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َﴪ ِﱄ ْﻣ ِﺮي ﴿﴾٢٦
اﴍ ْح ِﱄ َﺻ ْﺪ ِري ﴿َ ﴾٢٥و ِ ّ ْ
"ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ْ َ
َوا ْ ﻠُ ْﻞ ُﻋ ْﻘﺪَ ًة ِّﻣﻦ ِﻟ ّ َﺴ ِﺎﱐ ﴿ ﴾٢٧ﯾ َ ْﻔ َﻘﻬُﻮا ﻗَ ْﻮ ِﱄ"
ﺻﺪق اﻠ ﻪ اﻟﻌﻈﲓ
ﺳﻮرة ﻃﻪ
﴿اﻠﻬﻢ ﻠﻤﲏ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻌﲏ و اﻧﻔﻌﲏ ﲟﺎ ﻠﻤﺘﲏ و زدﱐ ﻠﲈ﴾

ﺷﻛر و ﻋرﻓﺎن
اﶵﺪ ا ي و ﻓﻘﲏ ﻟﻬﺬا ﺑﻔﻀ و ﻋﻮﻧﻪ و رﲪﺘﻪ.
ٔﺗﻮ ﻪ ﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﰻ ﻣﻦ ﺳﺎ ﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ ٔو ﻣﻦ
ﺑﻌﯿﺪ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ و ٔﺧﺺ ﺮ ٔﺳﺘﺎذي
اﳌﴩف ﲆ ﻣﺬ ﺮﰐ اﻟﺴﯿﺪ ﻗ ﺎﯾﲇ ﻃﯿﺐ ا ي ﰷن
ﻗﺪوﰐ و ٔﻓﺎدﱐ ﻜ ﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺢ و اﻻٕرﺷﺎد.

اﻹھـــداء
ٔﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﻟﻮا ﻦ اﻟﻌﺰﺰﻦ ا ان ﱂ ﯾﺒ ﻼ ﻠﯿﺎ
ﻟﻌﻮن و اﻟﻨﺼﺢ و ا ﺎء و إﱃ ﰻ ﻣﻦ ﰷن ﻟﻬﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﲅ و
اﻻٕﻃﻼع و ﯾ ﺾ ﻗﻠﺒﻪ ﲝﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
إﱃ ﰻ ﺎﺋﻠﱵ

إﱃ ﰻ ٔﺻﺪﻗﺎﰄ.
إﱃ ﰻ ﻣﻦ ﰷﻧﻮا ﺳ ﺎ ﰲ ﳒﺎ .
إﱃ ﰻ ﻣﻦ ﺳﺎ ﺪﱐ ﰲ إﳒﺎز ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ
ٔو ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ.

مقدمة

مقدمة
إن الفساد ظاهرة خطيرة موجودة في كل املجتمعات املتقدمة واملتخلفة ولكن بدرجات
متفاوتة ،بحسب الخصوصية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه املجتمعات،حيث
أرجع الخبراء واملتتبعون لشؤون التنمية سبب فشل معظم التجارب واملشاريع التنموية في
العالم وفي البلدان النامية خاصة ،وانتشار وتفاقم ألازمات املالية والاقتصادية إلى انتشار
وتفش ي الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه كأهم عامل ،وكذا غياب الحكم الراشد والذي
أدى إلى سوء تسيير املوارد املوجودة وانعدام الكفاءة والفعالية فياستعمالها ،باإلضافة إلى
التأثير سلبا على العدالة التوزيعية ،وتدهور ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،
وهذا مايهدد التنمية املستدامة ويرهن مستقبل ألاجيال املقبلة.
انطالقا مما سبق فأن الفساد لم يعد شأنا حكوميا فقط بل ظاهرة مجتمعية نتيجة
للتأثير السلبي على جوانب مختلفة داخل املجتمع وبأن الفساد يحول عائقا رئيسيا أمام
جهود التنمية ،ويتعارض مع املبادئ والقيم ألاخالقية ويلتهم ثروات الدول ويعيق الاستثمار،
ويخفض من نوعية الخدمات العامة ،ويضعف ثقة املواطن بالسلطة ،ويعطل حكم
القانون و بصفة عامة يهدد استقرار الدولة وأمنها و هذا ما يجعل من تكاثف جهود الجميع
أمرا ضروريا لن محاربة الفساد قضية مجتمع تتعدى الحكومات والهيئات املتخصصة
وأجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شاملة البد أن يضطلع بها الجميع و بتكامل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
لألدوار و املسؤوليات.
على أساس ما تقدم برزت الحاجة لضرورة وضع في الاعتبار أن مكافحة الفساد محاربته هي
مسؤولية تقع على الجميع وأنه يجب أن تتعاون جماعات الضغط بكل املنظمات املكونة لها
مع الجهود الحكومية في مكافحة ظاهرة الفساد ولهذا البد من الحكومة العمل مع هذه
الجماعات وذلك بتقديم كافة أوجه الدعم واملساندة بما يعزز تلك الشراكة ويؤدي لتحقيق
الهدف في مكافحة الفساد.
لذلك عمدت مختلف الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية ملكافحة الفساد والقوانين الداخلية
للدول في إشراك جماعات الضغط في مكافحة الفساد ملا لها من دور فعال في التأثير على
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻘﻮاﻧ ن واﻟ ﺸﺮ ﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و ﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ ا ﺪ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻤﺎ ﻟ ﺎ
ﻣﻦ دور ﺗﻮﻋﻮي و ﺗﺤﺴ

ﻣﺠﺎل ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﮫ ،ﻛﻤﺎ أن ﺬﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺔ

ا ﻤﺎﻋﺎت ﺗﺘﻤ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋ اﳌﺒﺎدرة واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،واﻟﺘﺪرج

اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋ إﻗﻨﺎع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬا ﻗﻴﺎم
ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮذج ﺑﺎ ﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺮاﺷﺪ اﳌﺒ ﻋ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻦ آﻟﻴﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﳌﺴﺄﻟﺔ و اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻋ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف
ا

ﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﺳ ﺘﻢ اﻟ ﻛ ﻋ دور ا ﻤﻌﻴﺎت و ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋ رﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤ

ﺑﺄ ﺎ ﺴ

ﺬﻩ ﺧ ة

إ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺎ ،واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻮد اﻟ ﺗﺒﺬﻟ ﺎ

ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وا

إﻃﺎر ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،

ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻛﺰﺧﺎﺻﺔ ﻋ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼم ودور ﺎ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وﺗﺘﺠﺴﺪ

ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮع " دور ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد"

إﺑﺮاز ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻣ ﺎ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻌﻠﻖ
ﻣﺎ ﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌ ﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت
أﻳﻀﺎ

ﻣﻔ ﻮﻣ ﺎ و ا ﺼﺎﺋﺺ اﻟ ﺗﺘﻤ

إﻃﺎر ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺸﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ

إﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﺬي ﺴﺎ ﻢ ﻓﻴﮫ ﺳﻮاء ﻋ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺤﺎر ﺔ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻵﻟﻴﺎت اﻟ

ﺎ أو

ﻣ ﺎﻓﺤﺔ و

ﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺎ وﻧﺠﺎﻋ ﺎ

ﻣ ﺎﻓﺤﺔ

اﻟﻔﺴﺎد.
ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ

ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺪرﺟﺔ ﺧﻄﻮرة ﺬﻩ

اﻟﻈﺎ ﺮة وﺗﺄﺛ ﺎ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت ﻓﻠﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺑ ن اﳌﻌﻮﻗﺎت

ﺻﻼح و

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ا ﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺪ

ﻣﻨﺢ أ ﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ ﻤﺎﻋﺎت

ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻮﻗﻮف ﻋ

واﺟ ﺖ ﺬﻩ

اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ودور ﺎ

ا ﻤﺎﻋﺎت دور ﺎ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
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اﻟﺼﻌﻮ ﺎت اﻟ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
إن ﻇﺎ ﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺟﺮ ﻤﺔ ﻻ ﺣﺪود ﻟ ﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣ ﺎ أي دوﻟﺔ وﺟﻤﻌ ﺎ ﺗﺤﺎول ﻣﻌﺎ

ﺎ

ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا ﺪﻳﺜﺔ ﻷ ﺎ ﻇﺎ ﺮة ﻣﺪﻣﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟ ﺬا ﻓﺈن ﻣ رات
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع :
اﻧ ﺸﺎر ﻇﺎ ﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﻮرة ﺑﺪأت ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة وأﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎ ﺮة

ﺸﻤﻞ

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟ اﻋﺘﺎد ﺎ اﳌﺴﺆوﻟ ن واﳌﻮﻇﻔ ن ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ اﳌﺴﺎ ﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠ ﺎ،
ﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ

ﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ ﺗﻢ وﺿﻌ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸﺮع و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﻟ وﺿﻌ ﺎ اﳌﺸﺮع اﻟ ﻟﻢ ﺗﻀﻔﻲ إ ا ﺪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮ ﺗﺪﺧﻞ
ﺟ ﺎت ﻏ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻣ ﺎ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﳌﺴﺎ ﻤﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺄﺛ ﻋ

اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺈن ا ﺎﻟﺔ اﻟ ﺎرﺛﻴﺔ اﻟ

ﻌ ﺸ ﺎ ا ﺰاﺋﺮ

اﻟﺴﺎﺣﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺴ ﺐ اﻧ ﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد وا ﻌ ﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋ
اﳌﺠﺘﻤﻊ أدى إ ا ﺘﻤﻤﻨﺎ

ﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ أن اﻟ ء اﻟﺬي دﻓﻌﻨﺎ إ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺜﻞ ﺬﻩ

اﳌﻮاﺿﻴﻊ ا ﺴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺺ ﺑﺤﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺬا اﳌﻮﺿﻮع .
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌ ﺸ ﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻈﺎ ﺮة اﻟﻔﺴﺎد ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﺔ و ﺘﺠ
اﻟﺮﺷﻮة واﳌﺤﺎﺑﺎة وا

ذﻟﻚ
ﺑﺪت وا

ﺔ

ﻮ ﺔ ،واﻟ و ﺮ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و دار ﺔ اﻟ

ﻞ اﳌﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺠ ﻞ ﺧﻄﻮرﺗﮫ

وا ﻌ ﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻴﮫ.
اﻟﺮﻏﺒﺔ واﳌﻴﻞ إ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﳌ ﻮﻧﺔ ﻟ ﺎ

ﻠﻴﺔ وﻣ ﺎ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ وا ﻤﺎﻋﺎت

إﻇ ﺎر أﻋﻤﺎﻟ ﺎ و إﺑﺮاز ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ ﻋ اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛ ﻞ

ﻣﺠﺎل ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﺮﻏﺒﺔ

ﺻﻼح ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪة و اﻟﺘﻄﻠﻊ

ﻻن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل وإرادة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ و إﺳ اﺗﺠﻴﺔ وا

ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ا ﻤﺎﻋﺎت

اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛﺬا ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت
وأﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏ ﺎ ﻟ ﺪ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
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مقدمة
أهداف الدراسة تتمثل في:
-

إلاحاطة بالجانب النظري للجماعات الضاغطة و املكانة القانونية التي تحض ي بها.

-

التعرف على أداء جماعات الضغط في مكافحة الفساد و تقييم أدائها.

-

كشف الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة في مكافحة الفساد.

-

الوصول إلى نتائج حول مدى فاعلية دور جماعات الضغط في مكافحة الفساد.

ولقد تطرق العديد من الباحثين والفقهاء هذا املوضوع ومن بين الدراسات السابقة:
 سعاد الشرقاوي ،النظم السياسيةفي العالم املعاصر ،دون دار النشر 7002 ،أين تطرقتفي كتابها إلى مفهوم الجماعات الضاغطة و عالقتها مع القوي السياسية و أنواعها ووسائل
نشاط هذه الجماعات (كتاب).
– ألامين سويقات ،دور املجتمع املدني في تكريس الديمقراطية التشاركية :دراسة حالتي
الجزائر واملغرب"،دفاتر السياسة و القانون ،عدد ،72سنة ( 7072مقال).
 مصلح عبير ،النزاهة والشفافية واملسالة في مواجهة الفساد ،الطبعة الثالثة ،إلاتالف مناجل النزاهة واملسألة ،أمان القدس( .7072 ،كتاب).
تعد الجماعات الضاغطة بمختلف الجماعات املكونة لها القوة املوازية للسلطة
الحاكمة في الدولة ملا لها من آليات ووسائل من اجل التأثير وفرضعليها إقامة التغيير ،وكذا
تعبئة الرأي العاموتحسيسه من أخطار وآلاثار السلبية في إطار مكافحة الفساد والوقاية
منه على هذا ألاساس نطرح إلاشكالية التالية:ما مدى فعالية الدور الذي تؤديه الجماعات
الضاغطة في مكافحة الفساد؟
ولدراسة املوضوع إرتئاينا إلى إتباع الخطوات التالية وهذا بالتطرق إلى إبراز مفهوم
الجماعات الضاغطة واملكانة القانونية التي تحظى بها على املستوى الدولي و املحلي ،كما
4

مقدمة
تناولنا أيضا آليات هذه ألاخيرة في إطار مكافحة الفساد وهذا بتبيان دورها في الضغط
والتوعية على املستوى الدولي واملحلي وذلك بأخذ نماذج عن هذه الجماعات.
استخدمنا املنهج التالي في دراسة املوضوع:
-

املنهج الاستقرائي :والذي تم استخدامه خاصة في إلاطار النظري للجماعات

الضاغطةوكما اعتمدنا عليه في دراسة املكانة القانونية للجماعات الضاغطة في تحليل
الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية الداخلية ،فضال عن تحليل املواقف الفقهية حول
املسألة ،وتفسير النصوص القانونية التي منحت آليات لهذه الجماعات في مكافحة الفساد .

5

الفصل ا ألول
امجلاعات الضاغطة آلية مس تحدثة ملفاكةحة الفسا

الفصل ألاول

الجماعات الضاغطة آلية مستحدثة ملكافحة الفساد

يعد الفساد 1في عصرنا من بين املواضيعالتي تثير نقاشا واسعا لدى الباحثين
والدارسين في مختلف التخصصات ،ويحتل موضوعه أهمية كبيرة داخل املجتمع ـ ـ ـات
والدول سواء منها املتقدمة أو املتخلفة.
أدركت الدول ألاهمية البالغة للموضوع والخطر الكبير الذي يسببه الفساد،
فوضعت على جداول أعمالها الحكومية موضوع مكافحة الفساد من بين أولويتها ملحاربة
هذه الظاهرة ،كما لقيت هذه املشكلة اهتمام الكثير من الجهات غير الرسمية في الدولة
خاصة من طرف الجماعات الضاغطة التي تعد كوسيط وفاعل أساس ي داخل املجتمع ،لذا
سوف نتطرق في املبحث ألاول في هذا الفصل إلى إلاطار أملفاهيمي للجماعات الضاغطة و
نبرز فيه مفهومها وأنواعها ومميزات هذه الجماعات ،كما نتناول في املبحث الثاني املكانة
القانونية التي تحظي بها هذه الجماعات سواء على الصعيد الدولي و على املستوى الوطني
في مختلف القوانين الداخلية التي تولي اهتمام لهذه الجماعات في مكافحة الفساد.

 -1ليس هناك تعريف موحد للفساد بين الباحثين في هذا املجال ،وهذا يعود إلى اختالف وجهات النظر بين
ألاكاديميين وأهل الاختصاص ولحد آلان لم يتم وضع تعريف شامل و محدد لهذه الظاهرة لذلك نجد عدة
تعريفات للفساد ،نذكر منها على سبيل إلايضاح فقد عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه" سوء استعمال
الوظيفة أو استخدام املنصب في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية "  .راجع حول املوضوع :
 قسمية منوبية  ،بركات نوال ،مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية  "،تناول الصحافة املكتوبة لظاهرةالفساد  -صحيفة الشروق اليومي"-
العدد ألاول ،سبتمبر 7072 ،ص ،771 .املتاح على الرابط ،http://www.univ-eloued.dz:تاريخ إلاطالع17 :
. 7072/01/
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اﻟﻔﺼﻞ ول

ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
اﳌﺒﺤﺚ ول
ﻃﺎر اﳌﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﻟ ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

ﻇ ﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻣﺼﻄ

ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

اودﻗﺎرد" اﻟ ﻛﺮﺳ ﺎ ﻟﺪوري ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﺤﻮل
ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ " ﺑﻴ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺸﺮت

ﻋﺎم  .1928ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو أن ﺬا اﳌﺼﻄ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﻔﻲ ﺳﻴﺎ

أﻣﺮ ﻲ ﻣﺎﺑ ن  .1928-1918وﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻆ "ﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﺼ ﺔ" و " اﻟﻠﻮ ﻲ" ،ﻓﺠﻤﺎﻋﺎت
اﳌﺼ ﺔ

ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ أﻣﺎ ﻣﺼﻄ اﻟﻠﻮ ﻲ ﺸ إ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي

ﻳﻤﺎرس ﻋ اﻟ ﳌﺎن ﺑﻄﺮﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪي أﻣﺎ ﻣﺼﻄ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻌ
ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻓﻌﻞ ﻳﻤﺎرس ﻋ اﻟﺴﻠﻄﺔ.2
ﻟﺬا ﺳﻮف ﻧﺤﺎول أن ﻧﺪرس

ﺬا اﳌﺒﺤﺚ ول ﻣﻔ ﻮم ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

اﳌﻄﻠﺐ

ول وﻧ ز ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ ﻲ.
اﳌﻄﻠﺐ ول
ﻣﻔ ﻮم ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
ﺗﻄﺮق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳ ن إ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ و
ا

ﻢ وﺗﺨﺘﻠﻒ

ﺸﺎﻃﺎ ﺎ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ

ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻏ ﻣﺤﺪدة

ﺸﺄت ﻓ ﺎ ،ﻓ ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت ﺗﻮﺟﺪ

داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﮫ ﺸﺎﻃﺎﺗﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺪرﺟﺔ ﺗﻄﻮر و ﻌﻘﺪ ﺗﻠﻚ ا ﻤﺎﻋﺎت ﺗﺄ ﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر و ﻌﻘﺪ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻌ ﺶ ﻓﻴﮫ وﺗ ﻮن أ ﺪاﻓ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻣﺎ ﻣﺎدﻳﺔ ﺴ

ﻟﻠﺮ ﺢ ﻓﺘﻀﻐﻂ ﻋ

2-LADERIERE Jean ," Les groupes de pression", Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 45 pp. 9.
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اﻟﻔﺼﻞ ول

ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ذات ﻃﺎ ﻊ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،3
ﺬا ﺳﺎس ﺳﻮف ﻧﺤﺎول أن ﻧ ز ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻜﺮة ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ و ﻧﻤ ﺎ ﻋﻦ

وﻋ

ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ول أﻣﺎ

اﻟﻔﺮع

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ ﻲ ﺳ ﺘﻄﺮق إ أﻧﻮاع وﺗﺼ ﻴﻔﺎت

ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ .
اﻟﻔﺮع ول
ﻓﻜﺮة ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻌﺎرف ﻟ ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ راء اﻟﻔﻘ ﻴﺔ ،إذ أﻧﮫ ﻟﻢ
ﻳﻮﺟﺪ إﺟﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻔﻘ ﺎء ﻋ

ﻌﺮ ﻒ ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺸ ك و ﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض

اﻟﺘﻌﺎرف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟ ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ) أوﻻ( ،ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إ

رﺗﺒﺎط اﳌﻮﺟﻮد ﺑ ن

ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ و ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻈ ﺮ
أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛ ﻋ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺎ اﻟﻐ اﳌﺸﺮوع ﻋ

ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎ ) ﺛﺎﻧﻴﺎ(.
أوﻻ -ﻌﺮ ﻒ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ:
ﻓﻜﺮة ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻇ ﺮت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وﻣﺠﻼت اﻟﺒﺤﺚ

و ﺴ ﺐ ﻌﻘﻴﺪ ﺎ ﻓﺈ ﺎ ﺸ ﻞ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ

ﺬﻩ ا ﺎﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻋﻠﻮم ﺗﺼﺎل ﺘﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨ ﺜﻘﺔ
ﻋﻦ ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت ،و اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻﺣﻆ maisonneuveأن ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮا ﺟﻠﻴﺎ
ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺴﻨﻮات ﻣﺎﺑ ن 1970-1960و ﺬا ﻌﻮد ﺑﺎ ﺼﻮص ﻟﻠﻮ اﻟﺬي اﻧ ﺸﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ

وﺗﻨﻮع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺗﻤﺲ ﻓﺮاد.

-3ﻣﺎﺟﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺰاﻣ "،ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ وﺗﺄﺛ ﺎ ﻋ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"  ،ﻣﺠﻠﺔ ا ﻮار اﳌﺘﻤﺪن،
ﻋﺪد ،2013/09/21 ،2422اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ ، http://www.ahewar.org :ﺗﺎر ﺦ ﻃﻼع.2017/09/15 :
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اﻟﻔﺼﻞ ول

ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﺣﺎوﻟﻮا أن ﻌﺮﻓﻮا ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
وﻣ ﻢ GRANTاﻟﺬي ﻳﺮى أن ا ﻤﺎﻋﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺪﻓ ﺎ اﻟﺘﺄﺛ ﻋ اﳌ ﻮﻧﺎت
إﺣﺪاث ﻐﻴ ات ﻋ

ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،و ﻀﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺪف ﺬﻩ ا ﻤﺎﻋﺎت

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﮫ Grunig et
 Dozierﻓ ﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ  Maisonneuveاﻟﺬي ﻌﺘ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻮ ﺟﻤ ﻮر ﻧﺎﺷﻂ
ﻣﺘ ﻮن ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﺘﺠﻤﻌ ن وﺟﺪ ﺪف اﻟﺘﺄﺛ ﻋ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻋﺪة ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﻈ ﺮ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟ ﺴﻮ ﺔ ،ﻗﻨﺎع ،واﻟﻀﻐﻂ.
وﻣﻦ ﺬا اﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﺳﺘ ﺘﺞ  maisonneuveأن ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

ﻣﺠﺮد

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗ ﺸ ﻞ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻄ ن و ﻟﺪ ﻢ أ ﺪاف ﻣﺤﺪدة ،و ﺠﺐ أن ﻳ ﻮن ﻟﺪ ﻢ و و
ﻮﻣﻴﺔ4.

إدراك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف ﺗﻤﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ا

وﻟ ﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ وﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻋ أي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻋ
ﻗﻞ و  :أوﻻ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑ ن أﻋﻀﺎء ا ﻤﺎﻋﺔ أي وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻌﻮر
ﻳﻮﺣﺪ ﺑ ن أﻓﺮاد ا ﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎ

ﺎ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻗﺪرة ا ﻤﺎﻋﺔ ﻋ ﻣﻤﺎرﺳﺔ

ﺎ5 .

ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻜﺮة ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﺑﻤﺼﻄ ن و ﻤﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﺼ ﺔ و ﺟﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻠﻮ ﻲ واﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤ ﻤﺎ ،ﻓﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺼ ﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاد ﺴﻌﻮن
إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺪف ﻣﺸ ك ،ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذ ﻢ

ﺻﺎ

اﻟﻘﺮار

اﻟﻨﻈﺎم

4-

SOUISSI Seima, Medias et Groupes de pression la formulation des politique public au Québec : le
cas de la modification du programme des prêt et bourse d’études, mémoire présenter pour
l’obtention de grade maitre és art(M.A), faculté d’étude supérieure de l’université de Laval, 2007, p.
30.
-5ﺳﻌﺎد اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،دون ﻣ ﺎن اﻟ ﺸﺮ ،2007 ،ص.234.
10

الفصل ألاول

الجماعات الضاغطة آلية مستحدثة ملكافحة الفساد

السياس ي،وليس لها صفة الدوام وتختفي هذه الجماعات بمجرد تحقيق أهدافها ،وسميت
بجماعات املصلحة الن أعضائها يقومون بالتنظيم و التعاون من أجل تحقيق مصالحهم
املشتركة.
أما جماعات اللوبي هم مجموعة من ألافراد يعملون لحساب جماعات الضغط
واملصلحة و تتمثل مهمتهم في تقديم املعلومات حول القضايا املتعلقة بالجماعة إلى السلطة
التشريعية من أجل التصديق على القوانين وإلادالء بشهاداتهم أمام لجان املجلس
التشريعي ،و الطعن في القوانين بمعنى عملهم هو التأثير على قرارات الحكومة.
أما جماعات الضغط فهي مجموعة من ألافراد تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية
معينة ،و تعمل على شرح وجهة رأيها ،و الدفاع عنها أمام الحكومة و الرأي العام و لها صفة
الاستمرار عادة ،وال تسعى إلى تحقيق الربح و إنما تهدف إلى تحقيق مصالح معنوية ،ويرجع
تسميتها إلى التأثير الذي تمارسه على الرأي العام و السياسة العامة.6
مع تعدد التعريفات التي تحدثت عن جماعات الضغط إال أننا نستطيع التوصل إلى
أنها تعني وجود مجموعة من ألافراد مجتمعين في إطار تنظيمي محدد على أساس مبادئ أو
مجموعة مصالح مشتركة ،من أجل تحقيق تلك ألاهداف أو املصالح املشتركة في إطار
قانوني.
ثانيا-التفاعل بين جماعات الضغط وألاحزاب السياسية:
تتميز العالقة بين جماعات الضغط وألاحزاب السياسية بوجود تأثير وتأثر كال من
فئة على أخرى ،قد نجد أن الحزب السياس ي في وضعية تأثر بالجماعات الضاغطة ،وذلك
يتحقق مثال إذا كانت الجماعة الضاغطة تتمتع بقدرة تنظيم داخلية مستقرة ،لن الحزب

 -6ريا قحطان أحمد الحمداني ،الاسالمو فوبيا جماعات الضغط إلاسالمية في الواليات املتحدة ألامريكية ،دار
العبي للنشر و التوزيع ،الطبعة ألاولى،7070 ،ص .720-772
11

الفصل ألاول

الجماعات الضاغطة آلية مستحدثة ملكافحة الفساد

له تبعية للناخبين .وفي الحالة الثانية يمكن أن يكون الحزب السياس ي في وضعية تأثير على
الجماعات الضاغطة وذلك في حالة ما إذا كان الحزب السياس ي ذو بعد وطني ويظم بداخله
عدة جماعات ضاغطة ذات مصالح مختلفة أو متناقضة.7
وعن موقف املشرع الجزائري حول مسألة التأثر أو تبعية ألاحزاب السياسية
للجماعات الضاغطة و التنظيمات ألاخرى املشابهة لها ،فلقد حسمت في ذلك املادة  10من
القانون العضوي املتعلق بالحزاب السياسية في القسم الخاص بعالقات الحزب السياس ي
مع التشكيالت ألاخرى ،حيث تم منع الحزب السياس ي من الارتباط مع أي نقابة أو جمعية
أو منظمة أخرى سواء عضويا أو تابعيا أو رقابيا ،وفي حالة مخالفة أي حزب سياس ي لهذا
الالتزام يمكن أن يتعرض إلى عقوبة الحل املنصوص عليها في نص املادة  20من نفس
القانون املشار إله أعاله ،كما يتعرض أيضا إلى عقوبة جزائية املنصوص عليها في املادة 21
من نفس القانون.8
تكمن الغاية من منع تبعية ألاحزاب السياسية من الجماعات الضاغطة للنظر إلى
الخطورة التي تشكلها تلك الجماعات بعد سيطرتها على ألاحزاب السياسية التي تصل إلى
سدة الحكم ،فقد يجد الحكم السياس ي نفسه أثناء ممارسته السلطة تحت تأثير الجماعات
الضاغطة بشكل يتنافى مع مصالح العليا للدولة و البرامج السياسية التي تم انتخابه عليها،
و هذه الخطورة تتجلى بالخصوص بالتبعية املالية لألحزاب السياسة للجماعات الضاغطة،
حيث تستعين هذه ألاخيرة بالنفوذ املالي للتمويل ألاحزاب السياسية خاصة أثناء الحمالت

7-

LADRIEREJean," Les groupes de pression et le processus politique global ", Courrier hebdomadaire
du CRISP, n° 88, 1960, p.18.
 -8املواد ،10،20،21من القانون العضوي  02-77يتعلق بالحزاب السياسية،الصادر بتاريخ 77جانفي
،7077ج،ر،ج،ج ،عدد  ،07الصادر بتاريخ  71جانفي .7077
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الانتخابية ،أمال أن يطبق الحزب الذي مولته سياسة تتالءم مع املصالح الخاصة
للجماعات الضاغطة حتى وإن كانت هذه املصالح تتنافى مع الصالح العام.9
لتفادي حالة تنافي املصالح بين أهداف الحزب السياس ي و الجهات املمولة له ،عمد إلى
تأطير عملية تمويل ألاحزاب السياسية بدقة و صرامة ،حيث تنص املادة  17من القانون
العضوي السابق الذكر أن الحزب السياس ي يتلقى التمويل من جهات محددة ،وهي
اشتراكات أعضائه ،الهبات والوصايا والتبرعات العائدات املرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
املساعدات املحتملة التي تقدمها الدولة ،ولحماية ألاحزاب السياسية من مختلف املنظمات
والجماعات اشترط املشرع أن تكون مصادر التمويل املشار إليها من أشخاص طبيعيين فقط
دون ألاشخاص املعنوية وفقا للنص املادة  11من القانون املشار إليه .و قد منع املشرع
ألاحزاب السياسية من تلقى أموال من طرف جهات أجنبية وهذا وفقا لنص املادة 19من
القانون املذكور أعال.10
بغرض حماية الاستقاللية املالية لألحزاب السياسية فقد حدد املشرع الجزائري
مجموعة من الضوابط لتفادي تداخل املصالح املالية الخاصة من جهة ،ومتطلبات الحياة
السياسية أثناء الانتخابات ،من جهة أخرى وتنص املادة  720من القانون العضوي املتعلق
باالنتخابات أن تمويل الحمالت الانتخابية تتم من طرف الدولة ،مساهمة ألاحزاب ،املرشح،
كما منعت املادة  727من نفس القانون من تلقي تمويل مالي من طرف دولةأجنبية أو من
شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية .كما حدد السقف املالي الذي يمنع تجاوزه
من طرف املرشح أثناء تمويل الحملة الانتخابية وذلك حسب نوع الانتخابات سواء كانت

- 9ملزيد من التفاصيل حول تاثير جماعات الضغط على القرار السياس ي راجع في ذلك ،مهداوي عبدالقادر ،دور
الجماعات والقوى الضاغطة في توجيه سياسات البرملان ،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التطوير البرملاني
في الدول املغاربية ،جامعة قاصدي مرباح –ورقلة ،ايام  79 ،71فيفري .7077
 - 10املواد  ،17،11،19من القانون العضوي رقم  ،02-77املرجع السابق.
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تشريعية أو رئاسية وهذا وفقا للمادة  727و ما يليها من القانون العضوي املتعلق
باالنتخابات.11
الفرع الثاني
أنواع وتصنيفات الجماعات الضاغطة
ملا كانت جماعات الضغط هي منظمات داخل املجتمع هدفها ممارسة نشاط عام
و التأثير على السلطة فإنها تضم مجموعات متباينة الاتجاهات و مختلفة في تركيبها،كما أن
هذه الجماعات تعكس الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة .لذا توجد تصنيفات
كثيرة ومختلفة باختالف الباحثين والفقهاء ،وتصنف الجماعات الضاغطة إلى عدة أصناف
تبعا ملعايير مختلفة فيمكن تصنفيها حسب طبيعتها(أوال) أو من حيث تنظميها (ثانيا) أو
نطاق املصلحة التي تستهدفها (ثالثا).
أوال-الجماعات الضاغطة بحسب طبيعتها :تصنف الجماعات الضاغطة إلى أصناف
ثالثة و هي:
 -1جماعات املصالح السياسية :وهي جماعات لها مصالح سياسية بحتة ،و يطلق عليها
إسماللوبى تعمل على أن تكون لها عالقات دائمة مع رجال السلطة و تمارس الضغط بشكل
مستمر للحصول على املزيد من الامتيازات أو املواقف السياسية لصالحها ،مثل اللوبي
اليهودي في أمريكا الذي يعمل من لصالح اسرائييل ضد البلدان

العربية12.

