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 ملخص البحث:

 خرج الباحث بمجموعة من النتائج تتلخص فيما يلي:

ل نصوص الكتاب والسنة ، يتضح أنه مرفوض من خالل تعريف الفساد لغة واصطالحًا ، ومن خال-1
شرعًا يعاقب العبد عليه في اآلخرة ، إلى جانب العقوبة الدنيوية ؛ حيث إنه نهب ألموال الناس بالباطل ، 
وقطع لألرحام ،وإفساد للعالقات االجتماعية بين الناس ، وال بد أن يستشعر الفاسدون هذا المعنى ؛ وهو 

َتُزوُل  اليقول : "  فيحاسبهم ويعاقبهم على ما اقترفته أيديهم ، فالنبي   أنهم سيقفون بين يدي الله
اِلِه ِمْن َأْيَن َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن : ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه ، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل ، َوَعْن مَ 

 "هُ ِجْسِمِه ِفيَم َأْبال اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه ، َوَعنْ 
لقد اتضح من خالل البحث أن ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة عالمية ، وليس معنى ذلك أن نتعايش -1

معها ،أو نبرر وجودها بدعوى عالميتها ، أو نستسلم لما تحدثه من فساد وإفساد في مجتمعاتنا ، ولكن ال 
جها ؛ تنطلق من ديننا ، وتسهم في الدعوة إليه بين أمم بد أن يكون لنا نحن المسلمين كلمة فعالة في عال

األرض ، فنكون بذلك خير دعاة لما نحمله للبشرية من خير بالفعل ال بالقول ، وهنا يكون التأثير ويكون 
 النجاح .

لقد اتضح من خالل البحث أن الفساد اإلداري أساس كل فساد ،فهو يفتح الطريق لكثير من أنواعه ؛  -3 
تنطلق من سوء استخدام السلطة العامة ألغراض خاصة ، فحين يربح فاسد يخسر المجتمع خسارة فكلها 

مادية ومعنوية وأخالقية ال يعلم مداها إال الله تعالى، وال شك أن ما تعاني منه كثير من المجتمعات من 
 جراء الفساد اإلداري خير شاهد على ذلك .

اد نسيانًا أو خطأ ،ومع ذلك فمن أسند إليه سلطة إدارية يجب قد ال يؤاخذ الشخص إذا وقع منه الفس -4
عليه أن يمارس عمله بما يحقق مقاصد الشارع منه على أكمل وجه وأتمه ، فال يعفى ما وقع منه إهمااًل ؛ 

 ألنه قد تعاقد على تحمل هذه األمانة ،فيجب عليه أن يؤديها على أكمل وجه .
تي يتعلل بها الفاسدون قد تعفيهم من المسئولية القانونية ، وما يترتب إن إيجاد المبررات الظاهرية ال -5

عليها من عقوبة، ولكنها ال تعفيهم من المسئولية أمام الله تعالى ، ذلك أن عملهم باطل شرعًا ، لما 
يترتب عليها من نتائج تؤدي إلى عواقب وخيمة ؛ تفسد العالقات بين أفراد المجتمع ، وتضرب سالمه 

 ماعي في مقتل ، وتتعارض مع مبادئ اإلسالم وقيمه .     االجت

 إسالمي -منظور-الكلمات الداللية: الفساد اإلداري 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة:
، والصددالة والسددالم علددى المبعددول رحمددة للعددالمين، الحمددد للدده رب العددالمين 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
ساد اإلداري من الظواهر االجتماعية الضارة التي انتشرت في فإن ظاهرة الف

وتخددل بمبدددأ تكددافؤ الفددرص بددين جميددع  ، كثيددر مددن المجتمعددات، وباتددم تهدددد أمنهددا
؛ ومدددددن ثددددم تضددددرب السدددددالم  ، وتددددؤدي إلدددددى إسددددناد األمددددر إلدددددى غيددددر أهلدددده هدددداأفراد

أمدر المجتمدع  فقد الثقة بين الحاكم والمحكوم ، ولن يسدتقيمتاالجتماعي في مقتل ، و 
إال بإعددادة األمددور إلددى نصددابها ، بددالتعام المجتمددع مبددادئ اإلسددالم وقيمدده فددي جميددع 

 تعامالته وتصرفاته .
وال شك في وجود تداعيات خطيرة لهذه الظاهرة ؛ تطال كل جوانب الحياة ، 
سددواء كانددم اقتصددادية أو اجتماعيددة أو سياسددية أو غيددر ذلددك ، وال أكددون مبالغددًا إذا 

 -في كثير من األحيدان -إن كثيرًا من السلبيات التي نعيشها في واقعنا ترجعقلم : 
 إلى الخلل الذي أحدثته هذه الظاهرة الخطيرة في حياتنا .

، ة فدي حياتهداالعظيمدتده وعيهدا بقيمأن نعيدد لألمدة إن خير ما نقدمه لدديننا و 
جع لجميددددع ل ذلددددك إال بإيجدددداد الرميددددة اإلسددددالمية التددددي تقدددددم العددددال  النددددادولددددن يحدددد

المشدددكالت والظدددواهر السدددلبية التدددي تعددداني منهدددا مجتمعاتندددا ، وأن نقتددددي فدددي ذلددددك 
الددذي أسددس مجتمددع المدينددة علددى المؤاخدداة والتكافددل والتددراحم بددين ،  برسددول اللدده 

فدي إطدار مدن ، ، ووضع دستورًا فريددًا يضدبه هدذه العالقدة مدع غيدر المسدلمين ئهأبنا
 ك في مجتمع آمن ومستقر .المودة والتعاون والعيش المشتر 

 تعددارض مدددعإن ظدداهرة الفسدداد بوجددده عددام والفسدداد اإلداري بوجددده خدداص ، ت
؛ ولقدددد  كثيدددر مدددن المبدددادئ التدددي جددداء بهدددا القدددرآن وبينتهدددا ووضدددحتها سدددنة النبدددي 

األسداس لكدل أندواع  –مدن وجهدة نظدري  -يعتبدر  اخترت الفساد اإلداري بالذات ألنه
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سددبل  -فددي كثيددر مددن األحيددان  –شددجع ويسددهل ويبددرر الفسدداد األخددرى ؛ فهددو الددذي ي
 الفساد المالي والسياسي والتعليمي واإلعالمي وغير ذلك .

وال شك أن ما أقدمه في هذا البحث ما هو إال رميدة قدد تخطدق وقدد تصديب 
، ولكنها في جميع الحاالت تبقى رمية نظرية ، تحتا  إلى تفعيل وتطبيق وثقة فيها 

يعيدد األمدور إلدى ؛ ف لمدس النداس آثدارهحتدى تصدير واقعدًا حيدًا ي ،من قبل والة األمدر 
 الضارة من جذورها بإذن الله تعالى . اهرةهذه الظ نصابها باقتالع

وقددد وضددعم خطددة بحددث هددذا الموضددوع مددن خددالل: مقدمددة وثالثددة فصددول وخاتمددة 
، وأهميددة بحثهددا وإلقدداء الضددوء عليهددا،تناولددم فيهددا التعريددف بالظدداهرة محددل البحددث ، 

وذلك ببيان حجمها وآثارها الضارة على الفرد والمجتمع علدى حدد سدواء ، ثدم حاولدم 
 جاهدًا أن أسهم برمية في عالجها ، وكان ذلك على النحو التالي:

أشددرت فيهددا ألهميددة الموضددوع وكيفيددة تناولدده، وأهددم النقددا  الددواردة المقدمةةة: -3
 فيه.

م هدذا الفصدل إلدى وقدد قسدم: تعريف الظاهرة وبيان حجمهةاالفصل األول:  -2
     ثالثة مباحث:

 تعريف الفساد اإلداري وبيان صوره. المبحث األول:        
  .مفهوم الفساد ومعاييره في التصور اإلسالميالمبحث الثاني:                 

 .اإلداري حجم ظاهرة الفساد المبحث الثالث:          
وقددد قسددمم هددذا  آثارهةةا :و  ظةةاهرة الفسةةاد اإلداري الفصةةل الثةةاني : أسةةبا    -1

 الفصل إلى مبحثين :
 أسباب ظاهرة الفساد اإلداري.المبحث األول :            

 اإلداري.الفساد ظاهرة آثار المبحث الثاني :                 
وقد تناولم هدذا الفصدل مدن :  عالج ظاهرة الفساد اإلداري  الفصل الثالث : -4

 خالل مبحثين :
  في جانبها اإلداري.عال  الظاهرة :  المبحث األول         
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 .ظاهرة ال هذه : إسهام الرمية اإلسالمية في عال  المبحث الثاني        
اشددتملم علددى أهددم النتددائج والتوصدديات التددي توصددلم إليهددا مددن  الخاتمةةة :  -1

خدددالل البحدددث ، والتدددي أرجدددو اللددده تعدددالى أن تسدددهم فدددي عدددال  ظددداهرة 
دمتده حجدة لدي يدوم القيامدة ، وأن يهيدق الفساد اإلداري ، وأن يكون ما ق

الله تعالى لهذه األمة مدن أمرهدا رشددًا ، وأن يعيددها إلدى التمسدك بحبلده 
المتين وصراطه المستقيم ؛ ففي ذلدك خيرهدا وععهدا وسدعادتها فدي الددنيا 

 وآلخرة ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
 والحمد لله ر  العالمين

 
 د/ علي عثمان شحاته

 هد11/11/1431 الدمام : في
 م15/11/1111الموافق: 
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 الفصل األول
 تعريف الظاهرة وبيان حجمها

 المبحث األول : تعريف الفساد اإلداري وبيان صوره :
ددد   يقددال : الفسةةاد فةةي الل ةةة : ددد  َصددلاَح ، فهددو فاسل " َفَسددَد َفسددادًا وفاسددودًا ضل

َسددددَدةا  ددددذا المددددالل ظاللمددددًا ، والَمفل ددددَلَحةل  وَفسدددديد  . والَفسددددادا أخل ددددد  الَمصل . وَتفاَسدددددوا َقَطعددددوا  ضل
َلَح " َتصل د  اسل َسَد ضل َتفل َرلحاَم . واسل األل
وا وقطعوا اأَلرحام  ، : َتَفاَسَد القوما يقال و  .(1) تداَبرا

. . واستفسددد السددلطانا قائددَده إلذا َأسدداء إلليدده حتددى استعصددى عليدده ، وقددالوا هددذا اأَلمددر 
َسَدة  لكذا َأي فيه فساد ،  قال الشاعر: َمفل

 ِإنَّ الشباَ  والَفراَغ والِجَدْه            َمْفَسَدٌة للَعْقِل َأيُّ َمْفَسَدهْ 
ددَد  ه إلفلسدادًا وَفسددادًا باللده ال يحددب الفسداد ، وَفس  دددا َسدَد فددالن المداَل ياَفسل ويقدال َأفل

 .(1)الشيَء إلذا َأَباَره " 
ا تشدير إلدى كدل مدا هدو ومن خالل التعريف اللغوي لكلمة الفسداد يتضدح أنهد 

ضد الصالح واإلصالح ؛ فهي في مجدال المدال أخدذه ظلمدًا ، وفدي مجدال العالقدات 
االجتماعيددة والتددرابه االجتمدداعي قطددع لهددذه العالقددات وتخريددب لهددا وقطددع لألرحددام ، 
وال شك أنها في الجانب اإلداري تشمل كل ما سبق من أكدل المدال ظلمدًا ، وتخريدب 

، وانتشدددار الرشددوة والمحسدددوبية ، ومدددن ثددم فهدددي إفسددداد بدددالمعنى الددروابه االجتماعيدددة 
 الشامل للكلمة .

الفسددداد اإلداري هدددو : " كدددل عمدددل يتضدددمن سدددوء  :مفهةةةوم الفسةةةاد اإلداري 
اسدددتخدام للسدددلطة العامدددة ألغدددراض خاصدددة ، بغيدددة تحقيدددق منفعدددة شخصدددية ، سدددواء 

 . (3)أكانم سياسية أو اجتماعية أو مالية للفرد أو للجماعة " 
                                                 

 . 1/311 –القاموس المحيه للفيروز آبادي  - 1
 . 335/ 3لسان العرب البن منظور :  - 1
دور التقنيددات الحديثددة فددي مجددال الكشددو عددن الغددش والفسدداد ، إعددداد : سددعيد يوسددو كددالب  - 3

ورقددة مقدمددة للقدداء العلمددي الددذي تقدمدده المجموعددة العربيددة لألجهددعة العليددا  -باختصددار - وآخددرون 
-1فدددي الفتدددرة مدددن :  –للرقابدددة الماليدددة والمحاسدددبة ، بمقدددر الجهددداز المركدددعي للمحاسدددبات بمصدددر 

 م . 11/5/1111
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وعلدددى ذلدددك " فدددإن الفسددداد سدددلوك منحدددري مقدددرون بهددددي معدددين يتمثدددل فدددي  
المصددلحة الشخصددية علددى حسدداب المصددلحة العامددة ... ويترتددب عليدده خسددارة ماديددة 
 أو أدبيدددددددة أو ماليدددددددة للجمهدددددددور مدددددددن ناحيدددددددة ، وللتنظيمدددددددات اإلداريدددددددة مدددددددن ناحيدددددددة

 .(1)أخرى " 
والنداتج عدن ،  التعمدومن الباحثين من يفرق بين الفساد اإلداري الناتج عن 

اإلهمدددال والالمبددداالة ، فيقدددول: "إن الفسددداد اإلداري يحتدددوي علدددى قددددر مدددن االنحدددراي 
غيدددر أن ثمدددة انحرافدددًا إداريدددًا  ،المتعمدددد فدددي تنفيدددذ العمدددل اإلداري المندددا  بالشدددخص 

يتجدداوز فيدده الموظددو القددانون وسددلطاته الممنوحددة دون قصددد سدديء بسددبب اإلهمددال 
لكنددده انحدددراي ،  يرقدددى إلدددى مسدددتوى الفسددداد اإلداري االنحدددراي الوالالمبددداالة ، وهدددذا 

 .(1)يعاقب عليه القانون ، وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد إداري 
ولقددددد أخددددذ صددددندوق النقددددد الدددددولي بتعريددددف للفسدددداد اإلداري ورد فددددي تقريددددره 

أجددل  م ، حيددث عرفدده " بأندده سددوء اسددتخدام السددلطة العامددة مددن1991الصددادر عددام 
مكسب خاص ، حينما يتقبل الموظو الرسمي رشوة أو يطلبها ويستجديها أو يبتعهدا 

ويمكن أن يحدل سوء استغالل السلطة العامة أيضدا مدن أجدل مغدنم شخصدي ... ..
،  ، وذلك عن طريق محاباة األقدارب أو التوصدية بهدم حتى لو لم يحدل تقديم رشوة

 .(3)"  أو سرقة موارد وأمالك الدولة أو تبديدها
إن الفسدددداد اإلداري بصددددوره القائمدددددة اآلن لددددم يقددددو فقددددده عنددددد حددددد السدددددلوك 
المنحددددري إداريددددًا، لكندددده مددددرض كددددامن فددددي بنيددددة العالقددددات التددددي تجمددددع بددددين المددددال 

ومددا مددن فسدداد إداري كبيددر إال  ،نظريددًا وعمليدداً  ،ممددا يعطيدده مبددررات البقدداء ،والسياسددة
 .(4) حمايةخلفه عالقات سياسية تمنحه السند وال

                                                 
 بتصري يسير.  44ص:  -د/ السيد علي شتا –الفساد اإلداري ومجتمع المستقبل  - 1
 online.net-www.sccموقع :  –ساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي ، يوسو بحر الف - 1

سدددليمان بدددن محمدددد  –نقددداًل عدددن :الفسددداد اإلداري وجدددرائم إسددداءة اسدددتعمال السدددلطة الوظيفيدددة  - 3
 باختصار.  115الجريش  ص: 

: بقلددم –لفسدداد لجنددة وطنيددة لمكافحددة ا –قضددايا وآراء  –م 1/11/1111األهددرام : الثالثدداء :  - 4
 سامح فوزي ، بتصري يسير .
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خلددل اجتمدداعي خطيددر  –مددن خددالل مددا سددبق  -وال شددك أن الفسدداد اإلداري 
يصيب المجتمع كلده فدي مقتدل ؛ حيدث يضدعو العالقدات االجتماعيدة ، ويدؤدي إلدى 
بددددث روح ال تتفددددق ومبددددادئ اإلسددددالم الحنيددددو ، هددددذه المبددددادئ القائمددددة علددددى العدددددل 

يعيش بها المسلم أبيًا متعاليدًا علدى مدا  والرحمة والتكافل واإليثار ، هذه المبادئ التي
 حرم الله عليه مهما كانم الظروي واألحوال .  

 للفساد اإلداري أنواع أهمها:  أنواع الفساد اإلداري :
الفسددداد المددددنظم :وهددددو الددددذي يأخددددذ صددددفة الديمومدددة علددددى األقددددل مددددن وجهددددة نظددددر -أ

مددة ومريبددة ؛ كددي فنددراهم يجتهدددون كثيددرًا مددن أجددل وضددع خطدده منظ ،القددائمين عليدده
؛ إلدى اسدتخدام أبشدع الوسدائل يسدوا المنافذ التدي تشدكل خطدرًا علديهم ، لدذلك يلجئدون 

من أجل الحفاظ على مكاسبهم ؛ ومنها القتل وتصفية الخصوم ،وفي الفساد المدنظم 
يكثدددر عددددد الفاسددددين، ويمكدددن وصدددو اإلدارة التدددي تقودهدددا عصدددابة منظمدددة بددداإلدارة 

 د .مال العام المخصص للمصلحة العليا للبالالفاسدة التي تستهدي ال
وهددو  ،وهددو الددذي يأخددذ صددفة الفسدداد غيددر المددنظم -الفسدداد المؤقددم )العرضددي(:-ب

ويكددددددددون فرديددددددددًا أكثددددددددر مندددددددده  ،عكددددددددس النددددددددوع األول مددددددددن ناحيددددددددة الوقددددددددم والتدددددددددبير
)والمقصود بالفردي هنا هو مجموعة أفراد( تستهدي تحقيدق مكاسدب سدريعة ،جماعياً 

لغدددرض ، ودهم فدددي مواقدددع متقدمدددة مدددن المؤسسدددات الرسدددمية المهمدددة مسدددتغلين وجددد، 
 تحقيق أفضل النتائج بأسرع وقم ممكن.

ويشددددمل النهددددب العددددام للممتلكددددات العامددددة ومرافددددق الدولدددددة ،  -الفسدددداد الشددددامل :- 
ويمددارس علددى شددكلين، الشددكل األول يمارسدده المسددئولون الكبددار مسددتغلين مناصددبهم 

ون الدددذي يحاسدددبهم أمدددام النددداس، والشدددكل الثددداني يمارسددده وغيددداب القدددان العليدددا المدددؤثرة
وفي فترة ضعو الحكومة وغياب القوانين التي تنظم حياة الناس ، العامة من الناس 

(1). 
                                                 

 –د/ علدي العكيددي  –تأثير ظاهرة الفساد اإلداري على حقوق اإلنسان والمجتمع بشدكل عدام  - 1
 http://taakhinews.orgموقع التآخي : 

http://taakhinews.org/?p=31198
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وال شدددك أن الغدددرض مدددن ذكدددر أنددددواع الفسددداد اإلداري لددديس تصدددنيو الدددددول  
ظاهرهدا حسب هذه األنواع ؛ وإنما المهم إلقاء الضدوء عليهدا ؛ بهددي الدتخلص مدن م
حتدددى  -أيدددن كدددان حجمهدددا أو تصدددنيفها أو تسدددميتها ، فالفسددداد اإلداري بكدددل أنواعددده 

ظدددداهرة سدددديئة ، قددددد تددددعداد سددددوءًا إذا لددددم تعددددالج أو تددددتم  -المؤقددددم أو العرضددددي مندددده 
وهذا ما ال نرجدو أن يكدون  السيطرة عليها، فيتحول إلى أسوء األنواع وأشدها فسادًا ،

.  
 لفساد اإلداري صور كثيرة من أهمها : لأهم صور الفساد اإلداري: 

الرشددوة : وهددي وسدديلة اسددتخدام الوظيفددة للحصددول علددى مكاسددب شخصددية ،  -1
 وتشمل كل المنافع التي تحفع الموظو لالتجار بسلطته .

العمولة : وهي نسبة مئوية من قيمة عقد أو صفقة يحصدل عليهدا الموظدو  -1
عطددداء اآلخدددرين مددداال مقابدددل الظفدددر بالعقدددد أو الصدددفقة ، حيدددث تعتبدددر ثمدددن إ 

 يستحقونه من المال العام .
االختالس : وهو أخذ مباشر للنقود المودعة لدى األفراد أو لدى غيرهم عن  -3

 طريق التعوير أو التحريف ، أو غير ذلك .
الغش والتدليس : ويهدي إلى تحقيدق أغدراض خاصدة ، أو إنجداز معدامالت  -4

الغيددر ، ومندده : الغددش  أو تنصددل مددن التعامددات أو زيددادة أربدداح علددى حسدداب
 التجاري ، والغش العلمي ، والغش المهني ، وغيرها .

اسدددتغالل الصدددالحيات : إمدددا بالتشددددد مدددع الدددبعو وحرمدددانهم مدددن الحصدددول  -5
أو بالتساهل مع اآلخرين بحكم العالقات الشخصدية  على الخدمات العامة ،

 ؛ مما تضيع معه الموضوعية واألمانة .
لجمهددور؛ بالحصددول علددى أمددوال نقديددة أو عينيددة االبتددعاز : وهددو اسددتغالل ا -1

منهم مقابل الحصول على الخدمة المطلوبة أو تسهيل الحصول عليها ، أو 
ابتددعازهم بدددافع مددنعهم مددن التعددرض لديددذاء الجسدددي أو التعددذيب النفسددي أو 
اإلسدداءة للسددمعة ، ممددا يضددطر الندداس للدددفع تخلصددًا مددن اإلسدداءة أو مقابددل 

 أخذ الحق .
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واإلهدددار : وذلددك عددن طريددق إضدداعة الممتلكددات العامددة بالتكاسددل  التقصددير -1
المتعمدددد أو عدددددم االلتددددعام بأوقددددات العمدددل واسددددتغالله فددددي أمددددور أخددددرى ، أو 

 إفشاء األسرار وزرع الفرقة بين العاملين ، واإلساءة للجمهور .
الهدددايا الغلددول : وهددي الهدددايا التددي يددتم تبادلهددا بددين المرموسددين ورمسددائهم ،  -1

 . (1)بين جمهور المراجعين للدوائر الحكومية والموظفين أو 
 الخيانة وتولية غير األكفاء في المناصب العامة. -9
فقدد أمكدن لفريدق مدن المجتمة  المصةري:  ومظةاهره فةياإلداري صور الفساد بعض 

الباحثين أن يحدد المظاهر األربعة التاليدة كمظداهر للفسداد اإلداري المتعداري عليهدا 
  -في المجتمع المصري :  ، والمنتشرة

هددايا وإكراميددات لتحقيددق المكاسدب الشخصددية بصددورة  أوال: الرشدوة بمترادفاتهددا : مددن
 .غير مشروعة

ثانًيا: تصري الموظو العام في المال العام لتحقيق مصالح شخصية غيدر مسدموح 
 .بها

ثالثًدددددا: مجدددددامالت األقدددددارب والمعددددداري التدددددي تبددددددأ مدددددن مجدددددرد تسدددددهيل اإلجدددددراءات 
كوميددة، وتالفددي الوقددوي فددي طددوابير االنتظددار للحصددول علددى خدمددة أو الح

 .أداء منفعة ما
رابعددًا: سددرقة المددال العددام التددي يدددخل فددي نطاقهددا تبديددد واخددتالس العهدددة الشخصددية 

 .(1)للموظو
ففدي اسدتطالع لدرأي مجموعدة  بعض صور الفساد اإلداري ومظةاهره فةي السةعودية:

دتها الدددكتورة/ ابتسددام عبددد الددرحمن حلددواني ، تبددين مددن األفددراد هندداك ، فددي دراسددة أعدد

                                                 
 11، 11ص  –ام عبددد الددرحمن حلددواني دكتددورة / ابتسدد –الفسدداد اإلداري فددي الدددول الناميددة  - 1

 بتصري واختصار  . 
تقريدر حكدومي أعدده مركددع المعلومدات ودعدم اتخداذ القددرار  –الفسداد اإلداري تفشدى فدي مصددر  - 1

موقددددع :  –عبددددد الددددرحمن سددددعد  –م 11/1/1111السددددبم :  –التددددابع لمجلددددس الددددوزاراء المصددددري 
www.islamonline.net 
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من دراسة إجابدات األفدراد الدذين تدم اسدتطالع آرائهدم ، أن أهدم صدور الفسداد اإلداري 
 هي :
 . ٪91مجاملة المسئولين طمعًا في الحصول على مجاملة مماثلة  -1
 . ٪91محاباة المعاري والتحيع لهم عند أداء الخدمة  -1
 . ٪19ق مصالح شخصية استغالل النفوذ في تحقي -3
 .٪11إساءة استخدام السلطة بشكل عام  -4
 . ٪11التمسك بإجراءات يمكن االستغناء عنها  -5
 . ٪19إضاعة الوقم واإلهمال والالمباالة عند أداء الدور الوظيفي  -1
 . ٪13االستهانة بالملكية العامة وعدم المحافظة عليها  -1
 . ٪51الغش وخيانة األمانة  -1
 . ٪54حو الكسب الخاص مقابل الخدمة أخذ الرشوة والسعي ن -9

صدورًا أخدرى للفسداد  ٪9ولقد أضاي المجيبون في االستطالع سالو الدذكر وبنسدبة 
 اإلداري منها :

تعيين غير المؤهلين في الوظدائو المختلفدة ،وإعطداء األفضدلية تبعدًا للنسدب  -1
 وليس للكفاءة.

