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املتباين ِة ،ث ُ َّم تحليلِ آثار ِه اإلقتصادي ِة ،من أجلِ معرف ِة

ِ
االسرتاتيجيات الالزم ِة ملكافح ِت ِه ،يف املنظو ِر
أهم
ِ
اإلس�لامي ،وذلك للحيلول ِة دون وقو ِف ِه
اإلقتصادي
ِّ
ِّ

اإلقتصادي
ر م��ن املش��ــا ِكلِ أما َم عجل�� ِة التَّق ُّد ِم والتَّط�� ُو ِر والِـبنـ��ا ِء
ِّ
يع��اين العالـ�� ُم اليـ��و َم الكثـ�ي َ
ِ
والحضاري.
ين
واألزمـ��ات اإلقتصادي ِة التي تــ��ؤ ِّر ُق امل ُهتـم ِّــ َ
ِّ
ني واإلجتام ِع ِّي واإلنسـا ِّ
الكل�مات املفتاحي ُة :الفس��ا ُد ،اآلث��ا ُر اإلقتصادي ُة،
ُ
ني وال ُعلمــا َء وامل ُفكِّـريـ َن يف شـــتَّى
ِمـن الباحثــ َ
ِ
ِ
العالج.
السـياس��ات الوقاي ُة،
ني وصانِ ِعي
املجـ��االت ،وامل ُ َ
ُ
خطِّطـ َ

ِ
والقـ��رارات يف جميـ��عِ الـ�� ُّدو ِل املختلفـ ِة ،ومن

Abstract:

ني َ
تلـك املش��ـاكِـلِ الخطيـر ِة ،ظا ِهــر ُة الفس��ـا ِد The world today suffers from many problems
ب ِ

التي ت ُعــ ُّد إحـدى الظوا ِهــ ِر اإلجتامعي ِة الخطيـر ِة and economic crises that bother interested

الجوانـب املختلف ِة للـــ ُّدو ِل researchers, scientists and thinkers in
ِ
املؤث ِّـر ِة ع�لى جميعِ
املتقــ ِّدم�� ِة منها والناميـ ِة عىل حــ ٍّد س��ـوا ٍء ،وهي various field s, planners , policy-makers

ر امل ُش��ـ ِك ِ
م��ن أك�ب ِ
الت العاملي�� ِة الت��ي أجمعـت and decisions in all different countries,

الهيئ��اتُ الدولي ُة ع�لى عـ ِّدها العقب َة الرئيس��ي َة أما َم and among those serious problems, the
تحقي��قِ ال ُّنـ ُم�� ِو والتنمي ِة اإلقتصادي�� ِة واإلجتامعي ِةphenomenon of corruption, which is one ،
ِب منها وضـ�� ُع إطـا ِر عمـلٍ of the serious social phenomena affecting
األمـ ُر الذي يس��ـتوج ُ

الغــرض من ُه تطـويـق هـذه امل ُشـ ِكـل ِة all the different aspects of the developed
ـيس،
ٌ
َّ
مؤس ٍّ
ٍ
ُــوات countries. And developing alike, which
خط
الخطـيـ��ر ِة ومعالج ِتـهـ��ا ،من ِخـ�لال ُ

َّـــ��ل يف محارب ِة الفس��ـا ِد ومكافح ِتـ ِه is one of the biggest global problems that
ُ
عمليـ ٍة تتمث

ُـل أش��ــكالِـ ِه وصور ِه ومظاهــِر ِِه ،ويف جمـيـع international bodies have agreed upon a
ِبك ِّ
مجـاالتِ�� ِه ،لتعجـي��لِ عـمليـ ِة التنميـ�� ِة اإلقتصادي ِة the main obstacle to achieving economic
ِ
معـدالت and social growth and development, which
واإلجتامعي�� ِة ،ولتحقــي��قِ زيــ��اد ٍة يف

اإلقتصادي.
ال ُّن ُمــ ِّو
ِّ

necessitates setting up an institutional

ُ
وتهدف هذه الدراس ُة اىل تناو ِل املوضو ِع بالدراس ِة framework aimed at encircling this serious
والتحلي��لِ
أس��باب ظه��و ِر الفس��ا ِد بأبع��اد ِه problem and addressing it, through
أله��م
ِ
ِ

املتع ِّدد ِة ،واش��كالِ ِه وص��ور ِه املختلف�� ِة ،ومظا ِهر ِه fighting

practical steps represented in
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corruption . And combat it in all its
forms , manifestations and manifestations,
and in all its fields, to accelerate the process

المقدمة

 of economic and social development, andالحمد لله رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل س��يد

 to achieve an increase in economic growthاملرسلني ،سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

ُ
تتناول هذه الدراس�� ُة موضو َع الفس��ـا ِد ،الذي
 rates..وبعد ..

 This study aims to address the issueيُ َعــ ُّد واحـدا ً من الظـوا ِهــ ِر اإلجتمـاعية الخطيـر ِة التي

most

تشـمل جميـ َع
ُ
 by studying and analyzing theاس��ـتفحلت وانــتش��ـرت ،حتى باتـت

 important causes of the emergence ofال ُّدو ِل امل ُـتقـ ِّدم ِة وال َّنا ِميَ ِة عىل ح ٍّد سوآء .فقد تغلغلت
ُـ��ل نواحـي الحيـاة
ِ corruption in its multiple dimensions, itsقيَـ ُم الفس��ـا ِد ومامرس��ـاتِـ ِه يف ك ِّ

various forms and manifestations, and its
السـياس��ـي ِة واإلداريَّـ�� ِة واإلقتصاديَّـ�� ِة واإلجتامعيَّـ�� ِة
ِّ

ِّـل خطـرا ً جسـيمـاً
 different manifestations, then analyzing itsللـ ُّدو ِل ،األمـ ُر الذي جعـلـ ُه يُش��ك ُ
واإلقتصـ��ادي
واإلداري
��يـايس
الس
ِّ
ِّ
 economic effects, in order to know the mostع�لى األمـ��نِ ِّ
ِّ
important strategies needed to combat it, in
ِ
إضع��اف ال ُبنـ َي ِة
يعمــل ع�لى
ُ
واإلجتمـاع��ي له��ا ،إذ
ِّ

the Islamic economic perspective, in order
السـياس��ـ َّي ِة واإلداريَّ�� ِة واإلقتصاديَّ�� ِة واإلجتامع َّي ِة ألي
ِّ

ُـصـاب بِـ�� ِه ،ومن ُهن��ا نَ ِ
ج ُد ه��ذ ِه الظا ِهر ُة قد
َ to prevent it from standing in front ofدولَـ�� ٍة ت
ُ

development

Social,

wheel of progress,

construction

economic

اهتامم ك ُِّل الدارس�ين والباحثني وصانِ ِعي
 theهيمنت عىل
ِ

and
ِ
ِ
ِ
َّ�مات
والق��رارات يف ك ُِّل ال��دو ِل واملنظ
ياس��ات
الس
ِّ

االهتـامم عىل
وأصبح املوض��و ُع ِمحــ��و َر
 humanitarian and civilizational.الدولي�� ِة،
ِ
َ

Key words: corruption, economic

والسياسـة واإلدار ِة واالقتصا ِد
ُمسـتوى رِجـا ِل ال ِفـكـ ِر ِّ

 impacts, prevention, treat men.واالجتمـاعِ ،وتعالت الن��داءاتُ الدوليـ ِة عىل ادانـ ِتها،
ودعـت للعمـلِ عىل الح ِّد من انتشارِها ،من ِخال ِل س ِّن

❊

❊

❊

مِ
ِ
املالئَ ِة لذلك.
ني
القوان ِ
الصيَغِ
والترشيعات ،ووضعِ ِّ

أهمي��ة الدراس��ة :يُعـ�� ُّد موضـ��و ُع الفس��ــا ِد وآثــ��ار ِه
ِ
ومعالجاتِــ�� ِه من
املوضوعــ��ات الها َّمــ ِة يف ال ِفكــ ِر

خاصةً ،فلـقـد اسـتأث َر
واإلسـالمي
اإلقتصادي عامـةً،
َّ
ِّ
ِّ
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ه��ذا املوض��و ِع
�ين يف وامل ُفكِّـري�� َن م��ن ِخـالل دراس��ـاتِـهم للق��رآنِ الكريمِ
ِ
ني والباحث َ
باهتمـ��ام الدارس��ـِ َ

ِ
والس��ـُن ِة املطهـ��ر ِة ،يف س��ـو ٍر كثيـ��ر ٍة ،وأحـادي��ثَ
ياس��ات يف دو ِل العالـَمِ قاطب ًة
الس
ّ
اإلقتص��ا ِد وصانِـعي ِّ

ِ
ِ
ُـل
مثانينـات القـرنِ املايض ،وقد مختلِف�� ٍة ،وقـفت جمي ُعه��ا بالضِّ ـ ِّد من الفس��ـا ِد بك ِّ
صـف الثانـي من
يف ال ِّن
ومحـل ،زيـاد ًة ابعـ��ا ِد ِه واش��كالــِ ِه ومظاهـِ��ر ِه ،وحـذَّرت منه بِشّ ��ـِ َّد ٍة
واقليـمي
دول
محـل
َ
اصب��ح
ٍ
ٍ
يِّ ٍ
اهتمـام يِ ٍ
َ

