
2014

 

الفساد السياسي في العالم العربي

 حـالـة دراسية

2014حزيران



مت اعداد التقرير بال�شراكة مع

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية- ال ف�ساد

اجلمعية املغربية ملحاربة الر�سوة- تران�سربان�سي املغرب

منظمة اأنا يقظ- تون�س

املجموعة اليمنية لل�سفافية والنزاهة

االتئالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان(- فل�سطني

موؤ�س�سة م�سريني بال حدود

فريق البحث:

د. اأحمد اأبو دية: الباحث الرئي�سي – فل�سطني

اأ. هدى غ�سن- لبنان 

اأ. اآية جراد - تون�س

د. احمد مفيد - املغرب

د. عبد الباقي �سم�سان قيد - اليمن

د. ي�سري عزباوي – م�سر

الأ�شراف العام

د. عزمي ال�سعيبي – مفو�س اأمان ملكافحة الف�ساد

مت اعداد هذا التقرير يف اإطار م�سروع اقليمي يف املنطقة العربية با�سراف منظمة ال�سفافية الدولية ويقوده فرع 

املنظمة يف فل�سطني )االئتالف من اجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان( وبتمويل كل من 

)SIDA +UKFCO + German FO ( والذي يهدف اىل ت�سخي�س ظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي يف العامل العربي من 

خالل حتديد اأ�سكاله والتحديات والفجوات ال�سيا�ساتية واملوؤ�س�ساتية والقانونية �سمن عينة درا�سية من �ست دول 

)فل�سطني، املغرب، اليمن، م�سر، تون�س، لبنان( وبلورة تو�سيات متهد اىل تخطيط وتنفيذ جمموعة من تدخالت 

ال�سغط املمكنة على كافة اجلهات ذات العالقة يف العامل العربي للحد من الف�ساد ال�سيا�سي.

من�سورات االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( 2014 

Transparency Palestine

ISBN 978-9950-356-12-2



2014حزيران

المحتويات

مقدمة:

منهجية اإعداد التقرير واأهدافه

جذور الف�شاد ال�شيا�شي يف الأنظمة ال�شيا�شية العربية 

اأبرز مظاهر الف�شاد ال�شيا�شي يف العامل العربي

ال�شيطرة على ال�شلطات يف النظم العربية. 1

واقع ال�شلطة التنفيذية. 2

منع ت�سارب امل�سالح 

الت�سريح عن املمتلكات اأو اإقرارات الذمة املالية 

حق الو�سول للمعلومات 

اإجراءات تعيني اأ�سحاب املنا�سب العليا

ال�سمانات املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة

واقع ال�شلطة الت�شريعية. 3

واقع ال�شلطة الق�شائية. 4

نزاهة النتخابات العامة . 5

اإدارة املمتلكات والأموال العامة . 6

موؤ�ش�شات اأجهزة الرقابة العامة واأجهزتها. 7

واقع اجلي�ش واملوؤ�ش�شة الأمنية . 8

الأحزاب ال�شيا�شية. 9

املنظمات الأهلية. 10

الإعالم. 11

ال�شتخال�شات والتو�شيات:

التــــو�شيــات:

املالحق

امل�شادر واملراجع:

4

7

8

10

10

12

12

13

15

16

18

20

22

24

26

29

32

36

38

40

43

49

54

101



الفساد السياسي في العالم العربي

4

مقدمة:

ويف  اأنه  اإال  واآخر،  بلد  بني  مظاهره  وتتعدد  ال�سيا�سي  الف�ساد  ماهية  تختلف 

واأع�ساء  االأحزاب  وقادة  واحلكام  ال�سا�سة  طبقة  ف�ساد  يعني  فهو  االأحوال  كل 

حني  ال�سيا�سية،  انتماءاتهم  اأو  موقعهم  كان  اأيًّا  احلاكمة(،  )النخب  احلكومة 

القرارات  لتوجيه  ال�سيا�سي  النفوذ  مواقع  با�ستغالل  بالتواطوؤ  هوؤالء  يقوم 

وال�سيا�سات والت�سريعات؛ لتحقيق م�سالح خا�سة بهذه الطبقة، اأو اأحد اأطرافها 

اأو املوالني لها، واالإثراء غري امل�سروع من ال�سلطة، اأو احل�سول على اأموال غري 

اأو  االنتخابية،  حمالتهم  لتمويل  اأو  واالجتماعي،  املايل  النفوذ  لزيادة  قانونية 

امتالك  اأو  ا�ستخدام  منح  مقابل  وت�سريعها،  الر�ساوى  على  احل�سول  لت�سهيل 

اأرا�سي الدولة اأو عقود وامتيازات اأو تراخي�س اأو موافقات جتارية، اإذ ت�سبح 

يف  مغاالة  من  ي�سمله  مبا  النخبة،  بهذه  خا�سا  بنكيًّا  ح�سابا  العامة  اخلزينة 

لالأموال  تهريب  عمليات  كذلك  ترافقها  ذاتية،  ترفيهية  اأمور  على  ال�سرف 

العامة وب�سكل �سري اإىل البنوك، اأو ا�ستثمارات خارجية. اإن الدولة التي يتف�ّسى 

فيها الف�ساد ال�سيا�سي يطلق عليها )دولة احلرامية –Kleptocracy ( حيث 

على  احلاكمة  والطبقة  امل�سوؤولني  ثروة  زيادة  ال�سيا�سي  الف�ساد  يتم من خالل 

ح�ساب ال�سعب باأكمله، وهو ما ميكن حتقيقه من خالل نهب املال العام. 

ويف كثري من االأحيان تنجح هذه النخب الفا�سدة يف ال�سيطرة على مراكز 

قرار  احتواء  �سمان  فيها  مبا  الدولة،  موؤ�س�سات  معظم  يف  القرار  اتخاذ 

االأغلبية الربملانية، وت�سويبه ل�ساحلها، وتوجيه قرارات بع�س الق�ساة اأو 

مراكز  اإىل  لهم  املوالني  و�سول  واأحيانا  العامة،  الرقابة  اأجهزة  م�سوؤويل 

التمثيلية  واملوؤ�س�سات  االإعالم  فيها  مبا  العامة،  املجتمع  موؤ�س�سات  اأهم 

املهنية واجلماهريية. وتلتقي هذه املجموعات، وتتقارب وتتداخل مع بع�س 

وتبادل  والتحالف  الت�سابك  هذا  اخلا�س،  القطاع  ونخب  وقيادات  رموز 

اختطاف  من  عمليا  ميّكنها  الطبقة  هذه  ن�سطاء  بني  واملراكز  امل�سالح 
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اأو الت�سدي لها بهدف  موؤ�س�سات الدولة ، وهو ما يجعل عملية مقاومتها 

التغيري بالو�سائل التقليدية اأمرًا غري ذي جدوى.

�سكل  على  وت�سكيله  االأمني  بناءالقطاع  يف  الطبقة  هذه  تنجح  ما  وغالبا 

له  املوالني  وعن  واملتحكم،  احلاكم  النظام  عن  تدافع  قوية،  اأجهزة 

باعتبارهم رمزًا للدولة، مقابل �سمانات وامتيازات مل�سوؤويل هذه االأجهزة، 

وغالبا ما ينخرط هوؤالء يف اإطار هذه الطبقة ك�سركاء اأ�سا�سيني.

لل�سالحيات  التع�سفية  ال�سلطة  ا�ستخدام  غالبًا  ال�سيا�سي  الف�ساد  ويواكب 

وم�سالح  اأغرا�س  لتحقيق  ال�سيا�سي؛  النظام  اأطراف  من  طرف  الأي  املمنوحة 

ي�سبح  بحيث  القوة،  هذه  النظام  منح  اأ�سا�سه  على  الذي  الغر�س  عن  تختلف 

ا، ي�سيطر على تفا�سيل ومواقع �سنع القرار ال�سيا�سي واالقت�سادي،  نظاًما �سموليًّ

اأو  �سعبية،  م�ساءلة  اأو  قانونية،  م�ساءلة  الأية  قراراته  اأو  النظام  وال يخ�سع هذا 

اأو  الرقابة  وم�سوؤويل  الربملانات  و�سعف  احل�سانات  ب�سبب  خارجية؛  رقابة 

الق�ساء ب�سبب التبعية الوظيفية، وبالتدريج يتحول اإىل نظام �سلطوي ال يحرتم 

الف�سل بني ال�سلطات، حتى واإن حافظ على بع�س مظاهر النظام الدميقراطي، 

التي تغدو �سكلية مثل االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية، وغالًبا ما ت�سوغ د�ستوًرا 

للدولة، يكر�س �سيطرتها على مقاليد احلكم يف الدولة.

اإ�شاءة  عرب  القانون  حلكم  مبا�شراً  خرقاً  ميثل  ال�شيا�شي  الف�شاد  اإن 

ا�شتخدام ال�شلطة، وتوظيفها خلدمة م�شالح خا�شة اأو فئوية، ل تن�شجم 

يتم  حيث  لتمثيلها،  ال�شيا�شي  النظام  ي�شعى  التي  العامة  امل�شلحة  مع 

اإخ�شاع ال�شلطة الق�شائية وتقوي�ش ا�شتقاللها، ول�شّيما هيئات النيابة 

العامة التي ت�شبح تتوىل الدفاع عن النظام، ل عن عموم املواطنني.

كافة  وعلى  املدمرة،  النتائج  من  العديد  ال�سيا�سي  الف�ساد  على  ويرتتب   

 تراجع دور ال�سعب 
1 

امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية ومنها:

وم�ساركته يف ال�سوؤون العامة؛ وهو ما يوؤدي بدوره اإىل تراجع مفهوم املواطنة 

1. مايكل جون�ستون، متالزمات الف�ساد )الرثوة، وال�سلطة، والدميقراطية، ترجمة نايف اليا�سني، الريا�س، مكتبة االبيكان؟؟؟ ) العبيكان (، 2008، �س �س 60، 65.
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وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات، وتقّل�س دور الطبقة الو�سطى ل�سالح نخب حزبية اأو ع�سكرية اأو اأمنية 

اأو قطاع خا�س اأو ممثلي طوائف، فالف�ساد ال�سيا�سي يوؤدي اإىل �سيطرة جمموعة �سغرية على خمتلف مناحي 

يوؤدي  الذي  االأمر  زائفة؛  عملية  املجموعة  هذه  ظل  يف  العامة  احلياة  يف  امل�ساركة  ت�سبح  ثم  ومن  احلياة، 

�سيادة  من  والنيل  الر�سيد،  واحلكم  الدميقراطية  اأ�س�س  وتقوي�س  ال�سيا�سي،  النظام  �سرعية  اإ�سعاف  اإىل 

للدولة  االإداري  اجلهاز  وت�سويه  وامل�ساءلة،  الرقابة  وغياب  االنتخابات  وتزييف  الق�ساء،  وا�ستقالل  القانون 

اأ�سا�ًسا للتعيينات احلكومية، ال�سّيما  اأو العائلية  نتيجة ال�ستبعاد الكفاءات، ب�سبب اعتماد الفئوية والطائفية 

التطرف،  وتغذية  واملهم�سة،  الفقرية  الفئات  زيادة  ال�سيا�سي  الف�ساد  على  يرتّتب  كما  العليا.  الوظائف  يف 

واالنك�ساف اأمام القوى اخلارجية، وتراجع م�ستوى اخلدمات االأ�سا�سية املقدمة للمواطنني؛ نتيجة ال�سيطرة 

على املال العام ونهبه وتهريبه اإىل اخلارج من قبل فئة متنفذة ت�سيطر على مفا�سل النظام ال�سيا�سي. 

التي متر يف  النامية  البلدان  القانون، وحتديًدا يف  ي�سكل تهديًدا للدميقراطية وحكم  ال�سيا�سي  الف�ساد  اإن 

مراحل انتقالية كاحلالة العربية، اإ�سافة اإىل العديد من النتائج املدمرة االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، 

والتي   ،2010 العام  نهاية  مع  العربية  الدول  العديد من  االحتجاجية يف  تفّجر احلركات  اأ�سهم يف  ما  وهو 

ا�ستهدفت حتدي النظام الت�سلطي الفا�سد، الإطالق احلريات العامة، واملحافظة على حقوق االإن�سان العربي 

وكرامته، ومكافحة الف�ساد وا�سرتداد االأموال واملمتلكات املنهوبة، وما زالت معظم هذه الدول يف خما�س 

مفتوح الإعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يعزز من مفهوم الف�سل بني ال�سلطات و�سمان عدم اإتاحة الفر�سة 

الإعادة توليد اال�ستبداد والف�ساد. وهي مرحلة تتطلب من كافة االأطراف،  

 مبا فيها املفكرون واخلرباء يف كل بلد، امل�شاهمة يف بلورة روؤية وطنية ل�شكل الدولة املدنية املعا�شرة 

التي تقوم على اأ�شا�ش املواطنة واحلكم الر�شيد، و�شمان وجود نظام وطني للنزاهة يحول دون العودة 

لتوفري فر�ش للف�شاد واإفالت الفا�شدين من العقاب.

ومن ثّم تربز احلاجة لتوفري ت�سخي�س واقعي لظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي يف املنطقة العربية واأ�سكاله واأ�سبابه؛ متهيًدا 

للم�ساهمة يف بناء اإرادة �سيا�سية فعالة، ومن اأجل تطوير اإ�سرتاتيجيات وخطط، تدخل على ال�سعيد املحلي يف كل 

قطر عربي، ملنع عودة الف�ساد ال�سيا�سي، وللوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وطني فعال للنزاهة يف هذه االأقطار.

ومن اأجل م�ساهمة مبا�سرة من حركات مكافحة الف�ساد ون�سطائها يف هذه العملية الدميقراطية التي تدور 

حول طبيعة املبادئ واالأحكام االأ�سا�سية لد�ساتري هذه الدول، ول�سمان جتنب عودة ظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي؛ 

الف�ساد  لظاهرة  حتليلي  ت�سخي�سي  تقرير  اإعداد  اإىل  املنطقة  يف  الدولية  ال�سفافية  منظمة  فروع  بادرت 

ال�سيا�سي يف �ست دول عربية )فل�سطني، املغرب، اليمن، م�سر، تون�س، لبنان(.



7

2014حزيران

منهجية التقرير

ا�ستند التقرير اإىل منهجية تقوم على فح�س واقع كل قطر، بناًءا على جمموعة من 

املوؤ�سرات التي مت التوافق عليها بني الباحثني يف )م�سر، املغرب، تون�س، اليمن، 

لبنان، فل�سطني( والتي حتدد اأبرز مظاهر الف�ساد ال�سيا�سي واأ�سبابه يف املفا�سل 

الرئي�سية ويف املمار�سة لالأنظمة ال�سيا�سية القائمة يف هذه الدول، �سمن املحاور 

االآتية: مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، واقع ال�سلطات الثالث )التنفيذية والت�سريعية 

املوؤ�س�سة  واقع  العامة،  واالأموال  املمتلكات  اإدارة  االنتخابات،  نزاهة  والق�سائية(، 

االأمنية، موؤ�س�سات اأجهزة الرقابة العامة واأجهزتها، االأحزاب ال�سيا�سية، املجتمع 

التف�سيلية  باملوؤ�سرات  اخلا�س  امللحق  )انظر  االإعالم.  االأهلية(،  )املنظمات  املدين 

التي يقوم عليها التقرير(.

قام  ثم  املوحدة،  للموؤ�سرات  وفقًا  ُقطر،  كل  واقع  بحثية عن  اأوراق  اإعداد  وقد مت 

واالأقطار  النظم  يف  العام  لواقع  امل�سرتك  القا�سم  با�ستخال�س  الرئي�س  الباحث 

جمال البحث، ومت اإبراز التحديات العامة التي اأعاقت جهود مكافحة الف�ساد خالل 

ال�سنوات املا�سية.
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العربية، مل تكن خياًرا  الدول  ال�سلطة يف معظم  ت�سّلم  اتُّبعت يف  التي  االآليات  اإن 

امللكي  بالنظام  يتعلق  ما  �سواء  النظام،  على  حقيقية  �سرعية  ي�سفي  دميقراطيا 

الوراثي والذي يتوىل فيه امللك واأعوانه �سلطات ت�سريعية وتنفيذية واإ�سرافية وا�سعة، 

اأو احلكم اجلمهوري الذي قام على اأ�سا�س حكم احلزب الواحد امل�ستمد من قوة 

التحالف  امل�ستمد من  اأو  ال�سيا�سية،  االأيدولوجية  اأو  العائلة  اأو  الطائفة  اأو  القبيلة 

مع النخبة الع�سكرية واالأمنية، وعند النظر اإىل املّدة الزمنية الطويلة حلكم دولة 

باأن  اال�ستنتاج  واحد ميكن  قائد ع�سكري  اأو  واحد  اأو حزب  واحد  رئي�س  قبل  من 

هذه االأنظمة اعتمدت و�سائل ومقومات مت�سابهة ل�سمان بقائها، تقوم على التحكم 

يف القرارات الهامة املتعلقة يف ال�سوؤون  االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية التي 

جربت على االبتعاد عن امل�ساركة يف اإدارة ال�ساأن العام، ومت 
ُ
متر بها �سعوبها التي اأ

اإ�سغالها طيلة الوقت يف البحث عن تاأمني لقمة العي�س.

املهمة يف  املفا�سل  وامل�سوؤولني يف  الن�سطاء  احتواء  العربية على  االأنظمة  حر�ست 

والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  يف  القرار  اتخاذ  مواقع  ويف  الدولة، 

»حكومية«  مدين  جمتمع  موؤ�س�سات  باإن�ساء  قامت  كما  الر�سمية،  الرقابة  واأجهزة 

الر�سمية،  االإعالم  اأجهزة  على  و�سيطرت  املدين،  والن�ساط  العمل  الحتواء 

واالجتماعية  االقت�سادية  االمتيازات  كمنح  متنوعة،  و�سائل  ذلك  يف  وا�ستخدمت 

العائلية  اأ�سا�س  على  القائمة  واملح�سوبية  الزبائنية  ظاهرة  وتعزيز  وال�سيا�سية، 

مت  التي  االأمنية  االأجهزة  م�سوؤويل  والءات  خا�سًة  الوالءات،  و�سراء  والطائفية 

اإن�ساوؤها بتو�سع وباأ�سماء خمتلفة، واأن�ساأت م�سالح م�سرتكة مع كل منها، وقد لعب 

الف�ساد يف هذه املنظومة دور الال�سق فيما بينها. 

الف�ساد، غري مرتبطة ب�سخ�س معني، بل  العربي بيئة وفر�س من  العامل  لقد برز يف 

حما�سبة  اأو  م�ساءلة  تتم  ومل  الطائفة.  اأو  العائلة  اأو  كاحلزب  �سريحة،  اأو  بجماعة 

املجتمع  وموؤ�س�سات  والق�سائية  الت�سريعية  ال�سلطتني  �سعف  ب�سبب  عنها؛  امل�سوؤولني 

معنّي،  بحدث  مرتبطة  اأو  عابرة  ظاهرة  اأو  حاالت  تعد  مل  الوقت  مرور  ومع  املدين، 

واأن  واملقربني منه، وخا�سة  واأعوانه  النظام  ارتبطت برموز  اأ�سبحت ظاهرة  ولكنها 

جذور الفساد السياسي في األنظمة السياسية العربية كما أظهرتها األوراق 
البحثية

 ممار�شة ادارة ال�شان
 العام احتكار للدولة

 ووكالءها

 �شعف ال�شلطة
 الق�شائية وعدم

 ا�شتقاللها واحتواء
 ال�شلطة الت�شريعية

 من قبل الطبقة
 احلاكمة �شهل على
 الفا�شدين االفالت

 من العقاب
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معظم هذه الدول ال جترى فيها انتخابات دميقراطية 

االأمر  طويلة،  ل�سنوات  احلاكم  لتغيري  توؤدي  حقيقية 

الذي اأدى اإىل ا�ستقرار هذه النظم يف هذه االأقطار، 

بغ�س النظر عن كون احلاكم جاء بانقالب ع�سكري، 

اال�ستعمار،  مرحلة  يف  اأمري  اأو  كملك  تر�سيمه  مت  اأو 

لت�سمل  وامتدت  الظاهرة  هذه  �ساعت  ذلك  وبعد 

النظم اجلمهورية، يف اإطار ما عرف بتوريث احلكم.

اإن عملية االحتواء والتي �سملت اأع�ساء الربملانات 

كانت خطوة مهمة على طريق �سن قوانني اأدت اإىل 

املحافظة على بقاء هذه االأنظمة، وتوجيه املوازنات 

هذه  ا�ستفادت  كما  لذلك،  العامة  وال�سيا�سات 

التي  االقت�سادية  التحوالت  مرحلة  من  ال�سريحة 

للخدمات  اخل�سخ�سة  وعمليات  �سيا�سة  رافقت 

التي كان يقوم بها القطاع العام، واأقامت �سراكات 

لتبادل  اخلا�س  القطاع  من  �سريحة  مع  وم�سالح 

عملية  يف  ال�سفافية  غياب  من  م�ستفيدة  املنافع، 

ومنظومة  اآليات  وغياب  االقت�سادية  التحوالت 

خلق  الذي  االأمر  امل�سالح،  ت�سارب  لتجّنب  فّعالة 

اخلا�س  القطاع  من  نخب  بني  مبا�سرة  �سراكات 

والنظام  احلاكمة  للفئة  باالن�سمام  م�سلحة  لها 

و�سع  ما  وهو  املقد�س(،  غري  )التحالف  ال�سيا�سي 

ح�سة  على  احل�سول  من  ومّكنه  النظام  قاعدة 

الطبقة  دور  تراجع  املقابل  ويف  مبا�سرة.  مالية 

الو�سطى، ومت اإفقارها، وت�سخمت حاالت البطالة، 

وزاد حجم املجموعات املهم�سة ون�سبة الفقر. 

ُيعرف  بات  ما  العربي  العامل  يف  نتج  وبالتايل 

على  املعتمد  اال�ستبدادي  ال�سيا�سي  بالنظام  ا  جليًّ

التي  وامل�سلحية  الزبائنية  الفردية  الوالءات 

وا�ستقرارها،  االأنظمة  هذه  بقاء  على  �ساعدت 

ت�ساندها يف ذلك منظومة دولية، تقوم على مبداأ 

تاأمني م�سالح الدول الكربى وحمايتها.

قبل  من  الدولة  موؤ�س�سات  اختطاف  عملية  ورافق 

والتحول  التنمية  عمليات  يف  ف�سل  املجموعة  هذه 

ومبادرات  عمليات  عّقد  الذي  االأمر  الدميقراطي؛ 

كما  الف�ساد،  ومكافحة  واملايل  االإداري  االإ�سالح 

ن�ساأ عن عملية االختطاف للدولة ظروف اقت�سادية 

وتنموية و�سيا�سية واجتماعية، تناق�س اأهداف العقد 

لي�سبح  والنظام  املواطن  بني  ومبادئه  االجتماعي 

من  حالة  انت�سار  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  اإذعانيًّا،  عقًدا 

لهذه  حالًّ  جتد  مل  التي  العامة  اأو�ساط  يف  االإحباط 

بهدف  النظام؛  هذا  على  بالثورة  �سوى  املع�سلة، 

اإنهائه والعمل على بلورة عقد اجتماعي جديد، يحقق 

للمواطن العربي طموحاته يف الدميقراطية والتنمية 

والعدالة االجتماعية والكرامة ومكافحة الف�ساد. 

بتحديد  بع�سه  انتهى  الذي  العربي  احلراك  اإن 

جديد،  عقد  �سياغة  اإىل  تهدف  انتقالية  مرحلة 

واإال  عاّم،  باإجماع  ا  د�ستوريًّ توثيقه  يتم  اأن  ينبغي 

ت�سافر  يتطّلب  ما  وهو  �سابقه،  ن�سخة عن  �سيكون 

اجلهود، وال�سّيما من قبل املفكرين واخلرباء يف كل 

ال�سيا�سي،  للف�ساد  واقعي  ت�سخي�س  تقدمي  يف  بلد 

�سياغة  عملية  يف  الت�سخي�س  هذا  على  واعتماد 

مواد العقد االجتماعي اجلديد، بت�سمينه مفاهيم 

االأمر  امل�ساءلة؛  ونظم  ال�سفافية  ومبادئ  النزاهة 

الذي ي�ساعد الحًقا على بناء نظام وطني للنزاهة، 

وي�سهل االإجراءات والتدابري ملكافحة الف�ساد ب�سكل 

عاّم، والف�ساد ال�سيا�سي ب�سكل خا�س.
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ا الأبرز مظاهر الف�ساد ال�سيا�سي  يتناول هذا اجلزء من التقرير ت�سخي�سً

املغرب،  العربية )م�سر،  ال�سيا�سية  االأنظمة  الرئي�سة يف  املفا�سل  يف 

بني  )الف�سل  املفا�سل  وت�سمل هذه  فل�سطني(،  لبنان،  اليمن،  تون�س، 

والق�سائية،  والتنفيذية  الت�سريعية  الثالث  وال�سلطات  ال�سلطات، 

واالنتخابات العامة، واالأجهزة االأمنية، واأجهزة الرقابة العامة، واإدارة 

االأموال واملمتلكات العامة، واملنظمات االأهلية واالإعالم.

أبرز مظاهر 
الفساد 

السياسي في 
العالم العربي

 عن الفصل بين السلطات
اً

السيطرة على السلطات في النظم العربية بديل

يعني الف�سل بني ال�سلطات عدم حتكم �سلطة واحدة بعملية �سنع القرار، 

اإىل  يقود  واحدة  بيد  ال�سلطات  فجمع  �سلطات،  عدة  بني  القوة  توزيع  بل 

ي�ساعد  بينما  العامة،  واحلريات  باحلقوق  وامل�س  اال�ستبدادي،  النظام 

حتقيق الف�سل املتوازن بني �سلطات النظام ال�سيا�سي الثالث )التنفيذية 

كل  واحرتام  بينها،  املتبادلة  الرقابة  وتفعيل  والق�سائية(،  والت�سريعية 

للقواعد  وفًقا  االأخرى،  بال�سلطة  املنوطة  الوظيفية  لالخت�سا�سات  منها 

املتمثل  الدميقراطي  النظام  اإقامة  يف  املعتمدة  والقانونية  الد�ستورية 

ال�سلطة  اأعمال  على  الرقابة  يف  �سالحيات  ذي  منتخب  برملان  بوجود 

القانون  تطبيق  وقادرة على  ونزيهة،  م�ستقلة  و�سلطة ق�سائية  التنفيذية، 

واملحا�سبة، والبّت يف اأية خالفات قد تقوم بني ال�سلطات، و�سلطة تنفيذية 

فعالة ومنظمة، وقادرة على تقدمي اخلدمات للجمهور، وم�سوؤولة عن جمع 

االإيرادات العامة و�سرفها ب�سفافية.

اإن املتتبع للن�سو�س القانونية يف الد�ساتري العربية يجد اأنها قد تت�سمن 

للنظام  اأ�سا�ًسا  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  اعتماد  على  توؤكد  ا  ن�سو�سً

هيمنة ال�شلطة التنفيذية 
على باقي ال�شلطات �شمح 

لل�شلطة احلاكمة االحتكار 
والتفرد يف اتخاذ القرار 
و�شمح باختطاف الدولة  

ومواردها 



11

2014حزيران

2011، والد�ستور اللبناين، والد�ستور امل�سري اجلديد  ال�سيا�سي، كما هو احلال يف الد�ستور املغربي ل�سنة 

 
ً
مبداأ بو�سفه  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  فاإن  وعليه   ،2014 التون�سي  والد�ستور  اليمني،  والد�ستور   ،2013

د�ستوريًّا حا�سر ب�سكل اأو باآخر يف الد�ساتري العربية من حيث الن�سو�س، اإال اأن امل�سكلة تكمن يف التطبيق 

لهذه الن�سو�س، فالف�سل بني ال�سلطات يبدو �سكلًيا على اأر�س الواقع، اإذ اإن راأ�س ال�سلطة التنفيذية )رئي�س، 

اأعلى  م�سوؤوال  اعُترب  معظمها  ويف  والق�سائية،  والت�سريعية  التنفيذية  الثالث  ال�سلطات  على  �سيطر  ملك( 

ا بتعيني رئي�س الوزراء وكبار امل�سوؤولني  للموؤ�س�سة الع�سكرية واالأجهزة االأمنية، وقائًدا اأعلى لها، ويتحكم اأي�سً

يف ال�سلطة التنفيذية واإقالتهم، ويتمتع اأي�سا ب�سلطة تعيني جزء من اأع�ساء الربملان اأو اأحد جمل�سيه، كما هو 

احلال يف م�سر واليمن، اإذ يعني جمل�س ال�سورى يف اليمن وفًقا للمادة )124( واملادة )125( من الد�ستور، 

بقرار من رئي�س اجلمهورية؛ وهو ما يجعل اأع�ساء املجل�س يدينون بالوالء له، باعتباره م�سدر قرار تعيينهم، 

2

يف الوقت الذي يتمتع فيه هذا املجل�س ب�سالحيات كبرية م�سابهة للمجل�س املنتخب.

ويف املغرب، يتمتع امللك ب�سالحيات وا�سعة؛ فهو رئي�س املجل�س الوزاري الذي يتداول يف العديد من الق�سايا 

 ،
4

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة امللكية ، وهو 
3

اأحدهما اأو  والن�سو�س املهمة، وله حق حّل جمل�سي الربملان 

. و« للملك اأن يطلب من كال 
6

، وهو رئي�س املجل�س االأعلى لل�سلطة الق�سائية
5

وهو رئي�س املجل�س االأعلى لالأمن

جمل�سي الربملان اأن يقراأ قراءة جديدة كل م�سروع اأو مقرتح قانون، وال ميكن للربملان اأن يرف�س هذه القراءة 

، كما يتوىل امللك تعيني ن�سف عدد اأع�ساء املحكمة الد�ستورية االثني ع�سر، ويعني رئي�س املحكمة 
7

اجلديدة«

.
9

. وللملك احلق يف اتخاذ املبادرة ق�سد مراجعة الد�ستور
8

الد�ستورية من بني االأع�ساء الذين تتاألف منهم

2 عبد الباقي �سم�سان، الف�ساد ال�سيا�سي يف اليمن، �سنعاء، املجموعة اليمنية لل�سفافية والنزاهة، 2014.

3 الف�سل 51 من د�ستور 2011

4  الف�سل 53 من د�ستور 2011

5 الف�سل 54 من د�ستور 2011

6  الف�سل 56 من د�ستور 2011

7 الف�سل 95 من د�ستور 2011

8  الف�سل 130 من د�ستور 2011

9 الف�سل 172 من د�ستور 2011

اعتماد مبداأ اأن راأ�س 
ال�شلطة فوق ال�شلطات 

جميعها حول مبداأ الف�شل 
بني ال�شلطات ال معنى له  

واجلهاز  الق�ساة  تعيني  اأ�سا�سي يف  دور  التنفيذية  ال�سلطة  لراأ�س  وكذلك 

هو  كما  العام،  والنائب  االأعلى(  الق�ساء  )جمل�س  الق�ساة  على  امل�سرف 

ويف  اليمن  يف  الرئي�س  يتوىل  حيث  ولبنان،  وفل�سطني  اليمن  يف  احلال 

ويف  االأعلى،  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  العليا  املحكمة  رئي�س  تعيني  فل�سطني 

لبنان يجري تعيني الق�ساة مبوجب مر�سوم ي�سدر عن رئي�س اجلمهورية، 

ويوقعه معه رئي�س جمل�س الوزراء ووزير العدل.
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 وترتكز كل هذه ال�سالحيات يف يد راأ�س ال�سلطة التنفيذية )الرئي�س اأو امللك( حتت م�سّوغ اأنه فوق ال�سلطات، 

اأو على االأقل هو َحكم بينها اأو مرجع د�ستوري لها، وهو لذلك ال يخ�سع للم�ساءلة، كما ال تخ�سع املوؤ�س�سات 

التابعة له لرقابة ال�سلطة الت�سريعية اأو اأجهزة الرقابة العامة، فهو حمور النظام ال�سيا�سي، واملتفّرد باتخاذ 

القرارات فيه، ويربز ذلك بو�سوح يف الغالبية العظمى من احلاالت التي مت تناولها. 

تركز  حيث  من  �سواء  خمتّل،  و�سٌع  االأقطار  هذه  معظم  يف  القائم  ال�سلطات  بني  الف�سل  و�سع  فاإن  وعليه 

ال�سلطة من خالل �سيطرة راأ�س ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطات االأخرى، اأو من حيث االإخالل مببداأ التوازن 

والرقابة، الذي يقوم عليه مبداأ الف�سل بني ال�سلطات؛ االأمر الذي يف�سر بروز النظام اال�ستبدادي الذي ُيَعّد 

البيئة املالئمة لربوز الف�ساد ال�سيا�سي بكل مظاهره. 

املتمثلة  العربية  ال�سيا�سية  النظم  متيز  التي  االأ�سا�سية  امليزة  اإىل  باالإ�سافة 

ب�سيطرة راأ�س ال�سلطة التنفيذية على بقية ال�سلطات االأخرى، وعدم تطبيق 

فاإن  اال�ستبداد،  ملنع  االأ�س�س  اأهم  ي�سكل  الذي  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ 

اأو  حمددات  اأو  قيود  دون  تعمل  العربية  الدول  معظم  يف  التنفيذية  ال�سلطة 

�سوابط فعالة، ودون اإلزام قانوين بالعمل ب�سفافية كاملة، على عدة اأ�سعدة 

واخلارجية  الداخلية  امل�ساءلة  منظومة  فعالية  �سعف  مع  واإدارية.  مالية 

)االأفقية والعمودية(، باالإ�سافة اإىل نق�س �سديد يف قيم النزاهة التقليدية. 

واقع السلطة التنفيذية

10 االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف مواجهة الف�ساد، رام اهلل، 2013، �س �س 28-27.

غياب مبداأ ال�شفافية 
و�شعف نظم امل�شاءلة 

اتاح الفر�س للمتنفذين 
يف ال�شيطرة على الثورة 

بجانب ال�شلطة.

منع ت�شارب امل�شالح   » 
ُيعّرف ت�سارب امل�سالح باأنه الو�سع الذي ين�ساأ ويكون فيه فر�سة مل�سوؤول يف 

التدخل االعتبارات واملنافه ال�سخ�سية يف اإتخاذ القرارات من قبل ا�سحاب 

م�سلحة  لتغليب  العام  من�سب  اأو  العمومية  الوظيفة  يف  وامل�سوؤولني  النفوذ 

خا�سة على ح�ساب امل�سلحة العامة عند اتخاذ قرار لذلك امل�سوؤول، كاأن يقوم 

املوظف العام بعمل اأو ميتنع عن القيام بعمل؛ بهدف جلب منفعة �سخ�سية 

له اأو الأحد اأقاربه اأو حزبه ال�سيا�سي اأو الأي جهة اأخرى، ب�سكل غري م�سروع، 

ومن اأهم �سوره قيام امل�سوؤول بالتعاقد باإ�سم املوؤ�س�سة العامة مع �سركة خا�سة 

ميلك اأ�سهًما فيها اأو مملوكة الأحد اأقاربه، وهو ما يتطلب ت�سريعات متنع ذلك 

املوظف  يلتزم مبوجبها  �سلوك  العمل مبوجب مدّونات  اإىل  اإ�سافة  وجتّرمه، 

10

العام باعتباره اأحد �سور الف�ساد.
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ويف معظم االأقطار العربية التي �سملها التقرير لي�س هناك ت�سريع خا�س �سامل، مينع ت�سارب امل�سالح لدى 

، ميكن اجلمع بني وظيفة اأو خدمة 
11

�ساغلي الوظائف العليا، كما ظهر احلال يف تون�س وفل�سطني ويف م�سر

عامة يف اإحدى موؤ�س�سات الدولة وبني م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف �سركة من �سركات القطاع اخلا�س، 

اإنه اأمر �سائع.

ويف املغرب ن�ّس د�ستور 2011، يف الفقرة االأوىل من الف�سل 36، على اأن »يعاقب القانون على املخالفات املتعلقة 

بتنازع امل�سالح...«، ولكن مع ذلك مل ي�سدر القانون املتعلق بتحديد حاالت.ت�سارب امل�سالح حتى تاريخه.

وبع�س الدول لديها ن�سو�س واأحكام ت�سريعية وا�سحة، متنع ن�سوب ت�سارب امل�سالح يف وظائف حمددة، مثل 

الوزير والنائب، ولكن عدم التطبيق واالحرتام لهذا املبداأ يجعل من هذا الت�سارب اأمًرا واقًعا، كما هو احلال 

يف لبنان نتيجة للواقع الطائفي، فعند تعيني اأي موظف يف الفئات العليا، اأو ت�سكيل جلنة الإدارة م�سروع ما، 

.
12

ي�سّر كل زعيم طائفة اأو من ميثله يف مراكز �سنع القرار على اأن يكون االختيار من جماعته

ت�سارب  مو�سوع  تعالج  التي  الت�سريعات  من  العديد  هناك  فل�سطني،  يف  احلال  هو  كما  االأقطار  بع�س  ويف 

ّناع القرار كالوزراء والنواب، وال ي�سمل ذلك كل املنا�سب العليا، فهناك غياب  امل�سالح لفئات حمددة من �سُ

13

لت�سريع �سامل خا�ّس، مينع ت�سارب امل�سالح، كما اأنه ال تطبق اإجراءات عملية معتمدة ملنع هذا الت�سارب.

11 عبد الفتاح اجلبايل، ت�سارب امل�سالح العامة واخلا�سة يف م�سر، )القاهرة: مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واالإ�سرتاتيجية باالأهرام، 2011(، �س 75

12  هدى غ�سن، الف�ساد ال�سيا�سي يف لبنان، بريوت، اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية- ال ف�ساد، 20014، �س 3

13 عبد الرحيم طه، الواقع الت�سريعي لت�سارب امل�سالح يف ال�سلطة الوطنية، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، 2007، �س �س 13-8.

الت�شريح عن املمتلكات اأو اإقرارات الِذّمة املالية   » 
لتنظيم هذا املو�سوع، يف معظم  الت�سريعات ال�سادرة  العديد من  هناك 

االأنظمة العربية التي جرى تناولها، كما هو احلال يف املغرب، حيث يق�سي 

الف�سل 158 من د�ستور 2011 باأنه “يجب على كل �سخ�س، منتخًبا كان 

املحددة  للكيفيات  طبًقا  يقدم،  اأن  عمومية،  م�سوؤولية  ميار�س  ُمعّيًنا،  اأو 

يف القانون، ت�سريًحا كتابيا باملمتلكات واالأ�سول التي يف حيازته، ب�سفة 

اأو غري مبا�سرة، مبجرد ت�سّلمه ملهامه، وخالل ممار�ستها وعند  مبا�سرة 

االإقرار  ب�ساأن  ل�سنة 2006   30 القانون رقم  اليمن، حيث  ويف  انتهائها”. 

بالذمة املالية، تن�س املادة )4( منه على �سريان اأحكام القانون على كل 

العاملني يف وحدات اخلدمة العامة. ويف فل�سطني، وفًقا للمادة )54( فقرة 

عدم اعتماد مبداأ اف�شاح 
امل�شوؤولني عن ممتلكاتهم 

عزز من قدرتهم على 
االنتفاع من ال�شلطة واتاح 

لهم التجارة بالنفوذ
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2 من القانون االأ�سا�سي، يجب على اأع�ساء املجل�س 

اخلا�سة  املالية  بالذمة  اإقرار  تقدمي  الت�سريعي 

فيه  لني  مف�سّ ر  الُق�سّ واأوالدهم  وباأزواجهم  بهم 

 1 فقرة   )80( واملادة  ثروة،  من  ميلكون  ما  كل 

اإقرارات  بخ�سو�س تقدمي رئي�س الوزراء والوزراء 

بالذمة املالية، وكذلك العديد من اجلهات االأخرى 

املادة )16( من قانون هيئة مكافحة  كما جاء يف 

األزم القانون رقم  الف�ساد ل�سنة 2010. ويف تون�س 

وعدًدا  احلكومة  اأع�ساء   1987 ل�سنة   18-  17

الت�سريح  والق�ساة  العامة  اخلدمة  موظفي  من 

 154 رقم  القانون  ُيلزم  لبنان  ويف  مبمتلكاتهم. 

ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س   1999/12/27 بتاريخ 

جمل�س الوزراء والنواب والوزراء وروؤ�ساء املوؤ�س�سات 

يف  وال�سباط  العامني،  واملدراء  والوكالء  العامة 

اجلي�س وروؤ�ساء البلديات والق�ساة؛ ُيلزمهم تقدمي 

واأوالدهم  والأزواجهم  لهم  املالية  بالذمة  اإقرارات 

امل�سرف  اأو  الد�ستوري  املجل�س  اإىل  القا�سرين 

املركزي بظرف خمتوم، وال يحق للجمهور االطالع 

واحدة  وملرة  مهامهم  ت�سلمهم  عند  وذلك  عليها، 

فقط. 

ال�سريحة  القانونية  الن�سو�س  هذه  من  وبالرغم 

هذه  اأن  اإال  املمتلكات،  عن  باالإف�ساح  املتعلقة 

من  فالكثريون  التطبيق،  يف  فاعلة  غري  املنظومة 

املكلفني بتقدمي هذه االإقرارات ال يقدمونها كما هو 

احلال يف معظم املكلفني بها يف املغرب واليمن، اأو 

انه مل يجِر اأي م�ساءلة الأّي م�سوؤول بناًء على هذه 

االإقرارات، رغم وجود �سبهات بت�ساعف ثرواتهم، 

اأو اأن االقرار يقدم ملرة واحده فقط، كما هو احلال 

اأو  املكلفني  االأ�سخا�س  اأن  اأو  واملغرب،  لبنان  يف 

بع�سهم ال يقومون بتقدمي االإقرارات ب�سورة اآلّية، 

اأو  تون�س،  يف  احلال  هو  كما  بتقدميها  يلَزمون  وال 

م�سمونة  غري  االإقرارات  يف  الواردة  املعطيات  اأن 

باملتابعة ال جتري  املعنية  كون اجلهة  اأو �سحيحة؛ 

القانون  لكون  اإما  االإقرارات،  م�سمون  على  رقابة 

املادية  املوارد  توافر  لعدم  اأو  بذلك  يخّولها  ال 

املهمة،  بهذه  للقيام  املطلوبة  واخلربات  والب�سرية 

يجعل  مما  وتون�س؛  فل�سطني  يف  احلال  هو  كما 

االإفالت من العقاب يف جرائم االإثراء غري امل�سروع 

اأمًرا �سائًعا يف معظم هذه االأقطار.

ب�سبب العدد الكبري للمكلفني بالت�سريح مبمتلكاتهم، 

يف  احلال  هو  كما  التطبيق،  �سعبة  املنظومة  ت�سبح 

لتعدد  نتيجة  اأو  وفل�سطني،  وتون�س  واليمن  املغرب 

هو  كما  االإقرارات،  هذه  لها  حتال  التي  اجلهات 

اخلا�سة  االإقرارات  حُتال  حيث  فل�سطني،  يف  احلال 

بالوزراء واأع�ساء املجل�س الت�سريعي للمحكمة العليا، 

واإدارة  وم�ست�ساريه  بالرئي�س  اخلا�سة  واالإقرارات 

فتحال  املكلفني  بقية  واأما  الرئا�سة،  يف  تبقى  مكتبه 

يف  االإقرارات  هذه  وتبقى  الف�ساد،  مكافحة  لهيئة 

�سرورة  اقت�ست  اإذا  اإال  �سرية،  احلاالت  معظم 

لالطالع عليها وباأمر ق�سائي.
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ما زالت معظم االأقطار العربية املعنية تفتقر اإىل قانون ينظم احلق يف الو�سول 

املفتوحة،  العامة  ال�سجاّلت  مبداأ  جمتمعاتها  تعرف  مل  كما  املعلومات،  اإىل 

العديد من  املعلومات، من حيث  اإتاحة  ب�ساأن  املحافظ  املبداأ  تعتمد  زالت  وما 

الت�سريعات التي تقّيد حرية املعلومات، متذرعة بعدة ذرائع مثل حماية االأمن 

القومي، كما هو احلال يف م�سر على �سبيل املثال، حيث مينع القرار اجلمهوري 

اأي  واالإح�ساء،  العامة  للتعبئة  املركزي  ب�ساأن اجلهاز  ل�سنة 1964   2915 رقم 

نتائج  اأو  مطبوعات  و�سيلة  وباأية  الن�سر  من  خا�سة  اأو  اأهلية  اأو  ر�سمية  جهة 

بيانات اأو معلومات اإح�سائية، اإال من واقع اجلهاز اأو مبوافقته، اإ�سافة اأخرى 

تتعلق بقانون العاملني املدنيني يف الدولة رقم 47 ل�سنة 1978، الذي يحظر على 

العامل اأن يف�سي باأي ت�سريح اأو بيان عن اأعمال وظيفته باأية طريقة ن�سر، اإال 

ًحا له بذلك من الرئي�س املبا�سر، كما اأن تقارير اجلهاز املركزي  اإذا كان م�سرَّ

م لرئي�س اجلمهورية وجمل�س  للمحا�سبات، وفًقا لقانون 144 ل�سنة 1988، ُتقدَّ

ال�سعب ورئي�س الوزراء فقط، وال يجوز اأن تقدم الأي جهة اأخرى، وتو�سف باأنها 

14

�سّرية من قبل اجلهاز واجلهات التي تتلقى هذه التقارير.

كما ال يوجد قانون ينظم حق الو�سول اإىل املعلومات يف املغرب، رغم الن�س 

الد�ستوري على هذا احلق يف اإطار الف�سل 27 من د�ستور 2011، ويف لبنان 

وفل�سطني هناك م�سروع قانون مقدم ملجل�س النواب واملجل�س الت�سريعي، اإال 

اأن اإ�سدار هذا القانون متعرث ومل ي�سدر يف اأي منهما حتى تاريخه.

الدول  بع�س  يف  املعلومات  اإىل  الو�سول  يف  احلق  تنظم  قوانني  �سدرت  وقد 

العربية، خا�سة بعد اأحداث الربيع العربي كما هو احلال يف اليمن، حيث بداأ 

2012 ومت تعيني مفو�س عاّم للمعلومات، ليتوىل تنفيذ  نفاذ القانون يف يوليو 

االأنظمة واللوائح اخلا�سة بالقانون، اإال اأن امل�سكلة ال تكمن يف الن�س القانوين، 

واإمنا يف ر�سوخ عقلية حجب املعلومة والبريوقراطية االإدارية التي ال توؤمن مبثل 

ا باأ�سرار اأجهزة الدولة الر�سمية. هذا احلق، بل تعترب ذلك م�سًّ

« ال تتوافر االإرادة ال�شيا�شية الإقرار حق الو�شول للمعلومات وتفعيله 

14 ح�سني حممود ح�سن، درا�سة حتليلية الأ�سباب الف�ساد فى م�سر قبل ثورة 25 يناير نحو روؤية م�ستقبلية ملنع ومكافحة الظاهرة، )القاهرة: مركز العقد االجتماعي، 

2011(، �س �س 11.-12.