 الشفاعة السيئة . -1
 ء عند بداية الدوام أو نهايته .عدم االلتعام بساعات الدوام الرسمي سوا -3
   .    (1)تملك المنصب اإلداري وتوريثه  -4

وال شددك أندده توجددد صددور كثيددرة أخددري للفسدداد اإلداري ، تحددم مسددميات مختلفددة 
، خدرى ، حسدب ثقافدة كدل بلدد وعاداتدهفدي كثيدر مدن الدبالد العربيدة األوطرق متنوعة 

تددؤدي إلددى أنهددا جميعهددا وحسددب مسددتواه االقتصددادي ، مددع عامددل مشددترك واحددد وهددو 
 . (1)الفساد 

                                                 
 31، 31ص  –دكتددورة / ابتسددام عبددد الددرحمن حلددواني  –الناميددة  الفسدداد اإلداري فددي الدددول - 1

 بتصري واختصار .

 وما بعدها. 95د/ عامر الكبيسي ، ص :  –انظر : الفساد والعولمة ..تعامن ال توأمة  - 1
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 مفهوم الفساد ومعاييره في التصور اإلسالمي :المبحث الثاني:    
بدين القدرآن الكدريم أن اتبداع الحدق أواًل : مفهوم الفساد كما ورد في القرآن الكةريم : 

َواَءُهْم َوَلةِو اتََّبةَ  اْلَحةأُّ َأْهةألهواء الفاسدين هو أعلى درجات الفساد ، قال تعالى : " 
َمَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفةيِهنَّ  والفسداد هندا " فسداد التصدري والتددبير ،  (1)"  َلَفَسَدِت السَّ

المبني على الظلم وعدم العددل ، فالسدماوات واألرض مدا اسدتقامتا إال بدالحق والعددل 
 "(1) . 

إن اإلفسدددداد فددددي األرض معصددددية عظيمددددة ، وقددددد ذكددددر القددددرآن الكددددريم حددددال  
فقين الددذين نهدداهم ربهددم عددن اإلفسدداد فددي األرض فددادعوا أنهددم مصددلحون ، قددال المنددا

ِإنَُّهْم ُهُم  ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن َأال َوِإَذا ِقيَل َلُهْم التعالى : " 
 . (3)" َيْشُعُروَن  اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال

ساد يظنهدا صداحبها إصدالحًا ، والفيصدل فدي وكثير من مظاهر الفساد واإلف
ذلك ما يترتب عليها وما ينتج عنها ، ووضدعها فدي ميدعان الطاعدة والمعصدية ، وقدد 

َوِإَذا ِقيَل َلُهةْم ال ُتْفِسةُدوا ِفةي أورد ابن كثير عن سلمان الفارسي : في قوله تعالى: " 
: لم يجدق أهدل هدذه اآليدة بعدد . قدال " قال سلمان  األْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصدفة أعظدم فسدادًا مدن 
 . (4)ال أنه عنى أنه لم يمو ممن تلك صفته أحد  الذين كانوا في زمان النبي 

 وفددي معدداني الفسدداد أيضددًا ، بددين القددرآن أن السددرقة والنهددب ألمددوال الندداس بكددل     
َقةةاُلوا َتاللَّةةِه َلَقةةْد َعِلْمةةُتْم َمةةا ِجْفَنةةا ِلُنْفِسةةَد ِفةةي صددوره فسدداد فددي األرض ، قددال تعددالى:" 

                                                 
 . 11سورة المؤمنون :  - 1

  -للشدددددديد / عبددددددد الددددددرحمن السددددددعدي -تيسددددددير الكددددددريم الددددددرحمن فددددددي تفسددددددير كددددددالم المنددددددان  - 1
 .  531: ص 

 . 11،  11سورة البقرة :  - 3

 . 111/ 1تفسير القرآن العظيم :  - 4
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. يقددول الشدديد السددعدي : " إن السددرقة مددن أكبددر أنددواع (1) "ْرِض َوَمةةا ُكنَّةةا َسةةاِرِقينَ األ 
 .(1)الفساد في األرض " 

سداد فدي األرض ، وفي هذا اإلطار أيضدًا ، ذكدر اللده تعدالى مظهدرًا آخدر للف
ومدن أي مصددر كدان ، وعلدى أي بدأي صدورة كاندم ،  ، وهو إهالك الحرل والنسدل

ْنَيا ؛ قدال تعدالى : "هيئة كان صاحبه  ََ َقْوُلةُه ِفةي اْلَحَيةاِة الةدُّ َوِمةَن النَّةاِ  َمةْن ُيْعِجُبة
َتَولَّى َسَعى ِفةي اأْلَْرِض ِلُيْفِسةَد َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم  َوِإَذا 

ََ اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال ُيِحبُّ اْلَفَساَد  َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّأ اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة  ِفيَها َوُيْهِل
ْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِبْفَس اْلِمَهاُد   . (3)" ِباإلِْ
ها القرآن الكدريم ، قطدع كدل مدا أمدر اللده بده أن ومن صور اإلفساد التي ذكر 

، أو مدا بدين األقدارب  يوصل ؛ من وصل ما بين العبد وربه ، وبينه وبين رسوله 
 واألصددددددددددحاب وسددددددددددائر الخلددددددددددق ، مددددددددددن القيددددددددددام بحقددددددددددوقهم التددددددددددي أمددددددددددر اللدددددددددده أن 

ةوَن َعْهةَد اللَّةِه ِمةْن َبْعةِد ِميَثاِقة. قال تعدالى :" (4)توصل  ُُ ِه َوَيْقَطُعةوَن َمةا الَّةِذيَن َيْنُق
ََ ُهُم اْلَخاِسُرونَ   .(5)"  َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض ُأوَلِف

ومددن صددور الفسدداد أيضددًا، الطغيددان فددي األرض بمجدداوزة حدددود اللدده ، قددال 
. (1)"  ْكَثُروا ِفيَهةةا اْلَفَسةةادَ ِد  َفةةأَ َوِفْرَعةةْوَن ِذي اأْلَْوَتةةاِد  الَّةةِذيَن َاَ ةةْوا ِفةةي اْلةةِبالتعددالى:"

فالفسدداد بددأي صددورة كانددم هددو قددرين الطغيددان والظلددم، ولددو عددري المفسدددون مصددير 
 الظالمين يوم القيامة ألقلعوا عن ظلمهم وغيهم وفسادهم .

.. لدددديس وراء الطغيددددان إال الفسدددداد . فالطغيددددان يفسددددد .يقددددول سدددديد قطددددب : "
يان سواء . كما يفسدد العالقدات واالرتباطدات الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغ

                                                 
 . 13سورة يوسو :  - 1
 . 311ص :  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  - 1
 . 111-114سورة البقرة :  - 3
 بتصري واختصار . 41ص :  –تيسير الكريم الرحمن  - 4
 . 11سورة البقرة :  - 5
 . 11 – 11رة الفجر :سو  - 1
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فددي كددل جوانددب الحيدداة، ويحددول الحيدداة عددن خطهددا السددليم النظيددو ، المعمددر البدداني، 
ثددم هددو يجعددل . خالفددة اإلنسددان فددي األرض بحددال . .إلددى خدده آخددر ال تسددتقيم معدده 

الجمدداهير أرقدداء أذالء ، مددع السددخه الدددفين والحقددد الكظدديم ، فتتعطددل فدديهم مشدداعر 
لكرامدة اإلنسددانية ، وملكدات االبتكددار المتحدررة التددي ال تنمدو فددي غيدر جددو الحريددة . ا

والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن ، وتصبح مرتعًا لديدان الشهوات الهابطدة والغرائدع 
. وفقددددان األريحيددددة افدددات مددددع انطمددداس البصددديرة واإلدراكالمريضدددة . وميددددانًا لالنحر 

 .(1)..."  و فساد أي فسادوالهمة والتطلع واالرتفاع ، وه
ومدددن مظدددداهر الفسدددداد كمددددا ورد فددددي القددددرآن الكددددريم ، العلددددو واالسددددتكبار فددددي 

اُر اْْلَِخةَرُة َنْجَعُلَهةا ِللَّةِذيَن الاألرض ، قال تعالى:"  ََ الدَّ ُيِريةُدوَن ُعُلةو ا ِفةي اأْلَْرِض  ِتْل
ددَرةا " يعنددي الجنددة " . قددال القرطبدد(1)"َفَسةةاًدا َواْلَعاِقَبةةُة ِلْلُمتَِّقةةينَ  َوال ارا اآلخل ي :" تلللددَك الددد 

لاّوًا فلي اأَلرلضل " أي رفعة وتكبرًا على اإليمان والمؤمنين "  وَن عا يَن ال يارليدا َعلاَها للل ذل َنجل
َوال َفَسادًا " عمال بالمعاصي ، قاله ابن جريج ومقاتل ، وقال عكرمدة ومسدلم البطدين 

 .(3): الفساد أخذ المال بغير حق 
ثددم يفددرق القددرآن بددين مددن يددؤمن باللدده ويعمددل صددالحًا ؛ فيعمددر األرض ويفيددد 
الحياة واألحياء ، وبين من يفسد في األرض فينشر فيها الظلم والبغي ، ويرسد فيها 
مبددادئ الفسدداد واإلفسدداد التددي تعددين علددى الباطددل وتقددوض مبددادئ العدالددة التددي قامددم 

ةةاِلَحاِت أَ عليهددا السددموات واألرض ، قددال تعددالى :"  ْم َنْجَعةةُل الَّةةِذيَن َآَمُنةةوا َوَعِمُلةةوا الصَّ
ارِ   .(4)"  َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ

ومن خالل ما سبق نتبين أن القرآن الكريم قد تنداول كلمدة الفسداد بمعدان مختلفدة فدي 
 –بكددل أنواعددده  –قبدددة الفسدداد كثيددر مددن آياتددده ، وأندده قددد أوضدددح لكددل ذي لددب أن عا

                                                 
 بتصري واختصار . 34/ 1 –في ظالل القرآن  - 1
 . 13سورة القصص :  - 1

 .  13/311الجامع ألحكام القرآن  - 3
 . 11سورة ص :  - 4
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في الددنيا واآلخدرة ، فاللده تعدالى ال يعده اآلخدرة للمفسددين فدي األرض ؛ الدذين  خسر
اتبعوا أهواءهم ، والذين أكلوا أموال الناس بالباطل ، وطغوا وبغدوا وتكبدروا ، وقطعدوا 

اللده  ما أمر الله بده أن يوصدل ؛ مدن  الرحمدة والتكافدل والتعداون والمدودة ، التدي أراد
 لها أن تعم الخلق أجمعين .

ورد في السدنة أن الفسداد ضدد اإلصدالح :  ثانيًا : مفهوم الفساد كما ورد في السنة
إن اإلسةةةالم بةةةدأ : "  ، ووردت اإلشدددارة إلدددى أنددده سددديكثر فدددي آخدددر العمدددان ، قدددال 

كما بدأ فطوبى لل رباء . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال :  وسيعود غريباً  غريباً 
 . (1)"  الذين يصلحون إذا فسد النا 

صدور شدتى ؛ فعدن  - كمدا ذكدر النبدي  –وسيكون للفساد في هذا العمان  
َمدا َقداَل : َقداَل الن بلدي   َي الل ها َعنلها َصيلٍن َرضل َراَن بلَن حا مل َخْيةُرُكْم َقْرِنةي ُثةمَّ الَّةِذيَن :"  عل

َبْعُد َقْرَنْيِن َأْو َثاَلَثًة َقاَل النَِّبةيُّ  َأْدِري َأَذَكَر  ِعْمَراُن ال َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم َقالَ 
 ُيْسَتْشَهُدوَن َوَيْنةِذُروَن َوال ُيْؤَتَمُنوَن َوَيْشَهُدوَن َوال : ِإنَّ َبْعَدُكْم َقْوًما َيُخوُنوَن َوال 

َمُن   .(1)" َيُفوَن َوَيْظَهُر ِفيِهْم السِ 
قولده ) يخوندون ( مشدتق مدن الخياندة ، وزعدم ابدن حدعم أنده قال ابن حجر :  

قال : فإن كان محفوظًا فهو من قولهم : حربه يحربه إذا   يحربون(وقع في نسخة )
 أخذ ماله وتركه بال شيء ، ورجل محروب: أي مسلوب المال. 

قولددده :) وال يؤتمندددون ( أي ال يثدددق النددداس بهدددم وال يعتقددددونهم أمنددداء ، بدددأن 
تهم ظاهرة ؛ بحيث ال يبقى للناس اعتماد علديهم . قولده : ) ويشدهدون وال تكون خيان

يستشهدون ( يحتمل أن يكدون المدراد التحمدل بددون التحميدل أو األداء بددون طلدب . 

                                                 
أبواب اإليمدان عدن رسدول اللده  - الذبائحكتاب  –في سننه الترمذي  الحديث صحيح أخرجه  - 1

، 1111: حددديث – اإلسددالم بدددأ غريبددا وسدديعود غريبددا بدداب مددا جدداء أن  -صددلى اللدده عليدده وسددلم 
 (.  1113)  3/111السلسلة الصحيحة لأللباني وانظر: 

( 1151) 5/319 –ب/ ال يشددهد علددى شددهادة جددور إذا أشددهد  -ك/ الشددهادات –فددتح البدداري  - 1
 م.1111-1411األولى : –الرياض  – /دار السالم 
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. . وقوله : ) ويظهر فديهم السدمن ( أي يحبدون التوسدع فدي المآكدل والمشدارب وهدي 
 . (1)أسباب السمن 

ه( إلددى مددا وقددع فددي بعددو النسددد مددن أنهددا " إن إشددارة ابددن حددعم )رحمدده اللدد
يحربون " بداًل من " يخونون " تعطي المعنى المراد اإلشارة إليه ؛ ذلك أن من نتائج 
الفسداد اإلداري أن يقدوم الفاسددون المفسددون بسدلب أمدوال النداس دون أن يتركدوا لهدم 

 شيئًا .
اتبدددداع وقددددد ورد فددددي السددددنة أيضددددًا أن مددددن دواعددددي نشددددر الفسدددداد بددددين الندددداس 

إنَ إن اتبعت عورات "  يقول: قال سمعم رسول الله  عن معاوية فعوراتهم ؛ 
" فقدال أبدو الددرداء : كلمدة سدمعها معاويدة مدن النا  أفسةدتهم أو كةدت أن تفسةدهم

 . (1)نفعه الله تعالى بها  رسول الله 
لمدددن اضدددطر إلددى الطعدددام أو الشدددراب أن يسدددتأذن  وفددي إشدددارة مدددن النبددي 

بدددأن يندددادي عليددده ؛ فدددإن لدددم يجبددده فليأكدددل وليشدددرب بدددالمعروي دون أن  ؛هما صددداحب
إذا أتيةت علةى قدال : "  عدن النبدي  فعدن أبدي سدعيد الخددري ،  يفسد أو يخدرب

فةذذا أجابةَ وإال فاحلةب واشةر  مةن غيةر أن ، راعي إبل فناد يا راعةي اإلبةل ثالثةًا 
فةذن أجابةَ وإال فكةل  ، تفسد ، وإذا أتيت على حائط فنةاد يةا صةاحب الحةائط ثالثةاً 

 .(3)"  من غير أن تفسد
َق  مل إلَذا َتَصد  رل اللَخادل وقد ذكر البخاري في صحيحه تحم عنوان : " َباب َأجل

ٍد "َعنل َأبلي ماوَسى  سل بلهل َغيلَر مافل رل َصاحل :"  اْلَخاِزُن اْلُمْسةِلُم َقداَل  َعنل الن بليّل  بلَأمل

                                                 
 /دار السالم.   -باختصار  311 -5/319فتح الباري:  - 1
 -ب/ فددددي النهددددي عددددن التجسددددس -صددددحيح سددددنن أبددددي داود لأللبدددداني ) صددددحيح ( ك/ األدب - 1
 (. 4111حديث رقم)  – 3/199 
 -مسدند أبدي سدعيد الخددري رضدي اللده عنده : ومدن مسدند بندي هاشدم -مسند أحمدد بدن حنبدل   - 3

( المشدددددكاة  114)  1/111  -، وانظدددددر صدددددحيح الجدددددامع وزيادتددددده لأللبددددداني  11943حدددددديث:
(1953.) 
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بةًا ِبةِه َنْفُسةُه َفَيْدَفُعةُه  اأْلَِميُن الَِّذي ُيْنِفذُ  َوُربََّما َقاَل ُيْعِطي َما ُأِمةَر ِبةِه َكةاِماًل ُمةَوفَّرًا َايِ 
َقْينِ   .(1)" ِإَلى الَِّذي ُأِمَر َلُه ِبِه َأَحُد اْلُمَتَصدِ 

وال شددك أن الموظددو أو المسددئول خددازن علددى المددال الددذي تحددم يددده ، فهددو 
ري فيده إال وفدق مصدلحة المجتمدع ؛ ولديس وفدق مال الرعية ، وال ينبغي له أن يتص

 مصالحه الشخصية الضيقة ، فال تمتد يده إلى ما ليس من حقه.
ولقد ربطم السنة بين الفساد وبين قطع عالقات القربى والمودة والدرحم بدين 
الندداس ، فهددو فسدداد يحلددق الدددين ، ويدددمر العالقددات بددين الندداس ، وال شددك أن فسدداد 

َداءل َقداَل :  . ار الفسداد اإلداري الدذي نتحددل عندهذات البين من أهم آثد رل َعدنل َأبلدي الدد 
ولا الل هل  َدَقِة ، َقاُلوا  َأال:"  َقاَل َرسا اَلِة َوالصَّ َياِم َوالصَّ َل ِمْن َدَرَجِة الصِ  َُ ُأْخِبُرُكْم ِبَأْف

يَسدى  ِهةَي اْلَحاِلَقةةُ  َبَلى ، َقاَل َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِن ، َفِذنَّ َفَساَد َذاِت اْلَبْينِ  " َقداَل َأبادو عل
َوى َعدددددددددددددددددنل الن بلددددددددددددددددديّل  يح  . َويادددددددددددددددددرل يث  َصدددددددددددددددددحل  َأن دددددددددددددددددها َقددددددددددددددددداَل :  : َهدددددددددددددددددَذا َحددددددددددددددددددل

يَن  ِهَي اْلَحاِلَقُة ال"  َعَر َوَلِكْن َتْحِلُأ الدِ   .(1)" َأُقوُل َتْحِلُأ الشَّ
نددا إلددى المعدداني إذا نظر : (1)ثالثةةًا : معةةايير الفسةةاد اإلداري فةةي التصةةور اإلسةةالمي

السددابقة للفسدداد فددي القددرآن والسددنة ، وأردنددا أن نضددع بعددو المعددايير التددي يمكددن أن 
، فدديحكم مددن خاللهددا بفسدداد الفعددل أو عدددم فسدداده ،  تددوزن بهددا ظدداهرة الفسدداد اإلداري 

 إن هذه المعايير تتلخص في اآلتي :ف

                                                 
 –ب/ أجددددر الخددددادم إذا تصددددق بددددأمر صددداحبه غيددددر مفسددددد  –صدددحيح البخدددداري :ك/ العكددداة  - 1

 (.1431)349ص:
أبددواب صدددفة القيامدددة والرقددائق والدددورع عدددن   -الدددذبائحك  -سددنن الترمدددذي  الجددامع الصدددحيح   -1

أللبداني: ك/ صدفة ، وانظدر: صدحيح سدنن الترمدذي ل1493حديث:  -رسول الله صلى الله عليه 
 ( .1519) 111/ 1(  51ب ) –القيامة 

ضددمن  –انظدر : بحددث " نحدو نظريددة إسدالمية لمكافحددة الفسداد اإلداري " د/ آدم نددوح القضداة  - 3
 وما بعدها بتصري واختصار. 311/ 1 –أبحال المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد 
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الفسدداد وقددع مددن  وهددذا يعنددي أن يكددون  األول : القصةةد إلةةى إحةةداث الفسةةاد اإلداري :
رفة  عةن أمتةي :"  ه صداحبه علدى وجده التعمدد والقصدد ال الخطدأ والنسديان ، لقولد

 .(1)"  الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وذلددك أن  الثةاني : إهمةال القيةام بمقتُةيات السةةلطة اإلداريةة علةى الوجةه األكمةل:
ارس هددددذه الشددددخص الددددذي يتمتددددع بسددددلطات إداريددددة معينددددة يجددددب عليدددده شددددرعًا أن يمدددد

السلطات بما يحقق مقاصد الشدارع مدن منحده إياهدا علدى أكمدل وجده يسدتطيعه ، وال 
يشددتر  فيدده أن يكدددون التفددريه فدددي أداء واجباتدده اإلداريدددة تامددًا ، بدددل يكفددي أن يكدددون 

َمةةا ِمةةْن َعْبةةٍد :"  وهددذا يؤخددذ مددن قولدده  نددعواًل عددن حددد اإلتقددان وبددذل غايددة الوسددع .
َم اللَّةُه َعَلْيةِه اْلَجنَّةةَ  ِعيًَّة َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتةِه ِإالَيْسَتْرِعيِه اللَُّه رَ  " َحةرَّ

 َما ِمْن َواٍل َيِلي َرِعيًَّة ِمْن اْلُمْسِلِميَن َفَيُمةوُت َوُهةَو َغةاشٌّ َلُهةْم ِإال"  : . وقوله  (1)
َم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنَّةَ   .  (3)"  َحرَّ

كددر بعددو البدداحثين المعاصددرين صددورًا لهددذا النددوع مددن الفسدداد ؛ مثددل وقددد ذ
، ة ، والتددأخر فددي الحضددور إلددى العمددلالتغيددب عددن العمددل بدددعوى اإلجددازات المرضددي

والخرو  قبل المواعيد المقررة ، واالستهتار بالملكية العامدة ، وعددم احتدرام الوقدم أو 
 .(4)سوء استغالله ، إلى غير ذلك من أوجه التقصير

                                                 
صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة كتاب إخباره  -الحديث صحيح أخرجه ابن حبان  - 1

، وأخرجده الحداكم فدي 1311حدديث: -ذكر اإلخبار عما وضع الله بفضله عن هدذه األمدة ، باب 
بلفددد  : تجددداوز ، وانظدددر: صدددحيح الفدددتح الصدددغير  1133حدددديث:  - كتددداب الطدددالق -المسدددتدرك 

 1/195  (3515. ) 

 -الدددددددوالي الغدددددددا  لرعيتددددددده الندددددددار  بددددددداب اسددددددتحقاق  - كتددددددداب اإليمدددددددان -صددددددحيح مسدددددددلم   - 1
 .119حديث:

 (.1151)1111ص: –ب/ من استرعى رعية فلم ينصح  –صحيح البخاري:ك / األحكام  - 3
 وما بعدها بتصري واختصار. 311" نحو نظرية إسالمية لمكافحة الفساد اإلداري " ص/   - 4
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فجميدع السدلطات اإلداريدة  الثالث : تجاوز الحدود الموضةوعية للسةلطات اإلداريةة :
خاضعة ألحكام الشرع ، وهذا يعد قريبًا إلى حد كبير مما يسدمى فدي الدنظم اإلداريدة 
المعاصرة بمبددأ سديادة القدانون أو المشدروعية ، ونصدوص الكتداب والسدنة تشدير إلدى 

 .  ذلك بصورة خاصة أو بصورة عامة
نصوص الكتاب والسنة تضافرت على وجوب طاعة الله ، وحذرت مدن مخالفدة  -1

نهيه وتجاوز الحددود التدي حددها لعبداده ، وجعلدم مدن هدذا الشدأن مبددأ عامدًا يشدترك 
فيه الحاكم والمحكوم ، والوالي والمولى عليه ، بل أكدت ذلدك فدي حدق عمدوم النداس 

ةةْمُ  َوالطَّاَعةةُة َعَلةةى :"  حدين قددال  اْلَمةةْرِء اْلُمْسةةِلِم ِفيَمةةا َأَحةةبَّ َوَكةةرَِه َمةةا َلةةْم ُيةةْؤَمْر السَّ
. فسدلطة الشدرع تعلدو علدى كدل (1)"  َااَعةةَ  َسْمَ  َوال ِبَمْعِصَيٍة َفِذَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفال

 سلطة سواها .
النصددوص الخاصدددة التددي جددداءت فدددي تحددذير الدددوالة مدددن الظلددم واالعتدددداء تحدددم  -1

َتْأُكُلوا َأْمةَواَلُكْم  َوالمنوحة لهم أيًا كانم مواقعهم ؛ كقوله تعالى :" غطاء السلطات الم
ْثِم َوَأْنةتُ  ْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِاةِل َوُتةْدُلوا ِبَهةا ِإَلةى اْلُحكَّةاِم ِلَتةْأُكُلوا َفِريًقةا ِمةْن َأْمةَواِل النَّةاِ  ِبةاإلِْ

لكم الحكددام وترشددوهم اعوا بددأمو تصددان المعنددى ال قددال اإلمددام القرطبددي :. (2)َتْعَلُمةةوَن "
ليقضوا لكم على أكثر منها، قال ابن عطيدة: وهدذا القدول يتدرجح، ألن الحكدام مظندة 

وأيضددًا فددإن اللفظددين متناسددبان: تدددلوا مددن إرسددال  .صددم وهددو األقددلالرشدداء إال مددن عا 
علدى –ال شك أن اآليدة و  (3)الدلو، والرشوة من الرشاء، كأنه يمد بها ليقضى الحاجة 

جددداءت فدددي تحدددريم الرشدددوة ؛ وهدددي مدددن أخطدددر أندددواع الفسددداد وأشددددها  –التفسدددير  هدددذا
 ضررًا . 