الهيئات ال ُّدوليـ ِة واملنظ ِ
ِ
خلِّفـُ ُه م��ن آثـا ٍر مد ِّمر ٍة عىل اإلنس��ـانِ
اهتمـام
عىل
حكُّـوميـ ِة وح َّرمت��ه ،مل��ا يُ َ
ِ
َّامت ال ُ
ِ
يتعل��ق بالحيـا ِة عىل
فس��ـ ُر هذا واملجتمعِ ،وكُـل ما
َّ
حكُّـومي�� ِة باملوضـوعِ،
ُ
األرضِ ،مماَّ
ولعـل ما يُ َّ
وغـريِ ال ُ

مس��ـتقبل اإلنسـانِ الـذي اس��ـتخلف ُه الله تعاىل
َ
اهتمـام الجميعِ ،ملا يُهـ ِّد ُد
االستحوا ِذ الكبريِ للموضو ِع عىل
ِ
وانعكاسـات سـلبي ٍة عىل ال َّن ِ
ٍ
ِ
األرض لتعمـريهـا وبنائِهـا.
شـاط عىل هــذه
لـ ُه من آثـا ٍر خطـري ٍة،

أسباب اختياره:
•
ُ

واإلداري
ـياس��ـي
والس
��ي
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلقتص��ادي واإلجتام ِع ِّ
اإلقتصادي
ُـل .ولقد ش��ـهِـدت وبنا ًء عىل هـذ ِه األهمي ِة للموضو ِع يف ال ِفكـ ِر
ـ��ي وع�لى املجتمـعِ كك ّ
ِّ
والثقـا ِف ِّ
واإلس��ـالمي خاصةً ،بس��ـبب ما لـ��ه من آثـا ٍر
عـ��ا ُم 1993م ميـال ُد ُمنظَّـم ِة الشَّ ��ـفافيـ ِة ال ُّدوليـ ِة التي عامـةً،
ِّ
ٍ
وتداعي��ات س��ـلبي ٍة ع�لى ُمجمـ��لِ األوضـا ِع
ح خط�ير ٍة
ح جمـا ِ
كَ َّر َسـت ُجـهو َدهـا لدعـمِ الشَّ ��ـفافـية ،وكبـ ِ

السـياس��ـي ِة واإلداريـ�� ِة واإلجتامعيـ�� ِة واإلقتصاديـ�� ِة
بعض
الفس��ـا ِد دوليـاً واقليميـاً ومكافحتـِ ِه ،واعتـربت
ُ
ِّ
ِ
ِ
(مثل
الهيئـات الدولي ِة ُ
البنك العالـمي ،ومنظم ُة األُمـمِ

ِ
ِ
ِ
املخاطـر
ادراك هـذ ِه
ولغـ��رض
والثقافيـ�� ِة وغيـرِهـا،

امل ِ
ُتحد ِة ،ومنظم ُة التع��ا ُونِ
اإلقتصادي والتنمي ِة) ادانـ َة واآلثـارِ ،وملعرفـ ِة كيـفي�� ِة مواجهتـِها ومكافح ِتـها يف
ِّ
ِ
اإلس��ـالمي ،لبــلور ِة رؤيـ ٍة واضح ٍة
األهـداف الرئيس��ـي ِة منظـو ِر اإلقتصـا ِد
الفس��ـا ِد ومكافحت ِه إحـدى أهـمِ
ِّ

ٍ
جامهـريي
وعـي
توصـلت هـذه الهيئـاتُ اىل
اتفاقيـات دوليـ ٍة وشـا ِمل ٍة للموضوعِ ،من أجـلِ خـلقِ
ٍ
لها ،وقـد َّ
ٍ
واقليمـي ٍة ملواجهـ ِة الفس��ـا ِد ،تكلَّلـت باتفاقيـ ِة األُمـمِ

األس��ـباب
��ي ملواجه ِت�� ِه ومحارب ِت�� ِه ،له��ذ ِه
ِ
حكُّـو ِم ٍ
و ُ

املُتَّ ِ
حـ��د ِة ملكافـح�� ِة الفس��ـا ِد ،والت��ي دخـلت حـي َز ولغـريِهـا ت َّم اختيـا ُر هذا املوضـو ِع لدراسـت ِه.

ِ
التنفـي��ذ عـا َم 2003م ،متثَّـلت أهدافُـها أسـاس��ـاً يف

•اشكالي ُة الدراسـ ِة:

دعـ��مِ التـدابري الراميـ ِة اىل منـعِ الفس��ـا ِد ومكافحتـ ِه ،تك ُم ُن اإلش��ـكالي ُة لهذ ِه ال ِّدراس��ـ ِة يف محاول ِة اإلجاب ِة

ِ
انعكاس��ـات الفس��ـا ِد عىل ال ُّنـم�� ِو والتنمي ِة
ول يف هـذا املج��ا ِل ،وتعزيـ ِز ع��ن مدى
وتيس��ـريِ التَّـعا ُونِ ال ُّد يِ ِّ

ِ
املجـ��االت اإلقتصـادي��ة
الَّـنزاهـ�� ِة واملس��ـاءل ِة والرقـابـ ِة للشُّ ��ـؤونِ واألمـوا ِل اإلقتصادي�� ِة وغيـره��ا م��ن

العمـومـي ِة.

األُخـ��رى ،ومـ��دى امكانـي�� ِة معالج ِتـ�� ِه يف منظـ��و ِر

اإلس�لامي ،فقد اإلقتصـا ِد اإلسـال ِم ِّي ،واآلليـ ِة املعتمـد ِة يف ذلك.
اإلقتصادي
أم��ا عىل ُمس��ـتوى الفكـ ِر
ِّ
ِّ

ِ
ُ
للكشف عن
تهدف هذ ِه ال ِّدراس ِة
الهـدف من الدراس�� ِة:
اهتامم ال ُعلمـا ِء
ش��ـغـَ َل هذا املوضو ُع حيزا ً كبريا ً م��ن
ِ
ُ
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مفهوم الفس��ا ِد وماهيت ِه ،واش��كال ِه واسباب ِه وخصائص ِه ،ومظاهـره ،واسـبابـه ،وخصائـصـه.
ِ

ومظاه��ر ِه وآثـ��ار ِه ،وآلي�� ِة مكافحت�� ِه ومعالجت�� ِه ،وبيانِ أما املبحث الثاين فقد كُـ ِّرس لبيـان اآلثـار اإلقتصاديـة

ِ
اإلسالمي منه.
موقف اإلقتصا ِد
ِّ

•حدود الدراسة:

للفسـاد ،وآليـة معالجـتـه يف اإلقتـصاد

اإلسـالمي.

ج
تتمث َُّل حـدو ُد هذ ِه الدراس��ـ ِة يف االقتصا ِر عىل دراسـ ِة واخريا ً تأيت الخامتة التي تض َّمـنت ُجـمل ًة من النتائِـ ِ
ِ
الباحـ��ثُ  ،وأهـ َم
ـ��ل اليـه��ا
توص َ
وسـ ُبلِ معالج ِت ِه يف اإلقتصـا ِد األسـاس��ـي ِة الت��ي َّ
اآلثا ِر اإلقتصادي ِة للفسا ِد ُ
ِ
وصـيـات.
اإلس��ـالمي ،ويف ِظ ِّل القرآنِ الكريمِ
والس��ـن ِة النبـوي ِة ،التَّ
ُّ
ِّ
واقـ��وا ِل الُـعل�ما ِء واملفكري َن حت��ى القـرنِ التاس��ـِعِ

الهـجـري.

ِ
البحث:
•فرضي ُة

•منهجية البحث:

ِ
ِ
البـحث :الرؤيـ َة
الباحـثُ يف منهـجي ِة هذا
لقد اعتمـ َد

االسـتقرائي ِة ،الوصفيـ ِة ،التحلـيلي ِة ،من ِخـال ِل اسـتقرا ِء

ِ
ُعطيـ��ات امل ُتعلِّـق�� ِة به��ذ ِه الظَّا ِهـر ِة ،وامل ُس��ـتم َّد ِة
ينطـل��ق البحثُ م��ن فرضي ٍة مفـا ُدها :ا َّن الفس��ـا َد بك ُِّل امل
ُ

ِ
ُصـ��وص القُـ��رآنِ
والس��ــن ِة ،وأقـ��وا ِل ال ُعلمـا ِء
أش��ـكالِ ِه وأبعـا ِد ِه ،له آثـا ٌر خطيـر ٌة وكبـري ٌة مختلف ٌة يف م��ن ن
ُّ
ِ
وتحديـ��د املفاهـي��م األسـاس��ـي ِة يف
اإلقتصادي ،وأ َّن وامل ُفكِّـري�� َن،
ـب
كُـ��لِ الجوانـِب ،من أهمه��ا الجانِ ِ
ِّ
ِ
ـصوص القرآنـي ِة
ـل الكفيلـ َة يف املوضـو ِع ووصفـها ،ث ُ�� َّم تحليـل ال ُّن
اإلقتصـا َد اإلس��ـال ِم ِّي يتض َّمـ ُن الوسـائِ َ

ِ
أس��ـباب
اإلجـراءات الوقائيـ ِة والنـبوي�� ِة وأقـ��وا ِل املفـكري َن التي تنـاولت
مكافحتـِ ِه ومعالجتـ�� ِه من ِخـال ِل
َ

والعالجـي ِة.