املعلومات وال�شجالت 
العامة حمتكرة من قبل 
امل�شوؤولني وممنوعة عن 

العامة 
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على  االلتزامات  من  عدًدا  اأقر  الذي  النفاذ(  )مر�سوم   2011 ل�سنة   41 عدد  املر�سوم  تبّني  مت  تون�س  ويف 

املوؤ�س�سات احلكومية املتعلقة بن�سر بع�س املعطيات، وحق املواطن يف الو�سول اإىل املعلومات، اإال اأن املر�سوم 

ال يزال يعرتيه العديد من النقائ�س التي توؤثر على فعاليته يف جمال التطبيق، فعلى م�ستوى املفاهيم هناك 

م�سكلة يف حتديد مفهوم الهياكل العمومية، ومفهوم الوثيقة االإدارية، ومفهوم الوثائق ال�سرية ومفهوم املوظف 

العام، بحيث يوؤدي �سوء الفهم اإىل اإخراج الكثري من امل�سالح احلكومية من تطبيق هذا املر�سوم، كما ال يوجد 

جهة ر�سمية تتوىل تنفيذ حق النفاذ وحمايته.

من  بالعديد  يواَجه  للدرا�سة  اخلا�سعة  العربية  االأقطار  معظم  يف  للمعلومات  الو�سول  حق  زال  فما  وعليه 

عدم  اأو  له،  احلامية  الت�سريعات  وغياب  احلق،  لهذا  ال�سامن  الد�ستوري  الن�س  غياب  بني  ما  العقبات، 

و�سوحها و�سموليتها، من جهة �سيطرة ثقافة ال�سرية وحجب املعلومة، وغياب ثقافة االنفتاح من جهة اأخرى.

كل هذه املعطيات ُتظهر عدم وجود اإرادة حقيقية الأ�سحاب النفوذ يف معظم النظم العربية ال�سيا�سية، يف 

اإتاحة املعلومات اأو تبّني �سيا�سات مندجمة على املواطن، اعتقاًدا منها اأن املواطن �سي�ستخدم هذه املعلومات 

ملزيد من امل�ساءلة لها.

«  ا�شتخدام اإجراءات تعيني اأ�شحاب املنا�شب العليا ل�شمان اختيار املوالني واإبعاد اأ�شخا�س املعار�شة 
لقد غابت االإجراءات ال�سفافة، فيما يتعلق بالتعيينات للمنا�سب احلكومية 

العليا يف معظم الدول العربية امل�سمولة بالتقرير، اإذ ال يتم االإعالن عن 

القرار  اتخاذ  ملراكز  اأعطى  الذي  االأمر  عليها؛  للتناف�س  الوظائف  هذه 

للنظام  املوالني  مكافاأة  فر�سة  مللك(  اأو  )رئي�س  التنفيذية  ال�سلطة  يف 

الإ�سغالها اأو الإعادة �سغلها من اأطراف غري موالني. 

التي  اجلهة  وغياب  التعيينات  هذه  يف  التنفيذية  ال�سلطة  راأ�س  فتحكم 

املجال الختيار عنا�سر  تفتح  االختيار  نزاهة عملية  تتاأكد من  اأو  ت�سرف 

ا�ستبعاد  ثم  ومن  عائلية،  اأو  حزبية  اأو  فئوية  العتبارات  وفًقا  بعينها 

اخل�سوم ال�سيا�سيني من هذه املنا�سب اأو التناف�س عليها.

يدينون  كانوا  من  على  العليا  املنا�سب  يف  التعيينات  اقت�سرت  م�سر  ففي 

بالوالء املطلق لراأ�س النظام واحلزب احلاكم، فقد حر�س النظام على تعيني 

كبار ال�سباط املتقاعدين واملتميزين بوالئهم للنظام كم�سوؤولني يف موؤ�س�سات 

احلكومية،  االإعالم  و�سائل  للدولة،  تابعة  �سركات  اأو  وزارية  غري  مدنية 

ال�شيطرة على عملية 
اتخاذ القرار يف تعينات 

كبار امل�شوؤولني وغياب 
اجراءات �شفافة ونزيهة 
يف تعينهم قا�شما م�شرتكا 

يف غالبية الدول العربية 
عزز من املح�شوبية.
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ونوابهم  وم�ست�ساريهم  املحافظني  معظم  اأن  كما 

املحلية هم من  واملجال�س  واملراكز  البلديات  وروؤ�ساء 
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الع�سكريني ال�سابقني املوالني للنظام.

الرئي�س  �سيطر  ال�سابق(  العهد  ظل  )يف  تون�س  ويف 

وزوجته، واملقربون منهما من ال�سيا�سيني واالإداريني، 

االأعمال  ورجال  املوالني،  االإعالم  رجال  وبع�س 

مهمة  مراكز  على  احلاكمة،  العائلة  مع  ال�سركاء 

ي  تق�سّ جلنة  اأ�سارت  فقد  وموؤ�س�ساتها،  ال�سلطة  يف 

احلقائق، حول الف�ساد والر�سوة التي �سكلت اإبان الثورة 

اإىل وجود ممار�سات ف�ساد  اأدلة ت�سري  اإىل  تون�س،  يف 

درجات  خمتلف  ت�سمل  العامة،  املنا�سب  اإ�سغال  يف 

بلديات  روؤ�ساء  من  وال�سيا�سية،  االإدارية  الوظائف 

ال�سابق  الرئي�س  من  مقربني  حكومة  واأع�ساء  ووالة 

الوظيفة  م�سوؤوليات  اأ�سغل  ممن  وغريهم  وحا�سيته، 

ر�ساوى  لدفع  ذلك  كل  يخ�سع  كان  واأحيانا  العامة، 

التي  االمتيازات  باختالف  حجمها  يختلف  للو�سطاء، 

16

يح�سل عليها املنتفعون من هذه الوظائف.

للوظيفة  العامة  الهيئة  اأ�سبحت  الثورة  وبعد 

االإطار  احرتام  مدى  من  التثبت  تتوىل  العمومية 

يف  بالتعيينات  يتعلق  فيما  العمل  به  اجلاري 

الوظائف العليا املدنية، اإال اأن �سالحياتها ال متتد 

الذي  االأمر  اجلمهورية؛  رئا�سة  يف  التعيينات  اإىل 

العام  االحتاد  اأ�سار  فقد  عملها،  جناعة  من  يحد 

عام  مار�س  يف  ن�سرت  درا�سة  يف  االإدارة،  وحياد 

2013، اإىل اأن 90% من التعيينات يف االإدارة متت 

 .
17

على اأ�سا�س الوالءات للحزب احلاكم

اإىل  يفتقد  القيادية  الوظائف  تويل  كان  املغرب  ويف 

الزبائنية  ويعتمد  الفر�س،  وتكافوؤ  امل�ساواة  مبداأ 

القانون  �سدر  ولذا  للتعيينات؛  اأ�سا�ًسا  واملح�سوبية 

بالتعيني  املتعلق   2012 يوينو   17 بتاريخ  التنظيمي 

والذي  االإ�سالح  اإطار عملية  العليا، يف  املنا�سب  يف 

الأحكام  تطبيًقا  للتعيني،  املعايري  حدد جمموعة من 

الف�سل 92 من الد�ستور، ومن اأبرزها تكافوؤ الفر�س 

بجميع  التمييز  وعدم  وال�سفافية،  واال�ستحقاق 

فيها  مبا  العليا،  للمنا�سب  املر�سحني  بني  اأ�سكاله 

الرغم من  وعلى  ال�سيا�سي،  االنتماء  ب�سبب  التمييز 

ذلك فاإن العديد من التعيينات يف املنا�سب العليا ما 

18

زالت تخ�سع للوالءات ال�سيا�سية، واملنافع املتبادلة.

ر�سمية،  هيئة  وجود  من  الرغم  وعلى  لبنان،  ويف 

اإجراء  مهمتها  املدنية،  اخلدمة  جمل�س  ت�سّمى 

املطلوبة،  الوظائف  الفائزين يف  لتعيني  امل�سابقات 

اإال اأن هذه الهيئة تخ�سع للتواطوؤ بني ال�سيا�سيني، 

ح�سر  من  الرغم،  وعلى  الطوائف،  زعماء  من 

وفًقا  الوزراء،  مبجل�س  املوظفني  كبار  تعيني  مهمة 

الوظائف بقيت  اأن هذه  اإال   ،2011 الدوحة  التفاق 

تبقى  واأحياًنا  الطائفية،  للمحا�س�سة  تخ�سع 

ملء  على  ال�سيا�سيني  اتفاق  عدم  ب�سبب  �ساغرة؛ 

19

هذه ال�سواغر.

http://carnegieendowment.org/files/officers_republic_arabic.pdf .2012 ،15.  �سايغ، يزيد، »فوق الدولة: جمهورية ال�سباط يف م�سر«. موؤ�س�سة كارنغي لل�سالم الدويل

16 حمزة ب�سيود، درا�سة حول الف�ساد ال�سيا�سي يف تون�س، تون�س، منظمة اأنا يقظ- تون�س، 2014.

www.nawat.org 17 / موقع نواة 22 مار�س 2013.

18 اأحمد مفيد، الف�ساد ال�سيا�سي يف املغرب، الرباط، تران�سبرين�سي املغرب، 2014، �س 11.

19 هدى غ�سن، م�سدر �سابق، �س 4
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ويف اليمن ح�سرت معظم املنا�سب العليا خا�سة يف اجلي�س من اقارب الرئي�س ال�سابق واتبع النظام ال�سابق 

ح�سرت  و�سيا�سية  وقبلية  جغرافية  اأ�س�س  على  بع�سها  للمعار�سني  ممنهجة  اق�سائية  �سيا�سات  ممار�سة 

20

معظم املنا�سب العليا خا�سة يف اجلي�س من اأقارب الرئي�س ال�سابق.

26، على تقّلد املنا�سب العامة على قاعدة  ويف فل�سطني وعلى الرغم من ن�س القانون االأ�سا�سي يف املادة 

تكافوؤ الفر�س، والن�س على العديد من االإجراءات اخلا�سة باإ�سغال الوظائف العامة، كاالإعالن يف ال�سحف 

يف  وال�سفافة  الوا�سحة  االإجراءات  اإىل  افتقدت  العليا  املنا�سب  اإ�سغال  اأن  اإال  وغريها،  امل�سابقات  واإجراء 

. وبدا ذلك بو�سوح بعد 
21

االختيار والتن�سيب، وغلب على هذه التعيينات الطابع ال�سخ�سي واالنحياز ال�سيا�سي

االنق�سام الفل�سطيني الداخلي بني حركتي فتح وحما�س، حيث اتُّخذت قرارات تع�سفية باإق�ساء بع�س موظفي 

الفئة اخلا�سة والعليا الذين يتبعون للطرف االآخر، كما ن�ّس على ذلك قرار احلكومة الفل�سطينية يف ال�سفة 

2007، وكذلك قيام حكومة حما�س يف قطاع غزة باال�ستعا�سة عّمن ي�سغلون املنا�سب 
22

الغربية بتاريخ 8/27/

العليا يف القطاع باأ�سخا�س من احلركة اأو املوالني لها.

20 عبد الباقي �سم�سان، الف�ساد ال�سيا�سي يف اليمن، م�سدر �سابق، �س 5.

21  رائدة قنديل، النزاهة وال�سفافية يف اإجراءات تعيني املنا�سب العليا يف ال�سلطة الوطنية، اجلزء الثاين: روؤ�ساء املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية، االئتالف من اأجل 

النزاهة وامل�ساءلة اأمان، رام اهلل 2012، �س �س 11-9

22  قرار جمل�س الوزراء رقم 80 ل�سنة 2007 ب�ساأن املوظفني غري امللتزمني بال�سرعية، 2007/8/27

«  ا�شتخدام قوانني الطوارىء لاللتفاف على �شيادة القانون وتقييد احلقوق واحلريات العامة

االأحداث  )بعد  واجلديدة  منها  القدمية  العربية،  الد�ساتري  ت�سمنت 

تتعلق  التي  الن�سو�س  من  العديد  ال�سواء،  على  �سهدتها(  التي  االأخرية 

هذه  اأحال  الد�ساتري  هذه  من  الكثري  اأن  اإال  العامة،  واحلريات  باحلقوق 

احلقوق اإىل قوانني لتنظيمها، وا�ستغلت ال�سلطات التنفيذية هذه القوانني، 

لي�س من اأجل حماية احلقوق واحلريات العامة للمواطنني، واإمنا من اأجل 

و�سع القيود التي ُتفرغها من م�سمونها، كما ا�ستخدمت �سالحية اإعالن 

حاالت الطوارئ واالأحكام العرفية املمنوحة لل�سلطات التنفيذية يف امل�س 

بهذه احلقوق واحلريات وانتهاكها، دون اأية قيود اأو �سوابط.

وقد تنبهت العديد من االأقطار التي �سهدت التحول يف ال�سنوات االأخرية 

العامة؛  واحلريات  احلقوق  يف  الثغرات  اإىل  و�سعتها،  التي  الد�ساتري  يف 

باحلقوق  املتعلق  الثالث  الباب  ويف  اجلديد  امل�سري  الد�ستور  جاء  فقد 

قوانني الطوارىء اداة بيد 
الطبقة احلاكمة للهروب 
من احرتام �شيادة القانون
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التي وردت  بالن�س على جميع احلقوق  واحلريات 

من  وغريها  االإن�سان،  حلقوق  العاملي  امليثاق  يف 

من  العديد  فاإن  ذلك  ومع  االإقليمية،  املواثيق 

التجاوزات للحقوق واحلريات ما زال قائًما، بل مت 

اإطار قوانني جديدة، كما هو احلال مع  تقنينه يف 

قانون التظاهر رقم 107 ل�سنة 2013، وقداعتربته 

معادًيا  االإن�سان  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة 

حقوق  من  اأ�سا�سية  حقوًقا  ويقّيد  التعبري،  حلرية 

ال�سلمي، واحلق  التظاهر  املواطنني وهي احلق يف 

يف االإ�سراب، واحلق يف التجمع، ي�ساف اإىل ذلك 

االأحزاب  ت�سكيل  تقيد  التي  القانونية  الن�سو�س 

ال�سيا�سية واملنظمات االأهلية.

ويف الد�ستور املغربي اجلديد 2011 مت الن�س على 

ت�سمل  واحلريات،  احلقوق  من  كبرية  جمموعة 

الد�ساتري  على  تقدًما  ي�سكل  مما  املجاالت،  كافة 

العديد  على  تن�س  تكن  التي مل  ال�سابقة،  املغربية 

الأهم  تتطرق  ومل  وال�سيا�سية،  املدنية  احلقوق  من 

احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، اإال اأنه 

بالقوانني  احلقوق  هذه  من  الكثري  ممار�سة  ربط 

التي ي�سعها امل�سّرع والتي مل ي�سدر معظمها حتى 

الكثري  يعني جتميد ممار�سة  الذي  االأمر  تاريخه؛ 

منها واإرجاءها.

الن�س  االأ�سا�سي  القانون  ت�سمن  فل�سطني  ويف 

ابتداًء من  العامة،  على معظم احلقوق واحلريات 

امل�ساواة اأمام القانون، وعدم التمييز، وعدم امل�س 

اخل�سوع  اأو  حماكمة،  دون  احلب�س  اأو  باحلريات، 

الراأي  امل�سا�س بحرية  تعذيب، وعدم  اأو  اإكراه  الأي 

االعتداء  واعترب  االإعالم...اإلخ،  وو�سائل  والتعبري 

على هذه احلقوق جرمية ال ت�سقط بالتقادم.

اأن  اإال  ال�سابقة،  الن�سو�س  من  الرغم  وعلى 

هذه  على  وتقع  وقعت  االعتداءات  من  الكثري 

الداخلي  واالنق�سام  ال�سراع  بعد  احلقوق،ال�سّيما 

الفل�سطيني يف منت�سف عام 2007، حيث و�سعت 

العديد من القيود على احلقوق واحلريات العامة، 

كما �سهدت الكثري من االنتهاكات لها، ال�سّيما تلك 

املتعلقة باحلقوق ال�سيا�سية وحرية الراأي والتعبري، 

وحرية ت�سكيل اجلمعيات واالجتماعات العامة.

واحلريات يف  التاأكيد على احلقوق  تون�س مت  ويف 

ديباجة الد�ستور اجلديد، ويف الباب الثاين منه، 

والواجبات  احلقوق  يف  املواطنني  بني  وامل�ساواة 

واحلريات  للحقوق  الدولة  و�سمان  متييز،  دون 

الذات  كرامة  الدولة  وحماية  والعامة،  الفردية 

ال  جرمية  واعتباره  التعذيب  ومنع  الب�سرية، 

ت�سقط بالتقادم، وحرية الراأي والتعبري واالإعالم 

عليها،  م�سبقة  رقابة  ممار�سة  وعدم  والن�سر، 

واحلق يف النفاذ اإىل املعلومات، واحلق يف تكوين 

والتظاهر  االجتماع  وحرية  واجلمعيات  االأحزاب 

ال�سلمي... اإلخ.

العامة  واحلريات  احلقوق  ممار�سة  وترتبط 

اإما  التي  امل�سرع،  ي�سعها  التي  القوانني  باإ�سدار 

القوانني جاءت  اأن هذه  اأو  مل ت�سدر يف معظمها، 

م�سّوغ  حتت  واحلريات،  احلقوق  لهذه  دة  مقيِّ

تنظيمها بداًل من حمايتها.
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الهيئة  فهي  دميقراطي؛  نظام  اأي  يف  اأ�سا�سية  �سلطة  الربملانات  ت�سكل 

التي تعرب عن االإرادة العامة للمواطنني، وهي التي تتوىل �سّن الت�سريعات 

امل�ساءلة  عملية  وممار�سة  التنفيذية،  ال�سلطة  اأعمال  على  والرقابة 

الدولة  اإيرادات  تراقب  اأنها  كما  ال�سلطة،  لهذه  ال�سيا�سة  واملحا�سبة 

ونفقاتها، وتقّر اخلطط والربامج التي تقدمها احلكومات.

عليها  ي�سيطر  من  جتعل  الربملانات  توؤديها  التي  وغريها  املهاّم  هذه  اإن 

ال�سلطة  واإذا ما كانت  للدولة،  ال�سيا�سي  القرار  ب�سلطات مهمة يف  يتمّتع 

ا يف ال�سلطة الت�سريعية، فاإنها متتلك يف هذا املجال  التنفيذية تتحكم اأي�سً

اأهم  تعّطل  يعني  ذلك  الأن  قراراتها؛  ت�ستبّد يف  يجعلها  ما  ال�سلطات  من 

اأدوات الرقابة وهي الرقابة الربملانية، وهو ما مي�ّس بو�سوح مببداأ ف�سل 

العربية  االأقطار  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  واقع  فح�س  جرى  ال�سلطات، 

املعنّية، من خالل فح�س عدة موؤ�سرات يف هذا املجال، مثل: وجود برملان 

املمنوحة  الت�سريعية  ال�سالحيات  وحدود  خمتلط،  اأم  معني  اأم  منتخب 

لل�سلطة التنفيذية، وقدرة الربملان على اأداء وظائفه الت�سريعية والرقابية، 

التنفيذية  املنا�سب  كل  وخ�سوع  الربملان،  داخل  فعالة  معار�سة  ووجود 

على  ال�سيطرة  ال�سلطات هدف  اعتمدت  وقد  وم�ساءلته.  الربملان  لرقابة 

الربملان من خالل �سمان و�سول املوالني وزبائن النظام من املحا�سبني، 

وذلك بالتحكم بال�سلطة، بطبيعة النظام االنتمائي من جهة، وا�ستخدام 

جلنة اإ�سراف على االنتخابات من املوالني لها من جهة اأخرى.

بو�سوح  اأبرزت  التقرير  �سملها  التي  االأقطار  يف  املوؤ�سرات  هذه  فح�س  اإن 

الت�سريعية،  ال�سلطة  التنفيذية، يف معظم الدول العربية، على  ال�سلطة  هيمنة 

�سلطة دعوة  له  رئي�س(  اأو  التنفيذية )ملك  ال�سلطة  راأ�س  لواقع مرن،  اإ�سافة 

الربملان لالنعقاد، وله �سالحية حله وحتديد مواعيد االنتخابات، كما له �سلطة 

وكذلك  الر�سمية،  اجلريدة  يف  بن�سرها  واالإيعاز  الت�سريعات  على  امل�سادقة 

�سالحية تعيني بع�س اأع�ساء الربملان اأو اأحد جمل�سيه )االأعيان، امل�ست�سارين(.

واقع السلطة التشريعية:

23 اإبراهيم �سيف املن�ساوي، اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 2005 درا�سة احلالة امل�سرية بعد ثورة 25 يناير 2011، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، )القاهرة: 

كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، 2013(، �س 38.

ان عملية االحتواء التي 
�شملت الربملانات �شهلت �شن 
ت�شريعات للمحافظة على 

بقاء االنظمة ووجهت 
املوازنات وحا�شرت 

املعار�شني وقزمت دور 
الربملانني يف مكافحة
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يف  ُمريحة  باأغلبية  متّتع  احلاكم  احلزب  اأن  كما 

معظم هذه الربملانات، على امتداد �سنوات طويلة، 

مّكنته من �سّن القوانني التي تخدم م�سلحة احلزب 

رجال  القطاعات،ال�سّيما  خمتلف  من  واأعوانه 

االأعمال يف القطاع اخلا�س، وكذلك توفري احلماية 

اأن  كما  حقيقية،  برملانية  م�ساءلة  اأية  من  للنظام 

له  ولي�س  �سكلّي  الربملانات  املعار�سة يف هذه  متثيل 

احلاكم  الوطني  احلزب  هيمن  م�سر  ففي  تاأثري؛ 

على االأغلبية الربملانية املريحة، و�ساعت الفوا�سل 

اليمن  ويف   .
23

الثالث ال�سلطات  وبني  بينه  واحلدود 

مما  الربملان؛  على  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  هيمن 

مّكنه من امتالك االأغلبية املريحة التي جعلته ُيْحكم 

ال�سيطرة على عملية اتخاذ القرار و�سناعته، وجعل 

 
24

ال�سلطة الت�سريعية امتداًدا لل�سلطة التنفيذية.

خارج  تلعب  باأن  م�سر  يف  للمعار�سة  ُي�سمح  ومل 

حدود ونطاق الدور الذي كان مر�سوًما لها من قبل 

“امل�ستاأن�سة”  باملعار�سة  اأ�سبه  كانت  النظام، فقد 

اأو املعار�سة ال�سديقة، فلم يحدث اأن قام الربملان 

واأ�سبحت  الوزراء،  جمل�س  من  الثقة  ب�سحب 

بعد  ثانوية،  وظيفة  للربملان  الرقابية  الوظيفة 

الربملان،  يف  كبرية  اأغلبية  اإىل  احلكومة  ا�ستناد 

اأو  اأي ا�ستجوابات  جعلتها قادرة على حمايتها من 

اتهامات اأو م�ساءلة، وقد اأدى ذلك يف النهاية اإىل 

ت�سكيل جمال�س اأداة يف يد حزب احلاكم. 

ا�ستجواب  يف  احلق  الربملان  ميلك  ال  املغرب  ويف 

�سروط  عليه  وُتفر�س  الوزراء،  اأحد  اأو  احلكومة 

تبقى  احلقائق،  ي  تق�سّ جلان  لتكوين  معقدة 

اأعمالها حرًبا على ورق، رغم ارتباط العديد منها 

اأن  كما  حقوقية،  بق�سايا  اأو  مايّل  ف�ساد  بق�سايا 

25 

رقابته على ال�سيا�سات العامة حمدودة االأثر.

ومنذ منت�سف عام 2007 اأ�سبح املجل�س الت�سريعي 

الفل�سطيني غري قادر على القيام بدوره الت�سريعي 

الفل�سطيني  االنق�سام  حالة  ب�سبب  والرقابي، 

املجل�س  دور  على  �سلبي  ب�سكل  اأثر  مما  الداخلي؛ 

الت�سريعي واأعاق عقد اجتماعه موّحًدا، واأدى ذلك 

 
26 

اإىل تو�ّسع دور ال�سلطة التنفيذية مبهمة الت�سريع.

التي  الأقطار  معظم  يف  الت�شريعية  ال�شلطة  اإن 

ال�شلطة  �شيطرت  من  عانت  التقرير  �شملها 

ال�شيا�شية  املعار�شة  عنها  غابت  كما  التنفيذية، 

اإىل ف�شل الربملانات يف هذه  اأدى  الفعالة، وهو ما 

الف�شاد،  مكافحة  يف  اأ�شا�شي  دور  لعب  يف  النظم 

وف�شلت يف ك�شر احللقة املغلقة التي ي�شّكلها الف�شاد 

االأحيان جزًءا من  وت�سكل يف معظم  بل  ال�شيا�شي، 

�سيا�سي  توفره من حماية وغطاء  هذه احللقة، مبا 

للف�ساد  مبمار�سته  وت�سمح  اال�ستبدادي،  للنظام 

وحمايته من العقاب.

املحاكم  ت�ستخدم  املتحكمة  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

الق�ساء؛  يف  اأتباعها  من  واملوالني  اخلا�سة، 

لل�سيطرة على فعالية الق�ساء وا�ستقالله. 

24 عبد الباقي �سم�سان، الف�ساد ال�سيا�سي يف اليمن، م�سدر �سابق، �س �س 10-9.

25 احمد مفيد، الف�ساد ال�سيا�سي يف املغرب، الرباط، تران�سبرين�سي املغرب، 2014، �س 11.

26  تقرير الف�ساد ومكافحته فل�سطني 2012، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة، رام اهلل، 2013، �س 45.
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واقع السلطة القضائية:

ال�سلطات،  ف�سل  مبداأ  اإطار  يف  الثالثة  ال�سلطة  الق�سائية  ال�سلطة  تعد 

ال�سلطات االأخرى؛ من خالل مراجعة  الرقابة على  بارًزا يف  وتلعب دوًرا 

قراراتها ومدى التزامها بالد�ستور،، وهي ال�سمانة لتحقيق العدالة و�سيادة 

القانون. وحتى تقوم ال�سلطة الق�سائية بواجباتها بفاعلية، ينبغي اأن تتمتع 

باال�ستقاللية والفعالية والنزاهة، واإال ت�سبح اأداة بيد ال�سلطة التنفيذية 

على  ال�سرعية  واإ�سفاء  النظام،  من  املقربني  وحماية  اخل�سوم،  لقمع 

قراراته، ويف هذا املجال تربز العديد من املوؤ�سرات التي ميكن فح�سها، 

اإخ�ساع هذه  العربية، مثل: مدى  االأقطار  الق�سائية يف  ال�سلطة  اإطار  يف 

ال�سيا�سي،  النظام  على  ت�سيطر  التي  الطبقة  من  جزًءا  وجعلها  ال�سلطة 

وحدود تدّخل ال�سلطة التنفيذية يف تعيني الق�ساة وعزلهم، وكذلك قيادة 

اجلهاز الق�سائي، ومدى االلتزام بتنفيذ اأحكام الق�ساء من قبل ال�سلطة 

للنق�س، كمحاكم  قابلة  التنفيذية، ووجود حماكم خا�سة، قراراتها غري 

اأمن الدولة، ووجود �سمانات ل�سيادة القانون وحتقيق العدالة.

اإن فح�س املوؤ�سرات ال�سابقة يف االأقطار العربية التي �سملها التقرير تبني 

اأن الن�سو�س الد�ستورية والقانونية يف جميع هذه االأقطار توؤكد ا�ستقاللية 

ال�سلطة الق�سائية، ووجوب تنفيذ اأحكامها، واأن الق�ساة واأع�ساء النيابة 

لغري  عملهم  يف  عليهم  �سلطان  ال  للعزل،  قابلني  غري  م�ستقلون  العامة 

ت معظم د�ساتري هذه الدول على اإن�ساء جهاز م�ستقّل،  القانون، كما ن�سّ

لالإ�سراف على مرفق الق�ساء وت�سيري اأعماله )جمل�س ق�ساء اأعلى(.

اإال  الق�ساء،  با�ستقاللية  الد�ستورية اخلا�سة  الن�سو�س  الرغم من  وعلى 

اإىل عك�س ذلك يف معظم احلاالت التي �سملها التقرير،  اأن الواقع ي�سري 

امل�سرف  ورئي�س اجلهاز  الق�ساة  تعيني  توكل مهمة  االأنظمة  فمعظم هذه 

على الق�ساء ورئي�س جهاز الق�ساء ال�سرعي واأع�ساءه، والق�ساة يف املحاكم 

االنتخابات،  حماكم  وق�ساة  الدولة،  اأمن  حماكم  وق�ساة  الع�سكرية، 

والنائب العام؛ لرئي�س ال�سلطة التنفيذية )امللك اأو الرئي�س(، كما ت�سُدر 

قرارات ترقيتهم اأو ندبهم اأو اإحالتهم على التقاعد مبرا�سيم خا�سة منه.

ال�شلطة التنفيذية 
ت�شعف ا�شتقاللية الق�شاه 

بالتحكم يف تعيينهم 
وترقيتهم وانتدابهم اأو 

احالتهم على التقاعد

جهاز النيابة العامة يف 
معظم الدول العربية اداه 

مبا�شرة يف يد امل�شوؤول 
االول وي�شتخدم لتعزيز 

نفوذ النخب احلاكمة 
وحمايتها من امل�شاءلة 

وت�شهيل االفالت من 
العقاب
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وكذلك هو احلال يف املغرب، حيث يراأ�س امللك املجل�س االأعلى لل�سلطة الق�سائية، ويعني ن�سف عدد اأع�سائه، 

ويف اليمن حيث يعنّي الرئي�س رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى ) رئي�س املحكمة العليا( وروؤ�ساء املحاكم واأع�ساء 

 ويف فل�سطني حيث يعنّي الرئي�س رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى والق�ساة والنائب العام مبرا�سيم 
27

النيابة العامة،

خا�سة، كما تخّول وزير العدل �سالحيات االإ�سراف االإداري على املحاكم وحتديد اأماكنها، اإ�سافة اإىل دوره يف 

اعتماد موازنة ال�سلطة الق�سائية، ويف نقل الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة وطلب وقفهم عن العمل.

27  عبد الباقي �سم�سان، الف�ساد ال�سيا�سي يف اليمن، م�سدر �سابق.

28 ي�سري عزباوي، الف�ساد ال�سيا�سي، الف�ساد ال�سيا�سي يف العامل العربي: درا�سة احلالة امل�سرية، 2014، �س �س 18-17.

29 ح�سني حممود ح�سن، مرجع �سابق، �س 38.

30 حمزة ب�سيود، م�سدر �سابق.

ومن مظاهر تدخل ال�سلطة التنفيذية يف �سوؤون ال�سلطة الق�سائية يف م�سر، 

اإن�ساء حماكم ا�ستثنائية ملحاكمة املدنيني، واملحاكمة اأمام الق�ساء الع�سكري؛ 

لوزير  الق�سائي  التفتي�س  وتبعية  الطبيعي،  قا�سيه  من  املواطن  يحرم  مما 

العدل، الذي هو جزء من ال�سلطة التنفيذية، وندب بع�س الق�ساة للعمل يف 

العدل(  لوزير  تابع  )وهو  العام  النائب  مكتب  و�سيطرة  التنفيذية،  ال�سلطة 

يفتح  مما  املهمة،  الق�سايا  يف  قرارات  من  العامة  النيابة  ت�سدره  ما  على 

 كما ي�ستعمل النقل ملحكمة 
28

الباب لدخول االعتبارات ال�سيا�سية يف عملها.

نائية، يف �سياق احلركة الق�سائية ال�سنوية التي يتوىل اإعداد م�سروعها �سنوًيا 

29

اإدارة التفتي�س الق�سائي التابعة لوزير العدل، كنوع من العقاب للقا�سي.

ويف تون�س هناك �سالحيات لوزير العدل تتعلق بنقل الق�ساة وترقيتهم وتاأديبهم واإعفائهم؛ االأمر الذي ي�سّكل مدخاًل 

لتدخل ال�سلطة التنفيذية يف ال�سلطة الق�سائية، كما اأن تركيبة املجل�س االأعلى للق�ساء الذي يتوىل ت�سمية الق�ساة، 

 3/4 109 من الد�ستور، وميّثل االأع�ساء املعينون  تتكون من ق�ساة منتخبني واآخرين معينني، عماًل باأحكام الف�سل 

30

تركيبة املجل�س؛ مما يطرح اإ�سكااًل حول ا�ستقاللية املجل�س، كذلك تخ�سع النيابة العامة ل�سلطة الرئي�س ووزير العدل.

اإن واقع الق�ساء يف معظم االأقطار العربية التي يغطيها التقرير، ي�سري اإىل تدخل ال�سلطة التنفيذية يف �سوؤون ال�سلطة 

الق�سائية، بدًءا من تعيني الق�ساة وعزلهم، مروًرا بالتدخل يف اجلهاز امل�سرف على الق�ساء، ويف موازنات الق�ساء، 

العدل،  بوزير  ممثلة  التنفيذية،  لل�سلطة  بالق�ساء  املتعلقة  االإدارية  اجلوانب  وتبعّية  اال�ستثنائية،  املحاكم  واإن�ساء 

كالتفتي�س الق�سائي، وندب الق�ساة ونقلهم وترقيتهم وتاأديبهم، وانتهاًء بعدم احرتام قرارات املحاكم، وممار�سة 

الق�سايا  يف  البت  عند  عليهم  للتاأثري  التنفيذية؛  ال�سلطة  يف  النفوذ  مراكز  بع�س  قبل  من  الق�ساة  على  ال�سغوط 

النيابة  ا على جهاز  اأي�سً وينطبق ذلك  ل�سالح طرف معنّي،  فيها  للبّت  اأو  امللفات،  الإغالق هذه  اأمامهم،  املرفوعة 

العامة يف معظم االأقطار التي يغطيها التقرير، حيث ُي�ستخَدم يف تعزيز نفوذ النخب امل�سيطرة على احلكم، وحمايتها 

من امل�ساءلة القانونية، واإتاحة الفر�س لالإفالت من العقاب.

املحاكم اال�شتثنائية ا�شعفت 
من دور الق�شاء النظامي
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الدميقراطية،  النظم  يف  ال�سلطة  لتداول  االأ�سا�سية  االأداة  االنتخابات  ت�سكل 

اختيار حّكامها،  االأمة يف  اإرادة  التعبري عن  يتم من خاللها  التي  االآلّية  وهي 

واأداة ال�سعوب يف م�ساءلتهم وحما�سبتهم، ونظًرا لكل ذلك حتر�س كل النظم 

ال�سيا�سية- مبا فيها امل�ستبدة- على الظهور مبظهر امللتزم باإجراء االنتخابات 

بالنزاهة  تت�سم  اأن  ينبغي  اأهدافها؛  االنتخابات  توؤدي  وحتى  وبدورّيتها. 

وبقاء  الناخبني،  اإرادة  لتزييف  اأداة  ت�سبح  فاإنها  واإال  والعدالة،  وال�سفافية 

النظم الت�سلطية بو�سائل تبدو دميقراطية. ومن خالل جمموعة من املوؤ�سرات، 

ميكن فح�س كيف �سكلت االنتخابات اأداة الإحكام قب�سة الطبقة احلاكمة على 

التقرير،  اإليها  ي�سري  التي  االأقطار  العربية، ومنها  االأقطار  ال�سلطة يف معظم 

ومن هذه املوؤ�سرات: ال�سمانات التي يوفرها النظام االنتخابي لتمثيل خمتلف 

االنتخابات،  على  لالإ�سراف  وم�ستقلة  حمايدة  جهة  وجود  املجتمع،  مكّونات 

الإ�سغال  حمددة  ُمدد  وجود  دوري،  ب�سكل  االنتخابات  باإجراء  االلتزام  مدى 

التعددية احلزبية، وجود  اأ�س�س من  اإجراء االنتخابات على  الرئي�س من�سبه، 

ت�سريع ينظم متويل احلمالت االنتخابية والرقابة عليها.

وي�سري واقع االنتخابات العامة، يف معظم االأقطار العربية التي �سملها التقرير، 

اإىل اأن اإجراء انتخابات عامة ونزيهة و�سفافة وعادلة كان اأمًرا نادر احلدوث، 

فلم يتم احرتام اإجراء االنتخابات ب�سكل دورّي، وغالبا ما مت التحكم ب�سكل 

دور  من  قّل�س  الذي  الفردي(  االنتخاب  نظام  )تكري�س  االنتخابي  النظام 

على  املبا�سرة  مراكزها  عرب  ت�سرف  الدولة  وكانت  ال�سيا�سية،  االأحزاب 

كما  بع�سها،  يف  انتخابات  جلان  وجود  من  الرغم  على  االنتخابية،  العملية 

هو احلال يف م�سر واليمن؛ ففي م�سر غالًبا ما �سكلت االنتخابات مظهًرا 

والبلطجة  والعنف  التزوير  عمليات  خالل  من  ال�سيا�سي،  للف�ساد  وا�سًحا 

 وتوىّل 
)31(

والر�سوة، وكان االإ�سراف على العملية االنتخابية لوزارة الداخلية.

رئي�س اجلمهورية مهمة تعيني اأع�ساء اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء، 

ومواردها  الدولة  واإمكانيات  االأمن  واأجهزة  امل�سلحة  القوات  توظيف  كما مت 

 
32

وموؤ�س�ساتها، ل�سالح احلزب احلاكم يف االنتخابات.

 إحكام السيطرة على نتائج االنتخابات العامة: 

31 اإيهاب �سالم »االإ�سراف الق�سائي والرقابة على االنتخابات« يف )انتخابات جمل�س ال�سعب 2005( حترير عمرو ها�سم ربيع، مركز الدرا�سات ال�سيا�سية 

واالإ�سرتاتيجية، القاهرة، 2006، �س 35.

32 التقرير ال�سنوي حلقوق االإن�سان والدميقراطية يف اليمن ال�سادر عام 2009 عن املر�سد اليمني حلقوق االإن�سان، �س 48.

النخب احلاكمة �شممت 
االنظمة االنتخابية 
لتمنحها القدرة على 

التحكم امل�شبق يف نتائج 
االنتخابات و�شكل الربملان 



25

2014حزيران

كان  االنتخابي  فالف�ساد  املغرب،  يف  احلال  وكذلك 

ظاهرة مالزمة لكل املراحل االنتخابية، وتتمثل اأهم 

واملمتلكات  االأموال  وا�ستعمال  الر�سوة،  يف  مظاهره 

 
33

العامة، والتدخل غري املربر لل�سلطة يف االنتخابات،

العمل  اجلاري  القانونية  املقت�سيات  احرتام  وعدم 

بنزاهة  املتعلقة  الد�ستور  مقت�سيات  ومنها  بها، 

الثانية  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  ودوريته  االقرتاع 

2011، وي�سكل اعتماد  من الف�سل الثاين من د�ستور 

النظام  م�ساوئ  اأهم  لبنان  يف  االنتخابية  اللوائح 

الئحة  ي�سكل  دائرته،  يف  الزعيم  اإن  اإذ  االنتخابي، 

املطلق  والءهم  ي�سمن  مكّونة من مر�سحني  برئا�سته 

له، ويعلن يف احلمالت االنتخابية اأنه يتبّناهم، ويكون 

ومتاأكًدا  حمظوًظا  الزعيم  الئحة  يف  املقبول  املر�سح 

من فوزه، يف حال فوز زعيمه. وعلى الرغم من حيادية 

اإدارة  يف  وجناحها  فل�سطني  يف  االنتخابات  جلنة 

ال�سمانات  اأن  اإال  نزيهة،  انتخابية  عملية  من  اأكرث 

اخلا�سة با�ستقاللية اللجنة وح�سانتها من ال�سغوط 

غري كافية؛ كون الرئي�س ميتلك �سلطة تعيني اأع�ساء 

اإعادة ت�سكيل اللجنة با�ستبدال  اللجنة، كما ي�ستطيع 

اإ�سافة  وميلك  ي�ساء،  وقت  اأي  يف  اأع�سائها  من  اأي 

االنتخابات  حمكمة  ق�ساة  تعيني  �سالحية  لذلك 

34 

مبر�سوم، بعد تن�سيبهم من جمل�س الق�ساء االأعلى.

انتخابات  اأجرت  فل�سطني  اأن  من  الرغم  وعلى 

حرة ونزيهة و�سفافة، اإال اأن الف�سل متركز يف ف�سل 

تداول ال�سلطة الأ�سباب عديدة، كان اأبرزها ت�سيي�س 

الوظيفة العامة املدنية واالأمنية.

اإن النماذج ال�سلبية لالنتخابات يف معظم االأقطار 

العربية املعنية، خا�سة يف ظل االأنظمة ال�سابقة، 

ال�سيا�سي،  للف�ساد  وا�سحة  مظاهر  �سّكلت 

االأموال  وا�ستعمال  االنتخابات،  تزوير  خا�سة 

واملمتلكات العامة، والتدخل غري املربر لالأجهزة 

من  الرغم  وعلى  االنتخابية.  العملية  يف  االأمنية 

االأقطار  من  العديد  �سهدتها  التي  التحوالت 

انتخابية  اأنظمة  اعتماد  اإىل  والتوجه  العربية، 

بنزاهة  اخلا�سة  ال�سمانات  وتعزيز  جديدة، 

ال�سابقة  املظاهر  من  العديد  اأن  اإال  االنتخابات؛ 

االنتخابات  اإجراء  كعدم  موجودة،  زالت  ما 

و�سعف  كالر�سوة،  ظواهر  وبروز  دورية،  ب�سورة 

احلمالت  بتمويل  املتعلق  القانوين  االإطار 

عليها،  امليدانية  الرقابة  وغياب  االنتخابية، 

اجلهة  با�ستقاللية  اخلا�سة  ال�سمانات  و�سعف 

اإذ  التي تتوىل االإ�سراف على العملية االنتخابية، 

التنفيذية،  ال�سلطة  قبل  من  اأع�سائها  تعيني  يتم 

ال�سيا�سي،  النفوذ  لل�سغوط من ذوي  اأو تعر�سها 

اأو �سعف ال�سالحيات املمنوحة لها يف االإ�سراف 

العمليات  يفرغ  ما  وهو  االنتخابية،  العملية  على 

االنتخابية من مقا�سدها، لت�سبح اآلّية ُتعيد اإنتاج 

ثقة  فقدان  ثم  ومن  ال�سرعية،  ومتنحها  ال�سلطة 

والعملية  والدميقراطية  باالأحزاب  اجلماهري 

ال�سيا�سية؛  امل�ساركة  عن  وعزوفهم  االنتخابية، 

االأمر الذي اأبقى الطبقة احلاكمة م�سيطرة على 

النظام ل�سنوات طويلة. 

34 اأحمد اأبو دية، فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل جلنة االنتخابات املركزية، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، 2013.

33 تقرير الهيئة املركزية للوقاية من الر�سوة 2010-2011، �س 18.
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وخا�سعة  و�سفافة  معتمدة  واإجراءات  اآليات  تتطلب  العام  املال  اإدارة  اإن 

ونهبه  اإدارته  الف�ساد يف  وتف�ّسي  اإهداره،  اإىل  يوؤدي  وغياب ذلك  للرقابة، 

من �سريحة متحكمة، كما جرى يف العديد من االأقطار العربية العديد من 

املوؤ�سرات يف هذا املجال، تو�سح كيف عزز النظام من �سطوته وا�ستبداده، 

من خالل اال�ستحواذ على احل�سة الكربى من املوارد العامة، حيث متّكن 

العامة  املوازنة  لتقدمي  حمددة  اآليات  اأهمها:  جوانب،  يف  التحكم  من 

للربملان واإقرارها من قبله و�شمان عدم، وجود رقابة وم�شاءلة للحكومة 

على  العامة  للرقابة  اآليات  العامة،  املوازنة  من  ال�شرف  عمليات  على 

ال�شناديق ال�شتثمارية اخلا�شة بالدولة، التحكم يف �شيا�شات خ�شخ�شة 

القطاعات واخلدمات، وجود اآليات تخ�شي�ش وبيع اأرا�شي الدولة، منح 

المتيازات ل�شتغالل املوارد العامة واإدارتها، والتحكم يف نتائج عطاءات 

للم�شرتيات والأ�شغال العامة، وتو�شيع �شريحة املوالني للنظام احلاكم.

يتبني من فح�س املوؤ�سرات ال�سابقة من واقع اإدارة املال العام، يف االأقطار 

العربية التي �سملها التقرير، اأن الن�سو�س القانونية يف معظم هذه االأقطار 

قبل  الربملان  على  للدولة  العامة  املوازنة  قانون  م�سروع  عر�س  على  توؤكد 

بدء ال�سنة املالية اجلديد، وت�سرتط اإقراراها منه وموافقته عليها، وكذلك 

احلال فيما يتعلق باحل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة، كما هو احلال 

 76 124-126 من الد�ستور، واملغرب وفًقا للف�سل  يف م�سر، وفًقا للمواد 

من الد�ستور، واليمن وفًقا للمادة 88 واملادة 91 من الد�ستور، وتون�س وفًقا 

للقانون االأ�سا�سي للميزانية رقم 53 ل�سنة 1967، وفل�سطني وفًقا للمادة31 

واملادة 66 من قانون تنظيم املوازنة العامة.

 

اإال اأن هناك الكثري من الثغرات فيما يتعلق باإقرار املوازنات والرقابة على 

اخلا�سعة  غري  ال�سيادية  ال�سناديق  من  العديد  ووجود  العام،  املال  اإنفاق 

لرقابة الربملانات يف معظم هذه االأقطار؛ مما جعل العملية �سكلية يف معظم 

اأ�سارت  فقد  بها،  والت�سرف  العامة  االأموال  لنهب  مدخاًل  و�سّكل  االأحيان، 

بع�س التقديرات اإىل اأن املوازنة العامة يف م�سر تت�سمن 20% من االإيرادات 

والهيئات  والبرتول  ال�سوي�س  قناة  وعوائد  ال�سرائب  متثل  التي  فقط 

إدارة الممتلكات واألموال العامة لصالح النظام السياسي الحاكم وأعوانه 

عدم وجود رقابة برملانية 
فاعلة على انفاق املال العام 

�شكل مدخال لنهبها

الت�شرف يف ادارة االموال 
واملمتلكات العامة 

باعتبارها ملك للحاكم اأو 
احلكومة ولي�س للدولة
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اخلا�سة،  ال�سناديق  اإىل  فتذهب  االإيرادات  من   %80 اأما  اال�ستثمارية، 

رئا�سة  مثل  واحد،  موازناتها كرقم  كبرًيا من اجلهات تظهر  اأن عدًدا  كما 

اجلمهورية وجمل�سي ال�سعب وال�سورى والقوات امل�سلحة واجلهات الق�سائية، 

كما يوجد العديد من ال�سناديق التي تتكون من املوارد والر�سوم املالية تتبع 

 
35 

عدة جهات، وال تت�سمنها املوازنة العامة للدولة، ي�سعب ح�سر عددها.

