوامل االقتصادية : ثانيا
 73السياسات االقتصادية -1
 75سيادة ٭بط الدكلة الريعية -2

 80العوامل االجتماعية : ثالثا
 80٭بط العبلقات كاألعراؼ كالوعي بْب أفراد اجملتمع -1
 81اختبلؿ سلم القيم االجتماعية -2

 82آثار الفساد :ا٤بطلب الثا٘ب 
 84أثر الفساد على النظاـ السياسي : الفرع األكؿ

 84إضعاؼ الشرعية السياسية : أكال
 85عدـ االستقرار السياسي : ثانيا

 88آثار الفساد على النظاـ االقتصادم : الفرع الثا٘ب
 88إضعاؼ النمو االقتصادم : أكال
 89االستهبلؾ -1
 89االستثمار األجنيب -2
 90اإليرادات العامة -3
 91التجارة ا٣بارجية -4

 92تسهيل هتريب رؤكس األمواؿ إٔب ا٣بارج : ثانيا
 92تأثّب الفساد على سوؽ األكراؽ ا٤بالية : ثالثا

 93آثار الفساد على النظاـ االجتماعي : الفرع الثالث
 94يغّب الفساد من سلوؾ الفرد الذم ٲبارسو : أكال
 94زعزعة االستقرار االجتماعي : ثانيا

 95اإلطار القانو٘ب ١برائم الفساد : الباب األكؿ
 98األحكاـ ا٤بوضوعية ١برائم الفساد : الفصل األكؿ
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 102صور اال٫برافات السلوكية ُب جرائم الفساد : ا٤ببحث األكؿ
 103جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة : ا٤بطلب األكؿ

 105تعريف جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة كٛبييزىا عن غّبىا من ا١برائم : الفرع األكؿ
 105تعريف إساءة استغبلؿ الوظيفة : أكال
 106ٛبييز جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة عن جرٲبة إساءة استعماؿ السلطة : ثانيا

 107أركاف جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة : الفرع الثا٘ب
 107الركن ا٤بفَبض : أكال
 110الركن ا٤بادم : ثانيا
 110أداء عمل أك اإلمتاع عن أدائو على ٫بو ٱبرؽ القوانْب ك التنظيمات -1
 110الغرض -2

 112الركن ا٤بعنوم : ثالثا
 112جرٲبة استغبلؿ النفوذ : ا٤بطلب الثا٘ب
 115ٛبييز جرٲبة استغبلؿ النفوذ عن غّبىا من ا١برائم ا٤بشاهبة ٥با : الفرع األكؿ

 115ٛبييز جرٲبة استغبلؿ النفوذ عن جرٲبة الرشوة : أكال
 116ٛبييز جرٲبة استغبلؿ النفوذ عن جرٲبة إساءة استغبلؿ الوظيفة : ثانيا

 116 أركاف جرٲبة إستغبلؿ النفوذ:الفرع الثا٘ب
 117أركاف جرٲبة استغبلؿ النفوذ السلبية : أكال
 120أركاف جرٲبة استغبلؿ النفوذ اإلٯبابية : ثانيا

 120جرٲبة عدـ اإلببلغ عن تعارض ا٤بصاّب : ا٤بطلب الثالث
 122مفهـو تعارض ا٤بصاّب : الفرع األكؿ

 122تعريف تعارض ا٤بصاّب : أكال
 123حاالت تعارض ا٤بصاّب : ثانيا
 123 07/01ا٢باالت ا٤بنصوص عليها ُب األمر رقم -1
 124حاالت أخرل لتعارض ا٤بصاّب -2

 124أركاف جرٲبة عدـ اإلببلغ عن تعارض ا٤بصاّب : الفرع الثا٘ب
 126جرٲبة عدـ التصريح أك التصريح الكاذب با٤بمتلكات : ا٤بطلب الرابع
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 ٧128بتول كميعاد التصريح با٤بمتلكات : الفرع األكؿ
 ٧128بتول التصريح با٤بمتلكات : أكال
 129األمبلؾ العقارية ا٤ببنية كغّب ا٤ببنية -1
 129األمبلؾ ا٤بنقولة -2
 129السيولة النقدية كاالستثمارات -3
 129األمبلؾ األخرل -4

