 اآلثار وسبُل مكافحته،واقع الفشاد املالي واإلداري يف ليبيا

 اآلثـــــار وسبـــُل مكافحتـــــه،واقــــع الفشــــاد املالــــي واإلداري يف ليبــــيــــا
 ترهونة/  كلية العلوم اإلدارية واملالية/  جامعة الزيتونة/ عادل حمند الشرجبي.د
 كليــــــــــة االقتصــــــاد والتجارة/  جامعة املرقــب/  عبدالشالم حمند املايــــل.د

7 ادللخص
 واقرتاح بعض احللول اليت، واآلثار ادلرتتبة من ىذا الفساد على أجهزة الدولة،ىدفت الدراسة إىل معرفة واقع الفساد ادلايل واإلداري بالدولة الليبية
 واألحباث اليت تناولت، والدوريات العلمية، وادلقاالت، مت استخدام ادلنهج الوصفي من خالل الكتب.من شأهنا احلد من ىذه الظاىرة ومكافحتها
 كما مت االستعانة بالتقارير الصادرة عن، وطرق مكافحتو، وأثاره، وأسبابو، وأنواعو، ومظاىره، وذلك بالتطرق دلفهوم الفساد،ادلوضوع قيد الدراسة
 أكدت نتائج الدراسة بأن األسباب احلقيقية للفساد. وتقارير منظمة الشفافية الدولية، م6103 ديوان احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية لسنة
 باإلضافة إىل استغالل شرحية كبرية من ادلسئولني وادلوظفني،بقطاعات الدولة يرجع إىل االنقسام السياسي احلاصل بالدولة الليبية واالنفالت األمين
 كذلك انتشار الفساد ادلايل يف، وحمسوبية، انتشار الفساد اإلداري بشتئ صوره من وساطة.ذلذا االنقسام وخمالفة القوانني والتشريعات ادلعمول هبا
. وغريىا من التجاوزات ادلالية وادلستندية، وصرف ادلكافآت لغري مستحقيها،كافة قطاعات الدولة وذلك من خالل العقود واالعتمادات الومهية
. واعتمادات ومهية وغريىا من التجاوزات، وهتريب عملة،تضرر االقتصاد اللييب وبشكل كبري نتيجة ذباوزات القطاع ادلصريف من غسيل اموال
 العمل دببدأ اإلدارة الرشيدة واليت ينبغي فيها.أوصت الدراسة بتفعيل األجهزة األمنية واليت من خالذلا مُيكن مكافحة الفساد بالدولة الليبية
.االىتمام دبكوناهتا واليت أطلق عليها الباحثون مثلث احلكم الرشيد
 ليبيا، الفساد ادلايل واإلداري7 كلمات مفتاحية
Abstract
The study aimed to clarify the reality of financial and administrative corruption in Libya, and the
implications of it on the organs of the state, as well proposing some solutions that would reduce and combat
this phenomenon. Descriptive approach was used through books, articles, scientific periodicals and
researches on the subject by addressing the concept of corruption, its manifestations, types, causes, effects
and ways of combating it. The reports issued by the Audit Bureau and the Administrative Control Board
for 2016, and Transparency International reports.
The results of the study confirmed that the real causes of corruption is due to the political division in Libya
and the security chaos, in addition to the exploitation of a large segment of officials and employees for this
division and violation of laws and legislation in force. The spread of administrative corruption in various
forms of mediation and favoritism, as well as the spread of financial corruption in all sectors of the State
through the contracts and credits imaginary, and the disbursement of bonuses for non-beneficiaries, and
other financial and documentary violations. Libyan economy has been badly affected by the banking
sector's excesses of money laundering, currency smuggling, fictitious appropriations and other abuses. The
study recommended activating the security services through which it is possible to combat corruption in
Libya. Attention should be paid to the work of the principle of good governance and its components, which
the researchers called the triangle of good governance.
Keywords : Financial and Administrative Corruption, Libya
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ادلقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 7
الفساد ىذا اظتصطلح الذي ُوجد قبل وجود اإلنساف على سطح ىذا الكوكب أصبح اطتطر الذي يُهدد الكثَت من الدوؿ ،حيث

يعيش أكثر من ( )6مليارات نسمة يف دوؿ يتفشى فيها الفساد بشكل أو بآخر ،وىذا وفق تقرير منظمة الشفافية العاظتية لسنة
 2017ـ ،واألدىى واألنكى إف الدوؿ اليت تُعاين من الفساد ومبختلف صوره ىي الدوؿ العربية واالسالمية ،حيث أكد التقرير بأف
 6دوؿ من أكثر الدوؿ فساداً يف العامل عربية ىي؛ سوريا ،العراؽ ،الصوماؿ ،السوداف ،اليمن ،ليبيا ،وذلك بسبب انعداـ االستقرار
السياسي والنزاعات الداخلية ،ولألسف احتلت ليبيا اظترتبة  170من واقع  176دولة مت قياس معدالت الفساد فيها ،بينما كانت
الدوؿ األكثر شفافية واليت تكاد ختلو من ال فساد تقع خارج اطتارطة العربية واإلسالمية .ال توجد دولة يف العامل خالية من الفساد
واظتفسدين ،أال اف الفساد يُعد ظاىرة غربية يف بعض الدوؿ ومستهجنة من قبل الكثَتين ،بينما يف دوؿ آخرى ُنتكن السيطرة عليو،

يف حُت يُشكل ظاىرة مألوفة يف دوؿ آ خرى وأصبح ثقافة قد يفتخر البعض مبا يقوـ بو من فساد على الصعيد الشخصي
واالجتماعي .تأسيساً على ما سبق تأيت الدراسة اضتالية لتسليط الضؤ على ىذه الظاىرة يف ليبيا ظتعرفة واقع الفساد اظتايل واإلداري
واألثار اظتًتتبة على ىذا الفساد ووضع بعض االقًتاحات ظتعاصتتو ومكافحتو.
الدراسات السابقة 7
يُعترب موضوع الفساد من اظتواضيع اظتهمة حيث مت تناولو بالدراسة والبحث يف رتيع الدوؿ النامية منها واظتتقدمة دوف استثناء ،وذلك

على كافة اظتستويات احمللية ،واإلقليمية ،والدولية ظتا يُشكلو من خطر على كافة القطاعات اطتدمية ،واالنتاجية ،والصناعية ،إف
الدراسات اليت تناولت الفساد يف ليبيا متنوعة ومتعددة وسيتم يف ىذا اصتانب الًتكيز عليها وسرد نتائجها وبياف حجم الفساد
اظتستشري بالقطاعات اظتختلفة .توصلت دراسة (زكري  ،)2013إىل إف ضعف متابعة حتصيل الضرائب والرسوـ وسائر اإليرادات
يُعترب من أكث ر العوامل اليت تزيد من الفساد اظتايل بالشركات واظتؤسسات العامة ،كما مل حتتوي قوانُت وتشريعات ديواف احملاسبة اللييب
على االجراءات الالزمة اليت كتب أف يقوـ هبا الديواف من أجل الرقابة اإللكًتونية .أكدت دراسة (بن رتعة ورحاب  )2017إىل إف

بعض اظتوظفُت واظتسؤولُت ال لترصوف على وقت العمل ،وااللتزاـ باألسس واظتعايَت اظتنظمة للعمل ،يف حُت أكد (القيب  )2017يف
دراستو إىل أف اـتفاض مستوى الرواتب واألجور اظتدفوعة للعاملُت بقطاع الصحة (مستشفى ابن سيناء بسرت) من األسباب
الرئيسية النتشار ظاىرة الفساد اإلداري ،من ناحية آخرى أكدت دراسة (الصادؽ ومليطاف  ،)2017إىل إف مرتبات العاملُت
باظتصارؼ التجارية مبدينة مصراتة متدنية وال تتناسب وتكاليف اضتياة ،وأف أنظمة اظتسائلة باظتصارؼ قيد الدراسة ليست باظتستوى
اظتطلوب وال تعمل على منع التصرفات اطتاطئة للموظفُت باظتصارؼ ،كما إف عمليات االختيار والتعيُت تُسيطر عليها العالقات
اطتاصة أو الواسطة وبالتايل تعيُت غَت اظتؤىلُت ،وكثَت من التعامالت اإلدارية يشوهبا الغموض وال تتسم بالشفافية والوضوح .من
جانب آخر أكد أبوغفو ( )2017بأف ضعف االىتماـ هبيكلية الرواتب وعدـ حتقيق التوازف بُت مستلزمات اظتعيشة ومستوى األجور
يشجع موظفُت قطاعات الدولة الرتكاب الفساد ،كما إف غياب القيم مثل العدالة واألمانة والنزاىة واإلخالص يف العمل تسبب
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تفشي الفساد اإلداري واظتايل ،وزيادة اإلنفاؽ على قطاعات غَت منتجة يؤدي إيل إتاحة غتاؿ أكرب للسرقة واالختالس ،ومن ناحية

آخرى أكدت نتائج دراسة (الصويعي  )2017على وجود ؽتارسات وسلوكيات غَت أخالقية كالوساطة ،واحملاباة ،وعرقلة إلجراءات
العمالء باإلدارة العامة جبامعة بنغازي ،واتضح أيضاً أف ىناؾ غياب للحوافز واظتكافآت ،إضافة إىل وجود قصور يف حتسُت نظاـ
الرواتب ،ؽتا يؤدي إىل اإلخالؿ يف حتقيق التوازف بُت مستلزمات اظتعيشة ومستوى األجور .توصلت دراسة (إنبية  ،)2017إىل أف
الفساد يف ليبيا مستشري تقريباً يف كل مؤسسات الدولة ،حيث ازدادت ىذه الظاىرة انتشارا خالؿ السنوات 2015-2011
نتيجة لعدـ االستقرار السياسي واالنفالت األمٍت ،والصراع السياسي ،كما إف مؤسسات الدولة تأثرت تأثَتاً كبَتاً السيما القطاع
النفطي حيث وصلت خسائر الدولة يف ىذا القطاع إىل  98مليار دوالر تقريباً.
تأسيساً على نتائج الدراسات الواردة أعاله فإف الفساد بالدولة الليبية متفشي مبعظم أجهزة الدولة ،وبكل القطاعات اطتدمية،
واالنتاجية ،والصناعية ،ومبا أف الدراسات اظتشأر إليها أعاله وغَتىا قد اعتمدت وبشكل كبَت على استخداـ االستبياف يف الوصوؿ
ُ
إىل نتائجها ،باإلضافة إىل إهنا تناولت قطاع واحداً من قطاعات الدولة ،أو تناولت مؤسسة أو منظمة واحدة فقط كجامعة أو
مستشفى أو مصرؼ أو ما يف حكمهم؛ فالدراسة اضتالية ختتلف عن الدراسات السابقة من حيث اظتنهج اظتتبع وذلك باعتمادىا
على البيانات والتقارير الصادرة عن اصتهات اظتناط إليها مكافحة الفساد سواء على الصعيد احمللي (ديواف احملاسبة اللييب ،وىيئة
الرقابة اإلدارية) ،أو على الصعيد الدويل (منظمة الشفافية الدولية) ،لتبياف حجم الفساد بالدولة.
مشكلة الدراسة 7
إف الفساد أحدى أىم األخطار اليت يواجو الدوؿ اظتتقدمة والنامية على حداً سواء ،ومن أجل مكافحتو واضتد منو أُنشئت العديد
من اظتنظمات احمللية والدولية ،حيث أىتمت اظتنظمات احمللية منها بالشأف الداخلي وأصبحت أدوات رقابية للحد منو ،يف حُت
كانت مهمة اظتنظمات الدولية واليت على رأسها اظتنظمة الدولية للفساد وضع معايَت تبُت حجم الفساد بالدوؿ النامية واظتتقدمة،
وذلك من خالؿ تقارير سنوية تصدرىا تبُت حجم الفساد يف كل دولة من دوؿ العامل وفق معايَت ػتددة ومعروفة سلفاً .وبناءً على

