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  مقدمة ووصف العينة

ب القوى االجتماعية والسياسية كثيرة هي األسباب التي أدت إلى قيام ثورة  الخامس والعشرين من يناير، فقد تنوعت مطال

وفي الحقيقة فإنه يمكن القول بان  . لعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسانالتي شاركت في الثورة لتشمل قضايا الديمقراطية وا

أسباب االحتجاج عبر سنوات الثورة كانت تعبيرا عن حالة من الغضب العام وعن انهيار في شرعية النظام بعد أن تراكمت 

  .طويلة

ويمكن القول أيضا أن استقرار صورة النظام الحاكم كنظام انتشر فيه الفساد كانت هي الصورة األكثر شيوعا بين فئات 

المشاركين في الثورة، فالفساد كان هو التفسير األكثر شيوعا لغياب العدالة االجتماعية ولالستبداد السياسي، األمر الذي 

اربته تمثل حجر الزاوية في جهود بناء نظام سياسي جديد، وهو التصور الذي  يبرر االعتقاد في أن قضية الفساد ومح

  .دفعنا للقيام بهذه الدراسة

لقد تم تنفيذ هذا البحث بالتعاون بين مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية بمؤسسة األهرام ومركز المشروعات الدولية 

وقد  ". قضايا الفساد والشفافية فى مصر"قادة الرأى العام حول ء آرا، والغرض الرئيسي من البحث قياس )CIPE(الخاصة 

تم تصميم عينة البحث بغرض معرفة توجهات عينة ممثلة من قيادات الرأي العام بشأن الفساد ومحاربته باإلضافة إلى 

عرف على التوجهات ذات الصلة التي ال يمكن فهم التوجهات إزاء الفساد والشفافية بدون التالرئيسية عدد من القضايا 

   :القضايا التي شملها هذا البحث على النحو التاليويمكن حصر . .هاإزاء

 المزاج العام إزاء ما تمر به مصر من ظروف في المرحلة الراهنة .١

 طريقة تكوين الرأي العام حول قضايا الفساد .٢

 أسباب الفساد .٣

  تي تمر بها مصرإمكانية وسياسات محاربة الفساد في الظروف السياسية الجديدة ال .٤

 

   :مفردة وشملت ستة قطاعات هى ٥٠٠وقد بلغ حجم العينة التي شملتها هذه الدراسة 

من القوى السياسية المختلفة  ١٥شخصية من األحزاب السياسية و ٨٥بواقع  األحزاب والقوى السياسية .١

مدى فعالية الحزب فى  منهاعدة أسس وقد تم اختيار األحزاب بناء على . واالئتالفات المختلفة لشباب الثورة

أما االئتالفات فقد تم االختيار على أساس األكثر تأثيرا فى . الشارع المصرى، وحصوله على مقاعد فى البرلمان

   .المجال العام

وقد تم . لرجال الدين المسيحى ١٠شخصية من رجال الدين اإلسالمى و ٤٠شخصية، بواقع  ٥٠ رجال الدين  .٢

أما  . ومجمع البحوث اإلسالمية ى من دار االفتاء ووزارة األوقاف وجامعة األزهرالماختيار رجال الدين اإلس
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ختيار بحيث يتم تمثيل الطوائف المسيحية المختلفة من األورثوذوكس واإلنجيليين االرجال الدين المسيحى فقد تم 

   .والكاثوليك

حصر أغلب الجمعيات األهلية عن طريق سحب عينة عشوائية بعد  شخصية ٥٠بواقع  منظمات مجتمع مدنى .٣

   .الفعالة فى المجتمع

وقد شملت أساتذة جامعات القاهرة واإلسكندرية وعين شمس وبنها ومراكز بحوث  شخصية ٥٠بواقع  أكاديميين  .٤

   .مؤثرة فى المجتمع

هرام األ(كاتبًا ورؤساء ومديري تحرير ورؤساء أقسام ممثلين للجرائد القومية  ١٥٠ شخصية منها ٢٠٠ اإلعالم  .٥