 - 11قانون عضوي رقم  70-71املؤرخ  71أوت  ،7079املتعلق بنظام إلانتخابات ،ج،ر،ج ،ج ،عدد  ،10الصادر
بتاريخ  71أوت .7079
 - 12ألامين شريط ،الوجيز في القانون الدستوري و املؤسسات السياسية املقارنة ،ديوان املطبوعات الجامعية،
بن عكنون ،ص.721
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إن نفوذ اللوبي الصهيوني يرتبط بنظام الانتخابات ألامريكية عموما والانتخابات
الرئاسية خاصة ،إذ أن جماعات اللوبي تشارك بفاعلية كبيرة في الانتخابات فتشكل بذلك
جهة ضغط كبرى على ألاحزاب و الشخصيات السياسية ألامريكية ،ومن هذه الانتخابات
يسعى اللوبي بتنفيذ خططه لضمان فوز العناصر املوالية إلسرائيل و للسياسة إلاسرائيلية
في الدوائر ألامريكية التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار ،ويعمد في ذلك بتخصيص أموال طائلة
لدعم هذه العناصر في الانتخابات مما يدفع بالعديد من املترشحين لكسب وده والفوز
بدعمه مقابل التعهد بالتأييد للمطالب واملواقف

إلاسرائيلية13.

 -2جماعات املصالح شبه سياسية :إن هذه الجماعات لها أهداف سياسية واقتصادية في
نفس الوقت و مثال عن ذلك نجد الاتحادات املهنية و النقابات العمالية املختلفة إذ تهدف
النقابات العمالية في الدفاع عن مصالح أعضائها ،مثل املصالح املهنية والاقتصادية
والاجتماعية مثل املطالبة بتحسين مستوى ألاجور واملحافظة على اليد العاملة و الدفاع
عن الحقوق املختلفة للعمال :كالحق في املشاركة ،والتأمين ضد البطالة ،وعدم تسريح
العامل بطريقة تعسفية وغيرها من الحقوق

واملطالب14.

يوجد في الجزائر رسميا  91تنظيما نقابيا بحسب تصريحات وزير العمل الجزائري
بما فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،وهو التنظيم النقابي املوالي للسلطة إضافة إلى
باقي التنظيمات التي تعتبر نفسها نقابات مستقلة عن السلطة .ظهرت معظم هذه النقابات
املستقلة الجديدة في قطاع الخدمات لدى املوظفين كالتربية و التعليم ( 77نقابة) و الصحة
حوالي عشر نقابات ،وإلادارة العمومية أكثر من ستة نقابات لتتحول هذه النقابات مع
الوقت إلى فاعل جماعي أساس ي ،حرك الساحة الاجتماعية الجزائرية خاصةبعد تحسن

 - 13فارس النداف" ،اللوبي الصهيوني و اللوبي العربي في أمريكا "دراسة مقارنة " ،مجلة جامعة تشرين للبحوث
والدراسات العلمية ،عدد ،7072 ،9ص . 72
 - 14عمار بوجالل ،مقياس النظم السياسية املقارنة،جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية-7077 ،
،7077ص .71
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الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في بداية ألالفية .كما هناك العديد من التنظيمات النقابية
التي تنشط من دون اعتماد رسمي من الدولة و هذا يعد من أهم الوسائل التي تستخدمها
الجهات الوصية للضغط على النشاط النقابي حيث تجعل من ورقة الاعتماد وسيلة ضغط
و تهديد لتلك التنظيمات ألامر الذي من شأنه أن يحد العمل النقابي و يكبح الحريات
النقابية15.

 -3جماعات املصالح إلانسانية :تمارس نشاطات متعلقة بمجاالت حقوق إلانسان أو
رعاية الطفولة أو العجزة أو املعوقين و الرفق بالحيوان أو الجمعيات النسائية و الجمعية
الخيرية و هي ال تنشط إال بقصد الحصول على إعانات مالية والضغط على السلطة من
أجل إصدار قوانين لصالحها.
ثانيا-الجماعات الضاغطة بحسب تنظيمها :تصنف الجماعات الضاغطة بحسب معيار
التنظيم إلى نوعين:
 -1جماعات املصالح املنظمة :و هي جماعات منظمة في تركيبها و عضويتها وهي شبيهة
بالحزاب السياسية ،ونجد أمثلة كثرة من هذا النوع في الدول املتقدمة ،منها اللوبي
الصهيوني في الواليات املتحدة ألامريكية الذي تطرقنا إليه سابقا ،وفي ألاوساط املالية نجد"
وول ستريت" واللوبي النفطي ،والتجمعات والهيئات النسائية ،ورابطة املزارعين،
والتجمعات الطائفية ،وتوجد هذه الجماعات بصفة أساسية في الواليات املتحدة ألامريكية.
 -2جماعات املصالح غير املنظمة :وهي الطبيعة الغالبة على معظم الجماعات ،خاصة في
الدول النامية ،حيث تواجه هذه الجماعات مشكلة التمويل وقلة املقرات ،فتكون بذلك

 - 15زبيري حسين ،تقرير بحثي ،الحركة العمالية و النقابية و البحث عن العدالة الاجتماعية في الجزائر ،ص .72
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أداة في يد الدولة التي غالبا ما تقدم لها الدعم املادي للتمكن من استخدامها في تمرير
مشاريعها و تنفيذ سياستها.16
ففي الجزائر فإن معظم الجماعات التنظيمية تفتقد للقدرة على التمويل الذاتي نتيجة
ضعف قاعدتها الشعبية و القيود على حريتها في جمع التبرعات و الهبات و املساعدات
املالية سواء محليا أو دوليا ألامر الذي جعلها تابعة في تمويلها للدولة مم نتج عنه سيطرة
هذه ألاخيرة على قراراتها ،فالتبعية املالية و املادية لغلب الجمعيات مثال إزاء الدولة تسمح
لهذه ألاخيرة بفرض استراجيتها على عدد كبير من الجمعيات و تحويلها عن أهدافها ،كما
اكتسبت الدولة الجزائرية قدرة كبيرة على التدخل في نشاطات التنظيمات املدنية والتأثير
على قراراتها املصيرية ،والتضييق عليها باستخدام أدوات قانونية وسياسية واقتصادية
مختلفة ومتعددة ،ألامر الذي مكنها من ضبط قوة املجتمع املدني وإلابقاء عليه ضعيفا إلى
الدرجة ال يمكنه معها تهديد مصالحها ومعارضة قراراتها وسياساتها.17
ثالثا-الجماعات الضاغطة بحسب أهدافها :يمكن تصنيفها إلى ثالثة أنواع هي :جماعات
املبادئ و جماعات الحرف و املهن و جماعات ذات أهداف تخريبية.
 -1جماعات املبادئ و البرامج :و هي جماعات تدافع عن مبادئ وقيم معينة عل مستوي
محلي أو وطني أو دولي مثل جمعية السالم ألاخضر التي تندد باستعمال السالح النووي
وتلوث البيئة وجمعية الوطنية ملحاربة الفساد.
 -2جماعات الحرف و املهن :وهي جماعات مرتبطة بأهداف ذات طبيعة خاصة كاتحادات
التجار والحرفين.

 - 16ناجي عبد النور ،املدخل إلى علم السياسة ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر ،7002 ،ص .792
 - 17منير بركات‘’ ،عالقة املجتمع املدني بالدولة وتأثيرها على العملية الانتخابية في الجزائر’’،دفاتر السياسة و
القانون ،عدد خاص،7077،ص .272
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 -3جماعات ذات أهداف تخريبية :يمكن لبعض الجماعات أن تسعى بزعزعة استقرار
املجتمع ،وذلك باستعمال وسائل و طرق تخريبية خاصة في ظل ألانظمة الشمولية التي
تنغلق فيها الديمقراطية واملشاركة السياسية للمواطنين.
قام جبريل أملوند بتسميتها بجماعات املصلحة و صنفها إلى أربعة أصناف على النحو التالي:
_ جماعات املصلحة الترابطية :وهي التي ترتبط بين أعضائها مصلحة معينة.
_ جماعات املصلحة غير الترابطية :وهي تلك الجماعات التي لها عالقة أو رباط جغرافي أو
ديني أو طبقي أو لغوي أو فكري أو منهي.
_ جماعات املصلحة املؤسسة :يغلب عليها الطابع الحكومي الرسمي ،كالبيروقراطية املدنية
والعسكرية ،لكن أعضائها يصبحون جماعة مصلحة حينما يقومون بالتأثير على صانعي
القرار من أجل تحقيق أغراضهم الخاصة.
-

جماعة املصلحة الفوضوية :هي جماعات يغلب على نشاطها طابع التلقائي والعنف

وتعمل على تحقيق أهدافها عن طريق أساليب إلاضراب واملظاهرات وأعمال

الشغب18

كما قام جون ايموند بتصنيف الجماعات الضاغطة إلى نوعين أساسين و هي املنظمات
املهنية و املجموعات إلايديولوجية.
 -1املنظمات املهنية :وتوجد هذه املنظمات في القطاعات الاقتصادية مثل قطاع التجارة
واملؤسسات الاقتصادية و قطاعات النسيج...الخ و يدافع أعضاء هذه املنظمة املهنية عن
مصالحها املشتركة في العديد من النقاط ولها القدرة على املفاوضة و املساومة على قضايا
عديدة ،كما توجد أيضا على شكل اتحادات مثل اتحاد الصناعات النسيجية و الاتحاد

 - 18ناجي عبد النور ،املرجع السابق ،ص .792
18

الفصل ألاول

الجماعات الضاغطة آلية مستحدثة ملكافحة الفساد

العام للعمال ،الاتحاد الديمقراطي الفرنس ي للعمل ،ونقابات العمال في بريطانيا وهذه
املنظمات على العموم ألاكثر شهرة لدى عامة الجمهور.
 -2املجموعات إلايديولوجية :و تنشر هذه املجموعات خاصة في الدول ألاوربية مثل
إلاتحاد الفرنس ي ضد التسليح النووي و إتحاد الكتاب من أجل الحقيقة ،جمعية العمل
املدني ضد الامتناع عن التصويت ،و هناك العديد من املنظمات التي تقاتل من أجل
انتصار إلاصالح املؤسساتي أو نشر إلايديولوجيات و في هذا الصدد نجد جمعية ألامم
املتحدة التي تسعى في كثير من البلدان إلى تشجيع التضامن و التعاون الدولي و كذلك
الحركات الرامية إلى توسيع إلايديولوجية ألاوربية ( اليسار ألاوربي ،الجامعة ألاوربية
للتعاون الاقتصادي و الحركة الاتحادية ألاوربية) وفي فرنسا كانت مشكلة التعليم موضع
نقد و شك فمن أهم الجماعات املكرسة لهذا الغرض هي جامعة التعليم ،جمعيات التعليم
املجاني للطالب و اتحاد الطلبة.19
املطلب الثاني
خصائص جماعات الضغط
تتصف جماعات الضغط بعدة مميزات و سمات تجعلها تختلف عن الجماعات
ألاخرى املشابهة لها مثل ألاحزاب السياسية ،لذا سوف نقوم بتحديد أهم السمات التي
تتحلى بها هذه الجماعات سواء من حيث الوسائل و الوظيفة (أوال) أو من حيث التأثير على
السلطة السياسية(ثانيا) ،أو من حيث التنظيم و ألاهداف التي تسعى من أجل تحقيقها
(ثالثا).

Jean Meynaud, Les groupes de pression, « Que sais-je », Québec, 1960,12-15.
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الفرع ألاول
من حيث الوسائل والوظيفة
من أجل قيام جماعات الضغط بعملها ،تستعمل في ذلك عدة أساليب أو وسائل في
سبيل تحقيق أهدافها ،فمن وظائها ألاساسية هي تجميع و حشد الرأي العام في قضايا
معينة ،والعمل على عرضها على السلطة من أجل تحقيق أهدافها( ،أوال) من حيث
الوسائل (ثانيا) من حيث الوظيفة.
أوال -من حيث الوسائل :وتعتمد الجماعات على عدة وسائل و آليات من أجل الضغط على
السلطة و يمكن تحديد أهم الوسائل التي تستخدمها الجماعات والقوى الضاغطة كما يلي:
 -1إلاقناع:
يعد إلاقناع من أهم الوسائل التي تسعى جماعات املصلحة من خالله لكسب
الحلفاء ،وإقناع الحكومات بأهدافها ،عبر اللقاءات والاجتماعات الخاصة والعامة ،وعبر
وسائل إلاعالم بمختلف جوانبها ،ويتمتع رجال ألاعمال بميزة القدرة على إلاقناع،
مستخدمين في ذلك كل إمكانياتهم املادية وخبراتهم و تجاربهم العلمية وبذل الجهود للوصول
إلى الهدف املطلوب.
تستعين هذه الجماعات بأصحاب الخبرة والدراية من العناصر ذات الكفاءة في توليها
للمناصب املختلفة كالقضاة واملشرعين النزيهين بعد التقاعد أو الوزراء السابقين ،أو كبار
املوظفين مستغلة سمعتهم الجيدة لإلقناع.
كما أن الجماعات تؤثر على أعضاء الحكومة والبرملان واملشرعين عبر تقديم
معلومات وبحوث ودراسات مستندة إلى ألارقام وإن كانت غير صحيحة وتستخدم السفرات
والدعوات لغرض الالتقاء ومن أجل الدراسة وإلاقناع.
20
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 -2التهديد :وهو من الوسائل املهمة للضغط على السلطات الرسمية والتشريعية
والقضائية ،كإرسال الرسائل والبرقيات ،ومقابلة ألاشخاص املطلوب التأثير عليهم ،ويأخذ
التهديد أشكاال متعددة منها التهديد بسحب الثقة من أعضاء البرملان ،وعدم تأييد العضو
الرافض في املستقبل ،وقد يشمل التهديد شكل العقوبات والقتل ،وما إلى ذلك من أعمال
العنف أو خلق أزمات مالية واقتصادية للحكومات ،كالتحريض على عدم دفع الضرائب أو
التهديد باستخدام القوة املتمثلة باإلضرابات عن العمل.20
 -3الضغط على السلطات الحكومية :
نظرا لهمية السلطات الحكومية في إصدار القرارات السيما في الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية فضال عن السياسة والتي تخص شرائح املجتمع فان جماعات الضغط تسعى
لالتصال املباشر باملعنيين في الجهاز التنفيذي وإلاداري.
زيادة إلى هذه الوسائل ،فهناك وسائل أخرى توظفها الجماعات والقوى الضاغطة من أجل
الوصول إلى غايتها مثل التمويل ،واملقاضاة ،وتعبئة الرأي العام لصالحها،وكذلك التأثير في
أعضاء البرملان ،حيث تشكل هذه أهم الوسائل التي توظفها في اتجاه استصدار قوانين
وقرارات تخدم مصالحها.21
ثانيا-من حيث الوظيفة
تمثل الجماعات الضاغطة أحد مستويات التفاعل وربما الصراع التي تؤثر على
الحياة السياسية ،مثل ألاحزاب السياسية ،رغم أنها تختلف عنها من حيث أهدافها
وأساليبها (كما سبقت إلاشارة لذلك) إال أن هذا الاختالف ال يبعدها عن بعضها بقدر ما

 -20قحطان أحمد الحمداني ،املدخل إلى العلوم السياسية،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان ،الطبعة ألاولى،
 7077ص -ص .207- 200
 -21قحطان أحمد الحمداني ،نفس املرجع ،ص .207
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يجعلها كما يقول (ماكريديس)" بمثابة أساسيتين في عملية التمثيل الشعبي" ،حيث
تشكل ألاحزاب قناة التمثيل السياس ي بينما تمثل الجماعات الضاغطة وخاصة العامة منها
التمثيل

الوظيفي22.

وهذا يعني أن وظيفتها ألاساسية ال تكمن في تقديم القيادات السياسية املتمثلة
للجمهور ،كما الحال لألحزاب بل ترتكز وظيفتها بالدرجة ألاولى في تجميع اهتمامات وألافكار
ومطالب الفئات التي تمثلها وتقوم بعرضها على السلطة والعمل من أجل تحقيقها.
كما أنها تقوم بتحضير فئات الشعب صاحبة املصلحة بذلك ليقوموا بتأييد ودعم
السلطة حين تستجيب لذلك ،أو معارضتها ومواجهتها حين تكون استجابة السلطة سلبية.
وهذا بالطبع ال يلغي دورها في تقديم القيادات السياسية وتوصيتها للسلطة ،إال أنها
تبقى وظيفة ثانوية وغير مباشرة وذلك بقيامها بدعم حزب معين ماليا وإعالميا من اجل
نصرته في الحصول على ألاصوات الالزمة أو مواجهته لبرامج ألاحزاب ألاخرى التي تتناقض
مع مصالحها.
الفرع الثاني
من حيث التأثير على السلطة السياسية
إن هدف جماعات الضغط هو الـتأثير على أصحاب القرار ،لذلك تعمد إلى الضغط
والتأثير على السلطة التشريعية ،أو السلطة التنفيذية بمختلف الوسائل وألاساليب.

 -22محمد فايز عبد السعيد ،قضايا علم السياسة العام ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،بيروت،د س ،ص .22
 -23محمد مهنا ،علوم سياسية ،دراسة في ألاصول و النظريات ،دار الفكر العربي ،ص.21
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التشريعية23:

أوال -تأثير جماعات الضغط على السلطة
تعتبر البرملانات مجاال رئيسيا لنشاط الجماعات الضاغطة من خالل سعيها للتأثير في النواب

الستصدار قانون يخدم أهدافها أو تعديل قانون او استبعاد قانون معين ،بل ربما تضغط
لتغيير الدستور نفسه.
-

قد يكون هذا التأثير إيجابيا إذا تعلق ألامر بتفعيل آليات الرقابة البرملانية التي يكفلها

املشرع لعضاء البرملان ،كتشكيل لجان التحقيق البرملانية أو تقديم ألاسئلة أو الاستجوابات
للحكومة والوزراء ،إال أنه في املقابل قد تستغل بعض الجماعات الضاغطة ذات النفوذ
املالي عالقاتها مع أعضاء البرملان لتحقيق منافعها على حساب مصالح غالبية الشعب.
-

وتستعمل جماعات الضغط وسائل متنوعة للتأثير على املرشحين للعضوية في

البرملان خالل مرحلة الانتخابات ،ويشتد تأثيرها في مرحلة ما بعد الانتخابات.
لذلك فإن لطبيعة تكوين البرملان وطريقة انتخاب أعضائه أهمية بالغة بالنسبة للجماعات
الضاغطة.
 الوسائل التي تعتمدها الجماعات الضاغطة للتأثير على نواب البرملان:تستعمل جماعات الضغط عددا من الوسائل للتأثير على الحكومة أو البرملان ،وقد يكون
ضغط الجماعات على النواب أو الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 -1الطريقة املباشرة :
تكون بمطالبة النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية بإرسال إليهم قبل التصويتعلى
قانون معين ،قد تتضمن التهديد بعدم املساعدة والدعم الانتخابي أو إرسال ممثلين
للتفاوض مع النواب وإقناعهم.
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جمع املواطنين أمام أبواب أو مقرات عملهم ملطالبتهم بإقرار مطالبها.
منح النواب معلومات ومعطياتوثائقية حول موضوع معين إلقناعهم بمطالب وبوجهة

نظر الجماعات الضاغطة.
-

إعطاءتقارير التي تعرض على لجان البرملان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت.

-

تمويل النواب في الحمالت الانتخابية.

 -2الطريقة غير املباشرة:
كثيرا ما تلجأ جماعات الضغط إلى استعمال وسائل غير مباشرة تتمثل فيما يلي:
تعبئة الرأي العام :مختلف ألانظمة الحاكمة تهمها مساندة الرأي العام لها ،لذا تلجأالجماعات الضاغطة إلى استخدام الرأي العام ضد السلطة بتعبئة خدمة ملصالحها،
مستخدمة في ذلك عددا من الوسائل كإصدار الجرائد واملجالت وكل وسائل إلاعالم ،كما
يمكنها حث الرأي العام على كتابة الرسائل والبرقيات إلى السلطة أو الوزراء أو النواب.24
رغم أن هذه الجماعات ال تسعى للوصول إلى السلطة إال أنها قد تغري بعض الشخصيات
واملسئولين السابقين لالنضمام إليها لتستعملهم في التأثير على زمالئهم السابقين في الحكومة
أو البرملان.
التمويل :تعمل جماعات الضغط على تمويل ألاحزاب وغيرها من التنظيمات والهياكل التييمكن أن تتبنى مطالبها ،كما تقوم بتمويل الحمالت الانتخابية لبعض املرشحين لعضوية
البرملان ،خاصة منهم املرشحين املستقلين.

 -24أحمد عمرو ،جماعات الضغط السياس ي لدى الاسالمين ..تفعيل الدور و تقييم املمارسة ،املركز العربي
للدراسات إلانسانية ،ص . 227
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وتعتبر وسيلة التمويل من أخطر الوسائل التي تستطيع الجماعات الضاغطة أن
تستخدمها لبلوغ أغراضها ،فقد تقوم بإغراء بعض كبار املوظفين بامتيازات عينية أو
دفعهم لترك مناصبهم الحكومية وتوليهم مناصب قيادية بمرتبات

ضخمة25.

العنف :ال تترد الجماعات الضاغطة من أجل الوصول إلى أهدافها في استعمال أنواعمعينة من العنف كاالضطرابات وعرقلة العمل الحكومي ورفض التعاون مع السلطة
وإجهاض بعض املشاريع الحكومية عمدا ،والعمل على خلق ألازمات املالية الخانقة ورفض
دفع الضرائب وحتى اللجوء لزرع الشائعات املغرضة وغيرها من الوسائل التي تكون ذات
فعالية كبيرة في التأثير على الجهاز الحكومي أو على نواب البرملان.
تعد فترة الانتخابات فرصة سانحة تستغلها جماعات الضغط أو جماعات املصلحة
للضغط على النواب في سبيل تحقيق أهدافها ،وعادة ما يتم التصال بأعضاء البرملان 26أو
املرشحين لعضوية البرملان قبل إجراء الانتخابات وفي أثنائها وبعد إعالن النتائج.
فالنفقات الباهظة للحمالت الانتخابية تتيح لجماعات الضغط فرصة لإلنفاق على
الدعاية الانتخابية ،فتلجأ إلى دعم بعض املرشحين مقابل اتفاقيات مسبقة تنص على
خدمات يقدمها املرشح الحاصل على مقعد في البرملان من خالل موقعه البرملاني.
والشك أن مثل تلك املمارسات إنما تعتبر وسيلة للضغط على املرشح مما يشكل خطرا
على استقالل أعضاء البرملان ،وقد تحجب عنهم رؤية املصلحة العامة في سبيل إشباع
مصالح جماعات الضغط ،لذلك حرصت بعض النظم على النص على بعض الضمانات

 -25محمد طه بدوي.ليلى أمين مرس ي-املدخل إلى العلوم السياسية –منشأة املعارف الاسكندرية 7007 -ص.202
 -26حسين عبد الحميد أحمد رشوان ،ألاحزاب السياسية وجماعات املصلحة والضغط -دراسة في علم الاجتماع
السياس ي –مركز الاسكندرية للكتاب  7001ص. 712
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التي تكفل استقالل البرملان وتحرر أعضائه من الضغوط ،ومن هذه الضمانات النص على
عدم إمكانية الجمع بين عضوية البرملان ومنصب

آخر27.

ومما الشك فيه أن مشروع القانون املحدد لحاالت التنافي مع العهدة البرملانية في
الجزائر يندرج في هذا إلاطار الذي يأتي ضمن السياق العام لإلصالحات السياسية بالجزائر.
ونتيجة ملا تتوفر عليه جماعات الضغط من إمكانيات ومعلومات سرية قد تستقيها
من مصادر عدة ،وما تنجزه من دراسات قد تفيد النائب وتتيح له قاعدة بيانات يمكنه
الارتكاز عليها في نشاطه البرملاني ،يكون بمقدورها تجنيد بعض النواب للدفاع عن
مصالحها ،خاصة أولئك الذين تلتقي قناعاتهم مع مبادئ تلك الجماعات.
ثانيا -تأثير جماعات الضغط على السلطة التنفيذية:
نظرا لهمية السلطات الحكومية في إصدار القرارات خاصة في الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية فضال عن السياسة والتي تخص مختلف شرائح املجتمع فإن جماعات
الضغط تسعى لالتصال املباشر باملعنيين في الجهاز التنفيذي وإلاداري بدءا من رئاسة
الدولة إلى والوزراء إلى املسئولين الكبار ،فقد تعمد إلى وقف تنفيذ قانون ما ،فتطلب من
رئيس السلطة التنفيذية ذلك عبر الرسائل والبرقيات بعد التصديق عليه ،أو التوجه
بحذف بعض مواده أو إضافة أخرى  28وكذلك عن طريق عدة وسائل تتمثل فيما يلي:
 -1ربط الصداقات:
تعمل الجماعات الضاغطة على ربط عالقات صداقة مع موظفي الدولة والجهاز
التنفيذي فيها بغية الحفاظ على مصالحها الخاصة ومصالح الفئات املنضوية تحتها.

 -27تولى املشرع في العديد من الدول الاسالمية تنظيم عملية الاتصال جماعات املصالح بأعضاء البرملان.
 -28قحطان أحمد الحمداني ،املدخل إلى العلوم السياسية ،املرجع السابق ،ص .207
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فالتعامل مع كبار مسئولي الدولة يجعل هذه الجماعات على دراية بكل ما يحيط بصانعي
القرار داخل دواليب السلطة مما يمهد لها أخذ كافة إلاجراءات بطريقة إستباقية إن هي
شعرت بالخطر على مصالحها.
 -2إلاغراءات املالية:
نجد من الوسائل الفاعلة التي تلجأ إليها الجماعات الضاغطة هو استخدام ألاموال
وهذا الاستعمال قد يكون سلبيا أو إيجابيا يكون بتقديم الهدايا للموظفين و أعضاء البرملان
وإلاغراءات املادية (أموال ،عقارات ،سيارات ،وامتيازات خاصة )...هي إحدى الوسائل التي
تستعملها الجماعات الضاغطة لكسب ود موظفي السلطة التنفيذية سواء على مستوى
الحكومة أو إلادارة أما الاستعمال السلبي يتمثل في عدم دفع الضرائب أو العمل على خلق
أزمات اقتصادية إلزعاج السلطات العامة.29
 -3الحفالت:
تركز جماعات الضغط على إقامة الحفالت والسهرات الليلية وتدعو إليها الشخصيات
النافذة في الدولة بصفة خاصة لنها تساهم وتسهل بشكل كبير في القيام بالعمل الذي
أقيمت من أجله هذه الحفلة أال وهو تحقيق مصالحها الخاصة.
الفرع الثالث
من حيث التنظيم وألاهداف
من أجل تحقيق هدف معين فالبد أن تتحلى الجماعة على قدر من التنظيم ،وذلك
بتسطير ألاهداف املبتغاة تحقيقها ،وتحديد الخطط الواجب إتباعها ،و تعيين الشخص
املناسب الذي يقود تلك الجماعة بغية الوصول إلى الهدف املنشود إليه.

 -29سعاد الشرقاوي،املرجع السابق ،ص .701
27

الفصل ألاول

الجماعات الضاغطة آلية مستحدثة ملكافحة الفساد

أوال -تنظيم جماعات الضغط:
يعتبر عنصر التنظيم من العوامل التي تدعم قوة الجماعة وفعاليتها وكلما كانت
الجماعة منظمة تنظيما جيدا كلما كان تأثيرها أكبر وأقوى ،غير أن الجماعات الضاغطة
تمارس جزءا كبيرا من نشاطاتها بطرق ملتوية ومن وراء الستار لذا فإنه يصعب في بعض
ألاحيان معرفة تنظيمها بدقة حيث أنها تختفي أغراضها السياسية من وراء أهداف مختلفة
اجتماعية ودينية وثقافية كما أنها ليست لها برامج معلنة وأجهزة تتولى نشر هذه البرامج
لتعلن من خاللها عن أهدافها وتقدم مرشحيها أو ممثليها لالنتخابات في الحمالت السياسية
كل هذا يؤدي إلى عدم معرفة تنظيمها بدقة.30
هناك من يرى أن التنظيم ال يعد عنصرا أساسيا في جماعة املصلحة لن العبرة
ليس بالتنظيم الرسمي وال باالعتراف القانوني إنما بالوجود الواقعي والفعلي للجماعة
وقدرتها على ممارسة الضغط والتأثير على القرارات الحكومية ،كما أن جماعات مصلحة
مؤقتة يلتقي أعضائها لفترة محددة من خالل املسيرات واملظاهرات ثم يتفرقوا وبالتالي فال
حاجة لهم بالتنظيم كونهم جماعة ضغط مؤقتة وليست

دائمة31.

إال أن هذا ال ينفي وجود قدر من التنظيم لدى هذه الجماعات يختلف باختالف كل
جماعة وقوتها ومدى إخالص ووالء أعضائها لألهداف املنظمة وقادتها.
فالجماعة تستطيع أن تهدد أعمالها إذا كان أعضائها يدينون لها بالوالء وأن أي زعيم
أو قائد لجماعة يهدد بالقيام بأعمال وهو يعرف أن أعضاء الجماعة ال ينفذون هذا العمل
وهو التهديد وهو في الحقيقة ألامر يكشف عن ضعف هذه الجماعة وضعف مركزه فيها

 -30صادق الاسود ،علم الاجتماع السياس ي،املكتبة الوطنية ،بغداد  ،7219ص.221
 -31جماعات الضغط و املصالح,املتاح علىالرابط www.bahamakkawi.com :تاريخ الاطالع .7072/70/71
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ويختلف والء املنظمات املتعددة الغايات حيث أثبت الواقع أن ألافراد ال يتحدون وال
يعملون إال مع الجماعة التي تضمن لهم حقوقا و مزايا خاصة.
يوجد أمران يلعبان دورا هاما في هذا املجال صفة القادة الذين يسيرون الجماعة والعالقة
التي يمكنهم إقامتها في ألاواسط البرملانية والحكومية أو أجهزة تكوين الرأي العام.
وقد لوحظ بصفة عامة أن القيادة تنحصر في فئة قليلة تمسك بزمام ألامور وتحفظ تلك
الفئة القليلة ملدة طويلة رغم أتباع إجراءات ديمقراطية تؤدي إلى حصول القادة على
سلطاتهم من القاعدة وخضوعهم

ملرقبتها32.

ثانيا -أهداف جماعات الضغط
وفق ما جاء في كتاب "أصول النظم السياسية املقارنة" للدكتور كمال املنوفي يذكر
(ن .هنت) ضمن تعريفه لجماعات الضغط على أنها "أية منظمة تسعى على التأثير على
سياسة الحكومة بينما ترفض تحمل مسؤولية الحكم" ومن هنا قد يتصاعد هذا التأثير إلى
درجة تجعلها هي املوجه الحقيقي ملسارات السياسة العامة في دولة ما دون أن تثير أي
ضجة حولها.
وقد ركز (ن .هنت) على فكرة عدم تحمل جماعات الضغط ملسؤولية الحكم أو
التقلد بتقاليد السلطة بل شدد على رفض الضغط لهذه الفكرة التي تلغي املسافة بينها
وبين السياس ي ،مؤكدا على الاكتفاء بفكرة التأثير على سياسة الحكومة عبر الوسائل املتاحة
قانونا مع تحاش ي استخدام القوة.
ويمكن إلاشارة إلى أن هناك جماعات ضغط في بعض البلدان ذات النظم الديمقراطية
لها تأثير ألاحزاب السياسية على صعيد الفعل الحيوي في الواقع املعاش وخصوصا جماعات

 -32صادق الاسود ،املرجع السابق ،ص.221
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الاقتصاد القوي .وباملقابل ستكون الصورة معكوسة تماما في أنظمة الحكم الشمولية
حيث غالبا ما نجد أن الجماعات الضاغطة ال تحمل صفة القانونية بل أنها تقع تحت
طائلة املحاسبة والتعقيب القانوني ،بسبب الطريقة التي يتم فيها معالجة ألاصوات
املعارضة في هذه ألانظمة والتي تكون في الغالب بصورة قمعية ،وحتى وإن لم تكن تلك
ألاصوات حزبية وبرغم كونها لم تحاول الانقضاض على السلطة فإن التعامل معها سيبقى
ذاته ال يخرج عن أساليب البطش والتعسف والتنكيل.
بقي أن نشير أن جماعات الضغط في حقيقتها وسيلة منظمة للدفاع عن مصالح
املواطنين وحرياتهم شأنها في ذلك الهيئات ألاخرى في املجتمع املدني التي ترعى مصالح بعض
الفئات ،مثلما هي النقابات في وجهة نظر الطبقة العاملة تعتبر الوسيلة املثلى للدفاع عن
مصالح وأهداف هذه الطبقة وكما في الجهة املقابلة يرى أصحاب ألاعمال أن الاتحادات
يمثل صيانة ملصالحهم حيال تكتالت العمال ،وهكذا الحال لبقية الفئات

والطبقات33.