 130آجاؿ التصريح : ثانيا
 132الفئات ا٤بلزمة بالتصريح با٤بمتلكات : الفرع الثا٘ب

 133الفئات ا٤بلزمة بالتصريح أماـ ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو : أكال
 134الفئات ا٤بلزمة بالتصريح أماـ الرئيس األكؿ للمحكمة العليا : ثانيا

 136جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد أك إخفائها : ا٤بطلب ا٣بامس
 137جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد : الفرع األكؿ

 138٭باذج عن تبييض عائدات جرائم الفساد : أكال
 138الرشوة -1
 138اختبلس األمواؿ -2
 138الفساد السياسي -3

 139أركاف جرٲبة تبييض عائدات جرائم الفساد : ثانيا
 139الركن ا٤بادم -1
 140الركن ا٤بعنوم -2

 140العقوبات : ثالثا
 140العقوبات ا٤بقررة للشخص الطبيع /1
 141العقوبات ا٤بقررة للشخص ا٤بعنوم /2

 141جرٲبة إخفاء عائدات جرائم الفساد : الفرع الثا٘ب
 142 الفرؽ بْب التبييض كاإلخفاء: أكال
 143أركاف جرٲبة إخفاء عائدات جرائم الفساد : ثانيا
 143تلقي الشيء -1
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 143حيازة الشيء مع العلم ٗبصدره اإلجرامي -2
 145جرٲبة اإلٮباؿ الواضح : ا٤بطلب السادس

 147أركاف جرٲبة اإلٮباؿ الواضح :   الفرع األكؿ
 147الركن ا٤بفَبض : أكال
 147الركن ا٤بادم : ثانيا
 151الركن ا٤بعنوم : ثالثا

 151قمع جرٲبة اإلٮباؿ الواضح : الفرع الثا٘ب
 152ا٤بتابعة ا١بزائية ١برٲبة اإلٮباؿ الواضح : أكال
 155العقوبات ا٤بقررة ١برٲبة اإلٮباؿ الواضح : ثانيا

 156صور اال٫برافات ا٤بالية ُب جرائم الفساد : ا٤ببحث الثا٘ب
 157جرٲبة الرشوة : ا٤بطلب األكؿ
 159الرشوة ُب القطاع العاـ :الفرع األكؿ 

 161جرٲبة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب : أكال
 161الرشوة السلبية -1
 163الرشوة اإلٯبابية -2

 166جرٲبة رشوة ا٤بوظفْب العموميْب األجانب كموظفي ا٤بنظمات العمومية الدكلية : ثانيا
 168الرشوة ُب القطاع ا٣باص : لفرع الثا٘با
 170ا١برائم ذات الصلة ٔبرٲبة الرشوة : ٤بطلب الثا٘با

 171 جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع: الفرع األكؿ 
 172تعريف اإلثراء غّب ا٤بشركع : أكال
 173أركاف جرٲبة اإلثراء غّب ا٤بشركع : ثانيا
 173الركن ا٤بادم -1
 175الركن ا٤بعنوم -2

 175جرٲبة تلقي ا٥بدايا : الفرع الثا٘ب
 176 مشركعية ا٥بدية ُب الفقو اإلسبلمي: أكال
 177 أركاف جرٲبة تلقي ا٥بدايا: ثانيا
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 178 الركن ا٤بادم-1
 179 الركن ا٤بعنوم-2

 180 جرٲبة الغدر كما ُب حكمها: ا٤بطلب الثالث
 181جرٲبة الغدر : الفرع األكؿ

 182ٛبييز جرٲبة الغدر عن جرٲبة النصب : أكال
 182 أركاف جرٲبة الغدر: ثانيا
 182الركن ا٤بفَبض /1
 183الركن ا٤بادم / 2
 184الركن ا٤بعنوم /3