الربملان  لرقابة  ال�سيادية  ال�سناديق  م�ساريف  تعر�س  ال  تون�س  ويف 

كرقم  تقدم  التي  املالية  االعتمادات  اليمن متثل  ويف  الرقابية،  والهيئات 

للدولة  العليا  ال�سلطات  قبل  من  منها  ال�سرف  يتم  امليزانية،  ثلث  واحد 

ويف فل�سطني يربز عدم االلتزام بالن�سو�س 
36

وحتديًدا رئي�س اجلمهورية، 

القانونية املتعلقة بتقدمي املوازنة العامة ال�سنوية لل�سلطة الوطنية واإقرارها 

احلكومة  تقدم  اأن  دون  ال�سنوات  بع�س  ومرت  القانونية،  مواعيدها  يف 

م�سروع قانون املوازنة، ومل يتم االلتزام بتقدمي احل�ساب اخلتامي ملعظم 

اأفقد  الذي  االأمر  لالأ�سول؛  وفًقا  الإقرارها  املجل�س  اإىل  املالية  ال�سنوات 

املجل�س اأداة اأ�سا�سية للمحا�سبة.

العامة  املرافق  واإدارة  املوارد  ل�شتغالل  المتياز  مبنح  يتعلق  فيما  اأما 

الأ�شل  اأن  ورغم  الدولة،  باأرا�شي  والت�شرف  واملناق�شات  واملزايدات 

فيها اأن تكون عامة يتاح للجميع التقدم لها، احرتاًما ملبداأ التناف�شية 

لل�شفافية  غياب  فهناك  كثرًيا،  ينتهك  كان  املبداأ  هذا  اأن  اإل  العادلة، 

الأحيان  معظم  يف  منحها  يجري  حيث  الق�شايا،  هذه  مع  التعامل  يف 

واملتنفذين، كما  الأعمال  للنظام خا�شة، من رجال  للموالني  كمكافئة 

هو احلال يف م�شر واليمن واملغرب وتون�ش وفل�شطني.

اإىل  والر�سوة  الف�ساد  حول  احلقائق  ي  تق�سّ جلنة  اأ�سارت  تون�س  ففي 

ا�ست�سراء املح�سوبية والف�ساد يف منح االمتيازات يف ظل النظام ال�سابق، 

البحرية  بديوان  اخلا�سة  االمتيازات  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  وبرز 

35 عبد الفتاح اجلبايل، املوازنة العامة مفاهيم اأ�سا�سية، مرجع �سابق،

36 عبد الباقي �سم�سان، الف�ساد ال�سيا�سي يف اليمن، م�سدر �سابق.

ا�شتخدام او تخ�شي�س 
ارا�شي الدولة او بيعها 
ل�شالح �شركاء او وكالء 
النظام او توزيعها على 

املوالني للنظام
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37 اأحمد مفيد، م�سدر �سابق، �س 16

38 ح�سني حممود ح�سن، مرجع �سابق، �س 25.

39 اأرا�سي الوقف املغت�سبة، ال�سادر عن وزارة االأوقاف واالإر�ساد: م�سروع ح�سر وتوثيق اأرا�سي وممتلكات الدولة )2002 – 2006 (.

40 اإبراهيم ابو هنط�س، اأرا�سي الدولة يف املناطق الفل�سطينية، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، رام اهلل، 2010، �س �س 13-9.

التجارية واملوانىء، حيث مت اإ�سناد االمتياز ب�سورة 

مبا�سرة دون مناف�سة.

ويف املغرب، وبالرغم من اإجراء مراجعة للمنظومة 

بهدف  العامة  املمتلكات  باإدارة  املتعلقة  القانونية 

اإال  املجال،  هذا  يف  ال�سفافية  من  مزيد  فر�س 

هذا  يف  الف�ساد  ملحاربة  املتخذة  االإجراءات  اأن 

اقت�ساد  يزال  ما  حيث  حمدودة،  تبقى  املجال 

الريع يف منّو م�سطرد، ومي�س جماالت اقت�سادية 

واالأحجار  الرمال  البحري، مقالع  حيوية )ال�سيد 

والرخام، اأذون النقل...(. كما اأن التو�سيات التي 

ي احلقائق  ت�سمنتها تقارير العديد من جلان تق�سّ

التي �سكلها الربملان يف بع�س ق�سايا الف�ساد املايل 

ببع�س املوؤ�س�سات العمومية مل تنفذ، ومل يتم تفعيل 

االإجراءات الق�سائية، بحق املتورطني يف اختال�س 

االأموال العامة، ومازال االإفالت من العقاب قائًما. 

رئي�س  بني  لالتهامات  تباداًل  الربملان  �سهد  وقد 

جمل�سي  يف  الربملانية  القوى  وبع�س  احلكومة 

النواب وامل�ست�سارين، وقد ان�سّبت هذه االتهامات 

على الف�ساد وتهريب االأموال خارج املغرب، والعمل 

37

على حماية املف�سدين.

ويف م�سر تو�سعت احلكومات يف الت�سرف باأرا�سي 

باأثمان  منها  �سا�سعة  م�ساحات  بيعت  التي  الدولة 

ويف اليمن 
38

قليلة، وباالأمر املبا�سر باملخالفة للقانون.

اأهم  من  الدولة  اأرا�سي  على  اال�ستيالء  ق�سايا  تعد 

رفت  �سُ االأرا�سي  هذه  من  فالكثري  الف�ساد؛  ق�سايا 

م�سّوغات  حتت  اجلمهورية  رئي�س  من  بتوجيهات 

ا االأرا�سي  مثل ت�سجيع اال�ستثمار، وهو ما �سمل اأي�سً

وا�سعة  م�ساحات  على  اال�ستيالء  مت  التي  الوقفية 

�سّكل  ال�سابق،  الرئي�س  عهد  ويف  تون�س  ويف   
39

منها.

من  للف�ساد  وا�سعا  الدولة جمااًل  باأرا�سي  الت�سرف 

خالل تغيري �سبغة اأرا�سي الدولة لتتحول اإىل امللك 

اخلا�ّس، حتى يت�سّنى للمقربني من الرئي�س ال�سابق 

مل  فل�سطني  ويف  زهيدة،  باأثمان  عليها  اال�ستحواذ 

تخ�سع عمليات التخ�سي�س الأرا�سي الدولة، خا�سة 

الوطنية الأ�س�س  ال�سلطة  قيام  من  االأوىل  الفرتة  يف 

اآليات ومعايري حمددة، حيث مت  اأو  قانونية وا�سحة 

�سركات خا�سة، خالًفا  اأو  تخ�سي�س اأرا�س الأفراد 

وميكن و�سف  عليه،  التحايل  خالل  من  اأو  للقانون 

 
40

للمتنفذين منحت االأرا�سي  التي  باملمار�سة  ذلك 

الت�سريعي؛  املجل�س  اأع�ساء  اأو  النظام  اأعوان  من 

االأمر الذي �سّعب عمليات امل�ساءلة واملحا�سبة.

اإن اإدارة الأموال واملمتلكات العامة يف معظم الأقطار 

واعية  �شيا�شة  وجود  ُيظهر  التقرير،  �شملها  التي 

ل�شراء  املوارد  ا�شتخدام  لتوظيف  ال�شيا�شي،  للنظام 

�شلطة  وتعزيز  القرار  اتخاذ  مراكز  م�شوؤويل  ولء 

وزيادة  م�شوؤوليه  ثروة  تعزيز  خالل  من  احلكم، 

عددهم؛.االأمر الذي اأ�سعف تطوير الت�سريعات اأو على 

املوازنات  يف  تظهر  ال  موارد  فهناك  التطبيق،  م�ستوى 

تف�سيل  دون  واحد  كرقم  موازناتها  تظهر  اأو  العامة، 
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املالية  لل�سنوات  التنفيذية دون رقابة برملانية، ناهيك عن عدم تقدمي احل�سابات اخلتامية  ال�سلطات  وتت�سرف بها 

التي متثل االإنفاق الفعلي اإىل الربملانات يف معظم االأحيان، وهو ما يعني غياب ال�سفافية يف الت�سرف باملال العام، 

و�سّكلت عملية منح االمتيازات ال�ستغالل املوارد واإدارة املرافق العامة وتخ�سي�س اأرا�سي الدولة؛ اأبرز املظاهر لنهب 

املال العام وهدره، واآلّية لالإثراء غري امل�سروع من قبل اأع�ساء الطبقة امل�سيطرة واملوالني لها؛االأمر الذي اأثر �سلًبا على 

ثقة املواطنني باإجراءات وتدابري مكافحة الف�ساد وعدم امل�ساركة باالبالغ اأو امل�ساءلة املجتمعية.

اإلصرار على تبعية مؤسسات أجهزة الرقابة العامة للسلطة التنفيذية يعزز 
حصانة المسؤولين من المحاسبة: 

املال  للرقابة على  اأدوات مهمة  الف�ساد  العامة ومكافحة  الرقابة  اأجهزة  متثل 

وهي  للجمهور،  املقدمة  اخلدمة  ونوعّية  العامة  االإدارات  �سري  وح�سن  العام 

املجاالت،  هذه  يف  اخللل  اأماكن  ك�سف  يف  للربملانات  م�ساعدة  اأجهزة  كذلك 

الربملانات،  قبل هذه  واملحا�سبة من  امل�ساءلة  تتم عملية  تقاريرها  فبناًء على 

وحتى تقوم هذه االأجهزة بدورها املحدد ينبغي اأن تتمتع باال�ستقاللية والفعالية 

ا. ويربز يف هذا املجال العديد من املوؤ�سرات التي حتدد مدى  املكفولة د�ستوريًّ

التنفيذية  ال�سلطة  دور  ومنها:  الذكر،  ال�سابقة  باملعايري  االأجهزة  هذه  متتع 

اأجهزة  روؤ�ساء  ارتباط  العامة وعزلهم، مدى  الرقابة  اأجهزة  روؤ�ساء  يف تعيني 

الرقابة العامة باحلزب احلاكم، مدى فعالية هذه االأجهزة يف الرقابة على َمن 

ي�سغلون املنا�سب العليا خا�سة من اأع�ساء احلزب احلاكم، وجود هيئة ملكافحة 

الف�ساد، اإ�سدار تقارير رقابية دورية من اأجهزة الرقابة العامة ُترفع للجهات 

املعنية وُتن�سر للجمهور.

امل�شمولة  العربية  الأقطار  يف  ال�شابقة  املوؤ�شرات  فح�ش  اإطار  ويف 

بالتقرير، يظهر بو�شوح تبعّية هذه الأجهزة لراأ�ش ال�شلطة التنفيذية 

الأحيان  معظم  يف  روؤ�شائها  تعيني  يتوىل  الذي  امللك(  اأو  )الرئي�ش 

ال�شلطة  اأن  باعتبار  وفعاليتها،  ا�شتقالليتها  على  يوؤثر  مما  منفرًدا؛ 

تتبع  اأو  الوقت،  ذات  يف  واملراَقب  املراِقب  هي  تكون  �شوف  التنفيذية 

من  اجلهات  من  العديد  ت�ستثنى  كما  الوزراء،  ملجل�س  االأحوال  اأف�سل  يف 

رقابتها، ال�سّيما الرئي�س وما يتبعه من موؤ�س�سات، وتخ�سع لقيود متعددة 

عملياتها  يف  انتقائي  وبع�سها  االأخرى،  املوؤ�س�سات  بقية  على  الرقابة  يف 

تبعية اجهزة الرقابة 
وم�شوؤوليها ل�شلطة احلاكم 

افرغها من دورها يف 
مكافحة الف�شاد
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تعيني  يتم  فل�سطني  ففي  للجمهور،  تقاريرها  بن�سر  ُي�سمح  وال  الرقابية، 

رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد من قبل الرئي�س، ويف املغرب يتم تعيني كل من 

رئي�س املجل�س االأعلى للح�سابات ورئي�س الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 

يتبع  حيث  م�سر،  يف  وكذلك  امللك،  قبل  من  وحمارتها،  الر�سوة  من 

الك�سب  جهاز  ويتبع   
41

اجلمهورية. لرئي�س  للمحا�سبات  املركزي  اجلهاز 

غري امل�سروع رئي�س جمل�س الوزراء مبوجب القانون 62 ل�سنة 1975، كما 

ي�سرتط ح�سول هيئة الرقابة االإدارية على موافقة رئي�س جمل�س الوزراء 

عند اإحالة اأي موظف اإىل التحقيق، كذلك يفتقر بع�س اأع�ساء االأجهزة 

42

الرقابية اإىل احل�سانات الكافية للقيام بدورهم الرقابي.

رقم  القانون  الف�ساد، مبوجب  ملكافحة  العليا  الهيئة  اإن�ساء  اليمن مت  ويف 

 30 تر�سيح  خالل  من  يتم  اأع�سائها  اختيار  ولكن   ،2006 ل�سنة   )39(

 ) اجلمهورية  رئي�س  قبل  من  املعنيَّ   ( ال�سورى  جمل�س  قبل  من  ا  �سخ�سً

واإحالتهم اإىل جمل�س النواب ) الذي يتمتع فيه احلزب احلاكم و�سركاوؤه 

نيابة  وترف�س  منهم،  ع�سًوا  ع�سر  اأحد  الختيار   ) املريحة  باالأغلبية 

االأموال العامة قبول التحقيقات التي جتريها الهيئة العليا ملكافحة الف�ساد 

باعتبارها �ساحبة ال�سالحيات، ومبوجب القانون رقم )6( ل�سنة 1995 

ب�ساأن اإجراءات اّتهام وحماكمة �ساغلي وظائف ال�سلطة العليا يف الدولة، 

فاإن اإحالة رئي�س الوزراء اأو نوابه اإىل التحقيق اأو املحاكمة عما يقع منهم 

من جرائم اأثناء تاأدية اأعمال وظائفهم اأو ب�سببها، يتم بناًء على قرار من 

النواب وموافقة  اأع�ساء من جمل�س  اأو اقرتاح خم�سة  رئي�س اجلمهورية، 

الف�ساد  العليا ملكافحة  للهيئة  اأع�سائه، ومن ثم ال يوجد اخت�سا�س  ثلثي 

بالتحقيق مع �ساغلي الوظائف العليا يف جرائم الف�ساد، ويقت�سر دورها 

على تقدمي تقريرها ال�سنوي هي واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة اإىل 

رئي�س اجلمهورية وجمل�س النواب، دون ن�سره الإّطالع اجلمهور. 

/http://www.cao.gov.eg :41 ملزيد من التفا�سيل انظر موقع اجلهاز

42 ح�سني حممود ح�سن، مرجع �سابق، �س 35.
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والت�سريعية  الد�ستورية  املبادرات  اأهمية  من  الرغم  وعلى  املغرب  ويف 

الرقابة  اأجهزة  به  تقوم  الذي  الدور  توا�سع  يوؤكد  الواقع  فاإن  املتخذة، 

واالأموال  للممتلكات  كافية  حماية  �سمان  على  قدرتها  وعدم  العامة، 

باإعدادها  تقوم  التي  التقارير  �سنوية  قاعدة  احرتام  يتم  ال  كما  العامة، 

واإ�سدارها، وال يتم تفعيل هذه التقارير بال�سكل الالزم.

ال�سلطة  عن  ي�سدر  الإذن  وفقا  العامة  الرقابة  هيئات  تعمل  تون�س  ويف 

ال  كما  ال�سلطة،  بهذه  رهًنا  وتقاريرها  تو�سياتها  تفعيل  ويبقى  التنفيذية، 

ت�ستطيع هيئات الرقابة العامة اإحالة امللفات مبا�سرة اإيل النيابة العامة، 

ا الك�سف عن حاالت الف�ساد، بل التدقيق  ولي�س من مهامها االأ�سا�سية اأي�سً

يف الهياكل العمومية ورفع تو�سيات لتح�سني الت�سرف فيها. كما اأن تقارير 

هذه الهيئات ال يتم ن�سرها، اإال يف اإطار التقرير ال�سنوي للهيئة العليا للرقابة 

االإدارية واملالية وال ترفع تقاريرها للربملان، اأما هيئة مكافحة الف�ساد التي 

ا�سُتحدثت مبوجب املر�سوم االإطاري عدد 120 املوؤرخ يف 14 نوفمرب 2011، 

فلي�س لها ميزانية م�ستقلة، كما اأن ت�سمية رئي�س الهيئة مل يتم من املجل�س 

التاأ�سي�سي، ومل ي�سادق عليه، على غرار ما هو معمول به يف بع�س الدول، 

43

مبا يوفر له ال�سمانات ال�سرورية الأداء مهامه على الوجه االأمثل.

العربية  الأقطار  واأجهزتها يف معظم  العامة  الرقابة  اأجهزة  اإن هيئات 

تعيني  تتحكم يف  التي  التنفيذية  لل�شلطة  تابعة  التقرير  تناولها  التي 

امل�شوؤولني  ت�شمل  ل  �شالحياتها  اأن  كما  جمال�شها،  واأع�شاء  روؤ�شائها 

املتنفذين يف الطبقة احلاكمة امل�شيطرة. وحتى لو جرت عملية التدقيق 

امل�ّش  يتم  ل  ثم  ومن  التنفيذية،  ال�شلطة  لراأ�ش  ُترفع  تقاريرها  فاإن 

للجمهور،  التجاوزات  الك�شف عن  يتم  له، ول  واملوالني  النظام  باأركان 

كون تقارير هذه الأجهزة �شّرية وغري من�شورة. 

43 توفيق اكليمندو�س، ا�سالح اأنظمت االمن، مبادرة اال�سالح العربي 2011 



الفساد السياسي في العالم العربي

32

لل�سلطة  الرئي�سة  االأداة  االأمنية  واالأجهزة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تعترب 

التنفيذية يف ا�ستخدام القوة القهرية امل�سروعة؛ بهدف حفظ االأمن العام 

والنظام داخل الدولة، وهي حمكومة بالقانون والعديد من القيود االأخرى 

ي�سكل  االأداة  هذه  ا�ستخدام  اإ�ساءة  فاإن  وعليه  القوة،  هذه  ا�ستخدام  يف 

باحلقوق  امل�ّس  اإىل  ويوؤدى  اأجله،  من  اأوجدت  الذي  الهدف  عن  انحراًفا 

النظم  بع�س  تلجاأ  وقد  ال�سيا�سيني،  اخل�سوم  وقمع  العامة،  واحلريات 

املوؤ�س�سة  اإطار  خارج  اأمنية،  اأجهزة  اإن�ساء  اإىل  اال�ستبدادية  ال�سيا�سية 

االأمنية املتعارف عليها واملنظمة بالقانون، وا�ستخدامها يف قمع املعار�سة 

وحماية النظام، ويف �سبيل ذلك مُتنح االمتيازات والتدريب واملوارد، على 

ح�ساب املوؤ�س�سة االأمنية الر�سمية.

على  مق�سورة  لي�ست  جمتمع  اأي  يف  االأمن  قطاع  يوؤديها  التي  املهام  اإن 

ا  اأي�سً ت�سمل  ولكنها  فح�سب  الق�سري  املدى  على  بقائه  و�سمان  حمايته 

وجود  فاإن  ثم  ومن  البعيد،  املدى  على  مكوناته  وفاعلية  تناف�سية  �سمان 

هياكل واآليات اأمنية غري منا�سبة يوؤدى اإىل اال�ستبداد، وزعزعة اال�ستقرار 

44

وا�ستعال ال�سراعات العنيفة.

ومن اأجل التعرف على موقع املوؤ�س�سة االأمنية يف هيكل النظام ال�سيا�سي يف 

الدول العربية امل�سمولة بالتقرير، واإىل اأي مدى �سكلت جزًءا من احللقة 

املغلقة التي اأدت اإىل اال�ستبداد والف�ساد ال�سيا�سي؛ ميكن فح�س املوؤ�سرات 

التنفيذية  ال�سلطة  ورئي�س  االأمن  م�سوؤويل  بني  العالقة  طبيعة  االآتية: 

امل�ساءلة  من  باحل�سانة  االأمن  م�سوؤويل  متتع  مدى  امللك(،  )الرئي�س، 

عن نتائج اأعمالهم، خ�سوع املوؤ�س�سة االأمنية للم�ستوى ال�سيا�سي، خ�سوع 

قادة املوؤ�س�سة االأمنية مل�ساءلة الربملان، خ�سوع موازناتها لرقابة الربملان، 

وجود قوة ونفوذ لبع�س االأجهزة )املخابرات، اأمن الدولة، االأمن الوقائي، 

44  حممد قدري �سعيد و د. نهى بكر، اإ�سالحات قطاع االأمن فى م�سر، تقرير ور�سة: االأمن والتنمية: درا�سة حالة م�سر، مبادرة االإ�سالح العربي 2-3 مار�س 2008، 

يناير 2011، �س 1.

واقع الجيش والمؤسسة األمنية: 

االمن للدفاع عن النظام حيث 
تكر�شت �شيا�شة زيادة اعداد 

االجهزة االمنية وانواعها 
وتوفري االمتيازات مل�شوؤوليها 

على ح�شاب موؤ�ش�شة ال�شرطة 
املدنية و�شيادة القانون 

واخلزينة العامة 
اخللفية  ذات  االأنظمة  "اأما 
الع�شكرية فاإنها تكون اأكرث 
انفتاحًا على خمتلف قوى 
املجتمع كونها ت�شتند اإىل 

املوؤ�ش�شة االع�شكرية وهي 
بطبيعتها موؤ�ش�شة تغطي 
قطاعًا وا�شعًا من املجتمع 

وتتمتع بدرجة عالية من 
الديناميكية الداخلية التي 

ت�شمح باالرتقاء من رتبة اإىل 
ما هو اأعلى منها، ولكن �شرامة 

العقيدة الع�شكرية ال ت�شمح اإال 
بدميقراطية حمدودة كونها 
تعتمد على اإطاعة املروؤو�س 

ملن هو اأعلى منه رتبة دون 
نقا�س، ومنت هنا ينطلق موقف 

الكثريين يف تكري�س مبداأ 
�شرورة الف�شل بني الع�شكر 

واحلكم الأن الدمج بينهما ي�شكل 
خطرًا على النهج الدميقراطي"

بقلم د. لبيب قمحاوي، مفكر 
و�شيا�شي اأردين.

املوؤ�ش�شة الع�شكرية �شعت اىل 
دولة داخل الدولة
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على  اخلا�س...اإلخ(  احلر�س  اخلا�سة،  القوات 

ح�ساب ال�سرطة املدنية، وجود �سوابط على انتقال 

املدنية  لل�سلطة  مبا�سرة  االأمنية  االأجهزة  م�سوؤويل 

اخلا�س،  القطاع  اأو  االقت�سادي  العام  القطاع  اأو 

االنتخابية،  العملية  يف  االأمنية  االأجهزة  تدخل 

اإجراءات تعيني قادة املوؤ�س�سة االأمنية، حتديد مدد 

حمددة لبقاء قيادة املوؤ�س�سة االأمنية يف مواقعهم.

يف  والأمنية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  واقع  وي�شري 

اأن  اإىل  التقرير  يغطيها  التي  العربية  الأقطار 

توىّل  امللك(  )الرئي�ش،  التنفيذية  ال�شلطة  راأ�ش 

باعتباره  الأجهزة  هذه  عن  مبا�شرة  امل�شوؤولية 

القائد الأعلى لها، كما توىّل تعيني قادتها الذين 

اأ�شبحوا يتبعون له مبا�شرة ويخ�شعون لأوامره، 

الدرا�شية  احلالت  جميع  على  ينطبق  ما  وهو 

وفل�شطني  وتون�ش  واملغرب  وم�شر  )اليمن 

معظم  يف  االأجهزة  هذه  ا�ستخدام  ومت  ولبنان(، 

ومالحقة  ال�سيا�سيني  اخل�سوم  لقمع  احلاالت 

املعار�سة، وقمع احلقوق واحلريات العامة، وحماية 

قادة  متتع  مقابل  يف  وذلك  ورموزه،  النظام  راأ�س 

معينة،  وخم�س�سات  بامتيازات  االأجهزة  هذه 

واعتبارهم �سركاء النظام يف ال�سيطرة على الدولة 

اأجهزة  اإن�ساء  مت  ما  اأي�سا  الغالب  ويف  ومواردها، 

والتجهيزات  املوارد  كل  ومنحها  خا�سة،  اأمنية 

ال�سرطية  املوؤ�س�سة  على ح�ساب  الالزم،  والتدريب 

كانت  امل�سرية  االأمن  اأجهزة  فمختلف  الر�سمية، 

اأداة للنظام ال�سابق، فقد كانت مباحث اأمن الدولة 

التابعة لوزارة الداخلية، والتي مت اال�ستعا�سة عنها 

مبكافحة  لي�س  مكلفة  الثورة،  بعد  الوطني  باالأمن 

وقمعها،  املعار�سة  مبراقبة  بل  فح�سب،  االإرهاب 

االأمنية  االأجهزة  تورطت  كما  الفاعلني،  وخمتلف 

45

فيما عرف بـ”م�سل�سل التوريث” واأزمة ال�سرعية 

املوؤ�ش�شة  موازنات  تخ�شع  ل  اأخرى  جهة  من 

معظم  يف  ونفقاتها،  الأمنية  والأجهزة  الع�شكرية 

قبل  من  فعلية  لرقابة  درا�شتها  مت  التي  احلالت 

احلال  وكذلك  الأخرى،  الرقابة  واأجهزة  الربملان 

فيما يتعلق بعقود ال�شراء اخلا�شة بها، اأو ال�شفقات 

التي تربمها. كما ُمنحت بع�ش هذه الأجهزة حرية 

املهمة  القت�شادية  القطاعات  بع�ش  يف  الت�شرف 

كامتياز لها، ومت تعيني قادتها بعد خروجهم من 

اخلدمة يف املنا�شب العليا احل�شا�شة، ويف خمتلف 

للنظام احلاكم،  الولء  اإطار  املدنية يف  القطاعات 

موازنة  تخ�سع  مل  حيث  م�سر،  يف  احلال  هو  كما 

وانفردت  الربملانية،  للرقابة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

يتعلق  ما  خا�سة  موازنتها،  اإدارة  يف  املوؤ�س�سة  هذه 

بالعطاءات وامل�سرتيات، واإبرام العقود واالتفاقيات 

مع القطاع اخلا�س وال�سركات اال�ستثمارية، وكذلك 

�سيطرتها على جزء مهم من القطاع العام املدين، 

 
46

يف اإطار عملية اخل�سخ�سة.

45  فاروق جويدة، جريدة االأهرام، 30 -11- 2011.

.El fegeiry, Moataz,.2012. “Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations”. Europian think tank for global action No134   46

http://www.fride.org/download/PB_134_Crunch_Time_For_Egypts_Civil_Military_Relations.pdf
 Marshall, Shana and Joshua Stacher. 2012. “Egypt’s Generals and Transnational Capital”. Middle East Research and

Information Project 262: 12-18 http://www.merip.org/mer/mer262/egypts-generals-transnational-capital
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كما كان لالأجهزة االأمنية وكوادرها القول الف�سل 

احل�سا�سة،  واملالية  االقت�سادية  الق�سايا  بع�س  يف 

القطاع  يف  امل�ستثمرين  طلبات  يف  تنظر  كانت  اإذ 

�سيناء،  يف  �سيما  وال  املثال  �سبيل  على  ال�سياحي 

وذلك من خالل املركز الوطني لتخطيط ا�ستخدام 

االأمن،  لواء يف  الذي كان يرتاأ�سه  الدولة،  اأرا�سى 

وكبار  الوزراء  مكاتب  مديري  من  العديد  اأن  كما 

القطاع  �سركات  روؤ�ساء  من  والكثري  املوظفني 

�سابقون،  ع�سكريون  ا  اأي�سً هم  وكوادرها  العام 

ب�سفة  موجودون  وهم  ع�سكريون،  ومهند�سون 

واالإعالم  والنقل  االت�ساالت  قطاعات  يف  خا�سة 

اأخرى،  موؤ�س�سات  يف  بع�سهم  ويعمل  والطاقة. 

كاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء. 

يف  ال�سرطة  و�سباط  الع�سكريني  بع�س  وهناك 

متثيلهم  على  عالوة  املحلية،  ال�سلطة  هيئات 

مب�ستويات مرتفعة يف �سفوف املحافظني، فالعديد 

وهم  املحلية،  للمجال�س  روؤ�ساء  ي�سبحون  منهم 

االحتادات  يف  ا  اأي�سً كبرية  باأعداد  حا�سرون 

ال�سرطة  يف  �سابقون  �سباط  وثمة  الريا�سية، 

واجلي�س ي�سغلون وظيفة ثانية يف القطاع االإداري، 

التي  اخلا�سة  ال�سركات  بع�س  يف  االأمن  اإدارة  اأو 

 ولعبت االأجهزة 
47

تعمل اأحياًنا مع االأجهزة االأمنية.

مر�سحي  اختيار  يف  مهًما  دوًرا  كذلك  االأمنية 

احلزب احلاكم لالنتخابات.

اإن�ساء  مت  النظام؛  حماية  اأجل  ومن  اليمن،  ويف 

مبعدات  وت�سليحه  وتنميته  اجلمهوري  احلر�س 

متطورة، مما جعله القوة ال�ساربة االأوىل والكربى، 

تتبع  موؤ�س�سية  غري  كقطاعات  تق�سيمه  عن  عالوة 

اأ�سخا�س  من  قياداته  وُتعنيَّ  اجلمهورية،  رئي�س 

مبا�سرة  منه  اأوامرهم  ويتلّقون  للرئي�س،  مواليني 

قوات  يف  احلال  وكذا  الدفاع،  وزارة  من  ولي�س 

هذه  اأبرز  ومن  واال�ستخبارات،  املركزي  االأمن 

القيادات التي مت تعيينها على اأ�س�س عائلية وقبلية 

“اأحمد علي  والوالء ال�سخ�سي لرئي�س اجلمهورية 

وهو قائد احلر�س  عبداهلل �سالح “ابن الرئي�س”، 

اجلمهوري والقوات اخلا�سة، وخالد علي عبداهلل 

اجلبلية  للقوات  قائًدا  الرئي�س”  “ابن  �سالح 

اأخ  “ابن  �سالح  عبداهلل  حممد  ويحيى  املدرعة، 

وطارق  املركزي،  االأمن  اأركان  رئي�س  الرئي�س” 

قائًدا  الرئي�س”  اأخ  “ابن  �سالح  عبداهلل  حممد 

�سالح  عبداهلل  حممد  وعمار  اخلا�س،  للحر�س 

االأمن  جهاز  م�سوؤول  الرئي�س”  اأخ  “ابن  االأحمر 

“اأخ غري  االأحمر  عبداهلل  �سالح  القومي. وحممد 

48

�سقيق للرئي�س” قائًدا للقوات اجلوية.

كرقم  م  ُتقدَّ واالأمن  امل�سلحة  القوات  ميزانية  اأن  كما 

للرقابة  تخ�سع  وال  للدولة،  العامة  امليزانية  يف  موحد 

لبع�س  وفًقا  ت�سل  اأنها  من  الرغم  على  الربملانية 

 واأدى ذلك 
49

40% من املوازنة العامة. اإىل  التقديرات 

47  توفيق اأكليمندو�س، مرجع �سابق، �س5.

48 املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، م�سدر �سابق.

49 املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات.2011. اجلي�س والثورة ال�سعبية يف اليمن 

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/277c99c6-fb0f-4a33-9104-4d0bbb2425de.pdf
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دون  )اأ�سماء  الوهميني  اجلنود  ظاهرة  بروز  اإىل 

واالألوية  االأجهزة  قادة  يقوم  حيث  فعلي(،  انت�ساب 

باإ�سافة اأ�سماء اأفراد من قبائلهم غري منت�سبني ب�سكل 

فعلي، اأو لي�سوا على راأ�س عملهم يف املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

50

من ثم ت�سّلم رواتبهم وخم�س�ساتهم الغذائية.

ومن خالل املزاوجة بني املوؤ�س�ستني القبلية والع�سكرية، 

هيمن قادة القبائل �سمن هذه املنظومة على ال�سف 

مًعا  و�سعيا  واالأمن،  قيادة القوات امل�سلحة  االأول يف 

لل�سيطرة على اقت�ساد اليمن، من خالل اال�ستحواذ 

املناق�سات واملقاوالت وال�سفقات  عقود  على 

احلكومية، والوكاالت التجارية واخلدمية، وعلى 

)راأ�سمالية  واال�ستثمارية  التجارية  املن�ساآت  معظم 

قبلية(، اإ�سافة اإىل ال�سيطرة على م�ساحات �سا�سعة 

لال�ستخدام  اال�ستفادة منها  بحجة  من االأرا�سي، 

حل�ساب  االأرا�سي  بهذه  الع�سكري، ثم يتم املتاجرة 

51

قادة و�سباط يف اجلي�س.

اأو  ال توجد ميزانيات ر�سمية معلنة،  فل�سطني  ويف 

معتمدة وفق االأ�سول، للموؤ�س�سة االأمنية كما ين�س على 

النظام املايل الر�سمي  اأو  ذلك قانون املوازنة العامة، 

املعتمد يف وزارة املالية، واإن كانت تظهر موازناتها 

على �سكل رقم يف املوازنات العامة، دون تفا�سيل حتدد 

طبيعة االإيرادات والنفقات واأنواعها وحجمها، كما اأن 

عدد العاملني احلقيقي يف هذه االأجهزة غري وا�سح.

ومل يقم املجل�س الت�سريعي، اأو ديوان الرقابة املالية 

واالإدارية اأو وزارة املالية، باإعداد تقارير تف�سيلية 

من�سورة يف هذا ال�ساأن، خا�سة واأن ما يقارب ثلث 

نفقات املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

تذهب للقطاع االأمني ووزارة الداخلية.

االأجهزة  وقادة  روؤ�ساء  تعيني  الرئي�س  توىل  وقد 

ثالث  التعيني  مدة  فاإن  للقانون  ووفًقا  االأمنية، 

الكثري  اأن  اإال  واحدة،  �سنة  للتجديد  قابلة  �سنوات 

منا�سبهم  يف  ا�ستمروا  االأمنية  املوؤ�س�سة  قادة  من 

 
52

ل�سنوات طويلة.

نظم  من  الكثري  يف  الأمنية  الأجهزة  اأ�شبحت 

احلكم العربية اأداة بيد الطبقة امل�شيطرة لفر�ش 

�شيطرتها، وتوفري احلماية لها وقمع معار�شيها، 

ال�شلطة  لراأ�ش  املبا�شرة  تبعيتها  خالل  من 

القائد  باعتباره  امللك(  )الرئي�ش،  التنفيذية 

د�شاتري  معظم  ذلك  على  ين�ّش  كما  لها،  الأعلى 

الدول العربية حيث يق�شي باأن امللك اأو الرئي�ش 

رئي�ش  ، وهو 
53

امل�شلحة للقوات  الأعلى  القائد  هو 

املجل�ش الأعلى لالأمن، كما جلاأ الكثري من هذه 

الأنظمة اإىل ت�شكيل اأجهزة اأمنية خا�شة حلماية 

الدولة  واأمن  اجلمهوري  كاحلر�ش  النظام، 

والأمن الوقائي...اإلخ. ولعبت االأجهزة االأمنية يف 

املدنية  احلياة  يف  مهما  دوًرا  املعنية  الدول  معظم 

50  �سلزبري، بيرت.2011. »اقت�ساد اليمن: النفط والواردات والنخب«. ت�ساتام هاو�س

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/1011pp_yemeneconomy_arabic.pdf 

.Achy, Lahcen. 2011. “Economic roots of social unrest in yemen”. Carnegie Endowment for International Peace  51

http://carnegie-mec.org/2011/03/10/economic-roots-of-social-unrest-in-yemen/axs2 

52 �سعيد زيد، فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل االأجهزة االأمنية، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة اأمان، 2013، �س 8.

53 الف�سل 53 من د�ستور 2011
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واالقت�سادية ويف العملية االنتخابية، وكان دورها حا�سًما يف هذه املجاالت، دون اأن تخ�سع لرقابة اأو م�ساءلة 

من قبل الربملانات، اأو اأجهزة الرقابة العامة، و�سكلت �سريًكا للطبقة امل�سيطرة، وح�سلت على العديد من 

االمتيازات يف مقابل حمايتها لها. وغالًبا ما كان م�سوؤولوها حم�سنني من امل�ساءلة واملحا�سبة، حيث معظمها 

ال يخ�سع مل�ساءلة امل�ستوى ال�سيا�سي اأو الق�ساء النظامي، وقد مت تخ�سي�س موازنات لل�سرف على اأاأجهزة يف 

خدمة النظام، ت�سل اأحياًنا اإىل 30% من النفقات العامة، على ح�ساب خم�س�سات التعليم وال�سحة وبرامج 

احلماية االجتماعية.

تقييد حرية تشكل األحزاب السياسية:

فكلما  الدميقراطي،  النظام  اأركان  اأهم  اأحد  ال�سيا�سية  التعددية  ت�سكل 

امل�ساركة  وزادت  ال�سيا�سي،  النظام  فعالية  تعززت  فعالة  املعار�سة  كانت 

ال�سيا�سي؛  والف�ساد  اال�ستبداد  اإىل  التحول  دون  ذلك  وحال  ال�سيا�سية، 

الناخبني.  تاأييد  لنيل  منها  �سعيا  االأحزاب  بني  املتبادلة  الرقابة  نتيجة 

وعليه فاإن النظم اال�ستبدادية تلجاأ اإىل فر�س القيود على ت�سكيل االأحزاب 

وتغيب  امل�سيطر،  احلاكم  احلزب  نظام  فيها  ويتعزز  وعملها،  ال�سيا�سية 

عنها املعار�سة الفعالة، وت�سبح االأحزاب االأخرى - اإن وجدت- مالحَقة، 

بحيث  احلاكم،  حزب  قبل  من  احتواوؤها  يتم  اأو  خا�سعة،  اأو  �سكلية،  اأو 

ت�سبح جزًءا من تركيبة الف�ساد ال�سيا�سي ال�سائد.

الن�سو�س  من  العديد  يوجد  التقرير،  يغطيها  التي  العربية  االأقطار  ويف 

الد�ستورية والقانونية املتعلقة بالتنظيم احلزبي تن�س على احلق يف اإن�ساء 

ت�سمنت  الن�سو�س  هذه  اأن  اإال  احلزبي،  العمل  يف  واالنخراط  االأحزاب، 

امل�ساواة يف  مبداأ  مع  منها  الكثري  يتنافى  التي  وال�سروط  القيود  الكثري من 

احلقوق وحرية الراأي، ومبداأ التعددية ال�سيا�سية والفكرية، من قبيل عدم 

اأو  �سيا�ساته  اأو  براجمه  اأو  اأهدافه  اأو  مبادئه  اأو  احلزب  مقّومات  تعار�س 

اأ�ساليبه يف ممار�سة ن�ساطه مع مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية، واحلفاظ على 

الوحدة الوطنية وال�سالم، وحظر قيام اأي حزب على اأ�سا�س طبقي اأو طائفي.

ت�سكيل  على  �سروًطا   1977 ل�سنة   40 رقم  القانون  يفر�س  م�سر  ففي 

االأحزاب ال�سيا�سية، تتعلق باحلفاظ على النظام اال�سرتاكي الدميقراطي 

ال�شيا�شة حكر الهل 
ال�شيا�شة 
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ال�سيا�سية رقم  والتنظيمات  االأحزاب  اليمن ي�سرتط قانون  واملكا�سب اال�سرتاكية، ويف 

�سبتمرب  ثورتي  ومبادئ  واأهداف  اجلمهوري  النظام  على  احلفاظ   1991 ل�سنة   )66(

واأكتوبر ود�ستور اجلمهورية، واالنتماء القومي العربي واالإ�سالمي للمجتمع اليمني، وهي 

ال�سيا�سية،  املعار�سة لالأحزاب  ت�سكيل  ا�سُتغّلت يف منع  يف معظمها �سروط ف�سفا�سة، 

ال�سلطة  من  اأع�سائها  معظم  التي  لّلجنة  ُمنح  ال�سروط  بهذه  االلتزام  مدى  فتقدير 

للجنة  حيث  م�سر،  يف  احلال  هو  كما  احلاكم،  احلزب  عليها  ي�سيطر  التي  التنفيذية 

�سوؤون االأحزاب �سلطة كبرية يف ترخي�س االأحزاب وحّلها، ولذا جاء تاأ�سي�س العديد من 

االأحزاب امل�سرية القائمة حالًيا باأحكام ق�سائية بعد رف�س ترخي�سها من هذه اللجنة، 

وكذلك احلال يف اليمن، حيث يوجد جلنة �سوؤون االأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية.

واالأغلبية  ال�سلطة  يحتكر  كبري  حزب  وجود  على  يقوم  م�سر  يف  احلزبي  النظام  كان 

 كما كان رئي�س الدولة 
54

الربملانية )احلزب الوطني(، واإىل جواره اأحزاب �سيا�سية �سغرية.

واأجهزة  احلزب  اأجهزة  بني  التداخل  يحدث  كان  ما  وعادة  احلاكم،  احلزب  رئي�س  هو 

الدولة، وتوظف االأخرية حل�ساب احلزب، وبخا�سة خالل اال�ستحقاقات االنتخابية. 

ومن جهة اأخرى، فاإن الكثري من الأحزاب القائمة يف الدول التي مت تناولها تعاين من 

على  التداول  يتم  ول  وقتها،  يف  موؤمتراتها  تعقد  ل  حيث  الداخلية،  الدمقرطة  غياب 

اأ�شا�ش حتقيق امل�شالح  مراكز القيادة اعتماًدا على الكفاءة وال�شتحقاق، واإمنا بناًء على 

الذاتية، ومتثيل بع�ش الفئات مثل ال�شباب والن�شاء يف هذه الأحزاب �شعيف، كما تعاين 

من غياب ال�شفافية والنزاهة يف معايري الرت�شيح ويف منح التزكيات، ومن غياب ال�شفافية 

 فمن اأ�سل 35 حزًبا املرخ�س لها ب�سفة 
55 

يف �شرف مالية احلزب، كما هو احلال يف املغرب.

قانونية يف املغرب، فاإن 21 حزًبا فقط هي التي قدمت ح�ساباتها للمجل�س االأعلى للح�سابات 

يف عام 2011، وبلغ عدد االأحزاب التي اأدلت بح�ساباتها ال�سنوية يف االأجل القانوين 8 اأحزاب 

فقط. وي�سري املجل�س االأعلى للح�سابات باأن 14 حزًبا فقط اأدلت بح�سابات م�سهود ب�سحتها 

.
56

من طرف خبري حما�سب مقيد يف جدول هيئة اخلرباء املحا�سبني

 M. Cherif Bassiouni, Corruption Cases against officials of the Mubarak Regime, Depanl University College of  54

55 الهيئة املركزية للوقاية من الر�سوة، مكافحة الف�ساد ال�سيا�سي واالنتخابي باملغرب، ت�سخي�س وتقييم ومقرتحات، 22 �ستنرب 2011.

http://www. .2013 56  املجل�س االأعلى للح�سابات، خال�سة التقارير التي اأعدها املجل�س االأعلى للح�سابات حول االأحزاب ال�سيا�سية، اأكتوبر

courdescomptes.ma/fileadmin/uploads/Rapport/rapportpartispolitiquear.pdf
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�سروًطا  و�سعت  بالعمل احلزبي  �سمحت  التي  العربية  االأقطار  اإن معظم 

قوى  بروز  اأمام  العراقيل  و�سع  مما  ال�سيا�سية؛  االأحزاب  اإقامة  لتقييد 

االأحزاب  عمل  تقييد  على  بع�سها  عمل  كما  قوية،  معار�سة  �سيا�سية 

يف  دجمها  خالل  من  احتوائها  على  عملت  اأو  اأمنيًّا،  قياداتها  والحقت 

الطبقة احلاكمة، لت�سبح جزًءا من حلقة الف�ساد ال�سيا�سي. اأ�سهمت هذه 

االأمناط يف اإ�سعاف دور املعار�سة الرقابي، واأ�سعف من م�ساركة غالبية 

املواطنني يف اإدارة ال�ساأن العام؛ االأمر الذي اأتاح الفر�سة للنخب احلاكمة 

ل�سيطرتها على فعالية احلكم وموارد وممتلكاتها ل�ساحلها.

معظم الدول العربية 
�شمحت بالعمل احلزبي 

يف اطار �شروط تقييدية 
افرغت الهدف من م�شمونه

�شيا�شة حتجيم وحما�شرة 
العمل االهلي واحتواء 

قياداته وتخفيف مواردة 
املالية ا�شعف امل�شاءلة 

املجتمعية 

فهي  الدميقراطي؛  للمجتمع  مهمة  املدين �سمانة  املجتمع  موؤ�س�سات  ُتَعّد 

عليها.  الرقابة  يف  دوًرا  تلعب  كما  مهامها،  بع�س  اأداء  يف  الدولة  ت�ساعد 

وترى بع�س االجتاهات الفكرية اأن وجود جمتمع مدين قوي هو ال�سمان 

الإدارة اأي �سراعات ب�سورة �سلمية يف املجتمع. 

اأو  املوؤ�س�سات،  هذه  احتواء  على  اال�ستبدادية  النظم  من  الكثري  وحتر�س 

ميكن  ثم  ومن  و�سايته،  حتت  اأو  احلاكم  للحزب  تابعة  موؤ�س�سات  اإن�ساء 

وعلى  املوؤ�س�سات،  هذه  فعالية  مدى  حول  املوؤ�سرات  من  العديد  طرح 

ت�سكيل  على  قيود  وجود  مدى  قبيل  من  االأهلية،  املنظمات  التحديد  وجه 

االأهلية على متويل  املنظمات  اإمكانية ح�سول  االأهلية وعملها،  املنظمات 

طبيعة  له،  تابعة  اأهلية  منظمات  احلاكم  احلزب  ت�سكيل  املانحني،  من 

العالقة بني املنظمات االأهلية وال�سلطة التنفيذية، مدى نزاهة العمل يف 

املنظمات االأهلية و�سفافيته.