ظهـو ِر الفسـا ِد ،وانواع َـ ُه ،وأشكالـ ُه ،وآثـار ُه ،للوصو ِل

•خطة البحث:

حـل��و ِل الكـفيل�� ِة يف ُمـعالجتـ�� ِه ِمـ�� َن املنظو ِر
اىل ال ُ

ٍومبحثـني وخاتِـمة.

وصل
يِّ
ني،
ب العامل َ
وآخـ�� ُر دعـوانـ��ا أن الحم ُد لل�� ِه َر ِّ

ِ
ِ
اإلسـالمي.
اإلقتـصادي
البح��ث ت َّم تقس��ـي ُمه ع�لى مق ِّدمـة
وإلثب��ات فرضي�� ِة
ِّ
ِّ

ُصصـت لبـيانِ اللّه َم عىل مح َّم ٍد وعىل آلِ ِه وصح ِب ِه وسلِّم.
اما املقدمة التي نح ُن بصد ِدهـا ،فقد خ ِّ

اإلقتصادي
أهميـ�� ِة املوضـو ِع عىل ُمس��ـتوى الِفكـ�� ِر
ِّ

وأس��ـباب اختـي��ار ِِه
بخاصـ�� ٍة،
واإلس��ـالمي
بعا َّم�� ٍة،
ِ
َّ
ِّ

ِ
والهدف من دراست ِه ،وفرضي ِة
للدراس��ـ ِة ،واش��ـكالي ِت ِه،
ِ
خطَّتـ ِه ،ومنـهجيتـِ ِه.
البحـث ،و ُ

��ص لبـيانِ
مفـهوم
ِ
ُص َ
ث ُ َّم ي��أيت املبحث األول الذي خ ِّ

الفسـا ِد ومـو ِق ِ
ـف اإلقتصـا ِد اإلسـالمي منه ،وانواعـه،

❊

❊

❊
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مفهوم الفسـا ِد يف
ذلك سي ِت ُّم يف هذا املطلب بيا ُن
ِ
اإلقتصـا ِد اإلس��ـالمي وذلك من خال ِل تعريف ِه لُغ َة

واصطالحاً ،ث ُ َّم بيا ُن مو ِق ِ
ف اإلقتصا ِد اإلسال ِم ِّي منه.
تعريف الفسـا ِد لغ ًة:
•
ُ

ح ،واملفس��ـد ُة ِخ ُ
الف
الفس��ـا ُد لغ�� ًة
ُ
الصـ�لا ِ
نقي��ض َّ

والعط��ب ،وه��و
ل��ف
املصلح ِة.(((,والفس��ـا ُد ه��و التَّ ُ
ُ

الض ِر بـ ِه
الض ُر ،فإفس��ـا ُد العملِ يعن��ي احداثُ رَّ
الجوانب يعني رَّ
الفسا ُد هو ظاهر ٌة اجتامعي ٌة خطريةٌ ،متع ِّدد ُة
ِ
والصو ِر واألنواعِ ،ومختلف ُة املظاهـِ ِر واألس��اليب ،واتالفـ ِه ،ويقال :أفس��ـ َد الشـي َء أي أس��ـا َء اسـ ِتعاملَ ُه

ِ
أخـذ
واألس��ـباب ،ومتباين ُة اآلثـا ِر فجعـل ُه فاس��ـِدا ً((( .ويُطـل َُق الفس��ـا ُد كذلك عىل
ِ
الخصائص
ومتنوع�� ُة
ِ
واملعالجات .ولتوضيح ذلك س��يت ُّم دراس�� ُة ماهي ِة املـا ِل ظُـلمـاً(((.
ِ

تعريف الفسـا ِد يف االصطالحِ:
•
ُ

الفس��ـا ِد وحقيقتُ ُه بالدراس�� ِة والتحلي��لِ  ،من ِخال ِل
يش��ـمل ك َُّل اعتـ��دا ٍء عىل
ُ
تس��ليط الضو ِء عىل تعريف ِه وبي��انِ أنوا ِع ِه ومظاهر ِه الفس��ـا ُد يف معنـ��ا ُه العـام
ِ

ص ِه يف هذا املبحث ،ث ُ َّم دراس ُة آثار ِه االنف ِ
ح والحقـوقِ
واسباب ِه وخصائِ ِ
ُـ��س واألمـوا ِل أو املـوا ِر ِد واملصـال ِ

ِ
ُملكـي��ات((( ،ويف ذل��ك ُ
مبحث آخر ،مماَّ وال
ٍ
وكيفي�� ِة الوقاي ِة منه ومعالجت��ه يف
يقول تع��اىل « :واذا تولىّ
األرض ليُ ِ
ِ
فس��ـ َد فيه��ا ويُهلِ َ
ـ��ك الحـ��رثَ
تطلب تقسيم هذا املبحث عىل ثالث مطالب هي :س��ـعى يف

املطل��ب األول :تعري��ف الفس��اد وبي��ان موق��ف

اإلقتصادية ،دكتوراه-جامعة الجزائر2015 ،م ،ص.85

املطلب الثاين :انواع الفساد ومظاهره.

صادر-ب�يروت,ط1414 ،3ه .335/12 ،ومج��د الدي��ن

اإلقتصاد اإلسالمي منه.

املطلب الثالث :أسباب الفساد وخصائصه.

•املطل��ب األول :تعري��ف الفس��اد وبي��ان موقف
اإلقتصاد اإلسالمي منه:

((( ينظ��ر :محمد ب��ن مكرم بن منظور :لس��ان العرب ،دار
محمد بن يعقوب الفريوز آبادي :القاموس املحيط ،تحقيق
:محمد نعيم العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،ط2005 ،8م،

ص .317

((( ينظ��ر :مجمع اللغ��ة العربي��ة :املعجم الوس��يط ،دار

الفساد هو ُس ٌ
ـلوك ينحر ُِف فيه اإلنسا ُن عن القوان ِ
ني الدعوة ،القاهرة.688/2 ،

بهدف ((( ينظر :الفريوز آبادي :مصدر سابق ،ص .317
ِ
واملبادئِ الشَّ ـرعي ِة واألخالقي ِة واإلجتامعي ِة
الحص��و ِل عىل منفع�� ٍة ش��خصي ٍة ،ما ِّدي�� ٍة كانت أم ((( ينظ��ر :د .كردودي صربينة ود .وص��اف عتيقة :الوقاية

ح
معنوي ٍة ،عىل
ِ
حساب املصلح ِة العام ِة((( .ولتوضي ِ

من الفس��اد املايل واإلداري من منظور الفكر اإلس�لامي،
املجل��ة الجزائرية للعوملة والسياس��ات اإلقتصادية ،العدد

((( ينظ��ر :خالد عيادة :انعكاس��ات الفس��اد ع�لى التنمية 2016 ،7م ،ص .224
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ب الفسـاد»(((.
وال َّن َ
سـل والل ُه ال يُحـِ ُّ

يقف
ـ��ف اإلقتصـ��ا ِد اإلس��ـالمي من الفس��ـا ِدُ :
مو ِق ُ

اإلس�لامي بالضِّ �� ِّد من الفس��ا ِد ،ويتمث َُّل هذا
عــ�� َّر َف االقتصـاديــو َن الفس��ــا َد املتعـلِّـقِ بالـمـا ِل اإلقتصا ُد
ُّ
بتعـاريف ُمتعـ ِّدد ٍة متحـورت
العـام بصــور ٍة عــامـ ٍة
َ
املوقف يف محارب ِت ِه للفس��ـا ِد بك ُِّل أبـعاد ِه وأش��ـكالِ ِه
ُ
ِ
املفاس ِ
ِ
جمي ُعه��ا َ
ح
حول مضمونٍ واحـِ ٍد هو اس��ـاء ُة اس��ـتعام ِل وأنـوا ِع ِه ،وذل��ك لـدر ِء
��ـد وتحقيقِ املصالِـ ِ