 185جرٲبة اإلعفاء أك التخفيض غّب القانو٘ب ُب الضريبة أك الرسم : الفرع الثا٘ب
 ٧186بل جرٲبة اإلعفاء أك التخفيض غّب القانو٘ب ُب الضريبة ك الرسم :أكال
 186الضريبة -1
 186الرسم -2
 ٧186باصيل مؤسسات الدكلة -3
 187ا٢بقوؽ -4

 187أركاف جرٲبة اإلعفاء أك التخفيض غّب القانو٘ب ُب الضريبة كالرسم : ثانيا
 187الركن ا٤بفَبض -1
 187الركن ا٤بادم -2
 188الركن ا٤بعنوم -3

 188جرٲبة أخذ فوائد بصفة غّب قانونية : الفرع الثالث
 189صفة ا١با٘ب : أكال
 190الركن ا٤بادم :ثانيا
 190السلوؾ اجملـر -1
 ٧191بل ا١برٲبة - 2

 191الركن ا٤بعنوم : ثالثا
 192جرٲبة اختبلس ٩بتلكات أك استعما٥با على ٫بو غّب شرعي : ا٤بطلب الرابع
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 194تعريف جرٲبة االختبلس ك ٛبييزىا عن غّبىا من ا١برائم : الفرع األكؿ
 194تعريف االختبلس : أكال
 195 ٛبييز جرٲبة اإلختبلس عن غّبىا من ا١برائم ا٤بشاهبة ٥با:  ثانيا
 195ٛبييز جرٲبة االختبلس عن جرٲبة السرقة -1
 196ٛبييز جرٲبة االختبلس عن جرٲبة خيانة األمانة -2

 197 أركاف جرٲبة اختبلس ا٤بمتلكات أك استعما٥با على ٫بو غّب شرعي :الفرع الثا٘ب
 198الركن ا٤بفَبض -1
 198الركن ا٤بادم - 2
 202الركن ا٤بعنوم -3

 203 جرٲبة اختبلس ا٤بمتلكات ُب القطاع ا٣باص :الفرع الثالث
 204أركاف جرٲبة االختبلس ُب القطاع ا٣باص : أكال
 204صفة ا١با٘ب -1
 205الركن ا٤بادم -2
 206الركن ا٤بعنوم -3

 207قمع ا١برٲبة : ثانيا
 208 جرائم الفساد ا٤بتعلقة بالصفقات العمومية :ا٤بطلب ا٣بامس

 210 مفهـو الصفقات العمومية ك تبياف أشكا٥با :الفرع األكؿ
 210تعريف الصفقات العمومية : أكال
 211ا٤بعيار العضوم -1
 211ا٤بعيار ا٤بوضوعي -2
 211ا٤بعيار الشكلي -3
 212ا٤بعيار ا٤بادم -4

 212تصنيف أشكاؿ الصفقات العمومية : ثانيا
 212صفقات ا٪باز األشغاؿ العامة - 1
 213صفقات اقتناء اللواـز -2
 213صفقات تقدٙب ا٣بدمات -3
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 213صفقات إ٪باز الدراسات -4
 214 جرٲبة احملاباة ُب الصفقة العمومية :الفرع الثا٘ب

 215أركاف جرٲبة احملاباة ُب الصفقة العمومية : أكال
 215الركن ا٤بفَبض -1
 215الركن ا٤بادم -2
 217الركن ا٤بعنوم -3

 218قمع ا١برٲبة : ثانيا
 218 جرٲبة استغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب للحصوؿ على امتيازات غّب مربرة :الفرع الثالث

 219أركاف جرٲبة استغبلؿ نفوذ األعواف العموميْب للحصوؿ على امتيازات : أكال
 219الركن ا٤بفَبض -1
 219الركن ا٤بادم -2
 221الركن ا٤بعنوم -3

 221قمع ا١برٲبة : ثانيا
 222 جرٲبة الرشوة ُب الصفقات العمومية :الفرع الرابع

 225 جرٲبة التمويل ا٣بفي لؤلحزاب السياسية :ا٤بطلب السادس
 226 مصادر ٛبويل األحزاب السياسية ُب ا١بزائر :الفرع األكؿ