�شعى  معظمها  فاإن  درا�شتها،  متت  التي  العربية  بالدول  يتعلق  وفيما 

اإن�شائها، فقد ا�شرتط معظمها احل�شول  اأو تقييد  لحتواء هذه املنظمات 

الداخلية  وزارة  ل�شّيما  التنفيذية،  ال�شلطة  اأجهزة  من  ترخي�ش  على 

م�شر،  يف  احلال  هو  كما  حّلها،  حق  ا  اأي�شً ُمنحت  التي  الأمنية،  والأجهزة 

حيث مينح القانون رقم 84 ل�شنة 2002، اجلهة الإدارية حّق حّل اجلمعيات، 

تقيد دور المنظمات األهلية وإضعافه: 
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57 اأمين ال�سيد عبد الوهاب، قانون اجلمعيات االأهلية االأولويات والتحديات، مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واالإ�سرتاتيجية باالأهرام، �سل�سلة كرا�سات اإ�سرتاتيجية، العدد 

121، ال�سنة 12، القاهرة، 2002، �س 2.

58 نبيل عبد الفتاح، املجتمع املدين امل�سري يف عامل م�سطرب: االإعاقات البنائية واالأ�سئلة االحتمالية امللتب�سة، فى: جمموعة حمررين، املنظمات االأهلية العربية 

واملحكومية ق�سايا واإ�سكاالت وحاالت، )القاهرة: مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية، 2004(، �س 134.

http://www.awfonline.net/oldSite/page/ .2005 59 املركز امل�سري حلقوق املراأة، تقرير املتابعة امليدانية للجان املراأة لالإنتخابات الرئا�سية، 7 �سبتمرب

eg/2005/new1.htm

 1999 لعام   153 القانون  اأعطاه  واأن  �شبق  الذي 

هذه  اأن�شطة  اإىل  ينظر  كان  ما  وغالًبا   
)57(

للق�شاء،

من  م�شدًرا  متثل  اأنها  على  وفعالياتها،  املنظمات 

كانت  ولذا  احلاكم،  للنظام  الأمن  تهديد  م�شادر 

املبادرة  تعيق  خانقة  واإدارية  اأمنية  لرقابة  تخ�شع 

توظيف  اأحياًنا   ومت 
58

داخلها. القرار  اتخاذ  وحرية 

احلزب  مر�شح  لدعم  �شيا�شًيا  الأهلية  اجلمعيات 

59
احلاكم.

عراقيل  عدة  من  اجلمعيات  تعاين  املغرب  ويف 

تتعلق اأ�سا�سا باإجراءات التاأ�سي�س، حيث ال حترتم 

تاأ�سي�س  طلبات  بتلقي  املكلفة  املحلية  ال�سلطات 

فر�س  وتتع�سف يف  القانون،  مقت�سيات  اجلمعيات 

يف  عليها  من�سو�س  غري  ووثائق  �سروط  عدة 

لت�سليم  املحدد  القانوين  االأجل  وتتجاوز  القانون، 

االإ�سكاليات  اإىل  اإ�سافة  بالتاأ�سي�س،  االإيداع  و�سل 

اإخ�ساعه  ومن  العمومي،  التمويل  ب�سعف  املتعلقة 

كاالنتماء  النزيهة،  غري  املعايري  من  للعديد 

 .
60

احلزبي، والوالء والتبعية، وتبادل امل�سالح

منح  حق  امل�سرفة  ال�سلطة  حتتكر  اليمن  ويف 

من  احلكومية،  غري  املنظمات  لهيئات  ال�سرعية 

اإدارتها،  جمال�س  انتخابات  على  االإ�سراف  خالل 

املنظمات  تلك  على  امل�سرفة  ال�سلطة  تفر�س  كما 

مزاولة  ت�سريح  اأن  )اأي  �سنوًيا  الت�سجيل  اإعادة 

الن�ساط مدته �سنة واحدة(، ومع كل جتديد ملزاولة 

الت�ساريح  جتديد  ر�سوم  دفع  يتطلب  الن�ساط 

.
61

ور�سوم بطاقة الع�سوية

القانون  ت�سمنه  مما  الرغم  وعلى  فل�سطني،  ويف 

واملنظمات  اخلريية  اجلمعيات  وقانون  االأ�سا�سي 

االأهلية من ن�سو�س، تكفل حق التجمع والتنظيم، 

واإقامة املنظمات االأهلية؛ اإال اأنه وعلى اأر�س الواقع 

العراقيل،  بع�س  تواجه  احلقوق  هذه  زالت  ما 

بع�س  وممار�سات  �سلوكيات  اإىل  بع�سها  ويعود 

واأجهزتها  التنفيذية  ال�سلطة  يف  امل�سوؤولني  كبار 

ال�سّيما  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  االأمنية 

بعد ال�سراع على ال�سلطة الذي اأدى اإىل االنق�سام 

الفل�سطيني عام 2007، حيث مت ت�سويغ الكثري من 

القيود على املنظمات االأهلية، حّدت من ممار�سة 

هذا احلق، خالًفا للقانون، فقد ا�ستخدم كل طرف 

من طريف ال�سراع �سالحياته لتعزيز نفوذه، اأو يف 

ت�سفية احل�سابات مع ن�سطاء الطرف االآخر، كما 

 http://www.hiwarmadani2013.ma/ 60  موقع حلنة احلوار حول املجتمع املدين واالأدوار الد�ستورية اجلديدة

 61عبد الباقي �سم�سان، حرية تكوين اجلمعيات يف اجلمهورية اليمنية )تعز: مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق االإن�سان، 2008 ( �س �س، 66-71.56  املجل�س 

http://www.courdescomptes.ma/ .2013 االأعلى للح�سابات، خال�سة التقارير التي اأعدها املجل�س االأعلى للح�سابات حول االأحزاب ال�سيا�سية، اأكتوبر

fileadmin/uploads/Rapport/rapportpartispolitiquear.pdf
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كذلك  وجرى  للم�سايقة،  منها  الكثري  وتعّر�س  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اجلمعيات  ع�سرات  حل  مت 

 
62

املالحقة واالعتقال لعدد من روؤ�ساء الهيئات االإدارية لبع�س اجلمعيات واأع�سائها، وم�سادرة ممتلكاتها.

الأهلية يف معظم احلالت  املنظمات  الداخلية، بتقييد ت�شكيل  التنفيذية، ممثلة بوزارة  ال�شلطات  �شعت 

الدرا�شية، ونظرت لها نظرة �شلبية؛ فهي مّتهمة من قبل هذه ال�شلطات بت�شويه �شمة البلد، والرتهان 

للممّول اخلارجي، ل�شّيما تلك العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�شان، واحلكم الر�شيد، ومكافحة 

لتعمل على  لها؛  تابعة  اأهلية  لت�شكيل منظمات  الأحيان  الأحزاب احلاكمة يف معظم  �شعت  الف�شاد، كما 

حت�شني �شورتها اأو ا�شتخدامها يف مواجهة املنظمات الأهلية الأخرى، مما جعل هذه املنظمات عاجزة عن 

مواجهة الف�شاد، اأو جزًءا من حلقة الف�شاد ال�شيا�شي.  

نظًرا  الرابعة؛  ال�سلطة  باأنه  ويو�سف  فعالة،  رقابية  اأداة  االإعالم  ي�سكل 

الأهميته يف املجتمع. ولتجاوز الدول اال�ستبدادية هذا الدور، فاإنها تلجاأ اإىل 

فر�س ال�سيطرة عليه ب�سكل ي�سبح فيه االإعالم الر�سمي اإعالًما لل�سلطة 

اأو للحزب احلاكم، وحتظر اإقامة و�سائل اإعالم اأخرى خا�سٍة اأو حزبيٍة، 

اأية ق�سايا قد مت�س �سيطرة  وتفر�س رقابة م�سددة عليها حتى ال تتناول 

االإعالميني  احتواء  اإىل  تلجاأ  كما  البالد،  مقّدرات  على  احلاكم  احلزب 

االإعالميني  بع�س  ي�سبح  ثم  ومن  القائم،  النظام  خلدمة  وجتنيدهم 

وو�سائل االإعالم اأداة للرتويج للطبقة امل�سيطرة. 

اإىل  بالتقرير  امل�سمولة  العربية  االأقطار  معظم  يف  االإعالم  واقع  وي�سري 

لهم  وحتدد  وحرياته،  االإعالمي  العمل  حقوق  تكّبل  قانونية  طر 
ُ
اأ وجود 

واملحاكمة  للمالحقة  تعر�سوا  واإال  جتاوزها،  ينبغي  ال  حمراء  خطوًطا 

هذه  ظل  يف  املا�سية،  املّدة  خالل  امل�سري  االإعالم  عمل  فقد  وال�سجن، 

البيئة القانونية التي �ساغها النظام ال�سابق، الذي قام بحب�س العديد من 

ال�سحفيني يف ق�سايا ن�سر، وحا�سر بع�سهم االآخر، وقام با�ستبعاد غالبية 

62 الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، و�سع حقوق االإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، التقرير ال�سنوي الرابع ع�سر،2008، التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�سر، 

2009، التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�سر، 2010، انظر اأي�سا، تقرير الهيئة حول واقع اجلمعيات اخلريية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل العام 2008، 

�سل�سلة تقارير خا�سة رقم 66، كانون اأول 2008.

اإلعلم: 

ا�شتخدام االعالم الر�شمي 
للرتويج للنظام و�شيا�شاته 

ورموزه ا�شعف من دورة 
اال�شتق�شائي وعزز الرقابة 

الذاتية لدى اداراته
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املنتقدين ل�سيا�سات النظام، كما قام بفر�س رقابة 

واأ�سبحت  عام،  ب�سكل  واالإنرتنت  املدونني  على 

للحزب  تابعة  القومية  االإعالمية  املوؤ�س�سات 

ك�سف  يف  مهًما  دوًرا  تلعب  اأن  من  وبداًل  احلاكم، 

الف�ساد؛ كانت ُت�ستخدم للتغطية على املف�سدين من 

63

كوادر النظام ال�سابق.

الفل�سطيني  الداخلي  االنق�سام  ومنذ  فل�سطني  ويف 

وا�سح  ا�ستخدام  جرى   2007 عام  منت�سف  يف 

لالإعالم الف�سائلي واالإعالم الر�سمي يف ال�سراع 

الداخلي،، وهو ما اأدى اإىل لعب دور �سلبي لالإعالم 

املمول من ال�سلطة، واالإعالم الف�سائلي، يف تعزيز 

على  ال�سيا�سي،  واال�ستقطاب  الداخلي  االنق�سام 

ح�ساب دورها يف تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد، 

فو�سائل االإعالم املمولة من خزينة ال�سلطة ت�سكل 

فيها،  موؤثًرا  عاماًل  ولي�س  احلكومة،  لروؤية  واجهة 

لرباجمها،  اأو فح�س  لها،  نقد  اأي  تت�سمن  ال  كما 

املثارة  الف�ساد  تتناول ق�سايا  ن�سر الأية تفا�سيل  اأو 

اإطار املناكفات  يف املحاكم، با�ستثناء ما ين�سر يف 

 
64

ال�سيا�سية واحلزبية.

 « اأن  على   ،2011 ل�سنة  املغربي  الد�ستور  ون�س 

تقييدها  ميكن  وال  م�سمونة،  ال�سحافة  حرية 

وعلى  القبلية...«،  الرقابة  اأ�سكال  من  �سكل  باأي 

فاالإعالم  الد�ستورية،  الن�سو�س  هذه  من  الرغم 

اأ�سا�ًسا  تتمثل  عقبات،  عدة  من  يعاين  املغرب  يف 

اجلنائي،  للقانون  وفًقا  ال�سحفيني  مالحقة  يف 

واحلكم على بع�س ال�سحفيني بالعقوبات ال�سالبة 

من  وباملنع  مرتفعة،  مالية  وبغرامات  للحرية، 

الكتابة، وباإغالق ال�سحف...، ويف احتكار االإعالم 

قبل  من  التلفزيونية،  القنوات  وال�سّيما  العمومي، 

النظام، و�سيطرة اآراء معينة يف القنوات العمومية، 

املجتمع،  يف  املوجودة  التعددية  احرتام  وعدم 

والت�سييق على ال�سحافة امل�ستقلة، ومالحقة بع�س 

االأ�سخا�س بتهمة اإف�ساء �سر مهني، يف الوقت الذي 

ف�ساد،  عمليات  عن  االأ�سخا�س  هوؤالء  فيه  ك�سف 

اإ�سكالية احلق يف احل�سول  بحّدة  وهذا ما يطرح 

على  واملبّلغني  ال�سهود  وحماية  املعلومات،  على 

م�ستوى املمار�سة.

واملطبوعات  ال�سحافة  قانون  فاإن  اليمن،  يف  اأما 

رقم )25( ل�سنة 1990 يفر�س جمموعة من القيود 

126 من   كما تن�ّس املادة 
65

على العمل االإعالمي،

من  كل  باالإعدام  يعاقب   « على  العقوبات  قانون 

اأذاع خرًبا اأو بيانات اأو اإ�ساعات كاذبة اأو مغر�سة 

اإىل دعاية مثرية وكان من �ساأن ذلك كله  اأو عمد 

االإ�سرار باال�ستعدادات احلربية للدفاع عن البالد 

اأو العمليات احلربية للقوات امل�سلحة اأو اإثارة الفزع 

بني النا�س اأو اإ�سعاف الروح املعنوية لل�سعب«.

 http://www.sawasya.net/news_Details.aspx?Kind=2&News_ID=1137 63

64اأحمد اأبو دية واآخرون، نظام النزاهة يف فل�سطني، االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة، رام اهلل 2009.

65 عبد الباقي �سم�سان ) واآخرون ( اال�ستثمار يف امل�ستقبل: اإ�سرتاتيجية تطوير القدرات املهنية والقانونية لالإعالميني العرب ) عمان: مركز حماية وحرية ال�سحفيني، 

2006 ( �س �س، 322 -334.



الفساد السياسي في العالم العربي

42

ومع ذلك يتمتع االإعالم يف بع�س احلاالت بحريات كبرية، كما هو احلال 

اإعالمية،  و�سيلة  ميتلك  اأن  مواطن  الأي  وميكن  حّر  فاالإعالم  لبنان،  يف 

عدد  الدولة  حددت  كما  موجودة،  اإعالمية  و�سيلة  عرب  اآراءه  يبدي  اأن  اأو 

التلفزيونات وال�سحف ال�سيا�سية فقط، بناء على اقرتاح نقابة ال�سحافة، 

اأما ال�سحف واملجالت غري ال�سيا�سية فال حتديد لعددها. ويخ�سع االإعالم 

ملجل�س خا�س ي�سمى »املجل�س الوطني لالإعالم« موؤلف من اإعالميني فقط 

كل  م�ساءلة  �سالحية  املجل�س  ولهذا  االإعالميني،  زمالئهم  من  منتخبني 

و�سيلة اإعالمية تتخطى القوانني النافذة، كقانون مقاطعة اإ�سرائيل مثاًل.

الإعالم  على  العربية  الدول  معظم  يف  احلاكم  احلزب  �شيطرة  اإن 

املعار�شة  ومهاجمة  �شورته،  له وحت�شني  للرتويج  وت�شخريه  الر�شمي، 

يف  ال�شيا�شي  الف�شاد  مظاهر  اأبرز  اأحد  �شكلت  خالله؛  من  ال�شيا�شية 

التحويالت  �شهدت  التي  تلك  ل�شّيما  العربية،  الأنظمة  من  الكثري 

برزت يف  التي  الإيجابية  التغيريات  العديد من  وبالرغم من  الأخرية، 

جمال ا�شتخدام الإعالم الر�شمي موؤخًرا يف هذه الأقطار، اإل اأن احلاجة 

ملا  نظًرا  املجال؛  هذا  يف  الناظمة  الت�شريعات  ملراجعة  قائمة  زالت  ما 

بع�ش  تناول  يف  الإعالم  حرية  دون  حتول  وموانع  قيود  من  تت�شمنه 

الق�شايا، كق�شايا الف�شاد حتديًدا، ولقيام العديد من امل�شالح اخلا�شة 

با�شتغالل النفتاح الإعالمي لإقامة و�شائل اإعالم تدافع عن م�شاحلها 

القت�شادية، دون النظر اإىل امل�شالح العامة.

املدفوعة  االأحوال  العامة، وال�سّيما  املوارد  ا�ستخدام  فاإن  وكما هو وا�سح 

حمددة  فئة  حل�ساب  تعمل  اإعالمية  موؤ�س�سات  على  العامة  اخلزينة  من 

حاكمة، ولي�س للم�سلحة العامة؛ ُيَعّد ف�ساًدا ر�سمًيا.
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�سهدت العديد من االأقطار العربية بعد عام 2010 انتفا�سات جماهريية، 

وعمليات احتجاج وا�سعة على النظم ال�سيا�سية التي اأحكمت ل�سنوات طويلة 

ال�سيطرة على كّل مفا�سل الدولة، حيث مت احتكار اإدارة ال�ساأن العام من 

قبل �سريحة من النخب التي اختطفت الدولة مبوؤ�س�ساتها ومراكز اتخاذ 

القرار فيها، لتحقيق م�ساحلها، وقامت بنهب موارد الدولة، كما حالت 

عملية  زالت  وما  واملايل،  واالإداري  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  عمليات  اأية  دون 

الواقع  التو�سل لعقد اجتماعي جديد بديل عن  اإىل  التحول قائمة؛ �سعًيا 

القدمي، بعد اأن بادرت جمموعة وا�سعة من املواطنني للعودة للم�ساركة يف 

اإدارة ال�ساأن العام. 

اإن عملية التحول التي ت�سهدها العديد من االأقطار العربية ت�سمل جماالت 

واحرتام  العدالة،  وحتقيق  دميقراطي،  نظام  بناء  اأ�سا�سها  متعددة، 

ن�سطاء  فاإن  لذلك  الف�ساد،  ومكافحة  وكرامته،  العربي  االإن�سان  حقوق 

مكافحة الف�ساد يجدون يف ذلك فر�سة لت�سمني العقد االجتماعي اجلديد 

)الد�ستور وجمموعة الت�سريعات اجلديدة( قواعد واأحكاًما ومبادئ تاأخذ 

باالعتبار، يف بناء النظم اجلديدة، حتقيق نظام وطني للنزاهة قائم على 

قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة، مبا ي�سمن عدم العودة اإىل 

الف�ساد ال�سيا�سي بقيام �سريحة جديدة باختطاف الدولة ونهب مقدراتها. 

هذه  على  �سهلت  التي  لالأ�سباب  مراجعة  يتطّلب  ذلك  فاإن  وبالتاأكيد 

ال�سريحة اإحكام �سيطرتها، وحّدت من دور املواطنني يف امل�ساركة يف اإدارة 

ال�ساأن العام، واأبقت هذه الدول م�سّنفة �سمن اأكرث الدول ف�ساًدا، وجعلت 

جهود املتطوعني اأو اأو املبادرين ملكافحة الف�ساد لي�ست ذات جدوى حقيقي؛ 

لت�سمينها هذه املبادئ واالأ�س�س التي حتول وحتّد من فر�س الف�ساد. 

االستخلصات 
والتوصيات:
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 اوًل:  فيما يتعلق بالف�شل بني ال�شلطات:

على الرغم من وجود الن�سو�س الد�ستورية يف العديد من االأقطار العربية التي تت�سمن االإ�سارة اإىل 

مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، اإال اأن التطبيق العملي لهذا املبداأ غري فعال، حيث برز غياب التوازن يف 

توزيع ال�سالحيات بني ال�سلطات يف معظم هذه االأقطار، وتغّول ال�سلطة التنفيذية )الرئي�س، امللك، 

رئي�س الوزراء( وهيمنتها على ال�سلطتني الت�سريعية والق�سائية، وا�ستثناء راأ�س ال�سلطة التنفيذية من 

امل�ساءلة عملًيا، وكذلك م�سوؤولو العديد من املوؤ�س�سات التنفيذية التي تتبع له مبا�سرة وعملياآ مت اإعادة 

اإنتخاب احلكام مدى احلياة، االمر الذي �سهل حتويل احلاكم اىل رمز للن�سال، تلتّف حوله وحتتمي 

بظله االأطراف ال�سريكة يف الطبقة احلاكمة ) احلزب احلاكم(؛ مما يجعلهم حممّيني من امل�ساءلة، 

ويجعل من مو�سوع ف�سل ال�سلطات غري قائم عمليا مل�سوؤويل احلزب احلاكم.

 ثانياً: فيما يتعلق بال�شلطة التنفيذية:

يف جمال التعيينات للمنا�شب العليا: ال تعتمد معظم الدول العربية اإجراءات مكتوبة ووا�سحة خا�سة . 1

ب�سروط تعيني موظفي املنا�سب العليا وترقيتهم، يف معظم االأقطار التي يغطيها التقرير؛ فالتعيينات يف 

هذه املنا�سب تتم اأحياًنا وفًقا العتبارات الوالء ال�سخ�سي واملح�سوبية ال�سيا�سية، اأو القبلي اأو الطائفي، 

ويربز كذلك غياب اأو عدم فعالية اجلهاز الذي ينبغي اأن يتوىل عملية التاأكد من نزاهة التعيينات يف 

املنا�سب العليا، ومدى االلتزام باملعايري املحددة قانوًنا، ال�سّيما امل�ساواة بني املواطنني يف التناف�س على 

�س�س الكفاءة واخلربة، وذلك يف معظم االأقطار العربية املعنية، وقد عززت هذه 
ُ
هذه املنا�سب، وفًقا الأ

التقاليد يف اختيار امل�سوؤولني عن هذه الوظائف ظاهرة الوالء مل�سوؤويل هذه الطبقة ال�سيا�سية وو�سطائها، 

وعّززت من تبادل امل�سالح بينها على ح�ساب امل�سلحة العامة.

فيما يتعلق بتقدمي اإقرار الذمة املالية: على الرغم وجود الن�سو�س القانونية املتعلقة بتقدمي اإقرار . 2

الذمة املالية يف معظم االأقطار العربية، اإال اأن املنظومة غري فاعلة؛ ب�سبب غياب االإرادة ال�سيا�سية 

لكبار امل�سوؤولني، ُي�ساف اإىل ذلك:

�سعف يف االإجراءات التي ُتلزم املكلفني بتقدمي هذه االإقرارات، والعقوبة التي ترتتب على عدم  «

االلتزام بتقدميها. 

�سعف اآلية التاأكد من �سحة املعطيات الواردة يف هذه االإقرارات؛ كون اجلهة املعنية باملتابعة  «

ال جتري رقابة على م�سمونها، اأو متابعة اأية تغيريات قد تطراأ عليها، فهي ال تفتح اإال باإذن من 

املحكمة ويف حاالت حمددة.

تبّني معظم االأقطار العربية مبداأ �سرية اإقرارات الذمة املالية، بديال عن االإف�ساح عنها؛ االأمر  «

غري  بطريقة  عليه  يح�سلون  ما  اإخفاء  امل�سيطرة  احلاكمة  الطبقة  يف  للم�ساركني  يتيح  الذي 

م�سروعة، وال يتيح كذلك ك�سف حاالت االنتفاع من تداخل امل�سالح، وال يتم جتنبها عندما تظهر.
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فيما يتعلق مبنع ت�شارب امل�شالح: غياب ت�سريع اأو نظام �سامل خا�س بت�سارب امل�سالح يف معظم االأقطار . 3

العربية امل�سمولة بالتقرير، كما ال يوجد اإجراءات عملية معتمدة ومطبقة ملنع ت�سارب امل�سالح يف املوؤ�س�سات 

الدولة وبني  اإحدى موؤ�س�سات  اأو خدمة عامة يف  اإن اجلمع بني وظيفة  بل  االأقطار،  العامة يف معظم هذه 

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف �سركة من �سركات القطاع اخلا�س، اأمر �سائع يف عدد من هذه االأقطار؛ 

االأمر الذي يو�سع من اأمكانية تبادل املنافع والرتّبح، ويجعل من ظاهرة »فيد وا�ستفيد« ممار�سة م�سروعة.

الن�سو�س . 4 غياب  امل�سيطرة  احلاكمة  الطبقة  كر�ست  املعلومات:  اإىل  الو�شول  بحرية  يتعلق  فيما 

العديد من  املعلومات واحل�سول عليها، يف  اإىل  الو�سول  تتعلق بحرية  التي  والت�سريعات  الد�ستورية 

التطبيق؛  ت�سريع فهو غري فاعل يف  فيها  يوجد  التي  بالتقرير، وحتى يف احلاالت  امل�سمولة  االأقطار 

اأو ب�سبب ر�سوخ عقلية حجب املعلومة والبريوقراطية  اإما نتيجة لغياب اجلهة التي ت�سمن تطبيقه، 

ا باأ�سرار اأجهزة  االإدارية التي ال توؤمن بحق املواطن يف االّطالع على املعلومات، بل تعترب ذلك م�سًّ

ال�سجاّلت املفتوحة حتى تاريخه.  العربية ثقافة  الر�سمية، فلم ترت�سخ يف معظم املجتمعات  الدولة 

وحتت �سعار امل�سلحة العليا واالأمن القومي واملحافظة على النظام العام، يتم احتكار املعلومات من 

قبل هذه الطبقة. 

يف . 5 العربية  الد�ساتري  معظم  ت�سّمنتها  التي  الن�سو�س  من  الرغم  على  العامة:  واحلريات  احلقوق 

الدول املعنّية، ال�سّيما اجلديدة منها حول احلقوق واحلريات العامة للمواطنني، اإال اأن هذه الن�سو�س 

الذي  االأمر  اإما مل ي�سدر معظمها؛  والتي  امل�سّرع،  ي�سعها  التي  القوانني  باإ�سدار  تربط ممار�ستها 

لهذه  دة  مقيِّ جاءت  القوانني  هذه  اأن  اأو  واإرجاءها،  احلقوق  هذه  من  الكثري  ممار�سة  جتميد  يعني 

احلقوق واحلريات، حتت م�سّوغ تنظيمها بدال من حمايتها، وا�ستعملت الطبقة امل�سيطرة نفوذها يف 

التجمع،  اأو ممار�سة احلق يف  اأهلية،  موؤ�س�سات  تاأ�سي�س  تتيح  التي  الت�سريعات  �سّن  ملنع  الربملانات؛ 

وغالبا ما رهنت ذلك باملوافقات االأمنية.

ثالثاً: فيما يتعلق بال�شلطة الت�شريعية:

هيمنت الطبقة احلاكمة يف معظم االأقطار العربية امل�سمولة بالتقرير على ال�سلطة الت�سريعية، وذلك من 

خالل �سيطرة حزب حاكم يتمتع باأغلبية مريحة يف معظم هذه الربملانات، على امتداد �سنوات طويلة، 

نة من اأي  وهو ما اأ�سعف الوظيفة الرقابية للربملان يف معظم هذه االأقطار، وجعل ال�سلطة التنفيذية حم�سّ

ا�ستجوابات اأو اتهامات، حيث كان متثيل املعار�سة يف العديد من برملانات االأقطار التي يغطيها التقرير 

�سكلية، وتاأثريها حمدود يف عملية �سنع القرار، يف هذه الربملانات، وم�ستبعدة من املراكز القيادية فيها.
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رابعاً: فيما يتعلق بال�شلطة الق�شائية:

التنفيذية  ال�سلطة  تاأثري  اإىل  ي�سري  التقرير  يغطيها  التي  العربية  االأقطار  معظم  يف  الق�ساء  واقع  اإن   

وتدخلها يف �سوؤون ال�سلطة الق�سائية، ومن مظاهر هذا الت�سلط وجود دور لها يف اإجراءات تعيني الق�ساة 

وعزلهم وندبهم ونقلهم وترقيتهم وتاأديبهم، وغالًبا ما تتحكم كذلك يف موازنات الق�ساء، كما اأر�ست 

قرارات املحاكم،  االأحيان  من  كثري  يف  احرتامها  وعدم  املدنيني،  ملحاكمة  ا�ستثنائية  حماكم  اإن�ساء 

وممار�ستها ال�سغوط على الق�ساة؛ للتاأثري عليهم عند البّت يف الق�سايا املرفوعة اأمامهم، الإغالق هذه 

امللّفات، اأو للبت فيها ل�سالح طرف معني.

وتتدّخل  الق�سائي،  اجلهاز  اأنه جزء من  رغم  )الرئي�س(،  التنفيذية  لل�سلطة  العام هي  النائب  تبعّية  اإّن   

ال�سلطة التنفيذية )وزير العدل( يف جهاز النيابة العامة، كما اأن ال�سائع يف معظم احلاالت اأن النائب العام 

يعمل حمامًيا للنظام احلاكم، ولي�س حامًيا حلقوق املواطنني.

خام�شاً: فيما يتعلق بالنتخابات التمثيلية:

االأنظمة  ظل  يف  خا�سة  املعنية،  العربية  االأقطار  معظم  يف  احلاكم(  )احلزب  احلاكمة  الطبقة  قامت 

ال�سابقة، بتعطيل العملية االنتخابية اأو تزوير نتائج االنتخابات من خالل اإ�ساعة مظاهر العنف والر�سوة، 

وا�ستعمال االأموال واملمتلكات العامة، والتدّخل غري املربر لالأجهزة االأمنية يف العملية االنتخابية، اأو من 

نتاج ذلك  وكان من  االنتخابات،  نتائج  ال�سيطرة على  الطبقة من  انتخابية متكن هذه  و�سع نظم  خالل 

احلياة  يف  املواطنني  م�ساركة  وتراجع  ال�سلمي،  للتغيري  و�سيلة  بو�سفها  االنتخابات  يف  امل�سداقية  فقدان 

كما  احلاكمة.  والطبقة  الرئا�سة  ملوؤ�س�سة  واجهة  اإىل  وحتولها  بل  الربملانات،  �سورة  واهتزاز  ال�سيا�سية، 

قامت هذه الطبقة باالإم�ساك بجهة االإ�سراف على العملية االنتخابية التي مل تكن حمايدة اأو م�ستقلة، يف 

لل�سغوط  اأع�سائها من قبل الطبقة احلاكمة، وتخ�سع  اإذ يتم تعيني  العربية املعنية،  العديد من االأقطار 

التي متار�سها عليها.

�شاد�شاً: اإدارة املمتلكات والأموال العامة: 

فيما  « املعنية  العربية  االأقطار  معظم  يف  الربملانات  دور  من  واالنتقا�س  الثغرات  من  الكثري  هناك 

يتعلق باإقرار املوازنات، بحيث تبدو العملية �سكلية يف الكثري من االأحيان، فجزء مهم من االإيرادات 

وال�سناديق اال�ستثمارية ال تت�سمنها هذه املوازنات، كما اأن العديد من اجلهات تظهر موازناتها كرقم 

واحد دون تف�سيل؛ ومن ثم ال تخ�سع لرقابة الربملان، ناهيك عن عدم تقدمي احل�سابات اخلتامية 

لل�سنوات املالية التي متثل االإنفاق الفعلي، اإىل الربملانات يف معظم االأحيان.

للقطاعات  « وا�سع  العامة، وتخ�سي�س  املرافق  واإدارة  املوارد  �سكلت عملية منح االمتيازات ال�ستغالل 



47

2014حزيران

اأرا�سي الدولة وتوزيعها؛ �سّكلت جتاوزات وا�سحة للقانون،  واخلدمات االأ�سا�سية للمواطنني، واإدارة 

ومثلت اأبرز املظاهر لنهب املال العام وهدره، واآلية لتك�ّسب امل�سوؤولني من خاللها. لقد اأ�سهمت هذه 

من  منتفعة  والع�سكرية  االأمنية  االأاأجهزة  قادة  وكبار  ال�سيا�سية  الطبقة  عالقة  بتعزيز  ال�سيا�سات 

القطاع اخلا�س، التي تبادلت املراكز اأو املواقع ب�سكل ت�سامني، على ح�ساب م�سالح الطبقة الو�سطى 

والطبقات الفقرية االأقل حظوة.

�شابعاً: فيما يتعلق باأجهزة وموؤ�ش�شات وهيئات الرقابة العامة:

 مت اإخ�ساع هذه االأجهزة يف جمملها لرئي�س ال�سلطة التنفيذية؛ مما اأثر على ا�ستقالليتها، وعملت يف الكثري 

من االأحيان باإذن ال�سلطة التنفيذية واإ�سرافها، واأبقت تفعيل تو�سياتها وتقاريرها رهًنا بهذه ال�سلطة، ويفتقر 

اإحالة  احلاالت  من  الكثري  يف  ت�ستطيع  ال  كما  الرقابي،  بدورهم  للقيام  الكافية  احل�سانات  اإىل  اأع�ساوؤها 

امللفات التي تت�سمن الف�ساد اأو جتاوًزا للقانون مبا�سرة اإيل النيابة العامة، وتقارير يف معظم احلاالت �سرية 

وال يتم ن�سرها الإطالع اجلمهور. اأي اأنه مت االإخالل با�ستقالليتها وفعاليتها، ل�سالح م�سوؤويل النظام احلاكم.

ثامناً: فيما يتعلق باجلي�ش واملوؤ�ش�شة الأمنية وال�شرطه:

وقمع  « لها،  احلماية  وتوفري  �سيطرتها،  فر�س  يف  احلاكمة  الطبقة  اأداة  االأمنية  االأجهزة  �سكلت 

مبا�سرة،  االأجهزة  بهذه  امللك(  )الرئي�س،  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  عالقة  فاإن  وعليه  معار�سيها، 

وهو كذلك القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، كما جلاأ الكثري من هذه االأنظمة اإىل ت�سكيل اأجهزة اأمنية 

خا�سة حلماية النظام، كاحلر�س اجلمهوري، واأمن الدولة، واالأمن الوقائي...اإلخ. ولعبت االأجهزة 

ا يف احلياة املدنية واالقت�سادية، ويف العملية االنتخابية،  االأمنية يف معظم الدول املعنية دوًرا مهمًّ

وكان دورها حا�سًما يف هذا املجال.

ال تخ�سع املوؤ�س�سة االأمنية وقادتها يف معظم االأقطار العربية املعنية لرقابة الربملانات وم�ساءلتها،  «

العامة، ولي�س هناك تطبيق لالأحكام  املوازنة  اأن موازناتها تظهر كرقم واحد دون تف�سيل يف  كما 

املتعلقة باإ�سهار الذمة املالية لقادة االأجهزة االأمنية.

ا�ستحوذت معظم هذه االأاأجهزة على اأكرث من ثلث النفقات العامة، على ح�ساب خدمات التعليم وال�سحة  «

واحلماية االجتماعية.

تا�شعاً: فيما يتعلق بالأحزاب ال�شيا�شية:

اإن الدول العربية التي �سمحت بعمل االأحزاب قامت بو�سع القيود على ت�سكيلها وعملها ومتويلها، وذلك 

من خالل الت�سريعات اخلا�سة بتنظيم العمل احلزبي، اأو من خالل التحكم باجلهة التي كلفت مبهمة 

منح الرتخي�س لالأحزاب، وهو ما �سّهل للحزب احلاكم والأع�سائه باملقابل احل�سول على املنافع، ونتج 
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عن ذلك وجود حزب كبري يحتكر ال�سلطة واالأغلبية الربملانية )احلزب احلاكم(، واإىل جواره اأحزاب 

�سيا�سية �سغرية هام�سية.

عا�شراً: فيما يتعلق املنظمات الأهلية:

التاأ�سي�س  باإجراءات  تتعلق  املعنية عدة عراقيل،  العربية  االأقطار  ال�سلطات املخت�سة يف معظم  تفر�س 

غري  ووثائق  �سروط  عدة  فر�س  يف  وتتع�سف  القانون،  ن�سو�س  حترتم  ال  حيث  االأهلية،  للمنظمات 

اإزاء  �سلبية  التاأ�سي�س، فهناك نظرة  القانونية املحددة ل�سدور قرار  االآجال  وتتجاوز  من�سو�س عليها، 

املنظمات االأهلية من قبل اجلهات احلكومية، يف معظم االأقطار املعنية، والنظر اإىل اأن�سطتها على اأنها 

متثل م�سدًرا من م�سادر تهديد االأمن للنظام. وقد �سعى احلزب احلاكم يف كثري من احلاالت اإىل اإقامة 

منظمات اأهلية تابعة له، يف اإطار �سعيه لل�سيطرة على العمل االأهلي. 

حادي ع�شر: الإعالم: 

ي�سري واقع االإعالم يف معظم االأقطار العربية امل�سمولة بالتقرير اإىل �سيطرة احلزب احلاكم على االإعالم 

يف  الر�سمي  االإعالم  ا�ستخدام  اأو  ال�سيا�سية،  املعار�سة  ملواقف  وجتاهله  خلدمته،  وجتنيده  الر�سمي، 

طر قانونية تكّبل حقوق العمل االإعالمي االأهلي واخلا�س وحرياته، حتّدد 
ُ
مهاجمة قوى املعار�سة، ووجود اأ

اإذا  لالإعالميني خطوًطا حمراء ال ينبغي جتاوزها، واإال تعّر�سوا للمالحقة واملحاكمة وال�سجن، ال�سّيما 

تناولوا ق�سايا الف�ساد، فهناك رقابة على ال�سحف وو�سائل االإعالم واملدونني واالإنرتنت ب�سكل عام، وهي 

رقابة مبا�سرة من اأجهزة ر�سمية، وغري مبا�سرة ذاتية.
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بذل اجلهود من قبل ن�شطاء وموؤ�ش�شات ومنظمات وحركة مكافحة 

الف�شاد، وبالتعاون مع الأطراف املجتمعية الأخرى التي تعمل لبناء 

نظام دميقراطي يحرتم حقوق الإن�شان وكرامته، وحتقيق العدالة 

ال�شيا�شي  للنظام  الجتماعي  العقد  �شياغة  واإعادة  الجتماعية، 

العربي، على ان يجري ت�شمني هذه املبادىء يف اأحكامه، المر الذي 

ي�شمن جناح خطه وطنيه ملكافحة الف�شاد مب�شاركة جميع الطراف 

الف�شاد  مكافحة  مبادىء  لتبني  العمل  خالل  والهليه  الر�شمية 

ال�شيا�شي الآتية:

الد�ساتري . 1 تت�سمن  اأن  ينبغي  ال�شلطات:  بني  املتوازن  الف�شل  �شمان 

توزيًعا لل�سالحيات ب�سكل متوازن بني ال�سلطات، واإزالة التداخل وعدم 

ال�سلطة  لتغّول  مدخال  ت�سّكل  التي  الد�ستورية  الن�سو�س  يف  الو�سوح 

خ�سوع  على  �سراحة  والن�س  االأخرى،  ال�سلطات  بقية  على  التنفيذية 

فعلية  �سلطة  اأي �ساحب  يبقى  املتبادلة، بحيث ال  للرقابة  ال�سلطات  كل 

خارج نطاق امل�ساءلة، خا�سة يف راأ�س ال�سلطة التنفيذية، وي�سكل النظام 

�ساحبة  احلكومة  اأن  ذلك  املبادئ؛  لهذه  حتقيقا  النظم  اأكرث  الربملاين 

ال�سلطة الفعلية م�سوؤولة اأمام الربملان يف هذا النظام، بينما الرئي�س ذو 

من�سب رمزي، ولي�س له �سالحيات تنفيذية.

التــــوصيــات:
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 �شلطة تنفيذية �شفافة ونزيهة وخا�شعة للم�شاءلة. 2

فيما يتعلق بالتعيينات للمنا�شب العليا: تعزيز النظام الربملاين ولي�ش الرئا�شي، ويف حال بقاء النظام أ. 

الرئا�شي يجب اأن يكون “رئا�شيًّا مقيًَّدا”. ويف جميع الأحوال يجب عدم ال�شماح بانتحاب الرئي�ش 

د  اأكرث من مّدتني )4+4 �شنوات(، واعتماد ت�شريعات خا�شة بالتعيينات للمنا�شب العليا الإدارية، حُتدَّ

واإمنا  فئوية،  اأو  حزبية  اأ�ش�ش  على  اإ�شغالها  ومينع  املنا�شب،  هذه  لإ�شغال  واملعايري  املتطلبات  فيها 

التعيينات  النزاهة يف  اأ�ش�ش مهنية )جلنة  على  وت�شكيل جلان خا�شة  والكفاءة،  اأ�ش�ش اخلربة  على 

للمنا�شب العليا(، تتوىل الرقابة على مدى توافر ال�شروط املطلوبة يف املر�شحني لإ�شغال املنا�شب 

العليا، ومدى اللتزام بالأ�ش�ش القانونية واملعايري املتعلقة بالتعيينات.

الإف�شاح عن املمتلكات واإقرارات الذمة المالية لكبار امل�شوؤولني يف الدولة: ح�سر تقدمي اإقرارات ب. 

الذمة املالية باأ�سحاب املنا�سب الر�سمية العليا واأفراد عائالتهم، واعتبار ذلك �سرًطا الإ�سغال هذه 

مَتنع  واأاّل  واأع�ساوؤه...اإلخ(،  الربملان  رئي�س  والوزراء،  الوزراء  رئي�س  )الرئي�س،  ال�سّيما  املنا�سب، 

ملرة  ولي�س  ا  دوريًّ بتقدميها  االلتزام  من  العليا  املنا�سب  اأ�سحاب  بع�س  بها  يتمّتع  التي  احل�سانُة 

واإمنا ينبغي توافر حتقق  االإقرارات من اجلهات ذات العالقة،  واحدة، وعدم االكتفاء بحفظ هذه 

منتظم و�سمويل عن االأموال املف�سح عنها؛ للتاأكد من �سحة ما تت�سمنه من معلومات، وا�ستخدامها 

ب�سكل فعلي، ملنع التهرب من العقاب يف حاالت االإثراء غري امل�سروع، واعتماد مبداأ االإف�ساح عن هذه 

االإقرارات، وعدم اإبقائها �سرية، بخا�سة لكبار امل�سوؤولني يف الدولة.

التاأكد من جتّنب ت�شارب امل�شالح قبل ن�شوئها اأو عند ن�شوئها: اإقرار ت�سريعات خا�سة مبنع ت�سارب 	. 

اإدارة ال�ساأن العام، خا�سة يف املنا�سب العليا، واعتماد اإجراءات وا�سحة  امل�سالح، لدى من يتوىل 

لو�سع هذه الت�سريعات مو�سع التطبيق يف املوؤ�س�سات العامة، من خالل الن�س بو�سوح على الف�سل 

بني الوظائف يف القطاعني العام واخلا�س، بحيث تكون هناك مّدة زمنية اإلزامية وكافية بني ترك 

ي�سغلون  ممن  خا�سة  العك�س،  اأو  اخلا�س  القطاع  اإىل  واالنتقال  االأمنية  اخلدمة  اأو  العامة  اخلدمة 

املراكز العليا، وتبّني مدّونات ال�سلوك اخلا�سة باملوظفني العموميني، حتدد حاالت ت�سارب امل�سالح، 

وكيفية جتنبها، وتدريب املوظفني على تطبيقها. 

ا و�سمانات وا�سحة على حق د.  اإقرار ت�شريع حق احل�شول على املعلومات: ت�سمني الد�ساتري ن�سو�سً

املواطن يف الو�سول اإىل املعلومات حول ال�ساأن العام واالطالع عليها، واإقرار قوانني حرية الو�سول 

وت�سمينها  املجال،  هذا  يف  الدولية  للمعايري  وفًقا  عليها،  احل�سول  يف  املواطن  وحق  للمعلومات، 

عقوبات رادعة، بحق من يعطل ح�سول املواطن على هذا احلق، واإن�ساء املفّو�سيات الوطنية ل�سمان 

حق النفاذ اإىل املعلومات، وو�سعه مو�سع التطبيق، وتعزيز ثقافة االنفتاح لدى موظفي القطاع العام، 
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ورفع الوعي لديهم بحق اجلمهور يف االطالع على املعلومات.

�شمان احلقوق واحلريات العامة وحمايتها بالد�شتور: الن�س ال�سريح يف الد�ساتري على احلقوق ه. 

وال�سمانات  العربية،  االأقطار  من  عليها  امل�سدق  الدولية  املواثيق  ت�سّمنتها  كما  العامة،  واحلريات 

اخلا�سة بحمايتها، واإ�سدار الت�سريعات التي تعمل على حمايتها وو�سع هذه احلقوق مو�سع التطبيق، 

دون تقييدها واإفراغها من م�سمونها بحجة تنظيمها، وعدم منح ح�سانة الأي جهاز تنفيذي مي�ّس 

بهذه احلقوق واحلريات العامة مبا�سرة.

انتخاب ال�شلطة الت�شريعية ومنحها ال�شالحيات الت�شريعية، والرقابة على اأعمال ال�شلطة التنفيذية:. 3

االأجهزة  كل  تكون  واأن  الربملانات،  ت�سكيل  اآلّيًة وحيدة يف  والنزيهة  االنتخابات احلرة  اعتماد  �سرورة   

من  يتبعها  وما  الرئا�سية  واملوؤ�س�سة  االأمنية،  االأجهزة  ال�سّيما  وم�ساءلتها،  لرقابتها  خا�سعة  التنفيذية 

اأجهزة وموؤ�س�سات تنفيذية، وت�سمني النظم الداخلية للربملانات حقوًقا للمعار�سة الربملانية، خا�سة يف 

اإ�سغال مراكز قيادية يف موؤ�س�سات الربملان؛ للحيلولة دون ال�سيطرة املطلقة لالأغلبية وا�ستبعاد املعار�سة.

�شمان ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية، ومنحها املوارد ال�شرورية لتاأكيد فعاليتها:. 4

با�ستقالل  للم�ّس  مدخال  ت�سكل  التي  االأخرى  والت�سريعات  الد�ساتري  يف  القانونية  الن�سو�س  كل  اإزالة   

ال�سمانات اخلا�سة  وتوفري  وعزلهم وح�ساناتهم،  الق�ساة  تعيني  باإجراءات  يتعلق  ما  الق�ساء، خا�سة 

اأحكام  تنفيذ  عن  االمتناع  واعتبار  الق�سائي،  اجلهاز  على  االإ�سراف  تتوىل  التي  اجلهة  با�ستقاللية 

الق�ساء جرمية يعاقب عليها القانون، و�سببا لف�سل املوظف العام الذي يعطل تنفيذ اأحكام الق�ساء من 

وظيفته، والن�س �سراحة على كون النائب العام وجهاز النيابة العامة جزًءا من اجلهاز الق�سائي، واإنهاء 

تبعيته لل�سلطة التنفيذية وتدخلها يف �سوؤونه، ومنح النائب العام احل�سانة املطلوبة الأداء مهامه، باعتباره 

مدافًعا عن امل�سلحة العامة، ال عن الطبقة احلاكمة.