الحزبية مثل الوفد واألهالى ى اليوم والدستور والشروق باالضافة الى والمستقلة مثل المصر ) واألخبار والجمهورية

شخصية،  ٥٠فتم تمثيلهم من خالل إختيار  ،أما مقدمى ومعدى البرامج التليفزيونية واإلذاعية. والكرامة والناصرى

) األولى والثانية والنيل(القنوات المختلفة فى التلفزيون الرسمى حيث تم اختيار بعض مقدمى ومعدى البرامج من 

   .فى.تى.أونوالتحرير والنهار و  .بى سى.وبعض القنوات الخاصة مثل دريم والحياة والمحور والسي

بعد سحب عينة  خصية من مختلف المحافظات المصريةش ٥٠حيث تم تمثيلها من خالل  جمعيات رجال أعمال  .٦

  . ات رجال األعمال األكثر انتشارا وفعاليةمن جمعي عشوائية

    

وقد سبق التنفيذ الميداني . ٢٠١٢فبراير  ١٤حتى  ٢٠١١ديسمبر  ٨من وقد تم التنفيذ الميداني لهذه الدراسة خالل الفترة 

وقوف على عقد برنامج تدريبي لمدة ثالثة أيام شارك فيه خبراء من المركز، وذلك بغرض تمكين الباحثين الميدانيين من ال

  .كافة المفاهيم والمصطلحات التي تضمنتها اإلستمارة البحثية
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  :على النحو التالي ثالثة أقسامن هذا التقرير من وويتك

  

  الموقف من األوضاع الراهنة في مصر  :أوال

ي طرحناها ة الرئيسية التي تصدرت مجموعة االسئلة التهو أحد األسئل الشعور تجاه الوضع العام القائم حاليا في مصر،

دى القسم وجود حالة تمتزج فيها مشاعر القلق واألمل بدرجة تزيد فيها أسباب القلق ل ١ويبين الشكل رقم  . في هذا البحث

أنه برغم شيوع مشاعر القلق هذه، فإن التفاؤل تجاه المستقبل هو الشعور فيبين  ٢أما الشكل رقم .  األكبر من قادة الرأي

ي مصر، وٕان كان القسم األكبر من العينة تجنب في المبالغة في التعبير عن التفاؤل، األمر السائد بين صناع الرأي ف

  .بأنها أقرب إلى التفاؤل الحذر الذي يبرر وصف الحالة الراهنة السائدة بين قادة الرأي في مصر

دي أسباب للقلق، قلق مطمئن، لدي أمال وتطلعات كثيرة ولكن ل(بصفة عامة، كيف تصف شعورك في المرحلة الراهنة؟ 

 )ولكن لدي أمل بتحقيق تقدم إلى األمام، قلق

  

  

متفائل جدًا، متفائل، غير متفائل، غير متفائل على (اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل مصر؟ 

)اإلطالق

 



  CIPE، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة زاء قضايا الفساد والشفافيةفى مصر اقادة الرأي العام استطالع 
 )٢٤من  ٦صفحة ( - ٢٠١٢مارس 

الوضع تجاه طمئنان يتعلق بدرجة شعورها باالفي نفس الوقت، فإن الفئات المختلفة من صناع الرأي تتفاوت فيما بينها فيما 

علماء الدين، بينما يبلغ مستوى االطمئان أدناه هم  اطمئنانا ، فأكثر قطاعات قيادات الرأي)٣شكل رقم (البالد الراهن في 

ى األقل عبر قادة المجتمع المدني عن المستو فبينما ي، نمطا مشابهافيبين  ٤أما الشكل رقم . بين نشطاء المجتمع المدني

الحزبيين وكذلك اإلعالميين، وسوف السياسيين و  النشطاءمن التفاؤل تجاه المستقبل، فإن مستوى التفاؤل يصل أعاله بين 

 .نالحظ تكرار هذا النمط من توزع االتجاهات والمشاعر في مواضع عدة خالل هذا التقرير

  