مكاس��ـب امل ُتمثِّـل�� ِة ِ
بح ِ
ِ
ِ
الخمـس الت��ي ك َّفلَهـا
وريات
الض
الس��ـلط ِة العام ِة أو الوظيف ِة العام ِة ،لتحقيقِ
ف��ظ رَّ
ُّ
َ
ِ
ِ
شـخصي ٍة ،باالعتـدا ِء عىل األمـوا ِل
لحفـظ املا ِل((( ،مس��ـتمدا ً هذا
االس��ـالم واملتضمن�� ِة
ِ
واألمـالك واملنا ِفعِ
َ
ح ،وم��ن أب��ر ِز
االس��ـالمي الذي نهى عن الفسـا ِد
تل��ك التعاري��ف قولُه��م :أ َّن املو ِق َ
ـف من الدينِ
واملصالِ�� ِ
ِّ

ِ
اس��ـتخدام املـا ِل
الفسـا َد هو سـو ُء
مواض�� َع كثيـ��ر ٍة م��ن القرآنِ
السـلط ِة وح َّرم�� ُه وحـ��ذَّر من�� ُه يف
ِ
ِ
العـام أو ُّ

ِ
العامـ ِة
والس��ـن ِة النبوي ِة ،وذلك ملا يتضمنـ ُه الفس��ـا ُد
لغـرض تحقـيقِ االس��ـتفاد ِة الش َّـخصي ِة((( .كام الكريـمِ
ُّ

ِ
اس��ـتخدام
ُعـ ِّر َف أيضاً بأنَّ ُه :س�� ُـو ُء
املنص ِ
ب لتحقـيقِ
ِ

ِ
املجتمعـات البش��ـرية
من أخط��ا ٍر جس��ـيم ٍة تهـ�� ِّد ُد

ِ
الخـاص(((.
للكسـب
اسـتخـدام الوظيـف ِة العامـ ِة
ِ
ِ

ِ
إصـالحـهـا»(((.

ٍ
مصلح ٍة
ِ
األرض بعــ َد
وغايات شـخصي ٍة((( .و ُع ِّرف أيضاً بأنَّه :اسـاء ُة واألرض ،قال تعاىل« :وال تُفس��ــِ ُدوا يف
ِ
تعريف الفس��ـا ِد
التعاريف مُيكن
من ِخالل ما تق َّدم من
ُ

•املطلب الثاين :أنـوا ُع الفسـا ِد ومظاهـِرهُ:

ٍ
ُ
م��ن ِقبـلِ الباحث بأنه:
باعتبـارات مختلف ٍة،
ح يتنـ َّو ُع الفس��ـا ُد اىل أنوا ٍع متعـ ِّددة
اس��ـتغالل األمـوا ِل واملصال ِ
والس��ـلط ِة فهناك أنوا ٌع للفس��ـا ِد باعتبا ِر حج ِمـ ِه ،ونِطاقِ انتشـار ِِه،
واملنا ِف��عِ العام�� ِة ،من خ�لا ِل النفـو ِذ ِ
العام ُّ

الخاص ِة.
العام ِة ،من أجلِ املصلح ِة
َّ

ودرج ِتـ ِه وتنظي ِم ِه ،ومجاالتـِ ِه ،وغريِ ذلك .ولكـن لكـي

((( سورة البقرة ،آية.205 :

َ
الجوانـب التي
تلـ��ك
ِ
س��ـي ِت ُّم الرتكيـ ُز هنـا عىل أهـمِ

اإلقتصادية للفساد املايل واإلداري1433 ،ه ،ص.8

تشـمل أنواع َــ ُه املختلِف ِة
ُ
املؤث ِّـر ِة عىل حدوثِـ ِه ،والتي

يش��ـغل املوضـو ُع حيـزا ً كبريا ً من هذ ِه الدراس��ـ ِة ،
ُ
ال

أسـباب ودوا ِفـعِ الفسـا ِد ،والعوامـلِ
ِ
((( ينظ��ر :د .عبدالرحم��ن بن راش��د العبداللطيف :اآلثار تُسـا ِعـ ُد عىل فهمِ
((( ينظ��ر :ناج��ي ب��ن حس�ين :الفس��اد اس��بابه ،اث��اره
واس�تراتيجيات مكافحت��ه ،ص ،12و نورالدين كناي :آثار

اىل ٍ
حـد مـا.

الفس��اد اإلقتصادي عىل اإلقتص��اد الوطني-س��بيل الوقاية

والعالج ،ماجستري -جامعة الجزائر2013 ،م ،ص.4

((( ينظ��ر :د .مفيد ذن��ون يونس وعدنان ده��ام احمد :أثر ((( ابراهي��م بن موىس ب��ن محمد الش��اطبي :املوافقات،

الفس��اد يف النمو اإلقتصادي يف ظل تباين مؤسسة الحكم ،تحقيق مش��هور بن حس��ن آل س��لامن ،دار بن عفان ،ط،1
مجلة تنمية الرافدين ،ع��دد ،109مجلد2012 ،34م ،ص 1997م.18-17/2 ،
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بحسـب مجـاالتِـ ِه :مُي ِكـ ُن الرتكـي ُز ُهنـا وال��ذي مُيث ُ
ِّـل ِعـلَّ�� َة الفس��ــا ِد((( ،وقد ب َّيـ�� َن القـ ُـرآ ُن
أنـوا ُع الفسـاد
ِ

بحسـب مجاالتِـ ِه واملياديـن الكريـ��م هذا ال َّنـوع من الفس��ـا ِد يف صـور ِة ِفــرعـو َن
عىل أهـمِ أنـوا ِع الفسـا ِد
ِ
التي يدخ ُـ ُل فيهـا ،والتي هي:

ال��ذي كان رمـزا ً للطُّغيـ��انِ والفس��ـا ِد ،فكانت صورت ُ ُه

البرشي ،لذلك
خ
الس
يايس يف التاري ِ
يايس بأنَّه :اشه َر ُ
ِّ
ص َو ِر الفسا ِد ِّ
 -1الفسـا ُد ِّ
الس ِّ
ـياس��ـي :يُع َّر ُف الفسـا ُد الس ِّـ ُّ
ُّ
ِ
بتفاصيل كثري ٍة يف ُس��ـو ِر الق ُـرآنِ  ،فكان
َ
ـب تكَّـ��ر َر عرضُ ها
الس��ـلط ِة العام ِة لتحقـيقِ
ُس��ـو ُء اس��ـتعام ِل ُّ
مكاس َ

ِ
صـ َو ِر الفسـا ِد ِذكـرا ً يف القُـرآنِ الكريم .قال تعاىل
تغليـب
خاصة((( .أو ه��و:
صاح ِ
رث ُ
ب الق َـ��را ِر مصلحت َـ ُه أك ُ
ُ
ملوىس عليه السالم« :اذهـب اىل ِفرعـو َن انَّه طغى»(((،
الخاص ِة عىل مصـالح اآلخـرين(((.
َّ
أنـامط وق��ال عن�� ُه ايض��اً « :انَّـ�� ُه كان م��ن امل ِ
ِ
ُفس��ــدين»(((،
الهـرم بيـن
يايس ِقـم َة
ِ
يُش��ـك ُِّل الفس��ـا ُد الس�� ِّـ ُّ
الفس��ـا ِد املختلف ِة ،فه��و يُـعـ ُّد ال َّنم�� ُ
ط األخطـ ِر منها ،ويف موض��عٍ آخــ َر تحـ�� َّدثَ القرآ ُن أيضاً عن فس��ــا ِد

َ
امللـ��وك اذا دخـلوا
َّــ��ام وطُغيانِهِ��م فقـال »:إ َّن
حك ِ
بالس��ـلط ِة الس ِّـياس��ـية وال ُّنخـب�� ِة ال ُعـليـا يف ال ُ
لتعلُّـقـ�� ِه ُّ
جعـلوا ا ِعــز َة اهلِهـا اذلّـ ًة وكذلك
ال َّدولـ ِة .ويُـعـ ُّد هذا امليدان من أوسـعِ امليـادينِ التي قري ًة َ
افس��ــ ُدوهـا و َ
يدخُـلُها الفس��ـا ُد .ك�ما يُـ ّعـ ُّد هذا ال َّنـو ُع من الفس��ـا ِد يفعلـون»(((.

الس�� ِـ
األس��ـاس وال َّنـ��وا َة لبقـي�� ِة أنـوا ِعـ ِه ،ذل��ك أ َّن صانِـ َع تـتمث ُ
حـكـمِ
َّـ��ل مظا ِهــ ُر الفس��ـا ِد ّ
ـيايس يف ال ُ
َ
ِّ
القـرا ِر يكـو ُن يف ِ
عـدم
حكَّـ��ام وطُغيـانِهِم ،ويف
يـد ِه،
ِ
َ
وتحـت س��يطرتِ ِه ،جمي ُع امو ِر القـائِـم عىل فس��ـا ِد ال ُ
األفرا ِد املالي ِة واالقتصادي ِة واملصريي ِة وغريِ ذلكِ ،مماَّ

َ
جعـل هذا ال َّنـو ِع يشـك ُِّل أخطـ َر أنـوا ِع الفسـا ِد(((.