اإجراء النتخابات العامة والتمثيلية على جميع امل�شتويات بطريقة نزيهة و�شفافة وعادلة:. 5

اعتماد  ، من خالل  و�سفافيتها  ونزاهتها  االنتخابية  العملية  تكفل عدالة  التي  ال�سمانات  و�سع  ينبغي   

اأنظمة انتخابية تتيح متثيل كل فئات املجتمع ومكوناته. وي�سّكل نظام التمثيل الن�سبي اأكرث النظم حتقيًقا 

لهذه الغاية؛ لدوره يف تعزيز التعددية ال�سيا�سية، ومنع تدخل اأفراد االأمن يف العملية االنتخابية با�ستثناء 

العمليات  على  بالرقابة  الدولية  واملنظمات  املدين  للمجتمع  وال�سماح  االقرتاع،  ملركز  احلماية  توفري 

للحمالت  العام  التمويل  حيث  من  واالأحزاب،  املر�سحني  جلميع  الفر�س  تكافوؤ  و�سمان  االنتخابية، 

تتمتع  االنتخابات  على  لالإ�سراف  دائمة  ُعليا  هيئات  واإقامة  الر�سمي،  االإعالم  ا�ستخدام  اأو  االنتخابية 

وحتديد  و�سفافيتها،  االنتخابية  العملية  بنزاهة  مت�س  التي  ال�سغوط  من  وباحل�سانة  باال�ستقاللية 
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واجباتها باالإ�سراف على العملية االنتخابية بكل مراحلها من تاريخ االإعالن عن موعدها وحتى االإعالن 

عن نتائجها، وتزويدها باملوارد وال�سالحيات املطلوبة ل�سمان فعاليتها.

اإدارة الأموال واملمتلكات العامة ب�شفافية و�شمان الرقابة العامة على اإدارتها:. 6

 اإدراج كل االإيرادات والنفقات العامة للدولة يف املوازنة العامة، واإخ�ساعها لرقابة الربملان عرب املوازنة 

واحل�ساب اخلتامي، ومراجعة الت�سريعات املتعلقة مبنح االمتيازات يف اخلدمات وا�ستغالل املوارد العامة 

وامل�سرتيات العامة، والت�سرف باأرا�سي الدولة؛ ل�سد الثغرات التي متكن اإ�ساءة الت�سرف باملال العام 

اأرا�سي الدولة يف خدمة  ونهبه، مبا يعزز �سفافية االإجراءات و�سمان التناف�سية، وح�سر ا�ستخدامات 

الق�سايا العامة، ونزع �سالحية الت�سرف بها من قبل ال�سلطات التنفيذية ببيعها اأو منحها، مهما كانت 

االأ�سباب، وا�ستحداث ت�سريعات �سفافة ب�ساأن ال�سراء والعطاءات العامة.

اأو . 7  �شمان امل�شوؤولية على الأجهزة الأمنية من امل�شتوى ال�شيا�شي، ومنع تدخلها باحلياة ال�شيا�شية 

ال�شوؤون املدنية للمواطنني، و�شمان اإخ�شاعها للرقابة الر�شمية واملجتمعية:

على  املوؤ�س�سة  هذه  وبناء  للدولة،  الر�سمية  االأمنية  املوؤ�س�سة  نطاق  خارج  اأمنية  اأجهزة  اإن�ساء  حظر 

اأ�س�س مهنية بو�سفها موؤ�س�سة دولة ال موؤ�س�سة تابعة حزب احلاكم، واإخ�ساع قادتها للم�ستوى ال�سيا�سي 

تدخل  ومنع  ملنا�سبهم،  قادتها  الإ�سغال  قانوًنا  املحددة  باملُدد  وااللتزام  الربملان،  لرقابة  وموازناتها 

االأجهزة االأمنية يف احلياة املدنية اأو ال�سيا�سية، واأن ال يكون قادة االأجهزة االأمنية حم�سنني على اأفعالهم 

و�سلوكياتهم، ال�سّيما تلك التي مت�س احلقوق واحلريات العامة.

اإ�شتقاللية وفاعلية اأجهزة الرقابة العامة:. 8

من  وحت�سينها  التنفيذية،  لل�سلطة  تبعّيتها  وفك  العامة،  الرقابة  اأجهزة  وفعالية  ا�ستقاللية  تعزيز 

واإن�ساء  �سيا�سية،  ح�سابات  لت�سفية  اأو  انتقائي  ب�سكل  الف�ساد  لق�سايا  تناولها  جتعل  قد  التي  ال�سغوط 

االأمم  باتفاقية  لاللتزام  وتنفيًذا  الف�ساد،  ا يف مكافحة  مهمًّ باعتبارها عاماًل  الف�ساد؛  ملكافحة  هيئات 

املتحدة ملكافحة الف�ساد، و�سمان ا�ستقالليتها ومتكينها باالأدوات واالإمكانيات لتحقيق مهامها.

وحمالتها . 9 متويلها  على  الرقابة  و�شمان  املجتمع  تنوع  تعك�ش  التي  الأحزاب  تاأ�شي�ش  حرية  �شمان 

النتخابية:

ا�ستكمال منظومة الت�سريعات اخلا�سة باحلق يف التنظيم احلزبي، واإزالة القيود التي مت�س بتطبيق هذا 

احلق، ووقف �سيا�سة اإق�ساء الن�ساط ال�سيا�سي لبع�س القوى ال�سيا�سية، من خالل فر�س ال�سروط التي 

متنعها من ت�سكيل اأحزاب �سيا�سية، و�سمان مبداأ تكافوؤ الفر�س بينها يف الرت�سح لالنتخابات، والعمل 
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ال�سيا�سي، والتمويل العام، والتغطية االإعالمية يف و�سائل االإعالم الر�سمية، وجترمي �سلوكيات االأحزاب 

ال�سيا�سية التي توؤثر على الناخبني بطرق غري م�سروعة، ك�سراء االأ�سوات والر�سوة االنتخابية، والرقابة 

امليدانية على ال�سقف املحدد مل�ساريف احلمالت االنتخابية لالأحزاب ال�سيا�سية، وفر�س االإف�ساح العام 

االإجباري عن مالية لالأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني. 

 �شمان حق املواطن يف تاأ�شي�ش املنظمات الأهلية وحقها يف العمل:. 10

التوقف عن و�سع القيود على اإقامة اجلمعيات واملنظمات االأهلية، واعتماد الت�سجيل ولي�س الرتخي�س يف 

اإن�ساء هذه املنظمات، وتقدمي الدعم للمنظمات االأهلية من قبل احلكومات؛ لتمكينها من القيام بدورها 

املجتمعي ودورها الرقابي.

تاأكيد قانون حلرية الإعالم وا�شتقالله . 11

اأو  ووقف  خدمتها،  ويف  التنفيذية  ال�سلطة  �سيطرة  حتت  باعتباره  الر�سمي  االإعالم  ا�ستخدام  وقف 

اإعالًما وطنيًّا  باعتباره  والتعامل معه  وفئوية �سيقة،  ومل�سالح حزبية  الدعائية  ا�ستعماله يف احلمالت 

ال�سحفيني،  اإرهاب  خالل  من  الف�ساد  ملفات  تناول  يف  االإعالم  حرية  على  الرقابة  ووقف  حزبيًّا،  ال 

واحتجازهم بحجة القذف والذم.
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ملخص أوراق العمل حول الفساد السياسي في كل من:
• فل�شطني	

• اليمن	

• لبنان	

• م�شر	

• تون�ش	

• املغرب	

ملحق )1(

مقدمة:
االأحزاب  وقادة  واحلكام  ال�سا�سة  طبقة  ف�ساد  ال�سيا�سي  الف�ساد  يعني 

انتماءاتهم  اأو  موقعهم  كان  اأيًّا  احلاكمة(،  )النخب  احلكومة  واأع�ساء 

ال�سيا�سي  النفوذ  مواقع  با�ستغالل  بالتواطوؤ  هوؤالء  يقوم  حني  ال�سيا�سية، 

لتوجيه القرارات وال�سيا�سات والت�سريعات؛ لتحقيق م�سالح خا�سة بهذه 

الطبقة، اأو اأحد اأطرافها، اأو املوالني لها، والرتّبح من ال�سلطة اأو احل�سول 

لتمويل  اأو  واالجتماعي،  املايل  النفوذ  لزيادة  قانونية،  غري  اأموال  على 

وت�سريعها،  الر�ساوى  على  احل�سول  لت�سهيل  اأو  االنتخابية،  حمالتهم 

مقابل منح اأو عقود وامتيازات اأو تراخي�س اأو موافقات جتارية، وكذلك 

اخلزينة  ت�سبح  اإذ  للدولة،  املالية  بالذمة  للحكام  املالية  الذمة  اختالط 

ا بهذه النخبة، مبا ي�سمله من مغاالة يف ال�سرف  العامة ح�ساًبا بنكيًّا خا�سًّ

على اأمور ترفيهية ذاتية، ترافقها كذلك عمليات تهريب لالأموال العامة 

يتم  حيث  خارجية،  ا�ستثمارات  �سكل  على  اأو  البنوك،  اإىل  �سري  وب�سكل 

الفساد السياسي في فلسطين
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امل�سوؤولني  ثروة  زيادة  ال�سيا�سي  الف�ساد  من خالل 

والطبقة احلاكمة، على ح�ساب ال�سعب باأكمله، وهو 

ما ميكن حتقيقه من خالل نهب املال العام. 

الفا�سدة  النخب  االأحيان تنجح هذه  ويف كثري من 

فيها  مبا  الدولة،  موؤ�س�سات  جميع  على  بال�سيطرة 

واأجهزة  الق�ساء،  وبع�س  الربملانية،،  االأغلبية 

واالأمنية،  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  العامة،  الرقابة 

فيها  مبا  العامة،  املجتمع  موؤ�س�سات  اأهم  وكذلك 

االإعالم واملوؤ�س�سات التمثيلية املهنية واجلماهريية، 

القطاع  نخب  بع�س  مع  وتتداخل  وتتقارب  وتلتقي 

مغلقة؛  حلقة  اإطار  يف  االأعمال(،  )رجال  اخلا�س 

الدولة  موؤ�س�سات  اختطاف  اإىل  ا  عمليًّ يوؤدي  مما 

من قبل هذه الطبقة وممثليها، وهو ما يجعل عملية 

بالو�سائل  الف�ساد  ومكافحة  واالإ�سالح  التغيري 

يف  بو�سوح  برز  وقد  م�ستحياًل،  امًرا  التقليدية 

املنطقة العربية يف ظل النظم ال�سابقة.

مبا�سرة  م�ساهمة  اإطار  يف  التقرير  هذا  وياأتي 

فل�سطني،  يف  الدولية  ال�سفافية  منظمة  فروع  من 

ولبنان؛  وتون�س،  وم�سر،  واليمن،  واملغرب، 

لتوفري ت�سخي�س واقعي لظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي 

متهيًدا  العربية،  املنطقة  يف  واأ�سبابه  واأ�سكاله 

للم�ساهمة يف بناء اإرادة �سيا�سية فعالة، ومن اأجل 

تطوير اإ�سرتاتيجيات وخطط للتدّخل على ال�سعيد 

الف�ساد  عودة  ملنع  عربي؛  قطر  كل  يف  املحلي 

ال�سيا�سي والوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وطني 

فعال للنزاهة يف هذه االأقطار.

اأو�سح  �سورة  تقدمي  اإىل  التقرير  هذا  ويهدف 

بناء  فل�سطني،  يف  ال�سيا�سي  الف�ساد  حالة  حول 

على منهجية تقوم على فح�س واقع جمموعة من 

الباحثني  بني  عليها  التوافق  مت  التي  املوؤ�سرات 

الذين قاموا باإعداد التقارير االإقليمية يف االأقطار 

املذكورة، والتي حتدد ب�سكل علمي ومو�سوعي اأبرز 

املفا�سل  يف  واأ�سبابه،  ال�سيا�سي  الف�ساد  مظاهر 

الرئي�سية ويف املمار�سة لالأنظمة ال�سيا�سية القائمة 

يف هذه الدول، �سمن املحاور االآتية: مبداأ الف�شل 

بني ال�شلطات، واقع ال�شلطات الثالث )التنفيذية 

النتخابات،  نزاهة  والق�شائية(،  والت�شريعية 

املوؤ�ش�شة  واقع  العامة،  والأموال  املمتلكات  اإدارة 

واأجهزتها،  العامة  الرقابة  موؤ�ش�شات  الأمنية، 

)املنظمات  املدين  املجتمع  ال�شيا�شية،  الأحزاب 

الأهلية(، والإعالم.

خلفية حول واقع النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني
معظم  ظهرت  كما  ال�ستات،  يف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قيام  مع  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  قام 

مع  الف�سائل،  هذه  جميع  التحرير  منظمة  و�سّمت  وطني،  حترر  وف�سائل  كحركات  الفل�سطينية  االأحزاب 

وميثاق  اأ�سا�سي  نظام  اعتماد  من  الرغم  وعلى  املنظمة.  ف�سائل  اأكرب  فتح  حلركة  وا�سحة  اأغلبية  �سمان 

امل�سيطر  الطابع  القائم على املركزية كان  وال�سري  الع�سكري  العمل  تقاليد  اأن  اإال  اإطار املنظمة،  وطني يف 

عرفات  يا�سر  الفل�سطيني  للرئي�س  الكارزماتية  ال�سخ�سية  ذلك  يف  اأ�سهم  وقد  املنظمة،  عمل  تقاليد  على 

الذي لعب دوًرا اأ�سا�سيًّا يف اإطار منظمة التحرير وال�سلطة الوطنية. وبعد قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
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اجلديدة  ال�سلطة  بداأت  اأو�سلو،  اتفاقية  توقيع  اإثر 

قائمة،  كانت  التي  املوؤ�س�سات  هيكلة  اإعادة  يف 

وقد  جديدة.  واأجهزة  وهيئات  موؤ�س�سات  واإن�ساء 

اخللل  مظاهر  من  العديد  النا�سئة  ال�سلطة  ورثت 

اإىل  الثورة  من  التحّول  مرحلة  عادة  ُترافق  التي 

مع  اأحياًنا  الثورية  ال�سرعية  تتنازع  حيث  الدولة، 

العمل  موؤثرات  بع�س  كذلك  الد�ستورية،  ال�سرعية 

ال�سري والفردي يف منظمة التحرير الفل�سطينية، 

اإ�سافة اإىل املظاهر ال�سلبية لالحتالل االإ�سرائيلي 

1967 على مناحي احلياة  الذي �سيطر منذ العام 

الفل�سطينية كافة. 

انتخابات  اأول   1996 الثاين  كانون  يف  جرت  وقد 

العديد  املنتخب  املجل�س  اأقّر  فل�سطينية،  ت�سريعية 

االأ�سا�سي  القانون  اأهمها  كان  الت�سريعات،  من 

الفل�سطيني، وهو مبنزلة د�ستور موؤقت ينظم عمل 

ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

وجرى تعديل على القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني يف 

العام 2003، مت مبوجبه اإيجاد من�سب رئي�س وزراء 

ال�سالحيات  معظم  احلكومة  وُمنحت  لل�سلطة، 

التنفيذية، مع حتديد اخت�سا�سات رئي�س ال�سلطة 

الوطنية. 

يف  عرفات  يا�سر  الفل�سطيني  الرئي�س  وفاة  وبعد 

ت�سرين الثاين 2004، وبعد �ستني يوًما من وفاته مت 

 ،2005 الثاين  كانون  يف  رئا�سية  انتخابات  تنظيم 

وفًقا الأحكام القانون االأ�سا�سي وقانون االنتخابات. 

كما جرى يف كانون الثاين 2006 تنظيم االنتخابات 

االنتخابات،  نظام  تعديل  بعد  الثانية  الت�سريعية 

متثل  املقاعد  من   %50( خمتلًطا  نظاًما  لي�سبح 

للقوائم  ن�سبي  متثيل  املقاعد  من  و%50  الدوائر 

االنتخابية(. وكانت االنتخابات الرئا�سية قد اأفرزت 

حممود  ال�سيد  هو  فتح  حركة  من  جديًدا  رئي�ًسا 

فوز  اإىل  الت�سريعية  االنتخابات  اأدت  بينما  عبا�س، 

الت�سريعي،  املجل�س  مقاعد  باأغلبية  حما�س  حركة 

النظام  يف  التعقيد  من  مزيد  اإىل  اأدى  ما  وهو 

ما بني  ال�سراع  الفل�سطيني؛ فقد حتّول  ال�سيا�سي 

وحما�س،  فتح  الكربيني،  الفل�سطينيني  التنظيمني 

وموؤ�س�ساتها.  ال�سلطة  على  ال�سراع  من  حالة  اإىل 

اإ�سرائيل على اعتقال  باإقدام  وازداد االأمر تعقيًدا 

العام  الت�سريعي يف  اأع�ساء املجل�س  عدد كبري من 

2006، معظمهم من كتلة حما�س؛ االأمر الذي اأفقد 

اأغلبيتها الربملانية املطلقة، واأ�سيب  حركة حما�س 

املجل�س الت�سريعي بحالة �سلل تام. 

االنتخابات  على  الدويل  املجتمع  فعل  لردة  كان  كما 

ال�سيا�سي  النظام  على  كبري  �سلبي  اأثر  الفل�سطينية 

الفل�سطيني مبجمله، مبا يف ذلك م�سرية االإ�سالح التي 

كانت قد بداأت، منذ العام 2002. فقد رف�ست القوى 

الدولية الرئي�سية، ممثلة باللجنة الرباعية )الواليات 

االأوروبي(  االحتاد  املتحدة،  االأمم  رو�سيا،  املتحدة، 

التعامل مع احلكومة التي �سكلتها حركة حما�س عقب 

املقاطعة  ترتب على هذه  وقد  االنتخابات.  فوزها يف 

وقف امل�ساعدات وفر�س ح�سار مايّل على احلكومة، 

وقد ن�ساأ �سراع عنيف وم�سلح على ال�سلطة يف قطاع 

على  ع�سكرًيا  حما�س  حركة  �سيطرة  عنه  نتج  غزة، 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها يف القطاع، 

ال�سفة  يف  ال�سلطة  على  فتح  حركة  �سيطرت  بينما 

الغربية؛ االأمر الذي اأظهر ف�سل النظام ال�سيا�سي يف 

تداول ال�سلطة ب�سكل �سلمي.
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انعك�ست حالة اال�ستقطاب ال�سيا�سي وما تبعه من 

ب�سكل  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  انق�سام 

�سلبي على املوؤ�س�سات الوطنية كافة، واأدى ذلك اإىل 

بروز ازدواجية يف البناء املوؤ�س�سي واالأطر القانونية 

بني كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث قامت 

حما�س بتو�سيع احلكومة التي اأقالها رئي�س ال�سلطة 

الوطنية يف اأعقاب ال�سيطرة الع�سكرية للحركة على 

قطاع غزة يف حزيران 2007، ومل تعرتف باحلكومة 

التي عينها الرئي�س برئا�سة الدكتور �سالم فيا�س، 

والتي انح�سر عملها من الناحية العملية يف قطاع 

غزة على دفع فاتورة الرواتب وامل�ساريف الت�سغيلية 

طلبت  اأن  بعد  )احلكومية(،  الر�سمية  للموؤ�س�سات 

العام  باالإ�سراب  فيها  العاملني  الوطنية  ال�سلطة 

قطاع  يف  حما�س  حركة  حكومة  مع  التعاون  وعدم 

غزة، وقد ردت حما�س على ذلك بالقيام بتعيينات 

جميع  على  احلزبية  �سيطرتها  �سمنت  وتنقالت 

مواقع القرار يف هذه املوؤ�س�سات، كما بداأت باإن�ساء 

ال�سفة  املركزية يف  لل�سلطة  �سلطة موازية  اأج�سام 

الغربية، حيث اأوجدت ما ي�سمى مبجل�س عدل اأعلى 

بديل عن جمل�س الق�ساء االأعلى الذي ي�سكل جهة 

االإ�سراف على الق�ساء يف ال�سفة الغربية، اإ�سافة 

اإىل تعيني نائب عام يف غزة، وتعيني م�سوؤولني من 

حما�س يف االأجهزة االأمنية.

اإن بع�س املوؤ�سرات على الف�ساد ال�سيا�سي يف اإطار 

قيام  مع  تربز  مل  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 

على  ت�سيطر  طبقة  هناك  كانت  فقد  ال�سلطة، 

املتنفذة  بالقيادة  ممثلة  املنظمة،  اإطار  يف  القرار 

يف املنظمة وقادة الف�سائل، اإال اأن هذه املوؤ�سرات 

بعد  وتفاقمت  ال�سلطة،  قيام  بعد  حّدتها  زادت 

على  حما�س  حركة  و�سيطرة  غزة  قطاع  اأحداث 

القطاع واالنق�سام الداخلي الفل�سطيني، حيث اتبع 

كل طرف اإجراءات لتقييد ن�ساط االآخر �سيا�سيًّا يف 

منطقة نفوذه، �سواء يف املوؤ�س�سات العامة، اأو تقييد 

والتعبري،  الراأي  وحرية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  حرية 

وحرية التجمع واإقامة اجلمعيات، وتزامن ذلك مع 

�سعف اأجهزة الرقابة على ال�سلطة التنفيذية، ويف 

مقدمة ذلك تعطل ال�سلطة الت�سريعية. 

وقد بني فح�ش املوؤ�شرات اخلا�شة باحلالة الفل�شطينية جمموعة من النتائج اأبرزها: 

فيما يتعلق بالف�شل بني ال�شلطات: وجود �سيطرة وا�سحة للمركز القيادي لل�سلطة التنفيذية بقيادة الرئي�س . 1

عرفات على ال�سلطات االأخرى، مبا فيها املجل�س الت�سريعي املنتخب عام 1996، فلم ي�ستطع امل�سرع الفل�سطيني 

يف  االأ�سا�سية  واالأحكام  الن�سو�س  يف  �سواء  والفعالةوممار�ستها،  املتبادلة  وامل�ساءلة  الرقابة  اآليات  �سياغة 

يحدد  الذي  االأ�سا�سي  القانون  اإ�سدار  رف�س  مت  حني  بداية،  لذلك  القيادة  رف�س  ب�سبب  االأ�سا�سي؛  القانون 

العالقة بني ال�سلطات الثالث بطريقة ت�سمن الف�سل املتوازن وال�سامن ملبداأ الرقابة املتبادلة، وهو ما انطبق 

ا على جمموعة القوانني، اأو يف التطبيق داخل ال�سلطات الثالث، اأو فيما بينها، فقد ا�سُتثني الرئي�س من  اأي�سً

رقابة املجل�س الت�سريعي وم�ساءلته، وكذلك املوؤ�س�سات التنفيذية التي تتبع مبا�سرة ملوؤ�س�سة الرئا�سة )بع�س 

االأجهزة االأمنية، قطاع االإعالم، اإدارة املال العام من ا�ستثمارات وموارد طبيعية، واملحافظني(؛ االأمر الذي 

مي�س مببداأ الف�سل بني ال�سلطات.
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فيما يتعلق بال�شيطرة على ال�شلطة التنفيذية:. 2

يف جمال الوظائف العامة: مت التعيني يف الوظائف العامة خا�سة القيادية على اأ�س�س �سيا�سية، ومن  «

املوالني خا�سة )وكالء الوزارات والوكالء امل�ساعدون، واملدراء العاّمون واملدراء( وا�ستخدم اإ�سغال 

الفل�سطينية )فتح وحما�س(  القوى  ال�سيا�سية بني  اأداة لت�سفية احل�سابات  العامة الحًقا  الوظائف 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وجتاوز القانون االأ�سا�سي وقانون اخلدمة املدنية، من خالل اعتماد 

ال�سالمة  القانون -خا�سة �سرط  تتعار�س جذرًيا مع  التي  العامة  الوظائف  ال�سروط الإ�سغال  بع�س 

موظفي  بتعيني  اخلا�سة  والوا�سحة  املكتوبة  االإجراءات  وغياب  موؤّخًرا-،  اإلغاوؤه  مت  الذي  االأمنية 

املنا�سب العليا و�ساغلي الوظائف اخلا�سة وترقيتهم، فالتعيينات يف هذه الفئة يغلب عليها الطابع 

الوزارات  حجز  مت  خا�س  وب�سكل  والتعيني،  والتن�سيب  االختيار  يف  ال�سيا�سي  واالنتماء  ال�سخ�سي، 

واملوؤ�س�سات التي �سميت �سيادية ل�سالح ال�سريحة املتحكمة )خارجية داخلية، مالية، النائب العام، 

�سلطة االأرا�سي، هيئة البرتول، هيئة املعابر واحلدود(. 

الرئي�س تعيني روؤ�ساء  « للرئي�س مبا�سرة، كما يتوىل  االأمنية  تتبع معظم االأجهزة  الأجهزة الأمنية: 

االأجهزة االأمنية وقادتها، ومت تعيني املوالني لف�سائل معينة يف ال�سفة وغزة يف جميع املواقع القيادية 

الكثري من  اأن  اإال  واحدة،  �سنة  للتجديد  قابلة  �سنوات  التعيني ثالث  فاإن مدة  للقانون  ووفًقا  فيها. 

وقادتها  االأمنية  املوؤ�س�سة  وال تخ�سع  ل�سنوات طويلة،  ا�ستمروا يف منا�سبهم  االأمنية  املوؤ�س�سة  قادة 

للرقابة وامل�ساءلة من قبل املجل�س الت�سريعي، كما اأن موازناتها تظهر كرقم دون تف�سيل يف املوازنة 

العامة، ولي�س هناك تطبيق لالأحكام املتعلقة باإ�سهار الذمة املالية لقادة االأجهزة االأمنية، اإ�سافة 

اإىل االإ�سكاليات املتعلقة بامل�سرتيات والعقود التي تربمها.

»  2007 عام  منت�سف  منذ  الت�سريعي  املجل�س  عمل  تعطل  مع  الت�شريعية:  العملية  على  ال�شيطرة 

كما  والرقابي،  الت�سريعي  بدوره  القيام  على  قادر  غري  املجل�س  اأ�سبح  الداخلي،  االنق�سام  ب�سبب 

انتهت املدة النيابية الد�ستورية للمجل�س منذ اأكرث من اأربع �سنوات. وب�سبب غياب املجل�س اأ�سبحت 

ال�سلطة التنفيذية متار�س - باالإ�سافة اإىل دورها- دور ال�سلطة الت�سريعية، من خالل اإ�سدار الرئي�س 

للقرارات بقوانني، واإ�سدار املوازنة العامة، وامل�سادقة على ت�سكيل احلكومة..اإلخ.

تقدمي اإقرار الذمة املالية: وجود نق�س يف اأحكام القانون فيما يتعلق باالإجراءات املتعلقة بتقدمي  «

االإقرارات وحفظها للفئات التي ال تقع يف اإطار اخت�سا�س هيئة مكافحة الف�ساد )الرئي�س، رئي�س 

الوزراء والوزراء، ورئي�س املجل�س الت�سريعي واأع�ساوؤه(، فلي�س من الوا�سح اجلهة املكلفة باإلزام هذه 

االأطراف بتقدمي الذمة املالية، والعقوبة التي ترتتب على عدم االلتزام بهذا االإجراء، كما اأن هذه 

االإقرارات �سّرية وغري معلنة، ومن غري الوا�سح مدى االإمكانية لدى اجلهات املخت�سة فيما يتعلق 

بالتاأكد من �سحة البيانات التي تت�سمنها، اأو متابعة اأية تغيريات قد تطراأ عليها، فهي ال تفتح اإال 

باإذن من املحكمة ويف حاالت حمددة؛ مما يعني �سرية هذه االإقرارات وعدم االإف�ساح عنها، االأمر 
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الذي ي�سهل االإفالت من العقاب يف حالة االإثراء غري امل�سروع.

القطاع  « ممثلي  كبار  وبع�س  النظام  بني  امل�سالح  يف  الرتابط  من  نوع  برز  امل�شالح:  ت�شارب  منع 

اخلا�س، حيث منح امتيازات لبع�سهم، واأقيمت �سركات بينهما وبني ال�سلطة، ومت كل ذلك دون وجود 

ت�سريع مينع االحتكار، اأو  ت�سريع اأو نظام خا�س بت�سارب امل�سالح، ي�سمل كل الوظائف واملنا�سب 

املتعلقة بال�ساأن العام، ودون اتخاذ اإجراءات عملية ملنع ت�سارب امل�سالح يف املوؤ�س�سات العامة؛ االأمر 

الذي فتح املجال لوجود حاالت ت�سارب امل�سالح خا�سة يف امل�ستويات الوظيفية وال�سيا�سية العليا، 

مثل االنتقال من املن�سب العام )وزير، رئي�س موؤ�س�سة( اإىل العمل يف القطاع اخلا�س اأو العك�س، دون 

وجود قيود تنظم هذا االنتقال.

حرية الو�شول اإىل املعلومات: غياب قانون يتعلق بحرية الو�سول اإىل املعلومات واحل�سول عليها،  «

كما مل يعرف املجتمع الفل�سطيني يف جتربته مع ال�سلطة الوطنية مبداأ ال�سجالت املفتوحة وحرية 

البحث  مراكز  دور  من  واأ�سعف  الفعالة،  امل�ساركة  من  حّد  الذي  االأمر  املعلومات؛  اإىل  الو�سول 

واالإعالم، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، يف التاأثري على القرارات املتعلقة بال�ساأن العام.

احلقوق واحلريات: على الرغم من ن�س القانون االأ�سا�سي على حماية احلقوق واحلريات العامة،  «

بعد  االعتداءات  هذه  حّدة  وزادت  خمتلفة،  مراحل  يف  عليها  وقعت  االعتداءات  من  الكثري  اأن  اإال 

2007، اإذ ُو�سعت قيود على العديد من  ال�سراع واالنق�سام الداخلي الفل�سطيني يف منت�سف عام 

وت�سكيل  والتعبري،  الراأي  وحرية  ال�سيا�سية،  باحلقوق  املتعلقة  تلك  ال�سّيما  هذه احلقوق احلريات، 

اجلمعيات واالجتماعات العامة. وقد اأدى تعطل املجل�س الت�سريعي اإىل غياب امل�ساءلة واالإفالت من 

العقاب، من قبل منتهكي هذه احلقوق. 

فيما يتعلق بال�شلطة الق�شائية: لقد رف�ست القيادة اإ�سدار قانون ال�سلطة الق�سائية حتى عام 2002؛ . 3

ال�سلطة، من خالل حق  رئا�سة هذه  تتحكم يف  بقيت  ال�سلطة، كما  ال�سيطرة على هذه  اأ�سهم يف  مما 

الرئي�س يف تعيني رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى وكذلك النائب العام، دون و�سع موا�سفات و�سروط �سغل 

ا يف احلاالت  هذه املنا�سب، ويف مراحل عديدة مل حترتم ال�سلطة املتنفذة قرارات املحاكم، خ�سو�سً

التي تتعّلق بالتوقيف ال�سيا�سي، اأو الف�سل من اخلدمة العتبارات �سيا�سية، كما يتم التدخل يف اختيار 

ال�سلطة  ا�ستقاللية  على  �سغًطا  يخلق  مما  التنفيذية؛  ال�سلطة  يف  النفوذ  اأ�سحاب  قبل  من  الق�ساة 

الق�سائية، ومنح �سالحيات االإ�سراف االإداري على املحاكم لوزير العدل.

برزت حماوالت لل�سيطرة على نتائج االنتخابات، من خالل اعتماد . 4 فيما يتعلق بالنتخابات التمثيلية: 

نظام االنتخاب الفردي ذو الدوائر، وحتّكم الرئي�س يف االإعالن عن موعد اإجراء االنتخابات، كذلك فاإن 

التاأجيل املتكرر لالنتخابات م�ّس باملمار�سة الدميقراطية ودورية االنتخابات، وحرم املواطنني من اختيار 
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ممثليهم، وترك ت�ساوؤالت حول جّدية �سرعية املوؤ�س�سات الر�سمية القائمة، والتوجه نحو احلكم اال�ستبدادي. 

كما اأن جلنة االنتخابات املركزية، وعلى الرغم من حياديتها وجناحها يف اإدارة اأكرث من عملية انتخابية؛ 

ميتلك  الرئي�س  كون  كافية،  غري  ال�سغوط  من  وح�سانتها  اللجنة  با�ستقاللية  اخلا�سة  ال�سمانات  اأن  اإال 

�سلطة تعيني اأع�ساء اللجنة، كما ي�ستطيع اإعادة ت�سكيل اللجنة بتغيري اأي من اأع�سائها يف اأي وقت ي�ساء.

فيما يتعلق باملوؤ�ش�شة الأمنية: تْتبع معظم االأجهزة االأمنية للرئي�س مبا�سرة، كما يتوىل الرئي�س تعيني . 5

�سنة  للتجديد  قابلة  �سنوات  ثالث  التعيني  مدة  فاإن  للقانون  ووفًقا  وقادتها،  االأمنية  االأجهزة  روؤ�ساء 

واحدة، اإال اأن الكثري من قادة املوؤ�س�سة االأمنية ا�ستمروا يف منا�سبهم ل�سنوات طويلة، وال تخ�سع املوؤ�س�سة 

االأمنية وقادتها للرقابة وامل�ساءلة من قبل املجل�س الت�سريعي، كما اأن موازناتها تظهر كرقم دون تف�سيل 

يف املوازنة العامة، ولي�س هناك تطبيق لالأحكام املتعلقة باإ�سهار الذمة املالية لقادة االأجهزة االأمنية، 

اإ�سافة اإىل االإ�سكاليات املتعلقة بامل�سرتيات والعقود التي تربمها.

فيما يتعلق باإدارة املمتلكات والأموال العامة: مّرت الكثري من ال�سنوات دون اأن تقدم احلكومة م�سروع . 6

املجل�س  2006 مل ميار�س  ومنذ عام  الت�سريعي.  للمجل�س  اأو احل�ساب اخلتامي  العامة،  املوازنة  قانون 

واالإنفاق  املوازنة  التنفيذية يف و�سع  ال�سلطة  تنفرد  اإذ  تنفيذها،  والرقابة على  املوازنة  اإقرار  دوره يف 

فلم تخ�سع  وجتاوزات عديدة على اأرا�سي الدولة،  تعّديات  ح�سلت  كما  برملانية،  رقابة  دون  منها 

الفل�سطينية  ال�سلطة  اآليات ومعايري حمددة، ومنحت  اأو  عمليات التخ�سي�س الأ�س�س قانونية وا�سحة، 

وت�سغيلها، مثل قطاعات االت�ساالت  امتيازات الإدارة مرافق عامة  القطاع اخلا�س  عدًدا من �سركات 

الثابتة واملحمول، والكهرباء، واالإ�سمنت، دون اّتباع اأ�س�س �سليمة ت�سمن املناف�سة بني موؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س، واأوجد العديد من االحتكارات خلدمات اأ�سا�سية وملدد طويلة.

اأجهزة . 7 لرئا�سة  موالني  اأ�سخا�س  اإ�سغال  على  القيادة  حر�ست  العامة:  الرقابة  باأجهزة  يتعلق  فيما 

الرقابة العامة، وتوقف دور ديوان الرقابة املالية واالإدارية على تقدمي التقارير للجهات املعنية، و�سعف 

القدرة على متابعة نتائج تقاريره، كذلك فاإن غياب املجل�س الت�سريعي عن ممار�سة دوره منذ عام 2007 

م�ّس بدور الديوان وفعالية تقاريره الرقابية. من جهة اأخرى ال تتوافر كل املتطلبات ال�ستقاللية هيئة 

مكافحة الف�ساد، وحت�سينها من ال�سغوط؛ فرئي�سها يعّينه رئي�س ال�سلطة. 

فيما يتعلق بالأحزاب ال�شيا�شية: وجود نق�س وا�سح يف االأطر القانونية التي تنظم العمل احلزبي يف . 8

التحرير الدعم  ال�سيا�سية، وتوفري منظمة  اإقرار قانون لالأحزاب  الفل�سطينية، يف ظل عدم  االأرا�سي 

املايل لالأحزاب ال�سيا�سية املن�سوية يف اإطارها فقط.
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فيما يتعلق املنظمات الأهلية: فر�س الكثري من القيود على املنظمات االأهلية، منذ منت�سف عام 2007 . 9

وحتى تاريخه، اإذ تعر�ست هذه املنظمات للمالحقة واالنتهاك يف اإطار ت�سفية احل�سابات ال�سيا�سية، 

فهناك حّل للجمعيات وم�سادرة ملمتلكاتها، ومالحقة لقادتها، ومنع لن�ساطاتها، ب�سكل خمالف للقانون.

فيما يتعلق بت�شيي�ش الإعالم الر�شمي: ا�سُتخدم االإعالم الر�سمي ب�سكل �سلبي يف ال�سراع الفل�سطيني . 10

وجهة  اإبداء  يف  للمعار�سة  جمال  وال  العامة،  امل�سلحة  ح�ساب  على  حزبية  اأهداف  لتحقيق  الداخلي 

نظرها يف اإطار االإعالم الر�سمي، كما يوجد رقابة على و�سائل االإعالم يف تناول بع�س امللفات خا�سة 

ملفات الف�ساد، ويف هذا املجال تعر�س بع�س ال�سحفيني للمالحقة واحلجز بحجة الذم.

وقدم التقرير جمموعة من التو�شيات ل�شد الثغرات امل�شار اإليها وهي:
اإعادة �شياغة النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني باجتاه تفعيل مبداأ الف�شل املتوازن بني ال�شلطات: من . 1

وتعزيز  ال�سلطات،  بني  ال�سالحيات  بتوزيع  املتعلقة  االأ�سا�سي  القانون  مواد  يف  الغمو�س  اإزالة  خالل 

الرقابة املتبادلة بينها.

وقف اإ�شغال الوظائف العامة اأو الف�شل منها على اأ�ش�ش حزبية؛ ملا فيها من خرق وا�شح للقانون، وت�سكيل . 2

جلنة عليا على اأ�س�س مهنية )جلنة النزاهة يف التعيينات للمنا�سب العليا( تتوىل الرقابة على مدى توافر 

ال�سروط املطلوبة يف املر�سحني الإ�سغال املنا�سب العليا، ومدى االلتزام باالأ�س�س القانونية املتعلقة بالتعيني.

من خالل اعتبار ذلك �سرًطا الإ�سغال املن�سب . 3 املالية:  اإقرار الذمة  املتعلقة بتقدمي  تعديل الأحكام 

واأع�سائه... الت�سريعي  والوزراء، رئي�س املجل�س  الوزراء  العليا )الرئي�س، رئي�س  للفئات  العام، خا�سة 

ما  �سحة  من  التاأكد  واإمنا  العالقة،  ذات  اجلهات  من  االإقرارات  هذه  بحفظ  االكتفاء  وعدم  اإلخ(، 

لالطالع،  مفتوحة  وجعلها  للقانون،  وفًقا  دوري،  ب�سكل  املكلفني  من  وتقدميها  معلومات  من  تت�سمنه 

ال�سّيما يف بع�س الوظائف.

املنا�سب . 4 ال�سّيما يف  العام،  ال�ساأن  اإدارة  يتوىل  لدى من  امل�شالح:  ت�شارب  ت�شريع خا�ش مينع  اإقرار 

العليا، واعتماد اإجراءات وا�سحة لو�سع هذا الت�سريع مو�سع التطبيق يف املوؤ�س�سات العامة.

اإقرار قانون حرية الو�شول للمعلومات وحق املواطن يف احل�شول عليها؛ ملا لذلك من دور يف تعزيز . 5

�سفافية االإجراءات احلكومية.

تفعيل املجل�ش الت�شريعي الفل�شطيني لوقف تفّرد ال�سلطة التنفيذية بالقرارات دون رقابة اأو م�ساءلة، . 6

والعمل على ت�سمني النظام الداخلي للمجل�س الت�سريعي حقوًقا للمعار�سة الربملانية، خا�سة يف اإ�سغال 

مراكز قيادية يف موؤ�س�سات املجل�س؛ للحيلولة دون تفّرد االأغلبية وا�ستبعاد املعار�سة.

اللتزام مبواد القانون الأ�شا�شي وقانون ال�شلطة الق�شائية فيما يتعلق با�ستقاللية الق�ساء، وااللتزام . 7

بتنفيذ اأحكامه، و�سد الثغرات املوجودة يف قانون ال�سلطة الق�سائية التي ت�سّكل مدخاًل للم�ّس با�ستقاللية 
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الق�ساء والتدخل يف �سوؤونه، والتاأكيد اأن النائب العام جزء من اجلهاز الق�سائي ويتبع له.

الإ�شراع يف اإجراء النتخابات الت�شريعية والرئا�شية، باعتبار ذلك اإحدى اأهم اأدوات التداول ال�سلمي . 8

تعيينهم،  طريقة  يف  النظر  اإعادة  خالل  من  املركزية،  االنتخابات  جلنة  ا�ستقاللية  وتعزيز  لل�سلطة، 

وحت�سيينهم من ال�سغوط التي مت�ّس بنزاهة العملية االنتخابية.

وااللتزام . 9 الت�سريعي،  املجل�س  لرقابة  وموازناتها  ال�شيا�شي،  للم�شتوى  الأمنية  الأجهزة  قادة  اإخ�شاع 

باملدد املحددة قانوًنا ملُدد اإ�سغال قادة االأجهزة ملنا�سبهم، وعدم التدخل يف احلياة املدنية، واحرتام 

احلقوق واحلريات العامة.

مواعيدها . 10 يف  الت�شريعي  للمجل�ش  اخلتامي  واحل�شاب  العامة  املوازنة  م�شاريع  بتقدمي  احلكومة  التزام 

املحددة قانونا للمجل�س الت�سريعي، ووقف التجاوزات املتعلقة باأرا�سي الدولة، ال�سّيما التخ�سي�سات التي متت 

على اأ�س�س حزبية وفئوية وخا�سة، وا�ستعادة االأرا�سي التي منحت بطريقة غري م�سروعة، واإ�سدار قانون ينظم 

منح االمتيازات يف اخلدمات، وا�ستغالل املوارد العامة على اأ�س�س من ال�سفافية والتناف�س ومنع االحتكار. 

ومّدهما . 11 الف�شاد،  مكافحة  ولهيئة  والإدارية  املالية  الرقابة  لديوان  والفعالية  ال�شتقاللية  تعزيز 

باالإمكانيات واخلربات الكافية، وحت�سينهما من ال�سغوط التي قد جتعل من تناولهما لق�سايا الف�ساد 

انتقائية، اأو لت�سفية ح�سابات �سيا�سية. 

وجود حاجة ُملّحة ل�شتكمال منظومة الت�شريعات اخلا�شة باحلق يف التنظيم احلزبي، باعتبار ذلك . 12

اأحد ال�سروط لتحقيق احلماية لهذه احلقوق، وتعزيز الدميقراطية الداخلية يف القوى ال�سيا�سية، ووقف 

�سيا�سة حظر الن�ساط ال�سيا�سي لبع�س القوى ال�سيا�سية، �سوًءا يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة.

التوقف عن انتهاك اأحكام القانون، ال�سّيما فيما يتعلق بحق التجمع ال�سلمي، وحق اإقامة اجلمعيات واملنظمات . 13

االأهلية، ووقف مالحقتها وت�سنيفها على اأ�س�س حزبية، ووقف القيود االأمنية على حق التجمع ال�سلمي.

اإعالًما . 14 وقف ا�شتخدام الإعالم الر�شمي يف احلمالت الدعائية ومل�شالح حزبية وفئوية �شّيقة، باعتباره 

وطنيًّا ال حزبيًّا، ووقف الرقابة على حرية االإعالم يف تناول ملّفات الف�ساد من خالل اإرهاب ال�سحفيني 

واحتجازهم بحجة القذف والذم.
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اإّن مقاربة ظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي يف اجلمهورية اليمنية التي اّت�سقت يف 

جمال دول الربيع العربي وافرتقت عنها يف ماآل »احتجاجاتها املجتمعية 

بت�سوية  انتهت  التي   )  2011 –  1990  ( احلاكم  ال�سيا�سي  النظام  �سد 

ال�سراع من خالل املبادرة اخلليجية واآلياتها التنفيذية يف نوفمرب 2011، 

خالل  من  التغيري  واإحداث  ال�سلطة،  لنقل  طريق  خارطة  ر�سمت  والتي 

املرور مبرحلة انتقالية. ومايهّمنا االإ�سارة اإليه اأن االتفاقية، نقلت ال�سلطة 

اإىل نائبه، متهيًدا النتخابه رئي�ًسا توافقيًّا،  ر�سميًّا من رئي�س اجلمهورية 

يف انتخابات غري تناف�سية. ويف نف�س الوقت اأبقت على بنية النظام خالل 

مينح  مل  الذي  االأمر  التوافق؛  اآلية  على  تاأ�س�ست  التي  االنتقالية  املرحلة 

بل حافظ على هيمنته  اأع�ساء احلكومة فح�سب،  ال�سابق ن�سف  النظام 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  كبري  وجزء  والق�سائية،  الت�سريعية  ال�سلطة  على 

واالأمنية واال�ستخبارية ذات الوالء لراأ�س النظام. 

 2011  -1990( احلاكم  النظام  با�ستمرار  الت�سوية  مبادرة  اأ�سهمت  لقد 

�سيا�سية  م�سالح  كجماعة  والرتابط،  اجلذور  عميق  ون�سق  كمنظومة   )

وع�سكرية واأمنية وجتارية واجتماعية.

وبناًء على ما تقدم، فاإننا ال نعترب اأن املرحلة االنتقالية اأحدثت القطيعة مع 

اآليات ا�ستغال احلقل ال�سيا�سي، وبنية ال�سلطة ال�سابقة؛ فالتمييز �سيا�سي 

مرحلة  خالل  بالغة،  اأهمية  الدرا�سية  هذه  تكت�سب  هنا  ومن  ووالئي. 

اإعادة �سياغة العالقة بني ال�سلطة واملجتمع على م�ستوى الن�س ) العقد 

االجتماعي ( ومن خالل اعتبار مقاربه ظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي �سرًطا 

قبلًيا الإعادة البناء الر�سيد. وقبل ال�سروع يف حتقيق ذلك، البد اأن نحدد 

 واقتنا�س الدولة املتداول يف هذه الورقة. 
66

مفهومي الف�ساد ال�سيا�سي

الفساد السياسي في اليمن

66  ملزيد من التف�سيل انظر موؤ�سر الف�ساد يف االأقطار العربية: اإ�سكاليات القيا�س واملنهج ) بريوت: املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد، 2010. (
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الف�ساد ال�سيا�سي هو ا�ستخدام املواقع ال�سيا�سية العليا لتحقيق منافع خا�سة، ويتم ذلك من خالل: . 1

عدم تداول �سلطات احلكم واحتكارها ل�سالح نخبة حمدودة.  «

تقييد الف�سل بني ال�سلطات الثالث.  «

التالعب يف االنتخابات وتزوير اإرادة الناخبني.  «

�سيطرة جتمعات امل�سالح على العملية ال�سيا�سية ل�سالح هيمنة تنظيم �سيا�سي. «

2 . )state capture consumption ( اقتنا�س الدول

وهي عملية اقتنا�س للدولة بو�سائل عديدة، منها اأدوات الف�ساد ال�سيا�سي وو�سائله، وتعد هذه العملية من 

اأخطر اأنواع الف�ساد؛ الأنها توؤّدي اإىل ا�ستبعاد القاعدة الوا�سعة من جماهري املواطنني وتهمي�سها، وتقلي�س 

م�ساركتها، وتوجيه �سيا�سات الدولة اإىل خدمة م�سالح الفئة اأو النخبة احلاكمة امل�سيطرة على اأجهزة الدولة. 