 226مصادر التمويل الداخلية : أكال
 227مصادر التمويل ا٣بارجية : ثانيا

 227أركاف جرٲبة التمويل ا٣بفي لؤلحزاب السياسية :الفرع الثا٘ب 
 228ا٤بستفيد من الفعل -أكال
 228الفعل اجملـر -ثانيا
 229القصد ا١بنائي -ثالثا

 229األحكاـ اإلجرائية ٤بكافحة جرائم الفساد : الفصل الثا٘ب 
 231 ا٤بتابعة ا١بزائية ُب جرائم الفساد :ا٤ببحث األكؿ
 232 أساليب التحرم ا٣باصة :ا٤بطلب األكؿ

 234 التسليم ا٤براقب للعائدات اإلجرامية :الفرع األكؿ
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 234مفهـو التسليم ا٤براقب : أكال
 235تعريف التسليم ا٤براقب -1
 236أٮبية التسليم ا٤براقب -2

 236خصائص التسليم ا٤براقب كأنواع : ثانيا
 236خصائص التسليم ا٤براقب -1
 237أنواع التسليم ا٤براقب -2

 239الضوابط البلزمة إلجراء التسليم ا٤براقب : ثالثا
 239 اعَباض ا٤براسبلت كتسجيل األصوات كالتقاط الصور :الفرع الثا٘ب

 241تعريف الَبصد اإللكَبك٘ب : أكال
 241اعَباض ا٤براسبلت -1

 244الضمانات ا٤بوضوعية كاإلجرائية الستعماؿ أسلوب الَبصد االلكَبك٘ب : ثانيا
 244الشركط الشكلية -1
 247الشركط ا٤بوضوعية -2

 248 (االخَباؽ) التسرب :الفرع الثالث
 249تعريف التسرب كتبياف أىدافو : أكال
 249تعريف التسرب -1
 250أىداؼ التسرب -2

 251 شركط مباشرة إجراء التسرب:  ثانيا
 251الشركط الشكلية -1
 253الشركط ا٤بوضوعية -2

 254آثار التسرب : ثانيا
 255 سلطات كصبلحيات الضبطية القضائية أثناء البحث التمهيدم عن جرائم الفساد :ا٤بطلب الثا٘ب
 255 ٙبديد صفة الضبط القضائي ُب جرائم الفساد :الفرع األكؿ

 256ج .إ.ٙبديد صفة الضبط القضائي بناء على ؽ: أكال
 256ضباط الشرطة القضائية -1
 257أعواف الضبط القضائي -2
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 258ٙبديد صفة الضبط القضائي بناء على نصوص خاصة : ثانيا
 259 سلطات كصبلحيات الضبطية القضائية أثناء البحث كالتحرم عن جرائم الفساد :الفرع الثا٘ب

 259اختصاصات الضبطية الفضائية ُب األحواؿ العادية : أكال
 261السلطات االستثنائية للضبطية القضائية : ثانيا
 261اختصاص الضبط القضائي ُب حالة التلبس -1
 263التوقف للنظر -2
 264ا٤بنع من مغادرة اإلقليم الوطِب -3
 265  ا٢بماية ا٣باصة إلجراء التابعة ا١بزائية :٤بطلب الثالثا

 265  مواجهة أفعاؿ مرحلة البحث عن ا٢بقيقة :الفرع األكؿ
 265إعاقة السّب ا٢بسن للعدالة : أكال
 268عدـ اإلببلغ عن جرائم الفساد : ثانيا
 270الببلغ الكيدم : ثالثا

 272 ا٢بماية ا٣باصة لتشجيع اإلببلغ عن جرائم الفساد :الفرع الثا٘ب
 274موضوع ا٢بماية كنطاقها : أكال
 275تدابّب ا٢بماية : ثانيا
 275التدابّب الغّب اإلجرائية -1
 276التدابّب اإلجرائية -2