مال وتطلعات كثيرة ولكن لدي أسباب للقلق، قلق مطمئن، لدي أ(بصفة عامة، كيف تصف شعورك في المرحلة الراهنة؟ 

  )٥٠٣: عدد االجابات( )طبقا للقطاع( )ولكن لدي أمل بتحقيق تقدم إلى األمام، قلق

 

  

متفائل جدًا، متفائل، غير متفائل، غير متفائل على (اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل مصر؟ 

  )٥٠٢: د االجاباتعد(طبقا للقطاع  )اإلطالق
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زيادة الشعور باالطمئنان والتفاؤل يرتبط باتخاذ إجراءات وسياسات معينة، وفي إجابتهم عن سؤالينا حول القضية األكثر 

، احتلت قضاية استعادة األمن المرتبة األولى في أولويات قادة الرأي، )٥شكل رقم (إلحاحا في الوضع المصري الراهن 

غير أن قادة الرأي يختلفون . في هذا مع عموم المواطنين المصريين كما بينته دراسات متعددة سابقةويتشابه قادة الرأي 

عن عموم المواطنين في تركيزهم على استكمال المؤسسات الديمقراطية كأولوية ثانية لهم، فيما يميل عموم المواطنين إلى 

راء القطاعات المختلفة تجاه هذه المسألة فإننا نرى تباينا واضحا أما إذا نظرنا في آ .التركيز على قضية العدالة االجتماعية

بين الفئات المختلفة من قادة الرأي، ففيما يركز علماء الدين بدرجة عالية على قضية استعادة األمن، فإن النشطاء الحزبيين 

شكل (موقفا متوازنا بين القضيتين  يركزون على قضية البناء الديمقراطي، بينما يتبنى األكاديميون وقادة المجتمع المدني

  ).٦رقم 

ما هو اإلجراء األهم واألكثر إلحاحا الذي تريد من السلطات التي تدير البالد في المرحلة االنتقالية الراهنة أن تحققه؟ 

ظام استكمال عملية بناء المؤسسات الديمقراطية، استعادة األمن، تنشيط االقتصاد ،استكمال عملية إزاحة بقايا الن(

   )السابق، توفير فرص عمل جديدة، رفع األجور، أخرى
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ذر مازال هو الغالب، فاألغلبية منهم ترى أن النظام السياسي ادة الرأي للمستقبل، فالتفاؤل الحأما فيما يتعلق بتوقعات ق

, )٨شكل رقم (لرأي ما تتوافق عليه كافة قطاعات قادة ا، وهو )٧شكل رقم (المصري سيتطور في اتجاه شبه ديمقراطي 

نمطا مشابها فيما يخص الوضع االقتصادي على المستويين الشخصي والعام، وهو ما يمكن اعتباره  ٩ويبين الشكل رقم 

  .تعبيرا إضافيا عن التفاؤل الحذر الذي الحظناه سابقا

حوال إلى حالة قريبة مما دولة ديمقراطية تمامًا، دولة شبه ديمقراطية، ستعود األ(بعد عام من اآلن، هل ستصبح مصر؟ 

 )كانت عليه قبل الثورة

  

  

بصفة عامة، كيف تتوقع 

وضعك "أن يكون 

وضع مصر "و" االقتصادي

بعد عام من " اإلقتصادي

سيصبح أفضل (اآلن؟ 

بكثير، سيصبح أفضل، كما 

هو األن، سيصبح أسوأ، 

  )سيصبح أسوأ بكثير
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االنتقالية الراهنة نحو المستقبل، فإننا سألنا المشاركين في البحث عن وفي إطار الحديث عن عملية اجتياز مصر للمرحلة 

، والذي تحتل فيه تركيا ثم ١٠البلد النموذج الذي يمكن لمصر االقتداء به، فحصلنا على النتيجة المبينة في الشكل رقم 

في مصر، فقد بينت دراسة سابقة  بويشير هذا إلى وجود اختالف مهم بين الجمهور والنخ.  ماليزيا المكانة األكثر تقدما

بالد أخرى، خاصة المملكة السعودية، تمثل النموذج  أنعلى عينة من الجمهور المصرى  ٢٠٠٩تمت فى ديسمبر 