اأّوًل احتكار ال�شلطة وترّكزها:

 ) القوانني  منظومة   ( ا  ن�سًّ ال�سلطة  الحتكار  ممنهجة  عمليات  احلاكم  ال�سيا�سي  النظام  اتبع  لقد 

وممار�سًة اإثر حرب �سيف 1994 التي مل تتوقف عند اإزاحة احلزب اال�سرتاكي اليمني – احلزب احلاكم 

جلمهورية اليمن الدميقراطية، و�سريك احلزب احلاكم يف اجلمهورية اليمنية املوؤمتر ال�سعبي العام.

الع�سكرية  وقياداته  ال�سيا�سية  لرموزه  جربي  اإق�ساء  مت  واحد  دويل  كيان  ففي  الدولتني،  دمج  يف 

احلزب  اأموال  م�سادرة  وكذا  والوظيفي،  واالإعالمي  ال�سيا�سي  احلقل  من  واحلزبية،  واالأمنية 

ال�سيا�سية  العمليات  اإدارة  يف  و�سركائه  حلفائه  كل  مع  االرتباط  وفّك  ومقراته،  اليمني  اال�سرتاكي 

املجتمعي  الف�ساء  على  االأحادية  ال�سيطرة  لفر�س   ،1994-1990 املّدة  خالل  الع�سكرية  وقياداته 

االآلّيات  تلك  واأول  واملرحلية،  املتزامنة  العمليات  من  بعدد  قام  ذلك  ولتحقيق  حقوله.  مبختلف 

واالأمنية  الع�سكرية  واملوؤ�س�سات  الثالث،  ال�سلطات  على  وال�سيطرة  الد�ستورية،  التعديالت 

له.  املوالية  احلزب  اأو  القبيلة  اأو  املنطقة  اأو  االأ�سرة  اأفراد  من  �سخ�سيات  تعيني  خالل  من  واملدنية، 

لقد اأدت التعديالت الد�شتورية يف الفرتة من 1994 وما بعدها اىل: 

منح رئي�س اجلمهورية/ رئي�س ال�سلطة التنفيذية حق تعيني كبار موظفي الدولة املدنيني والع�سكرين  «

وعزلهم، مبن فيهم نائب الرئي�س.

تكليف رئي�س احلكومة وت�ساور رئي�س اجلمهورية معه عند اإختيار وزارته القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.  «

انعدام اإمكانّية اإحالة رئي�س اجلمهورية للمحاكمة : يكون اتهام رئي�س اجلمهورية باخليانة العظمى اأو  «

بخرق الد�ستور، اأو باأي عمل مي�س ا�ستقالل البالد و�سيادتها، بناء على طلب من ن�سف اأع�ساء جمل�س 
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النواب، وال ي�سدر قرار االتهام اإال باأغلبية ثلثي اأع�سائه، وهي م�ساألة غري ممكنة؛ فالنظام يوظف كل 

�سلطاته وموارده واإمكانياته لتحقيق االأغلبية املريحة. 

احتكار اّتهام �ساغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا وحماكمتهم: منح القانون رقم )6 ( ل�سنة 1995  «

ال�سلطة  لرئي�س  الدولة،  يف  العليا  التنفيذية  ال�سلطة  وظائف  �ساغلي  وحماكمة  اتهام  اإجراءات  ب�ساأن 

التنفيذية، حق االإحالة واملحاكمة ل�ساغلي وظائف ال�سلطة العليا.

ازدواجية متثيل االإرادة: يهيمن احلزب احلاكم على جمل�س النواب املنتخب باأغلبية مريحه، ويعمل على  «

حتقيق ذلك بكل الو�سائل، وين�ّس الد�ستور على اإن�ساء جمل�س ال�سورى كهيئة ا�ست�سارية له، اإال اأنه ميار�س 

ال�سلطتني،  التوازن بني  وعليه ال ميكن احلديث هنا عن اختالل  ا.  اأي�سً للد�ستور  وفًقا  ت�سريعية،  مهام 

واإمنا عن حتويل ال�سلطة الت�سريعية اإىل امتداد جمايل لل�سلطة التنفيذية. 

هيمنة ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطة الق�سائية: على الرغم من ن�ّس املنظمة القانونية على ا�ستقاللية  «

ال�سلطة الق�سائية، اإال اأنه على م�ستوى املمار�سة تهيمن التنفيذية، من خالل تعيني رئي�س جمل�س الق�ساء 

االأعلى، وتعيني اأع�ساء النيابة ِبطرق عدة، من املنتمني للجهاز االأمني، والتداخل يف تعيني روؤ�ساء املحاكم 

والنيابات، واختيار طلبة املعهد العايل للق�ساء. 

التداول ال�شلمي لل�شطلة :

ا  منذ االنتقال من االأحادية احلزبية اإىل التعددية عام 1990 م حتى نوفمرب 2011 مل ت�سهد اليمن تداواًل �سلميًّ

لل�سلطة؛ فاالنتخابات الرئا�سية هدفها جتديد ال�سرعية، كما االلتفاف من خالل التعديالت الد�ستورية ل�سكل 

نظام احلكم – من جمل�س رئا�سي اإىل اأحادي اأو من خالل متديد املّدة الرئا�سية.

 

الرقابة  « موؤ�س�سات  احلاكمة  ال�سلطة  اأفرعت  لقد  وظائفها:  من  واملحا�سبة  وامل�ساءلة  الرقابة  موؤ�س�سات  اإفراغ 

من  واملحا�سبة  وامل�ساءلة  الرقابة  موؤ�س�سات  احلاكمة  ال�سلطة  اأفرعت  لقد  وظائفها.  من  واملحا�سبة  وامل�ساءلة 

وظائفها، حيث عملت ال�سلطة الت�سريعية كامتداد عاٍل لل�سطلة التنفيذية، كما اأن�ساأت الهيئة العليا ملكافحة الف�ساد 

يف بيئة قانونية معيقة، حيث تتداخل وظائفها مع اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ونيابة االأموال العامة.... 

اإلخ. عالوة على عدم حيادية اختيار اأع�سائها، حيث يختار جمل�س ال�سورى املعني 30 �سخ�سية، ليتم يف مرحلة 

ثانية اختيار 9 �سخ�سيات اأع�ساء من قبل جمل�س النواب الذي يهيمن عليه احلزب احلاكم باأغلبية مريحه. 
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وعلى الرغم من كل ما تقدم، فاإن الهيئة العليا ملكافحة الف�ساد حمدودة ال�سالحيات؛ فعلى �سبيل املثال 

�سالحية اإحالة �ساغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا من اخت�سا�س رئي�س اجلمهورية/ رئي�س ال�سلطة 

التنفيذية، وفًقا للقانون رقم ) 6 ( ل�سنة 1995م.

ثانًيا اقتنا�ش الدولة:

وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  االأحزاب  اإ�سعاف  ومنها  ال�سلطة،  املمنهجة الحتكار  العمليات  تلك  كل  اأدت  لقد 

املجتمع املدين، ونقابات العمال، وتقوية الرموز التقليدية، وتعميم االأعراف واالأحكام القبلية على ح�ساب 

اإىل  واال�ستخبارية  واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حتويل  مت  حيث  الدولة،،  اقتنا�س  اىل  القانون  �سيادة 

قطاعات غري موؤ�س�سية، ترتبط قيادتها برئي�س ال�سلطة التنفيذية، دون املرور بوزارتي الدفاع والداخلية. 

تلك  اأو  املبا�سرة،  املخ�س�سة  امليزانيات  على  ت�ستويل  التي  قيادتها  لدى  الف�ساد  ُعّمم  والئها  ول�سمان 

الدولة وثرواتها اال�ستخراجية وم�ساريعها  اأرا�سي  الوهمية. كما مت اال�ستيالء على  املر�سودة، ال �سيما 

قبل  من  العموالت  باأخذ  اأو  بالباطن  بال�سراكة  ف�ساد،  �سفقات  خالل  من  بها،  والتفريط  اال�ستثمارية 

االأ�سرة والنخبة احلاكمة. 

الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأفرغت  الدولة واملجتمع،  �سوؤون  اإدارة  املتبعة يف  واالآليات  ال�سيا�سيات  تلك  اإن 

والت�سريعية والق�سائية والرقابية واالنتخابات من وظائفها. لقد اأدى احتكار ال�سلطة اإىل اأزمة م�ساركة 

حادة، عرّبت عن نف�سها من خالل:

تعرّث احلوار بني النظام ال�سيا�سي واأحزاب املعار�سة حتى بعد متديد مّدة الربملان ل�سنتني، واتخاذ  «

احلزب احلاكم املوؤمتر ال�سعبي العام قرار الذهاب اإىل االنتخابات منفرًدا، مقابل مقاطعة اأحزاب 

املعار�سة الرئي�سة لها. 

ال�سمال  « مع  االرتباط  بفك  املطالبة  حّد  اإىل  التدريجي،  مطالبه  وتنامي  اجلنوبي  احلراك  انبثاق 

اليمني. 

حروب �سعده ال�سّت بني النظام احلاكم واأن�سار اهلل ) احلوثيني (  «

عدم حدوث تداول �سلمي لل�سطلة خالل الفرتة من 1990-2011م  «

تدينّ ثقة اجلماهري بالدميقراطية واالأحزاب ال�سيا�سية الفاقدة لالقتدار ال�سيا�سي.  «

تديّن موؤ�سرات التنمية االإن�سانية.  «

انبثاق االحتياجات املجتمعية عام 2011.  «

وبناء على ما تقدم ميكنننا تاأكيد ترابط الف�شاد ال�شيا�شي واقتنا�ش الدولة يف الق�شاء املجتمعي اليمني.
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التو�شيات:

بناًء على ما تقّدم، ميكننا القول اإن الف�ساد ال�سيا�سي واقتنا�س الدولة جاء بفعل �سيا�سة واآليات مدركة، اّتبعها 

النظام ال�سيا�سي احلاكم )1990-2011(، من خالل عمليتني متالزمتني االأوىل: د�ستورية وقانونية والثانية: 

بيد رئي�س اجلمهورية  والنفوذ واحتكارها  القرار  اإىل جتميع م�سادر  اأدت  عملّية )املمار�سة(، حم�سلتهما 

)رئي�س ال�سلطة التنفيذية(. ونظًرا لعمق االأثر املحدث جمتمعًيا بفعل تراكم املمار�سة؛ فاإن املعاجلة تتطّلب 

تدخالت عقالنية واعية، ُتف�سي خمرجاتها اإىل اإحداث تغيري يف بنية ال�سلطة واملجتمع، تتاأ�س�س على عدد 

اأفقًيا  اإقرار الف�سل بني ال�سلطات الثالث وتوزعها  من املبادئ: ال�سعب م�سدر ال�سلطات، �سيادة القانون، 

احلقوق  لتلك  ال�سامنة  القانونية  املوؤ�س�سات  وتوفري  وحمايتها،  احلقوق  �سمان  وممار�سًة،  ا  ن�سًّ وراأ�سًيا، 

الفردية واجلماعية. ومبا اأن اجلمهورية اليمنية �سهدت احتجاجات جمتمعية عام 2011 – يف ظّل الربيع 

ال�سابق  النظام  بني  منا�سفة،  ال�سيا�سي  احلقل  وتقا�سم  النظام،  راأ�س  اإزاحة  اإىل  نتائجها  – اأدت  العربي 

اإعادة �سياغة  والقوى املحتجة، وفًقا للمبادرة اخلليجية التي ت�سّمنت املرور مبرحلة انتقالية، يتم خاللها 

الوطني  اآلية احلوار  قبل  وقيمها، وذلك من  الدميقراطية  بناًء على مبادئ  واملجتمع،  ال�سلطة  العالقة بني 

ال�سامل بني خمتلف املكونات والقوى.

 وعلى الرغم من انتهاء احلوار الوطني و�سدور وثيقة احلوار الوطني، واإن�ساء جلنة �سياغة الد�ستور، بناًء 

وترجمة لتلك الوثيقة؛ اإال اأننا نرى اأن التو�سيات وتاأكيدها يف هذه املرحلة التاأ�سي�سية حتتل اأهمية م�ساعفة، 

بناًء على املبادئ والقيم الدميقراطية،  واإعادة �سياغتها  القانونية،  الد�ستور واملنظومة  اإلغاء  وعليه نقرتح 

ومعايري احلكم الر�سيد، ونوؤكد بهذا اخل�سو�س ما ياأتي:

ا و�سمان التطبيق(. « ال�سعب م�سدر ال�سلطات )ن�سً

الن�س على اقت�سار الفرتة الرئا�سية بفرتتني غري قابلة للتعديل. «

�سمان الفر�س املت�ساوية بني مكونات العمل ال�سيا�سي واملواطنني للرت�سح لالنتخابات الرئا�سية، ومبا يحول دون  «

هيمنة االأغلبية على االأقلية اأو على االأفراد امل�ستقلني، ونف�س ال�ساأن لل�سلطة الت�سريعية، والهيئات املحلية... اإلخ.

�سيادة القانون. «

�سبط التوازن بدقة بني ال�سلطات الثالث. «

الن�س على انتخاب الهيئات الت�سريعية من قبل ال�سعب )اإلغاء جمل�س ال�سعب احلايل املعني(. «

انتخاب جمل�س الق�ساء االأعلى واملحكمة الد�ستورية العليا من قبل اجلمعية العمومية ونقابة املحاميني. «

ي لـِ: « الن�س د�ستورًيا على التاأكيد املواثيق الدولية حلقوق االإن�سان واإعمالها، مع اإفراد ن�سّ

• اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 	

• احلق يف احل�سول على املعلومات 	
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• حرية الراأي والتعبري	

• املرونة الد�ستورية والقانونية على اإجراءات رفع احل�سانة على اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية و�ساغلي 	

الوظائف العليا.

خ�سوع كل موظفي الدولة يف خمتلف القطاعات الع�سكرية واالأمنية واملدنية للم�ساءلة واملحا�سبة. «

اإلغاء حق الرئي�س يف تعيني نائب له واال�ستعا�سة عنه باالنتخاب للرئي�س ونائبه. «

6 ل�سنة 2005 ب�سان اإحالة �ساغلي وظائف ال�سلطة التنفيذية العلياوحماكمتهم، الذي ين�س  « اإلغاء القانون رقم 

هيئة  اإىل  احلق  ذلك  واإعادة  العليا،  التنفيذية  ال�سلطة  موظفي  كبار  اإحالة  اجلمهورية  رئي�س  اأي  احتكار  على 

االخت�سا�س )الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد(.

اإلغاء الن�سو�س القانونية – اأرا�سي وعقارات الدولة – التي متنح حق منح االأرا�سي لرئي�س اجلمهورية، واإعادة  «

�سياغة القوانني واالإجراءات املّتبعة بني م�سلحة اأرا�سي وعقارات الدولة وهيئة اال�ستثمار، مبا ي�سمن قانونية 

منح االأرا�سي بهدف اال�ستثمار و�سفافيته وغريها، وكذا �سمان ا�سرتدادها، من خالل اإجراءات ق�سائية خالل 

مّدة وجيزة، عالوة على االإجراءات اجلزائية يف حال املخالفة ملقا�سد منحها وم�سوغاته. واأخرًيا خ�سوع م�سار 

االإجراءات املتبعة للرقابة وامل�ساءلة واملحا�سبة، وتدفق املعلومات.

املغت�سبة،  « االأوقاف وعقاراتها  اأرا�سي  العمل اجلاد ال�سرتداد  ن�سّدد على  ا،  اأي�سً والعقارات  االأرا�سي  ويف �سياق 

ورفع مقدار االنتفاع بها، ب�سعرها الواقعي. ولن يتحقق ذلك اإال من خالل جتميع اجلهود يف اآلية م�سرتكة بني: 

الرقابة  وهيئات  االعالم،  وو�سائل  املدين،  املجتمع  ومنظمات  الداخلية،  ووزارة  العدل،  ووزارة  االأوقاف،  وزارة 

واملحا�سبة وامل�ساءلة.

اإن مكافحة الف�ساد بكل اأمناطه يتطلب بنية موؤ�س�سية متعددة االأدوار يف ن�سق وظيفي؛ وعليه ن�سّدد على: «

• الف�ساد، اجلهاز 	 العليا ملكافحة  الوطنية  الهيئة  النزاهة:  الناظمة ملنظومة  القانونية  املنظومة  اإلغاء 

املركزي للرقابة واملحا�سبة، نيابة االأموال العامة،.....اإلخ، مبا يزيل ت�سارب املهام واالخت�سا�سات 

االإن�سان، ومعايري احلكم اجليد،  الدولية حلقوق  للمواثيق  القوانني وفًقا  واإعادة �سياغة  وتداخلها، 

ومبا يحقق مقا�سد الن�ساأة.

• املدين 	 املجتمع  موؤ�س�سات  اعتبار  يتم  بحيث  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  �سياغة  اإعادة 

طرًفا اأ�سياًل. 

• امل�سادقة على م�سروع قانون حماية املبلغني وال�سهود واخلرباء يف ق�سايا الف�ساد )ُجمد(.	

• اإ�سدار قانون ت�سارب امل�سالح.	

• تعديل ا�سم اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة واخت�سا�سته، مبا يزيل تداخل اخت�سا�ساته والهيئة 	

الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد؛ وعليه نقرتح ت�سميته: اجلهاز املركزي للمراجعة العامة.

• خ�سوع منظومة النزاهة، مبا فيها الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد للرقابة وامل�ساءلة واملحا�سبة 	

)يتم االتفاق على االإجراءات واالآليات من التجارب الدولية(.
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• اإلغاء االأ�سا�س القانوين والتنظيمي للموؤ�س�سات واللجان واالإدارات املخت�سة باملجاالت اأدناه، واإعادة 	

والنزاهة  الكفاءة  اأ�سا�س  على  اأع�سائها،  انتخاب  و�سمان  واإدارًيا،  مالًيا  م�ستقلة  كهيئات  اإن�سائها 

وال�سفافية:

الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد.. 1

اجلهاز املركزي للمراجعة العامة )وبقية منظومة النزاهة(.. 2

جلنة �سوؤون االأحزاب ال�سيا�سية.. 3

جلنة �سوؤون املوؤ�س�سات املدنية واالأهلية.. 4

اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء.. 5

الهيئة الوطنية حلقوق االإن�سان )اإلغاء الوزارة(.. 6

الهيئة الوطنية لالإعالم )اإلغاء الوزارة(.. 7

• العليا 	 الوطنية  الهيئة  وب�سفة خا�سة  النزاهة،  ملنظومة  وال�سنوية  والن�سفية  الدورية  التقارير  ن�سر 

ملكافحة الف�ساد، واجلهاز املركزي للمراجعة العامة.

• اإعمال قانون احلق يف احل�سول على املعلومات.	

• العاملني 	 بخ�سوع  يتعلق  فيما  القانونية  واالزدواجية  النافذ،  واملطبوعات  ال�سحافة  قانون  اإلغاء 

للقيم  وفًقا  جديد  قانون  واإ�سدار  اجلزائية،  واالإجراءات  العقوبات  لقانون  ال�سحافة  جمال  يف 

الدميقراطية واملواثيق الدولية ذات العالقة.

• املالية، 	 وزارة  قبل  من  للدولة  العامة  امليزانية  اإعداد  يف  املتبعة  االإجراءات  يف  ال�سفافية  �سمان 

ومناق�ستها وامل�سادقة عليها من قبل ال�سلطة الت�سريعية، وكذا احل�ساب اخلتامي.

• وامل�سادقة 	 االتفاقيات  لعقد  اتباعها  املتوجب  واالإجراءات  اجلهات  تنظم  قانونية  منظومة  اإ�سدار 

عليها، يف خمتلف القطاعات اال�ستخراجية واال�ستثمارية... اإلخ، و�سمان �سفافية االإجراءات املتبعة 

واملعلومات ال�سادرة، وفًقا ملواعيدها املرحلية لهيئات الرقابة واملحا�سبة وامل�ساءلة.

• اعتماد قاعدة معلوماتية عالية الدقة والتقنية ملوظفي الدولة يف القطاع الع�سكري واالأمني واملدين، 	

مبا مينع االزدواجية الوظيفية والتوظيف الوهمي الذي ي�ستنزف ميزانية الدولة، باعتبار ذلك اأحد 

االإجراءات املهمة ملكافحة الف�ساد.

• اإعداد �سجّل انتخابي باعتماد و�سائل تقنية عالية.	

• اعتماد نظام القائمة الن�سبية املفتوحة اأو املغلقة.	
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املقــدمــة
الف�ساد ال�سيا�سي هو من االأمرا�س املزمنة وامل�ست�سرية يف العامل العربي، 

ومرّده اإما اإىل االأنظمة القائمة التي متنع على املواطنني التدّخل يف �سوؤون 

الدولة واإداراتها على جميع امل�ستويات، واإما اإىل امل�ستوى الثقايف املتدين 

ب�سكل عام، عند املواطن العربي، اإىل جانب جهله حلقوقه املدنية.

ا، واإمنا  وما ي�سيب العامل العربي والعامل الثالث عامة، ي�سيب لبنان اأي�سً

الدميقراطي  النظام  اأهمها طبيعة  الأ�سباب عديدة،  وذلك  اأخّف؛  بن�سبة 

الربملاين، واحلريات العامة املكر�سة يف الد�ستور، واأهمها حرية ال�سحافة، 

العامة،  االإدارات  االأخطاء يف  املراقبة وك�سف  تتيح  التي  واالإعالم عامة، 

واتهام امل�سوؤولني ب�سكل عام؛ االأمر الذي يخفف من حدة الف�ساد املوجود، 

وذلك بعك�س معظم اأنظمة احلكم يف العامل الثالث.

واقع النظام ال�شيا�شي، واأ�شا�س الف�شاد يف لبنان
قبل العام 1975، كانت اللعبة ال�سيا�سية الظاهرة يديرها من وراء ال�ستار 

ال�سراع ال�ُسّني املاروين، واأحياًنا الدرزي، واأما بعد العام 1990 فقد ان�سم 

ا  اإىل هذا ال�سراع العب جديد هو ال�سيعة الذين عرفوا انفجاًرا دميغرافيًّ

قلَّ نظريه، ناهيكم عن تنظيمهم املحكم حتت لواء حزب عقائدي.

م�ساحلها  عن  الدفاع  طائفة،  كل  هموم  بني  من  جعل  الواقع  هذا  اإن 

عامل  يف  فريًدا  اأمًرا  اأنتج  االأمر  هذا  االأخرى،  الطوائف  جتاه  ومواقعها 

عن  يدافع  من  هو  فالزعيم  الطوائف.  بزعماء  يعرف  ما  هو  ال�سيا�سية، 

حقوق طائفته يف الرتكيبة ال�سيا�سية، اإىل جانب اهتمامه بال�ساأن العام، 

وهوؤالء الزعماء هم على نوعني:

نوع ي�ستمد زعامته ونفوذه اإما من قوة �سخ�سيته، واإما المتالكه روؤية أ. 

خا�سة للواقع اللبناين، ولدوره يف املنطقة؛ كونها اإما من زاوية فل�سفية، 

اأو تاريخية... اإىل جانب انخراطه يف اخلدمة العامة. االأمر الذي اأن�ساأ 
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له اتباًعا وموؤيدين، غالًبا ما اقت�سروا على اأبناء طائفته.

نوع اآخر، انتهازي، بحاجة اإىل دعم اأبناء طائفته املتوا�سل، للمحافظة ب. 

على زعامته؛ مما يدفعه اإىل تغطية املتجاوزين منهم )ولو كانوا من 

ل�ستى  مرتكبني  بكلمة،  اأو  العام،  املال  �سارقي  اأو  املمنوعات  زارعي 

له يف  املوالني  من  تعيني من هم  اإىل  �سعيه  اإىل  اإ�سافة  التجاوزات(، 

مراكز الدولة احل�سا�سة، ت�سهياًل له لتغطية التجاوزات واملتجاوزين، 

واملحافظة بالتايل على زعامته.

اإن هذا النوع الثاين من الزعامات هو م�سدر الف�ساد ومغّذيه وحاميه، 

واأحيانا كثرية من ممار�سيه �سخ�سيًّا، متاأكدا من اإفالته من العقاب، 

نتيجة للم�ساومات وتبادل امل�سالح مع اأمثاله.

فيما يتعلق باخلطوط العامة يف النظام ال�شيا�شي اللبناين

 
67

تن�س الفقرة )ج( من البند االأول من »وثيقة الوفاق الوطني اللبناين«

على اأن »لبنان جمهورية دميقراطية برملانية، تقوم على احرتام احلريات 

االجتماعية  العدالة  وعلى  واملعتقد،  الراأي  حرية  طليعتها  ويف  العامة، 

وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز اأو تف�سيل«.

كما ن�ست الفقرة )د( على اأن »ال�سعب م�سدر ال�سلطات و�ساحب ال�سيادة 

ميار�سها عرب املوؤ�س�سات الد�ستورية«.

ون�ست املادة )هـ( على اأن »النظام قائم على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات 

وتوازنها وتعاونها«.

اإن الد�ستور هو املج�سد العملي للنظام ال�سيا�سي اللبناين، وهو م�ستوحى 

من د�ستور اجلمهورية الثالثة يف فرن�سا، واإن كان قد خ�سع لعدة تعديالت 

احلياة  تطور  ومن  البالد،  بها  متّر  كانت  التي  الظروف  من  م�ستوحاة 

العامة.

67 وثيقة الوفاق الوطني التي اأقرها اللقاء النيابي يف مدنية الطائف باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1989/1/22 �سدقها جمل�س النواب يف جل�سته املنعقدة يف 

القليعات بتاريخ 1989/11/5 )م( و�سدر يف 1990/9/21.
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مبوجب هذا الد�ستور، تق�سم ال�سلطات يف لبنان اإىل �سلطة تنفيذية يتوالها جمل�س الوزراء جمتمًعا، و�سلطة 

وحدتها  ورمز  الدولة  راأ�س  فهو  اجلمهورية،  رئي�س  اأما  ق�سائية.  و�سلطة  النواب،  جمل�س  يتوالها  ت�سريعية 

واملوؤمتن على ح�سن تطبيق الد�ستور، وامل�سوؤول عن �سالمة االأرا�سي اللبنانية.

كما ين�س الد�ستور على �سالحيات كل �سلطة ب�سكل وا�سح، يحول دون اأي تداخل اأو ت�سارب فيما بينها، اأي 

اأن تلتزم كل �سلطة حدود اخت�سا�سها. ومل يحدث اأن طراأ اأي خلل على هذا ال�سعيد منذ فجر اال�ستقالل، 

وحتى اليوم.

ومن االأمثلة على ما تقدم نورد االآتي:

ن�ست املادة 16 من الد�ستور على ما ياأتي: »تتوىل ال�سلطة امل�سرتعة هيئة واحدة هي جمل�س النواب«.

ون�ست املادة 17 منه على ما ياأتي: »تناط ال�سلطة االإجرائية مبجل�س الوزراء«.

اإمنا يف التطبيق العملي لهذه الن�شو�س

توالت  االنتهازيني؛  الطوائف  زعماء  وب�سبب  االأر�س،  على  الفعلي  الواقع  وب�سبب  الطائف،  اتفاق  ومنذ 

التعقيدات يف عمل املوؤ�س�سات الد�ستورية، وال�سّيما عمل ال�سلطة التنفيذية )اأو االإجرائية(، فعند كل م�سروع 

كبري، على ال�سعيد الوطني، تن�ساأ اأزمة �سيا�سية مرّدها اإىل تدخل ال�سيا�سيني وزعماء الطوائف، جللب اأكرب 

من  يحد  الذي  االمر  واعذار خمتلفة،  �ستائر  �سخ�سيا، حتت  لهم  اأو  ملنطقتهم  اأو  لطائفتهم  ك�سب ممكن 

فاعلية ال�سلطة التنفيذية، التي ت�سطر للتوفيق بني م�سالح كل هوؤالء، وطلباتهم، على ح�ساب امل�سروع بفكرته 

اال�سا�سية.

واالزمات اياها تن�سب عند تعيني واحد من موظفي الفئة االوىل اأو اأي موظف اآخر يف مركز ح�سا�س، اإذ اإن 

كل زعيم اأو مرجع يريد ان يكون هذا املركز الأحد اأتباعه. 

وهنا ل بد من التذكري مبا ياأتي:

، مهمتها اإجراء مباراة لتعيني الفائزين فيها، يف 
68

يوجد يف لبنان هيئة ر�سمية تدعى جمل�س اخلدمة املدنية

الوظائف التي تطلب ملىء �سواغرها االإدارات املعنية.

68 املوؤ�س�س باملر�سوم اال�سرتاعي رقم 150 تاريخ 1959/6/12.
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عند انطالقتها، كانت تقوم هذه الهيئة بعملها بكل جدية ونزاهة، بحيث ياأتي تعيني املوظفني ب�سورة اآلية 

وبح�سب الن�سو�س ذات ال�سلة. ولكن، وبعد مرور عدة �سنوات، بداأ ال�سيا�سيون والزعماء يعملون على تعطيل 

دورها؛ الأنها تقف حاجزا دون تعيني جماعتهم يف الوظائف الر�سمية.

كان من نتيجة ذلك اأْن دخاللف�ساد اإىل كل فروع االإدارات الر�سمية، اإىل جانب الفراغ الذي اأ�ساب معظم 

مثل:  من  عبارات  الر�سمية،  واالإفادات  االأوراق  على  التواقيع  اإىل جانب  نقراأ،  اأ�سبحنا  بحيث   
69

الوظائف،

ال�سيا�سيني  ت�سادم  – اإىل  – طبعا  مرّده  وذلك  بالتكليف...  الفالين  امل�سوؤول  اأو  باالإنابة  الفالين  املدير 

اأيًّا من هذه املراكز، انطالًقا من م�ساحلهم؛ فيبقى املركز �ساغًرا  والزعماء حول ال�سخ�س الذي �سيمالأ 

.
70

لعدة �سنوات، كما ح�سل يف الهيئة العليا للتاأديب

بالن�شبة حلدود ت�شارب هذه امل�شالح

وقبل كل �سيء، ال بد من التاأكيد اأن هذا الت�سارب مل ميتد يوًما اإىل العالقة بني القطاع العام كموؤ�س�سات 

وال�سيا�سيني  الزعامات  بني  حم�سوًرا  بقي  واإمنا  معنوية،  كهيئات  اخلا�س  القطاع  وبني  قائمة،  د�ستورية 

كاأفراد، وبينهم وبني امل�سوؤولني يف الدولة.

اأما ال�شلطة التنفيذية اأو جمل�ش الوزراء.

فهي تتمثل باحلكومة جمتمعة والتي يراأ�سها رئي�س اجلمهورية متى ي�ساء، باعتباره رئي�س ال�سلطات، وحامي الد�ستور.

ملجل�س  رئي�ًسا  ت�سميته  يريدون  فيمن  النواب  راأي  على  للوقوف  نيابية  ا�ست�سارات  اجلمهورية  رئي�س  ُيجري 

الوزراء، ومن ينال العدد االأعلى من االأ�سوات، ي�سبح رئي�س اجلمهورية ملَزًما بتكليفه ت�سكيل احلكومة.

نيابية، ي�سع بنتيجتها م�سروع ت�سكيلة وزارية،  ا�ست�سارات  ثانية، ُيجري رئي�س احلكومة املكلف  ويف مرحلة 

يعر�سها على رئي�س اجلمهورية. فاإذا توافق الرئي�سان عليها، ت�سدر الت�سكيلة مبر�سوم، ثم تتقدم من املجل�س 

النيابي لنيل الثقة باأكرثية احل�سور، على اأ�سا�س بيان وزاري ي�سكل منهاج عملها.

بدايتها  من  امل�ساورات  وتعود  ت�سقط،  واإال  مهامها،  ملمار�سة  وتن�سرف  �سرعية  ت�سبح  الثقة  منحها  فاإذا 

71

لت�سكيل حكومة اأخرى، اإنه مو�سوع ال�ساعة.

www.coagov.com/subject.php 69 اأ�سدر الرئي�س ميقاتي قراًرا بتويل القا�سي عبد لر�سى نا�سر رئي�س الغرفة بالوكالة مهام رئي�س ديوان املحا�سبة

70 »توىل القا�سي مروان عبود رئا�سة الهيئة العليا للتاأديب بعد �سغور املركز منذ عام 2009 وما جاء يف التقرير ال�سنوي للتفتي�س املركزي لعام 2010 اأن »الق�سايا 

املحالة اإىل الهيئة العليا للتاأديب، مل ي�سدر فيها اأحكام نهائية؛ ب�سبب �سغور مركز رئي�س هذه الهيئة««.

71 الدكتور ح�سن رفاعي LebanonDebate.com 4 اآذار 2014 نقال عن جريدة “اللواء”.
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وينح�سر اخت�سا�س ال�سلطة الق�سائية بتطبيق القانون باإ�سدار اأحكام حلل النزاعات املعرو�سة عليها.

يفر�س القانون على رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء، وعلى كل من فاز يف االنتخابات النيابية، اأو 

ا، اأو رئي�ًسا ملوؤ�س�سة ر�سمية، وكذلك على كل �سابط  ُعني وزيًرا من خارج جمل�س النواب، اأو عني مديًرا عامًّ

اأو رئي�س بلدية اأو قا�س؛ اأن يقدم بياًنا بذمته املالية وذمة زوجته واأوالده القا�سرين، ويودعه لدى املجل�س 

.
72

الد�ستوري اأو امل�سرف املركزي، يف ظرف خمتوم ال يحق للجمهور االطالع عليه

م مرة واحدة عند ت�سّلم املهمة، ثم يقّدم ح�ساًبا عند انتهاء مهمته اأمام املرجع املخت�س  وهذه البيانات تقدَّ

اأ�سباب الفرق بني الت�سريحني، واإال ويف حال عجزه ُيحال اأمام  الذي اأودع لديه ت�سريحه االأول، يبني فيه 

النيابة العامة التمييزية. واالإ�ساعات تتكلم عن م�ساعفة بع�سها اأ�سعاًفا عديدة عند نهاية خدمة بع�سهم، 

دون اأن ت�سل املالحقات اإىل خواتيهما؛ لالأ�سباب املذكورة اأعاله.

بالن�شبة لتلزمي امل�شاريع فهو يجري بثالث طرق خمتلفة:

بالرتا�سي. 1

باملناق�سة بالظرف املختوم، وتكون مفتوحة لعموم اأ�سحاب االخت�سا�س الذين ميلكون املوا�سفات . 2

املطلوبة.

باملناق�سة العاملية املح�سورة بني ال�سركات ذات املوا�سفات املطلوبة، لتنفيذ امل�ساريع الكربى والتي . 3

تتطلب تقنية عالية كبناء ال�سدود.

ال ميكننا التحدث عن �سفافية يف تلزمي امل�ساريع، اأكانت م�ساريع اإن�سائية، اأم �سراء لوازم، اأم غري ذلك. هذا، 

اإىل جانب عدم اإمكانية ال�سعب اأو الهيئات املدنية من الو�سول اإىل حقيقة االأمور، واإىل املعلومات التف�سيلية 

املتعلقة بكل �سفقة. لكن هناك م�سروع قانون معرو�س على جمل�س النواب لتمكني املواطن من الو�سول اإىل 

اأّن تعرثُّ عمل املجل�س  اأرقى القوانني املعمول بها، غري  املعلومات التي يريدها، وهذا امل�سروع م�ستوحى من 

وخوف الزعماء على م�ساحلهم ما زاال مينعان اإقرار هذا امل�سروع، وهناك اليوم حملة مدنية منظمة الإلزام 

املجل�س باإقرار هذا القانون، حتت �سعار: “من حقي اأن اأعرف”.

72 القانون رقم 154 تاريخ 1999/12/27.
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اأما فيما يتعلق بال�شلطة الت�شريعية 

فيتوالها الربملان اللبناين وهو موؤلف من 128 نائًبا.

ويعمل املجل�س النيابي وفق مبداأ عام وا�سح و�سارم، وهو: »املجل�س �سيد نف�سه«.

وقد ن�ست الفقرة )اأ( من املادة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني على ما حرفيته: 

�سيا�سة  على  ال�ساملة  الرقابة  ميار�س  الت�سريعية  ال�سلطة  هو  النواب  »جمل�س 

ولكن  النواب فقط،  فالت�شريع حم�شور مبجل�ش  وعليه،  واأعمالها«.  احلكومة 

ا من هذه ال�سالحية للحكومة. ميكنه اأن مينح بع�سً

ويتاألف املجل�س النيابي من نواب منتَخبني باأجمعهم، بوا�سطة االقرتاع ال�سري، 

من  للمجل�س  رئي�ًسا  النواب  وينتِخب  وامل�سلمني،  امل�سيحيني  بني  بالت�ساوي  وهو 

بينهم للمدة نف�سها، ونائًبا له، وهيئة مكتب، وجلاًنا متخ�س�سة تدر�س امل�ساريع 

وترفعها اإىل الهيئة العامة للبت بها.

 من م�شاوئ هذا النظام

الزعيم  اإن  اإذ  النظام،  هذا  م�ساوئ  اأهم  من  هو  االنتخابية  اللوائح  اعتماد  اإن 

املطلق  والءهم  ي�سمن  مر�سحني،  من  مكّونة  برئا�سته  الئحة  ي�سكل  دائرته  يف 

له، ويعلن يف احلمالت االنتخابية اأنه يتبناهم. لذلك، يقوم الناخبون من اأتباع 

الزعيم بالت�سويت لالئحته كاملة، دون اأن يكونوا يف اأغلب االأحيان على معرفة 

باملر�سحني الذين ي�سّوتون لهم، اأو دون اأن يكون هوؤالء املر�سحون على امل�ستوى 

الزعيم  الئحة  يف  املقبول  املر�سح  يكون  هنا،  من  املن�سب.  الإ�سغال  املطلوب 

يوؤهله  تاريخ  له  يكن  مل  ولو   - زعيمه  فوز  حال  – يف  فوزه  ومرّجًحا  حمظوًظا 

للدخول اإىل الربملان.

وعليه، يكون التعديل املطلوب لقانون االنتخابات هو منع ت�سكيل اللوائح؛ لتاأمني 

الزعيم  اأتباع  يحجب  يعود  ال  بحيث  املر�سحني،  بني  امل�ساواة  من  قدر  اأكرب 

املر�سحني االآخرين الذين قد يكونون يفوقونهم جدارة. كما يجب اإدخال تعديل 

م�ستوى  فر�س  جانب  اإىل  العامة،  احلياة  على  الطائفية  وطاأة  من  يخفف  اآخر 

تعليمي اأعلى لقبول الرت�سيح لالنتخابات.
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يف �شفافية العملية النتخابية

جتري العملية االنتخابية يف كل قلم انتخابي، باإ�سراف مندوبني ميثلون املر�سحني الذين لهم احلق يف اإبداء 

املالحظات عند ح�سول اأي جتاوز اأو خرق للقوانني، و�سواًل اإىل طلب وقف العملية االنتخابية، بانتظار اأن 

يبت القا�سي امل�سرف يف اخلالف املثار، كما ي�سرف هوؤالء املندوبون على عمليات فرز اال�سوات. وباإمكان 

كل مر�سح ي�سكو من خلل يف اإدارة العملية االنتخابية، اأو يف اإ�سدار نتائجها، اأن يتقدم ب�سكوى من املجل�س 

19 من  اإليه ب�سورة نهائية، غري خا�سعة الأية مراجعة )املادة  الد�ستوري الذي يف�سل يف الطعون املقدمة 

الد�ستور(، وقد �سبق لهذا املجل�س اأن اأبطل اأكرث من نيابة واحدة، بعد اأن تاأكد من التجاوزات اأو االأخطاء التي 

رافقتها، وق�سى بتعيني الفائز احلقيقي. ويف اخلتام، ميكن التاأكيد اأن ال�سفافية م�سمونة ومقبولة، وتعتمد 

اأرقى املقايي�س املتعارف عليها.

 اإدارة املمتلكات والأموال العامة

يوجد اآلية الإعداد املوازنة العامة وتقدميها للربملان، وهي كاالآتي:

ُيِعّد كل وزير موازنة وزارته.. 1

يقدم هذه املوازنة اإىل وزارة املالية.. 2

تقوم وزارة املالية بدمج هذه املوازنات يف موازنة واحدة، ُتعَر�س على جمل�س الوزراء الذي له حق . 3

مبناق�ستها واإدخال التعديالت عليها.

ي�ساف اإىل املوازنة العامة موازنة ملحقة خمت�سة بال�سناديق امل�ستقلة، وقطع ح�ساب ال�سنة املا�سية، . 4

وال يوجد اأي جزء من االإيرادات العامة ال يظهر يف املوازنة العامة وال يخ�سع لهيئات الرقابة.

بعد موافقة جمل�س الوزراء على املوازنة العامة وموازنة ال�سناديق امل�ستقلة، وقطع احل�ساب، حتال . 5

مبوجب م�سروع قانون اإىل جمل�س النواب.

عند ت�سّلم مكتب رئا�سة جمل�س النواب مل�سروع القانون، يقوم رئي�س املجل�س باإحالته اإىل جلنة فرعية . 6

تدعى جلنة املوازنة.

تدر�س اللجنة م�سروع القانون، ويحق لها اإدخال التعديالت عليه، كما يحق لها االإ�ستماع اإىل الوزير . 7

املخت�س عند درا�سة موازنة وزارته.

بعد انتهاء اللجنة من عملها، تعيد امل�سروع اإىل رئا�سة املجل�س مع اقرتاحاتها وتعديالتها.. 8

يدعو رئي�س املجل�س، الهيئة العامة اإىل درا�سة املوازنة ومناق�ستها بنًدا بنًدا، وبعد االنتهاء من هذه . 9

االأعمال يطرحها على الت�سويت، على اأن يجري هذا الت�سويت على كل بند من بنود املوازنة.

دخلت عليه التعديالت – . 10
ُ
بعد االنتهاء من الت�سويت، يعيد رئي�س املجل�س م�سروع املوازنة معّداًل – اإذا اأ

اإىل رئا�سة جمل�س الوزراء.

ي�سدر رئي�س اجلمهورية املوازنة كما اأعيدت من جمل�س النواب، ويوقع معه رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية.. 11
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ويف هذا املجال، ال بد من االإ�ساءة على واقع احلال، حيث الف�ساد ال�سيا�سي وال�سغوطات اخلارجية حالت دون 

تنفيذ االآليات القانونية اأعاله، فيما يتعلق بالنظام املعلوماتي املتبع يف وزارة املال. يقول اخلرباء الدوليون 

الذين اأ�سرفوا على التحقيق من البنك الدويل و�سركة »اأوراكل«: اإن النظام املذكور مرتوك منذ عام 1994 

 »وباأن الربنامج املعد من قبل املركز االآيل 
73

بال رقابة وال اإجراءات وقائية؛ مما يتيح التالعب به ب�سهولة

واملعتمد من قبل اخلزينة الثبات ومعاجلة عمليات القب�س والدفع والتحويالت بني احل�سابات... التي تقوم 

بها اخلزينة ي�سمح، وخالًفا الأب�سط قواعد ال�سبط واالأ�سول املحا�سبية املقررة يف الت�سميم املحا�سبي العام 

وغريه من الن�سو�س القانونية، باإ�سافة، اأو الغاء، قيود �سبق تدوينها، االأمر الذي يتيح اإخفاء انحرافات اأو 

اأخطاء اأو خمالفات ميكن اأن ت�ستدعي املالحقة«. 

)املذكرة ال�سادرة عن مدعي عام ديوان املحا�سبة بتاريخ 20 اآب 2008 واملتعلقة باأ�سول م�سك احل�سابات 

74

يف وزارة املالية(

وقد ج�سد رئي�س جلنة املال واملوازنة يف املجل�س النيابي الواقع كما يلي: »ال ميكن للحكومات املتعاقبة، ولوزارة 

 
75

املال حتديًدا، اأن تبقى من دون موازنات، فال موازنات منذ 8 �سنوات، وال ح�سابات مالية منذ العام 1993،

ل بعد اإىل  وحتى اأر�سدة ال�سناديق واملوؤ�س�سات العامة وغريها من احل�سابات للعام 2012 كما اأفدنا، مل حُتَ

الديوان، فما هو املطروح اإًذا؟ اإن ت�سفري احل�سابات كما ح�سل عام 1993 �سيوؤدي اإىل اأن ال نكون موجودين 

.
76

يف الع�سرين �سنة املقبلة، ولن يبقى اأحد لت�سفري احل�سابات

بالن�شبة لرقابة احلكومة وم�شاءلتها على عمليات ال�شرف يف املوازنة العامة

هناك اآليتان للمراقبة:

الأوىل تتوالها هيئة تدعى ديوان املحا�سبة الذي ُتعر�س عليه م�ساريع تنفيذ املوازنة وكيفية �سرف االعتمادات 

العائدة لها، تنفيًذا لبنود املوازنة.

ديوان  اعتبار  على   1959 حزيران   12 تاريخ   118 رقم  اال�سرتاعي  املر�سوم  من  االأوىل  املادة  ت  ن�سّ وقد 

ا�ستعمالها  مبراقبة  وذلك  العمومية،  االأموال  اإدارة  على  ال�سهر  مهمتها  اإدارية،  ق�سائية  هيئة  املحا�سبة 

واالأنظمة  القوانني  خمالفة  عن  امل�سوؤولني  ومبحاكمة  معامالتها،  وقانونية  ح�ساباتها  �سحة  يف  بالف�سل 

املتعلقة بها.

73 جريدة االأخبار، الثالثاء 17 كانون الثاين 2012.

74 جريدة ال�سفري، اإبراهيم كنعان، 2011/12/27، العدد 12070.

75 جريدة ال�سفري، تاريخ 2011/12/24، العدد 12069.

76 جريدة اجلمهورية يف 25 ت�سرين االول 2013.
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كما ن�ست الفقرة الرابعة من املادة 2 من املر�سوم اال�سرتاعي املذكور اأعاله، على اإخ�ساع املوؤ�س�سات العامة 

والبلديات التابعة للدولة اإىل رقابة ديوان املحا�سبة التي ميار�سها، وفًقا الأحكام ذلك املر�سوم.

ورقابة ديوان املحا�سبة هي على نوعني:

 اإدارية. «

 ق�سائية. «

 يتحرك الديوان اإما من تلقاء ذاته اأو بناء على �شكوى اأو طلب من امل�شوؤولني.