ٍ
حـ ِّريـ��ات
��ـيايس ،ويف
الس
االس��ـتقرا ِر ِّ
نقـ��ص يف ال ُ
ِّ

بتغليـ��ب
السـياس��ـي
ِ
العامـ��ة((( .ويك��و ُن الفس��ـا ُد ِّ

ِ
السياس��ـي الش�� َّـخصي ِة عىل
من جه�� ٍة أُخرى فإ َّن هذا النـو ُع من الفس��ــا ِد كثـريا ً ما مصلح ِة
صاح ِ
ـب القـرا ِر ِّ
يرتـبـِ�� ُ
حكَّـام ،مصالـ��ح اآلخرين((( .ويتجلىَّ هذا النـو ُع من الفس��ـا ِد
ط بالطُّغيــانِ الذي مُيار ُِس��ــ ُه
ُ
بع��ض ال ُ
ِ
ٍ
صفقات او
ب للحصو ِل ع�لى
يف اس��ـتغال ِل
املنـاص ِ

((( ينظر :د .صربينة :مصدر سابق ،ص.225

((( ينظر :د .الجيوس :مصدر سابق ،ص.18

((( ينظ��ر :د .عبدالل��ه محم��د الجيوس :الفس��اد مفهومه ((( سورة النازعات ،آية.17 :

واس��بابه وانواع��ه وس��بل القضاء عبي��ه ،مركز الدراس��ات ((( سورة القصص ،آية.4 :

والبحوث -الرياض2003 ،م ،ص.18

((( سورة النمل ،آية.34 :

((( ينظر :الفاتح محمد عثامن مختار :الفس��اد اإلقتصادي ((( ينظر :ناجي بن حس�ين :مصدر سابق ،ص ،13وخالد
وأث��ره ع�لى األداء اإلقتصادي يف الس��ودان ،مجلة امارباك عيادة :مصدر سابق ،ص.92

األمريكي��ة ،ع��دد ،13مجل��د2014 ،5م ،ص ،139ود ((( .ينظر :محمد جمعة :الفس��اد اس��بابه ،ظواه��ره ،آثاره-

الجيوس :مصدر سابق ،ص.18

الوقاية منه ،دار الكتب الوطنية-ليبيا2019 ،م ،ص.14
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ٍ
عم��والت ،لتقديمِ الدَّعمِ واملس��اعد ِة ،أو لتوفريِ فُ َر ِ
مش��ـقي واب ُن خلـدون يف ارجـا ِع فس��ـاد ال ُعمـران
ص ال ِّد
ُّ
ِ
ِ
العمـ��ل ،أو تس��ـهيلِ
الص��ا ِد ِر م��ن ال َّدولـ�� ِة((( ،لنفـو ِذ
بع��ض
االجـ��راءات ،ويتح�� ُّو ُل وخَرابِ�� ِه اىل الظُّلـ��مِ َّ
أصحاب ال ُّنفو ِذ ُس��ـلطَ ِتها وشُ ��ـ ُمولِ ِه لجمـيعِ ِ
َ
نواحي الحيا ِة ،الس��ـيام
بذلك اىل قرا ٍر يدع�� ُم
��يايس
الس
القرا ُر ِّ
َ
ُّ
امل��ال من دونِ ال ِّدفـ��ا ِع عن أفـرا ِد املجتم��عِ وابنائِ ِه ،الناحيـ�� ِة اإلقـتصادي�� ِة الت��ي يُعـ�� ُّد الظُّل��مِ فيه��ا أكـثرَ َ
يِ ِّ

الفس��ا ِد والجرائِ��مِ يف جميعِ ش�� ُـيوعـاً وفتـكاً م��ن غـري ِه .ومن ُهـنا نفهـ�� ُم اهتمـا َم
م�ّم�اّ ي��ؤ ِّدي اىل انتش��ا ِر َ
ال َّن ِ
أس��ـباب
العـام وجعـله أحـ َد
اإلس��ـالم كثيـرا ً باملـا ِل
واحي((( .ولذلك ح َّر َم الل ُه تعاىل ال ِّرشـو َة التي ت ُعطى
ِ
ِ
ِ

جـزءا ً من واجبـ��ات الحاكِـمِ (((،
َّـام ،والتي متث ُ
حـك ِ
لل ُ
حكـمِ للـ َّدول��ة ،و ُ
ِّـل ابـر َز مظا ِهـ ِر الفسـا ِد ،إذ قال :ال ُ
ِ
حكُم« :و َمـن
«وال تأكُـل��وا امول َـكُم بينـكم
بالباط��لِ وتُـدلوا بها اىل وقد قال ُعـمـ�� ُر بن الخط ِ
َّاب عن َد تولِّي ِه ال ُ

ِ
َ
س��ــأل ع��نِ املـا ِل فليأتـِـ ِني ،ف��إ َّن الل َه تعاىل
ـكام لتأكُـل��وا فريقـاً من أمـوا ِل
ح ِ
الناس باإلثمِ وانتم أرا َد أن يَ
ال ُ

(((
ِ
جعلـ ِني لـ ُه خـازِنـاً
بي
تعلم��ون»((( .وقد أش��ـار املقـريـزي اىل ه��ذا ال َّنـوع َ
وقاس��ـمـاً»  ،وكذلك و يِّ
ل ال َّن ُّ
ألس��ــباب يوس��ـ ُـ َف عليه الس�لام عىل أمـوا ِل ال َّدولـ ِة وخزائِ ِنـها.
من الفس��ـاد ومدى خطورتـ�� ِه عند تناولـ ِه
ِ

رص ِ
ِ
ف الحا ِكمِ يف هـ��ذ ِه األمـوا ِل قــد
املجاعـ ِة
واملـوت والغـال ِء يف البـال ِد ،والذي أرجعها غيـ�� َر أ َّن َّ
حـق ت ُّ

ُ
ُـ�صرف الاَّ يف مصارِفـه��ا الشَّ ��ـرعي ِة
جعـ��ل أه َّمـه��ا الفس��ا ُد يف تولي ِة قُـ ِّي��دت ،ف�لا ت
َ
اىل ثالثـ�� ِة أمـ��ورٍ،
ِ
حكَّـام ،مماَّ
ب يف ال ُّدولـ ِة بال ِّرش��ـو ِة املقـدم ِة لل ُ
مناص َ

وبش��ـفافيـ ٍة ِ
َّـاب
واضح ٍة ،فقد خطـب ُعمـ�� ُر ب ُن الخط ِ

ِ
صـالح هذا املـا ِل الاَّ
أدى اىل الفـوىض وكثـر ِة املغـار ِِم
واضط ِ
ج قائِـ�لاً “ :اآل انيِّ مـا وجــ��دتُ
ـراب اإلنتـا ِ
َ

ِ
وانتش��ـا ِر الل
�ين الطُّـ��رقِ ((( .كـام ر َّد
ُّصـوص وقـطَّاع َ

غياث األُمم يف التياث الظلم ،تحقيق :عبد العظيم الديب،

اإلمـا ُم ال ُ
ج ُّ
ويني ِقل َة األرزاقِ وفس��ا ِد املعيش�� ِة ووقو ِع دار الدعوة1401,,ه ،ص.488

وخ��راب ال ُعمرانِ
الفق�� ِر وامل َجاع�� ِة
ِ
ِ
وع��دم التنمي ِة اىل ((( ينظر :جعفر بن عيل الدمش��قي :اإلش��ارة اىل محاسن
بالباطلِ واالعتـدا ِء التج��ارة ،مطبع��ة املؤيد-القاه��رة1901 ،م,ص،61
ِ
حك َِّام عىل أموا ِل ال َّن ِ
اس
اس��تيال ِء ال ُ
ِ وعبدالرحم��ن بن محمد ب��ن خلون :مقدمة اب��ن خلدون،
ِ
ِ

ب تغـيرُّ ا ً يف أحـوال ال ُّدولـة
عىل أمالكهِـم ،مماَّ يُس��ـ ِّب ُ

تحقيق عبدالله محمد ،دار يعرب2004,م ،ص.128

عني ما أشـا َر الي ِه
ويس��ـو ُد الفسـا ِد يف أوضا ِع ِه((( ،وهو ُ

((( ينظ��ر :د .ف��ؤاد عبدالل��ه العم��ر :مقدم��ة يف تاري��خ

((( سورة البقرة ،آية.188 :

والتدريب,جدة1424,ه ،ص.166

((( ينظر :نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص .12

االقتص��اد االس�لامي وتطوره ،املعهد االس�لامي للبحوث

األ َّمة بكش��ف ((( احم��د بن الحس�ين بن عيل البيهقي :الس��نن الكربى،
((( ينظ��ر :احمد بن ع�لي املقريزي :اغاثة ُ

الغم��ة ،تحقي��ق ك��رم حلم��ي ،الن��ارش عني-م�صر ،ط ،1تحقي��ق محم��د عبدالق��ادر عط��ا ،,كتاب الفرائ��ض ،باب
2007م ،ص .118-117

ترجي��ح قول زيد بن ثابت عىل قول غ�يره ،رقم(،)11865

((( ينظ��ر :عبد املل��ك بن عبدالله ابو املع��ايل الجويني :دار الكتب العلمية-بريوت ،ط2003 ،3م. 210/6 ،
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ٍ
ح العا َّمـة((( .وقـد نب َّـه ال َّنب ُِّيr
حـق ،وأن الشَّ ـخصي ِة عىل املصالِـ ِ
بثـ�لاث :ان يُـؤخَـ َذ بحـ َـ ٍّق ،وان يُـعطى يف ٍّ
يُـمنـ َع مـن ِ
باطــلٍ “(((.