ىذه اظتعايَت ووفق تقرير اظتنظمة الدولية للفساد لسنة  2016ميالدي فقد أحتلت ليبيا اظترتبة ( )170من واقع ( )176دولة على
مستوى العامل ،من ناحية آُخرى أشارت التقارير الصادرة عن اصتهات ذات العالقة مبكافحة الفساد بالدولة الليبية ومنها على سبيل
اظتثاؿ تقارير ديواف احملاسبة لسنة  2016ميالدي إىل أف حجم الفساد بأجهزة الدولة الليبية مستشري مبعظم أجهزة الدولة ،ووفق
ىذه التقارير فقد مت تقسيم الفساد إىل ثالث أقساـ رئيسية ىي ؼتالفات مالية ،ومصروفات تفوؽ اظتبالغ اظتخصصة للصرؼ ،وصرؼ
أمواؿ بدوف وجو حق أو بدوف مستندات ،كما تسبب ىذا الفساد يف رفع دعاوي ضد الدولة الليبية ،باإلضافة إىل أف الفساد قد
طاؿ الصناديق السيادية للدولة الليبية ،والقطاع اظتصريف وكذلك قطاع النفط وغَته من القطاعات اضتيوية بالدولة الليبية (بن رتعة

ورحاب 2017؛ القيب 2017؛ الصادؽ ومليطاف 2017؛ أبوغفو 2017؛ الصويعي 2017؛ إنبية  .)2017تأسيساً على ما تقدـ فهذا
البحث ػتاولة لتبياف حجم الفساد اظتايل واإلداري بالدولة الليبية ،وأسباب ىذا الفساد وىو أيضاً ػتاولة لتوضيح اطتطر الذي يهدد
الدولة الليبية من الناحية االقتصادية واإلدارية من جراء ىذا الفساد اظتستشري يف معظم مفاصل الدولة.
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تساؤالت الدراسة 7
تسعى الدراسة اضتالية لإلجابة على التساؤالت التالية :
 .1ما حجم الفساد اظتايل واإلداري بالدولة الليبية؟
 .2ما األسباب اليت أدت إىل وجود ىذا الفساد بالدولة الليبية؟
السبل والوسائل اليت من شأهنا اضتد من حجم الفساد بالدولة الليبية؟
 .3ما ُ
أىداف الدراسة 7

بُنيت الدراسة على عدة أىداؼ ُنتكن إكتازىا يف اآليت :

 .1التعرؼ على حجم الفساد اظتايل واإلداري بالدولة الليبية استناداً على التقارير الصادرة عن اصتهات الرقابية ذات العالقة.
 .2معرفة أىم األسباب اليت أدت إىل وجود ىذا الفساد بالدولة الليبية.
 .3اقًتاح ُرتلة من التوصيات اليت من شأهنا مكافحة أو التقليل من حجم الفساد بالدولة الليبية.
أمهية الدراسة 7
تتمثل أقتية الدراسة يف طرح موضوع الفساد والذي تُعاين منو الدولة الليبية يف رتيع مفاصلها بُغية الوصوؿ إىل ُرتلة من التوصيات

اليت من شأهنا ػتاربة ىذه الظاىرة ومكافحتها واضتد منها حىت ُنتكن أف يتحسن أداء القطاعات واألنشطة االقتصادية اظتختلفة.
منهجية الدراسة 7
اتبع الباحثاف يف ىذه الدراسة اظتنهج التارمتي ،واظتنهج الوصفي لدراسة ظاىرة الفساد يف لبيبيا وفق اآليت :

 . 1اظتنهج التارمتي  :مت من خاللو البحث يف التقارير الصادرة عن اصتهات ذات العالقة مبكافحة الفساد سواء على اظتستوى احمللي
أو الدويل.
 .2اظتنهج الوصفي :من خالؿ ىذا اظتنهج مت التطرؽ إىل مفهوـ الفساد بشكل عاـ ،ومن مت التطرؽ إىل أنواعو ،أسبابو ،أثاره ،وذلك
من خالؿ الكتب واظتراجع ،والدراسات اليت تناولت اظتوضوع قيد الدراسة على اظتستوى احمللي ،واالقليمي ،والدويل.
حدود الدراسة 7
اقتصرت حدود الدراسة على تقارير ديواف احملاسبة ،وىيئة الرقابة اإلدارية ،ومنظمة الشفافية الدولية.

اجلانب النظري 7
مفهوم الفساد :

الفساد يف اللغة مصدر الفعل (فسد) وىو ضد صلُح (والفساد) ،فيقاؿ فسد الشيء أي بطُل واضمحل ،ويأيت التعبَت على ٍ
معاف
َ َ
َ

عدة حبسب موقعو ،ومن معاين الفساد أيضاً (اصتدب أو القحط) ،وقد ورد الفعل فسد ومشتقاتو يف القرءاف الكرمي يف أكثر من
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ستسُت موضعاً بدالالت ؼتتلفة ومتعددة ففي بعض اظتواضع جاء مبعٌت الطغياف والتجرب ،ومبواضع آخرى مبعٌت العصياف ألمر هللا ،ويف
أحياناً آخرى مبعٌت فساد اضترث والنسل ،وقد ُتوعد هللا عز وجل يف آيات آخرى مرتكيب الفساد بالعذاب الشديد يف الدنيا واآلخرة،

وىذه بعض اآليات الدالة على ىذه اظتعاين وغَتىا من اظتعاف اآلخرى اليت وردت يف القرءاف الكرمي:
ظَهر الْ َفساد ِيف الْبػ ِر والْبح ِر ِمبا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يػَْرِجعُو َف
َ
َُ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بػَ ْع َ
ََ ْ ْ
َّ َ َ ْ
ََ
(سورة الروـ اآلية.)41
ِ ِ ِ
ِِ
ك الد ِ
ِ
يدو َف ُعلُِّوا ِيف ْاأل َْر ِ
ُت (سورة القصص اآلية.)83
ين َال يُِر ُ
ض َوَال فَ َس ًادا ۚ َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ت ْل َ ُ
َّار ْاآلخَرةُ َْؾت َعلُ َها للَّذ َ
َّ ِ
ض فَسادا أَ ْف يػ َقتَّػلُوا أَو يصلَّبوا أَو تػُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ َال ٍ
َِّ
ؼ أ َْو يػُْنػ َف ْوا ِم َن
ين ُلتَا ِربُو َف َّ
َ ْ ْ َُْ ُْ ْ
ْ َُُ ْ
اَّللَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َف ِيف ْاأل َْر ِ َ ً ُ
إفتَا َجَزاءُ الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
ي ِيف ُّ
يم (سورة اظتائدة اآلية.)33
ض ۚ َٰذَل َ
الدنْػيَا ۚ َوَعتُ ْم ِيف ْاآلخَرةِ َع َذ ٌ
ك َعتُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
إف مفهوـ الفساد يف غتاؿ اإلدارة شأنو شأف العديد من اظتفاىيم اإلدارية فلو أكثر من تعريف وذلك نظراً الختالؼ اظتدارس اليت

تناولت ىذا اظتصطلح؛ ففي ىذا اإلطار تناولت العديد من اظتنظمات الدولية مفهوـ الفساد واىتمت بوضع العديد من التعريفات
حيث عرفتو منظمة الشفافية الدولية " بأنو كل عمل يتضمن سوء استخداـ اظتنصب العاـ لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسو أو
رتاعتو" ،ومن ناحية آُخرى عرؼ صندوؽ النقد الدويل ( )FMlبأنو عالقة األيدي الطويلة اظتعتمدة اليت هتدؼ إىل استحصاؿ
الفوائد من ىذا السلوؾ لشخص واحد أو غتموعة ذات عالقة بُت األفراد ،كما عرفت موسوعة العلوـ االجتماعية الفساد على أنو "
سوء استخداـ النفوذ العاـ لتحقيق أرباح خاصة" ،وقد تناوؿ الكثَت من الباحثُت يف غتاؿ العلوـ اإلدارية واالقتصادية بوضع العديد
من التعريفات منها على سبيل اظتثاؿ " النشاطات اليت تتم داخل اصتهاز اإلداري وتؤدي إىل اؿتراؼ ذلك اصتهاز عن ىدفو الرشتي
لصاحل أىداؼ خاصة سواء كاف ذلك بصيغة متجددة أو مستمرة وسواء كاف ذلك بأسلوب فردي أو رتاعي منظم" (زويلف واللوزي