وٕاذا تتبعنا مسألة النموذج بين القطاعات المختلفة، فإننا نحصل على الصورة  .المفضل لدى قسم كبير من المصريين

التي تبين أن النموذج التركي هو األكثر شعبية بين أغلب فئات صناع الرأي، وخاصة بين و ، ١١المبينة في الشكل رقم 

علماء الدين، الذين تصل شعبية  النموذج التركي بينهم إلى أعلى مستوى لها، فيما تحتل ماليزيا المكانة المتقدمة بين 

  . قطاع األعمال الخاص

ما هو البلد الذي 

يمكن لمصر أن 

ا؟ تتخذه نموذجا له

الواليات المتحدة، (

فرنسا، بريطانيا، 

اليابان، الصين، 

كوريا الجنوبية، 

ايران، السعودية، 

  ) ماليزيا، تركيا
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ويتضمن الحديث عن البلد النموذج بشكل ضمني إجابات على عدد كبير من األسئلة المتعلقة بخصائص النموذج 

سألنا المبحوثين عن تصورهم للنظام االقتصادي األفضل المفضل، وقد حاولنا التعرف على بعض هذه الخصائص، ف

، فجاء رأي األغلبية منهم محبذا إقامة نظام اقتصادي يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي فيما )١٢شكل رقم (لمصر 

الذي يجب أن أيضا فقد سألنا أفراد عينة صناع الرأي عن تصورهم للشكل . تقوم الدولة بممارسة التنظيم والرقابة بإحكام

تكون عليه عالقة مصر بالعالم الخارجي، وما إذا كان عليها أن تنفتح بدرجة أكبر على العالم، أم تحد من انفتاحها على 

وتبين إجابة . مؤيدا لزيادة درجة انفتاح مصر على العالم ١٣كما هو مبين فى الشكل رقم العالم، فجاء رأي األغلبية منهم 

  .ن وجود ميل ليبرالي قوي بين صناع الرأي في مصرصناع الرأي على السؤالي

نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة والقطاع العام بالدور (من وجهة نظرك، ما هو النظام االقتصادي األفضل لمصر؟ 

الرئيسي، نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في اإلنتاج مع تشديد دور الدولة في الرقابة والتنظيم، 

 )جة كبيرة جداً الدولة بدر نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسي مع تخفيف قبضة 

  

أن تنفتح بدرجة أكبر على العالم، أن تحافظ على المستوى الحالي من (من وجهة نظرك، ما هو الخيار األفضل لمصر؟ 

 )فتاحها على العالماإلنفتاح على العالم، أن تقلل من إن
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التقدم نحو مستقبل أفضل يتطلب توافر شروط مناسبة، من بينها توافر درجة مناسبة من الثقة في المؤسسات العامة، غير 

غلب ثقة في أتشير إلى وجود درجة منخفضة من ال ١٤كما يبين الشكل أن االتجاهات السائدة بين جماعات صناع الرأي 

وتشير . م العقبات التي تعترض مسار البناء الديمقراطي في مصراعتباره واحد من أه، وهو ما يمكن المؤسسات الموجودة

هذه البيانات إلى أن القضاء يتمتع بالدرجة األعلى من الثقة بين فئات صناع الرأي المختلفين، فيما تأتي جمعيات األعمال 

صريين تجاه قطاع األعمال في مؤخرة القائمة، فيما يمكن اعتباره تعبيرا عن المشاعر السلبية التي يحملها كثير من الم

  .الخاص، في لحظة تبدو فيها مصر متجهة يسارا

الصحافة، التليفزيون، القضاء، النقابات، جمعيات األعمال، الجمعيات الدينية (إلى أي مدى تثق في المؤسسات التالية؟ 

 )ية، إئتالف شباب الثورةاألهلية، الشرطة، األحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، الجامعات واألحزاب الدين
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  اإلعالم وقضايا الفساد: ثانيا