ِصـ��ور ٍة عـامـ�� ٍة من
الفس��ــا ِد
اإلداري ب ُ
ِّ
اىل خُطـ��ور ِة َ

اإلداري وجـو َد ِخـ�لال بيـ��انِ عقـوبـتـِ�� ِه ،إذ قال “ :من اس��ـتعملنـا ُه
بالفس��ـا ِد
اإلداري :يُقـصد
 -2الفس��ـا ُد
ِّ
َ
ُّ

ِ
ِ
االنح ِ
ـراف ِمنـكُـم عىل عـ َمـلٍ  ،فكتــمنــا ِمخيـطـاً فمـا فــوقَـه،
والوظـيفي نتيجـ َة
اإلداري
خلـلٍ يف األداء
ِّ

ِ
الواجـبات األسـاس��ـيـ ِة للعـملِ  ،وامل ُخالفـ ِة ملا كا َن غُـلـ��والً ي��أيت بِـ ِه يــ��و َم ال ِقيـامة”((( .كام أش��ـار
عـن
ِ
ني تحـ َّدثَ
َّتش��ـريعات امل
ني أو ال
َقـريـزي اىل هـذا ال َّنـو ِع من الفسـا ِد حـ َ
ـ��ص علـي��ه القوا ِعـ�� ُد أو القوانـ ُ
ت ُن ُّ
ُّ

ِ
��ب اإلداريـ�� ِة والديـنيـة
ح ،وتجـ��ا ُو ِز املصلـحـ�� ِة العامـ�� ِة اىل عن ظا ِهـ��ر ِة ِش��ـرا ِء
املنـاص ِ
أو اللوائِـ�� ِ
ٍ
��ـلوك ُمـنحر ٍ
ثـل الـوِزار ِة والقـضـا ِء والوِاليـ ِة
ِف يقـو ُم بال ِّرشـو ِة والبـرطيـلِ ِ ،م َ
خاص�� ٍة ،من ِخـال ِل ُس
مصلحـ ٍة
َّ
َّـ��ب علـي��ه وقو ِعـ ِه يف وال ِّنـيابـ ِة وسـائِ ِر األعمـا ِل(((.
املوظـ��ف
بـ�� ِه
ُ
ُّ
االداري ،ويرتت ُ
ٍ
خالفـات تنظـيمي ٍة ،أو ماليـ ٍة ،أو ُسـلوكـي ٍة(((.
ُم

يل بأنَّ�� ُهَ :
ذلك
 -3الفس��ا ُد امل��ا ُّ
يل :يُع َّر ُف الفس��ا ُد املا ُّ

الس ِ
ٌ
�ين واألخ�لاقِ  ،القائِ��مِ عىل
��لوك امل ُن��افيِ للقوان ِ
بريوقراط��ي
��ـلوك
اإلداري بأنَّـ��هُ :س
يُ َعـ�� َّر ُف الفس��ـا ُد
ُّ
ُّ
ٌّ
ِ
ح والواج ِ
ِبـات الوظيـفـي ِة العا َّمـ ِة،
يس��ـتهد ُف
تحقيـق منا ِفـ َع ذاتِيـ ٍة بـطُـ ُرقٍ غـيرَ شرَ عي ٍة ،اإلخـال ِل باملـصالِ�� ِ
َ

َالفات التي ت َص ُد ُر َع��نِ املوظ ِ
ِ
ح
َّف أثنا َء من ِخـال ِل اسـِتغال ِل املـا ِل
َّ��ل يف املُخ
يتمث ُ
ِ
العـام لتحقـيقِ املـصالِ ِ
ل ُبمِجمـ��لِ
الخاص��ة((( .ويتمث ُ
اإلداري
تأدي ِت ِه ملها ِّم وظيف ِت ِه ِبطُ ُرقٍ ُمختلف ٍة((( .فالفسـا ُد
َّ
َّـ��ل الفس��ـا ُد امل��ا ُّيِ
ُّ
االنتهـ��اكات املالي�� ِة ومخالفـ ِة القـوا ِع ِ
ٍ
ِ
��ـلوك ُمخالِ ٍ
ني
ـ��د والقوانـ ِ
�ين من ِخال ِل
ـف للقـوان ِ
اذا ً هـ��و اتِّبـا ُع ُس

اس��ـتغال ِل امل ُوظ ِ
ري العم��لِ
اإلداري
العـام ملو ِق ِعـ ِه وصالحياتِـ ِه عن
َّـف
ِ
ِ
ِّ
واألحكـ��ام املال َّي�� ِة التي تُ َنظِّ ُم س��ـ َ

طريـقِ قيا ِمـ�� ِه باألفعـال امل ُخالِـف�� ِة للقانـونِ  ،وخَلـقِ

ِ
عليامت
يل يف ال َّدول ِة
ومؤسس��اتِها ،و ُمخالف�� ِة التَّ
َّ
واملا ِّ

نـو ٍع مـن البـريوقـراطي ِة اإلداريـ ِة ،وإس��ـاء ِة اسـتغال ِل امل ُتعلِـ ِقة بأجهـز ِة ال َّرقـاب ِة املاليـ ِة((( .وقد أشـا َر القُـرآ ُن

ِ
ح
بسـبب
حـ ِة لـ ُه،
الس
ِ
ِ
تغـليب املصالِـ ِ
ُّ
ـلطـات امل َمـنو َ

((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.13

((( اب��و الحس��ن ع�لي بن محم��د :اإلح��كام الس��لطانية ((( مس��لم بن الحجاج بن مسلم القشريي :صحيح مسلم،
والواليات الدينية ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ص.222

كت��اب اإلم��ارة ،ب��اب تحريم هداي��ا الع�مال ،حديث رقم

((( ينظر :خلود الفليت وصديق نصار :منهج القرآن الكريم ( ،)1833تحقيق :نظر بن محمد الفاريايب ،دار طيبة ،ط،1

يف ع�لاج الفس��اد اإلداري ،املؤمتر ال��دويل األول ،كلية 2006م.465/3,

اصول الدين ،الجامعة اإلسالمية -غزة2008 ،م ،ص ((( ،345ينظر :املقريزي :مصدر سابق ،ص.117
ونور الدين كناي :مصدر سابق ،ص.13

((( ينظ��ر :د .طه فارس :اس��س مكافحة الفس��اد اإلداري

حسني :مصدر سابق ،ص.3

((( ينظر :د .صربينة :مصدر س��ابق ،ص .226وناجي بن

((( ينظر :د .صربينة :مصدر س��ابق ،ص ،225وناجي بن واملايل يف ضوء السنة النبوية .شبكة األلوكة ،ص.8

102

«اآلثار اإلقتصادية للفساد في المنظور اإلقتصادي اإلسالمي»

م.د .بهاء الدين بكر حسني

ِ
لالحتـ��كارات اإلقتصادي�� ِة
َّ��ل َرم َزهُ ُمـنحـرِفـ�� ٍة و ُمس��ـتغـل ٍة
الكـري�� ُم اىل ه��ذا ال َّنـو ِع من الفس��ا ِد الذي َمث َ

ِ
ِ
قــ��ارو َن يف قولـِ ِه عن ُهَ « :ولاَ ت َ ْبـغِ الْف ََس��ـا َد فيِ الأْ َ ْر ِ
تحقـيق منا ِفـ َع
تس��ـتهد ُف
َّـاعـات األعمـا ِل التي
ض وقط
َ
إِ َّن اللَّـ�� َه لاَ يُ ِ
س��ـاب مصلحـ ِة امل ُجتـمعِ.
خاص ٍة ،عىل ِح
ـ��ب الْ ُمفْس��ـِ ِدي َن»((( .ل ِكـ َّن قـارو َن ر َّد اقتصاديـ ٍة
ِ
َّ
ـح ُّ
ٍ
قائِالً« :ق َ
كيانات
الس��لط ِة اإلقتصادي�� ِة يف
ج ُم عن تركُّ ِز ُّ
َال إِنمَّ َـا أُوتِيتُـ ُه َعلىَ ِعـل ْـمٍ ِعن ْـ ِدي»((( ،فجـا َءهُ وهـ��و ين ُ

ال ِع
ُل أو القطَّا ِع ِّي،
ُ
ـق��اب يف قـولِـ ِه تعاىل  “ :فَخَس�� َـفْن َـا بِـ�� ِه َوبِـ َدار ِِه احتكاري�� ٍة،
ُ
تعمل عىل امل ُس��توى ال��ك يِّ ِّ