 277 التعاكف الدكٕب للكشف عن جرائم الفساد :ا٤بطلب الرابع
 279 (األنَببوؿ) التعاكف الدكٕب عن طريق منظمة الشرطة الدكلية ا١بنائية :الفرع األكؿ

 280حملة عن نشأة األنَببوؿ : أكال
 282دكر منظمة الشرطة ا١بنائية الدكلية ُب التصدم ١برائم الفساد : ثانيا

 286التعاكف الدكٕب ُب ٦باؿ ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة : الفرع الثا٘ب
 288صور ا٤بساعدات القانونية ا٤بتبادلة : أكال
 288ا٤بساعدات التلقائية -1
 289ا٤بساعدة بناء على طلب -2

 290ا١بوانب اإلجرامية للمساعدة القانونية ا٤بتبادلة : ثانيا
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 290السلطة ا٤بختصة بتنفيذ طلب ا٤بساعدة -1
 291شكل كمضموف الطلب -2
 292تنفيذ طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة -3
 293تأجيل كرفض طلب ا٤بساعدة القانونية ا٤بتبادلة -4

 296 التعاكف الدكٕب ُب ٦باؿ ا٤بصارؼ كا٤بؤسسات ا٤بالية :الفرع الثالث
 297مراعاة الشفافية ا٤بصرفية لكشف العمليات ا٤برتبطة بالفساد : أكال
 298حظر إنشاء ا٤بصاريف الصورية كغّب ا٣باضعة للرقابة : ثانيا
 298تقدٙب ا٤بعلومات ا٤بتعلقة بعائدات الفساد : ثالثا

 299 متابعة جرائم الفساد أماـ القضاء ا١بزائي :ا٤ببحث الثا٘ب
 300 االختصاص القضائي ُب جرائم الفساد :ا٤بطلب األكؿ

 301 ا٤بتابعة ا١بزائية كفق معيار االختصاص النوعي :الفرع األكؿ
 304اجملالس القضائية ا٣باصة بقمع ا١برائم االقتصادية : أكال
 306األقساـ االقتصادية ٗبحاكم ا١بنايات : ثانيا
 307األقطاب ا١بزائية ا٤بتخصصة : ثالثا

 310 توسيع االختصاص احمللي لبعض ا١بهات القضائية الناظرة ُب جرائم الفساد :الفرع الثا٘ب
 311توسيع االختصاص احمللي لوكيل ا١بمهورية : أكال
 311توسيع االختصاص احمللي لقاضي التحقيق : ثانيا
 312توسيع االختصاص احمللي حملاكم األقطاب ا١بزائية : ثالثا

 314 إحالة مرتكيب جرائم الفساد أماـ القضاء ا١بزائي :ا٤بطلب الثا٘ب
 314 إجراءات إحالة مرتكيب جرائم الفساد على القضاء ا١بزائي :الفرع األكؿ

 315آليات إحالة الدعول أماـ القضاء ا١بزائي : أكال
 315التكليف با٢بضور -1
 316طلب فتح ٙبقيق قضائي -2

 318القيود الٍب ٛبنع متابعة مرتكيب جرائم الفساد : ثانيا
 318القيد ا٤بتعلق با٢بصوؿ على إذف مسبق -1
 319القيد ا٤بتعلق بشرط التحقيق ا٤بسبق -2
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 321القيد ا٤بتعلق بشرط ا٢بصوؿ على شكول -3
 322 سّب ٧باكمة مرتكيب جرائم الفساد :الفرع الثا٘ب

 322ا٤ببادئ الٍب تقـو عليها إجراءات احملاكمة : أكال
 323علنية ا١بلسات -1
 323شفاىية ا٤برافعات -2
 324حضور ا٣بصـو -3
 324التدكين -4

 325سّب ا١بلسات : ثانيا
 327 التعاكف القضائي الدكٕب :ا٤بطلب الثالث

 327 اإلنابة القضائية الدكلية كتسليم اجملرمْب :الفرع األكؿ
 327اإلنابة القضائية : أكال
 328اإلنابة الواردة من ا٣بارج -1
 328اإلنابة القضائية ا٤برسلة إٔب ا٣بارج -2