يتسم المختارون في عينة صناع الرأي، وكما هو متوقع، بأن لديهم أساسا معرفيا متماسكا، وأنهم يكونون آرائهم ومواقفهم 

نات من عموم فبينما بينت بحوث سابقة تم تنفيذها على عي. عبر أساليب مباشرة تتميز بدرجة عالية من االنضباط

المواطنين أن األغلبية من المواطنين يكونون معارفهم وآرائهم بشأن الفساد عبر ما يسمعونه من مواطنين آخرين في المقام 

األول، فإن عينة صناع الرأي التي نتعامل معها في هذا البحث يعتمد القسم األكبر منها على الخبرة المباشرة كسبيل 

ك وسائل اإلعالم بترتيب يعكس مدى ثقة أفراد العينة في وسائل اإلعالم المختلفة، فتأتي لتكوين الرأي، يليها في ذل

  .)١٥رقم  لالشك(الصحف المستقلة في المقدمة، يليها في ذلك الصحف القومية ثم محطات التليفزيون الخاصة 

  

الصحف القومية، الصحف المستقلة، الصحف الحزبية، (المصدر الذي تعتمد عليه عند تكوين رأيك حول الفساد؟ ما 

 )المحطيين بيما أسمعه من المصرية، الفضائيات الخاصة، التجربة المباشرة، التليفزيون الرسمي للدولة، الفضائيات 
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وين معارفهم وآرائهم بشأن الفساد، إال أنهم ومع أن فئة صناع الرأي يعتمدون بدرجة ليست قليلة على وسائل اإلعالم لتك

إجماال غير راضين عن الطريقة التي تغطي بها وسائل اإلعالم قضايا الفساد، فالصحف القومية تنشر تغطيات للفساد تقل 

خيم، أما الصحف الخاصة فهي تبدو ضحزبية ينطوي على مبالغة كبيرة وتحدث فعال في الواقع، وما تنشره الصحف العما 

شكل (ي تغطية موضوعية دقيقة أفضل حاال من النوعين اآلخرين من الصحف، ولكنها مازالت بعيدة عما يعتبره صناع الرأ

  )١٦ رقم

  

والمملوكة للدولة من قضايا فساد يعكس  الحزبيةو اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تنشره الصحف الخاصة 

الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد، ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من  ما تنشره(حقيقة الحال في مصر؟ 

 )الدقة ما يحدث في الواقع، ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع
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ومع أن وسائل اإلعالم تمثل مصدرا مهما للمعرفة وتكوين الرأي بشأن الفساد، إال أن التقييم الغالب بين صناع الرأي ألثر 

فالتغطية اإلعالمية في رأي صناع الرأي إما تؤدي إلى ). ١٧شكل رقم (ضايا الفساد يتسم بالسلبية التناول اإلعالمي لق

فتصيب أيديهم  نفيذهتأو أنها تخيف المسئولين المخولين صنع القرار و تكوين توقعات غير واقعية مبالغ فيها لدى المواطنين 

  .األعمال بال تمييزأو أنها تعمق الشكوك في رجال باالرتعاش 

  

تساعد على تحقيق العدالة، تساعد (آلن وبعد الثورة، ما هو أثر طريقة تغطية وسائل اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟ ا

على محاربة الفساد، تؤدي إلى زيادة تردد المسئولين الحكوميين وعجزهم عن اتخاذ القرار، تشكك في مجتمع رجال 

 )يةاطنين توقعات غير واقعمال المصري بالكامل، تخلق عند المو األع
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  سياسات الشفافية والحد من الفساد  :لثاثا

في القسم السابق تعرفنا على االتجاهات السائدة بين . تعزيز الشفافية والحد من الفساد هي القضية الرئيسية لهذا البحث

قسم ونبدأ هذا ال. وتجاه التغطية االعالمية الخبار وقضايا الفسادجماعات صناع الرأي تجاه األوضاع العامة في البالد، 

وتبين األشكال . ومحاربة الفسادبالتعرف على االتجاهات السائدة بينهم فيما يخص اإلطار األكثر صلة بتعزيز الشفافية 