ي ددةل ال تلددي  ومل عا ددمل َشددألنا اللَمددرلأَةل اللَمخل ددَي الل ددها َعنلَهددا َأن  قاَريلًشددا أََهم ها وَعددنل َعائلَشددَة َرضل
وَل الل هل  َترلئا َعَليلهل إل َفَقالاو  َسَرَقمل َفَقالاوا َوَمنل ياَكلّلما فليَها َرسا أاَساَمةا بلدنا َزيلدٍد  الا َوَمنل َيجل

ولل الل هل  َأَتْشَفُ  ِفي َحدٍ  ِمةْن ُحةُدوِد اللَّةِه  َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َفَكل َمها أاَسداَمةا  حلب  َرسا
                                                 

ص:  –لدددم تكدددن معصدددية ب/ السدددمع والطاعدددة لدمددام مدددا  –صددحيح البخددداري: ك / األحكدددام  - 1
1115 (1144 .) 

 .111سورة البقرة:  - 1
 .1/341تفسير القرطبي   - 3
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ََ الَّةةِذيَن َقةةْبَلُكمْ  ُهةةْم َكةةاُنوا ِإَذا َسةةَرَه ِفةةيِهْم َأنَّ  ؛ ! ُثةمَّ َقةةاَم َفاْخَتَطةةَب ُثةةمَّ َقةةاَل : ِإنََّمةةا َأْهَلةة
ةةِعيُو َأَقةةاُموا َعَلْيةةِه اْلَحةةدَّ . َُّ ةةِريُف َتَرُكةةوُه َوِإَذا َسةةَرَه ِفةةيِهْم ال َوأْيةةُم اللَّةةِه َلةةْو َأنَّ  الشَّ

 . (1)"  َفاِاَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها
امة الحد على من وجدب يقول اإلمام ابن حجر : " وفيه ترك المحاباة في إق

عليدده ولددو كددان ولدددًا أو قريبددًا أو كبيددر القدددر ، والتشددديد فددي ذلددك واإلنكددار علددى مددن 
. ولعددل المحابدداة التددي أشددار (1)رخددص فيدده أو تعددرض للشددفاعة فدديمن وجددب عليدده " 

هي ما يعدري بالمحسدوبية اليدوم ؛ فكدأن كدل مدن أقددم  ) رحمه الله ( إليها ابن حجر
أعطدداه مددا لدديس مددن حقدده ، أو أعاندده علددى اغتصدداب حقددوق علددى محابدداة شددخص ف

الندداس دون أن تمتددد إليدده يددد القددانون لتقددتص مندده ؛ فقددد وقددع فددي محظددور شددرعي ، 
 وخالو الشرع مخالفة صريحة .

يشدير هدذا  الراب  : استعمال الواليةة بمةا يتنةافى مة  مقاصةد الشةريعة منهةا واقعةًا :
فددي اسددتعمال الواليددات ، وعدددم البحددث عددن المعيددار إلددى ضددرورة مراقبددة اللدده تعددالى 

التدددي وضدددعم مدددن مبدددررات ظاهرهدددا شدددرعي وباطنهدددا يتندددافى مدددع المقاصدددد الشدددرعية 
: األولمددن وجهددين :  –والحددال كددذلك  –؛ فيددأتي الفسدداد اإلداري أجلهددا هددذه الواليددات

اسدتغالل السدلطات التقديريددة التدي تمددنح لدداريدين وأصدحاب الواليددات بصدورة تتنددافى 
اسددتغالل المنافددذ القانونيددة أو االحتيددال ، الددذي الثةةاني : ا وضددعم لدده أصدداًل . مددع مدد

يمكن بعو األشخاص من اإلتيدان بأفعدال لهدا صدورة الفعدل المشدروع ولكنهدا تحمدل 
 .(3)في طياتها منافاة واضحة لمقاصده وأهدافه العليا

 " كل من ابتغدى فدي تكداليو الشدريعة غيدر مدا شدرعمالشاطبي:يقول اإلمام  
فعملده فدي المناقضدة باطدل، فمدن ابتغدى  ، وكدل مدن ناقضدها له؛ فقد ناقو الشدريعة

 .(4)فعمله باطل "  له؛في التكاليو ما لم تشرع 
                                                 

 -ب/ كراهيددددة الشددددفاعة فددددي الحددددد إذا رفددددع إلددددى السددددلطان –صددددحيح البخدددداري : ك/ الحدددددود  - 1
 11/111(1111 .) 
  /دار السالم بالرياض . - 11/111فتح الباري :   - 1
 .311، 311ص/  –فحة الفساد اإلداري " د/ آدم نوح القضاة بحث " نحو نظرية إسالمية لمكا - 3

 م ( .1991 -هد1411األولى:  -) دار ابن عفان 11، 11/ 3الموافقات:   - 4
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وعلى ذلك فكل من استغل سلطته في غير ما وضدعم لده ، فعملده باطدل ؛  
، وبمددا يسددر لدده مددن عمددل  ألندده بدددل أن ينفددع نفسدده وينفددع الندداس بمددا أحددل اللدده لدده

علها وسيلة للتربح غير المشدروع ، وكدذلك كدل مدن اسدتخدم وظيفتده بطريدق ، جطيب
غير مباشر للتدربح ، تحدم مسدميات أخدرى كالهددايا أو اإلكراميدات أو غيرهدا فكدذلك 

ولا الل دهل  عمله باطل وماله حرام . َمَل َرسا َتعل يّل َقاَل اسل دل اعل َميلٍد الس  داًل  فعنل َأبلي حا َرجا
ددا َجدداَء َحاَسددَبها َقدداَل َهددَعَلددى َصددَدَقاتل بَ  َعى ابلددَن اللل َتبلي ددةل َفَلم  ددَليلٍم يادددل َذا َمددالاكامل َوَهددَذا نلددي سا

ي ة   ولا الل دهل َهدل ََ ِإْن  الَفهَ :  ، َفَقاَل َرسا ََ َهةِديَُّت ََ َحتَّى َتْأِتَي ََ َوُأمِ  َجَلْسَت ِفي َبْيِت َأِبي
دد ُكْنةةَت َصةةاِدًقا ةةا َبْعةةُد َفةةِذنِ ي َأْسةةَتْعِمُل َد الل ددَه َوَأثلَنددى َعَليلددهل ثاددم  َقدداَل : . ثاددم  َخَطَبَنددا َفَحمل َأمَّ

ةةا َوال  ُجةةَل ِمةةْنُكْم َعَلةةى اْلَعَمةةِل ِممَّ ِنةةي اللَّةةُه ، َفَيةةْأِتي َفَيُقةةوُل َهةةَذا َمةةاُلُكْم َوَهةةَذا َهِديَّةةٌة الرَّ
ِه حَ  ُأْهِدَيْت ِلي ، َأَفال َيْأُخةُذ َأَحةٌد  تَّى َتْأِتَيةُه َهِديَُّتةُه ، َواللَّةِه الَجَلَس ِفي َبْيِت َأِبيِه َوُأمِ 

ِه ِإال ْعةِرَفنَّ َأَحةًدا ِمةْنُكْم َلِقةَي َلِقَي اللَّةَه َيْحِمُلةُه َيةْوَم اْلِقَياَمةِة ، َفأ ِمْنُكْم َشْيًفا ِبَ ْيِر َحقِ 
 .(1).."  ْو َشاًة َتْيَعرُ اللََّه َيْحِمُل َبِعيًرا َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة َلَها ُخَواٌر، أَ 

بددددين السددددبب فددددي تحددددريم الهديددددة إلددددى والددددي  وموضددددع الشدددداهد أن النبددددي  
لم يتهمه بأخذ الرشدوة ، ولدم يتهمده  الصدقة، وأن ذلك كان بسبب الوالية ، فالنبي 

بغلول شيء من أمدوال العكداة أو اختالسده ، بدل اكتفدى بمجدرد إقدراره علدى نفسده بدأن 
 –المخالو لما شرعم من أجله وظيفته  –ه ، واعتبر هذا األمر هذا المال أهدي إلي

بحد ذاته أمرًا محرمًا يستوجب العقوبدة األخرويدة التدي ال تقدل عدن عقوبدة االخدتالس 
 .    (1)من المال العام أو الغلول التي وردت في نصوص أخرى 

ذا هدد اسةةتعمال الواليةةة بمةةا يتنةةافى مةة  مقاصةةد الشةةريعة منهةةا مةة اًل :الخةةامس : 
المعيدار مددن معددايير الفسداد اإلداري يقصددد مندده شددمول تلدك اإلجددراءات اإلداريددة التددي 
تبدو نظريًا أنها موافقة لمقتضيات العدل والمصلحة التدي يجدب أن تتوخاهدا الواليدات 
بأنواعها المختلفة ، غيدر أنهدا فدي الواقدع العملدي التطبيقدي تدؤل إلدى غيدر ذلدك، وهدذا 

 ون من علماء الشريعة بالنظر في المآالت . مبني على ما يسميه المختص

                                                 
 (.1919)1111ص: –ب/ احتيال العامل ليهدى له  –صحيح البخاري:ك / الحيل  - 1
 .313ص/  –القضاة  بحث " نحو نظرية إسالمية لمكافحة الفساد اإلداري " د/ آدم نوح - 1
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اإلمددام الشداطبي :" النظددر فددي مدآالت األفعددال معتبدر مقصددود شددرعًا ،  ليقدو 
كانم األفعال موافقدة أو مخالفدة، وذلدك أن المجتهدد ال يحكدم علدى فعدل مدن األفعدال 
الصددادرة عددن المكلفدددين باإلقدددام أو باإلحجددام إال بعدددد نظددره إلددى مدددا يددؤول إليدده ذلدددك 
الفعل ، مشروًعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكدن لده مدآل علدى خدالي 
ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسددة تنشدأ عنده أو مصدلحة تنددفع بده، ولكدن 
لددده مدددآل علدددى خدددالي ذلدددك، فدددإذا أطلدددق القدددول فدددي األول بالمشدددروعية، فربمدددا أدى 

و تعيددد عليهددا ، فيكددون هددذا اسددتجالب المصددلحة فيدده إلددى مفسدددة تسدداوي المصددلحة أ
 .(1)مانًعا من إطالق القول بالمشروعية " 

ولعددل أوضددح صددورة ينطبددق عليهددا هددذا الضددابه مددا يسددمى فددي علددم اإلدارة  
الحديثدة بالبيروقراطيددة ، التددي تنشدأ حددين يتضددخم جهداز المددوظفين نتيجددة السددتحدال 

، وتعيدددد مددن ربددده قيددود وسدددلطات ال ضددرورة لهدددا ، تعيددد مدددن تقييددد حريدددة المددواطنين 
أعمددددالهم وأنشددددطتهم بجهدددداز الدولددددة ، فتشددددل جانبددددًا كبيددددرًا مددددن قدددددرتهم علددددى اإلبددددداع 
والمبادرة ، وتجعدل أعمدالهم أكثدر كلفدة مدن جهدة مدا تسدتغرقه مدن زمدن وجهدد ، ومدن 
جهدددة مدددا تكلدددو مدددن أمدددوال . مدددع أن مقصدددود الدولدددة نظريدددًا ضدددبه األنشدددطة التدددي 

 .(1)يمارسها المواطنون وتنظيمها 
أيًضدددددا ؛ يلفدددددم نظدددددر  –والموظدددددو اإلداري عليددددده نصددددديب مدددددن المسدددددئولية  

ن الجهدددات العليدددا والتشدددريعية بمدددا يدددراه واقعًيدددا ولدددو كدددان محدددتماًل، وإن كاندددم كثيدددر مددد
صددور الفسدداد اإلداري ال يتحملهددا الموظددو اإلداري وحددده ، الددذي ربمددا يددؤدي تقيددده 

ولكددددن  -غالبدددداً  –هددددو ال يدددددري بددددالقوانين واللددددوائح إلددددى إضددددرار بالمصددددلحة العامددددة و 
المسددئولية تقددع فددي األسدداس علددى الجهددات الرقابيددة والتشددريعية التددي تراقددب أداء هددذه 
القددوانين واللددوائح ، وتراقددب مدددى مالءمتهددا لحيدداة الندداس ونفعهددا لهددم . فتعيددد النظددر 

.. فالمسدددئولية إًذا مشدددتركة بدددين الموظدددو فيهدددا بمدددا يحقدددق النفدددع فدددي الحدددال والمدددآل 
 ري ومصلحته كل على قدره.اإلدا

                                                 
 . 111،111/ 5الموافقات:   - 1
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 اإلداري:حجم ظاهرة الفساد المبحث الثالث:
ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة عالمية، وليسم مقتصرة على الدول النامية أو 

" أن العولمددة التددي جعلددم الدددول والقددارات بمثابددة القددرى والجددعر  الفقيددرة وحدددها؛ ذلددك
م األسدواق علدى بعضدها ، ووضدعم المترابطة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيدًا ، وفتحد

الحكومددات والددنظم أينمددا وجدددت تحددم إشددراي وهيمنددة المنظمددات الدوليددة والشددركات 
العمالقددة ، قددد صددديرت مددن الفسدداد ظددداهرة دوليددة ، يمارسددها الكبدددار والسددادة ، تحدددم 

 . (1)شعارات ومسميات جديدة ، وعبر آليات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب " 
بكددل صددوره قددد كرسددته العولمددة ، وأقامددم لدده سددياجًا يحميدده  وإذا كددان الفسدداد

مدن خددالل المؤسسدات الدوليددة والشددركات العالميدة العمالقددة ، التددي هدي الحدداكم بددأمره 
في ظل هذه العولمة ، إذا كان كل ذلك قد حدل فإن الدول العربية لم تسلم من هذه 

قيمددي يسددتند إلددى الظدداهرة ؛ ولددم تقددو فددي وجههددا بحكددم مددا لهددا مددن رصدديد أخالقددي 
اإلسالم ، هذا الدين العظيم الذي مقم هذه الممارسات ورفضدها ، مدن خدالل القدرآن 

 والسنة ، كما سبق بيانه .
فما هو حال ووزن هذه الظاهرة في الدول العربيدة   يجيدب عدن هدذا السدؤال  

الفسدداد فددي الدددول العربيددة يتفدداوت مددن دولددٍة إلددى حمدددي عبددد العظدديم  بقولدده : " د / 
دولٍة أخرى ، ولكنها كشعوب نامية وشعوب تنتمي إلى العالم الثالث، نجد أن سلطة 
المال يمكن أن تؤدي إلدى الحصدول علدى أشدياء بددون وجده حدق، فهندا يكدون الفسداد 
مدددن جاندددب أصدددحاب األمدددوال القدددادرين علدددى الحصدددول علدددى تدددراخيص حكوميدددة أو 

 موافقات أو أشياء بالمخالفة للقانون .
ن مبددددددالة كبيددددددرة علددددددى األجهددددددعة المسددددددئولة عددددددن الموافقددددددات وهنددددددا يعرضددددددو  

والتددراخيص باعتبددار أن المرّتبددات واألجددور الحكوميددة منخفضددة مددع غددالء األسددعار، 
ففددي هددذه الحالددة نجددد أن الفسدداد يكددون مرتبطددًا بددالعقود الدوليددة فددي مشددروعات البنيددة 
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 ]اإلصدار الثاني[ نوالرابع والعشر العدد

  ، مدن األجهدعة األساسية ، في المشتريات الحكومية من السلع المستوردة مدن الخدار 
 .(1)واآلالت والمعدات

وفددي مصددر كشددفم دراسددة أعدددتها كليددة اآلداب جامعددة القدداهرة، حددول تحليددل 
أسدددددباب الفسددددداد اإلداري، ودوافعددددده علدددددى المسدددددتويين االقتصدددددادي واالجتمددددداعي، أن 

مدددن عيندددة  ٪13٠1مدددن المصدددريين يدددرون أن أخدددالق النددداس تغيدددرت ، وأن  11٠9٪
إلنسددانية السدديئة أصددبحم مددن ثوابددم التغيددر األخالقددي البحددث يددرون أن العالقددات ا

 أن التغير األخالقي يسير من سيق إلى أسوأ. ٪11٠1السيق ، بينما يرى 
أشدري عليهدا الددكتور أحمدد زايدد، عميدد كليدة اآلداب  التديوأظهدرت الدراسدة 

جامعة القاهرة السابق، بمشاركة مركع دعم واتخداذ القدرار بمجلدس الدوزراء المصدري، 
 فديمصر. وحدول انتشدار الفسداد  فيمن المصريين يرون أن الفساد زاد  ٪13٠1 أن

 فديالمجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال األعمال ذوى السلطة هم األكثر فسدادًا 
، يليهم التجار ثم رجال الشدرطة وأعضداء المجدالس المحليدة، ٪43٠1المجتمع بنسبة 

 ع رجال الدين الخاضعون للحاكم.المجتم فيالمرتبة األقل فسادًا  فيويأتي 
فدرد مدن  1111شملم عيندة بحدث مكوندة مدن  التيوأشارت بيانات الدراسة 

وحدددة مختلفددة، إلددى أن المصددالح الحكوميددة ذات الطددابع الخدددمي جدداءت حسددب  41
، ٪41٠4المجتمددع بنسدددبة  فدديالمرتبددة األولدددى ألكثددر المؤسسددات فسدددادًا  فدديالدراسددة 

ثددم وزارة اإلعددالم ووزارة ، والتعلدديم بنسددب متقاربددة  وتليهددا مؤسسددات قطدداعي الصددحة
قديم  فييعانى نقصًا  المصري الداخلية والمحليات. وركعت الدراسة على أن المجتمع 

مددن أفددراد العينددة أكدددوا أن المصددريين  ٪11٠4االتسداق، حيددث كشددفم العينددة عددن أن 
ر تناقضدًا بنسدبة يعانون من التناقو بين القول والفعل، وأن رجال السياسة هم األكث

 .٪31٠4ورجال القضاء  ٪43ورجال الدين  ٪13٠1، يليهم رجال الشرطة 13٠1٪
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، أكددددت الدراسدددة أن المجتمدددع المصدددري المجتمدددع  فددديوحدددول انتشدددار الظلدددم   
مدن عيندة البحدث أن الدولدة غيدر عادلدة  ٪41٠1يسوده الظلم أكثر مدن العددل، وأكدد 

مات غيددر جيدددة للفقددراء، وال تطبددق القددانون، نحيازهددا لفئددات بعينهددا، وألنهددا تقدددم خدددال
 .(1)أنهم يفّوضون أمرهم لله فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم ٪51وعليه أكد أكثر من

ولددم تكددن الدراسددات والتقددارير داخددل مصددر هددي التددي ترصددد هددذه الظدداهرة ، 
وإنمددا كدددل تقدددارير المؤسسددات الدوليدددة تشدددير إلددي حدددد الخطدددر الددذي بلغددده الفسددداد فدددي 

مليار  51فالبنك الدولي يعلن أن حجم خسائر الفساد في مصر يقدر بنحو  مصر ؛
ألدو قضدية. ومؤشدر مكافحدة الفسداد  315جنيه سنويًا، وأن عددد قضدايا الفسداد بلدة 

( الصددادر عددن البنددك الدددولي أيضددًا تتددذيل فيدده مصددر المراتددب 1111للعددام الحددالي )
 .  (1)األخيرة بين دول الشرق األوسه وشمال أفريقيا 

بالنسدبة لددبعو الدددول العربيددة األخدرى ، فالمملكددة العربيددة السددعودية يكلفهددا و 
مليار دوالر( حسدب تقددير اقتصداديين وقدانونيين  111الفساد ثالثة تريليونات ريال )

سدددعوديين وقدددد أشدددار هدددؤالء فدددي تصدددريحات صدددحفية، إلدددى أن انتشدددار بعدددو صدددور 
جعدددددة حدددددددتها منظمدددددة الشدددددفافية الفسدددداد اإلداري بالسدددددعودية جعلهدددددا فدددددي مراتددددب مترا

 .  (3)دولة بالعالم  111من أصل  11العالمية،حيث أتم المملكة بالمرتبة 
ورد فيده : أن  1111للعدام  (4) وفي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية

رئيسدة المنظمدة المدذكورة  لهوجيةت البيةلالفساد يعتبر كارثة إنسدانية ، وفدي تصدريح 
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، معللددة ألة حيدداة أو مددوت لكثيددر مددن الشددعوبيمكددن أن يكددون مسدد قالددم : إن الفسدداد
ذلددك بقولهددا :إن كنددم فددي حالددة تجددد اللقاحددات تلددول ،والمضددادات الحيويددة تسددتبدل 
بالمدداء ، والمدددرس ال يدددفع لدده راتبدده فهددو بالتددالي ال يددأتي للمدرسددة ، وهكددذا يتدددهور 