 ، )1993كما عرفو آخروف بأنو " اإلجتار بالوظيفة العامة والتعدي على اظتاؿ العاـ وىو تعيُت األقارب واألصدقاء يف مواقع متقدمة
يف اصتهاز الوظيفي دوف كفاءات ودوف وجو حق" (القريويت ،)2001 ،كما يعترب الفساد اإلداري نوعا من السلوؾ اظتخالف لألعراؼ
االجتماعية والقيم الدينية واألخالقية ،بقصد حتقيق منافع شخصية .يتضح من التعريفات السابقة وعلى اختالؼ مشارهبا وأنواعها
إهنا رتيعاً أتفقت وبشكل كبَت على سوء ىذه الظاىرة واآلثار السلبية اليت تًتكها يف كل مستويات اضتكومة ،ومؤسساهتا ،وىياكلها
التنظيمية ،وتعترب ىذه الظاىرة وبائية يف معظم دوؿ العامل اظتتقدمة منها والنامية .إف ظاىرة الفساد عتا مسببات أو أسباب كلما
توفرت البيئة اظتالئمة عتذه األسباب كلما كاف الفساد متفشي يف معظم أجهزة الدولة ،وأسباب الفساد كثَتة ،ومتنوعة ،وينبغي
معرفتها ،ودراستها حىت تتمكن األجهزة الرقابية بشكل خاص وأجهزة الدولة بشكل عاـ من اضتد من ىذه الظاىرة اعتدامة.
أسباب الفساد 7
إف أسباب انتشار الفساد مبختلف صوره وأنواعو يُعزى إىل ُرتلة من األسباب أو العوامل اليت يكوف عتا األثر الكبَت يف انتشار ىذه

الظاىرة ،فعلى سيبل اظتثاؿ يرى (جربيل  )2010إف من أىم األسباب أو العوامل اليت تسبب يف ارتفاع معدؿ الفساد؛ أسباب عامة

عتا عالقة باظتفاىيم واظتعتقدات السائدة بالدولة بشكل عاـ وتتمثل يف (اظتفاىيم اطتاطئة ،القصور يف تطبيق العقوبات ،اختيار قيادات
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غَت كفؤة ،قوانُت ولوائح غَت موضوعية ،ضعف دور الرقابة واإلعالـ ،غياب منظمات اجملتمع اظتدين ،غياب تطبيق اإلدارة العلمية

مبؤسسات الدولة) ،وأيضاً األسباب الفردية تُعترب سبباً يف تفشي الفساد واظتتمثلة يف (الوضع اظتعيشي ،غياب العدالة ،فقداف القدوة)،
من ناحية آخرى يرى كل من (الغناـ 2011؛ زويلف واللوزي  ،)1993بأف من أىم العوامل اظتؤثرة يف انتشار الفساد العوامل
االجتماعية ،والعوامل االقتصادية ،والعوامل السياسية ،والعوامل اإلدارية.
إف األسباب أو العوامل اظتشأر إليها أعاله منفردة أو غتتمعة تؤدي إىل أنتشار الفساد فكلما كانت البيئة االجتماعية ضعيفة وتعتمد
ُ
على القبيلة ،واصتهوية مع انتشار الفقر واصتهل ،وضعف الوازع الديٍت والثقايف ،ىذا كلو من شأنو أف يُساىم يف ارتفاع معدالت
الفساد وبشكل كبَت ،كما إف العوامل االقتصادية عتا تأثَتاً يف تفشي ىذه الظاىرة فتدين مستوى اظترتبات ،وغالء اظتعيشة يعترباف من
األسباب اصتوىرية يف انتشار الرشوة واالبتزاز واالختالس ،يف حُت إف البيئة السياسية الضعيفة أو اظتتسلطة والدكتاتورية من خالؿ
سي طرهتا على معظم اظتشروعات واظتعامالت العامة واطتاصة بالدولة ،مع بقاء القيادات لفًتات طويلة يف قيادة اظتنظمات والدولة،
وعدـ االلتزاـ مببدأ الفصل بُت السلطات التشريعية والتنفيذية بالدولة ،وتدين مهنية األجهزة الرقابية بالدولة ،والتحوالت السياسية
واالقتصادية وا الجتماعية الغَت مدروسة ،وضعف اإلرادة السياسية والًتدد يف اختاذ االجراءات الوقائية والعالجية الناجعة؛ ىذا كلو
من شأنو أف يؤدي إىل انتشار الفساد بُت أفراد اجملتمع ،أما فيما متص البيئة اإلدارية فهي وال شك عتا التأثَت الواضح يف تفشي
الفساد وذلك من خالؿ اظتمارسات اإلدارية اطتاطئة واليت منها على سيبل اظتثاؿ ال اضتصر الوساطة واحملسوبية وغَتىا من األسباب
(الشواورة .)2009

أنواع الفساد 7
تعددت أنواع الفساد وفق النظرة اليت نظر من خالعتا الباحثُت واألكادنتيُت هبذا اجملاؿ وعلى ىذا األساس فقد مت تقسيم الفساد إىل
عدة أنواع منها :
 -1فساد كبَت وفساد صغَت .
 -2فساد دويل وفساد ػتلي .
 -3الفساد اظتنظم وغَت اظتنظم .
 -4فساد القمة فساد مؤسسي وفساد بَتوقراطي
 -5الفساد اصتزئي والفساد الشامل
 -6الفساد الروتيٍت والفساد التواطؤي *

1

للمزيد من ادلعلومات خبصوص أنواع الفساد مُيكن االطالع على ادلراجع التالية7

1

طاىر حمسن الغاليب ،صاحل مهدي العامري ( ،)6112ادلسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال 7األعمال واجملتمع ,عمان ،دار وائل.
جنم عبود ( ،)6111أخالق اإلدارة يف عامل متغري ،ادلنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،القاىرة.

حممود صالح الدين فهمي ( ،)0661الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض.
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 .7الفساد حسب طبيعتو؛ فساد مايل ،فساد إداري ،فساد اجتماعي ،فساد سياسي ،فساد ثقايف ،فساد حضاري وغَتىا من
األنواع ،وكل نوع من ىذه األنواع لو آثاره السلبية اليت هتدـ القيم اليت يؤمن هبا اجملتمع ،وليست بالضرورة أف تُوجد رتيعها
مبنظمة أو بدولة ما ،ولكن أي نوع من ىذه األنواع قد لتتوي على األنواع اآلخرى من الفساد بطريقة أو بآخرى؛ فعلى سيبل
اظتثاؿ مىت وجد الفساد اإلداري واظتتمثل يف "وضع الرجل الغَت مناسب يف اظتكاف الغَت مناسب" قد يتسبب ذلك يف إختاذ
قرارات غَت صحيحة تؤدي إىل وجود فساد كبَت باظتنظمة ،أو فساد مايل من رشوة ،واختالس وغَتىا ،ومن ناحية آخرى عندما
ي كوف ىناؾ فساد سياسي قد ينتج عنو تالعب باالنتخابات أو ما شأبو ؽتا يؤدي إىل شراء ذمم ،أو تزوير يف الكثَت من الوثائق
واظتستندات ،وىذا من شانو أف يؤدي إىل تفكك منظومة القيم واألخالؽ بالدولة ،واألدلة والشواىد على ذلك كثَتة فما تعانيو
الكثَت من دوؿ العامل اليوـ من اهنيار يف القيم ،والعادات والتقاليد ،واألخالؽ اضتميدة خَت دليل على ذلك ،وليبيا ليست مبنائ
عن مثل ىذه االخًتاقات (الغاليب والعامري 2005؛ عبود 2000؛ فهمي.)1994 ،
أثار الفساد 7
بالنظر ظتفهوـ الفساد الذي مت التطرؽ إليو يف طيات ىذه الدراسة يالحظ بأف استغالؿ اظتنصب واضتصوؿ على منافع مادية أو
معنوية بدوف وجو حق من خالؿ ؼتالفة النظم ،والقوانُت ،واللوائح اظتعموؿ هبا سواء على اظتستوى الفردي أو اظتؤسسي أو الدولة،
فإف ىذا وال شك لو اآلثار السلبية على كافة اصتوانب اضتياتية للدولة ككل ومن أىم ىذه اآلثار ما يلي :
 -1اآلثار االجتماعية  :إف أثر الفساد على منظومة اظتثل ،والقيم ،واألعراؼ ،والعادات ،والتقاليد اليت يتمتع هبا اجملتمع ،واظتتمثلة يف
ُ
البيئة االجتماعية واضح وجلي ،وذلك من خالؿ التغيَتات اليت حتدث يف اجملتمع؛ فالفساد لو انعكاساتو اطتطَتة يف عملية تنشئة
األطفاؿ والشباب فتمتع الفاسدين مبزايا ،ووضع مادي مريح ،ومستوى اجتماعي أفضل بسبب الرشاوى والعموالت وغَتىا،
ىذا من شأنو أف يكوف حافزا لسلوكهم ىذا اظتسلك ،وػتفزاً عتم للسلوؾ الفاسد ،كما إف الفساد الذي يستشري باصتهاز
الضرييب واألجهزة الرقابية بالدولة يؤدي إىل عدـ حتقيق العدالة االجتماعية بُت أفراد اجملتمع ،ويكوف سبباً يف انتشار االمراض
واألوبئة اليت تعصف بالبالد وذلك من خالؿ الرشاوى اظتنتشرة بُت أفراد األجهزة الرقابية بالدولة (الغناـ .)2011
 -2اآلثار االقتصادية  :اف أثر الفساد على االقتصاد يبدؤ واضحاً وجلياً من خالؿ االختناقات االقتصادية اليت تعصف باظتنظمات
والدوؿ اليت تُعاين من الفساد ،فالفساد يفتح اجملاؿ للكسب غَت اظتشروع ويؤدي إىل أرتفاع االسعار من خالؿ الرشاوى
والعموالت اليت تُدفع للمرتشُت ،كما أف الفساد يُساعد يف تنفيذ العديد من اظتشروعات اضتكومية اليت تعترب ذات مردود اقتصادي
منخفض ولكن جرى تنفيذىا نظراً لعالقات الفساد اظتوجودة بالدولة ،باإلضافة إىل ذلك فإف هتريب األمواؿ للخارج وكذلك
هتريب اظتواد واألجهزة وهتريب اآلثار كل ىذا من شأنو أف يُساىم يف تدمَت االقتصاد الوطٍت ،كما يؤدي التهرب الضرييب إىل فقداف

الدولة صتزء كبَت من إيراداهتا ،وال تقف اطتسائر على األمواؿ اليت انُفقت فقط ولكنها دتتد لتشمل اطتسائر اإلنساف وذلك من
خالؿ اإلعداد غَت اصتيد للموارد البشرية اظتطلوبة والضرورية لعمليات التنمية يف شتئ اجملاالت (الغناـ  .)2011أكد (إنبيو )2017
بأف الفساد يؤدي إىل ضعف االستثمارات وىروب رؤوس األمواؿ خارج البالد ويزيد من حجم البطالة والفقر ،كما إنو يقف
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حاجزاً أماـ التنمية االقتصادية للدوؿ فهو نتنح فرصة للمستثمرين وأصحاب اظتشاريع لتقدمي مشاريع وخدمات دوف اظتستوى
العمالت والرشاوى اليت ُدتنح للمراقبُت على ىذه اظتشروعات ،ومن ناحية
اظتطلوب وال ترقى ظتعايَت اصتودة اظتعروفة وذلك من خالؿ ُ