 -33كمال املنوفي ،أصول النظم السياسية املقارنة ،الربيعان للنشر ،الكويت ،7212ص. 722
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املبحث الثاني
التكريس في القانون الدولي و الداخلي للجماعات الضاغطة

نظرا للطابع العالمي لجريمة الفساد و الجرائم املرتبطة بها ،خاصة أن ظروف
اقتصاد العوملة يوفر مناخ يسهل ارتكاب جرائم الفساد و تهريب و تبيض عائداتها ،وذلك
يظهر من خالل أهمية أعمال و توصيات املنظمات الدولية و على رأسها منظمة ألامم
ملتحدة ،والتي أظهرت اهتمامها بهذا املوضوع منذ سنة  7220أين تم عقد املؤتمر الثامن
لهيئة ألامم املتحدة ملنع الجريمة و مكافحة املجرمين في هافانا و الذي نتج عنه اتخاذ قرار 2
املعنون تحت " الفساد الحكومي" .و تلته بعد ذلك عقد عدة مؤتمرات و نشر عدة توصيات
حول موضوع الفساد ،و توجت هذه ألاعمال بإبرام اتفاقية دولية تحت رعاية ألامم
املتحدة ،ووضعت آليات قانونية ملكافحة الفساد سنة

34.7002

كما اهتمت أيضا املنظمات الدوليات الجهوية بقضية مكافحة الفساد بمختلف
صوره وذلك بسن آليات مختلفة ملكافحة الفساد ،و في هذا الصدد تعتبر الاتفاقية املبرمة
في منظمة مجلس أوربا و التوصيات املرتبطة بها بمثابة نموذج في منح أهمية بالغة للفاعلين
في املجتمع املدني عموما و الجماعات الضاغطة خصوصا في الوقاية من الفساد و الكشف
عنه.
والجزائر باعتبارها عضو في هيئة ألامم املتحدة و من بين الدول التي وقعت و
صادقت على اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد و التزمت بموجبها بأحكام الاتفاقية و

United Nations Audiovisual Library of ،http://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncc/uncc_ph_a.pdf - 34
International Lawاتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد ،اطلع عليه بتاريخ  7072-02-71على الساعة .77:22
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تبني أحكامها في القانوني الجزائري ،ووفاء اللتزاماتها الدولية قامت الجزائر بسن قانون
للوقاية و مكافحة الفساد 35و الذي تم تكريس دور املجتمع املدني في مكافحة الفساد .
املطلب ألاول
لاعتراف بدور جماعات الضغط في مكافحةالفساد في القانون الدولي
لقد تطرقت مختلف الاتفاقيات الدولية املتعلقة بالفساد و مكافحته إلى دور
املجتمع املدني والجماعات الضاغطة في الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك عن طريق
الاعتراف لها بحق املشاركة والاستشارة في مختلف آلاليات الوقائية و الردعية الخاصة
بمواجهة ظاهرة الفساد ،لذلك نجد أن مختلف املعاهدات و النصوص الدولية أولت
اهتمام بالغ لهذه الجماعات في مواجهة الفساد ،وذلك سواء على اتفاقية ألامم املتحدة
سنة  7002املتعلقة بالفساد و مكافحته(أوال) ،كما تم تكريس دور الجماعات الضاغطة في
مختلف الاتفاقيات الجهوية و إلاقليمية(ثانيا) .
الفرع ألاول
تكريس دور الجماعات الضاغطة في إطار اتفاقية ألامم املتحدة
قبل الوصول إلى سن صك دولي يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته فقد تم
إلاشارة في العديد من املناسبات إلى ضرورة التصدي للفساد و أثاره السلبية على املجتمع
بمختلف صوره من تفش ي الجرائم الاقتصادية و تدني الظروف الاجتماعية و الطعن في
مصداقية دولة القانون و تمهيدا لسن نص دولي بخصوص مكافحة الفساد و الوقاية منه
تم اتخاذ العديد من القرارات التمهيدية بخصوص ذلك (أوال) و في مرحلة ثانية تم سن

 -35قانون رقم ،07 -09املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،املؤرخ في 70فبراير ،7009ج .ر.ج .جعدد ، 72
الصادرة بتاريخ  1مارس .7009
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اتفاقية دولية تحت رعاية ألامم املتحدة سنة  7002اعترفت بأهمية مشاركة املجتمع في
جهود الوقاية و مكافحة الفساد (ثانيا).
أوال -القرارات املمهدة لسن اتفاقية ألامم املتحدة:
 -1القرار رقم  191/ 11إعالن ألامم املتحدة ملكافحة الفساد و الرشوة في املعامالت
التجارية الدولية  :تضمن هذا القرار توصيات تنادي بضرورة وضع معايير ممارسات
محاسبية لتحسين شفافية املعامالت التجارية الدولية ،فضال عن أهمية وضع مدونات
سلوك لألعمال التجارية تحضر الفساد و املمارسات الغير املروعة املتصلة به ،كما ركز
القرار على ضرورة اتخاذ تدابير تحول دون جعل سر البنكي سبب في إعاقة تأخير تحقيق
وإلاجراءات املتخذة في مواجهة ألاعمال املتصلة بالفساد .كما أكد إلاعالن على ضرورة
تجريم إلاثراء الغير املشروع واملوظفين العموميين وأصحاب املناصب السياسية.
 -2القرار رقم  11/11بشأن إعداد صك دولي ملكافحة الفساد :لقد أعاد هذا القرار إلى
تذكير آلاثار السلبية للفساد سواء على الديمقراطية و التنمية و سيادة القانون و النشاط
الاقتصادي ،و بموجب هذا القرار تم البدء في تمهيد و ضع صك قانوني واسع النطاق
ملكافحة الفساد على أن يكون هذا الصك مستقل عن اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة
الجريمة املنظمة عبر الحدود الوطنية ،وقد تولى مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات
بإعداد هذا الصك.
 -3القرار  201/15بشان منع املمارسات الفاسدة وتحويل أموال بشكل غير مشروع:
وقد جاء في ديباجة هذا القرار أن الجمعية في ألامم املتحدة قلقة من مخاطر الفساد التي
تمس بقيم الديمقراطية و ألاخالق و تعرض التنمية الاقتصادية والسياسية للخطر وأدان
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هذا القرار من خالل دول ألاعضاء بمنظمة ألامم املتحدة بصورة عامة و الرشوة بصفة
خاصة وتبيض ألاموال وتحويل الغير املشروع لألموال.36
وما يالحظ من خالل ألاعمال املمهدة إلعداد صك دولي عام يخص مكافحة الفساد
والوقاية منه أنها ركزت على آلاثار السلبية في مختلف النواحي وداعت إلى وضع آليات فعالة
ملواجهة ظاهرة الفساد و من بين الوسائل التي تم التركيز عليها ،ركزت على مبدأ الشافية
والنزاهة و ألاخالق ،والتي تستمد مباشرة من مقاصد ميثاق ألامم املتحدة الرامية إلى تعزيز
الديمقراطية و مكانة حقوق ألافراد في املساهمة في صنع القرار السياس ي ،ولعل ذلك ما
يأكد املكانة ألاساسية التي يلعبها املجتمع في مختلف الجماعات املكونة له في املشاركة
الفعالة.
ثانيا -تكريس دور املجتمع املدني في اتفاقية ألامم املتحدة سنة ( 2003ميريدا):
لقد ركزت ديباجة اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد و الوقاية منه املعتمدة بتاريخ
 7002/70/27واملصادق عليها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  771/02في سنة ،7002
وتضح من خالل الاطالع على نص الاتفاقية أنها كرست دور محوري للمجتمع في الوقاية
من الفساد و مكافحته ،و ضرورة توحيد طرق العمل بهذا الخصوص على املستوى الدولي
عن طريق تعاون الدول بهذا الخصوص و تحمل املسؤولية لتحقيق ذلك  ،و تم إلاشارة في
ديباجة الاتفاقية أن الدول تتعاون معا بدعم و مشاركة ألافراد و الجماعات خارج القطاع
العام ،كاملجتمع املدني و املنظمات الغير الحكومية و منظمات املجتمع املحلي.
و لتجسيد هذه املبادئ تم النص على إجراءين أساسين يتمثالن في كل من إمكانية إبالغ
الناس أوال و مشاركة املجتمع ثانيا.

 -36املنوي إيهاب ،ورقة عمل حول اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد ،مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات
و الجريمة ،دون سنة ،ص– 7ص. 1
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 -1إبالغ الناس :لقد نصت املادة  70من نص الاتفاقية انه يلزم على كل دولة طرف و طبقا
لقانونها الداخلي و مراعاة مكافحة الفساد ،لها أن تتخذ كافة التدابير لتعزيز الشفافية
والنزاهة على مستوى إداراتها العمومية ،و في هذا الصدد يجوز لها أن تتخذ التدبير آلاتية:
أ– اعتماد إجراءات و لوائح تمكن الناس من الحصول على املعلومات عن كيفية تنظيم
إداراتها العمومية و عمليات اتخاذ القرارات وسن النصوص القانونية التي تهمهم مع ضرورة
الاهتمام بحماية حرمة الحياة الخاصة و البيانات الشخصية
ب– تبسيط إلاجراءات إلادارية و ذلك بمنح الفرصة لعامة الناس في الاتصال بالسلطات
املختصة في اتخاذ القرارات كما يتم إعالم الناس كذلك بتقارير دورية تعني مخاطر الفساد
على مستوى إلادارة العمومية.
 -2مشاركة املجتمع :لقد نصت على مبدأ مشاركة املجتمع املادة  72من الاتفاقية فنصت
على ان كل دولة طرف في الاتفاقية تتخذ التدابير املناسبة في حدود إمكانيتها و قانونها
الداخلي ،لتشجيع ألافراد و الجماعات الغير املنتمون للقطاع الخاص من مجتمع مدني
ومنظمات غير حكوميةو منظمات املجتمع املحلي ،على املشاركة النشطة في منع الفساد
وسبابه و جسامته و ما يمثله من خطر .و ينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابير مثل:
أ -تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار و تشجيع إسهام الناس فيها
ب -ضمان تيسر حصول الناس فعليا على املعلومات
ج -القيام بأنشطة إعالمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ،و كذلك برامج توعية عامة
تشمل املناهج املدرسية و الجامعية.
د -احترام و تعزيز و حماية حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد و تلقيها و نشرها
وتعميمها ،ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة ،شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما
ينص عليه القانون و ماهو ضروري :
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 ملراعاة حقوق آلاخرين أو سمعتهم . لحمايةألامن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.كما نصت املادة  72من الاتفاقية على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير املناسبة لضمان
تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة املشار إليها في هذه الاتفاقية ،وأن توفر
لهم حسب الاقتضاء سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلغوها ،بما في ذلك دون بيان
هويتهم عن أي حوادث قد يرى أنه تشكل فعال مجرما وفقا التفاقية.37
نالحظ بعد استقراء نص املادتين 70و  72من الاتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد
أن املادة  70منها أولت أهمية بالغة في تعزيز الشفافية في املؤسسات إلادارية العمومية
وهذا لن يتأتى إال بإتاحة املعلومات لدى مختلف شرائح املجتمع في كل ما يتعلق تنظيم
وتسيير إلادارة و كذا طريقة اتخاذ القرارات فيها .مما يستلزم فيه تسهيل الوصول إلى
املعلومة بكافة الطرق القانونية و الشرعية من دون إلاخالل بالحياة الشخصية والحرية
الفردية للشخص ،و كذا تسهيل إجراءات إلادارية ،وهذا ما يفسح املجال ملختلف
الجماعات و املنظمات الغير الحكومية من الكشف و التقليل من ظاهرة الفساد خاصة في
يتعلق بالفساد إلاداري داخل املؤسسات العمومية و كذا بسط الرقابة على إلادارة.
كما أكدت نص املادة  72من الاتفاقية ألامم املتحدة على أهمية مشاركة املجتمع و على
الخصوص الجماعات التي ال تنتمي للقطاع الخاص في دورها ملنع الفساد و أسبابه
وجسامته ،فعلى دول ألاطراف أخذ تدابير على سبيل املثال في مساهمة هذه الجماعات في

 -37املرسوم الرئاس ي رقم  77-02املؤرخ في 72أفريل  7002يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية ألامم املتحدة
ملكافحة الفساد،املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك في 31أكتوير ، 7002ج .ر.ج.ج عدد ،79
سنة .7002
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تعزيز الشفافية و ذلك بسهولة الحصول على املعلومات ،و قيام أنشطة إعالمية تساهم في
التوعية في مدى خطورة و آلاثار السلبية للفساد.
وقد نصت املادة  72على مبدأ حرية الوصول إلى املعلومة كمبدأ عام و استثناءا يجوز أن
تخضع تلك الحرية لقيود معينة بشرط أن تكون هذه القيود مالئمة ملا ينص عليه القانون
و هذا حفاظا على حقوق آلاخرين و حماية ألامن الوطني و النظام العام ،كما على كل دولة
طرف في الاتفاقية أن تتخذ إجراءات لتعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد و أن توفر
طرق الاتصال بتلك الهيئات من أجل التبليغ عن جرائم الفساد.
الفرع الثاني
تكريس دور جماعات الضغط في لاتفاقيات إلاقليمية
باإلضافة إلى اتفاقية ألامم املتحدة املتعلقة بمكافحة الفساد ،إنظمت الجزائر وصادقت
على العديد من الاتفاقيات الدولية و إلاقليمية من أجل وضع أطر من الوقاية من الفساد و
مكافحته في إلاطار الجهوي نذكر منها اتفاقية الاتحاد إلافريقي ملنع الفساد ومكافحته (
أوال) و الاتفاقية العربية ملكافحة الفساد (ثانيا)
أوال -اتفاقية لاتحاد إلافريقي ملنع الفساد و مكافحته :و هي اتفاقية دولية تم إبرامها في
إطار الاتحاد إلافريقي و جاء في ديباجة الاتفاقية أن هذه الاتفاقية جاءت وفقا للمبادئ
التي تقوم عليها املنظمة من حكم الراشد و سيادة القانون و احترام حقوق إلانسان
وتحقيق املشاركة الشعبية في إطار عملية الحكم وبالنظر إلى آلاثار السلبية للفساد و وقوفه
كعائق للتحقيق هذه املبادئ تم صياغة اتفاقية افريقية لتوحيد الجهود و تنسيق بين
الدول لحماية املجتمع من الفساد ،و بموجب هذه الاتفاقية تم وضع أهداف و سبل
إجرائية تجسد مبدأ مشاركة املجتمع في مكافحة الفساد.

37

الفصل ألاول

الجماعات الضاغطة آلية مستحدثة ملكافحة الفساد

 -1ألاهداف و املبادئ الرامية إلى مشاركة املجتمع املدني في الوقاية من الفساد
ومكافحته :نصت املادة الثانية من الاتفاقية إلافريقية ملنع الفساد و مكافحته على وضع
آليات داخل دول ألاطراف الاتفاقية ملنع الفساد و ضبطه و معاقبته و القضاء عليه على
الجرائم ذات الصلة ،كما تم توفير الظروف املناسبة لتعزيز الشفافية و املسألة في إدارة
الشؤون العامة.
ولتحقيق ألاهداف املسطرة تم وضع مجموعة من املبادئ التي تقوم عليها سياسة مكافحة
الفساد و الوقاية منه و ذلك طبقا للمادة  02من الاتفاقية ،ولعل من بين املبادئ املكرسة
والتي تعزز مشاركة املجتمع املدني في الوقاية من الفساد و مكافحته ،نجد املبدأ ألاول الذي
يقض ي باحترام املبادئ و املؤسسات الديمقراطية واملشاركة الشعبية وسيادة القانون
والحكم الراشد ،وكذلك املبدأ الثالث الذي يكرس الشفافية واملسألة في إدارة الشؤون
العامة.
 -2إلاجراءات التشريعية املتفق عليهابخصوص تجسيد املجتمع املدني في مكافحة
الفساد :بغرض تجسيد املبادئ املشار إليها أعاله تم النص على إجراءات تشريعية التي
ينبغي على دول ألاطراف لتحقيق مبتغى مشاركة املجتمع املدني في الوقاية من الفساد
ومكافحته و هذا ما تم النص عليه في املادة  01املعنونة ( إجراءات تشريعية و غيرها )
وتنص الفقرة الخامسة من نفس املادة على ضرورة اعتماد إجراءات تشريعية و غيرها من
إلاجراءات لحماية الشاكي و الشاهد في القضايا املتعلقة بجرائم الفساد و الجرائم ذات
الصلة بها ،و في نفس الاتجاه أشارت الفقرة السادسة من نفس املادة على اعتماد
إلاجراءات الالزمة لضمان قيام املواطنين باإلبالغ عن حاالت الفساد دون خوف من عواقب
الانتقام ،و دائما في اتجاه تعزيز مشاركة املجتمع املدني نصت الفقرة الثامنة من نفس
املادة على اعتماد و تعزيز آليات تشجيع و توعية املجتمع على احترام املصلحة العامة
وتوعيتهم بمكافحة الفساد و الجرائم ذات الصلة بها ،و ذلك عن طريق البرامج التعليمية في
املدارس و الجامعات ووسائل إلاعالم.
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كما ألزمت املادة  70دول ألاطراف باتخاذ تدابير تشريعية لضبط تمويل ألاحزاب السياسية
من أجل حماية هذه ألاخيرة من إلاغراءات املفسدة ،و ذلك عن تحريم استخدام ألاموال
املكتسبة بطريقة غير شرعية أو فاسدة في تمويل ألاحزاب السياسية.
كما تم تخصيص أحكام املادة  77من نفس الاتفاقية في وضع آليات قانونية خاصة بدور
املجتمع املدني ووسائل إلاعالم للمشاركة في مكافحة الفساد ،و تنص التزام دول ألاطراف
بضمان مشاركة الكاملة لوسائل إلاعالم واملجتمع املدني ومكافحة الفساد والجرائم ذات
الصلة به ،كما ألزمت دول ألاطراف بخلق بيئة مالئمة تمكن وسائل ألاعالم واملجتمع املدني
على الارتقاء إلى أعلى املستويات من الشفافية و املسؤولية في إدارة الشؤون العامة ،كما
ألزمت دول ألاطراف بضمان و توفير مشاركة املجتمع املدني في عملية املراقبة والتشاور في
تنفيذ هذه الاتفاقية ،كما ألزمت دول ألاطراف على ضمان منح وسائل إلاعالم سبل
الحصول على املعلومات وحاالت الفساد والجرائم ذات الصلة على أن ال يؤثر ذلك على
عملية تحقيق و الحق في محاكم عادلة.38
ثانيا -اتفاقية العربية ملكافحة الفساد :تم سن هذه الاتفاقية و التوقيع عليها
 7070/77/77في إطار منظمة جامعة الدول العربية وذلك ملواجهة آلاثار السلبية لثار
الفساد على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و أكدت هذه الاتفاقية في ديباجتها
على أهمية التصدي للفساد من طرف السلطات الرسمية للدولة ،إال أن مواجهة الفساد
يشمل أيضا ألافراد ومؤسسات املجتمع املدني التي تؤدي دورا فعاال في محاربة الفساد وكل
ذلك أستمد من املبادئ الدينية و ألاخالقية السامية النابعة من ألاديان السماوية منها
الشريعة إلاسالمية املدعمة ملبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق ألامم املتحدة

 -38املرسوم الرئاس ي رقم  722-09مؤرخ في  77ربيع الاول عام  7272املوافق  77أبريل سنة  7009يتضمن
التصديق علي اتفاقية الاتحاد إلافريقي ملنع الفساد ومكافحته املعتمدة بمابوتو في 77يوليو سنة ،7002ج .ر.ج
ج عدد  ، 72الصادرة بتاريخ  79أبريل سنة .7009
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والاتفاقيات واملعاهدات العربية و لتحقيق هذا الغرض تم تسطير أهداف مهتمة بدور
املجتمع املدني في مكافحة الفساد (أوال) كما تم وضع آليات لتحقيق هذه ألاهداف( ثانيا)
 -1أهداف لاتفاقية املرتبطة بتعزيز مشاركة املجتمع املدني في مكافحة الفساد :تم
إلاشارة في أهداف الاتفاقية في نص املادة الثانية التي أعادت ذكر التدابير املعروفة في
مجال الوقاية من الفساد و مكافحته والتي سبق ذكرها في اتفاقية ألامم املتحدة للوقاية
من مكافحة الفساد سنة  7002و كذلك الاتفاقية الاتحاد إلافريقي التي سبق إلاشارة إليها
أنفا ،وفي نفس السياق تم التأكيد على هدف تشجيع ألافراد ومؤسسات املجتمع املدني على
املشاركة الفعالة في منع و مكافحة الفساد.
 -2آليات لتحقيق هذه ألاهداف :تم النص على العديد من التدابير و آلاليات و الوسائل
القانونية في الاتفاقية العربية ملكافحة الفساد لتجسيد ألاهداف املسطرة ،و ذلك في املادة
العاشرة بعنوان تدابير الوقاية واملكافحة تنص الفقرة ألاولى على قيام كل دولة طرف في
الاتفاقية وفقا لقانونها الداخلي بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من
الفساد ومكافحته ،من شأنها تعزيز مشاركة مؤسسات املجتمع املدني وتجسيد مبادئ
سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات العمومية والنزاهة والشفافية واملسألة.
وفي سياق وضع آليات قانونية لتجسيد ألاهداف املسطرة تم تكريس في املادة الحادي عشر
مبدأ مشاركة املجتمع املدني و ذلك بإلزام كل دولة طرف في الاتفاقية على اتخاذ تدابير
مناسبة لتشجيع مؤسسات املجتمع املني على املشاركة الفعالة في منع الفساد و مكافحته،
على أن يتجسد ذلك عن طريق:
 توعية املجتمع بمكافحة الفساد و أسبابه و جسامته و ما يمثله من خطر على مصالحه. القيام بأنشطة إعالمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تخصمناهج املدرسية و الجامعية.
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 تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة واملشار إليها في الاتفاقية ،مع توفيرسبل الاتصال بتلك الهيئات ومنحهم الفرصة لإلبالغ بواقعة قد تشكل فعل مجرم بمفهوم
قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
بالنظر إلى دور املجتمع املدني و الجماعات الضاغطة املكونة له في مراقبة أعمال
التي من شأنها تشكل فساد بمختلف أنواعه ،و في إطار دورها التشاركي يمكن لها أن تلعب
دور املبلغ أمام الهيئات الرسمية املكلفة بمكافحة الفساد و الوقاية منه كما يمكن أن تلعب
دور الشهود و الخبراء وهذا ما نصت عليه املادة  72في نص الاتفاقية بعنوان حماية
املبلغين والشهود و الخبراء فألزمت دول ألاطراف في الاتفاقية على توفي الحماية القانونية
الالزمة للمبلغين و الشهود و الخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة في قانون
مكافحة الفساد ،و تشمل هذه الحماية أقربهم و ألاشخاص ذات الصلة بهم و ذلك من أي
تهديد أو ضغط محتمل من طرف مرتكبي جرائم الفساد.
-

توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم

-

عدم إفشاء املعلومات الخاصة بهويتهم و أماكن تواجدهم.

-

أن يدلوا املبلغين والشهود والخبراء بأقوالهم على نحو يكفل سالمتهم مثل إلادالء

بالشهادة عبر تقنية الاتصاالت.
-

اتخاذ إلاجراءات العقابية في حق كل من أفش ى معلومات متعلقة بهوية وأماكن

تواجد املبلغين والشهود أو الخبراء.39

 -39مرسوم رئاس ي رقم  722-72مؤرخ في  72ذي القعدة عام  7221املوافق  1سبتمبر سنة  ، 7072يتضمن
التصديق على الاتفاقية العربية ملكافحة الفساد ،املحررة بالقاهرة،ج رج ج عدد ،12الصادرة بتاريخ  77ديسمبر
سنة .7070
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من هنا نالحظ تشابه من حيث ألاهداف و آلاليات وإلاجراءات التشريعية املتفق
عليهابخصوص تجسيد املجتمع املدني في مكافحة الفساد التي جاءت بها اتفاقية ألامم
املتحدة واتفاقية العربية ملكافحة الفساد ،وفيما يخص املراحل الزمنية نالحظ أن اتفاقية
ألامم املتحدة كانت السابقة في وضع اتفاقية خاصة بمكافحة الفساد و ذلك بتاريخ سنة
،7002ثم استلهمت الاتفاقية العربية ملكافحة التي جاءت فيما بعد سنة  7070تلك املبادئ
و ألاهداف التي تبنتها اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد.
هذه أهم الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية التي انضمت إليها الجزائر وصادقت عليها.
كما تجدر إلاشارة أنه عقدت عدة اتفاقيات إقليمية في العالم من أجل محاربة الفساد
ومكافحته ونجد منها اتفاقيات مكافحة الفساد في الشرق ألاوسط و شمال إفريقيا،
واتفاقية إلاتحاد ألاوربي.
املطلب الثاني
لاعتراف بدور جماعات الضغط في مكافحة الفساد في القانون الجزائري
لعل مسألة مقاومة الفساد والوقاية منه تعد من بين ألاهداف التي تعمل من أجل
تحقيقها الكثير من السياسات الوطنية ،وفي هذا الخصوص ُيمكن للمجتمع املدني أن يلعب

دورا ال ُيستهان به في إضفاء الطابع ألاخالقي على الحياة السياسية والاقتصادية واملالية
واملساهمة في الحد من هذه آلافة ،خاصة في وقتنا الراهن أين أصبح املجتمع املدني قوة
ضغط فعالة وشريكا ال غنى عنه في تحقيق الكثير من املشاريع التنموية ،وذلك من خالل
عدة فعاليات يمكنه أن ينخرط فيها كاإلعالم والتوعية واملطالبة بالشفافية في التسيير.
لذا أولت القوانين الداخلية في الجزائر اهتمام بمؤسسات املجتمع املدني منها
الجماعات الضاغطة التي تساهم في محاربة الفساد ومكافحته سواء ما تعلق منها بالدساتير
املختلفة التي عرفتها الجزائر أو من القوانين العضوية منها مثل قانون ألاحزاب السياسية و
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قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و القوانين العادية منها قانون الجمعيات ،و قد
كرست القوانين الجزائرية مبدأ دور الجماعات الضاغطة في مكافحة الفساد (أوال) و
آلاليات القانونية لتجسيد دورها في مكافحة الفساد (ثانيا).
الفرع ألاول
تكريس دور الجماعات الضاغطة في مكافحة الفساد في القانون الجزائري
إن الحديث عن دور املجتمع املدني و الجماعات املكونة له في مكافحة الفساد يستلزم
الرجوع إلى املكانة القانونية للجماعات الضاغطة في الدستور ( أوال) و كذلك املكانة
القانونية في التشريع (ثانيا)
أوال -مكانة الجماعات الضاغطة في الدستور:
 -7مكانة املجتمع املدني في ظل ألاحادية السياسية:
بعد الاستقالل و في ظل الحزب الواحد و بالرغم من ذلك اعترف الدستور سنة  7292في
املادة  72منه بحق املواطن و حريته في تأسيس الجمعيات و الاجتماع ،كما اعترفت املادة
 70منه بالحق النقابي إال أن واقع تجسيد هذه الحقوق كان جد محدود بالنظر للوضعية
الاستثنائية لتلك املرحلة ،فصدر مرسوم بتاريخ  72أوت  7292يمنع أي تشكيلة أو تجمع
ذات طابع سياس ي.
أما دستور سنة  7229فقد نص في الفصل الرابع منه على الحريات ألاساسية و
حقوق إلانسان و املواطن ،حيث نصت املادة  11منه على حرية التعبير كما نصت املادة 19
منه على حرية إنشاء الجمعيات ،كما اعترفت املادة  90منه في حق الانخراط في النقابة إال
أن هذه الحقوق بقية في حدود التوجه الاشتراكي و الحزب الواحد.
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 -2املكانة القانونية للمجتمع املدني في ظل التعددية السياسية:
عرفت تجربة التعددية السياسية في الجزائر مرحلتين ،امتدت املرحلة ألاولي من سنة 7212
إلى غاية  7229ثم مرحلة ثانية من سنة  7229إلى يومنا هذا .
كانت املرحلة ألاولى للتعددية نتيجة مباشرة لألوضاع السياسية و الاجتماعية التي
ظهرت في أحداث أكتوبر  ،7211و نتيجة لذلك تم سن دستور جديد بتاريخ  7212أسس
للتخلي عن النهج الاشتراكي والحزب الواحد و فتح املجال إلى التعددية الحزبية ،و تم
التعبير عن في املادة  4027التي اعترفت بالحق في الدفاع عن طريق الجمعيات عن الحقوق
ألاساسية لإلنسان و عن الحريات الفردية والجماعية ،كما نصت املادة  22على ضمان حق
حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع كما أقرت املادة  20منه بحق إنشاء الجمعيات
ذات الطابع السياس ي ،و ما يالحظ في هذا الدستور بالرغم من طابعه الليبرالي والتعددي إال
أنه تفادى إلاشارة صراحة إلى التعددية الحزبية ،وقد اكتفى فقط باالعتراف بحق إنشاء
جمعيات ذات طابع سياس ي.
كان سن دستور سنة  7229فرصة لتأسيس مرحلة ثانية في التعددية الحزبية فقد
نص صراحة في املادة  27على إنشاء ألاحزاب السياسية ،كما خص املجتمع املدني نصيب
هاما ضمن أحكامه ،فنصت املادة  79منه على مشاركة املواطنين بتسيير الشؤون العامة
كما نصت املادة  22منه على ضمان الدفاع عن الحقوق ألاساسية لإلنسان و الحريات
الفردية والجماعية بواسطة الجمعيات سواء منها السياسية أو املدنية ،كما نصت املادة 22
على ضمان الدولة بإنشاء جمعيات وتشجيع على ازدهار الحركة الجمعوية.