وأموال تدأتي مدن فسداد النظام التعليمي ، وإن كان هناك عنو وهناك تجار مخدرات 
من يحكمون في منطقة ما ؛ فالناس في هذا المكدان وفدي هدذا الظدري يموتدون، وإن 
كانددم الخدددمات غيددر متاحددة للنسدداء عندددما يلدددن األطفددال؛ ألن األمددوال تددذهب إلددى 
مكان آخر بداًل من أن تضد في قطاع الصدحة النسدائية، فالنداس يموتدون؛ إذًا فهدي 

 .(1)ألصناي وأسوأ الصفاتانية بأسوأ اكارثة إنس
 Transparency – أصددددددرت "منظمدددددة الشدددددفافية الدوليدددددةوقدددددد 

International"  وأكددددت بهدددذه  تقريرهدددا السدددنوي حدددول حالدددة الفسددداد فدددي العدددالم ،
المناسبة على أن المجتمع الدولي يجب أن يبتكدر طرقدًا فّعالدة لمسداعدة البلددان التدي 

وأشددارت المنظمدة إلددى ، ضددمان اسدتمرارهامعقتهدا الحددروب، علدى تطددوير مؤسسداتها و 
كثيددر فددي ظددل مواجهددة ، منطقددة فددي العددالم محصددنة ضددد أخطددار الفسدداد عدددم وجددود 

وأظهدرت النتدائج  .ومدا تجلبده مدن أوضداع غيدر مسدتقرة ، بلدان  نعاعدات مسدتمرةمن ال
الددذي أصدددرته هددذه المنظمددة الدوليددة  م1119النهائيددة لمؤشددر مدددركات الفسدداد لسددنة 

مع الفروع الوطنية "لمنظمة الشفافية الدولية"، بأن ترتيب البلدان العربية من  بالتعامن
  :جاء على النحو التالي ( دولة ،111من بين ) حيث مستوى الشفافية

عالميددًا(، تلتهدا اإلمددارات العربيددة المتحدددة  11أبدرز قطددر فددي المرتبدة األولددى )       
( وتونس 13( والسعودية )49ردن )( واأل41( والبحرين )39( وسلطنة عمان )31)
مكددددددرر(  111( ومصددددددر )111( والجعائددددددر )19( والمغددددددرب )11( والكويددددددم )15)
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( 111( والعراق )154مكرر( واليمن ) 131( وليبيا )131( ولبنان )111وسورية )
 . (1)( 111مكرر( والصومال ) 111والسودان )

: " فددي إطدددار وفددي إشددارة إلدددى عالميددة الظدداهرة يقدددول د/ علددي الدددين هدددالل 
بدل إن عديددًا مدن ،مرحلة العولمة التي نعيشها لدم يعدد الفسداد ظداهرة داخليدة وحسدب 

ممارسات الفساد تتضمن التنسيق والتعاون في أكثر من دولة ، بل ويمكن القدول إن 
القدددوى الكبدددرى لتحقيدددق سدددديطرتها علدددي الددددول الفقيددددرة  وسددددائل الفسددداد أصدددبح إحددددى

اسددات الحكومددات والشددركات دوليددة النشددا  ، وزاد مددن والناميددة ؛ وذلددك مددن خددالل سي
 ، خطددورة هددذا التطددور العالقددة بددين الفسدداد كظدداهرة دوليددة وأشددكال الجريمددة المنظمددة

 .(1) لذلك دعم اتفاقية األمم المتحدة إلي التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
يعنددي التقليددل وعلددى ذلددك ، فددإن هددذه الظدداهرة ظدداهرة عالميددة ، وعالميتهددا ال 

مدددددن شدددددأنها ، أو التهددددداون فدددددي معالجتهدددددا علدددددى المسدددددتوى المحلدددددي ، أو العربدددددي أو 
اإلسددالمي ؛ ذلددك أن مددا يترتددب علددى هددذه الظدداهرة ، لدديس مجرمددًا إنسددانيًا أو أخالقيددًا 
فحسددب ، وإنمددا هددو مجددرم ومحددرم إسددالميًا فددي المقددام األول ، كمددا سددبق بياندده عنددد 

لقددرآن والسددنة ، ومددا سدديأتي بياندده عنددد الحددديث عددن الحددديث عددن معنددى الفسدداد فددي ا
 عال  هذه الظاهرة بمشيئة الله تعالى .  
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 وآثارها ظاهرة الفساد اإلداري الثاني:أسبا  الفصل 
 المبحث األول:أسبا  الظاهرة:

لظددداهرة الفسددداد اإلداري أسدددباب كثيدددرة ، البدددد مدددن التعدددري عليهدددا ، أو علدددى 
أثدر إيجدابي فدي وضدع رميدة وخطدة لعالجهدا ، وال  األقل على أهمها ؛ لمدا لدذلك مدن

يمكددن رصددد كددل أسددباب الفسدداد اإلداري بجعئياتدده الصددغيرة ، وإنمددا سددأحاول التعددري 
على العناوين البارزة التي ينضوي تحتها كثير من الفروع ، التي يمكن أن تعالج إذا 

 عالجنا سببها األكبر .
عتبددر المنافددذ السياسددية للفسدداد اإلداري مددن ت المنافةةذ السياسةةية للفسةةاد اإلداري :أواًل:

أخطدددر أسدددبابه وأهمهدددا ؛ ألن فسددداد القمدددة سدددرعان مدددا يستشدددري ويتسدددرب للمسدددتويات 
األدنى التي تحتمي وتتستر بقياداتها المتواطئة معهدا ... كدذلك ال يسدتثني المحللدون 

 -سياسية  واألكاديميون المعنيون بالمداخل السياسية للفساد اإلداري دور األحعاب ال
في نشر وتكريس ظاهرة الفساد اإلداري ... كدذلك عددم  –ال سيما األحعاب الحاكمة 

االسددتقرار السياسددي يدددفع السياسدديين فددي السددلطة إلددى اسددتغالل نفددوذهم للتددربح غيددر 
المشروع مستغلين مواقعهم في السلطة لجمع المال الحرام في فرصة يرون أنها ربما 

الفسدددداد اإلداري سدددديظل ظدددداهرة معمنددددة طالمددددا بقيددددم  لددددن تتكددددرر... وهددددذا يعنددددي أن
 القيددددددددددددددددددادات والددددددددددددددددددنظم السياسددددددددددددددددددية منفددددددددددددددددددذًا السددددددددددددددددددتغالل النفددددددددددددددددددوذ وللكسددددددددددددددددددب 

 . (1) الالمشروع
فالفسدداد د إذن د لدديس فقدده سددلوكًا منحرفددًا إداريددًا مثلمددا يجددري تفسدديره حاليددًا، 

يعطيدده  ممدا ،لكنده مدرض كددامن فدي بنيددة العالقدات التددي تجمدع بددين المدال والسياسددة 
ومدا مدن فسداد إداري كبيدر إال خلفده عالقدات سياسدية  ،نظريًا وعمليًا  ،مبررات البقاء

 .(1)تمنحه السند والحماية 
                                                 

بتصدددددددري  15-11د/ عدددددددامر الكبيسدددددددي ، ص :  –الفسددددددداد والعولمدددددددة .. تدددددددعامن ال توأمدددددددة  - 1
 واختصار.

سدامح  –لجندة وطنيدة لمكافحدة الفسداد  –قضدايا وآراء  –م 1/11/1111األهرام : الثالثداء :  - 1
 فوزي .
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ال شددك أن العامددل االقتصددادي مددن أهددم المنافةةذ االقتصةةادية للفسةةاد اإلداري : ثانيًا:
ي ؛ حيدث ينددفع أسباب الفساد اإلداري ،وكثير ما يرتبه الفساد اإلداري بالفساد المدال

كل منهما بروابه قوية نحو اآلخر ، وقد لخص الدكتور/ عامر الكبيسي أهم المنافذ 
 االقتصادية للفساد اإلداري بما يلي :

السياسددات االقتصددادية المرتجلددة التددي ال تراعددي تحقيددق قدددر مددن التددوازن أو  -1
لددى فتددؤدي إ ،العدالددة فددي توزيددع الثددروات والمددوارد االقتصددادية علددى السددكان

التبددداين الطبقدددي واخدددتالل معددددالت الددددخل بدددين فئدددات وشدددرائح المجتمدددع ... 
ويعددد التضددخم االقتصدددادي وارتفدداع األسددعار وعجدددع الرواتددب واألجددور عدددن 

 تلبية المطالب األساسية للعيش مناخًا صالحًا لتفشي الفساد اإلداري .
بدددرامج تحميدددل اإلدارة العامدددة والقطددداع العدددام بأعبددداء ومهدددام جسدددام تتطلبهدددا  -1

 ، التنميدددة الطموحدددة والمتسدددارعة ؛ ممدددا يسدددتلعم تخويلهدددا صدددالحيات واسدددعة
ومدها بموازنات واعتمادات مالية كبيرة ، دون تأهيل كوادرها وتحصينها من 

؛ ممددددا عها للمتابعددددة والرقابددددة والمسدددداءلةاالنحددددراي واالسددددتغالل ، أو إخضددددا
 يشكل لها مناخًا مالئمًا وجوًا صالحًا للمفسدين .

حدددول السدددريع وغيدددر المخطددده نحدددو تعظددديم دور القطددداع الخددداص ، وبيدددع الت -3
المؤسسدددات والمرافدددق الحكوميدددة للشدددركات األجنبيدددة ؛ ممدددا يسدددمح للسماسدددرة 
والوسددطاء والددوكالء بعقددد الصددفقات ودفددع العمددوالت لشددراء الددذمم والمسدداومة 

 على الملكية العامة لصالح قلة من الرأسماليين .
عددرض  شددحي تتعددرض لهددا المجتمعددات تددؤدي إلددى األزمددات االقتصددادية التدد -4

السلع والمواد وتعايد الطلب عليهدا ؛ فتظهدر السدوق السدوداء ومدا يرافقهدا مدن 
تهريددب واتجددار بالممنوعددات ، وتفشددي الغددش والتحايددل والرشددوة وغيرهددا مددن 

 . (1) الروافد الكبيرة للفساد اإلداري 

                                                 
بتصدددددددري 11 -15د/ عدددددددامر الكبيسدددددددي ، ص :  –الفسددددددداد والعولمدددددددة .. تدددددددعامن ال توأمدددددددة  - 1

 واختصار.
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ال شددك أن للبيئددة أثددرًا كبيددرًا علددى ري :المنافةةذ واألبعةةاد االجتماعيةةة للفسةةاد اإلداثالثًا:
نتددا  تربيددة مغلوطددة وغيددر  -غالبددا –اإلنسددان، ولددو بحثددم خلددو كددل فاسددد فسددتجده 

مسددتقيمة، جعلتدده ال يأبدده لمددا يرتكددب مددن أخطدداء أو مخالفددات ، وال يددرى فيهددا شدديئًا 
يعددداب عليددده أو يدددالم بسدددببه. " بينمدددا تجدددد للتركيبدددة االجتماعيدددة ، وللتنشدددئة األسدددرية 
وللميدددول واالتجاهدددات السدددائدة لددددى غالبيدددة المدددواطنين ، وألخالقهدددم وقددديمهم الفطريدددة 

 والدينية عالقة وثيقة بالحصانة التي يتمتع بها البعو ضد الفساد وممارساته .
أو تحفع  اإلداري،االجتماعية التي تسهم في توفير أجواء الفساد  المتغيراتفمن 

 البعو على ممارسته ما يلي: 
النتمدددداءات العشددددائرية واإلقليميددددة والطائفيددددة وغيرهددددا فددددي التعامددددل توظيددددو ا -1

الرسمي وفي الضغه على اإلداريين لتحقيق مكاسب ومعايدا بغيدر وجده حدق 
. 
وتمددرس بعددو ذوي الجدداه والنفددوذ االجتمدداعي فددي اسددتغالل  الوسدداطةشدديوع  -1

عالقددددددداتهم الشخصدددددددية والالرسدددددددمية والتشدددددددبث بمعدددددددارفهم ومهدددددددنهم لتمشدددددددية 
 .لشخصية التي تتعارض مع القوانين أو تمس المصلحة العامةالمعامالت ا

األثدددر السدددلبي لدددبعو العدددادات االجتماعيدددة السدددائدة علدددى سدددلوك اإلداريدددين  -3
والمتعدداملين وخاصددة فددي األقطددار التددي عددري أهلهددا باإلسددراي وإنفدداق المددال 
علدددى التدددري والرفاهيدددة ؛ ومدددن أمثلدددة ذلدددك ضدددعو الدددوعي بأهميدددة الوقدددم ، 

ام بالمواعيدددد ، وعددددم الحدددرص علدددى أمدددوال الدولدددة ، واسدددتخدام وعددددم االلتدددع 
 األشياء العامة في األغراض الشخصية.

استخدام بعدو األمثدال الشدعبية والمقدوالت التراثيدة الخاطئدة مدن قبدل العامدة  -4
ومددن قبددل المددوظفين وكأنهددا مبددادئ وقدديم ملعمددة ، مددع أنهددا تتنددافى مددع قدديم 

فسدداد وانتشدداره ؛ وذلددك مددن أمثددال : " السددماء ، وتعتبددر بيئددة خصددبة لنمددو ال
قطع األعناق وال قطع األرزاق " ومقولة : " اصري ما في الجيب يأتيك مدا 
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فددي الغيدددب " وغيدددر ذلددك مدددن المقدددوالت التدددي تسددتخدم فدددي غيدددر موضدددعها ، 
 .(1)لتكون غطاء اجتماعيا للفساد اإلداري وتبريره

ك أن هندداك صددلة وثيقددة بددين ال شدددور المةةواان فةةي وجةةود الفسةةاد اإلداري : رابعةةًا:
انتشددار الفسدداد اإلداري وبددين سددلبية المددواطن الددذي يعدداني مددن هددذا الفسدداد " ذلددك أن 
اإلدارة العامددددة تعتبددددر جددددعءا مددددن المجتمددددع الددددذي تمددددارس فيدددده ، فهددددي تحصددددل علددددى 
موظفيهدا مددن المجتمددع ، وهددي تقددم الخدمددة للمجتمددع نفسدده، ممدا يعنددي وجددود ارتبددا  

 لعامدددددددة والمدددددددواطن ، سدددددددواء بصدددددددفته موظفدددددددًا أو مسدددددددتفيدًا مدددددددن وثيدددددددق بدددددددين اإلدارة ا
. ويمكدددددن رصددددد بعدددددو األسددددباب التدددددي تددددؤدي إلدددددى اتبدددداع المدددددواطنين (1)الخدمددددة " 

 السلوكيات السلبية التي تسهم في انتشار الفساد اإلداري فيما يلي :
تعدددود المدددواطنين علدددى قددديم اجتماعيدددة معيندددة كاسدددتخدام الوسددداطة حتدددى فدددي  -1

التدددي يمكدددن أن تدددؤدى فيهدددا الخدمدددة بددددون هدددذه الوسددداطة ؛  األمدددور السدددهلة
بسدددبب التنشدددئة األسدددرية ، أو بسدددبب التقليدددد األعمدددى لغيدددرهم مدددن المخدددالفين 
للقددددانون ، مددددع اعتقدددداد أن مخالفددددة القددددانون تحقددددق األهددددداي بشددددكل أسددددرع ، 

 خاصة وأن المخالفة من بعو المواطنين ال تعرضهم ألي مساءلة .
بسبب تدني مستوى المعيشدة ؛ ممدا يددفع الدبعو مدن  حالة اإلحبا  النفسي -1

المددواطنين أو المددوظفين إلددى االهتمددام بتحصدديل منفعتدده الشخصددية مددن أي 
 طريق دون النظر إلى الصالح العام .

فدددي كثيدددر مددددن  –سدددلبية المدددواطن أمدددام مدددا يدددراه مدددن مخالفدددات حيدددث يقبدددل  -3
اء تجدداه هددذا بتجدداوزه فددي تقددديم الخدمددة ، دون أن يتخددذ أي إجددر  –األحيددان 

الموظددو الفاسددد الددذي عطددل عملدده أو قدددم غيددره عليدده بسددبب رشددوة أو قرابددة 
أو محسوبية أو غير ذلك من المظاهر ، فلو تحرك الجميع في هذا االتجاه 

 . (3)لتغير كثير من المظاهر السلبية في حياتنا 
                                                 

 .بتصري واختصار  14 – 11الفساد والعولمة .. تعامن ال توأمة :  - 1
 . 11ص: –دكتورة/ ابتسام عبد الرحمن حلواني  –الفساد اإلداري في الدول النامية  - 1
 بتصري واختصار . 14 – 11ص:  -الفساد اإلداري في الدول النامية  - 3
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 يمكدن أبددا العوامدل اإلداريدة الالمنافذ اإلدارية والمؤسسةية للفسةاد اإلداري :خامسًا:
نسيانها فهي مهمة وأساسية كونها هي التي تشكل الوعاء الذي يحتوي على األجهعة 
التنفيذيدددة التدددي تمدددارس عملهدددا باالحتكددداك مدددع النددداس ، فالبيروقراطيدددة بالتعامدددل مدددع 
األفدددراد مدددع ضدددعو األجهدددعة الرقابيدددة وعددددم نعاهتهدددا فضدددال عدددن ضدددعو اإلجدددراءات 

اضددح بمعالجددة األخطدداء ، كددل ذلددك يعددد بيئددة مالئمددة القانونيددة الرادعددة وقصددورها الو 
 .(1) لنمو ونضو  ظاهرة الفساد اإلداري 

فمن الظواهر اإلدارية التي تعد مناخًا مناسبًا للفساد والمفسدين ، أو تبعدث عليده 
  أو تمهد له ما يلي :

تها وإمكانيتهدا البشدرية تكليو المنظمات اإلدارية بأعبداء ووظدائو تفدوق قددرا -1
؛ قصدددورها عدددن إنجددداز العمدددل أو تدددأخيره؛ ممدددا يدددنجم عنددده عجعهدددا و يدددةوالماد

فيضددطر بعددو الجمهددور والعبددائن إلددى األسدداليب الملتويددة إلنجدداز أعمددالهم 
بوقددم قصدددير وبجهددد أقدددل ؛ فتقدددم الرشددداوى والهدددايا التدددي تعددد مدددن مظددداهر 

 الفساد وأدواته .
أو  دون إخضددددداعها للرقابدددددةتخويدددددل الجهدددددات اإلداريدددددة صدددددالحيات واسدددددعة  -1

؛ ممددا يشددجع بعددو موظفيهددا إلددى إسدداءة اسددتغالل سددلطاتهم بطددرق المتابعددة
 فاسدة .

التسدداهل فددي اختيددار القيددادات اإلداريدددة غيددر المحصددنة أو المؤهلددة ، وعددددم  -3
االهتمدددام بتددددريبها وإعددددادها اإلعدددداد الجيدددد الدددذي يجندددبهم االنحدددراي وسدددوء 

 التصري .
هددددا للظددددروي االقتصددددادية جمددددود سياسددددات األجددددور والمرتبددددات وعدددددم مواكبت -4

والتغيدرات الجذريدة فدي المجتمدع ممدا يجعلهددا عداجعة عدن تدوفير الحدد األدنددى 
مددددن مسددددتلعمات العددددديش المقبددددول لشددددرائح المدددددوظفين فيضددددطرون إلددددى سدددددد 

  .احتياجاتهم بوسائل وطرق غير مشروعة

                                                 
موقدددددددددددددددع التدددددددددددددددآخي :  –تدددددددددددددددأثير ظددددددددددددددداهرة الفسددددددددددددددداد اإلداري علدددددددددددددددى حقدددددددددددددددوق اإلنسدددددددددددددددان  - 1
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تراكم الثغرات في القوانين والدنظم والتعليمدات ، وعددم المبدادرة إلدى معالجتهدا  -5
تنبيدده المسددئولين إلددى األضددرار التددي تددنجم عنهددا ؛ ممددا يعطدديهم الفرصددة  أو

 للنفاذ منها لصالح فئة دون أخرى .
شدديوع الددنمه التسددلطي والعالقددات البيروقراطيددة بددين المسددتويات الهرميددة فددي  -1

المنظمدددات الرسدددمية ، وتباعدددد الهدددوة بدددين القمدددة والقددداع ، وغيبدددة الممارسدددات 
ر والنقددد الددذاتي ، وضددعو نظددم الددتظلم والرقابددة الديمقراطيددة المشددجعة للحددوا

الممارسدددات السدددلبية الشدددعبية والقضددداء اإلداري ؛ ممدددا يسددداعد علدددى انتعدددا  
 .القاعدة وما عداها هو االستثناء ؛ حتى تستفحل وتصبح هيوالتكتم عليها

تغلغددددددل بعددددددو العناصددددددر المحترفددددددة والمتمرسددددددة فددددددي الفسدددددداد اإلداري إلددددددى  -1
م الهرمي ومواقدع اتخداذ القدرار ؛ فعدن طريدق الترغيدب المستويات العليا بالسل

أو الترهيدددب يدددتم السددديطرة علدددى هدددؤالء ليظلدددوا مستسدددلمين بدددال حدددول وال قدددوة 
 .(1)لهؤالء المحترفين المفسدين 

مدن المسدتغرب أن يكدون القدانون والقضداء مددن المنفذ القةانوني والقُةائي : سادسةًا:
هددذه هددي الحقيقددة ،  –لألسددو الشددديد  –عوامددل دعددم ظدداهرة الفسدداد اإلداري ؛ ولكددن 

ومدع كونهدا اسدتثناء وليسدم قاعددة إال أنهدا موجدودة وملموسدة ، وكثيدر مدن الفاسدددين 
تحدم مظلدة القدانون والقضداء بطدرق  -في كثير مدن األحيدان  –يهربون من العقاب 

كثيرة ، وبآليات وأدوات يساء استخدامها من بعو العاملين في هذا القطاع لتحقيدق 
 ض شخصية غير مشروعة ، من هذه اآلليات واألدوات ما يلي :أغرا

الثنائيدددددة فدددددي تطبيدددددق النصدددددوص القانونيدددددة، وفدددددي تفسددددديرها تبعدددددًا لألطدددددراي  -1
 والجهات التي تطبق بحقها.

تسددداهل بعدددو القضددداة والمحدددامين مدددع العناصدددر المتهمدددة المحالدددة للقضددداء  -1
تبدددارهم لهدددا مدددن واع بقضدددايا الفسددداد اإلداري واالعتدددداء علدددى أمدددوال الدولدددة ،

الدعاوى المخففة التي تحا  بالرحمة والرأفدة ؛ ممدا يشدجع علدى اسدتمرارها ، 
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فتصبح النصوص القانونية الرادعة للفساد غير ذات جدوى لمعالجة ظدواهره 
 والحد من تفشيه .

تمسك السلطة القضائية ومؤسساتها باإلجراءات الروتينية المعقدة واعتمادهدا  -3
التحقيددددددق وإثبددددددات الددددددتهم ، وتخلفهددددددا عددددددن مواكبددددددة  لألسدددددداليب البدائيددددددة فددددددي

المسدددتجدات التدددي تسدددتخدمها شدددبكات الفسددداد وعصدددابات التعويدددر واالبتدددعاز 
والرشددوة ؛ ممددا يددؤدي إلددى بقدداء العناصددر الفاعلددة حددرة طليقددة، بينمددا يتعددرض 

 بعو األبرياء إلى دفع الثمن ريثما يثبتوا براءتهم.
سددلطة ليتولدوا عددن قصددد حمايددة محاولدة تجنيددد بعددو القضداة وبعددو ذوي ال -4

الفاسدين والمجرمين مقابل ما يقدم لهم من مبالة نقدية كبيرة ، وهدايا عينية 
يتعددذر علددديهم الحصددول عليهدددا بدددالطرق المشددروعة حتدددى لددو قضدددوا عشدددرات 

 السنين في الخدمة ،وهذا من أخطر ما يشجع على الفساد وينشره .
ة وذلدددك بتدددولي الددددفاع عدددن تعددداطي بعدددو المحدددامين للممارسدددات الالقانونيددد -5

، هدددين سددلفًا ببددراءة المتهمددين فيهدداالددتهم الخطيددرة مقابددل مبددالة كبيددرة جدددًا متع
ويددتم ذلددك بتواطددؤ هددذه الشددلل مددع قلددة مددن القضدداة الددذين يمارسددون سددلطاتهم 
المباشددرة مددن خددالل األحكددام التددي يصدددرونها ، أو مددن خددالل توسددطهم لدددى 

و المهادنددة والمسدداومة لتصدددر األحكددام زمالئهددم الددذين يتبددادلون معهددم مواقدد
 .(1)لصالح من يدفع ولو بدون وجه حق

وقد أشدار األسدتاذ/ محمدد بغددادي ، إلدى الحكدم الصدادر مدن محكمدة الصدالحية 
) وهدددي محكمدددة للقضددداة والمستشدددارين فقددده ( فقدددد قضدددى بفصدددل  11/1/1111فدددي:

بيدددر لدددم يعلدددن عددددد مدددن القضددداة بسدددبب اتهامدددات منسدددوبة إلددديهم ، أبدددرزهم مستشدددار ك
، وهدددو رئددديس محكمدددة جنايدددات باالسدددتئناي ، وشدددريكه مستشدددار آخدددر ، وإنهدددم اسدددمه

                                                 
بتصدددددددري 11 -11د/ عدددددددامر الكبيسدددددددي ، ص :  –الفسددددددداد والعولمدددددددة .. تدددددددعامن ال توأمدددددددة  - 1

 واختصار.