الثانية امل�ساءلة يتوالها جمل�س النواب ولي�س ل�سالحيته حدود، با�ستثناء ما يفر�سه واقع احلال، بح�سب ما 

�سرحناه يف اأكرث من مقطع.

وما يح�سل حول تربير االأنفاق على اأ�سا�س م�ساريع موازنات مل تر�سل اإىل املجل�س النيابي اأو اأر�سلت 

 
77

بعد انق�ساء ال�سنة املالية يعتربه النائب كنعان )رئي�س جلنة املال واملوازنة النيابية( هرطقة د�ستورية

طالبا رفع ال�سرية عن حما�سر جلنة املال واملوازنة.

هذا باال�سافة اإىل امكانية تطبيق قانون االثراء غري امل�سروع الذي ي�سكل تطبيقه مراقبة غري مبا�سرة 

على عمليات ال�سرف يف املوازنة العامة اإذ ن�س هذا القانون على ما ياأتي:

يعترب اإثراء غري م�شروع:

االإثراء الذي يح�سل عليه املوظف والقائم بخدمة عامة والقا�سي اأو كل �سريك لهم يف االإثراء اأو من . 1

يعربونه ا�سمهم، بالر�سوة اأو �سرف النفوذ اأو ا�ستثمار الوظيفة، اأو العمل املوكول اإليهم )املواد 351 اإىل 

366 من قانون العقوبات( اأو باأي و�سيلة من الو�سائل غري امل�سروعة واإن مل ت�سكل جرًما جزائيًّا.

االإثراء الذي يح�سل عليه املوظف والقائم بخدمة عامة والقا�سي وغريهم من االأ�سخا�س الطبيعيني اأو . 2

املعنويني، �سواء عن طريق اال�ستمالك اأو عن طريق نيل رخ�س الت�سدير واال�سترياد اأو املنافع االأخرى 

على اختالف اأنواعها، اإذا ح�سل خالًفا للقانون.

77 جريدة ال�سفري، 2011/12/27، العدد 12070.
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ال�شلطة الق�شائية

ثالثة  على  وهو  اأعلى،  جمل�س  ولديه  م�ستقلة،  �سلطة  لبنان  يف  الق�ساء 

املجل�س  اأما  والتمييز.  واال�ستئناف  االبتدائية  املحاكم:  من  م�ستويات 

بطعون  والبت  الد�ستور  بتف�سري  املتعلقة  االأحكام  في�سدر  الد�ستوري 

لكل  ال�سخ�سية  االأحوال  تف�سل يف  دينية  يوجد حماكم  كما  االنتخابات. 

طائفة، يف ق�سايا املرياث والزواج والطالق.

املوؤ�ش�شة الأمنية 

ال تخ�سع املوؤ�س�سة االأمنية مل�ساءلة الربملان، واإمنا ميار�س الربملان رقابته 

عليها وم�ساءلته لها، من خالل الوزير املخت�س الذي يتحمل هو امل�سوؤولية 

جتاه الربملان، علًما اأن وزير الدفاع ورئي�س الوزراء هما اللذان يخ�سعان 

للم�ساءلة، فيما خ�س اأعمال اجلي�س.

موازنة  على  رقابته  خالل  من  االأمنية،  املوؤ�س�سة  موازنة  الربملان  يراقب 

الدولة، بح�سب االآلية التي �سرحناها.

يجري التعيني انطالًقا من الرتقيات من رتبة اأدنى اإىل رتبة اأعلى، وهذا 

االأمر يتم مبدئيًّا ب�سورة اآلية، لكْن تعرت�سه عقبتان:

االأوىل طائفية، اأي اأنه يف املراتب العليا، لكل طائفة مركزها؛ فال يعني يف  «

مركز معني اإال املنتمي للطائفة التي يعود لها هذا املركز.

بجماعتهم  « لالإتيان  اأحيانا  يتدخلون  الذي  ال�سيا�سة  رجال  ي�سببها  الثانية، 

على ح�ساب اآخرين، وهذه العقبة عر�سة ملحاربة من اأكرث من مرجع، بحيث 

اإنها مل تعد تطبق ب�سهولة.

تنتهي  اإما  فهي  واالأنظمة،  القوانني  مبوجب  فمحددة  خدمتهم  مدة  اأما 

بالتقاعد اأو بالت�سكيالت التي جتري مداورة.

* اإن انتقال م�شوؤويل الأجهزة الأمنية مبا�شرة اإىل ال�شلطة ال�شيا�شية 

ن�سو�س  يف  حمدد  اخلا�ش.  القطاع  اأو  القت�شادي  القطاع  او  املدنية 
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الد�ستور ويف القوانني ذات ال�سلة. فمثال، ال يجوز انتخاب اأّي من هوؤالء 

اإال  الد�ستور،  من   49 املادة  مبوجب  اجلمهورية  رئي�س  ملن�سب  امل�سوؤولني 

وظيفتهم  عن  فعليًّا  وانقطاعهم  ا�ستقالتهم  تاريخ  على  �سنتني  مرور  بعد 

اأو تاريخ اإحالتهم على التقاعد، وكذلك احلال بالن�سبة للرت�سيح للنيابة، 

اأو  اأما فيما يتعلق بالقطاع اخلا�س فيحق لهم العمل فيه فور ا�ستقالتهم 

احالتهم على التقاعد.

يف التقارير الدورية املن�شورة

حمددة؛ . 1 مواعيد  بح�سب  لي�س  ولكن  تقارير،  املحا�سبة  ديوان  ين�سر 

الأن االأمر مرتوك له على �سوء كثافة العمل لديه، وعلى �سوءالوترية 

تدخل  �سببه  مواعيد  حتديد  عدم  كان  اأن  يحدث  ومل  االنتاجية. 

الن�سر الأكرث من  تاأخر هذا  اأن  اأنه مل يحدث  اإال  ال�سلطات يف عمله، 

والتفتي�س  املدنية  اخلدمة  جمل�س  ين�سر  كذلك  متواليتني.  �سنتني 

ال�سيا�سيني  اأن ما يعوق فعاليتها هو تدخل  املركزي تقاريرهما، غري 

والزعماء يف اأعمالها؛ مما يحد من هذه الفعالية. واأن هذه التقارير 

لرئي�س  واإما  الو�سايا  ل�سلطة  اإما  العامة،  الرقابة  اأجهزة  ترفعها 

اجلمهوية، وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

اأما جمل�س الوزراء في�سع قطع ح�ساب موازنة ال�سنة ال�سابقة، ويحيله . 2

اإىل جمل�س النواب مع م�سروع موازنة ال�سنة الالحقة.

يف الرقابة على ال�شناديق ال�شتثنائية اخلا�شة بالدولة

برئي�س  مبا�سرة  ومرتبطة  الو�ساية،  وزارة  اإىل  تعود  ال�سناديق  هذه  اإن 

8 من قانون  جمل�س الوزراء. مثال ال�سندوق املركزي للمهجرين )املادة 

كل  اإن  للمهجرين(  مركزي  �سندوق  اإن�ساء   1993/1/4 تاريخ   193 رقم 

لها  يحق  الو�ساية  ووزارة  اخت�سا�سه،  بح�سب  بوزارة  مرتبط  �سندوق 

باملبداأ حتريك ديوان املحا�سبة اأو النيابة العامة املالية، عندما ترى ذلك 

�سروريًّا، كما اأنه يحق لديوان املحا�سبة التحرك مبا�سرة، كما تبقى رقابة 

جمل�س  قرارات  على  الت�سديق  يف  حقها  خالل  من  قائمة  املالية  وزارة 

االإدارة، واملوازنة، من خالل مراقب مايل، وتبقى �سالحية جمل�س النواب 

ا قائمة، من خالل م�ساءلة وزير الو�ساية اأو وزير املالية. اأي�سً
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يف  قائم  الف�ساد  فاإن  ال�سلطات،  هذه  كل  وجود  من  الرغم  على  اأنه  اإال 

هذه ال�سناديق »وهي منبع لالإثراء ال ين�سب وعلى الرغم من املحاوالت 

�سالطني  فاإن  النواب،  لرقابة جمل�س  املجال�س  تخ�سع هذه  لكي  املتكررة 

العهد ا�ستطاعوا اف�سال كل هذه املحاوالت ىمع تعزيز اأكرب ل�سالحياتها 

بحيث اأ�سبحت دواًل �سغرية داخل الدولة، لها �سالحيات تفوق �سالحيات 

التي  ولالأ�سباب   ،
78

جمتمعة« والت�سريعية  االإجرائية  الدولة  موؤ�س�سات 

ذكرناها يف املقدمة.

* ل يوجد يف لبنان هيئة وطنية ملكافحة الف�شاد.

يف تخ�شي�ش اأرا�شي الدولة وبيعها

من حيث املبداأ، مل يعد للدولة اأرا�س ذات م�ساحات كبرية با�ستثناء – على 

�سبيل املثال – ال�سطوط البحرية و�سفاف االأنهر. واأمالك الدولة مق�ّسمة 

اإىل نوعني: ملك الدولة العاّم، وملك الدولة اخلا�س، والفرق بينهما اأن ملك 

للجمهور  مباح  وهو  عليه،  عقود  اأية  اإجراء  اأو  بيعه،  حمظور  العام  الدولة 

كال�سواطئ البحرية، اأما ملك الدولة اخلا�س فم�سموح بيعه، وميكن للدولة 

اأن حتظره على اجلمهور، كمبنى الق�سر اجلمهوري مثال.

لقانون  خا�سع  واإدارتها  العامة  املوارد  ال�ستغالل  االمتيازات  اإعطاء  اإن 

واحد، تنبثق عنه قوانني تطبيقية، كما ح�سل يف قطاع النفط، وكل هذه 

القوانني متنع االحتكار. واالآن، ومع ظهور النفط، مل يعط اأي امتياز الأية 

و�سعها  لقوانني  وفًقا  حكومية،  بلجان  اأمره  نيط 
ُ
اأ بل  ال�ستغالله،  �سركة 

جمل�س النواب.

بالن�شبة للعطاءات للم�شرتيات والأ�شغال العامة

فهي �سفافة، ويعلن عنها وعن كل تفا�سيلها و�سروطها يف و�سائل االإعالم.

اإال اأن بع�س الوزراء يتحايل على القانون ويعقد �سفقات بالرتا�سي، يكت�سفها 

جمل�س النواب متاأخًرا، اإالا اأنه ال ُيْقدم على امل�ساءلة لالأ�سباب التي ذكرناها 

يف اأكرث من مو�سع، وهذا باب كبري من اأبواب الف�ساد ال�سيا�سي.

78 جناح واكيم: كتاب االأيادي ال�سود �س: 115، الطبعة االأوىل 1998.76 
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يف الأحزاب ال�شيا�شية

يوجد يف لبنان واحد وثمانني حزًبا �سيا�سيًّا م�سجاًل لدى وزارة الداخلية والبلديات.

اإن حرية ت�سكيل االأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان هي مطلقة، وال يحّدها �سوى منع احلزب اأن يعتمد يف براجمه 

ا�ستعمال العمل امل�سلح لتحقيق غاياته، اأو العمل على امل�سا�س بالكيان اللبناين اأو تغذية النعرات الطائفية، 

اأو امل�سا�س بكل ما يخالف النظام العام واالآداب العامة، ولالأحزاب اأن تعتمد مركًزا وفروًعا لها، على امتداد 

م�سموع،  اأو  مرئي  اأو  مكتوب  اإعالم  و�سائل  متتلك  اأن  لها  كما  املحازبون.  فيها  يجتمع  اللبنانية،  االأرا�سي 

ت�ستعملها للدعاية ملبادئها وملواقفها من احلالة ال�سيا�سية.

ال يوجد يف لبنان قانون خا�س باالأحزاب ال�سيا�سية، اإمنا يطبق عليها قانون اجلمعيات تاريخ 1909.

يف املنظمات الأهلية:

والنظام  واالإجراء  املرعية  القوانني  احرتام  �سوى  وال يحّدها  مطلقة،  االأهلية هي  اجلمعيات  ت�سكيل  اإن حرية 

العام واالآداب العامة، وت�سكيل هذه اجلمعيات يتم باأن يقدم املوؤ�س�سون نظامها اإىل وزارة الداخلية على �سبيل 

العلم فقط، فاإذا راأت الوزارة اأن هذا النظام ال يتعار�س مع القوانني املرعية االإجراء، ت�سدر ورقة ا�سمها علم 

تاأ�سي�سها  يكون  لئال  اجلمعية؛  مالية  مراقبة  لها  يبقى  اإمنا  فقط.  العلم  باأخذ  الوزارة  يقت�سر دور  اأي  وخرب، 

يخفي و�سيلة للك�سب غري امل�سروع، عرب �سرقة اأع�سائها للهبات مثال، عو�س �سرفها على امل�ساريع.

الإعالم:

االإعالم يف لبنان حّر، وال تقّيده اأية قيود، �سوى ما ُيعرف بالنظام العام واالآداب العامة، وميكن الأي مواطن 

اأ�سا�ًسا  يعي�س  االإعالم  اأن  اإعالمية موجودة. ومبا  و�سيلة  اآراءه عرب  يبدي  اأن  اأو  اإعالمية،  و�سيلة  اأن ميتلك 

نقابة  اقرتاح  على  بناء  فقط،  ال�سيا�سية  وال�سحف  التلفزيونات  عدد  الدولة  حددت  فقد  االإعالنات،  من 

ال�سحافة، خا�سة واأن ال�سوق االإعالين يف لبنان �سيق، اأما ال�سحف واملجالت غري ال�سيا�سية فال حتديد 

لعددها، كما اأن الدولة ما زالت متتلك اإذاعة وتلفويوًنا، وهي يف هاتني الو�سيلتني االإعالميتني، تلتزم احلياد 

بني القوى ال�سيا�سية، وال تقوم بالدعاية للدولة، اإمنا تكتفي فقط بنقل اأخبار ال�سلطات الر�سمية.
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اخلــامتــة

لقد كان النظام ال�سيا�سي اللبناين من بني االأنظمة التي ت�سنف مقبولة، ال بل جيدة، وبقي هذا الت�سنيف 

حتى انتهاء احلرب االأهلية، التي انق�سع غبارها عن جمتمع اآخر، ال بل جديد، خمتلف عن ذاك الذي كان 

قبلها وهو اأمر طبيعي، اإذ اإن النظام هو انعكا�س للمجتمع، ويجب اأن ي�سري معه على دروب التطور والتغيري 

احلتميني، فال وجود ملجتمع جامد، اإنها �سّنة احلياة.

ولذلك، بات واجًبا اإيجاد نظام �سيا�سي جديد من�سق من احلالة التي و�سل اإليها املجتمع اللبناين، يكون 

باإمكانه حل امل�ساكل املنبثقة من فقدان التناغم بني املجتمع والنظام، بفعل حترك االأول وجمود الثاين، 

فيكون الق�ساء على الف�ساد ال�سيا�سي واحًدا من نتائج النظام اجلديد.

وعليه، ال يجوز ح�سر االإ�سالح يف لبنان، بالبحث عن كيفية الق�ساء على الف�ساد ال�سيا�سي فقط، بل يجب 

املبا�سرة بور�سة عمل �ساملة ُي�سهم فيها اأهل االخت�سا�س واملراكز اجلامعية، هدفها و�سع د�ستور جديد 

لنظام جديد، ينطلق معه لبنان على دروب القرن احلادي والع�سرين.

جتدر االإ�سارة اإىل اأنه وعلى الرغم من عدم وجود قانون حلماية كا�سفي الف�ساد يف لبنان؛ فاإن املجتمع 

مرتكبي  عن  الك�سف  اإىل  ت�سعى  اإ�سرار  وبكل  تزال  ال  تلفزيونية  وبرامج  و�سحافة  جمعيات  من  املدين 

الت�سريع  اإ�سدار  امللّح  من  اأ�سبح  اأنه  نرى  لذلك،  هو حا�سل.  كما  للمالحقة  تعر�سوا  ولو  الف�ساد، حتى 

املتعلق بحماية كا�سفي الف�ساد.
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مقدمة:

تعّد اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة املوكولة اإىل احلّكام والقوى ال�سيا�سية النا�سطة يف 

اأو الر�سوة،  الدولة من قبيل الف�ساد ال�سيا�سي، �سواء اتخذت �سور املح�سوبية، 

من  اأو غريها  االأقارب،  االحتيال وحماباة  اأو  النفوذ،  اأو ممار�سة  االبتزاز،  اأو 

املمار�سات امل�سبوهة؛ بهدف حتقيق م�سلحة �سخ�سية، واأهداف غري م�سروعة.

داخل  الف�ساد  ا�ستفحال  مدى  على  دليل  اأكرب  التون�سية  الثورة  قيام  ولعّل 

ت�سعى  ثورة  وحا�سيتها.  لها  واملوالني  احلاكمة  والعائلة  ال�سيا�سية  الطبقة 

لتحقيق عدالة اجتماعية، ومكافحة ف�ساد تف�ّسى يف جمتمعنا ونخره، حتى 

�سارت بع�س الت�سّرفات املجّرمة قانوًنا لكن املنت�سرة واقعيًّا وفعلّيا؛ طبيعّية 

االأعظم من  ال�سواد  الرثاء على ح�ساب  فاح�سة  وتكّونت طبقة  اآلية،  و�سبه 

ال�سعب، واأ�سبحت الر�ساوى واملحاباة والوالءات �سروط �سغل اأي من�سب.

ال�سفافية  منظمة  فروع  من  مبا�سرة  م�ساهمة  اإطار  يف  التقرير  هذا  ياأتي 

لت�سخي�س  ولبنان  وتون�س  وم�سر،  واليمن،  واملغرب،  فل�سطني،  الدولية يف 

تطوير  يف  امل�ساهمة  بهدف  العربية،  املنطقة  يف  ال�سيا�سي  الف�ساد  ظاهرة 

اإ�سرتاتيجيات وخطط للوقاية منه، وبناء نظام وطني فعال للنزاهة، خا�سة 

بعد االأحداث والتحوالت التي �سهدتها املنطقة موؤخًرا. ويهدف هذا التقرير 

ت�سمل  تون�س،  يف  ال�سيا�سي  الف�ساد  حالة  حول  اأو�سح،  �سورة  تقدمي  اإىل 

تقوم  منهجية  على  بناء  بها،  العالقة  ذات  واالأطراف  واأ�سكالها  اأ�سبابها 

الف�ساد  اأبرز مظاهر  التي حتدد  املوؤ�سرات  على فح�س واقع جمموعة من 

ال�سيا�سي،  للنظام  املمار�سة  الرئي�سة، ويف  املفا�سل  واأ�سبابه، يف  ال�سيا�سي 

الثالث  ال�سلطات  واقع  ال�سلطات،  بني  الف�سل  مبداأ  االآتية:  املحاور  �سمن 

املمتلكات  اإدارة  االنتخابات،  نزاهة  والق�سائية(،  والت�سريعية  )التنفيذية 

واالأموال العامة، واقع املوؤ�س�سة االأمنية، موؤ�س�سات واأجهزة الرقابة العامة، 

االأحزاب ال�سيا�سية، املجتمع املدين )املنظمات االأهلية(، االإعالم.

الفساد السياسي في تونس
اإعداد: اآية جراد
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قائًما . 1 اجلديد  الد�ستور  جاء  ال�شلطات:  بني  بالف�شل  يتعلق  فيما   

التنفيذية  ال�سلطة  تتعدى  اأن  ميكن  اأنه  على  املتبادلة.  امل�ساءلة  على 

على ال�سلطة الت�سريعية، كما ميكن ح�سول تنازع يف االخت�سا�س بني 

موؤ�س�سات  عمل  اإيقاف  اإىل  يوؤّدي  قد  ب�سكل  التنفيذية،  ال�سلطة  راأ�سي 

الّدولة. فد�ستور جانفي 2014 جاء ا�ستجابة للقوى ال�سيا�سية الراهنة، 

ومل ميعن النظر يف �سيناريوهات خمتلفة قد حتدث م�ستقباًل، يف ظل 

�سخ�س  يف  التنفيذية  ال�سلطة  تتدخل  اأن  ميكن  كما  جديدة.  توازنات 

وزير العدل يف ال�سلطة الق�سائية، من خالل ب�سط �سيطرته على النيابة 

كما  واإعفائهم،  وتاأديبهم  وترقيتهم  الق�ساة  نقله  يف  وحتى  العمومية، 

يظهر هذا التدخل يف اإن�ساء القطب الق�سائي املايل وتركيبته.

فيما يتعلق بال�شلطة التنفيذية:. 2

يف جمال الوظائف العامة: اأوكل الد�ستور لرئي�س اجلمهورية تعيني أ. 

التعيينات.  لهذه  و�سع �سوابط  املقابل  لكنه يف  ال�سامني،  املوظفني 

وي�سع قانون الوظيفة العمومية �سروط االلتحاق واالنتداب بالوظيفة 

الوالءات  على  اليوم  اإىل  تقوم  االنتدابات  كانت  واإن  العمومية، 

احلزبية والر�ساوى، كما اأدخلت معايري جديدة بعد الثورة، متعّلقة 

بالعمر واحلالة االجتماعية، هذا ف�سال على اإدماج املنتفعني بالعفو 

كفاءة  على  �سلًبا  اأّثر  مّما  العمومية؛  الوظيفة  يف  العام  الت�سريعي 

بنود  اأحد  التعيينات  مراجعة  وكانت  وحيادها.  التون�سية  االإدارة 

من  الوطني،  احلوار  خالل  عليها  االتفاق  مت  التي  الطريق  خارطة 

جملة  يف  احلالية  احلكومة  بداأت  وقد  االإدارة.  حتييد  �سمان  اأجل 

من االإعفاءات ملجموعة من املوالني من روؤ�ساء الدواوين، واملكلفني 

والوالة،  العامني  املديرين  والروؤ�ساء  العامني،  واملديرين  مباأمورية، 

ويالحظ التقّدم البطيء يف هذا ال�ساأن.

هذا ب.  يف  االإ�سارة  جتدر  املالية:  الذمة  اإقرار  بتقدمي  يتعلق  فيما 

للت�سريح باملكت�سبات، حيث  اإىل غياب منظومة ناجعة  اخل�سو�س 

وقد بني فح�س املوؤ�شرات اخلا�شة باحلالة التون�شية جمموعة من النتائج اأبرزها: 
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الت�سريح  الوظائف  بع�س  اأ�سحاب  يلزم  الذي  الن�س  وجد  وان 

واالأبناء  باملقربني  اخلا�سة  وتلك  ممتلكاتهم،  على  ال�سرف  على 

الق�سر، غري اأنه غري حمرتم. كما اأن م�سداقية املعطيات الواردة 

جترى  ال  املحا�سبات  دائرة  الأن  نظًرا  م�سمونة؛  غري  بالت�ساريح 

رقابة على م�سمون الت�سريح. 

فيما يتعلق مبنع ت�شارب امل�شالح: ال يوجد ت�سريع اأو نظام خا�س 	. 

العمومية،  واملنا�سب  الوظائف  ي�سمل  تون�س،  امل�سالح يف  بت�سارب 

حوكمة  تكري�س  اإىل  امل�سّرع  �سعى  حيث  اخلا�س،  القطاع  بخالف 

لهذه  النظر  اأهمل  حني  يف  املالية،  واملعامالت  التجارية  ال�سركات 

امل�سائل داخل القطاع العام. 

فيما يتعلق بحرية الو�شول اإىل املعلومات: واإن كان حق النفاذ اإىل د. 

ا د�ستوريا، اإال اأنه يجابه ب�سعوبات تطبيقية، على غرار  املعلومة حقًّ

عدم ا�ستقاللية الهيكل امل�سرف على تطبيق حق النفاذ، اإ�سافة اإىل 

النفاذ؛  البّت يف النزاعات املت�سلة مبمار�سة حق  عدم متّتعه بحق 

مما يطرح اإ�سكال جناعة هذا الهيكل.

فيما يتعلق باحلقوق واحلريات: اإذ كفل الد�ستور التون�سي اجلديد جملة ه. 

ا يف مواطن عّدة ما يتعار�س  اأي�سً اأنه كر�س  اإال  من احلقوق واحلريات، 

واحلريات االأ�سا�سية التي ت�سمنها االتفاقيات الدولية، على غرار العهد 

الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية. ويبقى تكري�س هذه احلقوق من عدمه 

مرتبًطا بالقوانني التف�سيلية الالحقة التي �ستتم �سياغتها.

ميار�سها املجل�س الوطني التاأ�سي�سي . 3  فيما يتعلق بال�شلطة الت�شريعية: 

اإىل حني انتخاب جمل�س نواب ال�سعب. وجتدر االإ�سارة اأن املجل�س الوطني 

تاأخرت  كما  الد�ستور،  ل�سياغة  عليها  املتفق  االآجال  جتاوز  التاأ�سي�سي 

امل�سادقة على عديد القوانني، على غرار على قانون العدالة االنتقالية. 

االأولويات،  حتديد  غياب  على  يدل  فهو  �سيء  على  دّل  اإن  الذي  ال�سيء 

و�سعف جناعة اال�سطالع بالوظيفتني التاأ�سي�سية والت�سريعية.
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ا، اإال اأنها من . 4  فيما يتعلق بال�شلطة الق�شائية: ا�ستقاللية الق�ساء واإن كانت م�سمونة يف الد�ستور نظريًّ

حيث التطبيق تعرف اخالالت ج�سيمة، على غرار م�ساركة غري الق�ساة يف امل�سار املهني للق�ساة، واالإبقاء 

النيابة  وتبعية  للق�ساة.  املهني  امل�سار  يف  الهيئة  �سالحيات  مع  بالتوازي  العدل،  وزير  �سالحيات  على 

العمومية لوزارة العدل، اإ�سافة اإىل اخلرق الوا�سح يف اإن�ساء القطب الق�سائي املايل. 

ر �سياغة الد�ستور نتج عنه التاأجيل املتكرر لالنتخابات. اإال اأن . 5  فيما يتعلق بالنتخابات التمثيلية: تاأخُّ

تتم االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية  اأن  ا�سرتط  االنتقالية  لالأحكام  املنظم  الباب  الد�ستور اجلديد يف 

يف مدة بدايتها اأربعة اأ�سهر من ا�ستكمال اإر�ساء الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات، دون اأن تتجاوز يف كل 

احلاالت موفى �سنة2014، وهو ما يطرح اإ�سكاليات تطبيقية.

االإ�سراف: . 6 اإىل جمموعة من �سلطات  االأمنية يف تون�س  املوؤ�س�سة  تخ�سع  باملوؤ�ش�شة الأمنية:   فيما يتعلق 

كوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخليــة، وزارة العــدل، وزارة املــاليــة، الرئـا�سة اأو وزارة اخلارجية. اأما 

عن االإطار القانوين فتخ�سع املوؤ�س�سة االأمنية اإىل ن�س قدمي )1969(. ويطالب عديد املتدّخلني مبراجعة 

هذا القانون؛ ل�سمان حماية املقرات االأمنية من االعتداءات من جهة، واحرتام حقوق التظاهر من جهة 

اأخرى. ويالحظ غياب ت�سريع يفر�س على املوؤ�س�سة االأمنية احرتام احلقوق واحلريات العامة.

قواعد . 7 احرتام  معني  حد  اإىل  املنظومة  هذه  وت�سمن  العامة:  والأموال  املمتلكات  باإدارة  يتعلق  فيما   

ال�سفافية يف اإ�سناد ال�سفقات، باعتماد اإجراءات تتعلق بن�سر اإعالنات طلبات العرو�س ونتائج املناق�سات، 

ومتكني العار�سني من اإجابة عن ا�ستف�ساراتهم، وتعميمها على العار�سني االآخرين. 

 فيما يتعلق باأجهزة الرقابة العامة: تبقى جناعة عمل الهيئات الرقابية يف تون�س خا�سعا لعدة عوامل، على غرار اال�ستقاللية . 8

االإدارية واملالية، و�سمان �سالحيات اأكرث فاعلية.

 فيما يتعلق بالأحزاب ال�شيا�شية: تبقى االأحزاب ال�سيا�سية يف حاجة ملزيد من التاأطري القانوين، خا�سة . 9

فيما يتعلق مب�ساألة التمويل.

فيما يتعلق املنظمات الأهلية: لعبت منظمات املجتمع املدين دوًرا فاعاًل يف املرحلة االنتقالية، اإال اأن . 10

اإطارها القانوين مازال بحاجة ملزيد من التحديد والتنظيم.

ا؛ اإال اأنه بحاجة . 11 فيما يتعلق بت�شيي�ش الإعالم الر�شمي: واإن كان امل�سهد االإعالمي احلايل تعدديًّا وحرًّ
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اإىل مزيد من الرقابة لدى منح الرتاخي�س للقنوات اجلديدة، اإذاعية كانت اأم تلفزيونية؛ من اأجل حماية 

امل�سهد االإعالمي من تدخل ال�سيا�سة ورجال االأعمال ذوي االأجندات امل�سبوهة، اإ�سافة اإىل تدخل ال�سلطة 

التنفيذية يف اخلط التحريري للقنوات الوطنية، والتعيينات ح�سب والوالءات.

 فيما يتعلق بال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية. 1

�سرورة ال�سعي اإىل �سمان ممار�سة �سيا�سية، ت�سمن التوازن الفعلي  «

بني ال�سلط والتداول ال�سلمي على احلكم، يف اإطار تلعب فيه املعار�سة 

ا، حتت رقابة املجتمع  دوًرا فاعاًل، وتراقب فيها ال�سلطات بع�سها بع�سً

املدين واالإعالم

 فيما يتعلق بالت�شريح باملكا�شب ومنع ت�شارب امل�شالح. 2

�سرورة �سن ت�سريع وا�سح يتعلق مبنع ت�سارب امل�سالح لدى �ساغلي  «

الوظائف العليا.

اأن  « على  تقوم  باملكت�سبات،  للت�سريح  ناجعة  منظومة  اإر�ساء  �سرورة 

االأ�سخا�س املحمول عليهم واجب الت�سريح يتولون ذلك ب�سورة اآلية، 

وُيلَزمون بتقدمي ت�سريحاتهم. 

الأن  « نظًرا  بالت�ساريح؛  الواردة  املعطيات  م�سداقية  �سمان  �سرورة 

وتوفري  الت�سريح،  م�سمون  على  رقابة  جترى  ال  املحا�سبات  دائرة 

املوارد الب�سرية واملادية لها الإجناز هذه املهمة. 

باأن  « العموميني  املوظفني  تلزم  وتدابري  �سلوك  مدّونة  و�سع  �سرورة 

واالأعمال  اخلارجية،  ن�ساطاتهم  كل  عن  املعنية  لل�سلطات  يف�سحوا 

اإىل  تف�سي  قد  التي  املنافع  اأو  والهبات  واملوجودات،  واال�ستثمارات 

ت�سارب يف امل�سالح مع مهامهم بو�سفهم موظفني عموميني.

 فيما يتعلق بنفاذ املواطنني للمعلومة. 3

غري  « االأ�سخا�س  لي�سمل  العمومي،  الهيكل  مفهوم  يف  التو�ّسع  �سرورة 

العموميني املكلفني بتنفيذ مرافق عامة ومهام ذات م�سلحة عامة. 

�سرورة تدقيق مفهوم الوثيقة االإدارية، وذلك بربطها مبفهوم الن�ساط  «

االإداري دون �سواه. 

وقدم التقرير جمموعة من التو�شيات ل�شد الثغرات امل�شار اإليها وهي:
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�سرورة تدعيم اآليات ممار�سة حق النفاذ اإىل الوثائق االإدارية باإن�ساء هيكل اإداري م�ستقّل، يرتّكب من  «

التوثيق واالأر�سيف، ومن ممثلني عن املجتمع املدين، يتوىّل تفح�ّس مدى  ق�ساة ومن خرباء يف جمال 

لالإدارة  يكون  ال  املادة؛ حتى  بهذه  املت�سلة  النزاعات  البّت يف  ثّم  املطلوبة،  الوثائق  اإىل  النفاذ  قابلية 

ال�سلطة التقديرية. وهو ما من �ساأنه اأن يحافظ على اجلدوى من النفاذ اإىل بع�س الوثائق، يف احلاالت 

التي يكون ملفعول الزمن اأثره يف اأهمية تلك الوثيقة ويحّقق حماية فعلية لهذا احلق.

�سرورة تكري�س فهم جميع املتدخلني باأنه ال يوجد اأي مانع قانوين، يحول دون تقدمي دائرة املحا�سبات  «

للمعلومة، عندما ُيطلب منها ذلك ب�ساأن اأع�ساء احلكومة الّذين مل يقوموا بالت�سريح عن املكا�سب.

�سرورة االإ�سراع باإجناز مواقع لكل الهياكل العمومية، وتدريب الهياكل املعنية با�ستعمالها وحتيينها. «

�سرورة البحث يف طرق اأكرث جناعة لتوفري املعلومة، على غرار �سبكات التوا�سل االجتماعي. «

 فيما يتعلق بالأحزاب ال�شيا�شية. 4

للهيئة يف  « �سلطة حقيقية  ي�سمن  ما  االنتخابات،  بهيئة  يتعلق  فيما  االنتخابي،  القانون  ت�سمني  �سرورة 

جمال ردع املخالفات املتعار�سة مع نزاهة االنتخابات. ومقت�سيات ت�سمن �سفافية اأ�سغال الهيئة املرتبطة 

بالعملية االنتخابية.

�سرورة مراجعة االإطار املنظم لتمويل االأحزاب ال�سيا�سية، والرقابة عليه مبقاربة اأكرث �سمولية، ت�سم  «

مراجعة قانون اجلمعيات التي ميكن اأن ت�سكل و�سيلة مقنعة لتمويل االأحزاب خارج اإطار رقابي، وخمتلف 

القوانني االنتخابية املرتبطة ب�سورة غري مبا�سرة مب�ساألة التمويل ال�سيا�سي.

ق�سد  « والدولية؛  الوطنية  االأطراف  مع  االأحزاب،  متويل  قانون  حول  مو�سعة  ا�ست�سارة  اإجراء  �سرورة 

�سمان م�سداقية اأحكام القانون وا�ستيعابها.

�سرورة حتجري ا�ستعمال االأموال يف �سكل نقود. «

 فيما يتعلق بتفعيل جناعة العمل الرقابي. 5

بالعمل  « تهتم  خمت�سة  برملانية  جلنة  كاإحداث  النيابي.  املجل�س  اأمام  الرقابة  هياكل  ح�سور  �سرورة 

الرقابي على �سبيل املثال، واإطالع نواب ال�سعب على برامج هياكل الرقابة ونتائج اأعمالها اآليا.

ي�ستدعى  « ما  وهو  واأداًء.  وت�سيرًيا  تنظيًما  الرقابية  الهياكل  ال�ساملة يف  اجلودة  معايري  اعتماد  �سرورة 

تنظيم دورات علمية وتدريبية حول مفاهيم اجلودة ال�ساملة، واإعداد اأدلة الرقابة يف خمتلف امليادين 

)رقابة االأداء، رقابة مالية، رقابة مطابقة( والعمل على حتديثها ح�سب املعايري الدولية.

االعتبار  « بعني  االأخذ  مع  الف�سلى،  الدولية  املمار�سات  مع  الرقابي  امل�سار  تنا�سب  على  العمل  �سرورة 

للخ�سو�سيات الوطنية.

�سرورة و�سع خمطط اإ�سرتاتيجي يت�سمن اأهداف اجلهاز الرقابي على املدى املتو�سط والبعيد، والعمل  «



الفساد السياسي في العالم العربي

90

على تنفيذه يف اإطار منهجية متّكن من تقييم نتائجه وتطويره.

�سرورة و�سع اإ�سرتاتيجية ات�سال داخلية وخارجية للجهاز الرقابي. «

عامة  « ال�سبغة  ذات  البيانات  وكل  للرقابة،  اخلا�سعة  الهياكل  حول  معلومات  بنوك  اإحداث  �سرورة 

)اقت�سادية وقانونية ومالية ( مبا من �ساأنه تي�سري عمل فرق الرقابة.

�سرورة ن�سر التقارير ب�سفة اآلية و�سريعة. «

�سرورة االإ�سراع باإحداث هيئة مكافحة الف�ساد، واإعطائها اال�ستقاللية املالية والهيكلية ، واإحداث ق�سم  «

اأمني خا�س وخمت�س بهذا النوع، ال يرجع بالنظر لوزارة الداخلية ومتكينها من �سلطة تاأديبية ال ق�سائية.

�سرورة اإيجاد مقاربة فّعالة الأ�سباب الف�ساد من الداخل كالبريوقراطية، ومراجعة منظومة االأجور. «

الرقابة  « العمومية، هيئة  للم�سالح  العامة  الرقابة  الثالث )هيئة  العامة  الرقابة  توحيد هيئات  �سرورة 

العامة للمالية، هيئة الرقابة العامة الأمالك الدولة وال�سوؤون العقارية(.

الرقابة  « اعتماد  باجتاه  امل�سبقة  الرقابة  من  لالنتقال  العمومية؛  ال�سفقات  منظومة  مراجعة  �سرورة 

الالحقة، مع دعم مهمة التدقيق واملتابعة واملراجعة، وذلك يف اآجال معقولة.

اإقرار مبداأ الهيئة االإدارية امل�ستقلة للهيئة العليا للطلب العمومي، على غرار الهيئات امل�ستّقلة  « �سرورة 

االأخرى، تلحق ميزانيتها مبيزانية الدولة، وتقع مناق�ستها مبا�سرة مع وزارة املالية.

�سرورة تدعيم م�ساركة القطاع اخلا�س واملجتمع املدين داخل للهيئة العليا للطلب العمومي، من خالل زيادة  «

عدد ممّثليها يف املجل�س الوطني للطلب العمومي، وتدعيم تركيبة هيئة املتابعة واملراجعة مبمّثلني عنها.

 فيما يتعلق بجمعيات املجتمع املدين. 6

والوطنية  « الدولية  املرجعيات  من  التمكن  وبخا�سة  الف�ساد،  مكافحة  جمال  يف  قدراتها  تعزيز  �سرورة 

املعتمدة يف الغر�س ق�سد ممار�سة ال�سغط على ال�سلطات العمومية ملزيد تفعيل االإدارة ال�سيا�سية يف 

هذا اخل�سو�س. 

 فيما يتعلق بحرية الإعالم. 7

التعديل  « ال�سرورية  الو�سائل  الب�سري من  ال�سمعي  القطاع  لالإ�سراف على  العليا  الهيئة  �سرورة متكني 

القطاع و�سمان حرفية العاملني يف القطاع.

�سرورة تطبيق كرا�س �سروط الذي و�سعته الهيئة العليا لالإ�سراف على القطاع ال�سمعي الب�سري، «

 فيما يتعلق باملوؤ�ش�شة الأمنية. 8

يتطلب  « ما  وهو  باحلريات.  امل�سا�س  وعدم  العمل  جناعة  ي�سمن  مبا  القانوين،  االإطار  اإ�سالح  �سرورة 

اإر�ساء اآليات �سمان، ل�سمان حياد الت�سميات يف القطاع االأمني، واإخ�ساع امل�سوؤوليني االأمنيني للم�ساءلة.
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تقدمي
التنمية  تعوق  اأن  ميكن  التي  الظواهر  اأخطر  من  ال�سيا�سي  الف�ساد  اإّن 

احلقوق  وحماية  الدميقراطية  حتقيق  دون  وحتول  والب�سرية،  ال�سيا�سية 

واحلريات وبناء دولة القانون. كما ي�سكل اأحد االأ�سباب الرئي�سة ل�سعف 

اال�ستقرار ال�سيا�سي وه�سا�سته، ولغياب العدالة االجتماعية. 

وبالنظر خلطورة الف�ساد ال�سيا�سي، وثقل تكلفته احلقوقية واالقت�سادية 

واالجتماعية وال�سيا�سية واالإن�سانية؛ فقد اأولته منظمة االأمم املتحدة عناية 

على  الن�س  ت�سمنت  مبحاربته،  خا�سة  اتفاقية  اإ�سدار  يف  جتلت  كبرية، 

للق�ساء  الالزمة  واملوؤ�س�ساتية  واالإجرائية  الت�سريعية  التدابري  العديد من 

العديد من  الف�ساد، كما حظي هذا املو�سوع باهتمام فائق من قبل  على 

املنظمات غري احلكومية، �سواء منها الدولية اأو االإقليمية واملحلية، وعلى 

.
79

راأ�س هذه املنظمات توجد منظمة ال�سفافية الدولية

وبغر�س ت�سليط ال�سوء على و�سع الف�ساد ال�سيا�سي يف املغرب، �سنتطرق يف 

اإطار هذا التقرير لتحليل خمتلف مداخل الف�ساد ومظاهره، ولالإجراءات 

وذلك  الف�ساد،  على  للق�ساء  الالزمة  وللمقرتحات  ملحارتها،  املتخذة 

اعتماًدا على حتليل العديد من املوؤ�سرات ذات العالقة باملو�سوع.

و بناًء عليه �سنتناول هذا التقرير من خالل املحاور االآتية:

اأواًل: و�سف واقع النظام ال�سيا�سي.

وو�سفها،  ال�سيا�سي  بالف�ساد  العالقة  يف  املوؤ�سرات  اأبرز  ت�سخي�س  ثانًيا: 

واالإجراءات املتخذة.

ثالًثا: اخلال�سات 

الفساد السياسي في المغرب
اإعداد: د. اأحمد مفيد

/http://www.transparency.org : 79
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اأوًل: و�شف واقع النظام ال�شيا�شي

2011، فالف�سل االأول منه ين�ّس على اأن: »نظام احلكم باملغرب 
80

طبقا ملقت�سيات د�ستور املغرب ل�سنة 

اأ�سا�س  على  للمملكة  الد�ستوري  النظام  يقوم  واجتماعية.  برملانية  دميقراطية  د�ستورية،  ملكية  نظام 

مبادئ احلكامة اجليدة،  وعلى  والت�ساركية،  املواطنة  والدميقراطية  وتعاونها،  وتوازنها  ال�سلط  ف�سل 

وربط امل�سوؤولية باملحا�سبة«.

ثانًيا: ت�شخي�ش وو�شف لأبرز املوؤ�شرات يف العالقة بالف�شاد ال�شيا�شي

مبداأ ف�شل ال�شلطات. 1

كما �سبقت االإ�سارة لذلك، فالد�ستور املغربي ل�سنة 2011 ين�س يف الفقرة الثانية من الف�سل االأول على اأن 

» يقوم النظام الد�ستوري للمملكة على اأ�سا�س ف�سل ال�سلط وتوازنها وتعاونها...«. ولكن رغم هذا املقت�سى 

الد�ستوري ال�سريح؛ فالعديد من املقت�سيات الد�ستورية الواردة يف اأبواب وف�سول الد�ستور االأخرى، تبني 

باأن مبداأ ف�سل ال�سلط يف املغرب هو جمرد ف�سل �سكلي و�سوري، حيث اإن امللك الذي يعترب حمور النظام 

الت�سريعية  املجاالت  وال�سالحيات يف  ال�سلط  العديد من  يتوىل ممار�سة  باملغرب،  وال�سيا�سي  الد�ستوري 

والتنفيذية والق�سائية، فامللك هو الذي يتوىل تعيني رئي�س احلكومة، من احلزب ال�سيا�سي الذي ت�سّدر 

نتائج انتخابات اأع�ساء جمل�س النواب وعلى اأ�سا�س نتائجها، وهو الذي يعني اأع�ساء احلكومة باقرتاح من 

رئي�سها. وله مببادرة منه، وبعد ا�ست�سارة رئي�س احلكومة، اأن يعفي واحًدا اأو اأكرث من اأع�ساء احلكومة من 

 .
81

مهامهم، وله اإعفاء واحد اأو اأكرث من اأع�ساء احلكومة بطلب من رئي�س احلكومة

كما اأن امللك له حق حل جمل�سي الربملان اأو اأحدهما، بظهري طبق ال�سروط املبينة يف الف�سول 96 و97 

و98 من الد�ستور82، وهو القائد االأعلى للقوات امل�سلحة امللكية83، وهو رئي�س املجل�س االأعلى لالأمن84، 

. و« للملك اأن يطلب من كال جمل�سي الربملان اأن يقراأ قراءة 
85

وهو رئي�س املجل�س االأعلى لل�سلطة الق�سائية

جديدة كل م�سروع اأو مقرتح قانون. تطلب القراءة اجلديدة بخطاب، وال ميكن اأن ترف�س هذه القراءة 

اأع�ساء املحكمة الد�ستورية االثني  اأن امللك يتوىل، طبًقا للد�ستور، تعيني ن�سف عدد  . كما 
86

اجلديدة«

80   �سدر د�ستور 2011 يف �سياق الظروف التي عرفتها العديد من الدول العربية يف ظل ما اأ�سبح يعرف بالربيع العربي، حيث عرف املغرب بدوره موجه من االحتجاجات 

التي قادتها حركة 20 فرباير، والتي دعمتها بع�س االأحزاب ال�سيا�سية والهيئات النقابية واملنظمات احلقوقية، وتفاعل معها النظام املغربي بحكمة، حيث اأعلن ملك 

املغرب يف خطاب 20 مار�س من �سنة 2011، والذي اعترب خطابا هاما وتاريخيا، عن فتح ور�س االإ�سالح الد�ستوري وال�سيا�سي باملغرب، والذي �سيوازيه اأي�سا ور�س 

كبري يتعلق باجلهوية املتقدمة.

81  الف�سل 47 من د�ستور 2011

82 الف�سل 51 من د�ستور 2011

83 الف�سل 53 من د�ستور 2011

84 الف�سل 54 من د�ستور 2011

85 الف�سل 56 من د�ستور 2011

86 الف�سل 95 من د�ستور 2011
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ع�سو  بينهم  من  اأع�ساء،  �ستة  وهو  ع�سر، 

يقرتحه االأمني العام للمجل�س العلمي االأعلى، 

بني  من  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س  وُيعنيَّ 

وللملك احلق   .
87

منهم تتاألف  الذين  االأع�ساء 

.
88

يف اتخاذ املبادرة ق�سد مراجعة الد�ستور

ويبدو من خالل خمتلف الف�سول واملقت�سيات 

الد�ستورية ال�سابقة الذكر باأن املوؤ�س�سة امللكية 

هي مالكة ال�سلطة احلقيقية، وباأن مبداأ ف�سل 

ال�سلط ال يعتمد على م�ستوى املوؤ�س�سة امللكية، 

يتدخل  مزدوجة،  التنفيذية  ال�سلطة  اإن  حيث 

فيها كل من امللك من جهة، ورئي�س احلكومة 

واحلكومة من جهة ثانية. 