االتجاهات المختلفة بين جماعات صناع الراي فيما يتعلق بسياسات تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في المرحلة  ٢٢- ١٨

تجاه قوي بين صناع الرأي في مصر العتماد الديمقراطية سبيال أمثل لمحاربة وتبين هذه األشكال وجود ا  .االنتقالية

فالدولة القوية غير الديمقراطية ال تعتبر في رأي الغالبية الساحقة من  ١٨ لشكلاالفساد، ويتضح هذا بشكل خاص من 

  .بحث سبيال ناجعا لمحاربة الفسادالمشاركين في هذا ال

  

يجب بناء مؤسسات ديمقراطية لمحاربة الفساد (ل تتفق أم تختلف مع العبارات التالية فيما يتعلق بمحاربة الفساد، ه

وتجنبه في المستقبل، منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة قوية أكثر من حاجته إلى مؤسسات ديمقراطية، يجب إجراء 

على منع الفساد في المستقبل أكثر من  محاكمات عادلة وفقا للقوانين العادية للمتهمين في قضايا الفساد، يجب التركيز

  )محاكمة أخطاء الماضي، لمنع الفساد في المستقبل البد من البدء بمعاقبة المتورطين في فساد المرحلة السابقة
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ايا أيضا فإن االتجاه الغالب بين أفراد العينة هو تفضيل االعتماد على القوانين العادية القائمة لمحاسبة المتورطين في قض

 بينه يالفساد في الماضي، فيما ال تفضل سوى نسبة قليلة سن قوانين استثنائية يحاكم وفقا لها هؤالء األشخاص، وهو ما 

  .١٩الشكل 

  

  

إلى وجود اتجاه قوي بين صناع الرأي لالهتمام بقدر متساو تقريبا بكل من التركيز على  يشير ٢٠رقم غير أن الشكل 

لماضي ومحاكمته، وأيضا بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد في الماضي كشرط لضمان المستقبل وليس االنشغال با

باعتباره عالمة على توافر روح عملية تركز على عدم تكرار مشكالت الحقبة السابقة، وهو األمر الذي يمكن تفسيره 

وانين واإلجراءات العادية، وهو ما ال يرى فيما محاكمات الفساد الجارية تتواصل وفقا للق ،المستقبل الذي يمكن التقدم نحوه

  .قدم الجدي نحو المستقبلفيه أغلب المشاركين في هذا البحث معوقا عن الت
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ورغم أن االتجاه األقوى بين أفراد العينة يؤكد على أهمية محاكمة المتورطين في فساد الماضي، إال أن هذا ال يمنعهم من 

رها عشوائية وانتقائية كمات الجارية اآلن، حيث يميل القسم األكبر من العينة العتبامالحظة ما يعتبرونه عوارا في المحا

، األمر الذي يعكس قدرة )٢١شكل رقم (كما يرون فيها تجاوزا عن تطبيق صحيح القانون، وتأثرا بضغوط الرأي العام 

كس حرصا عاليا على تحقيق العدالة، عالية لدى أعضاء نخبة صناع الرأي على التمييز بين السياسي والقانوني، كما يع

  .الوقوع أسرى للرغبة في االنتقاموعدم 

  )املة، إنتقائية، عشوائيةش(اآلن وبعد الثورة، ما هو رأيك في محاكمات الفساد الجارية اآلن؟  .١

اد؟ اآلن وبعد الثورة، ما هو تقييمك للطريقة التي يتم من خاللها إجراء التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفس .٢

تتم وفقًا للتطبيق الدقيق للقانون، يتم فيها التجاوز عن اإلجراءات القانونية، ضغوط الرأي العام تهدد فرصة (

 )المحاكمة العادلة
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ال تفيد في تعزيز ثقة المواطنين في الطريقة الراهنة في التعامل مع قضايا الفساد  ويرى القسم األكبر من العينة أن

  . )٢٢شكل رقم ( محاربة الفساد هيئات القائمة علىال

اآلن وبعد الثورة، هل تؤدي الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع قضايا الفساد إلى زيادة الثقة في المؤسسات 