 - 111 - 
ظاهرة الفساد 

 مةةةةةةةةةةن منظةةةةةةةةةةور إسةةةةةةةةةةالمي اإلداري
 

متورطددون فددي اسددتغالل نفددوذهم فددي تجددارة األراضددي والعقددارات ، وحققددوا ماليددين مددن 
 .  (1)وراء هذا األمر 

الدددكتورة سددهير عبددد وفددي إشددارة إلددى الخلددل القددانوني الددذي يدددعم الفسدداد ، تقددول 
مددن خددالل  : يددرة بددالمركع القددومي للبحددول االجتماعيددة والجنائيددة بمصددرالمددنعم ،الخب

الدراسددات اتضددح أندده كلمددا كددان الفسدداد كبيددًرا انخفضددم شدددة العقوبددة الموقعددة علددي 
، نظددًرا الرتبددا  جسددامة العقوبددة بصددفة الجدداني ، بمعنددي أن هندداك بعددو  الفاسدددين

يدددًرا كدددان العقددداب أقدددل ، التشدددريعات تسدددهم فدددي تكدددريس الفسددداد، فكلمدددا كدددان الفسددداد كب
فدددالموظو الدددذي يخدددتلس أو يأخدددذ رشدددوة ألدددو جنيددده مدددثاًل، ال يمكدددن أن يهدددرب مدددن 
العقوبة والبد أن تقام عليه الددعوي العموميدة ، فدي حدين أن مدن يقتدرض مدن البندوك 
مئدات الماليدين ويهدرب بهدا ثدم يعددود ويتصدالح تسدقه عنده الددعوي العموميدة، وبددذلك 

الدددذين ال  (المجدددرمين) بشدددكل أو بدددآخر لهدددؤالء الدددذين يسدددمون يكدددون القدددانون منحددداًزا 
 .(1)يصلهم القانون ألنهم محميون بوظائفهم العليا

وبصددورة مجملددة فقددد اتفقددم اتجاهددات وآراء البدداحثين والمهتمددين بمحاربددة الفسدداد 
 على أنه ينشأ وينمو في المجتمعات التي يغلب بها ما يلي :

 ضعو المنافسة السياسية . -1
 القتصادي المنخفو وغير المخطه وغير المنظم .النمو ا -1
 ضعو المجتمع المدني وسيادة سياسة اإلجبار . -3
 . ( 3)غياب اآلليات والمؤسسات القوية التي تتعامل مع الفساد  -4

مددن خددالل مددا سددبق يتضددح أن ظدداهرة الفسدداد اإلداري تمدددها روافددد كثيددرة ؛ منهددا 
إلداريدددددة والمؤسسدددددية ، ثدددددم القانونيدددددة الروافدددددد السياسدددددية واالقتصدددددادية واالجتماعيدددددة وا

والقضددائية ، وعندددما حملددم أسددباب الفسدداد اإلداري فددي دراسددة اسددتطلعم آراء الندداس 
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تصدددر عددن مركددع المعلومددات ودعددم اتخدداذ « الفسدداد اإلداري »وهددي أول دراسددة عددن 
. حددددت الدراسددة أسددباب انتشددار الفسدداد اإلداري فددي : بمصددر القددرار بمجلددس الددوزراء

، وعددددم وجدددود « ٪11٠1»تدددب وعددددم وجدددود عدالدددة فدددي توزيدددع األجدددور ضدددعو الروا
، وعددم وجدود رقابدة مدن الحكومدة وقدوانين «  ٪11٠1»الضمير مع ضدعو اإليمدان 

، « ٪13٠1»،وارتفددددددداع األسدددددددعار وارتفددددددداع تكددددددداليو المعيشدددددددة «٪13٠1»حاسدددددددمة 
، ٪1٠1، وعددم كفداءة اإلدارة  ٪1، والبطالدة «  ٪1٠5»واستغالل وجشدع المدوظفين 

  .(1)وتذيل القائمة انتشار الوساطة والمحسوبية واالعتماد علي المعاري والمحسوبية 
وفي استطالع مماثل في السعودية ، في دراسة أعدتها دكتورة/ ابتسام حلدواني ، 
حددت أسباب انتشار الفساد اإلداري في : مفاهيم المجتمع الخاطئة في التعود على 

،  ٪11ومجاملدددة األقدددارب إلدددى غيدددر ذلدددك بنسدددبة  الواسدددطة ،وعددددم احتدددرام الوقدددم ،
،مشددكالت مرتبطددة  ٪13والمشددكالت المرتبطددة بالقيددادة اإلداريددة فددي التنظدديم بنسددبة 

، عدددم حصددول الموظددو علددى التربيددة الدينيددة الكافيددة بنسددبة  ٪11بدداإلدارات العليددا 
 .(1) ٪15، معاناة الموظو داخل إدارته بنسبة  11٪

على الرغم من أن هذه اإلشدارة التدي :  ا  مراقبة الله ضعو اإليمان وغيسابعًا:
 وردت تحم عنوان عدم وجود الضمير مع ضعو اإليمان لم تحصل إال على نسبة

فدإن عددم حصدول الموظدو علدى التربيدة الدينيدة ؛ ستطالع األول في اال« 11٠1٪»
لنحدو الكافية ، قد حصلم في االستطالع الثداني علدى نسدبة كبيدرة ، تفصديلها علدى ا

،كمددا أشددار  ٪11التالي:ضددعو األخالقيددات الوظيفيددة عنددد بعددو المددوظفين بنسددبة 
مددن المجيبددين إلددى أن عدددم االهتمددام بغددرس تعدداليم مبددادئ الدددين الحنيددو فددي  19٪

نفوس النشء منذ الصدغر يدؤدي إلدى تشدكيل شخصديات بعيددة عدن االلتدعام الدديني ؛ 
ي ، كمدددا بدددين اسدددتطالع الدددرأي ممدددا يدددؤدي إلدددى  مسددداهمتها فدددي نشدددر الفسددداد اإلدار 

أن تعود األسرة على الفصل بدين االلتدعام الدديني وااللتدعام الددنيوي عندد  ٪11وبنسبة 
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التعامددل مدددع أبنائهددا يمدددنعهم مددن االسدددتناد إلدددى الشددريعة عندددد أدائهددم للددددور الدددوظيفي 
بدددأن افتقددداد التربيدددة الخلقيدددة التدددي تربدددي الفضدددائل  ٪11المطلدددوب مدددنهم ، فيمدددا أفددداد 

لوكية والوجدانية داخل الطفل هي التي تمنع توفر القدرة لديه علدى تلمدس الطدرق الس
 . (1)القويمة عند كبره وخالل أدائه لعمله 

سدددددتطالع األول التدددددي فدددددي اال« ٪11٠1» أرى أن نسدددددبة وعلدددددى ذلدددددك فدددددإني
واقعية وليسم حقيقية نسبة ليسم أعطيم لضعو اإليمان وغياب المراقبة لله تعالى 

مددن أهددم أسددباب الفسدداد بوجدده عددام  –مددن وجهددة نظددري  –أراه  ذا السددببذلددك أن هدد؛ 
سدددوي ، وهدددذا مدددا أيددده االسدددتطالع الثددداني ، وهددذا مدددا والفسدداد اإلداري بوجددده خدداص 

عنددما أتحددل عدن عدال  هدذه الظداهرة  بيان أهميته وضرورته يكون لنا استطراد في
 . منظور اإلسالممن 

 داري:اإلالفساد ظاهرة آثار المبحث الثاني:
ال يشك منصو في أن ظاهرة الفساد اإلداري قدد أثدرت سدلبًا علدى كدل قطاعدات 

، وعلددى حددد قددول أحددد البدداحثين مددن أندده " الحيدداة فددي المجتمعددات التددي انتشددرت فيهددا 
بغددو النظددر عددن االخددتالي فددي وجهددات النظددر بددين االقتصدداديين والسياسدديين فددي 

مدوه ، فددإن للفسداد آثداره المددمرة علددى األسدباب المنشدئة للفسداد أو التددي تسداعد علدى ن
وقددد تندداول كثيددر مددن البدداحثين هددذه اآلثددار .  (1)المجتمددع وهياكلدده ومنظماتدده وأفددراده "

فديمكن  مختصدرة،وإذا أردت أن أضع ما ذكدر مدن آثدار فدي نقدا   والتفصيل،بالشرح 
 التالي:أن تكون على النحو 

ث تخسددددر الحكومددددات أثددددر الفسدددداد اإلداري علددددى اإليددددرادات الحكوميددددة ؛ حيدددد -1
مبدددالة كبيدددرة مدددن اإليدددرادات المسدددتحقة، عنددددما تدددتم رشدددوة مدددوظفي الدولدددة ، 
ليتجددددداهلوا جدددددعءًا مدددددن اإلنتدددددا  والددددددخل والدددددواردات فدددددي تقدددددويمهم للضدددددرائب 
المسددددتحقة علددددى هددددذه النشدددداطات االقتصددددادية، باإلضددددافة إلددددى ذلددددك تهدددددر 

                                                 
 بتصري يسير. 41،39ص: - انظر : الفساد اإلداري في الدول النامية - 1

 . 93ص :  –مهارات مقاومة ومواجهة الفساد  - 1
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فئددددات غيددددر  الحكومددددات كثيددددرًا مددددن مواردهددددا عندددددما يددددتم تقددددديم الدددددعم إلددددى
برشدددوة أو نفدددوذ أو أي وسددديلة  مسدددتحقة، ولكنهدددا تدددتمكن مدددن الحصدددول عليددده

 ، وهذا األمر يؤثر بدوره على األداء االقتصادي للدولة .أخرى 
أثددددر الفسدددداد اإلداري علددددى النمددددو االقتصددددادي ، حيددددث إن خفددددو معدددددالت  -1

االسددتثمار ومددن ثددم خفددو حجددم الطلددب الكلددي سدديؤدي إلددى تخفدديو معدددل 
 قتصادي .النمو اال

أثددر الفسدداد اإلداري علددى مسددتوى الفقددر وتوزيددع الدددخل ؛  حيددث يددؤدي إلددى  -3
 توسيع الفجوة بين األغنياء والفقراء، وهذا األثر يتم عبر عدة طرق أهمها :

 االقتصادي.المعيشة بسبب تراجع معدل النمو  ى تراجع مستو  -
شدوة تهرب األغنياء من دفع الضرائب بممارسة سبل ملتوية للتهرب كالر  -

 والفقراء.، وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين األغنياء وغيرها
يؤدي الفسداد إلدى زيدادة كلفدة الخددمات الحكوميدة مثدل : التعلديم والسدكن  -

وغيرهددددا مددددن الخدددددمات األساسددددية ، وهددددذا بدددددوره يقلددددل مددددن حجددددم هددددذه 
الخدمات وجودتها مما ينعكس سلبا على الفئات األكثر حاجدة إلدى هدذه 

 . (1)الخدمات 
" إن للفساد آثارًا اقتصادية سدلبية جددًا، ألنده يدؤّدي  يقول د/ حمدي عبد العظيم:

وتهريدب األمدوال خدار  الدبالد ،مّمدا  إلى وجود تراجع في معّدل نمو الددخل القدومي ،
 قيمدددة العملدددة الوطنيدددة ويسدددبب عجدددعًا فدددي الموازندددة وفدددي ميدددعان المددددفوعات ،بيضدددّر 

علددددى األسددددعار المحليددددة والضددددغو  التضددددّخمية، نتيجددددة ويددددؤّثر أيضددددًا تددددأثيرًا سددددلبيًا 

                                                 
موقدددع :  –"الفسددداد اإلداري وعالجددده مدددن منظدددور إسدددالمي" هنددداء يمددداني بتصدددري واختصدددار  - 1

www.saaid.net  : ص :  –د/محمددد هددالل  –مهددارات مقاومددة ومواجهددة الفسدداد .وانظددر كددذلك
111 ،111 . 
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َفهي أو غير الرشيد للحاصلين على أموال من الفسداد، هدذا باإلضدافة  االستهالك الس 
 . (1) " إلى الخلل االجتماعي أو الطبقي

وقدديم المجتمددع، وسدديادة حالددة  العمددل،الخلددل الكبيددر الددذي يصدديب أخالقيددات  -4
بدرر الفسداد وتجدد لده مدن الدذرائع مدا يبدرر ذهنية لددى األفدراد والجماعدات ، ت

 استمراره. 
فقدددددان الثقددددة لدددددى الفددددرد بأهميددددة العمددددل الفددددردي وقيمتدددده طالمددددا أن الدددددخول  -5

المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق في قيمتها الماديدة الددخول المكتسدبة 
 عن العمل الشريف.

القدددانون  فقددددان هيبدددة القدددانون فدددي المجتمدددع؛ ألن المفسددددين يملكدددون تعطيدددل -1
وبالتالي يفقد المواطن العادي ثقته بهيبدة القدانون،  مهدها،وقتل القرارات في 

 االستثناء.وتصبح حالة التجاوز على القانون هي األصل واحترامه هو 
توليدد شددعور الالمبداالة واإلهمددال وعددم اإلخددالص والحدرص علددى المصددلحة  -1

 العامة. 
مدددن قددديم العمدددل الخاطئدددة  نشدددر ثقافدددات فاسددددة تصدددبح بمدددرور الوقدددم جدددعءاً  -1

امتندددداع الموظددددو عددددن أداء العمددددل  -عدددددم احتددددرام وقددددم العمددددل  -ومنهددددا:
 .(1) عدم تحمل المسؤولية -إفشاء أسرار العمل  -المطلوب منه  

                                                 
 –علدى قنداة الجعيدرة  –فسداد فدي العدالم " ضدمن برندامج : مدا وراء الخبدر حلقة :" مسدتويات ال - 1

 www.aljazeera.netموقع :  -م1/1/1111الخميس : 

الفساد اإلداري نموذجًا " علي أحمد فارس بتصري واختصار  –انظر مقال : " حل األزمات  - 1
 www.mcsr.netموقع :  –مركع المستقبل للدراسات والبحول  –
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 عالج ظاهرة الفساد اإلداري :  الفصل الثالث
ال شددك أن كثيددرًا مددن النقددا  التددي تناولهددا البحددث فددي الفصددل السددابق ، عنددد  
عددن أسددباب الظدداهرة وآثارهددا ، يشددكل إطددارًا لعددال  الظدداهرة ؛ حيددث إن كددل  الحددديث

سبب وكل أثر يكدون نقيضده داعمدًا ومدؤثرًا فدي عالجهدا ، وال شدك أن ذكدر األسدباب 
واآلثار يستحضر كثيرًا من وسائل وأدوات العال  ، وهذا ما سيتضح من خالل هدذا 

 الفصل .
 إلداري:المبحث األول:عالج الظاهرة في جانبها ا

وضددع كثيددر مددن البدداحثين تصددورًا لعددال  ظدداهرة الفسدداد اإلداري، ينطلددق مددن  
وقد وضعم ما قاله الباحثون ومدا اقترحدوه لعدال  الظداهرة  اهتمامات كل واحد منهم،

فددي هددذا المبحددث، حيددث ركددعت رميددة العددال  هنددا علددى الجوانددب اإلداريددة والقانونيددة 
ر ذلددك ، بهدددي تفعيددل وتطددوير وتشددديد هددذه واإلجرائيددة فددي االختيددار والترشدديح وغيدد

القوانين واللوائح واإلجراءات حتى تستطيع أن تواكب التطدور والشراسدة التدي اكتسدم 
 بهما هذه الظاهرة ، ومن ثم تكون فعالة في مقاومتها والقضاء عليها . 

أن اسددتطالعات آراء الندداس األمةةر األول: مددع الوضددع فددي االعتبددار أمددرين: 
ال  الظدداهرة أشددارت إلددى هددذه الجوانددب كلهددا ،باإلضددافة إلددى الجوانددب فددي رميددتهم لعدد

الدينية واألخالقية كذلك ، ففدي دراسدة الددكتورة / ابتسدام حلدواني التدي سدبقم اإلشدارة 
إليهددا، وفددي االسددتطالع الددذي أجرتدده فددي دراسددتها حددول اسددتراتيجيات مقاومددة الفسدداد 

مددددن أهددددم الوسددددائل التددددي تفيددددد فددددي أن  ٪91اإلداري، بددددي ن اسددددتطالع الددددرأي وبنسددددبة 
مكافحدددة الفسددداد اإلداري هدددو غدددرس تعددداليم الددددين الحنيدددو فدددي نفدددوس األطفدددال مندددذ 

تدددريس السدديرة النبويددة فددي جميددع مراحددل التعلدديم حتددى يددتم  ٪91الصددغر ، كمددا أيددد 
كدددان  االقتدددداء بهدددا عندددد ممارسدددة العمدددل اإلداري فيمدددا بعدددد ، باعتبدددار أن الرسدددول 

يددًا فدي اإلدارة الناجحدة التدي تقداوم الفسداد وتتصددى لده، كدذلك أشدار يمثل نموذجًا فر 
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إلدددددى أهميدددددة تقويدددددة الدددددوازع الدددددديني فدددددي نفدددددوس المدددددوظفين  ٪93المجيبدددددون وبنسدددددبة 
 .(1) والمراجعين باستمرار حتى ال يخضعوا إلغراء الفساد اإلداري واالستسالم له

م يغفدل الجاندب لد -شارة إليه السابق اإل –أن هذا الفريق من الباحثين  األمر الثاني:
،ولكنه أشار إليهدا إشدارات مجملدة  الديني واألخالقي ودوره المؤثر في عال  الظاهرة

الددددكتور/ محمدددد عبدددد الغندددي فعلدددى سدددبيل المثدددال أذكدددر مدددا أشدددار بددده ؛ دون تفصددديل 
:" ممدا ال شدك فيده أن اإلطدار القدانوني  هقولدبوهو يتحدل عن تحجيم الفساد  ،هالل

يضددمن ويحمددي األنشددطة االقتصددادية ويمنددع االسددتغالل والفسدداد ، إال أندده هددو الددذي 
فددددددي نفددددددس الوقددددددم ال نسددددددتطيع تجاهددددددل العوامددددددل الثقافيددددددة والتعليميددددددة واإلعالميددددددة 

والتدي تسدتطيع ، ن البدرامج العقليدة لألفدراد فدي المجتمدعواالجتماعية والدينية التي تكوّل 
 .(1)أن تتعامل مع كشو الفساد ومواجهته " 

ومددن هنددا فقددد قدددم الدددكتور/ محمددد عبددد الغنددي هددالل رميددة لعددال  الظدداهرة  
 تشمل جوانب كثيرة، أذكر منها ما يلي :

وضددع المعددايير العادلددة والدقيقددة لترشدديح واختيددار القيددادات ذات المصددداقية  -1
والقدددددرة المهنيددددة واألخالقيددددة ، والحددددد مددددن عمليددددات التعكيددددة والضددددغه بددددأفراد 

 .ة الظاهرية أو القرابة أو االنتماء الشخصيمعينين لمجرد المعرف
 ابتكاريدددددةاإلدارة المتطددددورة والفعالدددددة التددددي تسدددددتطيع مواجهدددددة الفسدددداد بأفكدددددار  -1

وخطددده دوريدددة واسدددتراتيجية لتوعيدددة الجمهدددور ؛ ألن المحددداربين ضدددد الفسددداد 
يواجهدددون عددددوًا شرسدددًا فدددي تمسدددكه بمصدددالحه وهدددو فدددي الخفددداء فدددي أغلدددب 

 هة .األحوال مما يصعب المواج
العمددددل علددددى إظهددددار أكبددددر قدددددر مددددن الشددددفافية فددددي التعامددددل مددددع البيانددددات  -3

واإلحصددائيات ومددا يصدداحبها مددن معلومددات تحقيددق النجدداح فددي اإلصددالح ، 
والتددقيق فدي األرقدام التدي يقددمها الدبعو بصدورة تعبدر عدن اإلنجدازات التددي 

 في واقع األمر تخفي خلفها الكثير من الفشل والفساد .
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 . 111ص:  –مهارات مقاومة ومواجهة الفساد  - 1



 - 381 - 
 حولــيس

 كليةةةةةةس الةةةةةةدعوة اإلسةةةةةةالميس
 

 ]اإلصدار الثاني[ نوالرابع والعشر العدد

ح الخاصة بعمليات المناقصدة والمعايددة ، وضدمان درجدة عاليدة تطوير اللوائ -4
من الشدفافية فدي إدارتهدا ،وهدي مدن أكثدر البياندات التدي ينجدذب إليهدا الفسداد 

  .ويعيش ويعبث فيها طويالً 
البدددء بإصددالحات سياسددية ؛ تتمثددل فددي مشدداركة جميددع فئددات المجتمددع فددي  -5

سددية بإصددالحات إداريددة؛ عمليددة صددنع القددرار ، ومواكبددة هددذه المشدداركة السيا
تتمثل في االهتمام بالتعليم والتدريب ، وإيجاد نظام للحوافع يقلدل مدن فدرص 

 الفساد .
العقوبات الصارمة والفوريدة لمدن يشدجع الفسداد أو يسدهم فيده ، وعددم التفرقدة  -1

 في تطبيق هذه العقوبات بين قوي وضعيو .
الروتينيددة بحيددث  وجددوب إعددادة هيكلددة الجهدداز الحكددومي ، وتخفيددو إجراءاتدده -1

يجددذب الفسدداد ويهيددق  الددروتين ذلددك أنيكددون مسددتجيبًا وميسددرًا لالسددتثمار ؛ 
 .الفرص والظروي المناسبة لنموه

ابتكدددددار الدددددنظم اإلداريدددددة المحفدددددعة للعددددداملين ، والتدددددي تسدددددتطيع فدددددرض القددددديم  -1
األخالقيدددة المقاومدددة للفسددداد ، وتدددوفير آليدددة لالتصدددال المباشدددر مدددع الجمهدددور 

 والعاملين .
العيددددارات المفاجئددددة للمنظمددددات الكتشدددداي التقصددددير واإلهمددددال والتالعددددب ،  -9

كمؤشدددرات علدددى وجدددود ثغدددرات فدددي أنظمدددة العمدددل الحدددالي والعوامدددل المسدددببة 
للفسددداد ، وتمكدددن الفسددداد اإلداري مدددن النمدددو ، وغالبدددًا مدددا تدددؤدي إلدددى كشدددو 

 . (1) الثغرات والفجوات وأسباب تعطيل مصالح اآلخرين
 حدددددل معدددددروي، وتجدددددارب دول كثيدددددرة فدددددي محاربدددددة الفسددددداد ويدددددرى آخدددددرون أن ال

فدالطريق واضدح ال بدديل عنده ، ولتبددأ  تدهمعروفة، وإذا كانم هنداك جديدة فدي مواجه
بمحاكمددة الفاسدددين والكشددو عددنهم دون اسددتثناء ، والكشددو عددن الذمددة الماليددة لكبددار 

 المسئولين وأسرهم ، وتفعيل قوانين حماية المال العام .