 329تسليم اجملرمْب : ثانيا
 330شركط تسليم اجملرمْب -1
 333إجراءات تسليم اجملرمْب -2
 التعاكف القضائي ُب ٘بميد كحجز األمواؿ كاسَبداد ا٤بمتلكات عن طريق إجراءات :لفرع الثا٘با

ا٤بصادرة الدكلية 
335 

 336تدابّب االسَبداد ا٤بباشر للمتلكات : أكال
 337اسَبداد ا٤بمتلكات عن طريق التعاكف الدكٕب ُب ٦باؿ ا٤بصادرة : ثانيا
 338تنفيذ األحكاـ الصادرة عن ا١بهات القضائية األجنبية ا٤بتعلقة با٤بصادرة -1
 340قياـ السلطات الوطنية ا٤بختصة با٤بصادرة حٌب ُب حالة انعداـ اإلدانة - 2
 341إرجاع ا٤بمتلكات ا٤بصادرة كالتصرؼ فيها -3
 342اقتطاع نفقات إجراء ا٤بصادرة كإرجاع ا٤بمتلكات الٍب تكبدهتا الدكلة - 4
 342ا٤بعيقات أماـ اسَبداد األصوؿ - 5

 344  آليات مكافحة الفساد:الباب الثا٘ب
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 346 النظاـ ا٤بؤساٌب ٤بكافحة الفساد ُب ا١بزائر :الفصل األكؿ

 349  دكر ا٥بيئات كا٤بؤسسات ا٢بكومية الر٠بية ُب مكافحة الفساد: ا٤ببحث األكؿ
 350 ا٥بيئات ا٤بختصة ُب مكافحة الفساد: ا٤بطلب األكؿ

 351 ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو: الفرع األكؿ
 351 التعريف با٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو: أكال
 352 تشكيلة ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو-1
 360 مدل استقبللية ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو-2

 364 إختصاصات ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو: ثانيا
 364 التدابّب االستشارية -1
 365 التدابّب اإلدارية-2

 366 تقييم دكر ا٥بيئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو: ثالثا
 369 الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد: الفرع الثا٘ب

 370 الطبيعة القانونية للديواف ا٤بركزم لقمع الفساد: أكال
 370 الديواف مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية -1
 370 تبعية الديواف لوزير العدؿ-2
 371 عدـ ٛبتع الديواف بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ ا٤بإب-3

 371 تشكيلة كتنظيم الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد: ثانيا
 371 تشكيلة الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد-1
 371 تنظيم الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد-2
 374 مهاـ الديواف ا٤بركزم لقمع الفساد-3

 378 دكر أجهزة الرقابة ُب مكافحة الفساد: ا٤بطلب الثا٘ب
 379 آليات الرقابة اإلدارية: الفرع األكؿ

 380 الرقابة الداخلية : أكال
 381 الرقابة ا٣بارجية: ثانيا
 382 ١بنة صفقات ا٤بصلحة ا٤بتعاقدة -1
 387 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية-2
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 390 رقابة سلطة ضبط الصفقات العمومية كتفويضات ا٤برفق العاـ-3
 391 الرقابة الوصائية: ثالثا

 393 آليات الرقابة ا٤بالية: الفرع الثا٘ب
 394 األىداؼ االقتصادية-1
 395 األىداؼ االجتماعية-2
 395 األىداؼ اإلدارية كالتنظيمية-3

 395 رقابة ا٤براقب ا٤بإب: أكال
 397 الرقابة السابقة للنفقات-1
 397 الرقابة البلحقة على النفقات-2

 401 رقابة ا٤بفتشية العامة للمالية: ثانيا
 401 تنظيم ا٤بفتشية العامة للمالية-1
 403 تشخيص الدكر الرقايب للمفتشية العامة للمالية-2
 408 إجراءات تدخل ا٤بفتشية العامة للمالية ُب العمل الرقايب-3