منهجية و�شع الد�شتور. 2

جدير بالذكر باأن طريقة و�سع الد�ستور املغربي 

اجلديد اأثارت العديد من الت�ساوؤالت حول مدى 

دميقراطيتها، حيث ذهب العديد من الباحثني 

دميقراطية؛  طريقة  العتبارها  واملتتبعني 

ومل  امل�ساركة،  على  قامت  لكونها  بالنظر 

ي�ستفرد امللك وحده بتحديد مقت�سيات د�ستور 

2011، واكتفى فقط بتوجيه خطاب 9 مار�س، 

لو�سع م�سروع د�ستور  ا�ست�سارية  وبتعيني جلنة 

وهذا  ت�ساركية،  مقاربة  باعتماد  كلفت   ،2011

ما مت بالفعل، من خالل املذكرات التي تلقتها 

اجلل�سات  خمتلف  خالل  من  وكذلك  اللجنة، 

املو�سوعاتية التي مت عقدها يف املو�سوع. 

اأخرى  اآراء  هناك  الراأي  هذا  مقابل  ولكن يف   

اأقرت باأن طريقة و�سع د�ستور 2011 هي طريقة 

امللك  كلفها  التي  اللجنة  الأن  دميقراطية؛  غري 

ب�سياغة م�سروع الد�ستور هي جلنة معينة من 

قبل امللك وحده ولي�ست منتخبة، كما اأنها جلنة 

مل تراِع مبداأ التعددية، حيث �سّمت يف تركيبتها 

 .
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موؤيدي النظام، ومل تت�سمن اأيًّا من منتقديه

ن�سجل  الد�ستور،  من  املواقف  هذه  مقابل  ويف 

ال�سيا�سية  االأحزاب  من  ال�ساحقة  االأغلبية  باأن 

املغربية والنقابات املهنية واملنظمات احلقوقية 

اإىل  املدنية...دعت  واجلمعيات  والن�سائية 

 ،2011 د�ستور  م�سروع  على  بنعم  الت�سويت 

مكت�سبات  اعتربته  ومبا  مب�سامينه،  ونّوهت 

واإر�ساء  الدميقراطي،  البناء  طريق  يف  جديدة 

دعائم دولة القانون، وحماية للحقوق واحلريات.

87 الف�سل 130 من د�ستور 2011 

88 الف�سل 172 من د�ستور 2011

89 هذا الراأي عربت عنه االأحزاب التي قاطعت الت�سويت على د�ستور 2011، وهي احلزب اال�سرتاكي املوحد، وحزب الطليعة، وحزب املوؤمتر الوطني االحتادي.

اإمكانية حما�شبة احلكام. 3

 ت�سمن د�ستور 2011 يف الباب اخلام�س منه، العديد من املقت�سيات التي تنظم العالقة بني ال�سلط يف 

ال�سلطتني  الت�سريعية، والعالقة بني  وال�سلطة  امللك  العالقة بني  ا  املغربي، وخ�سو�سً الد�ستوري  النظام 

والتي  باحلكومة،  امللك  عالقة  حتدد  التي  املقت�سيات  من  العديد  يت�سمن  كما  والتنفيذية،  الت�سريعية 
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امللكية،  باملوؤ�س�سة  املتعلق  الثالث  الباب  يف  ا  وخ�سو�سً الد�ستور،  من  خمتلفة  اأبواب  يف  امل�سرع  اأوردها 

والباب اخلام�س املتعلق بال�سلطة التنفيذية.

ا باأن اأعمال كل من الربملان واحلكومة تخ�سع  ومن خالل خمتلف مقت�سيات د�ستور 2011، يت�سح جليًّ

للرقابة واملحا�سبة من قبل اجلهات التي حددها الد�ستور، يف حني ال يوجد اأي مقت�سى د�ستوري يتعلق 

بالرقابة على القرارات امللكية )الظهائر(.

مقت�شيات احلقوق واحلريات الأ�شا�شية و�شماناتها يف د�شتور 2011. 4

2011 العديد من املقت�سيات املتعلقة باحلقوق واحلريات،، وهذه املقت�سيات جتعل  لقد ت�سمن د�ستور 

الد�ستور املغربي اجلديد وثيقة اأ�سا�سية للحقوق واحلريات.

فبالرجوع ملقت�سيات د�ستور 2011، يتبني بجالء باأن م�ساألة احلقوق واحلريات االأ�سا�سية، حظيت بعناية 

كبرية، على م�ستوى الديباجة، وكذلك على م�ستوى جمموعة من االأبواب والف�سول. 

العديد من احلقوق واحلريات املدنية  الثاين كاماًل للن�س على  الباب  وقد خ�س�س امل�سرع الد�ستوري 

وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، كما ت�سمن د�ستور 2011 يف الباب الثاين ع�سر 

الن�س على موؤ�س�سات وهيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكم اجليدة.

غري اأنه، على الرغم من ال�سياغات الد�ستورية اجلميلة التي ن�س من خاللها امل�سرع الد�ستوري على 

القانون الذي ي�سعه امل�سرع  االإن�سان؛ فقد ربط ممار�سة جمموعة كبرية من احلقوق بن�سو�س  حقوق 

وحريات  املعلومات،  على  احل�سول  يف  واحلق  احلياة،  يف  واحلق  املنا�سفة،  مثل  )الربملان(،  العادي 

يف  واحلق  وال�سيا�سي،  النقابي  واالنتماء  اجلمعيات  وتاأ�سي�س  ال�سلمي،  والتظاهر  والتجمهر  االجتماع 

العرائ�س وامللتم�سات... وجتدر  القوانني، واحلق يف تقدمي  الدفع بعدم د�ستورية  االإ�سراب، واحلق يف 

االإ�سارة اإىل اأن الن�سو�س القانونية املتعلقة مبمار�سة هذه احلقوق واحلريات مل ت�سدر بعد، حيث هناك 

تاأخر كبري يف تفعيل مقت�سيات د�ستور 2011، تتحمل فيه امل�سوؤولية كل من احلكومة والربملان.

مقت�شيات النزاهة يف د�شتور 2011. 5

فيها  مبا  بالنزاهة،  املتعلقة  املقت�سيات  من  العديد  يت�سمن  جنده   ،2011 د�ستور  ملقت�سيات  بالرجوع 

نزاهة االنتخابات، وحماربة الف�ساد ومبنع ا�ستغالل النفوذ وت�سارب امل�سالح، والت�سريح باملمتلكات، 

والن�س على عدة مبادئ ت�سمن ح�سن تدبري املرافق العمومية، وتقّر مقومات احلكامة اجليدة، واإحداث 
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جمموعة من املوؤ�س�سات الد�ستورية املخت�سة يف احلكم اجليد والنزاهة.

ولكن على الرغم من اأهمية املقت�سيات الد�ستورية ال�سابقة الذكر، فاإن اإ�سكال الف�ساد ال�سيا�سي باملغرب 

على  للق�ساء  �سيوؤدي  الذي  بال�سكل  املقت�سيات  هذه  تفعيل  يتم  ال  حيث  املمار�سة،  م�ستوى  على  يطرح 

ال  وال�سيا�سيني،  املنتخبني  �سفوف  يف  ا  وخ�سو�سً امل�سوؤولني،  من  العديد  اإن  حيث  ال�سيا�سي،  الف�ساد 

يقدمون ت�سريًحا مبمتلكاتهم، ومازال ت�سارب امل�سالح �سائًدا على م�ستوى املمار�سة، حيث يتم التحايل 

القانون  للمعلومات م�ساألة نظرية، حيث مل ي�سدر بعد  الو�سول  عليه بطرق متعددة، ومازال احلق يف 

م�ستوى  على  تكري�س هذا احلق  دول  ت�سود عدة ممار�سات حتول  ومازالت  بتنظيم هذا احلق،  املتعلق 

الواقع. كما اأن دور هيئات احلكم اجليد مبا فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها، 

دوًرا حمدوًدا بالنظر لعدم �سدور القانون اجلديد املتعلق بها، وبالنظر ل�سعف اخت�سا�ساتها، وتوا�سع 

اإمكانياتها املادية والب�سرية، وعدم تعامل اجلهاز التنفيذي، باجلدية املطلوبة، مع املقرتحات والتو�سيات 

التي تتقدم بها.

ال�شلطة التنفيذية. 6

بخ�سو�س ال�سلطة التنفيذية، جتدر االإ�سارة لكونها يف املغرب موزعة بني كل من امللك ورئي�س احلكومة. 

االإ�سكاالت  من  العديد  يطرح  العمومية  واملوؤ�س�سات  االإدارات  يف  القيادية  للوظائف  الولوج  كان  وقد 

املتعلقة بغياب مبداأ امل�ساواة، وتكافوؤ الفر�س، بني كل املواطنات واملواطنني الذين تتوافر فيهم ال�سروط، 

وب�سيطرة الزبونية واملح�سوبية، وبانت�سار بع�س مظاهر الف�ساد.

ال�سادر   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  ت�سحيحه؛ �سدر  امل�سّرع يف  ورغبة من  الواقع،  لهذا  وبالنظر 

بتاريخ 17 يوليوز 2012، املتعلق بالتعيني يف املنا�سب العليا، والذي حدد جمموعة من املبادئ واملعايري 

التي يجب اأن يحرتمها ويخ�سع لها التعيني يف املنا�سب العليا. 

كان  واإن  العمومية،  واملوؤ�س�سات  االإدارات  التعيينات يف  العديد من  اأن  يثبت على  مازال  الواقع  اأن  غري 

والقرب  الوالء  منطق  مازال  فقط، حيث  �سكليًّا  يكون  ذلك  اأن  اإال  فيها،  القانونية  امل�ساطر  اإعمال  يتم 

ال�سيا�سي...يتحكم يف العديد من التعيينات.

ال�شلطة الت�شريعية. 7

فيما يتعلق بال�سلطة الت�سريعية، جتدر االإ�سارة لكون الربملان املغربي يتكون من جمل�سني هما: جمل�س 

وجمل�س  2011؛  نونرب   25 بتاريخ  ذلك  كان  وقد   ،2011 د�ستور  �سدور  بعد  جتديده  مت  الذي  النواب، 
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امل�ست�سارين الذي مل يقع جتديده، االأمر الذي يطرح العديد من الت�ساوؤالت بخ�سو�س و�سعيته الد�ستورية. 

على  منه   70 الف�سل  ن�س  حيث   ،2011 د�ستور  يف  تعزيزها  مت  قد  كان  الربملان  اخت�سا�سات  اأن  كما 

احلكومة،  عمل  ويراقب  القوانني،  على  الربملان  ي�سوت  الت�سريعية.  ال�سلطة  الربملان  »ميار�س  اأن 

ويقيم ال�سيا�سات العمومية...«، رغم ذلك فهي تبقى حمدودة، حيث اإن اأغلب القوانني هي ذات اأ�سل 

حكومي)م�ساريع قوانني(، كما اأن الربملان ال ميلك احلق يف ا�ستجواب احلكومة اأو اأحد الوزراء، وتفر�س 

عليه �سروًطا معقدة لتكوين جلان تق�سي احلقائق وتبقى اأعمالها حرًبا على ورق، رغم ارتباط العديد 

ا  مهمًّ كان  واإن  العمومية  ال�سيا�سات  تقومي  اأن  كما  بق�سايا حقوقية91.  اأو  ف�ساد مايل90  بق�سايا  منها 

للغاية؛ اإال اأن طريقة ممار�سته جتعله حمدود االأثر، و�سعيف الوقع.

اأما عن املعار�سة الربملانية، فقد خولها امل�سرع الد�ستوري مبقت�سى د�ستور 2011، العديد من احلقوق92، 

ولكن ممار�سة تلك احلقوق مقرتنة ب�سدور قوانني تنظيمية، وهذه القوانني مل ت�سدر بعد. 

90 ق�سية القر�س العقاري وال�سياحي، وق�سية ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي، وق�سية مكتب الت�سويق والت�سدير... منوذًجا.

91 اأحداث فا�س، واأحداث خميم اكدمي ازيك...منوذًجا.

92  الف�سل 10 من د�ستور 2011.

93 جميع الد�ساتري املغربية ال�سابقة )1962- 1970- 1972 – 1992- 1996( مل تكن تن�س على الق�ساء باعتباره �سلطة، ومل تت�سمن اأي مقت�سى �سريح بخ�سو�س 

حقوق الق�ساة وواجباتهم، وحقوق املتقا�سني، واالأمن الق�سائي...

94 لقد ندد نادي ق�ساة املغرب- وهو جمعية ت�سم العديد من قا�سيات وق�ساة املغرب- بالت�سييق الذي ميار�س عليه وعلى منخرطيه يف العديد من املنا�سبات، كما ندد 

باإق�سائه من امل�ساركة يف احلوار الوطني حول اإ�سالح منظومة العدالة.

ال�شلطة الق�شائية

بالرجوع ملقت�سيات د�ستور 2011، جنده يت�سمن العديد من ال�سمانات االأ�سا�سية املرتبطة با�ستقالل ال�سلطة 

اأكرث  احلايل  الد�ستوري  الن�س  وُيَعّد  املتقا�سني.  وبحقوق  الق�سائية،  لل�سلطة  االأعلى  وباملجل�س  الق�سائية، 

 .
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تقدًما، فيما يخ�س ال�سلطة الق�سائية، مقارنة مع الد�ساتري املغربية ال�سابقة

الف�ساد  بانت�سار  اأ�سا�ًسا  تتعلق  م�ساكل،  عدة  يف  التقارير،  من  العديد  ح�سب  املغرب،  يف  الق�ساء  ويتخّبط 

والتاأخر يف �سدور االأحكام  الق�سائية، وببطء االإجراءات،  الق�سائي، وبتعّقد امل�ساطر  والر�سوة يف اجل�سم 

والقرارات، و�سعف اجلودة على م�ستوى تعليل االأحكام، وب�سعف احلكم اجليد يف اخلريطة الق�سائية، وبقلة 

املوارد الب�سرية، �سواء يف �سفوف الق�ساة، اأو يف �سفوف كتابة ال�سبط.

ويعاين الق�ساة من الت�سييق عليهم يف ممار�سة العديد من احلقوق واحلريات، حيث مينع عليهم االإ�سراب، 

.
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وتو�سع عدة عراقيل للحيلولة دون ممار�ستهم حلرية التنظيم )اجلمعيات( والتجمع والتظاهر
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النتخابات العامة. 8

على الرغم من ن�س الد�ستور املغربي اجلديد- كما �سبقت االإ�سارة لذلك- على العديد من املقت�سيات 

ملجموعة  املغرب  يف  االنتخابية  القوانني  ت�سمن  من  الرغم  وعلى  االنتخابية،  العملية  بنزاهة  املتعلقة 

القانون  بني  الفرق  باأن  جلّي،  وب�سكل  يك�سف،  فالواقع  االنتخابي؛  الف�ساد  اأفعال  عن  العقوبات  من 

ا، بالنظر لبع�س اخلروقات املا�سة ب�سالمة العمليات االنتخابية ونزاهتها، �سواء  واملمار�سة، �سا�سع جدًّ

اأو اجلماعية. وميكن القول اإن الف�ساد االنتخابي اأ�سبح ظاهرة مالزمة لكل املحطات  منها الت�سريعية 

االنتخابية، وتتمثل اأهم مظاهره يف الر�سوة والرتحال احلزبي، وا�ستعمال االأموال، وا�ستخدام املمتلكات 

.
95

العمومية، والتدخل غري املربر لل�سلطة

واإىل جانب ما �سبق، تثار يف املغرب اإ�سكالية حقيقية تتعلق مبدى حياد االإدارة االنتخابية؛ فاالنتخابات 

اأنواعها، ت�سرف عليها وزارة الداخلية، كما اأن هذه الوزارة هي التي حت�سر م�سروع املر�سوم  مبختلف 

املتعلق بالتقطيع االنتخابي.

اإدارة املمتلكات والأموال العامة . 9

فيما يتعلق باإدارة املمتلكات واالأموال العامة، ن�سجل باإيجابية مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة بهذا املجال، 

حمدودية  ن�سجل  ذلك  رغم  ولكن  العامة،  واالأموال  املمتلكات  اإدارة  يف  ال�سفافية  من  مزيد  فر�س  بهدف 

ا م�سطرًدا، ومي�س  االإجراءات املتخذة ملحاربة الف�ساد يف هذا املجال، حيث ما يزال اقت�ساد الريع يعرف منوًّ

جماالت اقت�سادية حيوية)ال�سيد البحري، مقالع الرمال واالأحجار والرخام، ماأذونيات النقل...(.

املوؤ�ش�شة الأمنية. 10

اأعلى لالأمن برئا�سة امللك، وذلك  اإحداث جمل�س  فيما يتعلق باملوؤ�س�سات االأمنية، فالد�ستور ن�س على 

مبقت�سى الف�سل 54. كما اأن امللك هو الذي يتوىل التعيني باقرتاح من رئي�س احلكومة يف منا�سب الوالة 

للقوات  االأعلى  الرئي�س  هو  امللك  اأن  كما   .
96

الداخلي باالأمن  املكلفة  االإدارات  وامل�سوؤولني، عن  والعمال 

.
97

امل�سلحة امللكية، وله حق التعيني يف الوظائف الع�سكرية

بالنظر  �سعيفة،  جد  االأمنيني،  وامل�سوؤولني  االأمنية  ال�سيا�سات  مراقبة  يف  الربملان  �سالحيات  وتعد 

خل�سو�سية االأجهزة االأمنية يف املغرب.

95 تقرير الهيئة املركزية للوقاية من الر�سوة 2010-2011، �س 18.

96 الف�سل 49 من د�ستور 2011

97 الف�سل 53 من د�ستور 2011.
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اأجهزة الرقابة العامة. 11

ذلك  وجتّلى  املالية،  الرقابة  حتديث  ا�ستهدفت  املايل،  املجال  يف  اإ�سالحات  عدة  املغرب  عرف  لقد 

باالأ�سا�س يف اإ�سباغ ال�سفة الد�ستورية على موؤ�س�سة املجل�س االأعلى للح�سابات، باعتباره اجلهاز االأعلى 

كامتداد  باململكة،  جهات  بت�سع  للح�سابات  اجلهوية  املجال�س  اإحداث  وكذلك  باملغرب،  املالية  للرقابة 

ل�سيا�سة الالمركزية التي �سهدتها البالد، واإ�سدار مدونة للمحاكم املالية مبقت�سى القانون رقم 62.99. 

2011، جاء مبجموعة من املقت�سيات التي كر�ست اأهمية املحاكم  اأن د�ستور اململكة املغربية ل�سنة  كما 

املالية بو�سفه جهاًزا للرقابة على املال العام.

ا،  غري اأنه على الرغم من هذه املبادرات الد�ستورية والت�سريعية، فاإننا ن�سجل يف هذا اخل�سو�س اأي�سً

توا�سع الدور الذي تقوم به اأجهزة الرقابة العامة، واملتمثلة يف كل من املفت�سية العامة للمالية واخلزينة 

العامة للملكة واملجل�س االأعلى للح�سابات واملجال�س اجلهوية للح�سابات.

الأحزاب ال�شيا�شية. 12

د�ستور  من  ال�سابع  الف�سل  عملها  و�سوابط  تاأ�سي�سها  حرية  على  ن�س  ال�سيا�سية،  االأحزاب  بخ�سو�س 

 ون�س على نف�س املبادئ املن�سو�س 
98

2011. كما �سدر القانون التنظيمي املتعلق باالأحزاب ال�سيا�سية،

عليها يف الد�ستور.

يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  من  فالعديد  والقانونية،  الد�ستورية  املقت�سيات  هذه  كل  من  الرغم  على  ولكن 

املغرب ال حترتم معايري الدميقراطية ومبادئها، حيث ال تعقد موؤمتراتها يف وقتها، وال يتم التداول على 

مراكز القيادة ب�سكل ي�سمح بتجديد النخب. وتعترب متثيلية ال�سباب والن�ساء يف االأحزاب �سعيفة جدا. 

كما تعاين بع�س االأحزاب من غياب ال�سفافية والنزاهة يف معايري الرت�سيح ويف منح التزكيات، وتعاين 

ال�سديد على طرق �سرف نفقاتها، وعدم  والتكتم  ال�سفافية يف �سرف مالية احلزب،  ا من غياب  اأي�سً

مراعاة مبداأ التطابق بني الربامج االنتخابية احلزبية املت�سابهة واملّت�سمة بالتعميم، واملفتقرة لل�سوابط 

.
99

الكمية والنوعية للتقييم، وبني املر�سحني املوؤهلني اأخالقيًّا ومهنيًّا لتنفيذها

 هذا وقد اأ�سدر املجل�س االأعلى للح�سابات تقريًرا حول االأحزاب ال�سيا�سية، وقد جاء يف هذا التقرير 

ح�ساباتها  قدمت  التي  هي  فقط  حزًبا   21 فاإن  قانونية،  ب�سفة  لها  املرخ�س  حزًبا   35 اأ�سل  من  باأنه 

98 القانون رقم 11-29 ال�سادر بتاريخ 22 اكتوبر 2011.

99 الهيئة املركزية للوقاية من الر�سوة، مكافحة الف�ساد ال�سيا�سي واالنتخابي باملغرب، ت�سخي�س وتقييم ومقرتحات، 22 �ستنرب 2011.
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يف  ال�سنوية  بح�ساباتها  اأدلت  التي  االأحزاب  عدد  وبلغ   ،2011 �سنة  بر�سم  للح�سابات  االأعلى  للمجل�س 

االأجل القانوين، 8 اأحزاب فقط. وقد تاأكد للمجل�س االأعلى للح�سابات باأن 14 حزبا فقط هي التي اأدلت 

.
100

بح�سابات م�سهود ب�سحتها من طرف خبري حما�سب مقيد يف جدول هيئة اخلرباء املحا�سبني

املنظمات الأهلية. 13

توجد يف املغرب العديد من منظمات املجتمع املدين، وتتوزع اأن�سطتها بني ما هو تربوي، وما هو تنموي، 

وما هو حقوقي. وتعاين العديد من هذه املنظمات من غياب احلكم اجليدة يف تدبريها االإداري واملايل. 

حترتم  ال  حيث  التاأ�سي�س،  مب�سطرة  اأ�سا�سا  تتعلق  عراقيل،  عدة  من  املغرب  يف  اجلمعيات  تعاين  كما 

ال�سلطات املحلية املكلفة بتلقي الت�سريحات بتاأ�سي�س اجلمعيات، مقت�سيات القانون، وتتع�سف يف فر�س 

عدة �سروط ووثائق غري من�سو�س عليها يف القانون، وترف�س ت�سليم و�سل االإيداع املوؤقت ب�سكل فوري، 

وتتجاوز االأجل القانوين لت�سليم و�سل االإيداع النهائي، هذا على الرغم من ن�س امل�سرع الد�ستوري يف 

الف�سل 12 من د�ستور 2011 على اأن “ ُتوؤ�س�س جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومتار�س 

اأن�سطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�ستور والقانون. وال ميكن حل هذه اجلمعيات واملنظمات اأو توقيفها 

من لدن ال�سلطات العمومية، اإال مبقت�سى مقرر ق�سائي...”.

الإعالم

بخ�سو�س االإعالم، ن�س الد�ستور املغربي ل�سنة 2011، على اأن “حرية ال�سحافة م�سمونة، وال ميكن تقييدها 

باأي �سكل من اأ�سكال الرقابة القبلية...”، كما ين�س الف�سل 27 من الد�ستور على اأن “للمواطنات واملواطنني 

حق احل�سول على املعلومات...”. 

ولكن على الرغم من اأهمية هذه املقت�سيات الد�ستورية، فاالإعالم باملغرب يعاين من عدة عقبات تتمثل اأ�سا�سا 

بال�سحافة  يتعلق  قانون  وغياب  الدولية،  واملعايري  لالتفاقيات  مالءمته  وعدم  ال�سحافة،  قانون  تقادم  يف 

ال�سحفيني  بع�س  على  واحلكم  اجلنائي،  القانون  مبقت�سيات  ال�سحفيني  بع�س  ومتابعة  االإلكرتونية، 

واحتكار  ال�سحف...،  وباإغالق  الكتابة،  من  وباملنع  مرتفعة،  مالية  وبغرامات  للحرية،  ال�سالبة  بالعقوبات 

العمومية،  القنوات  اآراء معينة يف  الدولة، و�سيطرة  التلفزية من قبل  القنوات  ا  العمومي وخ�سو�سً االإعالم 

وعدم احرتام التعددية املوجودة يف املجتمع...

http://www.courdescomptes. .2013 100 املجل�س االأعلى للح�سابات، خال�سة التقارير التي اأعدها املجل�س االأعلى للح�سابات حول االأحزاب ال�سيا�سية، اأكتوبر

ma/fileadmin/uploads/Rapport/rapportpartispolitiquear.pdf
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وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه، على الرغم من النفوذ القوي للدولة يف املجال االإعالمي، فاملغرب تتواجد فيه العديد 

من القنوات االإذاعية اخلا�سة التي تعرف انت�ساًرا وا�سًعا، ون�سبة اال�ستماع اإليها جّد مرتفعة، وهام�س احلرية 

فيها كبري، وتناَق�س فيها جميع املوا�سيع مبا فيها مو�سوع الف�ساد ال�سيا�سي. كما تعرف ال�سحافة، وال�سّيما 

واإدارة  له عالقة مبمار�سة احلكم  ما  كل  فيها  املوا�سيع مبا  لكل  وتتطرق  وا�سًعا،  انت�ساًرا  االإلكرتونية  منها 

و�سرف املال العام وال�ساأن العام.

ثالثاً: اخلال�شات 

ومن اأجل جتاوز هذا الواقع، ينبغي اأواًل توافر االإرادة ال�سيا�سية، وتفعيلها على م�ستوى املمار�سة، واخلروج من 

مرحلة رفع ال�سعارات ملرحلة العمل، من خالل تفعيل القوانني وامل�ساطر يف حق جميع اجلهات واالأ�سخا�س 

الفا�سدين، وتكري�س مبداأ عدم االإفالت من العقاب، وحماية ال�سهود واملبلغني، و�سمان احلق يف احل�سول 

على املعلومات، والعمل على تكري�س ا�ستقالل الق�ساء، وحماربة الف�ساد ال�سيا�سي واالنتخابي.

من  وذلك  دورها،  وتفعيل  الف�ساد  املعنية مبكافحة  الق�سائية  وغري  الق�سائية  املوؤ�س�سات  تعزيز  ينبغي  كما 

خالل مالءمة القوانني الوطنية مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وتفعيل قرارات ال�سلطة الق�سائية 

الوطنية  والهيئة  للح�سابات،  اجلهوية  واملجال�س  للح�سابات  االأعلى  املجل�س  وتقارير  ومقررات  واأحكامها، 

املفت�سية  وتقارير  الربملان،  التي يحدثها  تق�سي احلقائق  الر�سوة وحماربتها، وجلان  والوقاية من  للنزاهة 

العامة للمالية وباقي املفت�سيات االأخرى...

ل�سيا�سي، من ال�سروري احرتام مبادئ و الدميقراطية وتعزيز معايريها يف عمل  الف�ساد  وبهدف حماربة 

واعتماد  الريع،  اقت�ساد  وحماربة  واحلريات،  احلقوق  حماية  و�سمان  املجتمعية،  املوؤ�س�سات  وكل  الدولة 

وال�سطط  النفوذ  وا�ستغالل  الر�سوة  مظاهر  كل  وحماربة  العام،  ال�ساأن  تدبري  يف  الت�ساركية  الدميقراطية 

امل�سوؤولية  ربط  مبداأ  وتفعيل  والرثوة،  ال�سلطة  بني  اجلمع  ومنع  امل�سالح،  وت�سارب  ال�سلطة  ا�ستعمال  يف 

باملحا�سبة، واحرتام مبداأ �سيادة القانون، و�سمان امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س بني املواطنات واملواطنني كافة.

وقد ت�سمن د�ستور 2011، على الرغم من االنتقادات املوجهة اإليه �سواء على م�ستوى املنهج اأو على م�ستوى 

هو  االأ�سا�سي  الرهان  يبقى  ولهذا  الف�ساد،  مبحاربة  الكفيلة  االإيجابية  املقت�سيات  من  العديد  امل�سمون، 

تفعيل الد�ستور ب�سكل دميقراطي، ومواكبته مبجموعة من االإجراءات االأخرى املوازية الت�سريعية والتنفيذية 

والق�سائية وال�سيا�سية والرتبوية واملدنية...؛ بهدف معاجلة ظاهرة الف�ساد يف املغرب، التي اأ�سبحت من اأهم 

معوقات حتقيق الدميقراطية والتنمية وحماية حقوق االإن�سان.
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الفساد السياسى بمصر
 د. ي�شرى العزباوى

مقدمة: 
�سعف  ومنها:  ال�سيا�سي  الف�ساد  الن�سار  توؤدي  التى  االأ�سباب  تتعدد 

الدول،  من  كثري  داخل  الدميقراطية  انعدام  قيادتها،  و�سعف  االأحزاب 

ال�سيا�سية  امل�ساركة  وغياب  املركزية،  فى  واملغاالة  البريوقراطية  وتف�سى 

الق�سائية، وعدم اال�ستقرار  االأجهزة  ال�سيا�سى، واختالل  التكامل  وعدم 

توؤكد  حيث  االإطالق،  على  االأخطر  هي  االأ�سباب  هذه  وتعد  ال�سيا�سى. 

ما  �سرعان  القمة  ف�ساد  اأن  والدرا�سات  والتقارير  واملحاكمات  التجارب 

معها،  املتواطئة  بقيادتها  وتت�سرت  حتتمي  التى  االأدنى  للم�ستويات  ينتقل 

بال�سلطات  وتتمتع  العامة  املمتلكات  على  الفا�سدة  العنا�سر  تهيمن  حيث 

يحدث  كما  اخلا�سة.  م�ساحلهم  ل�سالح  ا�ستغاللها  من  متكنها  التي 

الف�ساد ال�سيا�سي من خالل العملية االنتخابية وا�ستقطاب املوؤيدين وجمع 

التربعات وحماوالت ك�سب الناخبني بالو�سائل التي تالئم احتياجات كل 

�سريحة، والتي تبداأ بتقدمي الوعود من املر�سح وتنتهي ب�سراء االأ�سوات، 

مما يدفع بتهديد امل�سلحة العامة للمجتمع وي�سيع الفو�سى وعدم النظام 

نتيجة لل�سعور بعدم العدالة والظلم البني الواقع على معظم اأفراد املجتمع.

الف�ساد  مو�سوع  اأ�سبح   ،)2013 يونيو   -  2011 )يناير  الثورة  م�سر  فى 

لكل  ال�ساغل  ال�سغل  هو  خا�س،  ب�سكل  ال�سيا�سي  والف�ساد  عام،  ب�سكل 

امل�سريني. فلم يعد احلديث عن الف�ساد مق�سوًرا على النخبة من املثقفني 

بال�ساأن  املهتمني  من  وغريهم  لالأحزاب  واملنتمني  ال�سيا�سيني  والن�سطاء 

العام، بل اأ�سبح املو�سوع حمل نقا�س العامة من املواطنني، وذلك ب�سبب 

تنامى ظاهرة حجم الف�ساد الذى تتناوله و�سائل االإعالم، وتنظره املحاكم 

بعد الثورة. وبناء عليه، كان ال�سوؤال االأو�سع انت�ساًرا: ما هي االأ�سباب التى 

اأدت اإىل تفاقم الف�ساد ال�سيا�سى فى م�سر قبل )وبعد( ثورة 25 يناير؟ 

وكيف ميكن احلد منه فى امل�ستقبل؟. 

اأيدينا  بني  توجد  التى  املقرتحات  جمموعة  انطلقت  االإطار  هذا  وفى 

فى طبيعة  هيكلى  اإىل خلل  يعود  الف�ساد  انت�سار ظاهرة  اأن  فر�سية:  من 
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العالقات بني �سلطات الدولة الثالث )الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية(، ف�ساًل عن اخللل فى ا�ستقاللية 

االأجهزة الرقابية، وعدم التن�سيق فيما بينها، وعدم كفاءتها املادية والب�سرية واإىل الت�سارب الت�سريعي الذي 

نتج عنه ت�سارب امل�سالح. وحاولت الورقة تقدمي جمموعة االأفكار واملقرتحات القابلة للتنفيذ، على املدى 

الق�سري والبعيد، ميكن من خاللها تقلي�س الظاهرة واحلد منها فى امل�ستقبل املنظور.

اأول: اعتماد مبداأ الف�شل بني ال�شلطات

وفى هذا االإطار اقرتحت الورقة �سرعة اإن�ساء الهيئة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد على اأن تت�سمن فى تكوينها 

ممثلني من الهيئات الرقابية املختلفة، باالإ�سافة اإىل ممثلني من املجتمع املدين واالأحزاب ال�سيا�سية وبع�س 

االأكادمييني واملتخ�س�سني فى مكافحة الف�ساد. على اأن تقوم الهيئة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد املزمع اإن�سائها 

بجمع وتنقيح كل قوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد فى قانون واحد اأو الئحة جزائية واحدة تطبق على اجلميع 

كل ح�سب موقعه الوظيفي  وخمالفته للقانون. وعمل حمالت توعية منتظمة وم�ستمرة تقوم بها منظمات 

املجتمع املدين وو�سائل االإعالم الر�سمية واخلا�سة بتعريف املواطنني حقوقهم وواجباتهم. 

ثانيا: ال�شلطة التنفيذية: وغياب ال�شفافية وامل�شاءلة

تلخ�ست جمموعة املقرتحات يف و�سع حزمة من املعايري حول اأربع نقاط حمددة، هى: جتنب ت�سارب 

يف  الثقة  اإجراءات  واأخرًيا،  والبيانات،  املعلومات  ون�سر  التعيينات،  فى  �سفافة  واإجراءات  امل�سالح، 

احلكومة.

ثالثا: مدى فاعلية ال�شلطة الت�شريعية

اقرتحت الورقة هنا تفعيل دور جمل�س النواب فى مكافحة الف�ساد لي�س فقط عرب درا�سة التقارير التى 

اأدوات امل�ساءلة الربملانية املتعارف عليها للحكومة ولروؤ�ساء  تقدم له من االأجهزة املعنية ولكن بتفعيل 

االأجهزة امل�ستقلة. وتفعيل دور الربملان فى مراجعة اللوائح التى ت�سدرها ال�سلطة التنفيذية، خا�سة فيما 

يتعلق باأوجه اإنفاق امليزانية املقررة لكل جهة حكومية. واأخرًيا، تفعيل مبداأ خ�سوع التنفيذيني مل�ساءلة 

الربملان. 

رابًعا: ال�شلطة الق�شائية 

هذا االإطار اقرتحت الورقة �سرعة اإجراءات التقا�سى، من خالل االعتماد املتزايد على التكنولوجيا يف 

النهائي  اأن ي�سدر احلكم  اإمكانية  اأثبتت  التى  املحاكم. وتعميم جتربة املحاكم االقت�سادية فى م�سر 

خالل �ستة اأ�سهر، كما ا�ستطاعت هذه املحاكم اأن حتل بع�س املنازعات عن طريق التوفيق بني اخل�سوم، 

اآلية جيدة جًدا ا�ستحدثتها هذه املحاكم. واإلغاء تبعية التفتي�س الق�سائي لوزير العدل، الذى هو  وهى 
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اإلغاء ندب  الق�ساة. و �سرورة  لل�سغط على بع�س  بابا كبرًيا  التنفيذية، والذى يفتح  ال�سلطة  جزء من 

بع�س الق�ساة للعمل فى ال�سلطة التنفيذية، و التقليل من املركزية ال�سديدة فى عمل النيابة العامة.

خام�ًشا: اإدارة املمتلكات والأموال العامة

ن�ساأة  اإن  بل  احلديثة،  املجتمعات  لكافة  املميزة  االأ�سا�سية  االأدوار  اأحد  العام  املال  على  الرقابة  تعد 

اأ�سا�ًسا جاءت لتحقيق هذه العملية. ولهذا يقرتح تطبيق مبداأ وحدة املوازنة العامة للدولة،  الربملانات 

واالهتمام باآليات تقدمي املوازنة واإقرارها من قبل جمل�س النواب، وتفعيل الرقابة وم�ساءلة احلكومة على 

املواطن  ي�ستطيع  لكي  الر�سمية  االإعالم  و�سائل  ون�سرها فى  العامة،  املوازنة  وتب�سيط  االإنفاق،  عمليات 

العادي قراءتها، وفهم ما جاء بها. باالإ�سافة اإىل اإلغاء ال�سناديق اال�ستثمارية اخلا�سة وتفعيل الرقابة 

واالأ�سغال  وامل�سرتيات  العطاءات  قوانني  النظر فى  واإعادة  الواحد،  البند  املوازنات ذات  واإلغاء  عليها، 

العامة، واأخرًيا، مراجعة املادة 32 من الد�ستور اجلديد، والتي متيز بني املال العام واملال اململوك ملكية 

خا�سة للدولة، وهو مبثابة فتح �سبل جديدة للف�ساد فى م�سر.

�شاد�شا: النتخابات العامة وال�شفافية

يف �سوء الد�ستور اجلديد للبالد مت اإقرتاح �سرعة اإن�ساء الهيئة الوطنية الدائمة لالنتخابات من االآن، 

 229 املادة  خا�سة  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  لعمل  املنظمة  الد�ستورية  املواد  كل  يف  النظر  واإعادة 

واملتعلقة بندب جمل�س الهيئة املكون من ع�سرة اأع�ساء من الهيئات الق�سائية بحيث يعني رئي�سها من 

الربملان واأن يكون غري قابل للعزل. باالإ�سافة اإىل توحيد الت�سريعات املنظمة للعملية االنتخابية، وحل 

�سلوك  مدون  واإ�سدار  االنتخابية،  للعمليات  االأهلية  املنظمات  متابعة  باإجراءات  اخلا�سة  امل�سكالت 

ومواثيق اأخالقية، تتعلق باإدارة �سفافة للحمالت االنتخابية بني املر�سحني، وبني االأحزاب ال�سيا�سية. 

�شابعا: الأحزاب ال�شيا�شية

هناك خلل كبري يف النظام احلزبى التعددي، حيث يوجد حزب كبري يحتكر ال�سلطة واالأغلبية الربملانية، 

واإىل جواره اأحزاب �سيا�سية، معظمها غري معروف. وبناء عليه، يجب مراجعة االإطار القانونى املنظم 

لعمل االأحزاب، واإيجاد بدائل خمتلفة لتمويل االأحزاب ال�سيا�سية من خالل ال�سماح لها با�ستثمار موارد 

احلزب فى اأن�سطة جتارية، ت�ستطيع من خاللها توفري النفقات الالزمة الإقامة مقرات لها فى املحافظات، 

اأو عمل برامج خا�سة بها. واإجبار االأحزاب على تقدمي تقارير مالية �سنوية لالأجهزة الرقابية. 

ثامنا: الإعالم واحلد من ال�شيطرة احلكومية

فى االإطار اقرتحت الورقة �سرورة و�سع ميثاق �سرف اأخالقي بني القائمني على و�سائل االإعالم باإعالن 
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م�سادر متويلها. واإعادة تنظيم االإعالم الر�سمي، واإتاحة احلرية له، لكى يقوم بدورها فى ك�سف الف�ساد 

بداًل من التغطية على املف�سدين، وو�سع مدونة �سلوك لو�سائل االت�سال االجتماعي، و�سرعة اإن�ساء املجل�س 

والفئات  التخ�س�سات،  تكوينها خمتلف  فى  ت�سم  اأن  على  لل�سحافة  الوطنية  والهيئة  لالإعالم  االأعلى 

املجتمعية املختلفة. وهنا تقرتح الورقة باأن ت�ساعد منظمة ال�سفافية الدولية على نقل التجربة الدولية 

من خالل بحث �سبل تكوين هذه الهيئات اأو القوانني الناظمة لها، اأو عمل دورات تدريبية للعاملني فيها 

مب�ساركة املجتمع املدين.

تا�شًعا: املوؤ�ش�شات الأمنية

يعترب االأمن بدوره هو عامل اأ�سا�سي لتح�سني احلياة اليومية للم�سريني وخف�س الفقر وتعزيز التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية. وترجع م�سئولية امللف االأمني بكل مكوناته اإىل احلكومة امل�سئولة عنه ب�سكل 

اأ�سا�سي. وبالنظر اإىل املهام التى يوؤديها قطاع االأمن فى اأى جمتمع لي�ست مق�سورة على حمايته و�سمان 

ا �سمان تناف�سية وفاعلية مكوناته على املدى البعيد،  بقائه على املدى الق�سري فح�سب ولكنها ت�سمل اأي�سً

وا�ستعال  اال�ستقرار  وزعزعة  احلكم  اإ�سعاف  اإىل  يوؤدي  منا�سبة  غري  اأمنية  واآليات  هياكل  وجود  فاإن 

ال�سراعات العنيفة. وبناء عليه، يجب تغيري ال�سورة الذهنية العامة لل�سرطة لدى املواطن من خالل 

حتقيق االأمن من منظور خدمي بحيث حتقق االأمن واال�ستقرار يف اإطار حماية حقوق االإن�سان، والعمل 

بالرئي�س، وتقدم تقارير االأجهزة  القانون. واحلد من عالقة م�سوؤيل االأمن  الد�ستور و�سيادة  مبقت�سى 

االأمنية ملجل�س الدفاع الوطني، و�سع ال�سجون واملعتقالت حتت اإ�سراف الق�ساء واملجل�س القومي حلقوق 

االإن�سان، وعدم توفري اأية ح�سانة مل�سئويل االأمن، واإلغاء العمل بنظام انتقال م�سئويل االأجهزة االأمنية 

لل�سلطة املدنية بعد تركهم اخلدمة. واأخرًيا، اإعادة النظر يف قانون حماية ال�سهود واملبلغني.

عا�شًرا: اأجهزة الرقابة العامة - الفعالية وال�شتقالل

كبري  ب�سكل  احلكومية  االإجراءات  وتطويل  باجلمود،  م�سر  فى  احلكومي  البريوقراطي  اجلهاز  يت�سم 

لي�س  ال�سبب  يكون  الر�ساوى، وقد  واإجبارهم على دفع  املتعاملني مع اجلهاز احلكومي  ابتزاز  اأجل  من 

القوانني واللوائح بل فى املوظفني القائمني على تطبيقها. وبناء عليه، هناك �سرورة ملحة الإعادة النظر 

اأو  تراجع  ومل  بعيد  زمن  منذ  اإعدادها  التى مت  التحقيق  وجهات  الرقابية  االأجهزة  وهياكل  قوانني  فى 

حتدث منذ فرتة بعيدة، مما يجعلها ال تعك�س حقيقة ما يحدث على اأر�س الواقع. وتوحيد االخت�سا�سات 

وتنظيم العمل بني اجلهات احلكومية املختلفة، الأنه ب�سبب املنازعات فى االخت�سا�س يعطل دوالب العمل 

وجهات  الرقابية  واجلهات  التنفيذية  ال�سلطة  بني  التام  والف�سل  املواطنني.  م�سالح  ويعطل  احلكومي 

التحقيق، الأن تبعيتها لل�سلطة التنفيذية، يوؤثر على ا�ستقالليتها.
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احلادى ع�شر: املنظمات الأهلية

�سعت بع�س االجتاهات الفكرية ال�سرتاط وجود جمتمع مدين قوي ل�سمان اإدارة اأي �سراعات ب�سورة 

التوزيع اجلربي  اأ�سلوب  التوافق بداًل من  اأ�سلوب  اأن تقوم احلكومة باتباع  �سلمية يف املجتمع، ول�سمان 

للقيم، كذلك ذهبت بع�س االجتاهات اىل م�ستوى يتجاوز املفهوم القطرى للدولة من خالل الربط بني 

الدميقراطية والتنمية، واالإدارة ال�سلمية لل�سراعات املحلية واالإقليمية.

هذا االإطار اقرتحت الورقة اإعادة النظر فى اإرث الدولة الت�سلطية التى �سكلت جمموعة من االإدراكات 

ال�سيا�سي  العمل  جماالت  فى  الطوعية  املبادرات  اإزاء  ال�سلبية  واالأمنية  والبريوقراطية،  النخبوية 

واالجتماعي والثقايف، والنظر اإىل اأى اأن�سطة وفعاليات اأهلية م�ستقلة عن جهاز الدولة، على اأنها متثل 

والنزاهة على  ال�سفافية  االأهلية لتطبيق مبادئ  االأمن. وت�سجيع املنظمات  م�سدًرا من م�سادر تهديد 

نف�سها، وتبني هذه املوؤ�س�سات برامج لن�سر قيم النزاهة وال�سفافية فى املجتمع. والعمل على اإنهاء العالقة 

تنموية،  اأجندات  املنظمات  تبنى  وذلك من خالل  التنفيذية،  وال�سلطة  االأهلية  املنظمات  بني  العدائية 

واإنهاء الت�سريحات العدائية من قبل ال�سلطة التنفيذية جتاه املجتمع املدين، واإ�سدار القوانني املعوقة 

لعملها. 

مالحظات اأ�شا�شية حول حماربة الف�شاد ال�شيا�شي يف م�شر
 يجب اأن تنطلق عملية مواجهة الف�ساد ال�سيا�سي من فهم وا�سح لعالقة الف�ساد بغريه من الظواهر ال�سيا�سية 

واالجتماعية االأخرى، وم�ستوى التطور االقت�سادي وال�سيا�سي للمجتمع. 

ون�سري يف هذا ال�سياق اإىل ثالث مالحظات اأ�سا�سية:

اأول: هى وجود عالقة قوية بني انت�سار الف�ساد من ناحية وارتفاع م�ستوى الفقر من ناحية اأخرى. فالدول 

االأكرث ف�سادًا هى الدول االأكرث فقرًا، فبينما الدول االأقل ف�سادًا هي الدول االأكرث غنى. 

ثانيا: اإن هناك عالقة قوية بني انت�سار الف�ساد وم�ستوى التطور الدميقراطي، فالدول غري الدميقراطية ذات 

النظم الت�سلطية هى الدول االأكرث ف�سادا والعك�س �سحيح، فالدول الدميقراطية والتى قطعت �سوطا مهما 

على طريق عملية التحول الدميقراطي هي الدول االأقل ف�سادًا. 

االأهلية  احلروب  حالة  فى  خا�سة  ال�سيا�سى،  اال�ستقرار  وعدم  اال�سطراب  بحاالت  الف�ساد  ارتباط  ثالثا: 

اجلماعات  هذه  تتوىل  حيث  ...اإلخ،  حملية  وميلي�سات  جماعات  مواجهة  فى  املركزية  ال�سلطة  و�سعف 

اخلدمات  من  وغريه  االأمن  حتقيق  ذلك  فى  مبا  املدنية،  وموؤ�س�ساتها  الدولة  بوظائف  القيام  وامليلي�سيات 

وال�سلع العامة وهو ما ال يتم اإال بدرجة كبرية من الف�ساد. 
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