                                                 
 بتصري واختصار . 111-113ص: –مهارات مقاومة ومواجهة الفساد  - 1
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سددددارعم التددددي  ، األفريقيددددة ( بتسددددوانا)  صددددغيرة مثددددل ةدولددددبدددده  وهددددذا مددددا قامددددم
ونجحددم  ، باالسددتعانة بمؤسسددات دوليددة التخدداذ خطددوات جددادة تجدداه مكافحددة الفسدداد

بنسدددب كبيدددرة ، حيدددث شدددكلم جهدددازًا خاصدددًا لمكافحدددة الفسددداد والجدددرائم االقتصدددادية ، 
قددق نجاحددًا كبيددرًا تعتبددره الهيئددات الدوليددة المتخصصددة نموذجددًا فددي محاربددة الفسدداد، وح

 .  (1)في الكشو عن قضايا الفساد وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة 
هدددذا مدددا أشدددار إليددده أيضدددًا فريدددق مدددن اسةةةتخدام التكنولوجيةةةا فةةةي مكافحةةةة الفسةةةاد : 

البدددداحثين ؛ حيددددث أشدددداروا إلددددى أن تكنولوجيددددا المعلومددددات واالتصدددداالت تعمددددل علددددى 
 سدددددؤولية عدددددن األداء ومحاربدددددة سدددددرطانتعميدددددق مبددددددأ الشدددددفافية ، وتأصددددديل مبددددددأ الم

 الفساد ... فهي تساهم في :
 الحصول على المعلومات بسرعة ودقة . -1
 إمكانية متابعة العمليات والقرارات الحكومية سواء اإلداري منها أو المالي. -1
 تساهم في إيجاد قنوات اتصاالت متعددة لتبادل المعلومات . -3
ي على متخذي القرارات ومحاسبتهم إمكانية ميكنة العمليات والملفات والتعر  -4

 عند ارتكاب األخطاء المتعمدة.
إمكانيددة مشدداركة المددواطنين فددي اتخدداذ القددرارات وإنهدداء الكثيددر مددن الخدددمات  -5

 .(1)إلكترونيًا من خالل شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنم (
 : Transparency International " "منظمة الشفافية الدولية

دل عدددن حلدددول أو عدددال  لظددداهرة الفسددداد اإلداري دون أن أن نتحددد ال يمكدددن
االتحدداد العددالمي ضددد الفسدداد" نعددر  علددى هددذه المنظمددة الدوليددة التددي رفعددم شددعار " 

لتسداعد الددول  -ومقرهدا بدرلين-م 1995التدي أنشدأت عدام هدذه المنظمدة هو شعار و 
المدالي واإلداري  واألفراد الراغبين في أن يحيوا في "جعر النعاهة"، بعد انتشدار الفسداد

، وعجدع المؤسسددات القطريددة المعنيددة  سدواًء علددى المسددتوى الرسدمي أو غيددر الرسددمي
                                                 

 .بقلم : عادل السنهوري  –م 3/9/1111بتاريد : 1111: : العدد: االثنين المصري اليوم - 1
 بتصري واختصار . 111 –د/محمد هالل  –د مهارات مقاومة ومواجهة الفسا - 1
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، بعدددد أن تحدددول إلدددى غدددول يلدددتهم لددديس فقددده جهدددود التنميدددة  بمحاربتددده عدددن مواجهتددده
ومنظمدددة  ، بدددل الجهدددود الدوليدددة المتمثلدددة فدددي المدددنح والمعوندددات والقدددروض. المحليدددة

ة مهمتهددددا أن تعيددددد مددددن فددددرص ونسددددب مسدددداءلة الشددددفافية هددددي منظمددددة غيددددر حكوميدددد
الحكومات ، وتقييد الفساد المحلي والدولي ، وهي تمثل حركة دوليدة لمحاربدة الفسداد 

. 
 : أهداف المنظمة ومبادئها اإلرشادية

هدي المنظمدة كمدا جداء فدي أوراقهدا هدو الحدد  مدن الفسداد عدن طريدق تفعيدل 
وتعتمةد المنظمةة علةى  حليدة والعالميدة.اتحاد عالمي لتحسين وتقويدة نظدم النعاهدة الم

 مبادئ إرشادية تتلخص في:
إدراك أن مخددداطر الفسددداد تتعدددّدى حددددود الحددداالت الفرديدددة؛ ولدددذا فهنددداك مسدددئولية  -

 مشتركة وعامة لمحاربة الفساد.
الدددنظم االجتماعيدددة والسياسدددية  الحركدددة ضدددد  الفسددداد حركدددة عالميدددة تتجددداوز اعتبدددار -

 .كل دولةل واالقتصادية والثقافية
؛ مثددل: المشداركة، الالمركعيددة، التندوع، المسدداءلة والشدفافية علددى  االهتمدام بمبدادئ -

 المستوى المحلي.
 التحّعب.التحيع أو عدم  -
  إدراك أن هناك أسباًبا عملية قوية وأخرى أخالقية لوجود الفساد. -

 : أربعة عناصر لتحقيأ أهداف المنظمة
جية مكونددة مددن عدددة عناصددر لتحقيددق أهدددافها تتبنددى منظمددة الشددفافية اسددتراتي

 تتمثل في اآلتي:
بندددداء تحالفددددات علددددى المسددددتوى المحلددددي واإلقليمددددي والعددددالمي تضددددّم: الحكومددددات، -1

 من أجل محاربة الفساد الداخلي والخارجي.؛ والمجتمع المدني، والقطاع الخاص 
 تنظيم ودعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها.-1
 في تصميم وتنفيذ نظم النعاهة الفعالة. المساعدة-3
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تجميددع وتحليددل ونشددر المعلومددات وزيددادة الددوعي العددام باألضددرار المهلكددة للفسدداد -4
 .(1) )خاصة في الدول ذات الدخل المنخفو( على اإلنسان والتنمية االقتصادية

ممدددا ال شدددك فيددده أن كدددل جهدددد ورميدددة لعدددال  هدددذه الظددداهرة ، تعدددالج جانبدددًا مدددن و 
لمدددا تقدددوم بددده لتقصدددير والخلدددل التدددي يراهدددا مدددن يرصددددها ، ومدددع كدددل تقدددديري جواندددب ا

لكل ما قيل سابقًا ومدع إسدهام كدل هدذه األفكدار فدي ، وكذلك  منظمة الشفافية الدولية
فدددإنني أرى أنهدددا تبقدددى قاصدددرة عدددن إذا طبقدددم وفعلدددم علدددى أرض الواقدددع ؛ العدددال  

إلنسدددان نفسددده علدددى المسدددتوى العدددال  الشدددامل ؛ إذا لدددم نهدددتم بإعدددادة صدددياغة وبنددداء ا
، ثددم فددي محيطدده االجتمدداعي ثانيددًا؛ وهددذا مددا أكددد عليدده البدداحثون فددي  الشخصددي أوالً 

 .(1)هذا المجال بقولهم:"إن االستثمار في اإلنسان هو رأس المال الدائم والناجح"
فالمشكلة في هذا اإلنسان الذي أصبح الفسداد متأصداًل فدي نفسده ، وهدذه وجهدة  

حيدث  خبدراء اجتمداع وضدعية الفسداد وتجدذره فدي المجتمدع المصدري نظر وصو بها 
قددددالوا :" إن األخطددددر مددددن الفسدددداد أن القابليددددة لدددده أصددددبحم مددددن طبددددائع الشخصددددية 

 . (3)المصرية " 
فدددإذا كدددان اإلنسدددان هدددو مصددددر المشدددكلة، فدددال يمكدددن أن تحدددل هدددذه المشدددكلة إال 

ال إذا انطلددق مددن الرميددة بعددال  مصدددرها، والددذي أرى أندده لددن يكددون ناجعددًا وفعددااًل إ
اإلسدددالمية للعدددال  ، يتفاعدددل معهدددا ويتدددأثر بهدددا، فاإلنسدددان صدددنعة اللددده وهدددو وحدددده 

َيْعَلةةُم َمةةْن َخَلةةَأ َوُهةةَو اللَِّطيةةُو  َأال سددبحانه يعلددم مددا يصددلحه ومددا يفسددده ،قددال تعددالى:"
 .(4) "اْلَخِبيرُ 

                                                 
 -ومددا بعدددها . ب 141د/محمددد هددالل  ص:  –مهددارات مقاومددة ومواجهددة الفسدداد  -أ :انظددر - 1

تحم عنوان :" منظمة الشفافية .. البحدث عدن جدعر النعاهدة   www.islamonline.netموقع : 
 لبنى سعيد . –
 . 119ص :  –  د/محمد هالل–مهارات مقاومة ومواجهة الفساد  - 1
 بقلدددددددم :   -م3/9/1111بتددددددداريد : 1111االثندددددددين : العددددددددد:  –جريددددددددة : المصدددددددري اليدددددددوم  - 3

 إبراهيم معوض .

 .14سورة الملك :  - 4
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 اإلداري:د الفساإسهام الرؤية اإلسالمية في عالج ظاهرة  المبحث الثاني:
ومراقبتده  اهتم اإلسالم اهتمامًا كبيرًا ببناء اإلنسان المسلم على تقدوى اللده لقد 

، وقد أشرت في السابق إلى أن ضعو اإليمان وغياب المراقبة كان من أهم أسدباب 
الفسداد اإلداري ، وألجدل أن نعيددد األمدور إلدى نصددابها فدي هدذا الجانددب ، فدال بدد مددن 

؛ بددأن يكددون ، وإعددادة ترتيددب األولويددات أمامدده لم مددرة أخددرى صددياغة اهتمامددات المسدد
أكدل الحدالل وإن قدل خيدرًا عندده مدن الحدرام وإن كثدر ، وأن تكدون اآلخدرة والعمدل لهددا 
خيرًا عنده من كنوز األرض إذا كانم بدياًل عن اآلخرة ، وأن تكون الوظيفة والعمدل 

فدع نفسده يجعلهدا وسديلة لنفدع اإلداري في يده منحة من الله له ، كما يستخدمها في ن
 وليسم حائاًل بينه وبين الله . غيره ، وأن تكون سبياًل لرفع درجته عند الله 

إال بوسدائل  -التدي تحددل عنهدا البداحثون  –وال يمكن تغيير هذه القابلية للفساد 
مددن وجهددة نظددري إلددى  –ومحفددعات أقددوى مددن إغددراءات الفسدداد ذاتدده ، وال يمكددن ذلددك 

إال بترسدديد اإليمددان فددي القلددوب ؛ بيقددين المسددلم أن مددا عنددد اللدده  - جانددب مددا سددبق
لدده خيددر مددن الدددنيا ومددا فيهددا ، وأن اللدده تعددالى  خيددر وأبقددى ، وأن مددا يعطيدده اللدده 

قريب من المحسنين ؛ الذين عبدوه حدق العبدادة وراقبدوه تعدالى تمدام المراقبدة ، فقددموا 
، وصدانوا أنفسدهم وبيدوتهم وبطدونهم على رضا غيره ؛ فتعففوا عدن الحدرام  رضاه 

 وأيديهم عنه .
ولددن يضدداهي هددذه الوسددائل والمحفددعات اإليمانيددة شدديء آخددر ؛ ألنهددا تتعامددل مددع 
اإلنسان ومع المجتمع انطالقًا من أعع ما يملك وهدو دينده وعقيدتده ، وتمدس أعماقده 

ضددحة ، وال شددك أن هددذه المعادلددة معروفددة وواحددين يددرتبه األمددر بعالقتدده بخالقدده 
يقول د/ علي الدين هالل :" إن أصعب ولن يختلو عليها أحد ، فعلى سبيل المثال 

مسددألة تتعلددق بمكافحددة الفسدداد هددي محاربددة ثقافددة الفسدداد وقدديم التعددايش والتسددامح مددع 
، فمهما أصدرنا من تشريعات عقابيدة ومهمدا أنشدأنا مدن أجهدعة رقابيدة فدإن  ممارساته

البيئة االجتماعية المناهضة للفساد ومحاربة القابلية  ذلك وحده ال يكفي ؛ ألن إيجاد
، عامدة تلفظهدم تتطلب أن يسود المجتمع روح عامة ضد الفسداد والمفسددين، وقديم هل
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ًا مسددددتهجن اجتماعيددددًا يددددوتشدددديع لدددددي الندددداس الشددددعور بددددأن الفسدددداد عمددددل مدددددان قانون
 .(1) ومرفوض دينيًا "

مددا أراه يسددهم فددي  - تعينًا باللدده مسدد –فددإنني أضددع وانطالقددًا ممددا قلددم سددابقًا 
فدددي النقدددا   -إلدددى جاندددب مدددا ذكدددر -عددال  هدددذه الظددداهرة مدددن وجهدددة النظدددر الشدددرعية

  التالية:
مددن أهددم مددا يقددي وتقددواه  فمراقبددة اللدده ومراقبتدده ؛  تنميددة جانددب تقددوى اللدده  -1

 عليده ؛ اإلنسان من الوقوع في معصيته تعالى ، بأن تمتدد يدده إلدى مدا حدرم اللده 
وهدذه هددي الرقابددة الفاعلددة التدي ينبغددي أن نهددتم بتنميتهددا والتأكيدد عليهددا ؛ ونحددذر مددن 

حتى تكون لهم حصنًا ضد الظواهر السلبية التدي عليها ؛ إهمالها وإهمال تربية أبنائنا
 قد تعرض لهم في حياتهم . 

إن كثيرًا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية تؤكد على تربية المسلم علدى 
ِإنَّ اللَّةةةَه َمةةةَ  الَّةةةِذيَن اتََّقةةةْوا َوالَّةةةِذيَن ُهةةةْم تقدددوى اللددده تعدددالى ومراقبتددده ؛ قدددال تعدددالى :" 

. (3)"  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيْعَلةُم َمةا ِفةي َأْنُفِسةُكْم َفاْحةَذُروهُ قال تعدالى :". و  (1)" ُمْحِسُنونَ 
ةةةُدورُ َيْعَلةةةُم َخاِئَنةةةَة اأْلَْعةةةُيِن َوَمةةةا تُ " وقدددال تعدددالى: فدددي حدددديث جبريدددل و  (4)" ْخِفةةةي الصُّ

أن تعبةد اللةه كأنةَ تةراه عدن اإلحسدان فأجداب :"  المشهور حين سأل رسول اللده 
 . (5)"  فذن لم تكن تراه فذنه يراك

المراقبدة دوام علدم العبدد وتيقنده بداطالع الحددق يقدول ابدن القديم )رحمده اللده(: "
 ، لهددذا العلددم واليقددين هددي المراقبددة فاسددتدامته ، سددبحانه وتعددالى علددى ظدداهره وباطندده

وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلدع علدى 
                                                 

 مقال : " نحو إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد " . -م 19/3/1111السبم :  -األهرام - 1

 . 111سورة النحل :  - 1

 . 135سورة البقرة :  - 3
 . 19سورة غافر :  - 4
 –( 51حديث رقدم : ) -13ص:- ب/ سؤال جبريل النبي -ك/ اإليمان–صحيح البخاري  - 5

 م .1111-1413األولى :  –دمشق  –بيروت  –دار ابن كثير 
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مةن راقةب اللةه :  وقيدل. . .  عمله كل وقم وكل لحظة وكل نفس وكل طرفدة عدين
 .  (1)"  في خوااره عصمه في حركات جوارحه

حدده مددن الوقددوع فددي المعصددية مهمددا وهددذا هددو المطلددوب ؛ أن يعصددم العبددد جوار     
كانم المغريات ، فيكون القول قد أثمر عماًل ، وأثمر بركة في الحيداة ؛ حدين يحدس 
المجتمددع ببركددة هددذا الدددين العظدديم فددي حياتدده ، أال مددا أعظددم أن نجددد موظفددًا نظيددو 
اليدددد والضدددمير يراقدددب اللددده تعدددالى ويعتصدددم بددده ، ويصدددون أمدددوال الجماعدددة ويرعدددى 

 لشيء إال أنه يخاي الله تعالى ، متمثاًل في ذلك قول الفتى الصالح مصالحهم ، ال
فقدال لده : يدا راعدي بعندي شداة مدن هدذه  راعي الغنم الذي لقيده عمدر بدن الخطداب 

 الغدددددددددنم ، فقدددددددددال إندددددددددي مملدددددددددوك ، فقدددددددددال : قدددددددددل لسددددددددديدك أكلهدددددددددا الدددددددددذئب ، قدددددددددال :
 .  (1) ! فأين الله

َيةْوَم قدال تعدالى :"  ، لة لرضدا اللده فهم قيمة العمدل فدي اإلسدالم ، وأنده وسدي -1 
ةًرا َوَمةا َعِمَلةْت ِمةْن ُسةوٍء  َُ دُّ ل ةْو أ نَّ ب ْيَنَهةا َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلةْت ِمةْن َخْيةٍر ُمْح ت ةو 

َمةْن َعِمةَل َصةاِلًحا َفِلَنْفِسةِه َوَمةْن َأَسةاَء َفَعَلْيَهةا . وقدال تعدالى :" (1)َوَبْيَنُه َأَمًدا َبِعيًدا" 
ٍم ِلْلَعِبيةةةِد  ََ ِبَظةةةالَّ ةةة َأِن اْعَمةةةْل :"  . وقدددال تعدددالى مخاطبدددًا نبيددده داود  (4)" َوَمةةةا َربُّ

ْرِد َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِ ي ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ْر ِفي السَّ  . (5)"  َساِبَ اٍت َوَقدِ 
وال شك أن األعمال التي تنجي صاحبها يوم القيامة هي األعمال الصدالحة 

ِإنَّ قدال تعدالى :" لمتقنة الخالصة لله تعدالى ، التدي أداهدا صداحبها بإحسدان وإتقدان، ا
 َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللةَه ُيِحةبُّ اْلُمْحِسةِنينَ . وقال تعدالى :" (1)"  اللَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 
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. ويقول :" (1)" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنهيقول :"  والنبي  (1)" 
ْحَسان َعَلى ُكل  َشْيء  . (3).." ِإنَّ اللَّه َكَتَب اإلِْ

يددل  يث وهذا الحدد : يقول ابن رجب الحنبليوتعليقًا على الحديث األخير ، 
كددل شدديء مددن األعمال...واإلحّسددانا الواجددبا فددي معاملددة  اإلحّسددانل فددي علددى وجددوب

ق ذلك كلّلده، واإلحّسدانا الواجدب فدي القياما بما أوجب الله من حقو  ومعاشرتهم:الخلق 
لّلها "  . (4) والية الخلق وسياستهم ، القيام بواجبات الوالية كا

وعلدددى ذلدددك فاإلتقدددان واإلحسدددان الزمدددان مدددن لدددوازم العمدددل شدددرعًا ، ال يمكدددن  
لمسددلم أن ينفددك عملدده عنهمددا ، وحددين ال يسددتقيم المسددلم علددى هددذا المددنهج فتمتددد يددده 

؛ أو يسددددهم بنفددددوذه وسددددطوته فددددي اإلخددددالل بنظددددام العمددددل  إلددددى مددددا حددددرم اللدددده عليدددده
وانضددددباطه ، فلددددن يكددددون أبدددددًا مددددن المحسددددنين، بددددل هددددو قددددد خددددالو أوامددددر اإلتقددددان 
واإلحسان التي جاء بها الشرع وحث أتباعه على االلتدعام بهدا، وأصدبح عملده مجر مدًا 

 شرعًا ، يؤاخذ عليه في الدنيا واآلخرة .
جماعيدددة ، علدددى األثدددرة والفرديدددة واألنانيدددة : فدددال شدددك أن إحيددداء قيمدددة اإليثدددار وال -3

الموظو العام أو أي شخص يتحمل أمانة عمل ما ، أصدبح مسدئواًل أمدام اللده وأمدام 
الندداس عددن نتيجددة عملدده ، فددإن اسددتطاع أن يخفددي عيوبدده فينجددو مددن عقدداب الدددنيا ، 

مسلم أن ييسدر أمر ال فلن يستطيع أن ينجو يوم القيامة من عذاب اآلخرة ، فالله 
ألخيه المسلم حاجته في الدنيا ، ويعتبر عمله لصالح اآلخرين سبياًل لرضدا اللده فدي 

ْنَيا َنفََّس اللَّةُه َعْنةُه ُكْرَبةًة :"  اآلخرة ، قال  َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِ  الدُّ
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ةَر َعَلةى ُمعْ ، ِمْن ُكَرِ  َيةْوِم اْلِقَياَمةةِ  ْنَيا َواْْلِخةَرةِ َوَمةْن َيسَّ ةَر اللَّةُه َعَلْيةِه ِفةي الةدُّ  ِسةٍر َيسَّ
ْنَيا َواْْلِخةَرةِ ، َواللَّةُه ِفةي َعةْوِن اْلَعْبةِد َمةا َكةاَن  ، َوَمْن َسةَتَر ُمْسةِلًما َسةَتَرُه اللَّةُه ِفةي الةدُّ

 . (3)"   َسُبهُ َوَمْن َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه نَ ..... اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه 
ال شدك أن التددرابه والدتالحم بددين أفددراد المجتمدع فددي السدراء والضددراء؛ يخفددو  

مددن اآلثددار السددلبية التددي قددد يتعلددل بهددا الددبعو فددي ارتكدداب مددا حددرم اللدده عليدده، فددإذا 
، فلن نجد من  حقق المجتمع معنى التكافل والتراحم التي وردت في حديث النبي 

أو عسدر الحدال ،فيتقبدل الرشدوة أو يخدتلس ، أو ينهدب المدال يتعلل بدالفقر أو الكدرب 
  العام أو غير ذلك من مظاهر الفساد التي تحدثنا عنها.