آخرى فإف الفساد يكوف سبباً رئيسياً يف تدين اطتدمات الصحية والتعليمية وغَتىا من اطتدمات العامة .يؤثر الفساد وبشكل
مباشر على التنمية ،وذلك حبدوث خلل يف النظاـ اظتايل للدولة بارتفاع معدالت التضخم باإلضافة إىل أنو يضخم تكاليف
اظتشًتيات اضتكومية ويؤدي إىل االختالس واـتفاض إيرادات الدولة وزيادة نفقاهتا ،ؽتا يدفعها لالستدانة من اظتصارؼ اظتركزية ،كما
إنو كتعل الدولة عاجزة عن تقدمي اطتدمات العامة فيؤدي ذلك إىل تراجع النمو االقتصادي ،وىذا كلو من شأنو أف يؤدي إىل
ازدياد حدة الفجوة بُت طبقات اجملتمع وترتفع مستويات الفقر والبطالة ،وتدين مستوى اطتدمات العامة مثل الصحة ،والتعليم
وخدمات الكهرباء والصرؼ الصحي.
 -3اآلثار السياسية  :إف الفساد يعمل على إحداث فجوة بُت اظتواطنُت والنظاـ السياسي السائد ،وىذا يتأتى من شعورىم بالغنب
والظلم ويدفعهم إىل مساندة القوى اظتعارضة لإلطاحة هبذه األنظمة بسبب االستياء من الفساد اظتنتشر بأجهزة الدولة اظتختلفة،
وىذا يؤدي إىل صتؤ الكثَت من اظتواطنُت الستخداـ العنف والثورة ضد النظاـ القائم ،ويُساىم الفساد يف التقليل من شرعية النظاـ

السياسي ؽتا كتعل والء األفراد للقبيلة أو العشَتة أكثر من والئهم للدولة ويبحثوف على مصاضتهم اطتاصة أكثر من االىتماـ

بالصاحل العاـ (الغناـ .)2011
أشكال الفساد اإلداري 7
ختتلف أشكاؿ الفساد اإلداري حسب البيئة ،فقد نتارسو فرد أو مؤسسة ،بقصد حتقيق منافع اقتصادية أو سياسية أو غَتىا من
اظتنافع ،ومن أىم أشكالو ما يلي:
 -1التقاعس واإلقتاؿ يف أداء الواجب
 -2استغالؿ الوظيفة العامة يف حتقيق أغراض شخصية
 -3التسيب وإقتاؿ مصاحل اظتواطنُت وعرقلتها
 -4الوساطة واحملسوبية والرشوة
 -5اخًتاؽ القوانُت واللوائح وتسخَتىا لألغراض الشخصية
 -6تزوير اظتستندات والوثائق والتهرب الضرييب
 -7استغالؿ الثقة واضتصانة اظتمنوحة للبعض حبكم الوظائف اظتسندة إليهم
 -8التآمر وتوريط الشرفاء لضمهم لقائمة الفاسدين واستغالؿ اظتاؿ العاـ ومقدرات الدولة ألغراض شخصية (جربيل .)2010
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اجلانب العملي 7

أجهزة مكافحة الفساد بالدولة الليبية 7
إف وجود الفساد على كوكب األرض مل يكن من جراء اظتدنية والتطور ،بل وجوده كاف ُمنذ القدـ وخَت دليل على ذلك ما ورد يف
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِّن ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً ۖ
القرءاف الكرمي يف سورة البقرة اآلية ( )30حيث قاؿ البارئ عز وجل " َوإِ ْذ قَ َ
ِ َ
ال َربُّ َ َ
ِ
ك ال ِِدماء وََْنن نمسبِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال إِِِّن أَ ْعلَ مم َما َال تَـ ْعلَ ممو َن".
َك ۖ قَ َ
سل َ
قَالموا أ ََذبْ َع مل ف َيها َم ْن يمـ ْفس مد ف َيها َويَ ْسف م َ َ َ م َ ِ م
ح حبَ ْمد َك َونمـ َق ِد م
وتأسيساً على ما تقدـ ومن خالؿ التطور اضتاصل يف شتئ اجملاالت ،ومع تعقد االجراءات وتطور اضتياة اظتدنية ،وتطور الدوؿ،
السبل،
واظتنظمات ،واعتيئات ومؤسسات األعماؿ على اختالؼ نشاطاهتا ،حرصت الدوؿ على مكافحة الفساد بشتئ الوسائل و ُ

وذلك بإنشاء اظتنظمات احمللية والدولية ،واستصدار القوانُت والتشريعات اليت حتد من الفساد مبختلف صوره وأنواعو ،وحرصت الدولة

الليبية يف ىذا الشأف على إنشاء اظتنظمات الرقابية ظتكافحة الفساد شأهنا يف ذلك شأف الدوؿ اآلخرى حيث مت إنشاء عدد من
األجهزة الرقابية واستصدار القوانُت والتشريعات اليت تعمل على مكافحة الفساد بشتئ أنواعو وصوره وفق اآليت:
 .0ىيئة الرقابة االدارية 7
انشئت ىيئة الرقابة اإلدارية بناءً على القانوف رقم ( )20لسنة  2013ـ واعتدؼ من انشاء ىذا اصتهاز الرقايب ىو حتقيق رقابة إدارية
فعالة على األجهزة التنفيذية يف الدولة ومتابعة أعماعتا ،للتأكد من مدى حتقيقها ظتسئولياهتا وأدائها لواجباهتا وتنفيذىا للقوانُت

واللوائح ،كما تعمل على الكشف عن اصترائم واظتخالفات اظتتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها واختاذ
2

اإلجراءات الالزمة ظتسائلة مرتكبيها .

 -6ديوان احملاسبة 7
أُعيد تنظيم ديواف احملاسبة بإصدار القانوف رقم ( )19لسنة  2013ـ  ،والذي نص يف مادتو األوىل على أف "ديواف احملاسبة ىيئة
مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية" ومن أىدافو ما يلي :
 -1حتقيق رقابة فعالة على اظتاؿ العاـ والتحقق من مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية وااللكًتونية وسالمة التصرفات اظتالية
والقيود احملاسبية والتقارير اظتالية طبقا للتشريعات النافذة.
 -2بياف أوجو النقص أو القصور يف القوانُت واللوائح واألنظمة اظتعموؿ هبا.
 -3الكشف عن اظتخالفات اظتالية يف اصتهات اطتاضعة لرقابة الديواف.
 -4تقييم أداء اصتهات اطتاضعة لرقابة الديواف والتحقق من استخداـ اظتوارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية.3

-http://www.aca.gov.ly/index.php 24,09, 2017.
http://audit.gov.ly/home/about.php 24,09, 2017 .
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 -3اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد 7
صدر القانوف رقم ( )11لسنة  2014ـ بشاف اعتيئة الوطنية ظتكافحة الفساد ،وتكوف عتا الشخصية االعتبارية والذمة اظتالية
اظتستقلة ،وتتمتع باالستقالؿ اإلداري واظتايل وتكوف عتا ميزانية خاصة ،وحدد القانوف اظتعدؿ رقم ( )63لسنة  2012ـ ،أىداؼ
اعتيئة واختصاصاهتا ونص القانوف على عدـ خضوع قضايا الفساد للتقادـ .هتدؼ اعتيئة وفق القانوف اظتشأر إليو أعاله إىل  :الكشف
ُ
عن مواطن الفساد جبميع أنواعو وأشكالو مبا يف ذلك الفساد اظتايل واإلداري ،وضع سياسات فعالة ،وإختاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية
منو وم كافحتو .التعاوف مع الدوؿ واظتنظمات الدولية لالستفادة من الربامج واظتشاريع الرامية ظتكافحة الفساد .إرساء مبدأ النزاىة
والشفافية يف معامالت القطاعات اضتكومية واألىلية .تفعيل دور مؤسسات ومنظمات اجملتمع اظتدين يف اظتشاركة الفاعلة والنشطة يف
مكافحة الفساد وتوعية أفراد اجملتمع مبخاطره ،وإرشادىم إىل أساليب الوقاية منو ،وتعزيز مبادئ اظتساواة وتكافؤ الفرص والعدالة
(اصتريدة الرشتية الليبية.)2014 ،

واقع الفساد يف الدولة الليبية 7

4

إف الفساد الذي تُعاين منو الدولة الليبية ويف معظم القطاعات ليس وليد اليوـ بل نتيجة سنوات عديدة من الفساد اظتستشري بأجهزة
الدولة ،وىذا ما أكدتو التقارير الصادرة عن كل من ديواف احملاسبة ومنظمة الشفافية الدولية وىيئة الرقابة اإلدارية ،وكذلك النتائج اليت
توصلت إليها غتموعة من الدراسات حيث أكدت ىذه الدراسات بأف حجم الفساد بالدولة يف تزايد مستمر (بعَتة  ،2007بن رتعة
ورحاب  ،2017القيب .)2017

تقارير ديوان احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية لسنة 7 6103
تناولت تقارير كل من ديواف احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية اظتخالفات اظتالية واإلدارية مبختلف القطاعات بالدولة وكانت اظتخالفات
اظتالية واإلدارية هبذه القطاعات على النحو التايل:
أوالً  7قطاع الصحة 7
أكدت التقارير وجود العديد من اظتخالفات اظتالية واإلدارية بوزارة الصحة واظترافق التابعة عتا من مستشفيات وعيادات ،وغَتىا من
اظتواقع اليت تقدـ اطتدمات الصحية للمواطن حيث دتحورت ىذه اظتخالفات يف اآليت:
 -1تأخَت حتديث اظتالؾ الوظيفي للوزارة وكذلك لبعض اظتستشفيات والذي يعد ؼتالفاً للقرار رقم ( )148لسنة  2011ـ،
والصادر عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) .ؼتالفة لقانوف عالقات العمل رقم ( )12لسنة 2010ـ  ،وذلك بإصدار قرارات
(تعيُت ونقل ،وندب) وتكليف أشخاص لتويل وظائف قيادية يف الوزارة دوف وجود أية عالقة وظيفية تربطهم بالوزارة ودوف
العرض على صتنة شؤوف اظتوظفُت ،باإلضافة إىل عدـ تفرغهم التاـ للعمل هبذه الوظائف .تكليف صتاف الستجالب عناصر طبية
وطبية مساعدة أجنبية ال تتوفر يف أعضائها الكفاءة واطتربة اظتطلوبة .تفاقم ظاىرة التسيب اإلداري جبميع اظترافق التابعة للوزارة
وكذلك باظتستشفيات وغَتىا من اظترافق التابعة للقطاع ،وإختاذ اي اجراءات من شأهنا اضتد من ىذه الظاىرة .غياب االلتزاـ
 .لالطالع على ادلزيد منها مُيكن الرجوع للتقارير ادلذكورة آنفاً.