(((
ـي.
الأْ َ ْر َ
ض” ألنَّـه مث ََّل رمـ َز الفسـا ِد املـالِ ِّ

جـ�� ُم ع��ن احتـاللِه��ا جانبـ��اً كبـ�يرا ً من
وكذل��ك ين ُ

غياب لدو ِر ال َّرقاب ِة وضَ ِ
ِ
عف
القـرارات التي تتخذُها ،مع
 -4الفس��ـا ُد
اإلقتصـادي
اإلقتصاديُ :عـ ِّرف الفس��ـا ُد
ٍ
ُّ
ُّ

ِ
الوحيـد ضواب ِ
ُ
وعـدم امل ُس��ـاءل ِة عليهـا ،ســوا ٌء كاـنـت
ِـطها،
الهـدف
ي هـ�� َو
ُ
بأنَّـ��ه:
جعـل الجانِ ِ
ِ
ـب املـا ِّد ِّ

ِ
ي دو َن ُمـراعـ��ا ٍة للضَّ ـواب ِ
ِ
العـام أو
الكيانــات تابع ٌة للقطَّـا ِع
ِـ��ط هـذه
الخـاص(((.
لل َّن
ِ
ِّ
ش��ـاط اإلقتـص��ا ِد ِّ
ُ
الق��ول أ َّن جمي َع هذ ِه
الشَّ ��ـرعيـ ِة الَّ ِت��ي ت ُنـظِّـ��م أحكـ��ا َم املـ��ا ِل ،ودو َن م��ن ِخـال ِل ما ت َقـ�� َّدم فانَّه مُي ِك ُن
خلٍ
الفسا ِد ،ال مُي ِك ُن الف َ
َصل بينها ،لوجو ِد تدا ُ
اعتب��ا ٍر لِل ِق َيـ��مِ واملـبـ��ادئِ األخالقيـ�� ِة يف اإلقتـصا ِد األنوا ِع من َ
ٍ
وتش��ابُ ٍ
وتعقيد يف ما بينها ،فك ُُّل ن��و ٍع يُغذي اآلخ َر،
ك
اإلسـالمي(((.
ِّ
اإلقتصادي يف األعمـ��ا ِل املنـافـِي ِة وهذ ِه األنوا ُع جمي ُعها تؤكِّ ُد عىل حقيـقـ ِة ِ
واحـد ٍة ،وهي
يَـتـمثَّ��ل الفس��ـا ُد
ُّ

يل أ َّن للفس��ـا ِد وجهـاً ِ
ِ
ِ
االنحـراف عن
واحـدا ً ،يتمـث َُّل يف
ش��ـاط
ملبـ��ادئِ مامرس��ـ ِة ال َّن
ِّ
اإلقتـص��ادي وامل��ا ِّ
ِ
ِ
واألنظـمة ِـ وال ِقـي َـمِ التي يتب ّن َــاها
ني
رشيعات اإلقتصاديَّ�� ِة امل ُت َعلِّ َق ِة الشَّ ـرائ ِـعِ والقوانـ ِ
لل َّدولَ ِة ،وللقوان ِ
�ين والتَّ
ِ
بذلِ َ
��ك ،من ِقب��لِ
بع��ض األف��را ِدَ ،س��عياً ورا ِء التَّعاظُمِ

ِـغـ��ض ال َّنـظـ ِر عـن مصـ��د ِر أو مجـا ِل
املجتـم�� ُع ،ب
ِّ

ِ
االنحـراف ،س��ـوا ٌء أكـان سـيـاسـيـاً أو اداريـاً أو
حس��ـاب عوامـِ َل أُخـرى كثري ٍة هذا
الس��ـريعِ عىل
ِ
بحي َّ
ال ِّر ِّ
َ
ـش مـاليـاً أو اقـتصاديـاً(((.
ثـ��ل ال ِغ ِّ
وذل��ك ِم َ
أه ُّمـه��ا مصلحـ�� ُة املجتمـ��ع،

ب م��ن مظا ِهـ ُر الفسـا ِد :تتنـو ُع مظا ِهـ ُر الفسـاد بتنـو ِع مجاالتِ ِه،
ـج��اري ،والتَّال ُع ِ
ـ��ب باألس��ـعارِ ،والتَّـهـ�� ُّر ِ
التِّ
ِّ
ٍ
رصها يف ش��ـكلٍ
واحد،
ال ُعشور(ال ُّر
ِ
س��ـوم ال ُ
جمـ ُركِ َّيـ�� ِة) ،واالح ِتكـ��ارِ ،وغ�يرِ وتعـ ُّد ِد اطـراف ِـ ِه ،وال ميك ُن ح ُ
ٍ
ٌ
َ
اتفق العاملُ عىل
فهناك
مبامرس��ـات
َّـق
فالفس��ـا ُد
ذلك(((.
وص َو ٌر ومظا ِه َر متع ِّددةَ ،
اإلقتصادي اذا ً يتعل ُ
أشكال ُ
ُّ
َ
حسني :مصدر سابق ،ص.13

ِ
ح َل تجريمٍ يف قوانـي ِنها وتشـريعاتِها،
تحديدها ،فكانت َم َ

((( سورة القصص ،آية.78 :

االختـالس،
والصو ِر للفسـا ِد هي :ال ِّرشـوةُ،
املظا ِهــ ِر
ُّ
ُ

((( سورة القصص ،آية.77 :
((( سورة القصص ،آية.81 :

((( ينظر :الفاتح محمد عثامن :مصدر سابق ،ص.138

((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.14-13

زياد ًة عىل تجـرميِها يف القوانـني ال ُّدوليـ ِة .وأهـ ُّم هذ ِه

((( ينظر :نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.13
((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.92
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ُ
الس��ـرقـةُ،
السـياسـي ُة
السـياسـي ُة :ت ُ َعـ ُّد
االحتـيال ،التزوـيـ ُر ،االبتـ��زازُ ،املحابـاةُ-1 ،
ُ
األس��ـباب ِّ
ُ
األس��ـباب ِّ

ُ
ُ
اس��ـتغالل ال ُّنفـوذ،
املحسـوبيةُ ،الوسـاطةٌ،
األس��ـباب الرئيس��ـي ِة لظهـ��و ِر الفس��ـا ِد
ِ
اسـتغالل أحـ�� َد أهـ��مِ

ِ
الوظيـف ِة العا َّمة ،سو ُء
املناس��ب َة
ُ��ق البيئ َة
ِ
استخدام واستغال ِل املا ِل العا ِّم ،ومامرس��ـت ِه ،والت��ي مُي ِك�� ُن أن تخل َ

األس��باب ترتب ُ
جمـ ُريك ،ال ِغ ُّ
تبييض األموا ِل،
ط
ـش والخصب�� َة ل ُه ،وذل��ك نظرا ً أل َّن ه��ذ ِه
التهـريب ،التهـ ُّر ِ
ِ
ُ
ب ال ُ
ُ

��ـخصيات ِ
ِ
سـيب والتَّـراخي يف األدا ِء
��يايس ،من
الس
الوظيفيُ ،سو ُء وتقتـ��ر ُن بالشَّ
ـجاري ،التَّ
التِّ
ُّ
ذات الُّنف��و ِذ ِّ
ُ
ِّ
ِّ
ِ
ٍ
ٍ
السـلط ِة ،بي ُع
املناص ِ
��لطات ترشيعي�� ٍة أو قضائي ٍة،
ُوم��ات تنفيذي ٍة ،أو ُس
حك
ِ
اسـتخدام ُّ
ب ،تبـذي ُر املا ِل العـامُ ،

ِ
ِ
الهـ��رم يف ال َّدول�� ِة ،والتي متلِ ُ
الص
احتكـ��ا ُر
ـ��ك القـرا َر
ِّ��ل ِقم�� َة
الس��ـري ِة ،تمُ َث ُ
ِ
املنـاقص��ات ،عقـ�� ُد َّ
فقـات ِّ
تس��ـجيل األُصـو ِل العقـاري ِة واملاليـ ِة بأسـام ِء األبنـا ِء
ُ
السـياس��ـي فيها ،ولها القُـدر ُة الكبيـر ُة عىل تش��ـريـعِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ـ��ب
والزوجـ��ات واملقربـ�ين ،التَّـال ُع ِ
ني التي متنـ ُع انتش��ـا َر الفسـا ِد.
بعـض القوانـ ِ
بامليـزانيـ��ات أو الغـا ِء
ِ
ِ
ِ
ِ
ني لحـاميـ ِة
سـابـات والقوانـ ِ
والح
املناس��ـب ِة النتش��ـار ِِه
الفاسـدين ،فُـقـدان أو ت ُـس��ـا ِعـ ُد عىل خلـقِ البيئـ ِة

الشَّ ـفا ِف َّيـ ِة ،عـد ُم املحـاسـب ِة واملسـاءل ِة وغـريِها(((.