 - 40املادة  ،27دستور الجزائر .7212
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ثانيا -مكانة الجماعات الضاغطة في التشريع :نتيجة لتكريس مبدأ حرية إنشاء ألاحزاب
السياسية والحق في إنشاء الجمعيات صدرت عدة نصوص قانونية لتفعيل تلك الحقوق
املنصوص عليها في تلك الدساتير.
 -1القوانين املنضمة للمجتمع املدني في إطار ألاحادية السياسية:
كان أول نص قانوني تنظيم املجتمع املدني في ظل التوجه الاشتراكي كان بصدور آلامر رقم
 29-27في  02ديسمبر  7227املتعلق بالجمعيات التي عرفت الجمعية أنها اتفاق دائم بين
عدة أشخاص لغرض املشاركة بمعارفهم و نشاطاتهم ووسائلهم بغرض تحقيق غاية محددة
ال تدر ربحا .و اشترطت نص املادة 41 72من هذا ألامر على تأسيس الجمعية وجوبا في إطار
حزب جبهة التحرير الوطني و ما يخرج عن هذا إلاطار يعتبر تجمع غير معترف به غير قابل
للترخيص ،يعرض صاحبه للمسألة الجزائية.
في سنة  7212صدر القانون رقم  71/21املتعلق بالجمعيات و الذي احتفظ بتعريف
الجمعية مثل القانون الذي سابقه و قد تخلى هذا القانون للترخيص املسبق لتأسيس
الجمعية و اكتفى باإلعالن.
 -2القوانين املنظمة للمجتمع املدني في إطار التعددية الحزبية:
عرفت هذه املرحلة صدور العديد من القوانين أضفت طابع ليبرالي على نظام الجمعيات
وذلك من خالل سن قانون الجمعيات ذو طابع سياس ي سنة  7212بموجب القانون رقم
 ،77-12قد منحت املادة  20منه لهذه الجمعية طابع سياس ي مشابه لألحزاب فالتجمع
بخصوصها يكون حول برنامج سياس ي بهدف املشاركة في الحياة السياسية ،و هذا كبديل
لالعتراف بحق إنشاء ألاحزاب السياسية.

 - 41املادة  72من ألامر رقم  ،22-27املؤرخ في  2ديسمبر  ،7227املتعلق بالجمعيات ،ج .ر .ج .ج عدد ،701
الصادر بتاريخ  72ديسمبر.7227
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كما عرف املجتمع املدني في الجزائر نص قانوني هام صدر في  7220 /77/02يتعلق
بالجمعيات و كان هذا القانون يحمل صبغة التعددية السياسية و قد كرس الحق في إنشاء
الجمعيات في مختلف ميادين الحياة ،ووضعت املادة  01شروط تأسيس الجمعية تتعلق
أساسا بالجنسية الجزائرية و التمتع بالحقوق املدنية و السياسية و عدم إلاتيان بسلوك
مخالف للثورة.
بالنظر إلى الظروف السياسية الوطنية و الدولية في مطلع سنة  7070تم إلاقرار
بمجموعة من إلاصالحات املرتبة باملجتمع املدني كاإلعالم و ألاحزاب السياسية و الجمعيات
و عرفت هذه ألاخيرة صدور قانون جديد خاص بها سنة  ،7077فوضع نظام قانوني جديد
إلنشاء الجمعيات و أحتفظ هذا القانون بتعريف الجمعية الكالسيكي املعرف في القوانين
السابقة ،إال أنه ادخل بعض املستجدات لتوسيع العمل الجمعوي إلى العمل الخيري
واملحافظة على البيئة.
وما يمكن مأخذاته من هذا القانون بالرغم طبعيه التقدمي و الرغبة املعلنة في ترقية العمل
الجمعوي و تحريره من القيود ،مع ذلك فإن هذا القانون يعاني من العديد من النقائص
أهمها:
تقييد حق إنشاء الجمعيات باملوافقة املسبقة للسلطة إلادارية التي لها سلطة قبول
الجمعية أو رفضها بدون أن يحدد القانون معايير الرفض تاركا للسلطة سلطة تقديرية
لرفض الاعتماد و حتى عدم الرد بالقبول على الاعتماد و هذا ما قد يفتح املجال للتعسف
إلادارة ،مع أن هذا التعسف يمكن الطعن فيه أمام القضاء إلاداري ،كما نجد أيضا أن
املشرع أدخل العديد من القيود على نشاطها مثل اشتراط استقاللها عن تأثير الحزب
السياس ي و تقييد مصادر تمويلها و كذلك التدخل في عمل تسيرها بإلزام الجمعيات تقديم
تقاريرها للسلطات العمومية ،كما لم يحدد ألاسس التي بموجبها تستفيد الجمعيات من
التمويل العمومي.
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 -3املكانة القانونية للجماعات في قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه:
كرست املادة  4271مبدأ وجوب تشجيع مشاركة املجتمع املدني في الوقاية من الفساد
ومكافحته بتدابير عددتها على سبيل املثال:
-

اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار و تعزيز مشاركة املواطنين في الشؤون العامة

و إعداد برنامج تعليمية وتربوية وتحسيسية ملخاطر الفساد على املجتمع و تمكين وسائل
إلاعالم والجمهور من الحصول على املعلومات املتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحياة
الخاصة وشرف وكرامة ألاشخاص ومقتضيات ألامن الوطني و النظام العام و حياد القضاء.
-

كما نلمس أيضا دور املجتمع املدني في آلاليات املستحدثة بموجب قانون مكافحة

الفساد والوقاية منه الذي انشأ هيئة مستقلة ملكافحة الفساد و الوقاية منه التي منح لها
العديد من املهام في هذا املجال بموجب املادة  70من نفس القانون و من بين هذه املهام
إعداد برنامج تسمح بتوعية وتحسيس املواطنين باآلثار الضارة الناجمة عن الفساد ،كما
أقر نفس القانون حماية جزائية للشهود و الخبراء و املبلغين و ذلك بعقاب الشخص
بالحبس و الغرامة كل شخص إلى الانتقام أو ترهيب أو تهديد الشهود أو الخبراء و املبلغين
وجاءت هذه ألاحكام بخصوص تكريس مشاركة املجتمع املدني و كذلك حماية ألاشخاص
املساهمين في الكشف عن جرائم الفساد و فقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها
الجزائر.

 - 42املادة  ،71قانون  07-09املؤرخ في  70فبراير سنة  ،7009املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج .ر .ج .ج.
عدد  ،72الصادر بتاريخ  01مارس .7009
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الفرع الثاني
تجسيد دور جماعات الضغط في مكافحة الفساد

تتمتع جماعات الضغط إضافة إلى حق املشاركة و املشاورة مع إلادارة في تحقيق
أهدافها ,حق اللجوء إلى القضاء باعتبارها شخصا معنويا ,حيث اعترف لها ليس فقط
بالحق في رفع الدعوى دفاعا عن املصالح الجماعية التي أنشأت من أجلها و إنما أيضا
بالحق في رفع دعوى دفاعا عن املصالح الفردية لعضائها وذلك للمطالبة بالتعويض عن
ألاضرار املادية واملعنوية التي ألحقت باملصالح الفردية والجماعية لعضائها.
أوال -املطالبة بالتعويض املادي و املعنوي :
يحق للجمعية إلادعاء املدني ،إذا كانت الجريمة قد أحدثت ضررا ماديا أصابها في
ذمتها املالية أو ضررا أدبيا مسها في سمعتها و اعتبارها شريطة أن تثبت أن الضرر الذي
أصابها شخصيا و مباشرا .والسؤال الذي يطرح هل يعتبر أن الضرر شخص ي ومباشر إذا ما
أدى إلى املساس باملصلحة الجماعية التي تأسست الجمعيات من أجل حمايتها؟
إن اشتراط القضاء على الجمعيات إثبات ضرر مباشر يؤدي في الواقع إلى حرمان
هذه الجمعية من استعمال حقها ،و عدم تمكينها من الدفاع عن مصالح جماعية مجردة
عن مصالح ألافراد الذين ينتمون إليها ،و بالتالي حرمانها من الدفاع عن املصلحة املشتركة
والغرض الذي أنشأت من أجله.
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 -1إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن املصلحة الجماعية في القانون الجزائري:
تخضع الجمعيات في الجزائر من حيث إنشائها وتنظيمها للقانون رقم  09-77املؤرخ في
 7077/07/77املتعلق بالجمعيات.43
و قدسمح املشرع الجزائري في نص املادة  72من القانون املذكور أعاله ،44لهذه
الجمعيات بالدفاع عن الحقوق و املصالح الجماعية.
و في هذا الصدد نتسأل عن إمكانية جمعيات مكافحة الفساد رفع دعوي قضائية
للمطالبة بالتعويض عن الضرر املادي و املعنوي الذي لحق بالجمعية التي تهدف إلى
مكافحة الفساد و الوقاية منه ؟
بالرجوع إلى نص املادة  72من قانون  09-77املتعلق بالجمعيات يمكن للجمعيات
إلادعاء مدنيا أمام القضاء املدني أو الجزائي للدفاع عن املصالح املشتركة للجمعية ،و
املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي و املعنوي الذي لحق الجمعية من جراء الفعل الضار.
فحسب رأينا فإن جمعيات مكافحة الفساد يمكن لها رفع دعوى أمام الجهات
القضائية املدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر املادي و املعنوي الذي لحق بها و هذا
نتيجة وقائع لها عالقة بالهدف الذي أنشأت من أجله.
فنفترض أن هناك فساد مس في قطاع معين في الدولة  ،فيكمن لهذه الجمعيات ان
تبرر دعواها على أساس أن هذا الفساد يمس بالنظام العام الاقتصادي للدولة ومن شانه
يؤثر اقتصاديا و اجتماعيا الذي مسه الفساد ،وكما من شأنه أن يخلق صورة سلبية لذلك

 -43قـانون رقم  09 -77مؤرخ في  71صـفر عام  7222املوافق ل 12يناير سنة ، 2012ج .ر.ج.ج عدد ،07
املتعلــق بالجمعيــات ،الصادرة بتاريخ  71يناير .7077
 -44املادة  ،72قانون رقم  09-77املتعلق بالجمعيات ،نفس املرجع .
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القطاع مما يؤدي إلى غياب املنافسة و الشفافية ،وما ينجر عن نفور املستثمر ألاجنبي
لالستثمار داخل الدولة.
ويشترط املشرع الجزائري لقبول هذه الدعوى توافر شروطوهي:
 إلاخالل بالتزام قانوني سواء كان هذا إلاخالل عمديا أو غير عمدي ،و بذلك يكون املشرعقد سوى بين العمد و الخطأ فيه من حيث العقاب.
 حدوث ضرر ماس باملصالح املشتركة ،وهو ذلك الضرر املشترك الذي يصيب مجموعألافراد من جراء الفساد
 أن تكون الجمعية من بين هدفها ألاساس ي الذي أنشأت من أجله هو مكافحة الفسادوالوقاية منه.
وفقا للقانون الجزائري فإن التعويضات املحكوم بها عن الضرر املادي واملعنوي تكون
لفائدة الجمعية التي تمثل مجموع املصالح الفردية وليس لفائدة ألافراد املتضررين
شخصيا.45
إن املشرع الجزائري لم يكتفي بمنح الجمعيات حق رفع الدعوى جبر الضرر الذي أصاب
ألاشخاص املتضررين من جرائم الفساد أمام الجهة القضائية املدنية نتيجة جرائم الفساد
بل خول لهم تحريك الدعوى العمومية أمام الجهة القضائية املختصة على أساس الخطأ
الجزائي.
إذ إن الغاية والهدف ألاساس ي من رفع الدعاوي أمام القضاء املدني هم الضغط
والتأثير على الجهات املسببة للفساد عن طريق القضاء وهذا من أجل الحد والتقليل من
الفساد الوقاية منه وكذا فضح ألاشخاص املسببين للفساد أمام املجتمع.

 - 45قانون رقم  09-77املتعلق بالجمعيات نص املادة .72
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 -2إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن املصلحة الجماعية في القانون الفرنس ي
لقد أخذ القضاء الفرنس ي موقفا متشددا في قبول دعاوى الجمعيات ذات ألاغراض
العامة ،ما لم يوجد نص قانوني يخول للجمعية حق إلادعاء دفاعا عن املصلحة التي
ترعاها.46
فلقد رفضت محكمة النقض الفرنسية السماح لتلك الجمعيات باإلدعاء املدني
أمام املحكمة الجنائية على أساس أن املصلحة التي تستند إليها ليست مصلحة شخصية
ومباشرة و هو شرط لقبول دعواها أمام املحكمة بل تمتزج باملصلحة العامة للمجتمع التي
تدافع عنها النيابة العامة.
تطبيقا لذلك قضت بعدم قبول الدعاوى املدنية املرفوعة من جانب بعض الجمعيات في
الحاالت آلاتية:
 دعوى جمعية حماية أخالق الشباب بالنسبة لجريمة انتهاك حرمة آلاداب. دعوى جمعية ممولي الضرائب الفرنسيين عن ألاضرار الناتجة من جريمة التهرب الضريبي. دعوى جمعية مكافحة التفرقة العنصرية. دعاوى الجمعيات بالنسبة للمخالفات التي تقع ضد التشريعات إلاقتصادية ،أو جريمةتزوير في أوراق رسمية ،على أساس أنها تتعلق باملصالح العامة

46 - Robert Mathieu, Le guide Mattieu des associations, premier édition, corlet imprimeur S. A.France,

octobre 2005 , P 163.
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 -2إدعاء الجمعيات مدنيا للدفاع عن املصالح الفردية ألعضائها في القانون الجزائري
لقد سبق و ذكرنا أن قانون  09/77كفل للجمعيات حق التقاض ي و ممارسة حقوق
الطرق املدني للدفاع عن املصالح الجماعية ,كما أن هذا القانون يخول الجمعيات حق
إلادعاء مدنيا للدفاع عن املصالح الفردية لعضائها ،تكتسب الجمعية الشخصية املعنوية
و ألاهلية املدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة  12من هذا القانون 47و يمكنها حينئذ أن
تقوم بما يلي:
التقاض ي و القيام بكل إجراءات أمام الجهات القضائية املختصة ،بسبب وقائع لها عالقة
بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو بمصالح الفردية أو الجماعية لعضائها.
ومن شروط قبول الدعوى
 أن تكون الجمعية معتمدتا قانونا طبقا لنص املادة  09ومايليها من قانون  09-77املتعلقبالجمعيات
 أن تكون ألاضرار مباشرة و مرتبطة بهدف الجمعية الحصول على توكيل من قبل اثنين من ألاشخاص الطبيعيين على ألاقل. أن يكون التوكيل من طرف املعني مكتوبا.وبهذا فإنه يتضح من هذه املادة أن املشرع منح الحق للجمعية في حالة تعرض أحد
ألاعضاء لضرر نتيجة جرائم الفساد ،الحق أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهات
القضائية املختصة للمطالبة بالتعويض باسم ذلك العضو الذي تضرر من جرائم الفساد.

 -47قانون  09-77املتعلق بالجمعيات ،املرجع السابق.
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ثانيا -التدخل من اجل احترام القانون والتشريع املعمول به:
يمكن للجمعيات مكافحة الفساد أن تتدخلوتقدمطعن أمام إلادارة للمطالبة
باحترام القوانين والتشريع املعمول به وذلك في حالة و جود أو ضبط حاالت الفساد داخل
إلادارة نفسها ،و هذا من اجل تعزيز الشفافية والنزاهة داخل املؤسسات العمومية،
والتأثير عليها من اجل إحترام القوانين املعمول بها.
مثال عن ذلك عند قيام إلادارة العمومية بمنح صفقة عمومية لحد ألاشخاص،
ووجد آن هناك تالعب في منحها ،أو أن إلادارة لم تحترم الشروط القانونية لهذه الصفقة،
فللجمعيات مكافحة الفساد الحق في التدخل والقيام بطعن إداري أمامها.
كما يمكن للجمعيات مكافحة الفساد أن تقدم إشعار أو إخطار لدى إلادارة في حالة أيضا
وجود إخالل أو خرق للقوانين املنصوص عليها و هذا من اجل الضغط عليها و حملها على
مراعاة و احترام القوانين املعمول بها .
ثالثا -التبليغ أمام القضاء:
إن القضاء يعد الجهة الرسمية املقررة دستوريا لحماية الحقوق و الحريات
واملحافظة على املصلحة العليا للمجتمع حسب نص املادة  712من دستور ،7229
وباعتبار الجمعيات من بين الهيئات الهادفة إلى تجسيد املصلحة العليا ميدانيا ،ففي هذا
إلاطار مثال هناك جمعيات بيئية محلية ووطنية تهدف إلى حماية املصلحة العليا للمجتمع
من خالل العمل على تجسيد بيئة سليمة والتحسيس من أجل محاربة كل من يعتدي على
املحيط ،وبالتالي فمن صالحيتها طبقا للقانون اللجوء إلى القضاء من أجل تجسيد هذه
الحماية و ذلك عن طريق رفع الدعاوي أو تقديم الشكاوي أمامه.
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وفي إطار دراستنا تعد الجمعية الوطنية ملحاربة الفساد من بين الجمعيات التي تعمل من
أجل حماية املصلحة العليا للمجتمع من خالل تجسيد الشفافية و النزاهة في النشاط
العمومي والخاص.
ومن بين الطرق و الوسائل التي وضعها املشرع في يد الجماعات الضاغطة عن طريق
تقديم بالغات و طلبات تدخل أمام و كيل الجمهورية باعتبار القضاء هو الضامن املمتاز
لحماية املصلحة العليا للمجتمع وكذا الحقوق والحريات.
رابعا :التبليغ أمام املنظمات الدولية :
يمكن للجمعيات مكافحة الفساد أن تقوم برفع شكاوي والقيام بتبليغ أمام
املنضمات الدولية الغير حكومية أو الحكومية حول حاالت الفساد التي قد يصل إلى علمها
وهذا من اجل وضع حد للفساد وذلك في حالة ما إذا تقاعست الجهات الرسمية داخل
الدولة باالستجابة إلى تنديدات ومطالبها بمحاسبة املسؤولين املسببين للفساد.
اعترف التشريع و القضاء في كل من الجزائر و فرنسا للجمعيات بحقها في التقاض ي ،دفاعا
عن املصالح الذاتية لعضائها ،فضال عن املصالح الجماعية التي أنشئت من أجلها.
فإذا وقع فعل يشكل اعتداء على إحدى تلك املصالح ،فللجمعيات الحق في رفع الدعوى
املدنية سواء أمام القضاء املدني أو أمام القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن ألاضرار
املادية واملعنوية التي ألحقت باملصالح الفردية و الجماعية لعضائها ،ولها أن تباشر في ذلك
كافة الحقوق املعترف بها للطرف املدني.
فهذه آلالية مفادها أن دعوى املدعي ال ترمي فقط إلى الدفاع عن مصالحه الذاتية بل
أيضا مصالح جميع أعضاء الجماعة الذين يكونون في نفس مركزه املعتدى عليه.
يالحظ أن الحكمة التي توخاها كل من التشريع و القضاء من السماح للجمعية بالتقاض ي
نيابة عن أعضائها و ملصلحتهم ،هي أن الجمعية بما تملكه من إمكانيات ،هي أجدر على
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مقاضاة املدعى عليه ،فضال أن نفقات اللجوء إلى القضاء ،قد تكون باهظة و ال تتناسب مع
ما يحصل عليه العضو من تعويض لهذه ألاضرار .
كما أن تلك ألاضرار قد تكون تافهة ،فال يجد العضو ضرورة للتقاض ي حولها ،بينما ترى
الجمعية أن السكوت عن هذه املخالفات حتى وإن كانت بسيطة ،قد تدفع إلى التمادي في
الاعتداء وإلاضرار بأموال وممتلكات الدولة.
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واقع جماعات الضغط في مكافحة الفساد

بالرغم من املجهودات التي تبذلها الجهات الرسمية للدول في محاربة الفساد و الوقاية
منه عن طريق سن قوانين تشريعية واستحداث هيئات خاصة ملكافحة الفساد ،و القيام
بعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة سنة  3002وإقليمية منها الاتفاقية
العربية ملكافحة الفساد سنة  ،3000والقيام بأخذ إجراءات وقائية و ردعية ،إال أن جميع
هذه إلاجراءات و التدابير التي تم اتخذها في هذا املجال لم تفض ي إلى النتيجة املرجوة بدليل
تفش ى ظاهرة الفساد في مختلف الدول خاصة منها الدول النامية أو دول العالم الثالث ،آلامر
الذي استدعى تدخل الجهات الغير الرسمية منها املجتمع املدني بمختلف جماعاته املكونة له
و منها جماعات الضغط من أجل الحد من الفساد و محاربته.
فجماعات الضغط في أبعادها التاريخية قوة حديثة نسبيا على الساحة العاملية إال أنها
ساهمت في محاربة الفساد و الوقاية منه ،فإن تدخل املنظمات غير الحكومية الاستبا ي في
مشاكل العالم قد تعدى فيه العقود ألاخيرة الصعيد الوطني وذلك في مجاالت التنمية أو
البيئة أو حقوق إلانسان ،فقد أضافت املنظمات غير الحكومية بعدا جديدا إلى العمل
السياس ي التقليدي وساعدت البشرية على إيجاد أشكال جديدة ملعالجة مشاكلنا العاملية.
لذا سوف نبرز في هذا الفصل آليات عمل جماعات الضغط في مكافحة الفساد في املبحث
ألاول وفي املبحث الثاني نتطرق إلى نماذج عن جماعات الضغط في مكافحة الفساد.
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املبحث الاول
آليات عمل جماعات الضغط في مكافحة الفساد

تلعب جماعات الضغط دورا مكمال للدور الحكومي ،ذلك أن جرائم ال يمكن محاصرتها
ومكافحتها إال بتضافر جهود الحكومة والجماعات الضاغطة وأن يشترك فيها الجميع من أفراد
ومؤسسات الجماعات الضاغطة مثل النقابات ،وألاحزاب السياسية ،والجمعيات ،وفي إطار
السعي هذه الجماعات في محاربة الفساد ،فإنها تستعمل في ذلك عدة أساليب وطرق ملجابهة
هذه الظاهرة كمطلب أول ،ومن خالل القيام بنشاطاتها في هذا املجال سوف نتعرض إلى
إنجازاتها والعراقيل التي تحول من دون القيام بنشاطها بصفة فعالة كمطلب ثاني.
املطلب ألاول
دور جماعات الضغط في تعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية
تتعدد الوسائل وتختلف من جماعات إلى أخرى بالكيفيات التي تحارب الفساد من اجل
تعزيز النزاهة و الشفافية داخل املجتمع ،و التي تسعى من خاللها بتدعيم الشفافية (فرع
أول) وتدعيم الديمقراطية التشاركية (فرع ثاني ).
الفرع ألاول
تدعيم الشفافية
عرف مفهوم الشفافية ظهور بارز خالل السنوات الثمانيات ،وارتبط هذا املفهوم
بإصالح املؤسسات والحكم الراشد ،تمتد الشفافية إلى بمفهوم الحكم الراشد وتنظيم
العالقة بين إلادارة واملوطنين من جهة ،والعالقة بين املؤسسات من جهة أخرى كما توسع
مفهوم الشفافية إلى العالقات الدولية فهي تأطر العالقة بين الدول وبين املنظمات الدولية،
وكذلك عالقة الدول بين املؤسسات الاقتصادية.
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تعزز مكانة الشفافية حديثا بظهور مختلف وسائل إلاعالم بمختلف أنواعها ،بذلك
أصبح إلاعالم من بين الوسائل ألاساسية لتحقيق مبدأ الشفافية سواء في امليدان الاقتصادي
والاجتماعي والسياس ي.
تعتبر الشفافية من بين املكونات ألاساسية ملفهوم الحكم الراشد ،وتعرف على أنها
عملية التوفير املعلومة للجمهور والعامة وكذلك وضوح القواعد السارية املفعول بمختلف
مصادره ،كما توظف الشفافية لضبط مختلف القرارات الحكومية ،وتتميز الشفافية على
أنها مبدأ تسمح لألشخاص املخاطبين بالقرارات إلادارية باملعرفة الدقيقة لكل الوقائع
وألارقام التي تأخذ على أساسها تلك القرارات ،باإلضافة إلى عمليات وإجراءات اتخاذ تلك
القرارات .كما تسمح الشفافية لتسهيل اتخاذ القرارات التي تعني املصلحة العامة ،بذلك فهي
تلعب دور محوري في الحاكمة الديمقراطية.
وعليه فإن الشفافية تلزم مختلف املوظفين واملسيرين بالعمل على شكل واضح ومفهوم،
وهذا ما يستلزم أن الحكام يخضعون لقواعد محددة مسبقا ومعروفة لدى الجميع ،وكل
هذه الظروف تسمح بممارسة رقابة عمومية على السياسة العامة والتسيير إلاداري ،فكلما
زادت درجة الرقابة والشفافية ،كلما تحسن أداء التسيير السياس ي وإلاداري للدولة ،بذلك
تتحول الشفافية إلى وسيلة مسألة داخل الهيئات العمومية.
كما ارتبطت أيضا مفهوم الشفافية بمفهوم مبدأ املسؤولية ،وهذا ما يستلزم تحمل كل أعون
الدولة بمختلف القطاعات التي ينتمون إليها وكذلك املسؤولين السياسيين مسؤولية تقديم
الحساب حول تسييرهم وقراراتهم أمام املوطنين ،كما يرتبط أيضا على مبدأ املسؤولية ضرورة
تحمل عواقب ألاخطاء املرتكبة وذلك عن طريق معاقبة املسؤولين عنه.48

-KARIMOV Inam, Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption à travers de
l’expérience du conseil de l’Europe , Thèse pour obtenir le grade de docteur, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, école doctorale de droit international et européen, 2013, p. 10, 11.
48
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أوال -رفع مستوى الوعي :يمكن للجماعات الضاغطة في رفع مستوى الوعي العام حول ظاهرة
الفساد و مخاطره وطرق مكافحته إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية و النزاهة و املسألة وذلك
عن طريق استعمال الوسائل التالية:
-

بذل جهود إلبقاء قضايا الفساد في رأس قائمة اهتمامات منضمات املجتمع املدني

وترسيخ قيم أخالقية معارضة للفساد ومقبولة من املجتمع.
-

القيام بحمالت إعالمية مستمرة وواسعة حول قضايا الفساد ،بنشر معلومات في

وسئل إلاعالم ،واضطالع ألافراد عليها بغرض التوعية والتحسيس بقيم مناهضة للفساد
وتشجيع املشاركة في الوقاية منه
-

ومحاربته49

التحسـيس إن فكرة املجتمع املدني أصبحت تقوم اليوم على مفهوم املواطنة ،الذي

يقتض ي إشراك املواطن في تسيير الشؤون العامة ،لذلك فإنه يستوجب أن يقوم املجتمع
املدني بحمالت للتوعية ولشرح مخاطر جرائم الفساد وآثارها املدمرة على التنمية ،والقيام
بأنشطة إعالمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ومع ألاشخاص الضالعين فيه ،وينبغي
أن توجه هذه الحمالت لفائدة الشباب من خالل وسائل إلاعالم والاتصال ،ومن خالل برامج
تربوية وتعليمية تحذر من هذه املخاطر وتعرف بأسبابه وبآثاره السيئة واملدمرة.
-

املساهمة في اتخـاذ القرار من أجل إضفاء مزيدا من الشفافية ،تلعب جماعات

الضغط دورا هاما في مكافحة الفساد والوقاية منه  ،وذلك من خالل مشاركة الهيئات
الحكومية في اتخاذ القرار ،وكذلك إشراك املواطنين في تسيير شؤون العمومية وإشراكهم في

 - 49مصلح عبير ،النزاهة و الشفافية و املسالة في مواجهة الفساد ،الطبعة الثالثة ،إلاتالف من اجل النزاهة و
املسألة-أمان القدس .3002 ،ص. 68
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تحمل املسؤولية ،ومن ثم تمكينهم من إلاطالع عن قرب على املعلومات املتعلقة بامليزانية
ومـعرفة كيفية صرف ألاموال العامة. 50
-

جذب اهتمام الفئات الفعالة في املجتمع التي يكمن لها أن تقدم مساهم خاصة في

الوقاية ومكافحة الفساد على غرار رجال ألاعمال الصحافيين ،الشخصيات الدينية
وألاكاديميين وأعضاء غرف التجارة والصانعة واملنظمات املهنية.
-

توعية الجمهور بخصوص إلاجراءات القانونية التي تسمح بالحصول على موافقة

الهيئات الحكومية.
-

وضع أنظمة خاصة لتفادي حاالت تنافي املصالح ضمن الهيئات العمومية والهيئات

ألاخرى الغير الرسمية
-

نشر الهيئات العامة تقارير حول تسييرها املالي وإلاداري و التي من خالها تسلط الضوء

على مسببات و دوافع الفساد داخل القطاع العام و الخاص مثل البيروقراطية و ازدواجية
الاختصاصات و مستوى ألاجور و املكفاءات و دراسة التشريعات و اللوائح بهدف تطوريها
وتحديثها من أجل أن تصبح أكثر فعالية في الحد من الفساد و ظواهره وأساليبه.
-

إضفاء على امليزانية العامة طابع مدقق ومضبوط بشكل يبرز إراداتها و نفقاتها بغرض

السماح للجمهور فهمها.
-

وضع سلم أجور للموظفين بناء على معايير موضوعية مثل املستوي العلمي والكفاءة

و الخبرة.

 -50رضـا هـميس ي ،دور املجتمع املدني في الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها ،جامعة قاصدي مرباح.املتاح على
الرابط:
 ، https://revues.univ-ouargla.dzتاريخ الاطالع.3002/00/03:
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ثانيا -الضغط و التعبئة للوقاية ومكافحة الفساد:
تلعب الجماعة الضاغطة دورا فعاال في وضع السياسات العامة بشكل يعزز الشفافية
واملسألة ،فتعتبر الجماعات الضاغطة بمثابة قوة اقتراح عن طريق منح الاستشارة أثناء
مباشرة العمل الحكومي ،فيمكن لها إقتراح تدابير إصالحية على الحكومات ملا للمجتمع املدني
من قدرة على العمل لحماية الحقوق والتوفيق بين املصالح ،وبذلك يعزز املجتمع املدني
مشاركته في الشؤون العامة ،وتحقيق دولة القانون ومحاربة الفساد ،وذلك يتطلب مايلي:
-

الضغط على الحكومات ومطالبتها بنشر املعلومات حول قضايا الفساد واملساهمة في

نشر الوعي.
-

الضغط من أجل إقرار قوانين و أنظمة من خالل لفت نظر الرأي العام إلى قضايا

الفساد ،واقتراح مساعدة من أجل إجراء إصالحات لتفادي إعادة وقوع قضايا فساد أخرى.
ثالثا -شروط ممارسة الجماعات الضاغطة لدورها في مكافحة الفساد و الوقاية منه
لكي تتمكن الجماعات الضاغطة ممارسة دورها ينبغي توفر شروط معينة نذكر من أهمها:
 –1تقديم القدوة في مكافحة الفساد :يتم تقديم القدوة عن طريق تبني داخل كل مؤسسة
نظام يتضمن أدوات تحدد مقاييس تحدد التزامات بخصوص النزاهة ،ووضع أنظمة
الشفافية واملسألة و املحاسبة ،وتشكل هذه القواعد و املقاييس أدوات في يد أي مؤسسة أو
هيئة عامة أو خاصة تستعمله لقياس مدى التزامها بقيام النزاهة و الشفافية و املسألة و
املحاسبة ،كل ذلك يكن املواطنين الحكم بكا موضعية على مدى نزاهة هذه املؤسسات و
تقيدها بمقاييس مكافحة الفساد و الوقاية منه ،و بالتالي أي خروج عن هذه املقاييس يسمح
الكشف عن حاال أو ممارسات مخالفة لقواعد النزاهة ،و تفعيل ميثاق محدد للمقاييس
مكافحة الفساد و الوقاية منه ،سوف يعزز من مصداقية استقاللية الهيئات املعنية ،و هذا
ما يضاعف قدراتها لتحقيق أهدافها.
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يشترط في ميثاق مقاييس مكافحة الفساد أن ال يكون حكرا ملؤسسة أو جهة معينة و أن ال
يستعمل بشكل خاطئ ،و ال أن يتم تجزئة هذا امليثاق لخدمة املصالح الظرفية ،و يمكن أن
يكون هذا امليثاق لقياس مدى التزام هذه الهيئات و املؤسسات لقيم النزاهة و الحكم الراشد
و أنظمة الشفافية.
 -2بناء شبكات إقليمية ووطنية للنزاهة :
بغرض تشجيع الهيئات واملؤسسات العمومية في تحسين أدائها في مكافحة ووقاية الفساد
ربطها بشبكات ووطنية و إقليمية و دولية عاملة في مجال مكافحة والوقاية من الفساد وهذا
ما يسمح بتبادل املعلومات والخبرات لتحسين أداء املستوى ،وذلك عن طريق إنشاء بنك من
املعلومات قاعدة بيانات حول مجال مكافحة الفساد و الوقاية منه ،كما يمكن أيضا تبادل
الخبرات و املعارف عن طريق شبكة الانترنت التى تسمح بالحصول تلقائيا على معلومات
وبيانات بخصوص مكافحة

الفساد51.