إلددى مراعدداة حقددوق الندداس ، قبددل  وفددي إطددار التكافددل والتددراحم وجدده النبددي 
مراعددداة المندددافع الشخصدددية الضددديقة ، ونهدددى عدددن التحايدددل فدددي ذلدددك ، حتدددى لدددو كدددان 

ن  أَ  َعددنل َأبلددي هاَريلددَرَة ا يملكدده ومددا تحددم يددده ، ففددي الحددديث اإلنسددان يتصددري فيمدد
وَل الل هل  ُل اْلَماِء ِلُيْمَنَ  ِبِه اْلَكأ ال: "  َقالَ  َرسا ُْ  .  (1)"  ُيْمَنُ  َف

، أمدددا النهدددي عدددن بيدددع فضدددل المددداء ليمندددع بهدددا الكدددأل يقدددول اإلمدددام الندددووي: "
لفالة، وفيهددا مدداء فاضددل عددن حاجتدده ، فمعندداه أن تكددون إلنسددان بئددر مملوكددة لدده بددا

ويكون هناك كأل ليس عنده ماء إال هذه ، فال يمكن أصحاب المواشدي رعيده إال إذا 
فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ، ويجدب  ،حصل لهم السقي من هذه البئر

علدى  بذله لها بال عوض ، ألنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكدأل خوفداً 
 .(3)" من رعي الكأل  واشيهم من العطش ، ويكون بمنعه الماء مانعاً م

إن هذه الصورة تشبه إلى حدد كبيدر مدا يقدوم بده الموظدو مدن التحايدل ألخدذ 
الرشوة أو نهب المال بطدرق ملتويدة وحجدج كثيدرة ، قدد يكدون منهدا أن مدا يأخدذه حقدًا 
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ًا له في معايدة ما وييسر له وليس رشوة ، أو يتحايل على أخذ المال ؛بأن يدخل قريب
له سبل الحصول عليها، ويطلعه على ما لم يطلع عليه غيره من أسرار هذه الصفقة 
، حتددى يشدداركه بعددد ذلددك فيمددا أخددذ ؛ فددإذا سددئل فددي ذلددك قددال: ال دخددل لددي فددي هددذا 
فالعمل قانونيًا واألوراق سليمة !! أو يبرر أخذه الرشدوة بدأن العمدل الدذي أداه قدد أخدذ 

الوقم المخصص له ، أو أنه بذل فيه جهددًا أكثدر مدن المعتداد ، أو أن مدا  أكثر من
يحصل عليه هدية أو إكرامية وليس رشوة ، إلى غير ذلك من األعذار التدي يتحايدل 

 بها ألكل الحرام ونهب أموال الناس بالباطل .
وعلى ذلك : فإن من يعطل مصالح الناس ليحصل منهم على مدا لديس مدن 

يمنددع الرعدداة مددن سددقي ماشدديتهم مددن فضددل بئددره ليحصددل هددو علددى حقدده ، هددو كمددن 
الكددأل كدداماًل ، بحجددة أندده ال يمنددع الكددأل وإنمددا يتصددري فيمددا يملددك ؛ ال شددك أن مددن 
يفعل ذلك ال يرى إال نفسه ، وال يرى إال دنياه ؛ ألنه ما أعد العدة ليوم هو أحو  ما 

ْنَفةةُ  الظَّةةاِلِميَن َمْعةةِذَرُتُهْم َوَلُهةةُم يَ  َيةةْوَم اليكددون فيدده لمددن يفددر  كربدده ويسددتر عيبدده  " 
ارِ   . (1)"  اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

ُف إ: قددال تعددالى :" تقويددة جانددب الخددوي مددن اللدده  -4 ةةْيَطاُن ُيَخةةوِ  نََّمةةا َذِلُكةةُم الشَّ ِِ
َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما عدالى:"وقال ت .(1)"  َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  َأْوِلَياَءُه َفال

ِهْم َراِجُعونَ  . فالمؤمنون هدم الدذين يخدافون ربهدم (3)"  َآَتْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم ِإَلى َربِ 
وال يخدددافون سدددواه ، وهدددم الدددذين تتدددأثر قلدددوبهم وتوجدددل قلدددوبهم مدددن خشدددية اللددده ، قدددال 

 .  (4)فق جمع إساءة وأمنًا " الحسن :" إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية ، والمنا
. وقدال سدهل رحمده  (5)وقال أبو سليمان:" ما فارق الخدوي قلبدًا إال خدرب " 

. فصاحب القلدب العدامر بدالخوي مدن (1)الله :" ال تجد الخوي حتى تأكل الحالل " 
 الله هو الذي ال تمتد يده إلى ما حرم الله عليه.
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لعمدددل اإلداري ، ومدددا نحدددن وحدددين نأخدددذ جاندددب الخدددوي مدددن اللددده إلدددى حيدددع ا 
قدد حدذر مدن  بصدد الحديث عنده ، مدن أشدكال الفسداد اإلداري ، فإنندا نجدد النبدي 

نهدددب المدددال العدددام، فدددأغل  فدددي تحدددريم الغلدددول ، وبدددين أنددده وبدددال علدددى صددداحبه يدددوم 
َبدل: َ  َقالَ  عاَمرا بلنا اللَخط ابل القيامة ؛ ففي الحديث عن  َبدَر َأقل ما َخيل َل َنَفدر  م ا َكاَن َيول

ددنل َصددَحاَبةل الن بلدديّل  يد  فاددالفادد :َفَقددالاوا مل يد  الن  َشددهل ددٍل َفَقددالاوا  ،ن  َشددهل وا َعَلددى َرجا َحت ددى َمددر 
يد  الفا  ولا الل دهل ، ن  َشهل  ِإنِ ي َرَأْيُتُه ِفي النَّاِر ِفي ُبْرَدٍة َغلََّها َأْو َعَباَءةٍ  َكال:  َفَقاَل َرسا

 "...(1) . 
وأما ) الغلول ( فقال أبو عبيد : هو الخيانة في الغنيمة ام النووي :"قال اإلم

  .(1)" خاصة ، وقال غيره : هي الخيانة في كل شيء 
َندا َمددَع الن بلديّل :  َقدالَ   َعدنل َأبلدي هاَريلدَرةَ و  َندداإلَلدى َخيل  َخَرجل ، َبدَر َفَفدَتَح الل دها َعَليل

َنمل َذَهًبا وَ  َنا اللَمَتاَع َوالط َعاَم َوالثّلَيابَ َورلًقا غَ  الَفَلمل َنغل َندا إلَلدى اللدَوادلي ، نلمل َوَمدَع  ، ثام  انلَطَلقل
ولل الل هل  دولل الل دهل ... َعبلد  َلها  َرسا ي َقاَم َعبلددا َرسا دَي  َفَلم ا َنَعللَنا اللَوادل َلدها َفرامل دل  َرحل َيحا

ٍم َفَكاَن فليدهل َحتلفادها  للَندا  ، بلَسهل دَهاَدةا َيداَفقا دوَل الل دهل  َهنليًئدا َلدها الش  دولا الل دهل ، َرسا :  َقداَل َرسا
ةْمَلَة َلَتْلَتِهةُب َعَلْيةِه َناًرا الكَ  ةٍد ِبَيةِدِه ِإنَّ الشَّ َأَخةَذَها ِمةْن اْلَ َنةاِئِم َيةْوَم ،َوالَِّذي َنْفةُس ُمَحمَّ

ددَراَكيلنل َفَقداَل َيددا َقداَل َفَفددعلَع الن د ، َخْيَبةَر َلةةْم ُتِصةْبَها اْلَمَقاِسةةمُ  دَراٍك َأول شل دل  بلشل اسا َفَجدداَء َرجا
َم َخيلَبدرَ  وَل الل هل َأَصبلما َيدول دولا الل دهل  ،َرسا ِشةَراٌك ِمةْن َنةاٍر َأْو ِشةَراَكاِن ِمةْن :  َفَقداَل َرسا

 . (3)"  َنارٍ 
إن مددن أعظددم اإلثددم اسددتباحة أمددوال الجماعددة ، وإن مددن يسددتمرئ هددذا اإلثددم 

، فمددن غددل شددملة أو عبداءة بغيددر حددق تلتهددب عليدده  نصدديبه مددن اللده  فهدو يضدديع
ندارًا يدوم القيامدة ، ومثلده بددل أشدد منده مدن ينهدب ويخددتلس ويرتشدي ويسدتحل مدا حددرم 
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الله ، فيضيع حقوق الناس ويعطل مصالح المسلمين ؛ بهددي مصدلحة شخصدية أو 
 . منفعة آنية ، ال يرى غيرها ، وال ينظر إلى ما هو أبعد منها 

 َوال....  َيْزِنةةةي الزَّاِنةةةي ِحةةةيَن َيْزِنةةةي َوُهةةةَو ُمةةةْؤِمنٌ  ال :" يقدددول رسدددول اللددده 
. يقدول  (1)"  َيْنَتِهُب ُنْهَبًة َيْرَفُ  النَّاُ  ِإَلْيِه ِفيَها َأْبَصاَرُهْم ِحيَن َيْنَتِهُبَها َوُهةَو ُمةْؤِمنٌ 

لمنهددوب والمدراد بدده بضدم النددون هدو المدال ا(  وال ينتهةب نهبةةة ):  قولددهابدن حجدر: 
وأشددار برفددع البصددر إلددى حالددة المنهددوبين فددإنهم ينظددرون إلددى . .  قهددراً  المدأخوذ جهددراً 

من ينهدبهم وال يقددرون علدى دفعده ولدو تضدرعوا إليده ، ويحتمدل أن يكدون كنايدة عدن 
عدم التستر بذلك فيكون صفة الزمة للنهب ، بخالي السرقة واالختالس فإنده يكدون 

 .  (1)"  هاب أشد لما فيه من معيد الجراءة وعدم المباالةفي خفية ، واالنت
إندده ينفددي اإليمددان الكامددل عددن الددذين يتجددرمون  أال مددا أعظددم هددذا الحددديث ،

علددددى نهددددب أمددددوال الندددداس واغتصددددابها جهددددارًا نهددددارًا ، حيددددث يددددراهم المنهوبددددون ، وال 
وة ، أو ذو سدط –فدي هدذه الحالدة  –يستطيعون ردهدم عدن هدذا الظلدم ، ألن الناهدب 

سلطة ، أو منعة ، أو مكانة تجعل المظلوم يرى وال يستطيع أن ينطدق بكلمدة واحددة 
 ، أال ما أعظم عقاب هؤالء يوم القيامة . 

إن من هؤالء أيضًا من يستطيع بمكانته أو ماله وجاهه أن يغير ويبددل فدي 
كدددل شددديء ؛ حتدددى يغتصدددب مدددا لددديس مدددن حقددده ، فيغيدددر المعدددالم والحددددود ، ويغيدددر 

نفوس والقلوب ، فيجعل الباطل حقًا والحق بداطاًل ، إنده ملعدون ؛ يقدول رسدول اللده ال
  ": ُقددال (3)"  َوَلَعةةَن اللَّةةُه َمةةْن َغيَّةةَر َمَنةةاَر اأْلَْرضِ . .  َلَعةةَن اللَّةةُه َمةةْن َلَعةةَن َواِلةةَده .

 .  (4)اإلمام النووي : " والمراد بمنار األرض : عالمات حدودها " 
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 ]اإلصدار الثاني[ نوالرابع والعشر العدد

يّل بلدنل م الشرعي فدي تحدريم هددايا العمدال ومدا فدي معناهدا : فمعرفة الحك -5 َعدنل َعددل
يّل َقالَ  يَرَة اللكلنلدل دوَل الل دهل :  َعمل ما َرسا َمةْن اْسةَتْعَمْلَناُه ِمةْنُكْم َعَلةى َعَمةٍل :" َيقادولا  َسدملعل

دَودا  اَمةةِ َيةْأِتي ِبةِه َيةْوَم اْلِقيَ  الً َفَكَتْمَنا ِمْخَيًطا َفَما َفْوَقُه َكةاَن ُغُلةو  دل  َأسل َقداَل َفَقداَم إلَليلدهل َرجا
َنلَصارل َفَقالَ  وَل الل هل  : ملنل األل َبلل َعنّلي َعَمَلكَ ، َيا َرسا تاَك  :َقدالَ  ، َقاَل َوَما َلدكَ ،  اقل عل َسدمل
ٍل َفْلَيِجةةْ  َمةةْن اْسةةَتْعَمْلَناُه ِمةةْنُكْم َعَلةةى َعَمةة: َن آلَوَأَنددا َأقاولاددها ا :َقددالَ ، َتقاددولا َكددَذا َوَكددَذا 

 .  (1)"  ِبَقِليِلِه َوَكِثيرِِه َفَما ُأوِتَي ِمْنُه َأَخَذ َوَما ُنِهَي َعْنُه اْنَتَهى
يّل َقالَ و  دل اعل َميلٍد الس  ولا الل هل :  َعنل َأبلي حا َمَل َرسا َتعل دل ياَقالا  الً َرجا  اسل َسل ملنل األل

دَدَقةل َفلَ  َي للديَلها ابلدنا الل تلبلي دةل َعَلدى الص  َم َقداَل َهدَذا َلكادمل َوَهدَذا للدي أاهلددل دا َقددل َفَقداَم : َقداَل  ، م 
ولا الل هل  َد الل َه َوَأثلَنى َعَليلهل َوَقدالَ  َرسا نلَبرل َفَحمل َما َباُل َعاِمةٍل َأْبَعُثةُه َفَيُقةوُل  : َعَلى اللمل

ِه َحتَّى َيْنُظَر َأُيْهَدى  َقَعَد ِفي َبْيتِ  الَأفَ  ، َهَذا َلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَي ِلي َأِبيِه َأْو ِفي َبْيِت ُأمِ 
َجةاَء ِبةِه َيةْوَم  الإِ ، َيَناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْنَها َشةْيًفا  الَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه ال، ِإَلْيِه َأْم 

ُثةمَّ َرَفةَ   ،َلَها ُخَواٌر َأْو َشاٌة َتْيِعةرُ  َبِعيٌر َلُه ُرَغاٌء َأْو َبَقَرةٌ ، اْلِقَياَمِة َيْحِمُلُه َعَلى ُعُنِقِه 
َتْينِ  :ُثمَّ َقالَ  ،َيَدْيِه َحتَّى َرَأْيَنا ُعْفَرَتْي ِإْبَطْيهِ   .  (1)"اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْ ُت َمرَّ
ومددا أخددذه العمددال وغيددرهم مددن مددال المسددلمين بغيددر حددق قددال ابددن تيميددة :" 

. قددال " الهدددايا التددي يأخددذونها بسددبب العمددلفلددولي األمددر العددادل اسددتخراجه مددنهم ؛ ك
 هدايا العمال غلول . :  أبو سعيد الخدري 

 هةةةةدايا األمةةةةراء " قدددال : عدددن ابدددن عبدددداس رضدددي اللددده عنهمددددا أن النبدددي و 
 . (4) .. " (3)" غلول
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أال مدددا أكثدددر مدددا سددديحمله كثيدددر مدددن العمدددال والمدددوظفين علدددى أعنددداقهم يدددوم 
يسهلون لهم ذلدك ويددفعونهم إليده ، بهددي تسدهيل  القيامة ، وما أكثر ما سيحمل من

وتمريددددر المعددددامالت الفاسدددددة التددددي يترتددددب عليهددددا أكددددل حقددددوق الندددداس والتددددربح غيددددر 
المشروع ، فإذا كان من يغل مخيطًا سيحمله ويسأل عنه يدوم القيامدة ، فمدا بدال مدن 

سداد ، يحملون أكثر من ذلك بكثير ، يا من يستغلون وظائفهم ومراكعهم فدي نشدر الف
بحجة الهدايا واإلكراميات وغيرها ، أال تجدون بينكم وبين ابن اللتبية شبهًا كبيرًا  !! 
فهال جلس كل واحد منكم فدي بيدم أبيده أو بيدم أمده ، فينظدر أيهددى إليده أم ال  !! 

إال مدن رحدم  –لن يلتفم إليه أحدد ، فلدوال الوظيفدة مدا أخدذ ولدوال المصدالح مدا وصدل 
 !!.-الله
يد على حرمة الرشوة ، وبيان أشكالها: استكماال لما ورد في النقطة السابقة التأك -1

أقول: إن بعدو المدوظفين يطلبدون الرشدوة ويأخدذونها تحدم مسدميات مختلفدة ، وهدم 
يدرون أو ال يددرون أنهدا الرشدوة المحرمدة ، وأصدبح قبدول بعضدهم لهدا أمدرًا عاديدًا ال 

لددذنب ، فحددين عددري العلمدداء الرشددوة قددالوا يسددبب لدده وخددعًا فددي الضددمير وال إحساسددًا با
:"هي ما يعطى إلبطال حق أو إحقاق باطل . وقيدل: مدا يعطيده الشدخص لحداكم أو 

 .(1)غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد" 
فددأي مددال يعطددى بهدددي أخددذ مددا لدديس مددن حقدده فهددو رشددوة محرمددة ، بغددو 

، كراميات ، أو الهداياإلالنظر عما وضع لها الناس حديثًا من مسميات ؛ تحم بند ا
َواَل َتةةْأُكُلوا َأْمةةَواَلُكْم َبْيةةَنُكْم ِباْلَباِاةةِل َوُتةةْدُلوا أو العمولددة، أو غيددر ذلددك ،  قددال تعددالى :" 

ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن   .  (1)" ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِ  ِباإلِْ
الدددذهبي أخدددذ الرشدددوة علدددى الحكدددم كبيدددرة مدددن الكبدددائر ، وقدددد  عدددد اإلمددداموقدددد 

اسدددددتدل باآليدددددة السدددددابقة علدددددى ذلدددددك فقدددددال :" ال تددددددلوا بدددددأموالكم إلدددددى الحكدددددام أي ال 
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 ]اإلصدار الثاني[ نوالرابع والعشر العدد

تصددانعوهم بهددا ، وال ترشددوهم ليقتطعددوا لكددم حقددًا لغيددركم ، وأنددتم تعلمددون أن ذلددك ال 
أذيدة مسدلم أو يندال بهدا  وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بهايحل لكم .. ثم قال : 

فإنده غيدر  أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسده ظلمداً ، ما ال يستحق 
 أو دفدع بهدا ظلمداً  أبطدل بهدا حقداً  ؛ وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام ، داخل في اللعنة

م تلحقدده إن قصددد خيددرًا لددتددابع للراشددي فددي قصددده ( وهددو السدداعي بينهمددا  )الددرائش و  ،
 . (1)" وإال لحقته  اللعنة

وعدددن تحريدددر معندددى الهديدددة الملتبسدددة بالرشدددوة ورد كدددالم لشددديد اإلسدددالم ابدددن 
سئل عن رجل أهدى األمير هدية لطلب حاجة ؛ أو التقرب أو لالشتغال تيمية حين 

فهل يجوز أخذ هذه الهديدة علدى هدذه الصدورة أم ال ،  بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك
َمةْن َشةَفَ  أَلِخيةِه :"قال نن أبي داود وغيره عن النبي    فأجاب الحمد لله . في س

َبةةا وسددئل ابددن  .(1)" َشةةَفاَعًة، َفَأْهةةَدى َلةةُه َهِديَّةةًة َفَقِبَلَهةةا، َفَقةةْد َأَتةةى َباًبةةا َعِظيًمةةا ِمةةَن الرِ 
. " هو أن تشفع ألخيك شفاعة فيهدي لك هديدة فتقبلهدا" مسعود عن السحم فقال : 

: إن مدن أهددى هديدة لدولي أمدر ليفعدل معده مدا ال يجدوز كدان  ولهذا قال العلمداء. . 
لعةن :"  إليه . وهذه من الرشوة التدي قدال فيهدا النبدي  والمهديعلى المهدي  حراماً 

 . (4)... (3)" الله الراشي والمرتشي

                                                 
-هدددد1411بيدددروت :  –يسدددير ) / المكتبدددة العصدددرية  يبتصدددر 111، 111الكبدددائر للدددذهبي: - 1

 م(. 1115

  -بدددداب فددددي الهديددددة لقضدددداء الحاجددددة  -أبددددواب اإلجددددارة  - كتدددداب البيددددوع -سددددنن أبددددي داود   - 1
 – / مكتبددددة المعددددداري –(  3151قددددال األلبدددداني: حدددددديث حسددددن ) المشددددكاة : ، و 3191حددددديث:
 م.1991-1419األولى :  –الرياض 

 ( وقال : سنده حسن .1141) 1/141ذكره العجلوني في كشو الخفاء   - 3
 بتصري واختصار .  111-31/115 –مجموع فتاوى شيد اإلسالم ابن تيمية   - 4



 - 191 - 
ظاهرة الفساد 

 مةةةةةةةةةةن منظةةةةةةةةةةور إسةةةةةةةةةةالمي اإلداري
 

  حدين رد رسدل الملكدة بلقديس وهدديتها فأين هؤالء من نبي الله سليمان 
وَنِن ِبَماٍل َفَما َآَتةاِنَي اللَّةُه َخْيةٌر  : "على لسدانه وأين هم من قول الله تعالى  َأُتِمدُّ

 .   (1) "ِممَّا َآَتاُكْم َبْل َأْنُتْم ِبَهِديَِّتُكْم َتْفَرُحوَن 
إلدى القلدوب ؛ فهدو المعصدوم  ال بد أن يصل كالم الله تعالى وكالم نبيه 

منظومددة الماديددة النفعيددة الددذي ال ينطددق عددن الهددوى ، وال بددد أن يعدداد تشددكيل هددذه ال
الفاسدددة التددي تسددود حيدداة الندداس اليددوم ، بددأن توضددع فددي ميددعان القددرآن والسددنة ، فمددا 
وافقهمددا أخددذنا بدده وأقررندداه ، ومددا خالفهمددا نبددذناه وألقيندداه وراء ظهورنددا ، إن كنددا نريددد 

ةة ِإنَّ اللَّةةَه الحقددًا أن يغيددر اللدده حالنددا إلددى أحسددن حددال ، قددال تعددالى :"  ُر َمةةا ِبَقةةْوٍم ُيَ يِ 
 . (1)"  َحتَّى ُيَ يِ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهمْ 

التأكيد على خلق العفة: فأين المتعففون عن أكل الحرام رغم حاجتهم وعوزهم    -1
َيْسةَتِطيُعوَن َضةْرًبا ِفةي  ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصةُروا ِفةي َسةِبيِل اللَّةِه اليقول الله تعدالى :" 

ةِو َتْعةةِرُفُهْم ِبِسةيَماُهْم اأْلَْرِض َيْحَسة َيْسةةَأُلوَن النَّةةاَ   الُبُهُم اْلَجاِهةةُل َأْغِنَيةاَء ِمةةَن التََّعتُّ
  .(3)" ِإْلَحاًفا

َوَمةْن َكةاَن َغِني ةا َفْلَيْسةَتْعِتْو وقال تعالى في تعامل القيّلم علدى مدال اليتديم :" 
: "  َقداَل الن بلدي  : َقدالَ  َعدنل َأبلدي هاَريلدَرَة . و (4)" َوَمْن َكاَن َفِقيةًرا َفْلَيْأُكةْل ِبةاْلَمْعُروفِ 

ُجةُل الَّةِذي اْشةَتَرى اْلَعَقةاَر ِفةي َعَقةارِِه َجةرًَّة ، ُجٌل ِمةْن َرُجةٍل َعَقةاًرا َلةهُ اْشَتَرى رَ  َفَوَجةَد الرَّ
ََ ِمنِ ةي ِإنََّمةا ا، ِفيَها َذَهبٌ  ََ اأْلَْرَض َفَقاَل َلُه الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ُخْذ َذَهَبة ْشةَتَرْيُت ِمْنة

ََ الذََّهبَ وَ  ََ اأْلَْرَض َوَمةا ِفيَهةا،َلْم َأْبَتْ  ِمْن َفَتَحاَكَمةا ، َوَقاَل الَّةِذي َلةُه اأْلَْرُض ِإنََّمةا ِبْعُتة
َخُر ِلي َوَقاَل اْْل ، َقاَل َأَحُدُهَما ِلي ُغاَلم ؟الَِّذي َتَحاَكَما ِإَلْيِه َأَلُكَما َوَلدٌ :َفَقالَ  ،ِإَلى َرُجلٍ 

َقا:َقالَ ،َجاِرَيةٌ   (5)"َأْنِكُحوا اْلُ اَلَم اْلَجاِرَيَة َوَأْنِفُقوا َعَلى َأْنُفِسِهَما ِمْنُه َوَتَصدَّ
                                                 

 .  31سورة النمل :  - 1
 .11الرعد :  سورة - 1

 . 113سورة البقرة :  - 3

 . 1سورة النساء :  - 4

 ( . 3411)  1/591ب/ حديث الغار   –ك/ أحاديث األنبياء –فتح الباري  - 5
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ٌه  ُسْلَطاٍن ُمْقِسةطٌ  ُذو : َقاَل َوَأْهُل اْلَجنَِّة َثاَلَثةٌ وفي الحدديث :" . . .  ُمَتَصةدِ 
ٌو ُذو ِعَيةالٍ  ، ِلُكلِ  ِذي ُقْرَبى َوُمْسِلمٍ  َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُأ اْلَقْلِب  ، ُمَوفَّأٌ   َوَعِفيٌو ُمَتَعتِ 
. . .  "(1) . 