4
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بأحكاـ الالئحة التنفيذية بصرؼ عالوة السفر واظتبيت عند إيفاد متدربُت للخارج .جتاىل إقامة دورات تدريبية لتأىيل اظتوظفُت.

عزوؼ بعض اظتوظفُت ذوي اطتربة من تقلد مناصب قيادية لقلة االمكانيات واظتوارد الالزمة للقياـ باألعماؿ اظتطلوبة ،وكذلك
بسبب الظ روؼ األمنية الصعبة وتعرض بعض اظترافق الطبية والعناصر الطبية العاملة ببعض اظتستشفيات لالعتداء من قبل بعض
اظتسلحُت.
 -2إبراـ عقود مع شركات خاصة ؼتالفة للقانوف رقم ( )69لسنة  1972ـ ،وإبراـ عقود عمل لعناصر طبية وطبية مساعدة
باظتخالفة لقرار وزير الصحة رقم ( )66لسنة  2015ـ ،وكذلك إبراـ عقود إكتار سكن لبعض اظتدراء واظتوظفُت باظتخالفة لقرار
غتلس الوزراء رقم ( )346لسنة  2013ـ .استعماؿ اللغة االؾتليزية يف العقود اظتربمة خالؿ سنة  2016ـ وىذا ُيعد ؼتالفة

قانوف حظر التعامل بغَت اللغة العربية والئحة العقود اإلدارية .جتاىل التقيد بضوابط تأسيس الشركات اطتاصة العاملة يف غتاؿ
الصحة كاضتصوؿ على أرقاـ قيد أو مزاولة النشاط من وزارة الصحة .منح مكافآت مالية دوف مراعاة الشروط اظتنصوص عليها
يف قانوف عالقات العمل والئحتو التنفيذية وقرار غتلس الوزراء رقم ( )203لسنة  2013ـ.

 -3النقص اضتاد يف األجهزة واظتعدات واظتستلزمات الطبية على سبيل اظتثاؿ ال اضتصر (سيارات االسعاؼ ،أفالـ تصوير الكسور وما
يف حكمها) .عدـ توفر اظتعدات والتجهيزات الطبية ،والتقصَت يف اجراء الصيانة الالزمة للعديد من األجهزة الطبية منها على
سبيل اظتثاؿ أجهزة الغسيل الكلوي .التقصَت يف توفَت األدوية واظتستلزمات الطبية وخاصة لألمراض اظتستعصية عدـ تسديد
مرتبات العناصر الطبية والطبية اظتساعدة األجنبية أدى إىل قيامهم بإهناء خدماهتم ،ؽتا سبب يف وجود عجز كبَت يف العناصر
الطبية والعناصر الطبية اظتساعدة بأغلب اظتستشفيات.
ثانياً  7قطاع التعليم 7
استناداً لتقارير ديواف احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية لسنة  2016ـ توجد الكثَت من اظتخالفات اظتالية واإلدارية بقطاع التعليم ،حيث
تُعاين اظترافق التعليمية على ؼتتلف ختصصاهتا ومواقعها من النقص اضتاد يف اظتواد واظتستلزمات التعليمية الالزمة للعملية التعليمية ومن
أىم النقاط الواردة مايلي :
 -1ال توجد خطة عمل معتمدة لسنة  2016ـ ،مع التأخر يف إعداد اطتطة التدريبية لنفس السنة .التقصَت يف معاصتة ظاىرة التسيب
اإلداري وإختاذ االجراءات القانونية الالزمة وفقاً ألحكاـ القانوف رقم ( )12لسنة  2010ـ ،حيث تُعاين ُجل اظترافق التابعة لوزارة

التعليم العايل والبحث العلمي من ىذه الظاىرة .إصدار قرارات وظيفية ( نقل – ندب – دتديد مدة عمل) دوف عرضها على صتنة

شؤوف اظتوظفُت ،وىذا يُعد ؼتالفاً ألحكاـ القانوف رقم ( )12لسنة  2010ـ .إصدار العديد من القرارات واالجراءات اإلدارية
اطتاصة باظتكاتب التعليمية باظتناطق دوف الرجوع إليها ؽتا أوجد حالة من التذمر وعدـ الرضى على آلية العمل بالقطاع يف تسيَت
األعماؿ .إعارة عدد من أعضاء ىيئة التدريس باصتامعات للعمل بديواف الوزارة باظتخالفة ألحكاـ الئحة تنظيم التعليم العايل رقم
( )501لسنة  2010ـ .االستمرار يف صرؼ مرتبات مستشارين سابقُت مت جتميد عملهم باإلضافة إىل عدـ إختاذ االجراءات
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الالزمة ظتن بلغوا السن القانونية للتقاعد إلهناء خدماهتم ،واالستمرار يف صرؼ مرتباهتم وكذلك صرؼ مرتبات بعض اظتعلمُت

الذين ىم يف إجازات بدوف مرتب.
 -2التقصَت يف حفظ اظتلفات اطتاصة بالقضايا اظترفوعة من وعلى الوزارة وسوء ختزينها وعدـ إرشفتها بالشكل اظتطلوب .ضعف
نظاـ الرقابة الداخلية وخصوصاً فيما يتعلق مبسك السجالت اطتاصة بالدورة اظتستندية باظتخالفة لالئحة اظتيزانية واضتسابات
واظتخازف.
 -3إصدار العديد من القرارات بصرؼ مكافآت مالية بشكل مستمر وعهد مالية باظتخالفة ألحكاـ القانوف رقم ( )12لسنة
 2010ـ ،وقرار غتلس الوزراء رقم ( )203لسنة  2013ـ .منح بعض اظتوظفُت وبشكل مستمر بعض اظتزايا اظتمنوحة ظتدراء
اإلدارات باظتخالفة ألحكاـ قرار وزارة اظتالية رقم ( )80لسنة  2015ـ .الًتاخي يف اختاذ االجراءات القانونية الالزمة السًتجاع
اظتباين اليت مت االعتداء عليها واستغالعتا من بعض اصتهات واألفراد .جتاىل إحالة الرصيد اظتتبقي يف حسابات الوزارة إىل حساب
اإليراد العاـ يف هناية السنة اظتالية  2015ـ وىذا ُيعد ؼتالفا لقانوف النظاـ اظتايل للدولة وتعديالتو.

 -4منح موظفُت بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي اظتزايا اظتمنوحة ظتدراء اإلدارات واظتكاتب وإيفادىم يف مهاـ رشتية باطتارج،
التوسع يف صرؼ اظتكافآت اظتالية وازدواجيتها ،باإلضافة إلصدار العديد من قرارات اإليفاد ظتوظفُت من خارج الوزارة .منح مزايا
ومكافآت مالية ظتوظفُت مبصلحة اظترافق التعليمية وىو ما يُعد ؼتالفاً ألحكاـ قرار وزارة اظتالية رقم ( )8لسنة 2015ـ.

 -5وجود ؼتالفات مالية قُدرت مباليُت الدينارات منها عدـ تسديد اشًتاكات مستحقة لصندوؽ الضماف االجتماعي ،التعاقد بقيمة
مالية لغرض دراسة اعتيكل التنظيمي ظتصلحة اظترافق التعليمية وصرؼ ( )%50من قيمة العقد باظتخالفة ألحكاـ الئحة اظتيزانية
واضتسابات واظتخازف ،صرؼ مبلغ مايل دوف وجود مستندات تبُت الغرض من الشراء ،إكتار شقة ظتدة شهر دوف حتديد الغرض
من إكتارىا ،وكانت ارتايل ىذه اظتخالفات اظتالية ( )142،538،868مائة واثناف وأربعوف مليوف وستسمائة وذتاف وثالثوف الفاً
وذتافتائة وذتاف وستوف ديناراً ،واصتدوؿ آدناءه يوضح حجم ىذه اظتخالفات بشئ من التفصيل.
جدول رقم  70خمالفات مالية بقطاع التعليم
البند (نوع ادلخالفة)

ت

القيمة بالدنانري

0

عدم تسديد اشرتاكات مستحقة لصندوق الضمان االجتماعي

016،121،111

6

صرف  %21من قيمة عقد دراسة اذليكل التنظيمي دبخالفة أحكام الئحة ادليزانية واحلسابات وادلخازن