الفرع الثاني
تدعيم الديمقراطية التشاركية
للتحقيق املشاركة الفعالة أصبح لزاما على الدولة ،ضمان حق املشاركة و حق التعبير
عن آلاراء السياسية أي أن تسمع ملا تريده من املواطنين مباشرة ،وحق دراسة البدائل وحق
املشاركة في تقرير ما يدرج في جدول أعمال و كيفية إدراجه ،ومن أجل تحقيق الديمقراطية
فإن الحقوق املتصلة به يجب أن تكون فعال متاحة للموطنين وال يكفي الوعد بهده الحقوق
في القوانين و الدساتير ،وإن لم تحقق هذه الحقوق يكون النظام السياس ي غير ديمقراطي
برغم ما بزعمه حكامه و يتزين بلباس الديمقراطية.

 -51مصلح عبير ،املرجع السابق ،ص.66-62
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ولقد جاء ألاخذ بالديمقراطية التشاركية والدعوة إليها نتيجة الانتقادات املتزايدة للنظام
النيابي ،الذي لم يعد يوفر للمواطنين مكانة في الحياة السياسية سواء من الناحية املحلية
أو البرملانية ،ولقد كانت البرازيل من أول الدول التي أخذت بهذا النموذج وتضمنته في
دستورها سنة  .0066وانتقلت عملية تطبيق هدا النموذج إلى الدول الاوربية خالل الثمانيات
خاصة في بريطانيا التي أطلقت عليها مصطلح الديمقراطية التداولية ،فالديمقراطية
التشاركية إنها ديمقراطية تحاول أن تتجاوز مشكلة التمثيل وأن تضمن املشاركة الشعبية
من خالل وضع مجموعة من آلاليات الشعبية التي تضمن املشاركة املجتمعية في اتخاذ
القرار52

كما ّ
عرفها الباحث الجزائري دكتور صالح زياني "مفهوم املشاركة أو التشاركية مفهوم
مرتبط باملجتمع املفتوح الديمقراطي وهو مكون أساس ي من مكونات التنمية البشرية ،يسعى
من أجل تحقيقها برنامج ألامم املتحدة إلانمائي .إنها تعنى بشكل مبسط أن يكون للمواطنين
دورا ورأيا في صناعة القرارات التي تؤثر في حياتهم سواء بشكل مباشر ،أو من خالل مؤسسات
شرعية وسيطة تمثل مصالحهم .ويقوم هذا النوع من املشاركة الواسعة على حرية التنظيم
وحرية التعبير ،وأيضا على قدرات املشاركة

البناءة"53

أوال -املشاركة في ضمان نزاهة الانتخابات :من أهم آلاليات التي تمكن املجتمع املدني من
ضمان الشفافية و ممارسة دوره الرقابي ،إعطاء دور هام لهذه التنظيمات في اللجان الخاصة
بمراقبة الانتخابات التي تفض ي إلى انتخاب أعضاء املجالس املحلية.

 -52موستف يونس "،الديمقراطية املحدثة:سياق أزمة ومحاالت انبعاث،أراء و مناقشات "،مجلة املستقبل العربي،
عدد ، 440ص .055-054
 -53صالح زياني" ،تفعيل العمل الجمعوي ملكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية املشاركاتية في الجزائر "،امللتقى
الوطني حول :التحوالت السياسية إشكالية التنمية في الجزائر :واقع وتحديات ( 02 – 08ديسمبر  ،)3006جامعة
حسين بن بوعلي – الشلف ،كلية العلوم القانونية وإلادارة.
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انطالقا من إيمان السلطة في أهمية هذا الدور ،قامت الجزائر في إطار إلاصالحات التي
عرفتها بدسترة عضوية تنظيمات املجتمع املدني في الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات،
حيث تنص املادة  040من التعديل الدستوري " 3008على أن تحدث هيئة عليا مستقلة
ملراقبة الانتخابات ،ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة ألاحزاب
السياسية ،وتتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم املجلس ألاعلى للقضاء و يعينهم رئيس
الجمهورية و كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن املجتمع املدني يعينها رئيس
الجمهورية"54
أما في املغرب فقد أتاح املشرع املغربي لفعاليات املجتمع املدني املشاركة في مراقبة سير
لعملية الانتخابية حيث جاء في الظهير رقم  0-00-083الصادر في  3000/00/ 30املتعلق
بتنفيذ القانون  20-00القاض ي بتحديد شروط و كيفيات املالحظة املستقلة و املحايدة
لالنتخابات في مادته الثانية أن من بين الهيئات التي يمكنها أن تقوم بمهام املالحظة املستقلة
و املحايدة لالنتخابات" جمعيات املجتمع املدني الفاعلة املشهود لها بالعمل الجاد في مجال
حقوق إلانسان و نشر قيم املواطنة و الديمقراطية املؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها
الوطنية و املشهود لها باالستقاللية و املوضوعية و املهتمة بمجال مالحظة الانتخابات".55
وما يأخذ على نص املادة  004من التعديل الدستوري سنة  3008على أن أعضاء الهيئة
العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات فيما يتمثل في طريقة تعيينهم فإنه ينفرد بها رئيس
الجمهورية لوحده ،بل اكتفى بمشاركة ألاحزاب في تعيين رئيس الهيئة على سبيل الاستشارة
و ليس على سبيل إلالزام باألخذ بها ،و هذا ما يفتح املجال لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين
رئيس الهيئة ألي شخص يرغب فيه على أساس املحاباة أو القرابة  ،كما أن القضاة الذي
يتم تعيينهم أيضا من طرف رئيس الجمهورية يكون باقتراح من املجلس ألاعلى للقضاء و الذي
 -54املادة  .54دستور  ،0008املعدل و املتمم بموجب التعديل الدستوري  02مارس . 3008
 -55الامين سويقات "،دور املجتمع املدني في تكريس الديمقراطية التشاركية :دراسة حالتى الجزائر و املغرب" ،دفاتر
السياسة و القانون ،عدد ،02سنة .3002ص.342
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يترأسه وزير العدل حافظ ألاختام ومن هنا فإن جل أعضاء الهيئة يعيون من طرف هرم
السلطة وهذا ما يتنافى عن مبدأ استقاللية الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات ،كما
أن أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات ذوي الكفاءات من املجتمع املدني يتم
تعيينهم بنفس الطريقة أي بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية ،من دون تحديد املجال الذي
يكون فيه الشخص صاحب كفاءة و خبرة .
ثانيا -املشاركة في التشريع و الرقابة :ال يمكن الحديث عن مساهمة املجتمع املدني في تسيير
الشأن املحلي ،إذا لم يكن له دور في رسم السياسة العامة وإبداء رأيه وطرح انشغاالته على
املؤسسة التشريعية حتى تكون النصوص القانونية معبرة عن أرائه وحاملة للحلول املناسبة
النشغاالته وطموحاته وحتى أليات و طرق مشاركته و ممارسته في ضمان الشفافية و الرقابة
على املستوى املحلي.
وبالعودة إلى الدستور الجزائري والقوانين الداخلية لغرفتي البرملان والقانون املنظم لعملها
قبل التعديل الدستوري سنة  ،3008نالحظ أنها ال تحتوي على أي مادة تتيح للمنظمات
املجتمع املدني إمكانية املشاركة في أعمال البرملان من خالل طرح انشغاالتها لتجسيدها في
مشاريع قوانين أو املساهمة في مراقبة ومسألة الحكومة بأي شكل من ألاشكال.
ورغم انعدام إلاطار القانوني امللزم و املؤطر لعملية إشراك فعاليات املجتمع املدني إال أن
املؤسسة التشريعية في الجزائر استغلت صالحياتها القانونية لالستعانة ببعض الجمعيات
والاستفادة من خبرتها و ممارستها امليدانية متخذة في ذلك عدة طرق أهمها:
أ – إن النواب في غرفتي البرملان يمكنهم الاستعانة بممثلي منظمات املجتمع املدني باعتبارهم
خبراء يستشيرونهم في القضايا التي تدخل في صلب اهتماماتهم ،و غن التجربة امليدانية
للجمعيات بحكم ممارستها يمكن أن تفيد اللجان الدائمة في أداء مهامها.
فاملادة  42من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على انه "يمكن للجان الدائمة
في إطار ممارسة أعمالها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة لالستعانة بهم في أداء مهامها"
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مما يعني أن الاستعانة بالخبراء تكون بصفتهم الشخصية ال باعتبارهم ممثلين لتنظيمات
املجتمع املدني.
إن استعانة بعض اللجان البرملانية الدائمة بالجمعيات املتخصصة ممثلة في رئيسها ،ال تسمح
لهذه الاستشارة بتحقيق ألاهداف املرجوة لعدة اعتبارات أهمها:
-

دعوة رئيس الجمعية باعتباره خبيرا ،يجعل الجمعية مختزلة في شخص رئيسها.

-

خضوع هذه الدعوات النتقائية ووفقا لتقدير اللجنة الذي ال يبني على معايير

موضوعية وتستند إلى معايير أخرى تفقد الاستشارة قيمتها.
-

إن اختزال استشارة الجمعية في الاستماع إليها من طرف الجان الدائمة بصفة خبير

ال باعتبارها تنظيما يمثل شريحة املواطنين ،يقلل من أهمية مشاركتها خصوصا في ضل
التشديد القانوني على سرية أعمال اللجان الدائمة وعدم نشر مداوالتها ليطلع عليها
الجمهور ،إذ تنص املادة  22من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على مايلي" يحرر
ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة ،تحفظ الاشرطة املسموعة في أرشيف اللجنة وال
يمكن الاطالع عليها إال بموافقة رئيس اللجنة " ،كما أن نصت املادة  43من النظام الداخلي
ملجلس الامة على أن "جلسات لجان مجلس ألامة سرية ،وال يمكن للجان املجلس نشر او
إعالن محاضرها ،و يتحمل مسؤولية ذلك مكتب اللجنة ،وتتحمل املصالح إلادارية مسؤولية
املحافظة على سرية تسجيالت أشغال اللجان ،وال يسمح الاستماع لها إال بإذن من مكتب
اللجنة املختصة".
ب -مساهمة بعض الجمعيات في العمل التشريعي من خالل املشاركة في الندوات و امللتقيات
التي ينظمها البرملان في غرفتيه إلثراء بعض املواضيع املتعلقة بالنصوص القانونية املرتبطة
بمجال اختصاصها.
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ج -وجود أعضاء في املجلس الشعبي الوطني كانوا من نشطاء النقابات و مختلف الجمعيات،
يتبنون انشغاالتها.56
إن هذه آلاليات تعتبر محدودة جدا ال تلبي مطالب التنظيمات مما يدفعها لتجاوز
املؤسسة البرملانية واللجوء إلى الهيئة التنفيذية مستعملة كل الوسائل املتاحة للضغط عليها
من بينها إلاضرابات والاحتجاجات خصوصا في ضل وجود صحافة مستقلة تمكنها من طرح
انشغاالتها مما يكسبها قوة إضافية تضطر الحكومة لتلبية مطالبها والتكفل بها.
ثالثا -مشاركة جماعات الضغط في تدبير الشأن املحلي:
تلعب جماعات الضغط دورا هاما في اتخاذ القرار وضمان الشفافية واملراقبة باعتبارها
عامال هاما في إرساء مبادئ الحكم الراشد على املستوى املحلي الذي ليتأتى إال بتطبيق
الديمقراطية التشاركية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور.
ففي الجزائر كان تجسيد هذا الدور من أهم عمليات إلاصالح املتعلقة بالجماعات املحلية
فقد جاء في عرض وزير الداخلية ملشروع قانون البلدية عند توضحه ألهداف التعديل على
مستوى املبادئ ألاساسية كان من الضروري تجسيد ألاسس التي كرسها الدستور ضمن هذه
املنظومة القانونية في مجال الديمقراطية املحلية والتسيير الجواري والسيادة الشعبية .هذه
املتطلبات تقتض ي إدراج ضمن مشروع هذا القانون الحكام التي تمكن املجلس الشعبي
البلدي من التكفل وترجمة باألفعال الديمقراطية في شكلها التشاركي وبالتالي املساهمة في
ترقية الشفافية في تسيير شؤون البلدية ،ويتعلق الامر بإرساء اتصال دائم بين املنتخبين
ومنتخبيهم خالل كل عهدة وليس فقط أثناء الانتخابات .كما جاء في توصيات التقرير
التمهيدي ملشروع قانون البلدية ومناقشات النواب التأكيد على ضرورة إشراك املواطنين ال

 -56الامين سويقات ،املرجع السابق ،ص .346
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سيما من خالل منضمات املجتمع املدني في تسيير شؤونه املحلية واملساهمة الفعالة في
التنمية املحلية.
فإقصاء املواطن عن املشاركة اتخاذ القرارات ،وبغياب أو فشل من يلبي انشغاالته صار يلجأ
إلى في التعبير عن استيائه بالفوض ى وال سيما إغالق الطريق العام والقيام بأعمال تخريبية.57
وقد جاءت نص املادة الثانية من قانون البلدية على أن البلدية هي القاعدة إلاقليمية
الالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة ،وتشكل إطار مشاركة املواطن في تسيير الشؤون العمومية.
وعلى عكس القوانين السابقة خصص قانون البلدية بابا كامال وهو الباب الثالث ملساهمة
املواطنين سماه مشاركة املواطنين في تسيير شؤون البلدية ،مما يؤكد توجه الجزائر نحو تبني
الديمقراطية التشاركية لتجسيد مبدأ املشاركة في تسيير شؤون البلدية الذي يعتبر من أهم
مؤشرات الحكم الراشد على املستوى املحلي حيث نص في أربعة مواد وهي .04 ،02 ،03 ،00
فاملادة  00نصت على أن " تشكل البلدية إلاطار املؤسساتي ملمارسة الديمقراطية على مستوى
املحلي والتسيير الجواري".
أما املادة  03فنصت على " قصد تحقيق أهداف الديمقراطية املحلية في إطار التسيير الجواري
املذكور في املادة  00اعاله يسهر املجلس الشعبي البلدي على وضع إطار مالئم للمبادرات
املحلية التي تهدف إلى تحفيز املواطنين و حثهم على املشاركة في تسوية مشاكلهم و تحسين
ظروف معيشتهم" ،كم أعطت املادة  02لرئيس املجلس الشعبي البلدي الحق في استشارة أي
مواطن باستطاعته أن يفيد املجلس بمعطيات و إضافات تساهم في اتخاذ القرارات املناسية.

 -57مريم حمدي ،دور املجالس املحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري ،مـذكرة ماجسـتير،
جامعـة محمـد بوضياف مسيلة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،قسم الحقوق  ،تخصص  :القانون الاداري
 .2015 – 2014،ص. 40
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كما منحت املادة  28للجان املتخصصة املشكلة للمجلس الشعبي البلدي نفس الصالحيات
وذلك بإمكانية لجوء اللجان إلى الاستشارة طبقا ألحكام نص املادة 02

58

أما على مستوى املجلس الشعبي الوالئي فقد نصت املادة  28من قانون الوالية على " أنه
يمكن للجان املجلس الشعبي الوالئي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة
ألشغال اللجنة بحكم مؤهالته

أو خبرته59".

ولضمان شفافية أكثر ألعمال املجلس عمد املشرع على ضمان علنية الجلسات حيث نصت
املادة  38من قانون البلدية " جلسات املجلس الشعبي البلدي علمية ،وتكون مفتوحة ملواطني
البلدية ولكل مواطن معني بموضوع املداولة".
كما أكد على ضرورة إعالم املواطنين بتاريخ الجلسات فاملادة  33من قانون البلدية تنص
على أن" يلصق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة املداوالت وفي ألاماكن املخصصة
إلعالم الجمهور ،بمجرد استدعاء أعضاء املجلس الشعبي البلدي"
أما املادة  00من قانون البلدية فنصت على أن " يتخذ املجلس الشعبي البلدي كل التدابير
إلعالم املوطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات و أولويات التهيئة العمرانية و التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية".
كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض نشاطه السنوي أمام

املوطنين60.

 -58قانون  00-00املؤرخ في  33يونيو سنة  ،3000املتعلق بالبلدية ،ج .ر.ج .ج .عدد  ،22الصادر بتاريخ  2يوليو 3000
 ،نص املواد . 00،03،02
 - 59قانون  02-03املؤرخ في  30فبراير سنة  ،3003املتعلق بالوالية ،ج رج ج عدد  ،03الصادر بتاريخ  30فبراير سنة
 ،3003املادة .28
-60قانون  ،00-00يتعلق بالبلدية ،املرجع السابق ،املواد .33 ،04 ،00
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ولتحقيق نفس الهدف نصت املادة  06من قانون الوالية على لصق أعمال الدورة عند مدخل
قاعة املدوالات وفي أماكن إلالصاق املخصصة إلعالم الجمهور و ال سيما الالكترونية منها وفي
مقر الوالية و البلديات التابعة لها.
أما املادة  38من قانون الوالية تأكد على أن تكون جلسات املجلس الشعبي الوالئي علنية
ويمكن أن يقرر املجلس التداول في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين :الكوارث الطبيعية أو
التكنولوجية ،ودراسة الحاالت

التأديبية61.

من خالل دراسة هذه النصوص يتبين أن املشرع الجزائري لم يبين دور منظمات املجتمع
املدني والجماعات املكونة له بل اكتفي عبر مشاركة أعضائها كأفراد ،كما أن النصوص بقية
مبهمة بشكل ال يسمح بتجسيد الديمقراطية التشاركية التي تسمح بإشراك املواطنين
ومنظمات املجتمع املدني في تسيير الشأن املحلي ،خصوصا في ظل عدم استكمال النصوص
التنظيمية املتعلقة باملوضوع.
املطلب الثاني
تقييم دور جماعات الضغط في مكافحة الفساد
أصبحت الجماعات الضاغطة تلعب دور محوري في مكافحة الفساد و الوقاية منه
ووفقا مما تم إلاشارة إليه سابقا فإن الجماعات الضاغطة تتكون من ألاحزاب السياسية
والجمعيات و بالنظر إلى أهمية هاتين الفئتين ضمن فئات الجماعات الضاغطة و آلامال
املعلقة عليها في تحقيق أهداف الشفافية و النزاهة وكذا ممارسة الرقابة عن طريق الدفاع
عن مصالح املجتمع ونشر الوعي فيه ،إرتئينا أن نقيم أداء ألاحزاب السياسة (فرع أول)،
وتقييم أداء الجمعيات (فرع ثاني) في تحقيق ألاهداف املنصوص عليها في املادة  02من اتفاقية

 -61قانون  ،02-03املتعلق بالوالية ،املرجع السابق املواد .38 ،06
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ألامم املتحدة سنة  3002وكذلك ألاهداف املنصوص عليها في املادة  6205من قانون الوقاية
الفساد.
الفرع الاول
تقييم دور ألازحزا السياسية في مكافحة الفساد
أوال -أداء ألازحزا السياسية في مكافحة الفساد :إن الخوض في تحليل دور ألاحزاب
السياسية في مكافحة الفساد و الوقاية منه يستلزم الرجوع إلى املهام املسندة قانونا ألحزاب
السياسية التي تنصب أساسا حول تجنيد سياس ي و ضمن املعارضة ،و التنشئة السياسية
وتجميع املصالح و املشاركة السياسية و التعبئة و أخيرا هدف تولي مقاليد الحكم.
من خالل هذه الوظائف يمكن للحزب السياس ي أن يعمل على مواجهة الفساد ،خاصة عن
طريق تنظيم املعارضة التي لها دور هام في الكشف عن الفساد املحتمل في أجهزة الدولة
وذلك شرط أن تكون املعارضة قوية وذات مصداقية ،لذلك بالرغم من عدم تحقيق الحزب
لهدفه ألاساس ي عن طريق الوصول إلى السلطة إال أن مشاركته في ميدان املعارضة يكون
بمثابة وسيلة رقابة على الحكومة.
ويبرز دور املعارضة عن طريق نقد الحكومة في إطار وضع القيود والرقابة على أعمال السلطة
التنفيذية لكي ال تنفرد هذه ألاخيرة بالحكم ومنع تجاوزات و مراقبة ألاعمال الغير املشروعة
املقترفة من قبل الحكومة ،لذلك فإن املعارضة تجسد مبدأ املحاسبة و الرقابة على أعمال
الحكومة و هذه هي حقيقة مختلف ألانظمة الديمقراطية الغربية بالخصوص.63

 -62الرجوع إلى مضمون املادة  02من أتفاقية الامم التحدة ملكافحة الفساد واملادة  05من قانون الوقاية من
الفساد و مكافحته ،التي يستخلص من فحواها على ضرورة تشجيع و إشراك املجتمع املدني في عملية مكافحة
الفساد و الوقاية منه بإعتماد الشفافية و مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون العامة ،و إعداد برماج تحسيسية
حول مخاطر الفساد
 -63ربوحي ياسين ،ألاحزاب السياسية في الجزائر (التطور و التنظيم ) ،دار بلقيس ،الجزائر ،3000 ،ص . 24
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إال أن واقع ألاحزاب السياسية في الجزائر خاصة منها املعارضة تبقي حبيسة أزمة دائمة
متعددة ألاشكال و املظاهر بسب فشل ألاحزاب في استقطاب املوطنين و املناضلين للمشاركة
في العملية الانتخابية كم تعاني أيضا ألاحزاب املعارضة من ركود نشاطها بمجرد انتهاء العملية
الانتخابية ،لذلك فإن النشاط الحزبي في الجزائر تبقى ظاهرة غير معروفة لدى فئات واسعة
في املجتمع ،و من سماتها أيضا الانشقاق الداخلي و ضعف الحوار و نقص الديمقراطية و كل
هذه النقائص جعلت ألاحزاب الجزائرية عاجزة عن أداء دورها في املعارضة و رقابة أعمال
الحكومة و بالتبعية كشف الفساد ومراقبته و الوقاية منه .
وحسب اعتقادنا فإن وضعية ألاحزاب السياسية غير مرشحة للتحسن بخصوص املشاركة
من مكافحة الفساد والوقاية منه بالنظر إلى ضعف مستوى تواجدها و عدم قدرتها على تعبئة
الجماهير وعزوفهم عن عملية املشاركة و هذا يعود أساسا إلى غياب ثقافة التعددية و بقاء
ألاحزاب كوسيلة للحصول على على امتيازات بكل الوسائل بما فيها الوسائل الغير املشروعة
وحتى الفساد داخل ألاحزاب السياسية.
ومن خالل ماسبق شرحه عن وضعية ألاحزاب السياسية في الجزائر فإنه من الصعب
إيجاد أثار لدور ألاحزاب السياسية في مكافحة الفساد ،خاصة إذا علمنا أن ألاحزاب تعاني
من عدة مشاكل سبق إلاشارة إليها ،بالرغم من ذلك يمكن أن بعض املناضلين لهم إرادة في
النشاط في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه عن طريق طرح أسئلة في البرملان ،والكتابة
في الصحف.64

 -64بوالفة حدة ،واقع املجتمع املدني إبان الثور الاستعمارية و بعد الاستقالل ،مذكرة ماجسيتر في العلوم
السياسية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،3000 ،ص .08-05
 مرزوق حسين ،الاحزاب و التدوال على السلطة ،من  0060إلى  ،3000أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية و إلاعالم ،قسم العلوم الساسية و العالقات الدولية ،جامعة الجزائر 2
 ،3003 ،ص .234-232
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ثانيا -تطوير أداء ألازحزا السياسية في مكافحة الفساد:
بالنظر إلى ضعف ألاحزاب السياسية في أداء عملها عموما ما انعكس ذلك على أدائها في
مواجهة الفساد لذلك يتعين تطوير هذه ألاحزاب لكي تصبح عنصرا فعاال و القضاء على
الفساد ،خاصة أنه ألاحزاب السياسية هي وسيلة أساسية لبناء إرادة سياسية وتحقيق
الحكم الراشد ومكافحة الفساد ،كما يمكن أن تلعب ألاحزاب السياسية في حاالت تحسين
أدائها و عملها أن تلعب دورا مهما في البناء و ترسيخ قيم الديمقراطية و بذلك تقوم بعملها
في مراقبة أعمال الحكومة و السلطة التنفيذية والتشريعية عموما ،وذلك لن يتحقق إال عن
طريق تبني مبادئ الشفافية واملسألة داخل ألاحزاب السياسية كما ينبغي إضفاء طابع
ديمقراطي على أساليب و آليات عمل ألاحزاب و تجسيد ذلك باالنتخابات الداخلية و التصرف
في شؤون الحزب بشفافية ونزاهة و هذا ما يشكل قدوة للغير و يمنح لها مصداقية من خالل
مشاركة أعضائهم في املجالس التشريعية و املحلية ،ومن خال نشاطات تمكن ممثلهم في ألاطر
املختلفة و تقييم و فحص جودة الخدمات التي يقدمها القطاع العام ،باإلضافة إلى مساهمتهم
بتوعية الجمهور بمخاطر املحسوبية و الفساد.
وحتى تتمكن ألاحزاب السياسية من أداء دورها في مواجهة الفساد ينبغي أن تتصف بما يلي:
-

الاستقاللية من الجهات الخارجية خاصة جماعات املصالح املالية وأوساط ألاعمال

وذلك لن يتحقق إال بتفادي تلقي ألاموال من طرف هذه الجهات.
-

تعزيز ديمقراطية داخلية في ألاحزاب عن طريق فتح الحوار الداخلي بين املناضلين

وألاعضاء وحتى الجمهور الذي يرغب باملشاركة كما يتعين على ألاحزاب فتح العضوية في
الحزب أمام الجمهور.
-

تنسيق مع منضمات املجتمع املدني الفاعلة على غرار الجمعيات والنقابات والصحافة

بربط اتصال دائم معه
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تفعيل املسألة عن طريق ممثلي ألاحزاب في البرملان بممارسة أشكال الرقابة املنصوص

عليها قانونا مثل توجيه ألاسئلة الشفوية و الكتابية بخصوص القضايا املرتبطة بالفساد كما
يمكن أيضا لألحزاب السياسية في إطار تفعيل دور املسألة النشاط في لجان التحقيق البرملانية
حول قضايا الفساد إلعداد تقارير عامة حولها و تقديم مقترحات بخصوصها و كذلك مراقبة
أعمال الحكومة بخصوص قضايا الكشف عن الفساد و مكافحته و الوقاية منه بمناسبة
تقديم مخطط عمل الحكومة و تقديم ملتمس الرقابة ،أو مناقشة السياسة العامة.
-

تفعيل املشاركة في صنع السياسة العامة وذلك عن طريق املساهمة املباشرة في أعداد

النصوص التشريعية املهتمة بقوانين مكافحة الفساد والوقاية منه بتقديم اقتراحات أو
تعديالت على النصوص محل املناقشة ،وكذلك املساهمة في تحسين النصوص التشريعية
الخاصة بمكافحة الفساد ،كم أيضا يمكن ألحزاب السياسية املشاركة في الوقاية من الفساد
ومكافحته بمناسبة عضويتها في مجالس املحلية املنتخبة و تقديم مقترحات بخصوص ذلك
أثناء التصويت على مداوالتها.
-