 411 رقابة ٦بلس احملاسبة: ثالثا
 411 تشكيل ٦بلس احملاسبة-1
 415 دكر ٦بلس احملاسبة ُب مكافحة جرائم الفساد-2
 419 كيفية سّب كعمل ٦بلس احملاسبة-3

 421 دكر خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب ُب مكافحة الفساد: رابعا
 422 تشكيلة خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب -1
 424 صبلحيات خلية معا١بة االستعبلـ ا٤بإب-2

 427 دكر ا٥بيئات غّب الر٠بية ُب مكافحة الفساد: ا٤ببحث الثا٘ب
 428 دكر اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مكافحة الفساد: ا٤بطلب األكؿ

 429 خصائص مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب : الفرع األكؿ
 429 القدرة على التكيف: أكال
 429 االستقبلؿ: ثانيا
 429 التعدد: ثالثا
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 430 التجانس: رابعا
 432 كاقع اجملتمع ا٤بد٘ب ا١بزائرم ُب مكافحة الفساد: الفرع الثا٘ب

 432 أداء األحزاب السياسية ُب مكافحة الفساد: أكال
 435 أداء ا٢بركات ا١بمعوية ُب مكافحة الفساد: ثانيا
 436 ضعف ا٤بيزانية الٍب ٚبصصها الدكلة ٥بذا القطاع-1
 437 ىيمنة األجهزة البّبكقراطية على مؤسسات اجملتمع ا٤بد٘ب-2

 438 مساٮبات اجملتمع ا٤بد٘ب ُب مواجهة الفساد: الفرع الثالث
 442 دكر اإلعبلـ ُب مكافحة الفساد: ا٤بطلب الثا٘ب
 445 مقومات اإلعبلـ النزيو: الفرع األكؿ

 446 استقبللية كسائل اإلعبلـ: أكال
 448ا٤بصداقية ُب الطرح : ثانيا
 449ا٢بيادية : ثالثا
 450ضركرة اإلمتناع عن التشهّب كاإلهتاـ الباطل كالقذؼ : رابعا

 450دكر اإلعبلـ ُب إشاعة قيم النزاىة : الفرع الثا٘ب
 453رؤية إسَباتيجية : اإلصبلح ضد الفساد: الفصل الثا٘ب

 455مداخل اإلصبلح : ا٤ببحث األكؿ
 456اإلصبلح السياسي : ا٤بطلب األكؿ

 457ا٤بدخل التحديثي -1
 457ا٤بدخل االنتقإب -2
 457ا٤بدخل البنيوم -3

 458مرتكزات اإلصبلح السياسي : الفرع األكؿ
 458شرعية النظاـ : أكال
 460ا٤بشاركة السياسية -1
 460نزاىة االنتخابات -2
 461الكفاءة كالفعالية -3

 461االنفتاح على ا٤بعارضة : ثانيا
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 462الفصل بْب السلطات  : ثالثا
 464أىداؼ اإلصبلح السياسي : الفرع الثا٘ب

 466اإلصبلح اإلدارم : ا٤بطلب الثا٘ب
 468مفهـو اإلصبلح اإلدارم : الفرع األكؿ

 469 (مدخل النظاـ)ا٤بدخل الشموٕب : أكال
 469ا٤بدخبلت -1
 469العمليات -2
 469ا٤بخرجات -3
 469التغذية العكسية  -4

 470ا٤بدخل ا١بزئي : ثانيا
 470متطلبات اإلصبلح اإلدارم للوقاية من الفساد : الفرع الثا٘ب

 471الشفافية : أكال
 471تعريف الشفافية -1
 473أٮبية الشفافية -2
 475متطلبات الشفافية -3
 476الشفافية ا٤بالية كدكرىا ُب مكافحة الفساد -4

 479ا٤بساءلة  : ثانيا
 481متطلبات ا٤بساءلة -1
 482آليات ا٤بساءلة -2

 484تفعيل أخبلقيات الوظيفة العامة : ثالثا
 487اإلصبلح االقتصادم كاالجتماعي  : ا٤بطلب الثالث