63،111

1

صرف مبلغ مايل دون وجود مستندات تبني الغرض من الشراء

66،262

1

إجيار شقة دلدة شهر دون ربديد الغرض من إجيارىا

33،111
016،215،535

اجملموع

ثالثاً  7قطاع النفط 7
طاؿ الفساد اإلداري واظتايل قطاع النفط شأنو يف ذلك شأف باقي القطاعات اآلخرى حيث كانت اظتخالفات اإلدارية واظتالية بالنسبة
للمؤسسة الوطنية للنفط وفق النقاط اظتذكورة آدناءه:
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 -1حدوث ؼتالفات للقانوف رقم ( )12لسنة  2010ـ ،وذلك بعدـ حتديد اظتالؾ الوظيفي للمؤسسة ،والتوسع يف إصدار قرارات
نقل للعاملُت من الشركات إىل اظتؤسسة .عدـ التزاـ صتنة شؤوف العاملُت بعقد اجتماعاهتا الدورية .انتشار ظاىرة التسيب اإلداري
من قبل بعض اظتوظفُت وعدـ الت قييد مبواعيد اضتضور واالنصراؼ بكل من اظتؤسسة وشركة الزويتينة للنفط وعدـ إختاذ االجراءات
حياؿ اظتخالفُت .إهناء خدمات بعض اظتستخدمُت وإخالء طرفهم بشركة الزويتينة للنفط دوف تسوية أوضاعهم اظتالية .وجود
فائض من العاملُت بشركة الوطنية ضتفر وصيانة آبار النفط أدى إىل عدـ استيعاب مقر الشركة عتم ،ؽتا أدى إىل إعفاء بعض
العاملُت من االلتزاـ مبواعيد العمل مع صرؼ مرتباهتم .ال يوجد ىيكل تنظيمي ومالؾ وظيفي ولوائح داخلية (مالية وإدارية
وفنية) معتمدة لسَت العمل للجهاز التنفيذي لتطوير اظتناطق واظتشروعات النفطية .عدـ تفعيل منظومة اضتضور واالنصراؼ
للمستخدمُت بشركة اعتروج للعمليات النفطية .تعيُت عدد كبَت من اظتوظفُت غَت اظتؤىلُت للعمل بقطاع النفط.
 -2صرؼ مكافآت مالية لبعض العاملُت باظتؤسسة باظتخالفة ألحكاـ القرار رقم ( )492لسنة  2013ـ ،منح بعض العاملُت
مزايا مالية وؼتالفة القرار رقم ( )8لسنة  2015ـ .اظتبالغة يف إبراـ عقود التعيينات بشركة الربيقة لتسويق النفط أدى إىل ارتفاع
عدد العاملُت بنسبة ( )%44عن سنة  2011ـ  ،وزيادة كبَتة يف بند اظترتبات .التقصَت يف حتصيل الديوف اظتستحقة لصاحل
الشركة ،وارتفاع مديونية عدد من الشركات وػتطات توزيع الوقود وبعض الزبائن دوف وجود ضمانات كافية .التقصَت يف إختاذ
االجراءات القانونية حياؿ العقارات اظتملوكة للشركة اظتستغلة من قبل الغَت.
 -3عدـ وجود خطة عامة لشركة اعتروج للعمليات النفطية بشأف بناء مقرات إدارية وسكنية واالقتصار على اإلكتارات اليت تكلف
الشركة مبالغ طائلة سنوياً .توقف بعض اضتفارات عن العمل باظتواقع الصحراوية لعزوؼ بعض اظتشغلُت عن الذىاب عتذه اظتواقع
نظراً للظروؼ األمنية.
 -4صرؼ ُعهد مالية دوف بياف الغاية والغرض الذي صرفت من أجلو .ىشاشة الوضع اظتايل للشركة الوطنية ضتفر وصيانة آبار النفط

حيث أف مصروفاهتا تفوؽ إيراداهتا ،ؽتا أضطر اظتسؤولُت للسحب على اظتكشوؼ من اظتصرؼ .اظتبالغة يف صرؼ اظتكافآت

التشجيعية بالرغم من الوضع اظتايل اظت تأزـ .تشكيل صتنة عطاءات باظتخالفة ألحكاـ الئحة التعاقد اظتوحدة لقطاع النفط والغاز.
عدـ إختاذ االجراءات القانونية الالزمة بشأف ضياع اظتستندات اإلدارية واظتالية أثناء انتقاعتا من مقر إىل آخر .إبراـ عقود عمل
لعدد ( )25موظفاً خالؿ األعواـ  2014و  2015ـ باظتخالفة ألحكاـ قانوف النظاـ اظتايل للدولة .عدـ التزاـ أعضاء غتلس
اإلدارة بعقد اجتماعات اجمللس بصفة منتظمة مع صرؼ اظتكافآت الشهرية ألعضائها خالؿ سنة  2015ـ .إصدار قرارات
منح ومكافآت مالية دوف حتديد الغرض من صرفها .صرؼ مكافأة مالية ؼتالفة ألحكاـ القانوف وإبراـ عقد إكتار ظتقر جديد
للجهاز التنفيذي لتطوير اظتناطق واظتشروعات النفطية مع االستمرار يف تسديد إكتار اظتقر السابق ؽتا ترتب عليو صرؼ مبالغ
مالية إضافية دوف وجو حق.
 -5أغلب اظتعامالت اإلدارية والتقارير بكل من شركة الزويتينة للنفط وشركة الوطنية ضتفر وصيانة آبار النفط و بعض اللوائح اظتعموؿ
هبا بشركة اعتروج للعمليات النفطية مبا فيها اللوائح اظتالية غَت مًترتة للغة العربية ،وعدـ اعتماد اللغة العربية يف اتفاقية التشغيل
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من قبل صتنة اظتالؾ وىذا متالف التشريعات النافذة اليت تنص على استخداـ اللغة العربية يف رتيع اظتعامالت اإلدارية .عدـ

تكليف من لتل ػتل اظتدراء أثناء دتتعهم باإلجازات السنوية وؼتالفة قانوف عالقات العمل رقم ( )12لسنة  2010ـ.
 -6وجود ؼتالفات مالية مباليُت الدينارات والدوالرات بقطاع النفط دتثلت يف التوسع يف اظتهاـ اطتارجية لسنة  2015ـ ،جتاىل
العمل باظتنظومة اإلدارية اظتتكاملة واليت كلفت شركة اعتروج للعمليات النفطية مبالغ طائلة ،عدـ تشغيل منظومة اضتضور
االنصراؼ واظتشًتاة للشركة الوطنية ضتفر وصيانة آبار النفط باآلؼ الدينارات ،وجود ؼتالفات مالية بالعقد اظتربـ إلكتار برج أبو
ليلة للجهاز التنفيذي لتطوير اظتناطق واظتشروعات النفطية ،إدراج قيم مالية كبَتة جداً كتقديرات ارتالية لبند التشغيل دوف ذكر
كل بند على حده وؼتالفة األحكاـ الواردة باطتصوص للجهاز التنفيذي لتطوير اظتناطق واظتشروعات النفطية ،واصتدوؿ التايل
يبُت ىذه اظتخالفات واظتصروفات بالتفصيل.
جدول رقم  76خمالفات مالية بقطاع النفط
ت

القيمة بالدينار

البند (نوع ادلخالفة)

0

التوسع يف ادلهام اخلارجية لسنة  6102م

6

تكاليف شراء منظومة إدارية متكاملة لشركة اذلروج للعمليات النفطية

1

تكاليف شراء منظومة احلضور االنصراف للشركة الوطنية حلفر وصيانة آبار النفط

1

خمالفات مالية بالعقد ادلربم إلجيار برج أبو ليلة للشركة الوطنية حلفر وصيانة آبار النفط

62،111،111

2

تقديرات امجالية لبند التشغيل للجهاز التنفيذي لتطوير ادلناطق وادلشروعات النفطية

2،641،1111

القيمة بالدوالر

3،133،646
0،546،611

اجملموع

51،111

60،056،646

0،546،611

رابعاً  7القطاع ادلصريف 7
أوردت تقارير الديواف واعتيئة لسنة  2016ـ غتموعة اظتخالفات اظتالية واإلدارية اليت وقعت من مصرؼ ليبيا اظتركزي واظتصارؼ التابعة
لو وكانت على النحو التايل :
 -1انتشار ظاىرة التسيب اإلداري بُت العاملُت باظتصارؼ التجارية والتقصَت يف ىذه الظاىرة وإختاذ االجراءات القانونية حياؿ
اظتتغيبُت وفقاً ألحكاـ القانوف رقم ( )12لسنة  2010ـ .عدـ التقيد بشروط وضوابط اظتنظمة ضتواالت العالج والدراسة حيث
تبُت وجود تكرار لنفس العميل وعدـ اعتماد بعضها من اظتراجع الداخلي باظتصرؼ.
 -2عدـ التقيد باإلجراءات الشكلية واظتوضوعية اظتتعارؼ عليها إدارياً اظتتبعة عند تكليف رؤساء األقساـ أو نقل موظفُت وإعداد
ػتاضر التسليم واالستالـ بُت الرئيس اظتكلف والرئيس السابق .إصدار عدد من اضتواالت اطتارجية لغرض الدراسة بفواتَت غَت
مصدؽ عليها من السفارات الليبية باطتارج ،وىذه اظتخالفات ختص اظتصرؼ التجاري الوطٍت .تسليم دفاتر الصكوؾ وصكوؾ
مصدقة ببعض اظتصارؼ دوف وجود توكيل رشتي أو تسليمها للعمالء دوف توقيع الزبوف باالستالـ يف السجالت اطتاصة بذلك
 -3ضعف نظاـ الرقابة الداخلية يف إحكاـ السيطرة على االجراءات واظتعامالت اظتالية مبصرؼ الوحدة .الكشط يف السجالت
الرشتية باظتخالفة للقوانُت والتشريعات النافذة.
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 -4عدـ وجود تنظيم داخلي معتمد لتدد اختصاصات اإلدارات واألقساـ والفروع .تنفيذ بعض اضتواالت دوف اضتصوؿ على موافقة
مصرؼ ليبيا اظتركزي .افتقار اظتصرؼ ظتوظفُت من ذوي اظتؤىالت العلمية اظتتخصصة .منح قروض مالية دوف التقيد بالضمانات
اليت تكفل اسًتجاع قيمة القرض .االحتفاظ مببالغ كبَتة باطتزائن تفوؽ السقف اظتؤمن عليو ببعض الفروع .ضعف الرقابة
الداخلية يف معظم الفروع.
 -5وجود ؼتالفات مالية بالقطاع اظتصريف دتثلت يف انكشاؼ حسابات مصرؼ اصتمهورية لدى اظتراسلُت باطتارج وعددىم ()16
مراسالً مبئات اظتاليُت من الدينارات ،تدين نشاط اظتصرؼ األمر الذي كبده خسائر كبَتة يف الربع األوؿ من سنة  2016ـ.
وجود اعتمادات قائمة وغَت مسددة ب أحد الفروع مببالغ متفاوتة صتهات انتهت الصفة القانونية عتا .التهاوف يف ترجيع اظتبالغ
اظتالية اظتخصومة من حسابات جهاز اضترس البلدي بالتزوير من أحد فروع مصرؼ اصتمهورية خالؿ عاـ  2014ـ .منح
العليا للمصرؼ .تكبد مصرؼ
اظتصرؼ التجاري الوطٍت عدة اعتمادات لنفس الشركة يف يوـ واحد دوف أخذ موافقة اإلدارة ُ
الوحدة طتسائر نتيجة ارتفاع بند اظتصروفات خالؿ سنة  2015ـ ،واصتدوؿ التايل يبُت ىذه التجاوزات بشئ من التفصيل.
جدول رقم  71خمالفات مالية بالقطاع ادلصريف
ت

القيمة بالدينار

البند (نوع ادلخالفة)

1

انكشاؼ حسابات مصرؼ اصتمهورية لدى اظتراسلُت باطتارج

2

خسائر مصرؼ اصتمهورية عن الربع األوؿ من سنة  2016ـ

2،000،000

3

اعتمادات قائمة وغَت مسددة بأحد فروع مصرؼ اصتمهورية صتهات انتهت الصفة القانونية عتا