تفعيل املشاركة السياسية عن طريق الانتخابات التعددية التنافسية املحلية أو

تشريعية أو رئاسية عن طريق ترشيح الكفاءات النزيهة لتدعيم املؤسسات السياسية.65

 - 65ناجي عبد النور" ،دور املجتمع املدني في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر :دراسة حالة ألاحزاب السياسية في
الجزائر"  ،مجلة الفكر ،العدد الثالث ،ص .004
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الفرع الثاني
تقييم دور الجمعيات في مكافحة الفساد
أوال -أداء الجمعيات في مكافحة الفساد :
بمجرد انتقال الجزائر من ألاحادية الحزبية إلى التعددية الحزبية توجت عملية الانفتاح
السياس ي بصدور القانون رقم  20-00املتعلق بالجمعيات املؤرخ في  0000/03/04وهو
القانون الذي أحدث تنوع و تزايد عدد منضمات املجتمع املدني كون هذا القانون كرس الحق
في إنشاء الجمعيات في مختلف امليادين وبسط إجراءات التأسيس ووحد املدة القانونية
لحماية مبدأ إنشاء الجمعيات.
وبصدور دستور سنة  0008تم التأكيد على حرية وحق إنشاء الجمعيات ،وفقا لنص املادة
 40منه و قد استعمل الدستور مصطلح الحركة الجمعوية بدال من الجمعيات و تنص املادة
 42من الدستور " الدولة تشجع ازدهار الحركة الجمعوية " و لعل استعمال املؤسس
الدستوري للخطاب الجماعي "حركة جمعوية" بدال الخطاب الانفرادي" الجمعيات" له أسباب
موضوعية غرضها جعل الجمعيات تجمع ضاغطا بدال من أن تكون منقسمة ومغلقة على
نفسها دون فعالية ،إال أن هذه إلارادة عرفت تجسيد جد محدد في الواقع.
و في ما يخص تطور عدد الجمعيات في الجزائر فإنه عرف تزايد معتبر بمجرد صدور إلاطار
القانوني ملمارسة حق تكوين الجمعيات ،فتم تأسيس كم هائل منها على املستوى املحلي
والوطني ،فتوسعت الحركة الجمعوية خصوصا بعد سنة  3000و مثال عن ذلك كانت عدد
الجمعيات الوطنية سنة  3000عددها  662و في سنة  3000وصل إلى  0000جمعية.
و يالحظ من خالل تتبع مسيرة الحركة الجمعوية و درها في مكافحة الفساد ،يالحظ ضعف
واضح على مستوى جمعيات املجتمع املدني في مكافحة الفساد رغم العدد لهائل للجمعيات
املعتمدة و طنيا و محليا إال أن فئة قليلة جدا منها تهتم بمسائل و قضايا الكشف عن الفساد
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و الوقاية منه و مكافحته ،و الفئة القليلة من الجمعيات املهتمة بمكافحة الفساد تواجه
العديد من املعوقات و نشاطها يعاني من القيود التى تضعها الجهات الرسمية ،لذلك فإن
تأثيرها بات شبه منعدم .
و هذا الواقع تم التأكد منه من خالل بحث السيد عمر الدراس حول  448جمعية وطنية
شملت  34والية نشرتها مؤسسة فردريش إبيرت تحت عنوان الظاهرة الجمعوية في الجزائر
خلص من خاللها إال أن الجمعيات ال تستجيب للمعايير الدولية الواجب توفرها لذلك فإن
الجمعيات املوجودة لها طابع سطحي ليس لها أي تأثير على املجتمع أو الحكومة أو أصحاب
إتخاذ القرار ،و أشارت الدراسة إال أنه من بين العدد الجمعيات املصرح بها لدى وزارة
الداخلية املقدر ب 2500توجد فقط  0500جمعية ناشطة على املستوى الوطني وان أغلبية
الجمعيات املهيمنة لها عالقة تعاون و تبعية اتجاه السلطات العمومية بعيدا عن خدمة.66
كما أن الجمعيات في الجزائر غالبا ما تكون تابعة ألحزاب السياسية تنشط فقط في عملية
التعبئة لصالحها ،و قد اعتبر الباحثون أن نشاط الجمعيات في الحراك الحزبي التابع للسلطة
الحاكمة ليس من شأنه ان يحقق مساهمة في بناء مشروع مجتمع قادر على محاربة الفساد.
بالرغم من ذلك هناك بعض املحاوالت لحركة جمعوية ناشطة في مجال مكافحة الفساد،
وعلى سبيل املثال أقدمت جمعية جزائرية ناشطة بفرنسا منها الحركة من أجل املواطنة
واملجلس الوطني و الجالية الجزائرية بفرنسا على رفع شكوى أمام القضاء الفرنس ي ضد وزير
السابق للطاقة و املناجم ،بتهمة تبيض الاموال  67و الذي جاء في املقال بلجوء شكيب خليل
 -66بوصنوبرة عبد هللا ،الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية طرق الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية
الشباب ،أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع ،كلية العلوم إلانسانية و الاجتماعية قسم علم الاجتماع ،3000 ،
ص .002
 -67حميدي .م ،جمعيات جزائرية تقاض ي بتهمة تبيض الاموال في فرنسا ،مقال منشور في جريدة الفجر ،و املتاح
على الرابط ، http://www.al-fadjr.com :تاريخ الاطالع .3002/00/30 :
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إلى شراء العديد من ألامالك في مقدمتها العقارات بقلب عاصمة باريس .وتأتي رفع دعوى
قضائية ضد شكيب خليل في الوقت الذي تحقق فيه السلطات القضائية الجزائرية في ملف
فضيحة ”سوناطراك  ”3الذي شغل بال الرأي العام الوطني وألاجنبي ،خاصة بعد لجوء
الجزائر إلى إنابات قضائية أجنبية في نفس التحقيق الخاص بملف سوناطراك ،وهي إلانابات
التي خصت القضاء إلايطالي وإلاماراتي والسويسري.
ولإلشارة فلقد قرر ألاعضاء املؤسسون للجمعية الوطنية ملكافحة الفساد غير املعتمدة
مراسلة املنظمات الدولية وفي مقدمتها املنظمة العاملية ملكافحة الفساد “ترانسبارنس ي"
إلخطارها بقرار السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الداخلية التي رفضت اعتماد جمعيتهم
دون أسباب تذكر .وأرجع رئيس الجمعية مصطفى عطوي ،أسباب اللجوء إلى تدويل قضية
رفض منح شهادة ميالد الجمعية إلى رغبة أعضائها كشف نوايا السلطة الرافضة ألي
محاوالت محاربة الفساد رغم مصادقتها للمعاهدات الدولية الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة
الخطيرة وتعرية موقف السلطات املزدوج الذي يتميز بالتناقض بين الخطاب السياس ي
إلايجابي املوجه لالستهالك الدولي والتضييق امليداني في الداخل .كما قررت قيادة الجمعية
مراسلة مصالح ألامن العسكري باعتباره جهازا يسهر على حماية مصالح الدولة وألاحزاب
ومجلس الدولة ،وكذا رئيس الجمهورية باعتباره القاض ي ألاول للبالد ،باإلضافة إلى توجيه
رسالة شكوى مماثلة للوزير ألاول عبد املالك سالل للطعن في القرار وإلخطارهم بما أسموه
دوس مصالح وزارة الداخلية على قوانين الجمهورية .وطالبت الجمعية على لسان رئيسها
مصطفى عطوي ،خالل الندوة الصحفية التي نشطها ،أمس ،باملقر الوطني للرابطة الوطنية
للدفاع عن حقوق إلانسان ،الداخلية والسلطات العمومية بضرورة تبرير رفضها وفق ما
ينص عليه القانون الجديد الخاص بالجمعيات  03 / 08على اعتبار أن قرار الرفض الذي
وجهته إدارة وزارة الداخلية لم يحدد بدقة أسباب الرفض ،حيث اكتفى القرار بذكر عبارة:
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“إنه يؤسفني أن أعلمكم برفض تسليم وصل تسجيلكم جمعيتكم املذكور ،لعدم احترام
أحكام القانون رقم  03/03املؤرخ في  03جانفي  3003واملتعلق بالجمعيات.68
ثانيا -تطوير أداء الجمعيات في مكافحة الفساد:
 -0تطوير أداء الجمعيات :إن قيام مؤسسات الدولة وحدها ملكافحة الفساد يعد أمرا صعب
املنال ،إذ يمكن للعمل الجمعوي أن يمد بيد املساعدة .لذلك ال يجب أن ينظر للنشاط
الجمعوي على أنه في وضعية تحدي ملؤسسات الدولة .إن إصالح العالقة بين هذين الكيانين
يعد أمرا ضروريا فهذه املؤسسات تمتلك مخزونا معتبرا من القيم ،يمكن الاستعانة بها لتعبئة
املواطنين بطرق ال تستطيع الحكومات القيام بها .و نأكد هنا على الدور الذي يمكن للنخبة
الحاكمة أن تقوم بها اتجاه مؤسسات الحركة الجمعوية .إذ يمكنها أن تهتم بتصميم إطار
مناسب لتسهيل انخراط الحركة الجمعوية في مكافحة الفساد ليشمل هذا إلاطار إجراءات
قانونية و تنظيمية بل وحتى توفير تحفيزات مالية لتفعيل هذه املؤسسات في مكافحة الفساد69

 -3تفعيل و تطوير العمل الجمعوي في الجزائر :يمر عبر تطوير النخبة الحاكمة في نظرتها
للديمقراطية على أنها ال تعني فقط إجراء انتخابات و املشاركة فيها ،بل تعني مشاركة فعلية
ذات معنى للمجتمع املدني من خالل مساهمته لصياغة و إعداد البرامج السياسية املختلفة
لهذه النخبة ،و هذا لن يتحقق إال عبر مراجعة هذه النخبة لدستورها و قوانينها و جعلها
تتبنى مبدأ املشاركة كمكون أساس ي ،إن مأسسة منظمات املجتمع املدني يعد أمرا بالغ
ألاهمية ألنها تجعل منه شريكا حقيقيا لهذه النخبة في مقاومة مشكلة الفساد ،و إن هذا ألامر
يبدو أكثر أهمية إذا نظرنا للدول التي تتبنى مفاهيم الحكم الراشد و املحاسبة و الشفافية.

 - 68الجزائر نيوز ،مؤسسو الجمعية الوطنية ملكافحة الفساد يراسلون املنظمات الدولية ،املتاح على الرابط:
 ،https://www.djazairess.comتاريخ الاطالع .3002/00/30
 -69صالح زياني "،تفعيل العمل الجمعوي ملكافحة الفساد و إرساء الديمقراطية املشاركاتية في الجزائر" ،قسم
العلوم السياسية  ،جامعة باتنة  ،د ت ،ص .00
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كما تعد املصيدة الاجتماعية عقبة رئيسية في وجه اتخاذ تدابير ملموسة ملحاربة الفساد في
العديد من البلدان النامية و منها الجزائر ،و لذلك في الدور املرجو من نشاطي الحركة
الجمعوية يعتبر حيويا لدى الشروع في معالجة الفساد ،حيث تصطدم خطط إلاصالح
بمجموعة تملك مصالح راسخة في استمرار ما يمكن تسميته بالفساد املقنن ،و فهذه الحالة
يجب على ناشطي في الجمعيات تعبئة الجماهير و تعزيز الوعى العام بهدف تحقيق تحول في
إدراكات املسؤولين الفاسدين يقض ي بأن التشبث بالوضع القائم ومقاومة إلاصالح سيحد
من سلطتهم مما يجبرهم على إقرار عدد من إلاصالحات في النظم الضريبية واملصرفية وإضفاء
الشفافية على العملية السياسية ،و بعد تحقيق هذا الهدف يمكن للحركة الجمعوية
الاستفادة من جو الحريات النسبية للمرور للمرحلة إلى املرحلة الثانية و التي تنطوي على
الضغط من أجل املزيد من إلاصالحات و الرقابة باالعتماد على و سائل الاتصال إلحداث
ضغط في املجال

العام70.

و هناك مجموعة من العناصر التى يمكنها ان تسهم في في تفعيل هذا العمل ومنها :
-

بناء قاعدة شاملة من املعلومات و املعاريف املختلفة حول الفساد واثاره املختلفة.

-

الانخراط في حوار جاد و تبني سياسات يتم إشراك مؤسسات الحركة الجمعوية فيها

ذلك حول القضايا التي تأثر في املجتمع مثل مشكلة الفساد.
-

ضمان املزيد من الشفافية واملحاسبة ليس على مستوى الحركات الجمعوية وحدها

بل على مستوى القطاع القطاع العام و املبادرات الخاصة.
-

املساهمة واملشاركة بشكل إيجابي لدعم بناء منظومة قانونية مناسبة تمكن للعمل

الجمعوي من ممارسة نشاطها بشكل و بعيد عن ضغوط النخبة الحاكمة في الجزائر.

 -70صالح زياني ،املرجع السابق  ،ص .03
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يمكن القول و ما سبق أنه في ضل هذه آلاثار التدميرية الناجمة من التحوالت الاقتصادية
والاجتماعية التي تمر بها الجزائر ،وفي ضل استفحال ظاهر الفساد أضحى العمل الجمعوي
أمرا ضروريا بفعل قدراته الكامنة التي يمكن أن يسخرها قصد الاستجابة ملشاكل وهموم
املواطنين ،فمؤسسات الحركة الجمعوية التي تعد حاضنا لقيم املواطنة والعدالة و املشاركة
يمكنها أن تساهم بفاعلية في محاربة الفساد.
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املبحث الثاني
نماذج عن جماعات الضغط في مكافحة الفساد
تلعب الهيئات واملنضمات والجمعيات الغير الرسمية والغير الحكومية دور هام في عملية
الكشف ومحاربة الفساد بشكل الذي سبق شرحه و ذلك عن طريق توظيف و سائل و آليات
غير تقليدية بجمع املعلومات و إجراء البحوث و الدراسات و إصدار التقارير السيما التي تساهم
في بناء و وضع مقاييس موضوعية بخصوص مكافحة الفساد و الوقاية منه و تجسيد الحكم
الراشد عموما ،كما تمارس أيضا جهد حشد و تعبئة املجتمع املدني لبذل مساعي الكشف
عن الفساد والوقاية منه و مكافحته.
نظرا ملكانة هذه الجماعات و دورها ظهرت على املستوى الوطني و املحلي و كذلك على
املستوى الجهوي وإلاقليمي ،كما ظهرت أيضا على املستوى الدولي ومن خالل ما يلي سوف
نتطرق إلى دراسة نماذج عن جماعات الضغط املهتمة بالوقاية من الفساد ومكافحته على
املستوي الدولي أوال ثم جماعات الضغط املهتمة بالوقاية من الفساد ومكافحته على املستوى
الوطني و الجهوي ،ووقع اختيارنا في دراسة نموذج دور جماعات الضاغطة وإبراز أعمالها في
مكافحة الفساد و الوقاية منه بالتطرق إلى الجمعيات الدولية التي لها تأثير واسع ومهم على
الرأي العام على غرار التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية التي يتضمن
ترتيب للدول حسب درجة تفش ي الفساد فيها (كمطلب أول) ونتطرق إلى مثال تأثير وسائل
إلاعالم على جهود الوقاية من الفساد ومكافحته (كمطلب ثاني) .
املطلب ألاول
جماعات الضغط ملكافحة الفساد على املستوى الدويي
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية ال تهدف لتحقيق الربح ،ويعبر وجودها
بروز زحركة عاملية في شكل مجتمع مدني دولي ،ساعد على ظهورها سياق التحوالت العاملية
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بعد نهاية الحرب الباردة وامتداد العوملة ،تجمع هذه املنظمة حس مشترك ألهمية مواجهة
ظاهرة الفساد التي تشكل خطورة واضحة على الديمقراطية للنمو الاقتصادي.71
الفرع ألاول
منظمة الشفافية العاملية
تعود فكرة إنشاء منظمة عاملية دولية مختصة في مكافحة الفساد إلى موظف سابق
في البنك الدولي الذي بادر إلى عقد سلسلة من الاجتماعات املصغرة مع بعض ألاشخاص
املهتمين بقضايا مكافحة الفساد ،على غرار بعض مدراء املؤسسات والصحفيين والقادة
السياسيين جمعتهم الارادة في إصالح املجتمعات على أساس النزاهة والشفافية ،واملسألة.72
أوال -نشأة منظمة الشفافية الدولية:
توجت عملية الاجتماع و اللقاءات بين ألاشخاص الفاعلين في ميدان مكافحة الفساد
و الوقاية منه بإنشاء منظمة شفافية دولية بصورة رسمية سنة  0002بأملانيا ،بحضور أكثر
من  20شخص يمثلون مختلف مناطق العالم ،و تم إلاعالن على أن منظمة الشفافية الدولية
لها طابع أكاديمي تهدف إلى تقوية املجتمع املدني ،هدفه تكوين تحالف يمكن املجتمع من
التقليل والحد من الفساد بمختلف مظاهره ،وبناءا على ذلك تم التوقيع على امليثاق
التأسيس ي للمنظمة ،وبعد أربع سنوات من النشاط في مجال مكافحة الفساد الدولي توصلت
إلى تأسيس شبكة من الفروع في مختلف مناطق العالم ،بالغ عددها  25فرعا.
مع أنه و بالرغم من أن املنظمة أسست بمبدأ الاستقاللية السياسية و املالية و عدم سعيها
لتحقيق الربح ،إال أنها تلقت هبات من طرف عدة مصادر حكومية و مؤسساتية ،كما تعرضت
 -71نافعة حسن " ،دور املؤسسات الدولية و منظمات الشفافية في مكافحة الفساد " ،مجلة املستقبل العربي،
العدد  ،200نوفمبر  ،3004مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص .000
 -72عماد صالح عبد الرزاق الشيخ دواد  ،الفساد و إلاصالح ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق،3002 ،
ص .385
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أيضا املنظمة إلى عديد من الانتقادات ،في أوساط رجل ألاعمال و الشركات العاملية الكبرى،
و بعض الجهات في املؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي.73
ثانيا -أسبا إنشاء منظمة الشفافية الدولية:
تعددت الدوافع وألاسباب إنشاء منظمة دولية مهتمة بالوقاية من الفساد ومكافحته نذكر
منها أساسا:
-

أسباب إنسانية :باعتبار أن الفساد بمختلف مظاهره له أثر سلبي ومباشر على عرقلة

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بذلك فالفساد يؤدي إلى تدني ظروف الحياة
اليومية للمواطن ،وتحرمه من الحقوق ألاساسية للعيش الكريم.
-

أسباب أخالقية :يؤدي الفساد للمساس باملبادئ املكونة للمجتمع وأخالقه فتؤدي

مظاهره إلى تدني القيم وظهور سلوكيات فاسدة على حساب النزاهة و ألاخالق ،وهذا ما يؤدي
إلى فقدان الثقة و انحالل املجتمع بغياب روح التضامن بين أفراده و انتشار العنف والجريمة.
-

أسباب اقتصادية :يؤدي الفساد بمختلف بمختلف أنواعه في القطاع الخاص و العام

إلى عرقلة النمو الاقتصادي و انتشار ظاهرة الكسب الغير املشروع وذلك على حساب العمل
و الجهد.74
ثالثا -تنظيم املنظمة الشفافية الدولية:
بالرجوع إلى الاتفاق التأسيس ي للمنظمة الشفافية الدولية املشار إليها أعاله تم الاتفاق
على جعل العاصمة ألاملانية برلين كمقر لها ،و تم منح املنظمة مجلس تنفيذي و مجلس
استشاري مع أمانة و رئيسين ،و يتكون املجلس الاستشاري املنتخب من خبراء دوليين من

 -73أن فلوريني ،القوة الثالثة :املؤسسات العاملية عبر الحدود القومية ،تانيا بشارة ،دار السا ي باإلشتراك مع
مركز البابطين للترجمة ،بيروت.3005 ،ص .43-40
 -74عماد صالح عبد الرزاق الشيخ دواد ،املرجع السابق  ،ص .388
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مختلف التخصصات ،وذلك بغرض التنسيق بين الفروع في مختلف مناطق العالم ،و يعمل
املجلس الاستشاري لصالح املنظمة بدون أجر.
و يبقى إلاشكال مطروحا في مسألة حساسة تتعلق بتمويل املنظمة ،خاصة أنه تم الاتفاق
مسبقا على تفادي التمويل بمبالغ مالية هامة من مصدر معين أو جهة معينة بغرض حماية
استقاللية املنظمة و تفادي تبعيتها آلية جهة كانت ،بذلك تم بذل الجهد لتفادي التمويل من
طرف جهات حكومية ،بالرغم من ذلك يبقى هامش مساهمة القطاع الخاص في ميزانيتها ال
يتجاوز نسبة  00باملائة فقط.75
رابعا -عمل منظمة الشفافية الدولية:
بغرض تحقيق ألاهداف املسطرة أثناء املنظمة من خلق بيئة تشجع على النزاهة
والشفافية واملسألة في القطاع العام الحكومي تم تبني إستراتجيات دقيقة من طرف املنظمة
الشفافية الدولية ،ترتكز أساسا حول تعزيز الوعي بضرورة مكافحة الفساد وتشجيع بناء
تحالفات وطنية وإقليمية ملكافحة الفساد ،من خالل ما يلي سوف نتعرض بدقة
الاستراتجيات التي تم تبنها من طرف املنظمة لتحقيق أهدافها.
 -1خلق الوعي ملحاربة الفساد :تم توظيف العديد من ألاساليب و املناهج بغرض توعية
الرأي العام بخطورة الفساد ،حيث اعتمدت منظمة الشفافية الدولية عن طريق فروعها إلى
نشر مذكرات تعريفية بمظاهر الفساد وأسبابه ونتائجه وآليات مكافحته ،كما تم توظيف
املطبوعات و الرسوم التعليمية في الجرائد اليومية تعبر عن مظاهر الفساد بأسلوب هزلي
وهادف ،كما تم أيضا توظيف وسائل التوعية في العروض الفنية والبرامج إلاذاعية

-75أن فلوريني ،املرجع السابق ،ص ص.40- 22
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والتلفازية ،كما تم إجراء دراسات إستطالعية و صبر آلاراء لدى الجمهور و قياس مدى معرفة
مظاهر تفش ي الفساد في مختلف القطاعات.76
كما لجات منظمة الشفافية الدولية إلى إلى ضمان تغطية إعالمية واسعة لجدول
أعمالها ،و كشف املمارسات الفاسدة علنيا بإستعمال و سائل الاعالم مع إثار و طرح املواضيع
للحوار تتعلق بسلوك الفساد و املسؤوليين السياسيين ،كما تقوم املنظمة دوريا بنشر مؤشر
إدراك الفساد حسب الدول و ترتبها من الاسوء إلى الاقل سوءا و هذا مايؤدى إلى إثارة الجدل
و التعليقات بخصوص قضايا الفساد.77
 -2تعزيز مبدأ املحاسبة و النزاهة :تقترح املنظمة بغرض الحد من الفساد بوضع نظام
محاسبة نظيمي على مستوي كل املؤسسات بواسطة تحديد إلاجراءات وآلاليات لتقديم
الخدمة و إعالم الجمهور بها ،مع فتح املجال للجمهور تقديم شكاوى و بالغات بخصوص
مخالفة تلك إلاجراءات وآلاليات .وتقترح املنظمة فضال عن ذلك توسيع نطاق املحاسبة و
املسألة إلى هيئات الرقابة املستقلة من برملان القضاء و إلاعالم الحر ،و هذا النظام للرقابة
و املحاسبة ملكافحة الفساد يقوم على إصالح مؤسساتي و قانوني شامل يتم تعزيزه للمشاركة
املحلية و املجتمع املدني و القطاع الخاص ووسائل إلاعالم و املؤسسات الدينية.
كما اقترحت املنظمة أيضا وضع أهداف تشكل نظام نزاهة وطني يرمي إلى تحسين نوعية
الحياة وتحقيق التنمية املستدامة و دولة القانون ،حيث تتولى املؤسسات الدولية و الوطنية
و املحلية وسائل تجسيد هذه النزاهة.78
 -2ربط تحالفات على املستوى الدويي و املحلي :بالنظر إلى تشعب الفساد و امتداد أثاره
السلبية إلى مختلف مجالت الحياة إلى درجة مساسه إلى حقوق إلانسان بذلك ترى املنظمة

-76املنظمة الشفافية الدولية ،نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد :كتاب املرجعية ،املركز اللبناني للدراسات،
بيروت ،3005 ،ص ص .26-22
 -77أن فلوريني ،املرجع السابق ،ص .48-45
 -78املنظمة الشفافية الدولية ،نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد ،املرجع السابق ،ص .40-26
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أن الحد من الفساد لن يتحقق إال عن طريق حصول على دعم واسع من املؤسسات
الحكومية والغير الحكومية و منظمات املجتمع املدني الوطنية و املحلية.
من هذا املنطلق عملت منظمة الشفافية الدولية إقامة عالقات مع أصحاب املؤسسات
الاقتصادية من شركات القطاع الخاص املحلية و العاملية الذين أبدوا استعداد الانضمام إلى
حمالت مكافحة الفساد وتبني أخالقيات العمل املناهضة للفساد ،كما ربطت أيضا املنظمة
عالقات مع الدول لحاجة هذه ألاخيرة إلشراك املجتمع املدني في مكافحة الفساد ،كما ربطت
أيضا املنظمة عالقات مع ألافراد الذين لعبوا دور هام في التحالف ضد الفساد ،لذلك ترتكز
املنظمة في عملها على املتطوعين ،أصحاب الكفاءة للقيام بأعمالها خاصة بإشراك
ألاكاديميين بأعمال البحث بخصوص مكافحة الفساد والحد منه. 79
 -4إنشاء الفروع املحلية :بغرض تعزيز أعمال املنظمة و تفعيله عملت على إنشاء شبكة
فروع في مختلف البلدان ،و ينشط في هذه الفروع منظمات املجتمع املدني املهتمة بمكافحة
الفساد ،و توصلت املنظمة إلى إنشاء أكثر من  20فرع في  20دولة ،و تتميز هذه الفروع
القومية بإعمالها عن طريق تقارير سنوية و تشترط منظمة الشفافية الدولية على الفروع
العمل أساسا مع ألاشخاص الناشطين في املجتمع املدني و التقيد بالحياد و عدم الانحياز
ألطراف سياسية فال تقبل العضوية من أشخاص البارزين في املعارضة أو الحزب السياس ي
الحاكم ،كما تشترط أيضا املنظمة على الفروع عدم التحقيق في قضايا فساد فردية ،و كل
هذا يمكن منظمات املجتمع املدني للدعوة إلى الشفافية و املسألة من نواب املنتخبين وذلك
في اتجاه الانتقال من الديمقراطية التمثلية إلى الديمقراطية التشاركية ،و تتميز الفروع
التابعة للمنظمة املتواجدة في البلدان املتقدمة إلى توجيه أعمالها إلى الفساد الواقع في الدول
النامية في حين أن الفروع املتواجدة.80

 -79أن فلوريني ،املرجع السابق ،ص .46
 -80أن فلوريني  ،نفس املرجع ،ص.52
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الفرع الثاني
املنظمة العربية ملكافحة الفساد
تعبيرا عن القيم و ألاعراف و املبادئ إلانسانية وما عبرت عنه املواثيق والاتفاقيات
والعهود الدولية و متطلبات حماية املصالح ألاساسية في الوطن العربي في مواجهة تداعي
أوضاع املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني في الحرص على الثروات و املنافع
العامة أمام كل أشكال النهب والاختالس والسلب وإلافساد ،همت مجموعة من املثقفين
واملفكرين و الاقتصاديين و القانونيين فى ندوة " الفساد و الحكم الصالح في البالد العربية "
 ،باقتراح إنشاء منظمة عربية ملكافحة

الفساد81.

أوال -تعريف املنظمة املنظمة العربية ملكافحة الفساد:
هي مؤسسة أهلية مستقلة ال تسعى إلى الربح ،تأسست سنة  3005و تم تسجيلها في
اململكة املتحدة ،اتخذت بيروت مقر لها ،ولقد أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما في نفس
السنة تم بموجبه منح املنظمة كافة الامتيازات و الحصانة الالزمة للقيام بأعمالها أسوة
باملنظمات الدولية و إلاقليمية الناشطة في إطار ألامم املتحدة.
ثانيا -تنظيم املنظمة العربية ملكافحة الفساد:
يتضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة العربية ملكافحة الفساد من مجلس أمناء وهو أعلى
سلطة إدارية في املنظمة ويضم مجموعة من املفكرين وأصحاب اختصاص ينتمون إلى عدد
من الدول العربية ،ومجلس إلادارة وهو مسؤول على إدارة املنظمة وذلك بموجب السياسات
والبرامج التي يضعها مجلس ألامناء ومن جهاز فني وإداري والذي يرأسه املدير العام ،و يساعده
عدد من الفنيين وإلاداريين الذين يتولون إلادارة اليومية للمنظمة ،تعتمد املنضمة العربية
ملكافحة الفساد في تمويل نشاطها على التبرعات غير املشروطة التي تتلقاها من ألافراد
واملنظمات الذين يدعمون أهداف املنظمة وبرامجها ،و تأمل املنظمة أن تستطيع من خالل

 -81موس ى بودهان ،النظام القانوني ملكافحة الرشوة ،دار الهدى ،عين مليلة ،3000 ،ص .066
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نشاطها أن تستقطب قاعدة واسعة من املتبرعين لها بما يسمح لها للقيام بنشاطها بصف
مستمرة

وفعالة82.

ثالثا -أهداف املنظمة العربية ملكافحة الفساد:
تسعى املنظمة العربية ملكافحة الفساد إلى تعزيز الحكم الصالح و املفاهيم الديمقراطية
في املجتمع الغربي وهذا من خالل إحداث الوعي و توسيع املعرفة بمخاطر الفساد و حماية
املصالح العامة و املال العام ،وكشف آلاثار السلبية للفساد و على الوئام و التماسك
الاجتماعي و على التنمية املستدامة و ألاضرار التي يلحقها باالقتصاد الوطني و الثروة القومية،
كما تتولى توجيه اهتمام املواطنين و مؤسسات املجتمع املدني نحو أهمية نشاط مناهضة
الفساد و أهمية كشف مواقع الفساد و فضحها و كيفية إصالح ألاوضاع ،كما تعمل على
تشجيع ثقافة و ممارسات الشفافية والتداول الحر للرأي واملعلومات وإرسـاء قواعد
ومستلزمات بناء الحكم الصالح عبر تعزيز الديمقراطية و الرقابة و املحاسبة و التي بدورها
تأسس ملنع الفســاد و رصــد وتش ــخيص القصور الهيكلي في نظم املحاسـبة العامـة في إلادارات
الحكومية ،وفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدني.
رابعا :نشاط املنظمة العربية ملكافحة الفساد:
تقوم املنظمة العربية ملكافحة الفساد بعدة نشاطات و أعمال تهدف من خاللها بمحاربة
الفساد بمختلف أشكاله ،إذ أنها تقوم بندوات وحلقات دراسية حول الفساد و ورش عمل،
كما قامت بإصدار كتب عديدة.
فلقد قامت املنظمة العربية ملكافحة الفساد بإطالق لبرنامج "شركاء في النزاهة" الذي
يهدف إلى خلق شراكة فاعلة بين مؤسسات القطاع العام العربية واملصارف وشركات التمويل
واملؤسسات التجارية تهدف إلى تعزيز وتدعيم مشاركة املجتمعات املدنية العربية في مكافحة

 - 82املنظمة العربية ملكافحة الفساد ،الهيكل التنظمي .املتاح على الرابط:
 ، http://arabanticorruption.org/article/23942تاريخ الاطالع.3002/00/06:
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الفساد ،وخاصة في املجاالت التي تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في
أقطارنا العربية.
ومن مفاعيل هذه الشراكة ،أن تؤكد الجهات املوقعة على ميثاق "شركاء في النزاهة"
التزامها ملعايير وقيم ومبادئ وتسعى لتنفيذها في داخل مؤسساتها وفي عالقتها مع موظفيها
وإلافراد املتعاملين معها وفي عالقاتها مع الغير ،أما أبرز بنود هذا امليثاق فهي:
 التزام معايير النزاهة فيما يتعلق بأخالقيات املهنة ،تلك التي تضع الصالح العام فوق املصالحالذاتية الضيقة ،وتعتمد على الكفاءة.
 تأكيد قيم النزاهة في العمل والتعاون لتقديم النموذج الايجابي وتعميمه على صعيد إلادارةوألاداء والتنفيذ واملتابعة واملساءلة.
 اعتماد مبدأ الحكم الراشد في العمل من خالل أنشطة إلادارة واملالية والشفافية واملراقبة. مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله ،سواء الفساد املالي بهدر املال العام أو مال املؤسسةأو الفساد إلاداري البيروقراطي خصوصا تبديد الوقت وإلاهمال وعدم املتابعة وضرورة
املكاشفة وإعادة النظر باختيارات املدراء واملسئولين على أساس تحاش ي الانصياع للمصالح
الشخصية
 تقديم املشورة من جانب املنظمة العربية ملكافحة الفساد ،ورفد املؤسسات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع الخاص ورجال إلاعمال ،بالخبرات الضرورية من خالل مساعدتها في
التدريب والتأهيل وتنظيم دورات وورش عمل مشتركة الستلهام املشترك إلانساني للثقافات
والحضارات والاستفادة من آخر منجزات العلم والتكنولوجيا.
 نشر ثقافة املشاركة باعتبارها حقا من الحقوق ألاساسية والترويج لقيم احترام الحقوقوالحريات وبخاصة حرية التعبير والحق في تأسيس الجمعيات والنقابات بما ّ
يدعم فكرة
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
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أن املنظمة العربية ملكافحة الفساد تقدم هذا املشروع انطالقا من إيمانها بوجوب ترسيخ
الشراكة الفاعلة بين دور املجتمعات واملنظمات املدنية العربية واملؤسسات الدولية
وإلاقليمية والحكومات العربية في سبيل مكافحة الفساد في دول العالم العربي ،وإدراكا منها
أن انتشار الفساد ال يرتبط حصرا بأنماط السلوكيات التي تتحكم بتصرف القائمين على
القطاع العام ،بل ينبعث أيضا من أنماط السلوكيات الحاضنة له في القطاع الخاص
واملؤسسات ألاهلية.83
كما تقوم املنظمة العربية ملكافحة الفساد بإصدار تقرير دوري حول الفساد في الوطن
العربي ،إال أن املنظمة تعتريها صعوبة في إيجاد معايير قياسية و دقيقة و موضوعية ملؤشرات
لحال الفساد و أليات مكافحته في الدول العربية لذا قامت بالتعاون مع املركز العربي لألبحاث
و دراسات السياسات من أجل الاستفادة من هذا املركز في إيجاد نتائج من هذا الاستطالع
يمكن استخدامها في التقرير الدوري.84
كما قامت املنظمة بإصدار كتاب تحت عنوان "
لفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي" ضمن فعاليات معرض الكتاب العربي والدولي
في بيروت وذلك بحضور مجموعة من السياسيين واملهتمين بالشأن العام و قضايا مكافحة
الفساد.85

 - 83هشام يحي ،شركاء في النزاهة نحو مجتمع عربي أكثر شفافية ونموا وتطورا  ،املنظمة العربية ملكافحة الفساد
املتاح على الرابط ، / http://arabanticorruption.org/article/24297:تاريخ الاطالع.3002/00/00 :
 - 84عامر خياط" ،املؤشر العربي" و الفساد في الدول العربية ،املتاح على الرابط:
 ، /https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/10/16ناريخ الاطالع.3002/00/32:
 - 85املنظمة العربية ملكافحة الفساد املتاح على الرابط ،/http://arabanticorruption.org/article/24789 :تاريخ
الاطالع.3002/00/32:
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املطلب الثاني
وسائل إلاعالم في مكافحة الفساد
ضلت ظاهرة الفساد تشكل خطرا للمواطن في كل أرجاء العالم وضغطا متزايدا عليه في
معيشته وتحد من حريته ،و أصبحت من أشد املخاطر التي تهدد حياته في كل مكان ،وبقدر
ما للفساد من عوامل و أسباب في انتشاره يبقى لإلعالم دور في القضاء عليه ملا له من دور
فعال في التوعية والكشف عن مروجيه و التقليل من ظاهرته عن طريق ما تنقله وسائل
إلاعالم املتنوعة و املتخصصة للجمهور من أخبار و أحداث مختلفة و التي تعد من إحدى
املهام الرئيسية له ،ومن هنا تتضح العالقة بين إلاعالم واملجتمع ،فإذا كان إلاعالم يملك
التوجيه بمفهوم الشامل و التحذير بمعناه الواسع ،لذا تعد أساليبه شديدة الفاعلية وذات
تأثير واسع.86
يتضمن هذا املطلب دور إلاعالم في مكافحة الفساد (كفرع أول) وضمانات فعالية إلاعالم في
مكافحة الفساد (كفرع ثاني).
الفرع ألاول
دور إلاعالم في مكافحة الفساد
إذا كانت كل الاتفاقيات املتعلقة بالفساد تركز على ضرورة الحصول على املعلومات الكافية
لتمكين إلاعالم من القيام بدوره التحسيسيي والرقابي ،فإن كل الدراسات تجمع على وجود
عالقة مباشرة بين حرية إلاعالم ومستوى انتشار الفساد.