  )بدرجة كبيرة جد، بدرجة كبيرة، بدرجة قليلة، ال تساعد على زيادة الثقة على اإلطالق(الحكومية؟ 

  

  

وتنسجم هذه الطريقة في النظر لألمور مع اتجاه غالبية المشاركين في هذه الدراسة لتفضيل عدم قيام المواطنين باإلبالغ 

عن وقائع الفساد إال بعد التأكد منها، كسبيل للحد من العشوائية في تناول قضايا الفساد، وٕان كان هناك قسم كبير من 

متأكدين منها، فتلك وظيفة الهيئات الرقابية أن على المواطن اإلبالغ عن قضايا الفساد حتى لو لم يكونوا  يرى كينالمشار 

  ).٢٣شكل رقم (والقضائية في كل األحوال 

يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط، جب اإلبالغ عن كافة وقائع ( ك من االبالغ عن وقائع الفساد؟ما هو موقف

  )الفساد حتى لو كانت غير مؤكدة
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أولها التعرف على أسباب الفساد، والبحث في أساليب تعزيز الرقابة  كثر من جبهة،يقتضي الحد من الفساد العمل على أ

. على أداء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وكذلك تطوير أساليب األطر القانونية والتشريعية بما يسمح بالحد من الفساد

األمر، فحصلنا على اإلجابات المبينة في وللتعرف على أسباب الفساد، سألنا المشاركين في البحث سؤاال مباشرا عن هذا 

ي ، والتي تبين أن ضعف األجهزة الرقابية يمثل السبب األول للفساد من وجهة نظر عينة صناع الرأي الت٢٤الشكل رقم 

  .شاركت معنا في هذا البحث، يليه الفقر، والعوار القانوني والتشريعي، وأيضا فجوة الرواتب واألجور

  

عدم المعرفة باإلجراءات القانونية للترخيص والتشغيل، (أهم سبب النتشار الفساد في مصر ؟ ن وجهة نظرك ما هو م

  )أخرىتضارب القوانين وتعقيدها، فجوة الرواتب، ضعف أجهزة الدولة الرقابية، انتشار الفقر والبطالة، ضعف المرتبات، 
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، و منه يتضح أن ٢٥على النحو المبين في الشكل رقم فقد جاءت إجابات المشاركين  وفيما يتعلق بتعزيز آليات الرقابة،

القسم األكبر من المشاركين يرى أن االعتماد على المجتمع المدني في توفير الرقابة هو الوسيلة األكثر فعالية، بما يشير 

الديمقراطية التي عبر  إلى الثقة المحدودة  التي يوليها المشاركين ألساليب الرقابة التقليدية، وبما ينسجم أيضا مع المشاعر

ويرى قسم آخر من المشاركين أن تفعيل المجالس المحلية هو . عنها المشاركون كما بينا في أقسام سابقة من هذا التقرير

اآللية األهم لمنع الفساد في انسجام واضح مع الميول الديمقراطية القوية لدى فئة صناع الرأي، وبما يعكس أيضا رغبة 

، وهو ما يتضح أيضا من النسبة المحدودة من التأييد صة ألساليب غير تقليدية لم تكن مفعلة في الماضيقوية إلتاحة الفر 

  .الذي حصلت عليه النيابة اإلدارية المسئولة تقليديا عن محاربة الفساد في الجهاز الحكومي

من وجهة نظرك، ما هي 

وسيلة لمراقبة  أفضل

؟ الهيئات الحكومية

ني منظمات المجتمع المد(

والجمعيات األهلية، تفعيل 

المجالس المحلية، لجان 

المراقبة والمراجعة الداخلية 

باألجهزة الحكومية، إدارة 

جديدة مختصة بذلك 

بجهاز الشرطة، تفعيل 

دور النيابة اإلدارية، رقابة 

  )وسائل اإلعالم

  

  

ين هؤالء الذي يرون ضرورة سن تشريعات ينقسم الرأي بشكل متساو تماما ب وفيما يتعلق بالتشريعات المقاومة للفساد،