203،600

4

عدـ ترجيع اظتبالغ اظتالية اظتخصومة من حسابات جهاز اضترس البلدي بالتزوير خالؿ عاـ  2014ـ من أحد فروع مصرؼ اصتمهورية

718،000

5

العليا باظتصرؼ
منح اظتصرؼ التجاري الوطٍت اعتمادات لنفس الشركة يف يوـ واحد دوف أخذ موافقة اإلدارة ُ

24،000،000

.6

القيمة باليورو
421،000،000

خسائر مصرؼ الوحدة خالؿ سنة  2015ـ

اجملموع

10،161،100
14،156،411

160،111،111

القضايا والدعوى والشكاوى 7
قامت اعتيئة بالتحقيق يف ُرتلة من اظتخالفات التأديبية اظتنسوبة للخاضعُت لرقابتها باألجهزة التنفيذية للدولة حيث مت التحقيق يف
عدد ( )374قضية مت التصرؼ يف عدد ( )180قضية ،ومت إحالة ( )20قضية إىل النيابة العامة حيث دتثلت ىذه القضايا يف اآليت
 .1التزوير يف الوثائق الرشتية.
 .2استعماؿ الوثائق الرشتية والعرفية اظتزورة.
 .3استخداـ اظتاؿ العاـ يف غَت األغراض اظتخصصة لو.
 .4اختالس األمواؿ العامة واالستيالء عليها.
 .5القوانُت واللوائح والتعليمات اظتنظمة للوظيفة عند القياـ باألعماؿ.
 . 6عدد القضايا الت مت حتويلها إىل اجملالس التأديبية للمخالفات اظتالية كانت ( )81قضية ،واهتم فيها عدد ( )281متهماً ،ومت
إحالة عدد ( )10قضايا إىل اجملالس التأديبية اظتختصة اهتم فيها ( )16متهماً.
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 .7أُحيل عدد ( )8قضايا إىل غتلس التأديب األعلى اهتم فيها ( )15متهماً.
 .8كانت اظتواضيع اظتعروضة على التحقيق ( )202موضوعاً ،أُحيل منها ( )10مواضيع للنائب العاـ لالختصاص ،يف حُت مت
إحالة ( )5مواضيع لديواف احملاسبة لالختصاص ،كما مت منح عدد ( )113موضوع أرقاـ قضايا.
 .9مت ؼتاطبة بعض اصتهات بشأف اظتعاصتة اإلدارية يف عدد ( )79قضية وموضوعاً.
 .10ورد للهيئة عدد ( )470شكوى وبالغ اختذت بشأهنا االجراءات القانونية الالزمة.
منظمة الشفافية الدولية دلكافحة الفساد7
تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة أىلية (غَت حكومية) معنية بالفساد وتشتهر عاظتياً بتقريرىا السنوي "مؤشر مدركات الفساد
" CPIحيث قاـ بإنشائها بيًت إجن يف مايو  1993ـ ،وكاف اعتدؼ من إنشائها أف تكوف ىيئة لإلعالـ وظتكافحة اظتمارسات
الفاسدة ،فمؤشر الفساد يرتبط مبجموعة من العوامل أقتها الفساد السياسي ،واالقتصادي ،وتدين الوضع اظتعيشي لألفراد ،والفروؽ
االقتصادية بُت أفراد اجملتمع ،وكذلك عوامل آخرى كاضتياة االجتماعية ،واجملتمع اظتدين ،واضتريات واظتساواة يف اضتقوؽ والواجبات
(منظمة الشفافية العاظتية) ،ومن خالؿ تقارير اظتنظمة تقع ليبيا غالباً يف مستويات عالية من الفساد حيث احتلت اظترتبة  170من
غتموع  176دولة على مستوى العامل ،لسنة  2017ـ ،ومل تكن أحسن حاالً يف السنوات العشر األخَتة ،واصتدوؿ التايل يبُت
مرتبة ليبيا يف الفساد يف ىذه الفًتة وفق ىذا التقرير.
جدول رقم  1 7مرتبة ليبيا وفق مقياس منظمة الشفافية الدولية ( 6103 - 6113ميالدي)
ت

السنة

الرتبة دولياً

الرتبة عربياً

العدد الكلِي للدول

الدرجة من  01و 011

0

6113

012

06

031

6.4

6

6114

010

00

051

6.2

1

6115

063

06

051

6.3

1

6116

011

01

051

60

2

6101

013

01

045

66

3

6100

035

02

051

61

4

6106

031

03

043

60

5

6101

046

05

044

02

6

6101

036

02

042

05

01

6102

030

01

034

03

00

6103

041

04

043

01

النتائج :
أكدت الدراسة وجود ؼتالفات يف اصتوانب اإلدارية واظتالية ،وؼتالفة القوانُت واللوائح والتشريعات اظتعموؿ هبا بالدولة الليبية،
وتضمنت الدراسة ،نتائج عامة ،ونتائج تتعلق بالفساد اإلداري وآخرى تتعلق بالفساد اظتايل :
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أوالً النتائج العامة 7

 -1الفساد اظتايل واإلداري مستشري يف كافة قطاعات الدولة.
 -2األسباب اضتقيقية للفساد بقطاعات الدولة يرجع إىل االنقساـ السياسي اضتاصل بالدولة الليبية واالنفالت األمٍت ،باإلضافة إىل
استغالؿ شرلتة كبَتة من اظتسئولُت واظتوظفُت عتذا االنقساـ وؼتالفة القوانُت والتشريعات اظتعموؿ هبا.
 -3الفساد يف ليبيا مل يعد فساداً باظتفهوـ اظتعروؼ بل أصبح ثقافة متأصلة يف معظم شرائح اجملتمع ،ؽتا جعل الكثَتين من القيادات
واظتوظفُت على حداً سواء يقوموف بأعماؿ ؼتالفة للقوانُت والتشريعات أماـ اظتأل دوف خوؼ من العواقب.
 -4انتشار الفساد اإلداري بشتئ صوره من وساطة ،وػتسوبية ،وتزوير مستندات وغَتىا من الظواىر السلبية اليت تساىم يف انتشار
الفساد يف كافة مفاصل الدولة.
 -5انتشار الفساد اظتايل يف كافة قطاعات الدولة ،وذلك من خالؿ العقود واالعتمادات الوقتية ،وصرؼ اظتكافآت لغَت مستحقيها،
ودفع إكتارات وقتية وغَتىا من التجاوزات اظتالية واظتستندية.
 -6تضرر االقتصاد اللييب وبشكل كبَت نتيجة جتاوزات القطاع اظتصريف من غسيل أمواؿ ،وهتريب عملة ،واعتمادات وقتية وغَتىا من
التجاوزات.
ثانياً 7نتائج تتعلق بالفساد اإلداري 7
-1اصدار قرارات (تعيُت ونقل ،وندب) دوف عرضها على صتاف شئوف اظتوظفُت.
 -2تكليف أشخاص لتويل وظائف قيادية يف بعض الوزارات ال تتوفر فيهم الكفاءة واطتربة اظتطلوبة.
 -3انتشار ظاىرة التسيب اإلداري يف كافة القطاعات قيد الدراسة (الصحة ،التعليم ،النفط ،والقطاع اظتصريف) ،حيث إف أحدى
الشركات النفطية قامت بإعفاء بعض العاملُت فيها من االلتزاـ مبواعيد العمل مع صرؼ مرتباهتم نظراً لوجود فائض بالقوى
العاملة بالشركة.
 -4عزوؼ بعض اظت وظفُت من ذوي اطتربة من تقلد مناصب قيادية لقلة االمكانيات واظتوارد الالزمة للقياـ باألعماؿ اظتطلوبة ،ورفض
البعض اآلخر الذىاب إىل اظتواقع النفطية بسبب الظروؼ األمنية الصعبة ،وتعرض بعض اظترافق الطبية والعناصر الطبية العاملة
ببعض اظتستشفيات لالعتداء من قبل بعض اظتسلحُت.
 -5اصدار العديد من القرارات واالجراءات اإلدارية اطتاصة باظتكاتب التعليمية باظتناطق دوف الرجوع إليها ،ؽتا أوجد حالة من التذمر
وعدـ الرضى على آلية العمل بالقطاع يف تسيَت األعماؿ .إعارة عدد من أعضاء ىيئة التدريس باصتامعات للعمل بالوزارة
واالستمرار يف صرؼ مرتبات مستشارين سابقُت مت جتميد عملهم باإلضافة إىل القصور يف إختاذ االجراءات الالزمة ظتن بلغوا
السن القانونية للتقاعد إلهناء خدماهتم ،واالستمرار يف صرؼ مرتباهتم وكذلك صرؼ مرتبات بعض اظتعلمُت الذين ىم يف
إجازات بدوف مرتب.
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 -6ال يوجد ىيكل تنظيمي ومالؾ وظيفي ولوائح داخلية (مالية وإدارية وفنية) معتمدة لسَت العمل لبعض الشركات النفطية وبعض
اظتصارؼ ،وجتاىل تفعيل منظومة اضتضور واالنصراؼ ببعض الشركات النفطية مع إهنا كلفت الدولة مبالغ طائلة .تعيُت عدد
كبَت من اظتوظفُت الغَت مؤىلُت بقطاع النفط وبعض اظتصارؼ التجارية ،واظتبالغة يف إبراـ عقود التعيينات بشركة الربيقة لتسويق
النفط أدى إىل ارتفاع عدد العاملُت بنسبة ( )%44عن سنة  2011ـ  ،وزيادة كبَتة يف بند اظترتبات.
 -7استخداـ اللغة االؾتليزية يف اظتعامالت اإلدارية والتقارير بكل من شركة الزويتينة للنفط ،والشركة الوطنية ضتفر وصيانة آبار النفط
واللوائح اظتعموؿ هبا بشركة اعتروج للعمليات النفطية مبا فيها اللوائح اظتالية وىذا متالف التشريعات النافذة اليت تنص على
استخداـ اللغة العربية يف رتيع اظتعامالت اإلدارية.
 -8ؼتالفة قانوف عالقات العمل وذلك بإبقاء الوظائف القيادية شاغرة أثناء دتتع شاغليها باإلجازات السنوية والقصور يف تكليف
من لتل ػتلهم ،وجتاىل التقيد باإلجراءات الشكلية واظتوضوعية اظتتعارؼ عليها إدارياً عند تكليف رؤساء األقساـ أو نقل
موظفُت وإعداد ػتاضر التسليم واالستالـ بُت الرئيس اظتكلف والرئيس السابق.
 -9القياـ بالعديد من االجراءات اظتخالفة للقوانُت والتشريعات واللوائح اإلدارية واظتتمثلة يف إصدار عدد من اضتواالت اطتارجية
لغرض الدراسة بفواتَت غَت مصدؽ عليها من السفارات الليبية باطتارج ،أو بدوف موافقة مصرؼ ليبيا اظتركزي ،وتسليم دفاتر
الصكوؾ وصكوؾ مصدقة دوف وجود توكيل رشتي أو تسليمها للعمالء دوف توقيع الزبوف باالستالـ يف السجالت اطتاصة
بذلك.
 -10ضعف نظاـ الرقابة الداخلية يف إحكاـ السيطرة على االجراءات واظتعامالت اظتالية ببعض اظتصارؼ ،وغياب التنظيم الداخلي
اظتعتم د الذي لتدد اختصاصات اإلدارات واألقساـ والفروع ،والكشط يف السجالت الرشتية باظتخالفة للقوانُت والتشريعات
النافذة.
ثالثاً  7نتائج تتعلق بالفساد ادلايل 7
 -1التوسع يف صرؼ اظتكافآت اظتالية وازدواجيتها بشكل مستمر ،ومنح اظتراقبُت اظتاليُت للمؤسسة الوطنية للنفط ،ووزارة التعليم،
ومصلحة اظترافق التعليمية ومساعديهم ببعض الوزارات والقطاعات مزايا مالية وإيفادىم يف مهاـ رشتية باطتارج باظتخالفة ألحكاـ
القوانُت والقرارات الصادرة باطتصوص ،باإلضافة إلصدار العديد من قرارات اإليفاد ظتوظفُت من خارج وزارة التعليم ومنح مزايا
ومكافآت مالية ظتوظفُت مبصلحة اظترافق التعليمية.
 -2جتاىل تسديد االشًتاكات الضمانية اظتستحقة لصاحل صندوؽ الضماف االجتماعي واليت بلغت ( ،)142،354،343مائة
وأثناف وأربعوف مليوناً وثالذتائة وأربعة وستسوف ألفاً وثالذتائة وثالثة وأربعوف دينارأ .الًتاخي يف اختاذ االجراءات القانونية الالزمة
السًتجاع اظتباين اليت مت االعتداء عليها واستغالعتا من بعض اصتهات واألفراد .االمتناع عن إحالة الرصيد اظتتبقي يف حسابات
الوزارة إىل حساب اإليراد العاـ.
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 -3إىدار للماؿ العاـ بصرؼ مبالغ مالية دوف وجود مستندات تبُت سبب ىذا الصرؼ ،باإلضافة لدفع إكتارات دوف حتديد الغرض
من دفعها ،وكذلك إبراـ عقود بطرؽ ؼتالفة للقوانُت النافذة ،وكانت بقيمة ( )184،525مائة وأربعة وذتانوف ألف وستسمائة
وستسة وعشروف ديناراً.
 -4صرؼ مبالغ طائلة دوف وجو حق يف اعتمادات غَت صحيحة ،ومنح اعتمادات باظتخالفة ،والتوسع يف اإلكتارات دوف وضع
خطة مستقبلية لبناء مواقع للشركة بدؿ االعتماد على اإلكتارات ،شراء منظومات إدارية متكاملة مل يتم العمل هبا ،والتوسع يف
اظتهاـ اطتارجية حيث بلغ ارتايل ىذه التجاوزات ما قيمتو ( )117،990،772مائة وسبعة عشر مليوف وتسعمائة وتسعوف
ألف وسبعمائة واثناف وسبعوف دينار.
 -5صرؼ اظتكافآت الشهرية ألعضاء غتلس اإلدارة ألحدى الشركات والقصور يف عقد االجتماعات بصفة منتظمة ،قياـ شركة
اعتروج النفطية بتشكيل صتنة عطاءات باظتخالفة ألحكاـ الئحة التعاقد اظتوحدة لقطاع النفط والغاز ،واظتبالغة يف صرؼ اظتكافآت
التشجيعية بالرغم من الوضع اظتايل اظتتأزـ للشركة ؽتا أضطر اظتسؤولُت للسحب على اظتكشوؼ من اظتصرؼ.
 -6وجود فساد مايل وإداري بالدولة الليبية آثر وبشكل كبَت على النواحي االقتصادية على مستوى األفراد والدولة ككل ،ؽتا سبب
يف غالء اظتعيشة ،وتدين مستويات الدخل ظتعظم شرائح اجملتمع ،وأصبحت الدولة تُعاين من مشاكل اقتصادية صعبة.