أال مددددا أروع وأجمددددل هددددذا الخلددددق العظدددديم الددددذي ذكددددره القددددرآن الكددددريم ومدددددح  
أصدحابه ، ومدا أحوجندا إلددى هدذه الصدور العمليددة التطبيقيدة التدي نقلددم لندا فدي كتدداب 

، وعددم إلحاحده فدي السدؤال رغدم حاجتدهيجدد ، في تعفو من ال  الله وسنة رسوله 
وفدي تعفدو ذو العيدال الددذي دائمدًا مدا يتخدذ وجددودهم تبريدرًا لالنحدراي والفسدداد ، وألن 

مدن الثالثدة الدذين هدم مدن أهدل  التعفو عندئدذ يكدون ععيدعًا ، فقدد عدده رسدول اللده 
تمددام الجنددة ، وفددي تعفددو بددائع األرض ومشددتريها أمددام الددذهب الددذي وجددد فيهددا بعددد إ

البيع ، حين يرفضه كل منهم ، ويقدر لصداحبه بحقده فيده ! فلدو كاندم الددنيا حاضدرة 
، يؤمنون بهدا ويلتعمدون ك معاني أكبر من ذلك وأعظملتقاتلوا عليه ، وإنما كانم هنا

 .ومهما كانم التضحياتبها مهما كانم المغريات 
عددن هم ومحاسددبتهم: فمراقبددة الذمددة الماليددة للعمددال والمددوظفين والدقددة فددي اختيددار  -1

ْن َكةاَن َلَنةا َعةاِماًل ، َفْلَيْكَتِسةْب َمة:" يقدول قال سمعم النبي   المستورد بن شداد
َزْوَجةةًة ، َفةةِذْن َلةةْم َيُكةةْن َلةةُه َخةةاِدٌم ، َفْلَيْكَتِسةةْب َخاِدًمةةا ، َفةةِذْن َلةةْم َيُكةةْن َلةةُه َمْسةةَكٌن ، 

ٍر: َقاَل َأباو َقاَل:"  .َفْلَيْكَتِسْب َمْسَكًنا تا َأن  الن بلي   َبكل بلرل ََ َقالَ  أاخل : َمِن اتََّخَذ َغْيَر َذِل
  .(1) " َفُهَو َغالٌّ ، َأْو َساِرهٌ 

فمدن تدولى عمداًل فعلدى  -إال من عصم اللده –فالعمل العام مظنة االنحراي 
ى من واله أن يراقبه، فإن أخطأ فال بد أن يحاسبه ، وال بد أن يكون االختيار أواًل عل

أسس سليمة ، تتسم بالشفافية والوضوح ، وتسلم من الغرض والهوى ، هنا يمكن أن 
يددؤدى العمددل بصددورة جيدددة ، ألن األمددر أسددند إلددى أهلدده ، أمددا إذا طلددب طلبددًا بغيددر 

 كفاءة وال عدالة وال وضوح ؛ فإن الفشل سيكون مصيره.
                                                 

ب/ الصددفات التددي يعددري بهددا فددي الدددنيا أهددل الجنددة –ك/ الجنددة  –شددرح النددووي علددى مسددلم  - 1
 ر الدولية .(  / بيم األفكا 1115)  1115،1111ص:  –وأهل النار 

 .(1945)1/131,131  –ب/في أرزاق العمال  –ك/الخرا  –صحيح سنن أبي داود لأللباني - 1
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مدل مدن يجب على ولي األمر أن يولي علدى كدل ع:" يقول اإلمام ابن تيمية
مةن ولةةي مةةن أمةةر :"  قدال النبددي  ،أعمدال المسدلمين أصددلح مدن يجددده لدذلك العمددل

المسلمين شيفا فولى رجال وهو يجد من هو أصةل  للمسةلمين منةه فقةد خةان اللةه 
على عصابة وهو يجد في تلةَ العصةابة مةن  من ولى رجالً " :. وفي رواية"ورسوله

رواه الحددداكم فدددي "لمةةةؤمنينهةةةو أرضةةةى للةةةه منةةةه فقةةةد خةةةان اللةةةه ورسةةةوله وخةةةان ا
 . وروى بعضهم أنه من قول عمر البن عمر روي ذلك عنه .(1)صحيحه
مةن ولةي مةن أمةر المسةلمين شةيفا فةولى  ":  وقال عمدر بدن الخطداب  

فيجدب علدى . . " .  رجال لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسةوله والمسةلمين
فيمددا تحددم يددده فددي كددل موضددع كددل مددن ولددي شدديئا مددن أمددر المسددلمين أن يسددتعمل 

وال يقدم الرجل لكونه طلب الوالية أو سدبق فدي الطلدب ؛ بدل ، أصلح من يقدر عليه 
 . للمنع يكون ذلك سبباً 
ْحَمِن ْبَن َسُمَرَة "  لعبد الرحمن بن سدمرة :  قال َماَرةَ  الَيا َعْبَد الرَّ  َتْسَأْل اإلِْ

ََ ِإَذا ُأْعِطيَتَهةةا َعةةْن َمْسةةَألَ ، ََ َفِذنَّةة َوِإْن ُأْعِطيَتَهةةا َعةةْن َغْيةةِر ، ٍة ُوِكْلةةَت ِفيَهةةا ِإَلةةى َنْفِسةة
  .(1)"  َمْسَأَلٍة ُأِعْنَت َعَلْيَها

ةاَء َواْسةَتَعاَن َعَلْيةِه ُوِكةَل ِإَلْيةِه َوَمةْن َلةْم َيْطُلْبةُه َوَلةْم مَ :"وقدال  َُ ْن َاَلةَب اْلَق
. فإن عدل عن األحدق األصدلح إلدى غيدره  (3)"  ُدهُ َيْسَتِعْن َعَلْيِه َأْنَزَل اللَُّه َمَلًكا ُيَسد ِ 

                                                 
هذا ما أورده اإلمام ابن تيميدة بدإطالق فدي السياسدة الشدرعية ، أمدا الحدديث فقدد ورد مدن عددة  - 1

،  1115حددديث:  -كتدداب األحكددام -طددرق وفددي إسددنادها ضددعو فقددد رواه الحدداكم فددي المسددتدرك 
عددن ابددن عبدداس رضددي اللدده عنهمددا، وأورده األلبدداني فددي  394والعقيلددي فددي الضددعفاء الكبيددر بددرقم 

 4545السلسلة الضعيفة برقم 

ب/ قوله تعالى:"ال يؤاخذكم الله بداللغو فدي أيمدانكم"  -ك/ األيمان والنذور -صحيح البخاري  - 1
 (.  1111)1141ص:

، 3114حدديث: -فدي طلدب القضداء والتسدرع إليده بداب   -كتداب األقضدية -سنن أبي داود   - 3
 .3511وهو حديث ضعيو ، انظر: ضعيو السنن 
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أو لرشدددوة  ،ألجدددل قرابدددة بينهمدددا أو صدددداقة أو مرافقدددة فدددي بلدددد أو مدددذهب أو طريقدددة 
أو لضددغن فددي قلبدده  ، يأخددذها مندده مددن مددال أو منفعددة ؛ أو غيددر ذلددك مددن األسددباب

نهي عنه على األحق أو عداوة بينهما ؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما 
ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم  :"في قوله تعالى َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتُخوُنوا اللََّه َوالرَّ

َواْعَلُمةةوا َأنََّمةةا َأْمةةَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكةةْم ِفْتَنةةٌة َوَأنَّ اللَّةةَه ِعْنةةَدُه َأْجةةٌر  "ثددم قددال :. (1)"  َتْعَلُمةةونَ 
 .(1)"  َعِظيمٌ 

فإن الرجل لحبه لولده قد يؤثره في بعو الواليات أو يعطيه مدا ال يسدتحقه  
. ثم إن المؤدي لألماندة مدع مخالفدة هدواه يثبتده اللده فيحفظده  ؛ فيكون قد خان أمانته
والمطيددع لهددواه يعاقبدده اللدده بنقدديو قصددده فيددذل أهلدده ويددذهب ، فددي أهلدده ومالدده بعددده 

 . (3)ماله 
عاماًل أو موظفًا فإنده يعطدي صدورة سدلبية أو إيجابيدة لمدن ثم إن من اختار 

وذلدك إنمدا ، وأهم ما في هدذا البداب معرفدة األصدلح اختاره ؛ يقول ابن تيمية أيضًا:" 
ومعرفددددة طريددددق المقصددددود ؛ فددددإذا عرفددددم المقاصددددد  ، يددددتم بمعرفددددة مقصددددود الواليددددة

يا ؛ دون الدددين ؛ والوسددائل تددم األمددر . فلهددذا لمددا غلددب علددى أكثددر الملددوك قصددد الدددن
وكان من يطلب رئاسة نفسه يدؤثر ، قدموا في واليتهم من يعينهم على تلك المقاصد 

 .(4)"  تقديم من يقيم رئاسته
وخلفائدده الراشدددين األسددوة الحسددنة والقدددوة  ولنددا فددي صددحابة رسددول اللدده  

لدو وسدعم علدى  -يدا أميدر المدؤمنين  : قال رجل لعمر بن الخطدابالطيبة؛  فقد 
أتددري مدا مثلدي ومثدل هدؤالء    عمدر:فقال لده  فسك في النفقة من مال الله تعالى .ن

فهل يحل عليهم، وسلموه إلى واحد ينفقه  كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم ماالً 
 لذلك الرجل أن يستأثر عنهم مدن أمدوالهم   . وحمدل مدرة إلدى عمدر بدن الخطداب 

                                                 
 . 11سورة األنفال :  - 1
 . 11سورة األنفال : - 1

 بتصري واختصار.   9-1السياسة الشرعية ص :  - 3
 .    111/ 11   –مجموع الفتاوى  - 4
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فقدال لده بعدو  ،أدوا األمانة في هذا ألمنداء مال عظيم من الخمس ؛ فقال: إن قوماً 
الحاضرين : إنك أديدم األماندة إلدى اللده تعدالى فدأدوا إليدك األماندة ولدو رتعدم لرتعدوا 

(1) . 
توسيع دائرة األمانة في المفهدوم العدام :  لدو أدرك كدل عامدل وموظدو ومسدئول  -9

أمدام اللده تعدالى  أن ما تحم يده وما مكنه الله من التصري فيه يعتبر أمانة تحملها
 ؛ لددو أدركددوا ذلددك لتغيددر حددالهم، فاللدده  ، وسددوي يسددأل عنهددا بددين يدددي اللدده 

وا األيقددول :"  َماَنةةاِت ِإَلةةى َأْهِلَهةةا َوِإَذا َحَكْمةةُتْم َبةةْيَن النَّةةاِ  َأْن ِإنَّ اللَّةةَه َيةةْأُمُرُكْم َأْن ُتةةَؤدُّ
 . (1)"  ُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًراَتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعظُ 

فهدددي ، ظهدددر فدددي اآليدددة أنهدددا عامدددة فدددي جميدددع النددداس واألقدددال القرطبدددي : " 
ورد الظالمدات والعددل فدي  األمدوال،فدي قسدمة  األمانداتتتناول الدوالة فيمدا إلديهم مدن 

ي الشددهادات وتتندداول مدن دونهددم مدن الندداس فددي حفد  الودائددع والتحدرز فدد، الحكومدات
، كالرجددل يحكددم فددي نازلددة مددا ونحددوه، والصددالة والعكدداة وسددائر العبددادات  وغيددر ذلددك

البددراء بددن عددازب وابددن  : وممددن قددال إن اآليددة عامددة فددي الجميددعى، أمانددة اللدده تعددال
 ؛في كدل شدق األمانةقالوا:  ) رضي الله عنهم ( مسعود وابن عباس وأبي ابن كعب
، وقددال ابددن  الجنابددة والصددوم والكيددل والددوزن والودائددعفددي الوضددوء والصددالة والعكدداة و 

 .  (3)األمانة عباس: لم يرخص الله لمعسر وال لموسر أن يمسك 
 . (4)"َماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم ألوفي آية أخرى يقول الله تعالى:"       

أمددرًا مددن أمددور السددنة علددى أن الواليددة أمانددة ، كددذلك كددل مددن يلددي  وقددد دلددم
  مثددل قولددهوذلددك :  المسددلمين ، فهددو راٍع علددى مددا تحددم يددده ومسددئول عددن رعيتدده

                                                 
 . 111/  11المصدر السابق :    - 1
 . 51:  سورة النساء - 1

 . 151/ 5تفسير القرطبي :   - 3

 . 1سورة المؤمنون :  - 4
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إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخةذها "  في اإلمدارة:  ألبي ذر
  . (1)"  بحقها وأدى الذي عليه فيها

: ومةا إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة . قيل يا رسةول اللةه " :  وقوله
:"  وقولده. (1) " إضاعتها ؟ قال : إذا وسد األمر إلةى غيةر أهلةه فةانتظر السةاعة

  .(3)" ..ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُفوٌل َعْن َرِعيَِّتِه 
وألهميدة األماندة ومكانتهدا فقدد جعلهدا العلمدداء ركندًا مدن أركدان الواليدة ، يقددول 

 :كددل منصددب فددإن الواليددة لهددا ركنددان يوينبغددي أن يعددري األصددلح فددابددن تيميددة : " 
وقددال  (4)" ِإنَّ َخْيةةَر َمةةِن اْسةةَتْأَجْرَت اْلَقةةِويُّ اأْلَِمةةينُ " :القددوة واألمانددة . كمددا قددال تعددالى

ََ اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِمينٌ : " صاحب مصر ليوسو   .(1)." .(5)"  ِإنَّ
مانة ؛ ألنهم مؤتمنون أن يتصو العاملون باألموال العامة باأل يومن البديه

عليهددا ، خاصددة أربدداب العهددد مددنهم ، كأمندداء مخددازن الدولددة وخعائنهددا والقددائمين علددى 
رعاية أراضيها وحراستها ، فال ينالون مدن هدذه األمدوال ، وال يسدتبدلون أمدوالهم التدي 

خياندددة األماندددة مدددن  .وقدددد عدددد النبدددي (1)هدددي أدندددى بدددأموال الدولدددة التدددي هدددي خيدددر"
َث َكَذَ  َوِإَذا َوَعَد َأْخَلةَو َوِإَذا :"  اق ، فقدال عالمات النف آَيُة اْلُمَناِفِأ َثاَلٌث ِإَذا َحدَّ
 . (1)"  اْؤُتِمَن َخانَ 

                                                 
ص:  –ب/ كراهددددددددة اإلمدددددددددارة بغيددددددددر ضدددددددددرورة  -ك/اإلمددددددددارة–رواه مسددددددددلم : شددددددددرح الندددددددددووي  - 1

1114(1115.) 

  –ب/ مددددددددن سددددددددئل علمددددددددا وهددددددددو مشددددددددتغل فددددددددي حددددددددديث  –ك/ العلددددددددم  –صددددددددحيح البخدددددددداري  - 1
 ( .59) 11ص:

 ( .193) 111ص:  –ب/ الجمعة في القرى والمدن  –ك/ الجمعة  –المصدر السابق  - 3

 .11سورة القصص:  - 4
 .54سورة يوسو:  - 5

 .153/ 11  –مجموع الفتاوى  - 1

 . 111قطب إبراهيم ص: –المال العام في القرآن الكريم  - 1

 (.111)1/135  –ب/ بيان خصال النفاق  –ك/ اإليمان  –فتح الباري  - 1
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؛ فقدد فدر  فدي أهدم  فإذا فقد العامل أو الموظو شر  األمانة في أداء عملده
، وأصبح وجدوده عامدل ضدعو للمؤسسدة أو الهيئدة التدي يعمدل بهدا، مؤهالت وظيفته

فقددد . بدداإلثم العظدديم يددوم القيامددة وسدديبوء هددو ومددن يسددر لدده سددبل الوصددول إلددى مكاندده
، محابةاة فةأمر علةيهم أحةداً  مةن أمةر المسةلمين شةيفاً  من ولي" :قال رسول اللده 
. ولدن تبدرأ (1)" حتةى يدخلةه جهةنم وال عدالً  ال يقبل الله منه صرفاً  ،فعليه لعنة الله

نة ، أو تركها لمن يؤديها علدى وجههدا األكمدل كمدا ساحة الجميع إال بأداء هذه األما
  . أمر الله 

                                                 
( وقال : هذا حديث صحيح 1113)191/ 4  –ك/ األحكام  –ن المستدرك على الصحيحي - 1

( تحقيددددق األلبدددداني : 1341) 41/ 1اإلسددددناد ولددددم يخرجدددداه . وفددددي ضددددعيو الترغيددددب والترهيددددب  
 ضعيو جدًا. 
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 الخةاتمة
بعد الفراغ من كتابة هذا البحدث ، أسدتطيع أن أضدع بعدو مدا اشدتمل عليده 

 من نتائج وتوصيات ، في صورة نقا  على النحو التالي:
، ومن خدالل نصدوص الكتداب والسدنةمن خالل تعريف الفساد لغة واصطالحًا ، -1

أنه مرفوض شرعًا يعاقب العبد عليه في اآلخرة ، إلى جانب العقوبة الدنيويدة  يتضح
؛ حيدددددث إنددددده نهدددددب ألمدددددوال النددددداس بالباطدددددل ، وقطدددددع لألرحدددددام ،وإفسددددداد للعالقدددددات 
االجتماعيدددة بددددين النددداس ، وال بددددد أن يستشددددعر الفاسددددون هددددذا المعندددى ؛ وهددددو أنهددددم 

 اقترفتددددددده أيدددددددديهم ، فيحاسدددددددبهم ويعددددددداقبهم علدددددددى مدددددددا سددددددديقفون بدددددددين يددددددددي اللددددددده 
َتةُزوُل َقةَدَما َعْبةٍد َيةْوَم اْلِقَياَمةِة َحتَّةى ُيْسةَأَل َعةْن : ُعُمةرِِه ِفيَمةا  اليقدول : "  فدالنبي 

َأْفَناُه ، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل ، َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه ، َوَعْن ِجْسِمِه 
 .(1)"هُ ِفيَم َأْبال

لقددد اتضددح مددن خددالل البحددث أن ظدداهرة الفسدداد اإلداري ظدداهرة عالميددة ، ولدديس -1
معنددى ذلددك أن نتعددايش معهددا ،أو نبددرر وجودهددا بدددعوى عالميتهددا ، أو نستسددلم لمددا 
تحدثدده مددن فسدداد وإفسدداد فددي مجتمعاتنددا ، ولكددن ال بددد أن يكددون لنددا نحددن المسددلمين 

وتسهم في الدعوة إليده بدين أمدم األرض كلمة فعالة في عالجها ؛ تنطلق من ديننا ، 
، فنكون بذلك خير دعاة لما نحمله للبشرية من خيدر بالفعدل ال بدالقول ، وهندا يكدون 

 التأثير ويكون النجاح .
لقدددد اتضدددح مدددن خدددالل البحدددث أن الفسددداد اإلداري أسددداس كدددل فسددداد ،فهدددو يفدددتح  -3

لطة العامدة ألغدراض الطريق لكثير من أنواعه ؛ فكلها تنطلدق مدن سدوء اسدتخدام السد
خاصدة ، فحددين يدربح فاسددد يخسددر المجتمدع خسددارة ماديددة ومعنويدة وأخالقيددة ال يعلددم 
مدددداها إال اللددده تعدددالى، وال شدددك أن مدددا تعددداني منددده كثيدددر مدددن المجتمعدددات مدددن جدددراء 

 الفساد اإلداري خير شاهد على ذلك .
                                                 

 –(  1411)  511/ 1ب/في القيامة :  –ك/صفة القيامة –صحيح سنن الترمذي لأللباني  - 1
 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
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لدك فمدن أسدند قد ال يؤاخدذ الشدخص إذا وقدع منده الفسداد نسديانًا أو خطدأ ،ومدع ذ -4
إليده سددلطة إداريددة يجددب عليدده أن يمددارس عملدده بمددا يحقددق مقاصددد الشددارع مندده علددى 
أكمددل وجدده وأتمدده ، فددال يعفددى مددا وقددع مندده إهمددااًل ؛ ألندده قددد تعاقددد علددى تحمددل هددذه 

 األمانة ،فيجب عليه أن يؤديها على أكمل وجه .
تعفديهم مدن المسدئولية  إن إيجاد المبررات الظاهرية التي يتعلدل بهدا الفاسددون قدد -5

القانونيددة ، ومددا يترتددب عليهددا مددن عقوبددة،ولكنها ال تعفدديهم مددن المسددئولية أمددام اللدده 
تعالى ، ذلك أن عملهم باطل شرعًا ، لما يترتب عليها من نتدائج تدؤدي إلدى عواقدب 
وخيمة ؛ تفسد العالقات بين أفدراد المجتمدع ، وتضدرب سدالمه االجتمداعي فدي مقتدل 

 مبادئ اإلسالم وقيمه .        ، وتتعارض مع
ظددددددداهرة الفسددددددداد اإلداري تمددددددددها أسدددددددباب ومنافدددددددذ كثيدددددددرة ؛ منهدددددددا: السياسدددددددي ،  -1

واالقتصادي ، واالجتماعي ، والقضدائي والقدانوني ، وكدذلك اإلداري وغيرهدا ، ولكدي 
تعالج هذه الظاهرة ، ولكي يكون هذا العال  فعااًل ؛ فال بد من سد هذه المنافذ التي 

 منها الفساد ، حتى نستطيع تجفيو منابع هذه الظاهرة ، بالله المستعان . تسرب
ال يشدددك عاقدددل فدددي اآلثدددار السدددلبية الخطيدددرة لهدددذه الظددداهرة ؛ سدددواء علدددى الدولدددة  -1

وعلى إيراداتها ، وعلى األفراد ، وعلى توزيع الدخل وارتفاع مسدتوى الفقدر ، وتوسديع 
ر ذلدك مدن اآلثدار التدي عدرض لهدا البحدث فدي الفجوة بين األغنياء والفقراء ، إلى غي

حيندده ، وال شدددك أنددده إذا عظمدددم البليدددة كدددان الدددداعي إلدددى عالجهدددا ومقاومتهدددا أعظدددم 
 وأكبر ؛ حتى يمكن التغلب عليها بإذن الله تعالى. 

ال يمكن بحال من األحوال أن تعفى الدولة من المسئولية ، أو حتدى يدتم تهدوين  -1
سدئولة عدن تدوفير حيداة كريمدة لجميدع رعاياهدا، إضدافة دورهدا فدي هدذا الشدأن، فهدي م

إلى أنها هي المسئول األول عن تقليد األكفاء والحرص على من توفرت فيه الكفاءة 
واألماندددة ، ولدددو تدددم ذلدددك السدددتطاعم أن تحدددد مدددن انتشدددار هدددذه الظددداهرة ، ولقطعدددم 

لة الدخل فدي الطريق أمام الفاسدين ، الذين يتعللون لفسادهم ؛ بضيق ذات اليد ، وق
 توفير حاجاتهم وحاجة من يعولونهم.
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علددى المؤسسددات واألفددراد المنددو  بهددم النصددح والتوجيدده ، والتعلدديم والتربيددة ، أن  -9
يقوموا بواجبهم في محاربة هذه الظاهرة ، حتى تعود القيم األصيلة التي كانم سائدة 

 -ن حامدل األماندة بين الناس وكانم تفاخر بها األمة بين أمدم األرض ، يدوم أن كدا
حفيظًا أمينًا ، ال يبيع دينه وال أمانته وال طهارة يده بملء األرض  -أين كان موقعه 

 ذهبًا .
ال شك أن القابلية للفساد كبيرة ، ودوافعها في النفس أكبر ؛ حيدث إنهدا تتعلدق  -11

 بحب المال والطمع فيه ، وتتعلق بالخوي على األبنداء وتدأمين مسدتقبلهم ، والخدوي
من الفقر والرغبة في الغنى ، والميل إلدى التدري وتدوفير مظداهره ، وهدذه كلهدا دوافدع 
فطريددة ، قددد تقددود صدداحبها إلددى الجددد واالجتهدداد واألخددذ باألسددباب لتحصدديل الددرزق ، 

 وقد تقوده إلى النهب واالختالس والغش والسرقة والفساد والعياذ بالله .
ع والميددول لتتوجده إلددى الحددالل ، ومدن هنددا كدان ال بددد مدن تهددذيب هددذه الددواف

 وتعو عن الحرام ، مهما كانم مغرياته . 
وال شددك أن التهددذيب والتوجيدده ال بددد أن يكددون بوسددائل ومحفددعات أقددوى مددن  

إغراءات الفساد ذاته ، وال يكون ذلك إال في رحاب اإليمدان والتقدوى ، واليقدين أن مدا 
 في إبرازه . –اقة قدر الط–عند الله خير وأبقى ، وهذا ما اجتهدت 

أسأل اللده تعدالى أن يجعدل هدذا العمدل خالصدًا لوجهده الكدريم ، وأن وأخيرًا :   
يغفر ما فيه من زلل أو تقصير ، وأن يغنينا بحالله عدن حرامده وبفضدله عمدن سدواه 

 ، وأن يهدينا سواء السبيل .
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمين
 
 
 
 

 ادرةالمصفهرست 
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 كريم .القرآن ال -1
 بدون ( . –لبنان  –بيروت  –إحياء علوم الدين ) النور اإلسالمية  -1
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