  .)٢٦شكل رقم (جديدة تماما في هذا المجال، وبين من يرون االكتفاء بإصالح التشريعات القائمة 

  )قيح القائم من التشريعاتإصدار تشريعات جديدة تمامًا، تن(يناير كيف يمكن مواجهة الفساد تشريعًيا ؟  ٢٥بعد ثورة 
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وبالترتيب، يرى صناع الرأي أن اللوائح والقوانين المتعلقة باألجور لها األولوية األولى في سياسات محاربة الفساد تشريعيا، 

  . )٢٧شكل رقم ( ر، ثم قانون منع االحتكاقوانين المنظمة للبناءيليها في ذلك ال

  

تراخيص السيارات والقيادة،  نظم تراخيص المباني، قوانين ونظم(ما هي أهم النظم واللوائح الفاسدة التي يجب تعديلها ؟ 

نظم إصدار السجالت التجارية، نظم األجور، تراخيص التشغيل الدورية، نظم منع االحتكار، قانون المشتريات 

 )الحكومية، قواعد التصرف في أراضي الدولة، أخرى
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، يأتي في )٢٨شكل رقم (لقوانين لمهم تعديل طائفة كبيرة من اللوائح واهذا فإن المشاركين يرون أنه من اوباإلضافة إلى 

يوضح الشكل نسبة الذين  .مقدمتها القوانين المتعلقة باستقالل القضاء ومنح االحتكار واإلدارة المحلية وتداول المعلومات

  )اجابوا بنعم

  

هامًا في بناء الديمقراطية والتي ستؤثر بشكل أو بآخر هل ترى أهمية للتشريعات واإلجراءات التالية التي تعد محددًا 

قانون الملكية الفكرية، إتاحة بدائل أكثر تنوعًا لتمويل المشروعات الصغيرة، تعديل قانون (على قطاع األعمال؟ 

تعديل الضرائب، تعديل قانون اإلفالس، تعديل قانون الشركات، تعديل قانون الصناعة، تعديل قانون اإلدارة المحلية، 

الحكومية، استقالل القضاء، قانون لتجنب تعارض المصالح للوزراء  المشتريات المنافسة واالحتكار، تعديل قانونقانون 

 )أعضاء البرلمان، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية
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يكن  يا، وٕان لميناير أثرا إيجاب ٢٥ويتوقع المشاركون أن يكون لهذه اإلجراءات، ولألوضاع العامة التي تكونت بعد ثورة 

لفساد، خاصة الكبير، وعلى تحسين الظروف التي يعمل فيها قطاع األعمال، وعلى تشجيع إيجابيا جدا، على الحد من ا

  .٣٠-٢٩االستثمار والنمو، وهو ما يمكن مالحظته في األشكال 

مما كان عليه قبل الثورة، أقل  أقل بدرجة كبيرة جداُ (؟ "والفساد الصغير" الفساد الكبير"في المرحلة القادمة،هل سيصبح 

بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، مثلما كان، أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، أكثر بدرجة كبيرة جدًا 

 )مما كان عليه قبل الثورة

  

  

لإلستثمار واألنشطة  التكلفة اإلجمالية"و" تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال"في المرحلة القادمة،هل ستصبح 

أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه قبل الثورة، أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، مثلما كان، (؟ "االقتصادية

 )أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، أكثر بدرجة كبيرة جدًا مما كان عليه قبل الثورة
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بين القطاعين العام ركز الفساد سيكون تان قادة الرأى  برى، ز الفساد فى المرحلة المقبلةعن التوقعات بالنسبة لتركأما 

  .٣١فيما بين القطاع الخاص والخاص كما يبين الشكل رقم الحكومى ثم لحكومى و ا القطاع بينوالخاص يليه 

  

القطاع الخاص مع (التعامالت بين أي من القطاعات التالية من وجهة نظرك، سيتركز الفساد في الفترة المقبلة أكثر في 

 )حكومي مع القطاع الحكوميالقطاع الخاص، القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، القطاع ال

  