التوصيات 7
من خالؿ النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يقدـ الباحثاف ُرتلة من التوصيات اليت من شأهنا العمل على اضتد من الفساد
اظتستشري بكافة القطاعات بالدولة الليبية ،ومن اىم ىذه التوصيات ما يلي :
 -1ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وإهناء حالة االنقساـ والفوضى اليت تعيشها الدولة الليبية يف ىذه اظترحلة ،خاصة فيما يتعلق
باألجهزة التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،وكذلك اضتاؿ للمصرؼ اظتركزي ،واظتؤسسة الوطنية للنفط.
 -2تفعيل األجهزة األمنية واليت من خالعتا ُنتكن مكافحة الفساد بالدولة الليبية وال يتآتى ذلك إال بعد اآلخذ بالتوصية األوىل من
ىذه الدراسة.
 -3العمل مببدأ اإلدارة الرشيدة واليت ينبغي فيها االىتماـ مبكوناهتا واليت أطلق عليها الباحثوف مثلث اضتكم الرشيد وىى (إدارة
الدولة ،اجملتمع اظتدين ،القطاع اطتاص أو األىلي) ،فإدارة الدولة هتيئ البيئة السياسية والقانونية اظتساعدة ،فيما يعمل القطاع
اطتاص أو األىلي على إكتاد فرص العمل ،وحتقيق الدخل ألفراد اجملتمع ،وتلتفت اظتؤسسات اظتدنية إىل إكتاد مناخ التفاعل
السياسي واالجتماعي بتسخَت اصتماعات للمشاركة يف رتلة األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 -4ضرورة العمل بقانوف "من أين لك ىذا" وتفعيل قوانُت اظتتابعة واظتساءلة واظتتمثلة يف إقرارات الذمة اظتالية اظتعموؿ بو يف السابق،
وإلزاـ القيادات وكل موظفي الدولة بتعبئتها ومتابعة رتيع العامُت سواء بالقطاع العاـ واطتاص من حيث الذمة اظتالية.
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 -5إعداد دورات تدريبية وورش عمل وملتقيات واالىتماـ مبؤسسات اجملتمع اظتدين وإشراؾ الشباب يف برامج التوعية اظتدنية
واجملتمعية ظتكافحة الفساد اظتايل واإلداري.
 -6العمل على االىتماـ بالنشئ واالىتماـ مبراحل التعليم األساسية وكذلك التعليم اصتامعي وزرع األخالؽ والقيم بُت أفراد اجملتمع.
اخلامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 7
إف الفساد اإلداري واظتايل اظتستشري بالدولة الليبية فاؽ كل تصور ووصل إىل مستوى أصبح من الصعب معو التكهن مبستقبل الدولة
الليبية يف حالة استمرار ىذا الوضع يف مقبل األياـ ،وبالتايل فإف الوضع السياسي السائد كاف السبب الرئيس يف زيادة الفساد يف ليبيا
عن السنوات اظتاضية ،وبالتايل ينبغي األخذ بالتوصيات اليت ذكرهتا الدارسة نظراً ضتساسية الوضع اللييب ،فسياسات مكافحة الفساد
اليت اتبعتها العديد من الدوؿ منها على سيبل اظتثاؿ ال اضتصر الصُت وسنغافورة وتشيلي وغَتىا ،ال جتدي نفعاً يف الظروؼ اضتالية
اليت دتر هبا الدولة الليبية ،حيث قامت بعض ىذه الدوؿ بسن القوانُت والتشريعات الصارمة جتاه الفاسدين حىت إف بعض ىذه الدوؿ
طبق عقوبة االعداـ على اظتفسدين جبانب العديد من العقوبات الشديدة اآلخرى ،ومبا أف الوضع األمٍت بالدولة الليبية ال متفى على
أحد ومن الصعب تطبيق القوانُت والتشريعات النافذة باطتصوص ،نظراً الستحالة ذلك يف الوقت الراىن فإف التوافق السياسي بُت
الفرقاء الليبيُت ىو اضتجر األساس ظتكافحة الفساد بالدولة الليبية ومن مت ُنتكن البدء يف تطبيق سياسات واسًتاتيجيات مكافحة
الفساد اليت مت التطرؽ إليها يف ىذه الدراسة.
ادلراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع 7
.1

أبوغفو ،مفتاح أزتد ( )2017دور أخالقيات العمل للحد من الفساد اإلداري يف الدوؿ النامية ،الندوة العلمية األوىل لقسم إدارة األعماؿ حوؿ
أخالقيات العمل الوظيفي الواقع والتطلعات اطتمس جامعة اظترقب-كلية االقتصاد والتجارة-27-26 ،يوليو.

.2

إمشَتي حليمة علي ،أمسلم شتية معمر وخليل عائشة علي ( ،)2017أثر أخالقيات العمل الوظيفي يف التقليل من ظاىرة الفساد اإلداري ،دراسة
تطبيقية على العاملُت يف مستشفى اطتمس التعليمي ،الندوة العلمية األوىل لقسم إدارة األعماؿ حوؿ أخالقيات العمل الوظيفي الواقع والتطلعات
اطتمس جامعة اظترقب-كلية االقتصاد والتجارة -27-26يوليو .2017

.3

إنبيو ،عادؿ الكاسح ( ،)2017الفساد اظتايل واالداري وأثره على االقتصاد اللييب ،اظتؤدتر الدويل الثاين ُكلفة الصراع يف ليبيا التداعيات والتأثَتات،
طرابلس  / 16-15مارس 2017 /ـ.

.4

الشواورة ،فيصل ػتمود (" ،) 2009قواعد اضتوكمة وتقييم دورىا يف مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منو يف الشركات اظتساقتة العامة األردنية" ،غتلة
العلوـ االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،سوريا ،العدد الثاين.

.5

الصادؽ ،عبد السالـ ومليطاف ،عبد اجمليد ( ،)2017أخالقيات العمل الوظيفي وأثرىا على الفساد اإلداري" ،دراسة تطبيقية على اظتصارؼ
التجارية اضتكومية يف مدينة مصراتو" ،الندوة العلمية األوىل لقسم األعماؿ حوؿ أخالقيات العمل الوظيفي الواقع والتطلعات اطتمس جامعة
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