 488اإلصبلح االقتصادم : الفرع األكؿ
 490تطوير اقتصاد السوؽ : أكال
 490ترشيد اإلنفاؽ العاـ : ثانيا
 491عوامل ٪باح عملية ترشيد اإلنفاؽ العاـ -1
 493أىداؼ ترشيد اإلنفاؽ العاـ -2
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 494التنويع االقتصادم  -3
 495اإلصبلح االجتماعي : الفرع الثا٘ب

 496ٙبقيق العدالة االجتماعية : أكال
 498إحداث انقبلب ُب كعي األفراد : ثانيا
 499الدين -1
 499التعليم -2
 500كسائل اإلعبلـ -3

 501تطبيقات اإلدارة اإلسبلمية ُب الوقاية من الفساد : ا٤ببحث الثا٘ب
 503إصبلح اإلدارة العامة كفقا للمفهـو اإلسبلمي : ا٤بطلب األكؿ

 504ارتباط اإلدارة اإلسبلمية بأحكاـ الدين : الفرع األكؿ
 506من حيث ا٤بصدر : أكال
 508من حيث الثبات : ثانيا
 508من حيث الشموؿ : ثالثا

 509ا٤ببادئ العامة لئلدارة ُب اإلسبلـ : الفرع الثا٘ب
 510حفظ الدين : أكال
 511الشورل : ثانيا
 513العدؿ كا٤بساكاة : ثالثا

 516منهج الشريعة اإلسبلمية ُب الوقاية من الفساد : الفرع الثالث
  516اإلسبلـ كٞباية الفرد كاجملتمع من الوقوع ُب الفساد : أكال
 517دكر العقيدة ُب هتذيب النفوس -1
 519العبادة -2
 519األخبلؽ -3
 519ا٢برص على اختيار ذكم الكفاءات -4

 534ا٤ببادئ الشرعية للتعامل مع تبعات الفساد : ثانيا
 534ا٤ببادئ الشرعية للتعامل مع األشخاص الفاسدين -1
 537ا٤ببادئ الشرعية للتعامل مع اآلثار الناٝبة عن الفساد -2
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 538الواليات ا٣باصة ٗبكافحة الفساد ُب الشريعة اإلسبلمية : ا٤بطلب الثا٘ب
 540ديواف ا٤بظآب : الفرع األكؿ

 540تعريف ديواف ا٤بظآب : أكال
 541نشأة قضاء ا٤بظآب : ثانيا
 546تنظيم ديواف ا٤بظآب : ثالثا
 548اختصاصات ديواف ا٤بظآب : رابعا

 549االختصاصات القضائية -1
 550االختصاصات غّب القضائية -2

 551كالية ا٢بسبة : الفرع الثا٘ب
 552تعريف ا٢بسبة : أكال
 553الفرؽ بْب كالية ا٢بسبة كالواليات األخرل : ثانيا
 556مشركعيىة ا٢بسبة : ثالثا
 556مشركعيتها ُب القرآف الكرٙب -1
 556مشركعيتها ُب السنة ا٤بطهرة -2
 557عمل الصحابة -3

 558أٮبية ا٢بسبة : رابعا
 559أركاف ا٢بسبة : خامسا

 560احملتسب -1
 562احملتسب عليو -2
 563احملتبس فيو -3
 563ما ٘برم فيو ا٢بسبة  -4

 564ا٤بكانة الوظائفية للحسبة كدكرىا ُب تقليص آليات الفساد : سادسا
 565مراقبة ا٤بوظفْب كعماؿ الدكلة -1
 565مراقبة ٙبصيل اإليرادات العامة -2
 566مراقبة عمليات الصرؼ كاإلنفاؽ -3
 567مراقبة كٞباية ا٤برافق العامة -4
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 567مشولية الرقابة ُب كالية ا٢بسبة -5
 568مراقبة مدل االلتزاـ ٗبقاييس ا١بودة كاإلتقاف -6

 569ا٣باٛبة 
 577ا٤ببلحق 

 596قائمة ا٤براجع  
 646الفهرس 

 

 