 -86حاتم بدوي ،ابتهال جاسم رشيد" ،دور وسائل إلاعالم في مكافحة الفساد العراق أنموذجا " ،مجلة مركز بابل
للدراسات الانسانية  ،املجلد  ، 3العدد  ،4سنة  ، 3003ص .340
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بل إن البعض يعتبرها شرطا أساسا لتحقيق تنمية متوازنة من خالل بناء التوافق العام
الضروري إلحداث التغيير87.

أوال -إلاعالم ضمانة لبناء ثقافة أخالقية:
إلاعالم قوة فعالة في تسيير الشأن العام وعامل مهم في مجال مكافحة الفساد ،فهو حسب
تعبير

"  "Tocquevilleالقوة الثانية بعد الشعب" 88وبذلك ،فإن حريته ونزاهته محفز

أساس ي لنجاح سياسات مكافحة الفساد ،كما أن تواطؤه وخضوعه ملنطق ذاتي ،سبب مباشر
في استفحال الفساد وبالتالي فإن إلاعالم يرتبط بمكافحة الفساد وفق منطق مزدوج ،باعتباره
موضوعا للفساد ،وأداة ملحاربته.
يمثل إلاعالم في نفس الوقت ،طرفا في معضلة الفساد ،وجزء من الحلول املقدمة لتقويضها،
فهو مرتبط بسبب حساسية دوره بوسط ينتشر فيه الفساد وقد يكون متورطا فيه ،كما أنه
نظرا لقدرته على التأثير والاختراق ،عنصر رئيس ي ملكافحة الفساد وبناء املنظومة ألاخالقية
املطلوبة ملجابهته.
ومن أبرز املآخذ على حرية إلاعالم في املجتمعات املعاصرة عالقتها باألوساط املالية والسياسية،
حيث تؤثر مصالح ألاطراف املرتبطة باإلعالم على ممارسة حرية التعبير والبحث عن الحقيقة .
أي أن سلطة املال تشكل تهديدا مباشرا لحرية إلاعالم ،بل إنها قادرة على دمج وسائل إلاعالم
ضمن حلقات الفساد النسقي بشكل ناجع خاصة في ظل غياب نظام للمسؤولية في الحياة
إلاعالمية.

87 -JAMES

Wolfensohn, Président de la Banque Mondiale, dans un discours au Comité Mondial pour
la Liberté de la Presse, Washington, D.C., 8 novembre 1999.
88 -Groupe de travail sur la presse écrite (Président: Jacques LEPRETTE, Rapporteur général : Henri
PIGEAT), Ethique et qualité de l’information, Académie des Sciences Morales et Politiques, Juin 2003,
P74.
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هذه املخاوف ،صاحبت أبرز التجارب الديمقراطية في العالم حيث ظلت ملكية وسائل
إلاعالم املؤثرة ملكا ملجموعة قليلة من الرأسماليين الذين يوجهون الرأي العام حسب
مصالحهم ،والذين يرتبطون بصفة مباشرة بممارسات الفساد .كما طرح امتالك الدولة
لوسائل إلاعالم مشاكل شبيهة في الدول النامية نظرا لخضوعه للسلطة السياسية املتهمة
بالتورط في الفساد.
وعليه ،فإن الوصول إلى املعلومة الذي يعتبر الشرط الرئيس ي لتحقيق املساواة بين ألافراد،
يصبح غير ممكن نظرا لخضوع وسائل إلاعالم ملنطق غير محايد بالشكل الذي يخلق حالة
احتكار للمعلومة تناقض املبدأ الديمقراطي.
ثانيا – التحسيس والتوعية:
يعد إلاعالم من أهم وسائل التنشئة الاجتماعية بسبب قدرته على التأثير في الرأي العام
وتمكنه من توجيه الخيارات القيمية لألفراد  89 .وبذلك ،فهو يلعب دورا هاما في نشر القيم
وتغيير املنظومة القيمية ،حيث يمكنه أن يساهم في إعادة الاعتبار للكثير من القيم ألاخالقية
وتجنيد املجتمع إلدانة جرائم الفساد بشكل يقلل من درجة التسامح مع هذه التجاوزات.
غير أن التركيز إلاعالمي املكثف على إدانة أو ترويج قيمة معينة من شأنه أن يحدث أثرا عكسيا
من خالل تمييع هذه القيمة ،كما أن تقاطع آلاراء وكثرة العناوين تنشر كذلك املزيد من
الغموض في الفضاء العام.
لقد ساهم صعود السياسات العمومية وتقدم درجة التحكم فيها ،بشكل مباشر في إدخال
العنصر إلاعالمي ضمن مختلف مجاالت النشاط العمومي ،وبالتالي صار العمل من أجل التأثير
على املدى املتوسط والبعيد ،أمرا مطلوبا في أهم السياسات العمومية.

 -89للمزيد حول هذا املوضوع يمكن الرجوع إلى كتابات ألاستاذ عبد الرحمن عزي حول الحتمية القيمية في إلاعالم.
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وبذلك ،يجد إلاعالم دورا مهما في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد من خالل فرض رقابة
مفتوحة على تسيير الشأن العمومي ،واملساهمة في بناء منظومة قيمة قائمة على النزاهة
والشفافية.
أما في الجزائر فاإلعالم بات حكرا من طرف النظام الجزائري ،فحاول هذا ألاخير فتح
املجال أمام إلاعالم الخاص و تحرير إلاعالم نوع ما من خالل القوانين املنظمة إلعالم.
إال أن الوضع الحالي لوسائل الاعالم في الجزائر يطبعه نوع من الرضا ،خصوصا فيما
تعلق ألامر باإلعالم الخاص ،فرغم حداثته وفتح املجال للعديد من القنوات التلفزيونية
وإلاذاعية و الصحافية للممارسة نشاطها ،استطاع أن يكسر جزءا من ذلك الحاجز املفروض
على املعلومة و يزيل ذلك التعتيم إلاعالمي الذي فرضه إلاعالم الرسمي لسنوات.
يمكن القول أن الصحافة املكتوبة استطاعت أن تثير العديد من القضايا املتعلقة
بالفساد ،إذ توغلت في أعماق الظاهرة سواء من خالل التقارير والتحقيقات التي يقوم بها
املراسلون الصحافيون أو من خالل املقاالت اليومية و ألاسبوعية التي يعدها الكتاب
الصحافيون ،إذ يمكن إدراج بعض العينات التي هي بمثابة إسهامات إلثراء موضوع الفساد.
فعلى مستوى الكتاب يمكننا إلاشارة إلى املقاالت التي يكتبها الكاتب " سعد بوعقبة " في" جريدة
الخبر" كما يمكن ذكر املقاالت ألاسبوعية التي تتقدم بها جريدة "الشروق اليومي" ،و"جريدة
اليوم الوهراني" والتي تتناول بطريقة أو بأخرى إلى عدة مواضيع Le quotidien d’Oran ،
الناطقة بالفرنسية متعلقة بالفساد وما ينتجه من آثار و عواقب وخيمة ،خاصة تلك التي
يكتبها "عابد شارف" ،كما نجد  le soirجريدة املساء الناطقة باللغة بالفرنسية تخصيصها
ركنا من جريدتها كل يوم إلاثنين خاص فقط بموضوع الفساد90.

 -90مصطفى عبدو ، ،تأثير الفساد السياس ي في التنمية املستديمة  ،حالة الجزائر ،3008-0005مذكرة ماجيستر
في قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة باتنة ، ،3006-3002 ،ص .084
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جاء في دراسة أكاديمية حديثة،91أن جريدة ''الخبر''هي أكثر الصحف الوطنية التي تعالج
وتفضح الفساد في الجزائر ،من خالل معالجتها اليومية لقضايا الاختالس والرشوة واستغالل
النفوذ والتهريب وفضائح الفساد عموما .كما صنفت الجريدة على أنها ألاكثر جرأة في فتحها
للملفات وتخصيص مساحة هامة لها بشكل شبه يومي ،و أفادت الدراسة بأن'' الخبر ''ال تتوان
عن ذكر مصادر ألاخبار الخاصة بالفساد الاقتصادي ،بما يمنحها املصداقية واملوضوعية
والاحترافية في معالجة القضايا.
وتم اختيار'' الخبر'' على أساس مقارنتها بالصحف ألاخرى ،ألنها أهم الصحف التي تعالج قضايا
الفساد ،ولهذا تمت معالجة وتحليل أعداد الجريدة الصادرة من سنة  2010إلى  ، 2012وأشارت
النتائج إلى أن'' جريدة'' الخبر ''خصصت مادة إعالمية في مختلف قضايا الفساد الاقتصادي في
الجزائر.
وتبين أيضا بأن'' الخبر ''اعتمدت على التحقيقات الصحفية املعمقة ،ما جعلها أكثر الجرائد
تداوال ومحاربة للفساد واعتمادها أيضا على مصداقية أخبارها من خالل املصادر املتنوعة من
الدرك الوطني والشرطة والجمارك وتحقيقات الصحفي في حد ذاته.
وأشارت نفس الدراسة إلى أن سوء ألاداء والفساد املالي وفضائح البنوك واملؤسسات تصدرت
أهم ألاخبار والتحقيقات ،تليها قضايا نهب وتبديد املال العام ،وكذا تبييض ألاموال ،وصوال إلى

 -91أعــدها كــال مــن ألاســتاذين رضــوان ســالمن ونــاجي أوزليفــي مــن كليــة العلــوم إلانســانية والاجتماعيــة
بجامعــة محمــد خيضــر ببســكرة ،وتــم عرضــها بالتفصــيل ، ،فــي امللتقــى الــوطني الثــاني حــول الفســاد وآليــات
معالجتـه املـنظم بجامعـة بسـكرة ،بالتعـاون مـع القيـادة الجهويــة الرابعــة للــدرك الــوطني ،هــذه الدراســة التــي
حملت عنوان ''املعالجة إلاعالمية لقضايا الفساد الاقتصادي في الصحافة الجزائرية''.
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استغالل السلطة والنفوذ عند توزيع املشاريع باإلضافة إلى هذا عالجت " الخبر" قضايا وملفات
التهريب عبر الحدود وتجارة املخدرات.92
بالرغم من الجهود التي تبذلها الصحافة املكتوبة إال أنها تظل تعاني من عدة معوقات في
أداء دورها  ،لعل أهمها الرقابة الشديدة التي تحد و تقيد العمل الصحفي  ،كما أن هناك منع
في الوصول إلى الخبر من مصادرها الرسمية  ،إذ تنعدم القوانين التي تضمن الوصول إلى الخبر
الرسمي  ،كما أن إلاطار القانوني الزال يمنع القيام بالتحقيقات بحجة املسائل ألامنية و احترام
الحياة الخاصة للمسؤولين.
ال يزال رجال إلاعالم يخضعون ملختلف الضغوط و الابتزاز في ظل الفساد الذي تعرفه مختلف
أجهزة الدولة خاصة جهاز القضاء  ،وتخضع هذه الوسائل أي املؤسسات إلاعالمية للمصالح
املتضاربة ، 93أما فيما يخص قنوات التلفزيون الخاصة نجد هناك حراك كبير في الخوض في
قضايا الفساد  ،وعلى سبيل املثال نجد قناة” الشروق تي في “الجزائرية ،تحاول نقل حقائق
حول الفساد لرأي العام  ،94وهنا نالحظ أن إلاعالم الخاص قد فتح املجال بحيث أصبح نافذة
يستطيع أن يلجأ إليها املبلغين عن الفساد  ،مما يجعله يخلق نوع من الرضا على أدائه في مواجهة

 -92زبير فاضل "،حسب دراسة تناولت مواضيعها بالتحليل 'الخبر ''أكثر الصحف التي تحارب وتفضح الفساد في
الجزائر"  ،جريدة الخبر  ، 3003/04/08ص  ،0على الرابط الاكتروني .http://www.elkhabar.com :تاريخ الاطالع:
.3002/00/32
 -93عبدو مصطفى ،املرجع السابق ،ص .084
 -94حيث اعترف الوالي السابق ملدينة وهران الجزائرية ،بشير فريك  ،في برنامج” الحلقة املفقودة “على قناة” الشروق
تي في “الجزائرية ،يوم الثالثاء في حواره مع إلاعالمي محمد يعقوبي املقدم لبرنامج الحلقة املفقودة  ،بأنه قام بتزوير
الانتخابات عندما كان واليا ،وهذا بأمر من السلطات.
واتهم كل املسؤولين بتزوير الانتخابات ،بمن فيهم املترشح الرئاس ي علي بن فليس سنة  ، 1999و مولود حمروش
رئيس الحكومة بين  1990و  1991أنظر :حسان زهار  "،والي جزائري سابق يعترف :زورنا جميع الانتخابات السابقة
بأمر من السلطات  ، 3004/04/06على الرابط ، http:/elections.echoroukonline.com/ :تاريخ الاطالع:
.3002/00/34
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الفساد  ،لكن الخطر الحقيقي الذي قد يواجه إلاعالم الخاص  ،هو أن يستغل ويسير وفق
أجندة محسوبة لفئة معينة من ذوي املصلحة الخاصة املحسوبة على املصلحة العامة.
ثالثا -العالقة بين زحرية إلاعالم و الفساد:
ارتبطت حرية إلاعالم بالبناء الديمقراطي منذ بداياته ،بل ظل البحث عن الحقيقة من خالل
صحافة حرة ومستقلة خطا مالزما لتطور الديمقراطيات املعاصرة .في قراءة لتاريخ الصحافة
في الديمقراطيات الغربية ،يؤكد  ، Jeanneney Jean-Noëlمن خالل شرحه لخلفيات اعتماد
قانون  ، 1771أن الهدف ألاسمى من ضمان وصول املعلومة إلى الجمهور هو خلق جو من
الشفافية حول تسيير الشأن العام يرسخ القطيعة من ألانظمة املستبدة ،حيث يؤكد صراحة
"أن الحرية تضمن الوصول إلى الحقيقة ،والحقيقة تضمن استمرار الديمقراطية".95
فيما يتعلق بمكافحة الفساد ،يعتبر إلاعالم أحد أهم ركائز النظام الوطني النزاهة الذي
قدمته منظمة" شفافية دولية" ،وذلك نظرا للدور الذي يمكن لوسائل إلاعالم الفعالة والحرة
أن تلعبه من أجل دعم عملية املحاسبة واملساءلة ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.96
 .1فعالية إلاعالم في مواجهة الفساد :زحصاد العوملة إلاعالمية:
لقد سمح التواصل املباشر وفي الوقت الحقيقي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين بما
فيهم وسائل إلاعالم ووكاالت ألابناء ،عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ،بتدفق كم هائل من
املعلومات حول مختلف املواضيع ،وهو ما ساهم في متابعة ورصد قضايا الفساد من خالل
شبكات اجتماعية مهتمة وإعالم احترافي.

-JEANNENEY Jean-Noël. Médias et démocratie : le su, le cru, le dit et le tu. In: Communication et
langages. N°106, 4ème trimestre 1995.
95

 -96أحمد أبودية ،دور وسائل إلاعالم في دعم أنظمة املساءلة والرقابة واملحاسبة في ألاقطار العربية ،في املساءلة
واملحاسبة :تشريعاتها وآلياتها في ألاقطار العربية ،املنظمة العربية ملكافحة الفساد ،بيروت ، 3002 ،ص .545
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كما ساهمت هذه العوملة إلاعالمية في تقليص احتكار الدولة للمعلومات وبالتالي أضعفت
شبكات الفساد التي ترتبط عضويا باألجهزة البيروقراطية  ، 97بل جعلتها تحت الضغط املباشر
للرأي العام الوطني والدولي.
من جهة أخرى ،ساهمت هذه الثورة إلاعالمية في محاصرة شبكات الفساد من خالل
املنافسة بين وسائل إلاعالم الخاصة والعمومية ،بحيث نتج عنها تراجع نوعي لإلعالم العمومي
الذي غالبا ما يستعمل للدعاية إلاعالمية بعيدا عن حرية التعبير ،وبذلك صارت كل الحكومات
مجردة من أهم وسائل التعتيم على الرأي العام ،وهو ما يمكن من تركيز الضغوط على قضايا
الفساد .وليس أدل على ذلك ،من آلاثار السياسية التي تحدثها فضائح الفساد التي يكشفها
إلاعالم الخاص السيما في الدول الديمقراطية ،وهو ما يؤكد مقولة Thomas Jefferson
"صحف بال حكومة أفضل من حكومة بال صحف "98
 -2الدور الالفت للصحافة الاستقصائية:
إن وجود وسائل إعالم حرة غير كاف من الناحية العملية للمساهمة في محاربة الفساد ،بل
تبقى فعالية إلاعالم مرتبطة بقدراتها املهنية والنظام القانوني والقضائي الذي تنشط في إطاره.
ذلك أن أقدر وسائل إلاعالم على مجابهة الفساد هي الصحافة الاستقصائية كونها تتعامل
بمنطق مماثل لذلك الذي تتبعه شبكات الفساد .فهي تستعمل أساليب تحري متنوعة
واحترافية ،وتتم في سرية تامة ،كما تتمتع بضمانات كافية أمام القانون والقضاء لحماية
مصادر معلوماتها.
تاريخيا ،ارتبط ظهور هذا اللون الصحفي مع قضايا الفساد ،حيث سعى املحررون ألاوائل
في هذا املجال إلى التحري عن قضايا الفساد في بداية القرن العشرين حتى وصفوا ب"املنقبين
عن الفساد" ،كما ارتبطت بأشهر حمالت محاربة الفساد في عدة دول مثل تلك التي أطلقها
 -97أحمد أبودية ،املرجع السابق ،ص .548
98 -Groupe de travail sur la presse écrite op-cit, P74
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الرئيس ألامريكي روزفلت منتصف القرن املاض ي ،كما كانت التحقيقات التي تنشرها الصحافة
الاستقصائية وراء تغييرات سياسية كبيرة في أمريكا الجنوبية خاصة في البرازيل وفنزويال
وإلاكوادور99

في الغالب ،تؤدي التحقيقات التي تنشرها الصحافة الاستقصائية إلى إثارة العديد من
قضايا الفساد التي يجهلها الرأي العام ،وتدفع بالسلطات العمومية في كثير من ألاحيان إلى فتح
تحقيقات رسمية ،كما تصل إلى حد املساءلة السياسية أو املتابعة القضائية حسب أهمية
املسألة.
وقد سعى هذا اللون الصحفي إلى إيجاد السبل الكفيلة بضمان فعاليته من خالل توطيد
أسس استقالليته ،وذلك عن طريق توفير موارد مالية مستقلة في شكل صناديق ،موجهة
لتمويل التحقيقات الصحفية كما حدث في الواليات املتحدة ألامريكية سنة 1181تبعته عدة
تطورات أخرى لتعزيز هذه الاستقاللية.100
ورغم الضغوطات والتضحيات التي تواجهها الصحافة الاستقصائية ،إال أنها مازالت تمثل
أحد أكثر التخصصات إلاعالمية جاذبية حيث عمدت عدة أجهزة إعالمية إلى استحداث أقسام
استقصائية على غرار ما قامت به وكالة" ألاسوشيتد برس "101

99 -Rick Stapenhurst, Le Rôle des Médias dans la Lutte contre la Corruption, Institut de la Banque

Mondiale, 2000, P3.
 -100علي دنيف حسن ،دور الصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد املالي وإلاداري والجريمة املنظمة ،منشورات
مدرسة الصحافة العراقية،
بغداد ، 3000 ،ص.2
 -101علي دنيف حسن ،املرجع السابق  ،ص. 12
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الفرع الثاني
ضمانات فعالية إلاعالم في مكافحة الفساد

ال تختلف ضمانات فعالية دور إلاعالم في مكافحة الفساد عن تلك املتعلقة بالجماعات
الضاغطة ألاخرى نظرا الرتباط العاملين بدرجة احترام وحماية الحريات ألاساسية في املجتمع
املعني ،فمن الضمانات الاساسية التي منحت لإلعالم هي التعددية إلاعالمية (أوال) والضبط
العقالني لإلعالم (ثانيا).
أوال -التعددية إلاعالمية كضمانة ملكافحة الفساد:
يفترض أن تعدد وسائل إلاعالم وانفتاحها على مختلف آلاراء من شأنه أن يخلق مناخا
مواتيا ملراقبة ومحاصرة كل التصرفات غير الشرعية بما فيها تلك املتعلقة بالفساد ،غير أن
تعدد العناوين من الناحية الكمية ،ال يمثل دائما تعبيرا حقيقيا عن حرية التعبير بسبب أنماط
التسيير وطرق التمويل.
تطرح إشكالية التعددية إلاعالمية أكثر من تساؤل حول فعالية حرية التعبير في ممارسة
الرقابة الاجتماعية ،نظرا ملشاكل التمويل التي تعترض وسائل إلاعالم أو خضوع هذه ألاخيرة
ملنطق ربحي بحت ،يجعل تعدديتها منقوصة املصداقية بل قد تكون مناقضة تماما لروح حرية
التعبير.
ولكن ألاكيد أن وجود تيارات متعددة ومالك مختلفين من شأنه أن يسمح بتغطية ش يء من
الحقيقة بحيث يستحيل التواطؤ بين كل وسائل إلاعالم على إخفاء حقيقة معينة ،رغم أن
التجارب املختلفة ،في الدول الغربية وغيرها ،تثبت وجود خط افتتاحي عام يضبط حرية التعبير.
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من ألامثلة على ذلك ،أن وسائل إلاعالم ألامريكية عند تغطيتها ألحداث 11سبتمبر حافظت
دون وجود سلطة ضبط مركزية على بعض التحفظ في نشر الصور واملعلومات املتعلقة بهذه
ألاحداث بشكل تلقائي102

في الجزائر ،تعرف الحياة إلاعالمية تطورا بسرعتين متفاوتين ،إعالم مكتوب متعدد
مقابل إعالم سمعي بصري ما زال على أبواب الانفتاح على القطاع الخاص في نفس الوقت ،فإن
تعدد العناوين لم يثمر تعددا حقيقيا في آلاراء في ظل استمرار احتكار عملي لسوق إلاشهار
ووسائل الطباعة ،فضال عن الضعف املسجل في تكوين الصحفيين الاحترافيين.
في ظل هذا املشهد إلاعالمي ،يبقى دور إلاعالم في مكافحة الفساد في الجزائر مقتصرا على
تفجير بعض قضايا الفساد ومتابعة البعض آلاخر ،غير أنه يبقى بعيدا عن املساهمة في بناء
ثقافة مناهضة للفساد ألسباب تتعلق أساسا بنوعية الخدمة إلاعالمية التي يقدمها ،وعدم
قدرته على إنتاج خطاب بناء كفيل بتجنيد الرأي العام وتوجيهه.
ثانيا -الضبط العقالني كضمانة لنزاهة إلاعالم:
تواجه إشكالية الضبط في عالم إلاعالم تحديات كبيرة بسبب رفض اللبراليين مثال ألي
قيود على حرية التعبير مثلما هو عليه الحال في الواليات املتحدة ألامريكية ،بينما تستعمل
آليات الضبط للتضييق على الرأي الحر في العديد من الدول ألاخرى.
وتنقسم وفقا لذلك ،طرق ضبط املمارسة إلاعالمية حسب ثالث تصورات ،ألاولى ترى أنه
ال يمكن فرض قيود على حرية التعبير تحت أي عنوان كان ،وبالتالي ال تسمح بوضع قواعد
إجبارية لتنظيم إلاعالم ،بل تترك ألامر لتوازن تلقائي بين السوق واملسؤولية ،كما هو عليه
الحال في بريطانيا والواليات املتحدة ألامريكية .أما التصور الثاني ،فيغلب فكرة الضبط الذاتي
أو املنهي من خالل أصحاب املهنة أنفسهم كتلك املعتمدة في دول شمال أوربا .أما التصور الثالث

-Groupe de travail sur la presse écrite op-cit, P74.
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فيكون نظاما مختلطا بين القانون والضبط الذاتي مثلما تعرفه معظم با ي الدول ألاوروبية
واليابان وتركيا. 103
وقد حاول القانون الجزائري الاستئناس بالتصور الثالث في صياغة صالحيات سلطات
الضبط في املجال إلاعالمي من خالل القانون العضوي املتعلق باإلعالم 104الصادر سنة 2012
 ،على أن يتبعه قانون خاص باإلعالم السمعي البصري .كما يالحظ أن القانون أوكل لسلطات
الضبط مهمة حماية استقاللية إلاعالم من خالل منع تمركز العناوين وألاجهزة تحت التأثير
املالي والسياس ي وإلايديولوجي ملالك واحد حسب ما جاء في املادة  33من هذا القانون.
ومهما يكن ألامر ،فإن ألاكيد أن وجود سلطة ضبط في مجال إلاعالم رغم كل الصعوبات
التقنية والسياسية التي يمكن أن تالقيها يبقى حال مواتيا لتحقيق نوع من التوازن في العمل
إلاعالمي بين حرية التعبير ومسؤولية الصحفي ،وذلك رغم أن إلاشكالية العميقة للضبط
ترتبط بصعوبة الوقوف على مرجعية واضحة ومتفق عليها ألخالقيات املهنة بسبب اختالف
التصورات املوجودة لحرية التعبير ومقتضياتها.
يتضح من خالل كل هذا أن تأثير سياسات مكافحة الفساد يشمل جميع مناحي الحياة
العامة من خالل معالجتها ملختلف النشاطات التي تمس الصالح العام سواء كان ذلك بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة.
في املقابل ،فإن تقييم هذا التأثير أو تحديد مالمحه يبقى أمرا صعبا نظرا للحداثة النسبية
للتجارب املطروحة من جهة ،وبسبب اختالف معايير التقييم وصعوبة الوقوف على وصف كمي
لحقيقة التفاعل الحاصل.

-Groupe de travail sur la presse écrite (Président: Jacques LEPRETTE, Rapporteur général : Henri
PIGEAT), Ethique et qualité de l’information, Académie des Sciences Morales et Politiques, Juin 2003,
P66.
 -104القانون العضوي رقم  05 - 12املؤرخ في  12يناير  2012املتعلق باإلعالم ،الجريدة الرسمية عدد  ، 22ص. 21
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ولكن ألاكيد من خالل ما سبق ،هو أن ترقية النشاط العمومي باالستعانة بمختلف القيم
ألاخالقية املتفق عليها من شأنه إحداث إصالح نوعي في املحيط العام ،بيد أن وضوح هذه آلاثار
يعد ضمن النتائج على املدى الطويل.
يتجلى دور وسائل إلاعالم في مكافحة الفساد انطالقا من كون املعلومة و السرعة في انتقالها
أصبحت السيمة أو امليزة التي تفرق بها ألانظمة املتقدمة عن غيرها ،يتمثل دور املعلومة أساسا
في العمل على توسيع فضاءات النزاهة و الشفافية ،وهذا ما يسمح لألفراد من تتبع أي نشاط
تقوم به الحكومة تشكل وسائل إلاعالم القاعدة ألاساسية للتنبيه عن أي سلوك فاسد ،وهنا
يظهر دور الصحافيين من خالل إمداد املواطنين بالحقائق واملعلومات املتعلقة بمختلف
ألانشطة التي تقوم بها الحكومة ،وإبراز ألامالك و املصالح التي تستحوذ عليها الطبقة السياسية.
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إن الجماعات الضاغطة تساهم في حد كبير في تدعيم الشفافية و النزاهة  ،و الديمقرطية
التشاركيىة الذي يبني عليه الحكم الراشد أو الذي يعد من أساسيات الحكم الراشد ،و يتجلى
ذلك في رفع مستوي الوعي بظاهرة الفساد و نتائجه السلبية على املجتمع في مختلف مجاالت
الحياة و كذا بالتأثير و الضغط على املؤسسات الرسمية للدولة بتعديل او إلغاء أو إصدار
قوانين جديدة أكثر فعالية التى لها عالقة بالفساد كما تسهاهم في املشاركة مع سلطات
الرسمية للدولة من أجل و ضع إستراتجيات و برامج و خطط في مكافحة الفساد ،إذ ان
املنظمة العاملية تساهم بشكل كبير عبر الدراسات و ألابحاث و التقارير السنوية التى تقوم
بإعدادها في حث الدول و التأثير عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اللتزام بالشفافية و
الديمقراطية التشاركية في جميع التصرفات التي تقوم بها الدولة ،و القيام بالتعاون مع
املنظمات الدولية و الاقلمية و منظمات املجتمع املدني من أجل الحد من الفساد و القضاء
عليه.
كما أن جماعات الضغط في الجزائر مثل الجمعيات و ألاحزاب السياسية و وسائل إلاعالم
الزال دورها ضعيف أو غير فعال في مواجهة ظاهرة الفساد ألسباب و معوقات عديدة تحول
من دون اداء دورها أو نشاطاها بصفة فعالة وناجعة ،مما يستدعي تطوير أدائها و تفعيل
املشاركة في صنع السياسة العامة.
لقد كان الهدف من هذه الدراسة هو املساهمة في إبراز دور و عمل جماعات الضغط
في مكافحة الفساد من خالل الجمعيات و ألاحزاب السياسية و نموذج املنظمة العاملية
للشفافية و املنظمة العربية ملكافحة الفساد و كذا وسائل إلاعالم في سياسة مكافحة الفساد
وهو ما تم التركيز عليه في جميع محاور املذكرة و يخلص من ذلك النتائج التالية:
إن أي دولة تؤسس فيها املؤسسات الرسمية و تنش ئ السلطات و تمنح الصالحيات بهدف
الوصول إلى غايات محددة ،و أهمها هي رفاهية املواطن بمعنى ان املؤسسات تنشأ في الغاية
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الاخيرة لغرض خدمة املواطن ،و هذا ما أدركته املجتمعات الغربية وعمدت إلى تفعيله بجعل
املواطن هو الغاية النهائية للدولة ،و تعيد تنظيم تلك املصالح لتكون قادرة على الدفاع عنها
في مواجهة سلطة الحكومة.
وملا كانت حاالت الفساد تصيب في املقام الاول املؤسسات الحكومية وذلك بإساءة تسييرها
لصرف املوارد لتعزيز النمو فإنه يتطلب تفعيل دوره ملواجهة تلك الحاالت و أمام إنعدام
الرقابة و الشفافية فإنه من الضروري أن يكون للجماعات الضغط دور ذو إتجاهين،
-

تثقيف وتوعية املواطن بأن الدولة ومؤسساتها تم إنشائها من أجله ،و أن تخصيص

و صرف املوارد إنما جاء ليلبي احتياجاته في الوصول إلى مرحلة الرفاهية ،و أن الفساد يضعف
و يقوض من تلك الغايات أو باألحرى يضعف من تلك الحقوق ألاساسية ،لذلك تعمل هذه
الجماعات على القيم بالدراسات و البحوث و إعداد البرامج التوعية بمخاطر الفساد و اثاره
السلبية التى تعود على املجتمع و العمل على وضع ثقافة أخالقية لتعزيز قيم النزاهة من
خالل قيام نظام تعليمي العام و الخاص بتثقيف و تحسيس الطالب بمخاطر الفساد على
الحياة العامة و هذا بإقامة الندوات و حلقات نقاش و أيام دراسية حول موضوع الفساد.
-

تنظيم الضغط على مؤسسات الدولة الرقابية منها لتفعيل دورها ،و تلك املؤسسات

التي يحدث فيها الفساد لغرض فضحه و الحد من الفساد.
و عموما تحتاج جماعات الضغط للقيام بدورها إلى ما ياتي:
-

الضغط من أجل تعزيز أنظمة الرقابة و املسألة و الشفافية

-

تقوية الدور الرقابي للمستفيدن من خدمات مؤسسات الحكومة

-

العمل على إقرار ميثاق أخال ي يفرض على العاملين كافة في مؤسسات الدولة من

الوظائف العليا سواء السياسية أو إلادراية و التقنية.
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-

العمل على تشجيع حماية مصادر املعلومات التي تفضح حاالت الفساد داخل

مؤسسات الدولة.
بمعنى أخر أن جماعات الضغط و املنظمات املكونة لها فإن دورها يتمثل في الرقابة و غير
مطالبة بإجراء تحقيق داخل املؤسسات التي يحدث فيها الفساد ،إنما هي تضغط من أجل
كشف إظهار تعامالت شفافة داخل املؤسسات و إظهار أي حالة فساد تتوصل إليها و تطالب
أن يكون التعامل معها متاحا أمام املواطنين للتعريف و الردع ضد أية حالة فساد و ذلك
بالدعوة إلى:
-

تفعيل حكم القانون ،و احترام القواعد القانونية من جميع ألاطراف.

-

املساءلة ،وذلك بتقديم كشف حساب عن أي عملية تقوم بها مؤسسات الدولة.

-

الشفافية ،و يقصد بها حرية تبادل املعلومات حول املساءلة التي ينتج عنها شك في

إبرام تصرف معين.
-

املشاركة ،وذلك في وضع الاتفاقيات و املشاركة في تقييم العطاءات إلى املشاركة في

لجان منح العقود ،إذ أن كثير من البلدان تعمل على معالجة تناقض املصالح بين البرملانين و
موظفي الدولة وهذا بمراقبة أرصدتهم ،الدخل ،املمتلكات ،و لذلك على جماعات الضغط
التوعية بمنع إستخدام أسماء مستعارة أو أسماء أخرى مما يسمح في إخفاء الحسابات
البنكية و يسمح بتمويل الحمالت الانتخابية بما يخالف القانون.
-

الرقابة على هيئات الجماعات املحلية ،من خالل إجراء انتخاباتها بشكل دوري

وتطوير قانونها مع زيادة فرص انفتاحها على جمهورها باعتباره ألاداة املباشرة للرقابة
وتطوير نظم عمل شفافة تقلل من فرص الفساد فيها.
-

تعزيز دور ألاعالم الحر واملؤسسات إلاعالمية املستقلة ،لكسر سيطرة ألاعالم

الرسمي ،وتطوير مهنية إلاعالميين.
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-

تعزيز آليات ووسائل حماية إلاعالميين القانونية املؤسساتية و تفعيل املؤسسة

النقابية لإلعالميين ،ووضع ميثاق أخالق منهي خاص باإلعالميين و توحيد املؤسسات
إلاعالمية الرسمية وتقليصها ،وضبط إلانفاق على وسائل إعالمية غير ذات مردود .
 الالتزام بتنفيذ اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد وعمل ألاحزاب السياسية علىاملطالبة بإقرار التشريعات الالزمة.
 منح ألاحزاب السياسية الحرية في الحصول على املعلومات وألاهم هو اعتماد قانون حقالحصول على املعلومات.
 أن تتولى ألاحزاب السياسية إعداد كوادرها العلمية واملهنية التي يمكن ان تساهم في رفعكفاءة ألاحزاب السياسية لدورها في مكافحة الفساد.
 تعزيز سيادة القانون واحترام أحكامه و قراراته ،وضمان استقاللية السلطة القضائيةوممارسة دورها دون تدخل السلطة التنفيذية.
 ينبغي أن تكون هناك رقابة متبادلة مابين مؤسسات الجماعات الضاغطة والقطاعالحكومي مع ضرورة وجود هيئة مستقلة ومحايدة ،لضمان الشفافية والنزاهة واملساءلة
في عمل املنظمات الاهلية و الحكومة.
 التعاون بين الجمعيات و الهيئات السياسية و النقابية لنشر ثقافة محاربة الفسادبين املواطنين لكشف الفساد و أثاره السلبية على املجتمع.
-

التمكين ،بتوسيع إمكانات املوطنين للنظر في كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع

املصلحة العامة ومع تخصيص و توزيع و صرف املوارد.
-

الضغط من أجل توليد إدارة عامة كفوءة و نزيهة ،وتقليل الضغوط الشخصية في

إدارة ألاعمال أو إساءة التصرف.
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،دﻳﻮان

اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ا ﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن.2005،
 .4أن ﻓﻠﻮر  ،اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋ ا ﺪود اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺸﺎرة ،دار
اﻟﺴﺎ ﺑﺎﻹﺷ اك ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰاﻟﺒﺎﺑﻄ ن ﻟﻠ ﺟﻤﺔ ،ﺑ وت.2005 ،
 .5ﺣﺴ ن ﻋﺒﺪ ا ﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ رﺷﻮان :ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﺼ ﺔ واﻟﻀﻐﻂ -
دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎ

–ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻜﻨﺪر ﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب .2008

 .6ﺣﻤﺪ ﻣ ﻨﺎ ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،دراﺳﺔ

ﺻﻮل و اﻟﻨﻈﺮ ﺎت،اﻟﻄﺒﻌﺔ و  ،دار اﻟﻔﻜﺮ

اﻟﻌﺮ ﻲ.2009،
 .7ر ﻮ ﻳﺎﺳ ن ،ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ا ﺰاﺋﺮ)اﻟﺘﻄﻮر و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ (،دارﺑﻠﻘ ﺲ،
ا ﺰاﺋﺮ.2010 ،
 .8ر ﺎ ﻗﺤﻄﺎن أﺣﻤﺪ ا ﻤﺪا ﻲ "،ﺳﻼﻣﻮ ﻓﻮ ﻴﺎ" ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺮ ﻜﻴﺔ ،داراﻟﻌ ﻟﻠ ﺸﺮو اﻟﺘﻮز ﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ و .2010 ،
 .9ﺳﻌﺎد اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،دون داراﻟ ﺸﺮ.2007 ،
 .10ﺻﺎدق ﺳﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎ  ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻐﺪاد .1986
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 .11ﻋ دﻧﻴﻒ ﺣﺴﻦ ،دور اﻟ

ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎ و داري

ﺎﻓﺔ ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ

وا ﺮ ﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣ ﺸﻮرات ﻣﺪرﺳﺔ اﻟ

ﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻐﺪاد. 2009 ،

 .12ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ دواد ،اﻟﻔﺴﺎد و ﺻﻼح ،ﻣ ﺸﻮرات إﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ.2003،
 .13ﻗﺤﻄﺎن أﺣﻤﺪ ا ﻤﺪا ﻲ ،اﳌﺪﺧﻞ إ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠ ﺸﺮو
اﻟﺘﻮز ﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ و .2012 ،
 .14ﻛﻤﺎل اﳌﻨﻮ  ،أﺻﻮل اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﺮ ﻴﻌﺎن ﻟﻠ ﺸﺮ ،اﻟ ﻮ ﺖ .1987
 .15ﻣﺤﻤﺪ ﻃﮫ ﺑﺪوي.ﻟﻴ

أﻣ ن ﻣﺮ -اﳌﺪﺧﻞ ا اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ –ﻣ ﺸﺄة اﳌﻌﺎرف

ﺳﻜﻨﺪر ﺔ.2001 -
 .16ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻳﺰﻋﺒﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎم ،داراﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟ ﺸﺮ،
ﺑ وت.1983،
ﻋﺒ  ،اﻟ ا ﺔ و اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳌﺴﺎﻟﺔ

 .17ﻣﺼ

ﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،

ﺗﻼف ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟ ا ﺔ و اﳌﺴﺄﻟﺔ-أﻣﺎن اﻟﻘﺪس.2013 ،
 .18ﻣﻮ

ﺑﻮد ﺎن ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ،داراﻟ ﺪى ،ﻋ ن ﻣﻠﻴﻠﺔ.2010 ،

 .19ﻧﺎ

ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ،اﳌﺪﺧﻞ إ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠ ﺸﺮ و اﻟﺘﻮز ﻊ ،ﻋﻨﺎﺑﺔ،

ا ﺰاﺋﺮ.2007 ،
 (IIاﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﳌﺬﻛﺮات ا ﺎﻣﻌﻴﺔ
أ -اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ:
ﺑﻮﺻﻨﻮ ﺮة ﻋﺒﺪ ﷲ ،ا ﺮﻛﺔ ا ﻤﻌﻮ ﺔ

ا ﺰاﺋﺮ ودور ﺎ

ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ

ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻃﺮق ا ﺪﻣﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع ،ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺟﺘﻤﺎع .2011 ،
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ب -اﳌﺬﻛﺮات:
 -1ﺑﻮﻻﻓﺔ ﺣﺪة،واﻗﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ إﺑﺎن اﻟﺜﻮر ﺳﺘﻌﻤﺎر ﺔ و ﻌﺪ ﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻣﺎﺟﺴﺘ

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻠﻴﺔ ا ﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ.2011 ،
 -2ﻣﺮ ﻢ ﺣﻤﺪي  ،دور اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﺗﻜﺮﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛﻴﺔ

اﻟ ﺸﺮ ﻊ

ا ﺰاﺋﺮي ،ﻣـﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـﺘ  ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ﻣﺴﻴﻠﺔ ،ﻠﻴﺔ ا ﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ ا ﻘﻮق ،ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن داري.2015 – 2014 ،
 -3ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪو ، ،ﺗﺄﺛ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎ
،2006ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟ ﺴ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﺣﺎﻟﺔ ا ﺰاﺋﺮ -1995

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻠﻴﺔ ا ﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ.2008-2007 ،
 (IIIاﳌﻘﺎﻻت
.1

ﻣ ن ﺳﻮ ﻘﺎت "،دور اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ

ﺗﻜﺮ ﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛﻴﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟ

ا ﺰاﺋﺮواﳌﻐﺮب" ،دﻓﺎﺗﺮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﺪد ،17ﺳﻨﺔ  .2017ص.ص.257-243
 .2ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺪوي ،اﺑ ﺎل ﺟﺎﺳﻢ رﺷﻴﺪ" ،دور وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼم
أﻧﻤﻮذﺟﺎ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت

ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺮاق

ﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﺠﻠﺪ  ،6اﻟﻌﺪد  ،4ﺳﻨﺔ .2016ص

.296-256
 .3ﻓﺎرس اﻟﻨﺪاف ،اﻟﻠﻮ ﻲ اﻟﺼ ﻴﻮ ﻲ و اﻟﻠﻮ ﻲ اﻟﻌﺮ ﻲ

أﻣﺮ ﺎ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ " ،ﻋﺪد،6

 ،2014ص .21-1
 .4ﻗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻮ ﻴﺔ ،ﺑﺮ ﺎت ﻧﻮال ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻨﺎول اﻟ
اﳌﻜﺘﻮ ﺔ ﻟﻈﺎ ﺮة اﻟﻔﺴﺎد -

ﺎﻓﺔ

ﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻲ -اﻟﻌﺪد ول ،ﺳ ﺘﻤ  .2013،ص

.131-117
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 .5ﻣﻨ ﺑﺮ ﺎت ،ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺄﺛ ﺎ ﻋ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ا ﺰاﺋﺮ،دﻓﺎﺗﺮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﺪد ﺧﺎص ،2011،ص .425 -413
 .6ﻣﻮﺳﺘﻒ ﻳﻮ ﺲ ،اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ:ﺳﻴﺎق أزﻣﺔ وﻣﺤﺎﻻت اﻧﺒﻌﺎث،أراء و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻣﺠﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮ ﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد .2015 ،440ص -142
.155
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ،دور اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ

 .7ﻧﺎ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ا ﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ا ﺰاﺋﺮ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ

ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ا ﺰاﺋﺮ" ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ"  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺴﻜﺮة ،ا ﺰاﺋﺮ.
 (IVأﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت
 .1ﺻﺎ

ز ﺎ ﻲ" ،ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ا ﻤﻌﻮي ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإرﺳﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﳌﺸﺎر ﺎﺗﻴﺔ

ا ﺰاﺋﺮ" اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃ ﺣﻮل :اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ا ﺰاﺋﺮ :واﻗﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت ) 17 – 16د ﺴﻤ  ،(2008ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴ ن ﺑﻦ ﺑﻮﻋ

–

اﻟﺸﻠﻒ ،ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و دارة.
 .2ﻣ ﺪاوي ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،دور ا ﻤﺎﻋﺎت واﻟﻘﻮى اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

ﺗﻮﺟﻴﮫ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟ ﳌﺎن،

ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪو ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ ﳌﺎ ﻲ

اﻟﺪول اﳌﻐﺎر ﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮ ﺎح –ورﻗﻠﺔ ،أﻳﺎم  16 ،15ﻓﻴﻔﺮي .2012
 (Vاﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
* اﻟﺪﺳﺎﺗﺮ:
دﺳﺘﻮر ا ﻤ ﻮر ﺔ ا ﺰاﺋﺮ ﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟـ  28ﻧﻮﻓﻤ ﺳﻨﺔ  1996ﻣ ﺸﻮر
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎ

 07د ﺴﻤ ﺳﻨﺔ  ،1996ج.ر.ج.ج ﻋﺪد 76

رﻗﻢ  438-96ﻣﺆرخ

ﺻﺎدر  08د ﺴﻤ ﺳﻨﺔ  ،1996ﻣﻌﺪل و ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ :ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-02ﻣﺆرخ 10
أﻓﺮ ﻞ ﺳﻨﺔ  ،2002ج.ر.ج.ج ﻋﺪد  25ﺻﺎدر

 14أﻓﺮ ﻞ ﺳﻨﺔ  ،2002ﻣﻌﺪل و ﻣﺘﻤﻢ

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19-08ﻣﺆرخ  15ﻧﻮﻓﻤ ﺳﻨﺔ  ،2008ج.ر.ج.ج ﻋﺪد  63ﺻﺎدر
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 16ﻧﻮﻓﻤ ﺳﻨﺔ  2008ﻣﻌﺪل و ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ :ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06-16ﻣﺆرخ

ﺟﻤﺎدى ول

ﻋﺎم  1437اﳌﻮاﻓﻖ  06ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  ،2016ج .ر .ج  .ج ﻋﺪد  14ﺻﺎدر  07ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ
.2016
اﻟﻨﺼﻮص اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ:
 .1اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي  04-12ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،اﳌﺆرخ ﺑﺘﺎر ﺦ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ
،2012ج .ر .ج .ج ﻋﺪد  ،02اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  15ﺟﺎﻧﻔﻲ .2012
 .2اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  05 - 12اﳌﺆرخ  12ﻳﻨﺎﻳﺮ  2012اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم ،ج .ر .ج .ج
ﻋﺪد  ، 22اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ . 2012
 .3اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  10-15اﳌﺆرخ  15أوت  ،2016اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ج .
ر .ج  .ج ﻋﺪد  ،50اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  28أوت .2016
 .4ﻗﺎﻧﻮن  01-06اﳌﺆرخ

 20ﻓ اﻳﺮ ﺳﻨﺔ  ،2006اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد

وﻣ ﺎﻓﺤﺘﮫ ،ج  .ر .ج  .ج ﻋﺪد  ،14اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  08ﻣﺎرس .2006
 .5ﻗﺎﻧﻮن  10-11اﳌﺆرخ

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ،2011اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ج  .ر .ج  .ج ﻋﺪد

 ،37اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  3ﻳﻮﻟﻴﻮ .2011
 .6ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06 -12اﳌﺆرخ  18ﺻـﻔﺮﻋﺎم  1433اﳌﻮاﻓﻖ ل 12ﻳﻨﺎﻳﺮﺳﻨﺔ ، 2012ج.
ر  .ج .ج ﻋﺪد  ،02اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎ ﻤﻌﻴــﺎت ،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎر ﺦ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ .2012
 .7ﻗﺎﻧﻮن  07-12اﳌﺆرخ

 21ﻓ اﻳﺮ ﺳﻨﺔ  ،2012اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،ج .ر.ج  .ج ﻋﺪد ،12

اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  29ﻓ اﻳﺮﺳﻨﺔ .2012
.8

ﻣﺮ رﻗﻢ  ،79-71اﳌﺆرخ

 3د ﺴﻤ  ،1971اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻤﻌﻴﺎت ،ج  .ر .ج .ج ﻋﺪد

 ،105اﻟﺼﺎدرﺑﺘﺎر ﺦ  24د ﺴﻤ .1971
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اﳌﺮاﺳﻴﻢ:
.1

رﻗﻢ 128/04 :اﳌﺆرخ 19 :أﻓﺮ ﻞ  2004ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺘﺤﻔﻆ

اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎ

ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﺑ ﻴﻮ ﻮرك
.2

اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎ

31أﻛﺘﻮ ﺮ ، 2003ج .ر.ج  .ج ﻋﺪد ، 26ﺳﻨﺔ .2004

رﻗﻢ  137-06ﻣﺆرخ

 11ر ﻴﻊ ول ﻋﺎم  1427اﳌﻮاﻓﻖ  11أﺑﺮ ﻞ

ﺳﻨﺔ  2006ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﺗﺤﺎد ﻓﺮ ﻘﻲ ﳌﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻣ ﺎﻓﺤﺘﮫ

اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻤﺎﺑﻮﺗﻮ 11ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ،2003ج .ر.ج .ج ﻋﺪد  ، 24اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎر ﺦ 16
أﺑﺮ ﻞ ﺳﻨﺔ .2006
.3

رﻗﻢ  249-14ﻣﺆرخ

ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎ

ﺳﻨﺔ  ،2014ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ

 13ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1435اﳌﻮاﻓﻖ  8ﺳ ﺘﻤ
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﳌﺤﺮرة

ﺑﺎﻟﻘﺎ ﺮة،ج .ر.ج .ج ﻋﺪد ،54اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎر ﺦ  21د ﺴﻤ ﺳﻨﺔ .2010
 (VIﻣﺼﺎدر ﻧ ﻧﺖ
 -1ز ـ ﻓﺎﺿــﻞ "،ﺣﺴــﺐ دراﺳــﺔ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﻣﻮاﺿــﻴﻌ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ 'ا ـ ''أﻛ ـ اﻟ ـ ﻒ
اﻟ ـ ﺗﺤــﺎرب وﺗﻔ ـ اﻟﻔﺴــﺎد ـ ا ﺰاﺋــﺮ"  ،ﺟﺮ ــﺪة ا ـ  ، 2012/04/06ص ،1
ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ

ﻛ و ﻲhttp://www.elkhabar.com :

 -2ا ﺰاﺋﺮ ﻧﻴﻮز ،ﻣﺆﺳﺴﻮ ا ﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺮاﺳﻠﻮن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂhttps://www.djazairess.com:
 - 3اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺘﺎر ﺦ  2017-09-15ﻋ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 12:34اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ، http://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncc/uncc_ph_a.pdf:
United Nations Audiovisual Library of International Law

116

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 -4رﺿـﺎ ـﻤ

 ،دور اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﻣ ﺎﻓﺤ ﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮ ﺎح.اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ/https://revues.univ-ouargla.dz :
 -5ﺣﻤﻴﺪي .م ،ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺟﺰاﺋﺮ ﺔ ﺗﻘﺎ

ﺑ ﻤﺔ ﺗ ﻴﺾ ﻣﻮال

ﻓﺮ ﺴﺎ ،ﻣﻘﺎل ﻣ ﺸﻮر

ﺟﺮ ﺪة اﻟﻔﺠﺮ ،و اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂhttp://www.al-fadjr.com:
 -6اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟ ﻴ ﻞ اﻟﺘﻨﻈ  ،اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ:
http://arabanticorruption.org/article/23942
 -7ﺸﺎم ﻳ  ،ﺷﺮ ﺎء

اﻟ ا ﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮ ﻲ أﻛ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻧﻤﻮا وﺗﻄﻮرا  ،اﳌﻨﻈﻤﺔ

اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ:
. /http://arabanticorruption.org/article/24297
 -8ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻴﺎط"،اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺮ ﻲ" و اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ،اﳌﺘﺎح ﻋ

اﻟﺮاﺑﻂ:

/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/10/16
 -9اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﺎح ﻋ اﻟﺮاﺑﻂ:
،/http://arabanticorruption.org/article/24789
 (VIIاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:
 .1اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻟ ا ﺔ اﻟﻌﺮ ﻲ

ﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﻔﺴﺎد :ﻛﺘﺎب اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ،

اﳌﺮﻛﺰاﻟﻠﺒﻨﺎ ﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑ وت .2005 ،
 .2ﻣﺎﺟﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺰاﻣ  ،ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ وﺗﺄﺛ ﺎ ﻋ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
ﻛﺘﺎﺑﺎت.2014 ،
 (VIIIاﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺟﻼل ،ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻠﻌﻠﻮم
ﺳﻼﻣﻴﺔ.2012-2011 ،
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 ﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﺴﯿﺔ-ﻧﯿﺎ
A- Ouvrages
1. Jean Meynaud, Les groupes de pression, « Que sais-je », Québec, 1960.
2. Robert Mathieu, Le guide Mattieu des associations, premier édition, corlet
imprimeur S. A.France, octobre 2005.

B- Thèses et Mémoires
1. Jean KARIMOV Inam, Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption
à travers de l’expérience du conseil de l’Europe , Thèse pour obtenir le grade de
docteur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, école doctorale de droit
international et européen, 2013.
2. Seima SOUISSI, Medias et Groupes de pression la formulation des politique
public au Québec : le cas de la modification du programme des prêt et bourse
d’études, mémoire présenter pour l’obtention de grade maitre és art(M.A), faculté
d’étude supérieure de l’université de Laval, 2007.

C-Articles :

1- Jean Ladriere, « Les groupes de pression et le processus politique global »,
Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 88, 1960. pp 01-18
2- Jeanneney Jean-Noël, « Médias et démocratie: le su, le cru, le dit et le tu »,
Communication et langages. n°106, 4ème trimestre 1995.

D-Documents

1- James Wolfensohn, Président de la Banque Mondiale, dans un discours au Comité
Mondial pour la Liberté de la Presse, Washington, D.C., 8 novembre 1999.
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2- Groupe de travail sur la presse écrite (Président: Jacques LEPRETTE, Rapporteur
général : Henri PIGEAT), Ethique et qualité de l’information, Académie des
Sciences Morales et Politiques, Juin 2003
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مقدمة 01 -------------------------------------------------------------------------------------------
الفصل ألاول
الجماعات الضاغط آلية مستحدثة ملكافحة الفساد 60
املبحث ألاول :إلاطار املفاهيمي للجماعات الضاغطة 08 ----------------------------------------
املطلب ألاول:مفهوم الجماعات الضاغطة 08 ---------------------------------------------------
الفرع ألاول :فكرة الجماعات الضاغطة 09 ------------------------------------------------------
أوال -تعريف الجماعات الضاغطة 09 ------------------------------------------------------------
ثانيا -التفاعل بين جماعات الضغط و ألاحزاب السياسية 11 ---------------------------------
الفرع الثاني :أنواع و تصنيفات الجماعات الضاغطة 14 ---------------------------------------
أوال -الجماعات الضاغطة بحسب طبيعتها 14 ---------------------------------------------------
ثانيا -الجماعات الضاغطة بحسب تنظيمها 16 -------------------------------------------------
ثالثا -الجماعات الضاغطة بحسب أهدافها 17 -------------------------------------------------
املطلب الثاني :خصائص جماعات الضغط 19 --------------------------------------------------
الفرع ألاول :من حيث الوسائل والوظيفة 20 ----------------------------------------------------
أوال  -من حيث الوسائل 20 -----------------------------------------------------------------------
ثانيا -من حيث الوظيفة 21 -----------------------------------------------------------------------
الفرع الثاني :من حيث التأثير على السلطة السياسية22 ---------------------------------------
أوال -تأثير جماعات الضغط على السلطة التشريعية 22 ----------------------------------------
ثانيا -تأثير جماعات الضغط على السلطة التنفيذية 26 ----------------------------------------
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الفرع الثالث :من حيث التنظيم و ألاهداف 27 --------------------------------------------------
أوال :تنظيم جماعات الضغط 27 -----------------------------------------------------------------
ثانيا :أهداف جماعات الضغط 29 ---------------------------------------------------------------
املبحث الثاني :التكريس في القانون الدولي و الداخلي للجماعات الضاغطة 31 --------------
املطلب ألاول :لاعتراف بدور جماعات الضغط في مكافحة الفساد في القانون الدولي 32 ---
الفرع ألاول :تكريس دور الجماعات الضاغطة في إطار اتفاقية ألامم املتحدة 32 -------------
أوال -القرارات املمهدة لسن اتفاقية ألامم املتحدة 33 -------------------------------------------
ثانيا -تكريس دور املجتمع املدني في اتفاقية ألامم املتحدة سنة ( 3002ميريدا)34. ----------.
الفرع الثاني :تكريس دور جماعات الضغط في لاتفاقيات إلاقليمية 37 ----------------------
أوال -اتفاقية لاتحاد إلافريقي ملنع الفساد و مكافحته 37 --------------------------------------
ثانيا -اتفاقية العربية ملكافحة الفساد 39 --------------------------------------------------------
املطلب الثاني :لاعتراف بدور جماعات الضغط في مكافحة الفساد في القانون الجزائري42
الفرع لاول :تكريس دور الجماعات الضاغطة في مكافحة الفساد في القانون الجزائري 43 -
أوال -مكانة الجماعات الضاغطة في الدستور 43 ------------------------------------------------
ثانيا -مكانة الجماعات الضاغطة في التشريع 45 ------------------------------------------------
الفرع الثاني :تجسيد دور جماعات الضغط في مكافحة الفساد 48 ---------------------------
أوال -املطالبة بالتعويض املادي و املعنوي 48 ----------------------------------------------------
ثانيا -التدخل من اجل احترام القانون والتشريع املعمول به 53 -------------------------------
ثالثا -التبليغ أمام القضاء 53 ---------------------------------------------------------------------
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رابعا -التبليغ أمام املنظمات الدولية54 ----------------------------------------------------------
الفصل الثاني
واقع جماعات الضغط في مكافحة الفساد56
املبحث ألاول :آليات عمل جماعات الضغط في مكافحة الفساد58 ---------------------------
املطلب ألاول :دور جماعات الضغط في تعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية 58 -------
الفرع ألاول :تدعيم الشفافية 58 ----------------------------------------------------------------
أوال -رفع مستوى الوعي 60 ------------------------------------------------------------------------
ثانيا -الضغط و التعبئة للوقاية و مكافحة الفساد62 ------------------------------------------
ثالثا -شروط ممارسة الجماعات الضاغطة لدورها في مكافحة الفساد و الوقاية منه 62 --
الفرع الثاني :تدعيم الديمقراطية التشاركية 63 -------------------------------------------------
أوال -املشاركة في ضمان نزاهة لانتخابات 64 ----------------------------------------------------
ثانيا -املشاركة في التشريع و الرقابة 66 -----------------------------------------------------------
ثالثا -مشاركة جماعات الضغط في تدبير الشأن املحلي 68 -------------------------------------
املطلب الثاني تقييم دور جماعات الضغط في مكافحة الفساد 71 ---------------------------
الفرع ألاول :تقييم دور ألاحزاب السياسية في مكافحة الفساد 72 -----------------------------
أوال :أداء ألاحزاب السياسية في مكافحة الفساد 72 --------------------------------------------
ثانيا :تطوير أداء ألاحزاب السياسية في مكافحة الفساد 74 ------------------------------------
الفرع الثاني :تقييم دور الجمعيات في مكافحة الفساد 76 -------------------------------------
أوال :أداء الجمعيات في مكافحة الفساد 76 ------------------------------------------------------
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ثانيا :تطوير أداء الجمعيات في مكافحة الفساد 79 ----------------------------------------------
املبحث الثاني :نماذج عن جماعات الضغط في مكافحة الفساد 82 ---------------------------
املطلب ألاول :جماعات الضغط ملكافحة الفساد على مستوى الدولي 82 ---------------------
الفرع ألاول :منظمة الشفافية العاملية83 --------------------------------------------------------
أوال -نشأة منظمة الشفافية الدولية 83 ---------------------------------------------------------
ثانيا -أسباب إنشاء منظمة الشفافية الدولية 84 -----------------------------------------------
ثالثا -تنظيم املنظمة الشفافية الدولية 84 ------------------------------------------------------
رابعا -عمل منظمة الشفافية الدولية 85 --------------------------------------------------------
الفرع الثاني :املنظمة العربية ملكافحة الفساد 88 -----------------------------------------------
أوال -تعريف املنظمة املنظمة العربية ملكافحة الفساد 88 --------------------------------------
ثانيا -تنظيم املنظمة العربية ملكافحة الفساد 88 -----------------------------------------------
ثالثا -أهداف املنظمة العربية ملكافحة الفساد 89 ----------------------------------------------
رابعا -نشاط املنظمة العربية ملكافحة الفساد 89 -----------------------------------------------
املطلب الثاني :وسائل إلاعالم في مكافحة الفساد 92 --------------------------------------------
الفرع ألاول :دورإلاعالم في مكافحة الفساد 92 --------------------------------------------------
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دور اﶺﺎ ﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﰲ ﻣﲀﲿﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻠﺧص

ﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ وﻟ ﻮ ﺎ ﺟﺮ ﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﻜﻴﺎن اﳌﺠﺘﻤﻊ
إﻻ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ،ﻓﺔ وﻣ ﺎﻓﺤ ﺎ

ﻌﺘ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺑ ن ﻓﺎت اﻟ

ا ﺘﻤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺬﻩ

 ﻟﺬﻟﻚ أﻣﻠﺖ اﻟﻀﺮورة إﻳﺠﺎد وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى،اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﻌﺪ ﺎﻓﻴﺎ وﻣﺠﺪﻳﺎ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﺬﻩ اﻟﻈﺎ ﺮة
ﻟﻴﺎت ا ﺪﻳﺪة اﻟ

 وﻣﻦ ﺑ ن ﺬﻩ،ﻣﻮاز ﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﺮﺿ ﺎ ا ﺪ وﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﺪول ﻧﺠﺪ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻣ ﻢ وﻣﻜﻤﻞ ﳌﺤﺎر ﺔ
ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

اﻟﻀﻐﻂ و اﻟﺘﺄﺛ ﻋ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ

اﺗﺨﺬت أ ﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
 ﳌﺎ ﻟ ﺎ ﻣﻦ دور،اﻟﻔﺴﺎد
.ﻟﻠﻔﺴﺎد

Résumé
La corruption est l'un des phénomènes qui menacent la stabilité de l'Etat et parce que
c'est un crime qui affecte la société. Les politiques des états ont été préoccupées par la
prévention et le contrôle de ce fléau. L’intervention de l'Etat par

les méthodes

traditionnelles n’est plus suffisante et convenable pour affronter ce phénomène. Parmi ces
nouveaux mécanismes, devenus très importants dans les pays, figurent les groupes de
pression qui jouent un rôle important et complémentaire dans la lutte contre la corruption,
car ils exercent des pressions et influent sur le pouvoir et sensibilisent les citoyens sur les
effets négatifs de la corruption.
Abstract
Corruption is one of the pests that threaten the stability of the state and because it is a
crime that affects society. State policies have been preoccupied with the prevention and
control of this scourge. State intervention in traditional methods is no longer sufficient and
feasible to deal with this phenomenon. Among these new mechanisms, which have become
very important in the countries, are the lobbies that play an important and complementary
role in the fight against corruption, as they exert pressure and influence power and educate
citizens about the negative effects of corruption.