أسـباب الفسـا ِد وخصائِ ِ
ص ِه:
•املطلب الثالث:
ُ

ِ
وانتعاش��ـ ِه ،وذلك ا َّما لضَ ِ
السـياسـي ِة لدى
عـف اإلراد ِة ِّ

القـ��اد ِة يف محاربـ�� ِة الفس��ـا ِد ،نظـرا ً الش��ـرتاكِهِم يف

ُ
يتن��اول ه��ذا
ِ
��ـخيص ،وعـدم مناسـب ِتهِم
أس��ـباب الفس��ـا ِد قضايـا ُه ،أو لضعـ ِفهِم الشَّ
ِ
املطلب دراس�� َة أهـمِ
ُّ

ودواف ِع ِه ،ثم بيـانِ أهـ ِّم خصائِ ِ
ص ِه.

ِ
للقيـام بهـذا الـدو ُر الكبريِ
وفرض سياد ِة القانونِ (((.
ِ

أسـباب الفسـا ِد ودوا ِفـعه :تتعـ َّد ُد
السـياس��ـي هـو
ِ
ُ
األسـباب والدوا ِفـعِ م��ن جه�� ٍة أُخ��رى يُعـ�� ُّد االس��ـتبداد ِّ

ِ
املؤديـ ِة للفســا ِد نتيجـ َة تأث ُّـرِهـا بالظ
السـياس��ـي ِة التي تـؤ ِّدي
ُّـروف ِّ
السـياسـي ِة اآلخـ ُر أحـ َد أهـ��مِ املظا ِهـر ِّ
واإلداريـ ِة واإلقتصاديـ ِة واإلجتـامعي ِة ،لذلـك ال مُي ِك ُن اىل ظُهـ��و ِر الفس��ـا ِد كام يف صـور ِة ِفرع��ونَ ،ذلك أ َّن

الفاس ِ
ِ
تحـديـ ُد
��د مين ُع الجهاتَ الرقابي َة من
يايس
ِ
أس��ــباب الفسـا ِد بش��ـكلٍ دقيـقٍ و ُمـحـ َّد ٍد ،االس��تبدا َد ِّ
الس ِّ
ِ
حـاالت الفس��ـا ِد
ي دو َرهـا ال َّرقـ��ابيِ َّ إلبـرا ِز
نظـرا ً ملا مُ َ
يثِّلُ ُه الفس��ـا ُد م��ن ظا ِهـر ٍة اجتامعي ٍة يف غاي ِة أن تـ��ؤ ِّد َ
التَّـش��ـابُ ِ
ٍ
ِ
الجهـات مبثابـ ِة امل ُتسـترِّ ِ
واختـالف يف وكشـ ِفها ،لذلك تكـو ُن هذه
ـك ،وم��ا يُـرا ِفـق�� ُه من تبـايُ��نٍ
ِ
حكُّـومـ�� ِة((( .كام أ َّن
النفـس البش��ـري ِة والبيـئ ِة املحيـط ِة بها((( .لكن مُ
يك ُن عىل الفس��ـا ِد ال��ذي تمُ ارس�� ُـ ُه ال ُ
ِذك ِر أهـمِ َ
األسـباب وكام يأيت:
تلك
ِ

((( ينظ��ر :محم��د جمعة عب��دو :مصدر س��ابق ،ص،17

((( ينظ��ر :نورالدين كن��اي :مصدر س��ابق ،ص ،6وخالد والفاتح محمد عثامن :مصدر سابق.139 ،

عيادة :مصدر س��ابق ،ص .93-92ومحم��د جمعة عبدو ((( :ينظر :د .احمد عبدالله سلامن و د .احمد صبيح عطية:

مصدر سابق ،ص.35

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.99

مدركات الفس��اد اإلقتصادي يف العراق-األس��باب وآليات

املعالجة ،جامعة واسط ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،ص.4
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ني يف املوا ِقـ��عِ امل ُه َّمـ�� ِة يف ال ُّدولـ ِة كام أ َّن عـدم اس��ـتـقاللية القضـاء ،يؤ ِّدي اىل انتش��ـا ِر
�ين االداريـ َ
تعيـ َ

ويهيئ الجـ َّو املالئِـ َم
والتنظـيمي ،وليـس الفسـا ِد بشـكلٍ كبـريٍ،
ـياس��ـي
الس
ُ
بنـ��ا ًء عىل االنتـ�ما ِء ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ُحـاسـب ِة(((،
النتعاش الفسـا ِد
األس��ـباب املؤدي ِة
الكفـاءةُ ،يُع ُّد من
يـاب الشَّ ��ـفا ِف َّي ِة وامل
النتعاشـ ِه،
ِ
ِ
بسـبب ِغ ِ
َ
املتمثِّلِ بالوس��ـاط ِة ،او املحس��ـوبي ِة ،او الِّرش��ـو ِة((( .لهذا حـذَّر الرس��ـول rم��ن خطـور ِة ذل��ك يف قولِـ ِه”:
ٍ
وقـ��اض يف
األس��ـاس القُضـ��ا ُة ث َالث َـ��ةٌ ،قاضيـ��انِ يف ال َّنـ��ارِ،
ُ
ومن هنا فا َّن االس��ـال َم
يجعـل من الحا ِكـمِ
َ
َ
جـنـ ِة”(((.
األول يف صـال ِ
ح واسـتقام ِة ا ُمـو ِر ال َّدولـ ِة واملجتمـعِ ،ال َّ
االس��ـباب اإلداريـ ُة :تنشـأُ
األس��ـباب اإلداريَّـ ُة من
َّـ��اب ريض الله عنه -2
لذلك فقـ��د
كتـب عمـ ُر ب ُن الخط ِ
ُ
ُ
َ

ِ
ـظـام ِ
نفس��ـ ِه ،س��ـوا ٌء أكـا َن جِهـ��ازا ً اداريـاً
داخـلِ ال ِّن
لواليـ�� ِه أيب ُموس��ـى األش��ـعريريض الله عن��ه فقال”:
ِ

أس��ـباب
اإلمـام ،م��ا أ َّدى اإلمـا ُم اىل الل ِه ،أم ع�لى ُمس��ـتوى اإلدار ِة العا َّمـ�� ِة .وت َرجِـ ُع
ال َّرعيـ�� ُة ُمـؤديـ ٌة اىل
ِ
ُ
ِ
وكتـب ل ُه أيضـ��اً « :وإيَّ َ
اإلجـراءات ال ُّروتيـني ِة املع ّق َـد ِة،
ـاك ان الفس��ـا ِد اإلداريَّـ ِة اىل
ف��اذا َرت َـ َع رتـعـ��وا”(((،
َ
وحـها ِ
وعـدم وضُ ِ
حـكُّـومي ِة ،واىل
ت َرت َـ�� َع ،فيـرت َـ�� ُع ُع َّمـالُك»((( .وع��ن علرييض الله عنه
ِ
داخـ��ل األجهـز ِة ال ُ
ِ
ني والتَّرشي َع ِ
ِ
عليامت وتع ُّددها،
ُـموض القـوانـ ِ
ح الـوال ِة”((( ،غ
قال“ :فليسـت
تـصلح ال َّرعيـ ُة إالَّ بِـصال ِ
ات والتَّ
ُ

اإلداري اىل ِ
ُ
تفسـريِها بشـكلٍ
َّـف
حولَ ُه ،مماَّ قد يـدفـ ُع املوظ َ
صل َُحَ ،
فاملسؤول هو القدو ُة لغري ِه ،ان َ
َّ
صل َُح من َ

الخـاص ِة،
ـ��ف حقيقـتَه��ا ،لتحقـيقِ املـصلح�� ِة
يل  yيُخـالِ ُ
َّ
وان فس َد ،فس�� َد املجتـم ُع كُـلُّه ،وهذا ما أك َّـد ُه ع ٌ
سـاب املـصلحـ ِة العـا َّمــة((( .كام أ َّن تشـابُ ِ
ك
َعفــفت فعفُّـوا ،عىل ِح
يف قولِـ ِه ل ُعـمـرريض الله عنه  ”:انَّـك
ِ
َ
ولو رتـعـت لرتـعـوا»(((.

ِ
ِ
للـوح��دات اإلداريَّـ��ة،
االختصاص��ات التنـظيمي�� ِة

((( ينظر :خلود الفليت :مصدر سابق ،ص.347

ِ
ِ
واملس��ـؤوليـات الوظيـفي ِة،
االختـصاصات
وضـ��وح

يف األحادي��ث واآلثار ،تحقيق :حمد ب��ن عبدالله الجمعة،

يُؤ ِّدي اىل امكان َّي ِة اس��تغال ِل ال َوظيف�� ِة ال َعا َّم ِة لتحـقـيقِ

وعـدم
وغيـ��اب األدلَّـة اإلجـرائية امل ُنظِّ َـم�� ِة للعـملِ ،
ِ
ِ

ُـ��ل ذلك
((( اب��ن ايب ش��يبة عبدالل��ه بن محمد :الكت��اب املصنف واالعتـمـ��اد ع�لى الفـرديـ�� ِة يف الـعم��لِ  ،ك ُّ
كتاب الزهد ،باب كالم عمر ،رقم( ،)34449مكتبة الرشد-
الرياض ،ط2004 ،1م.94/7 ،

((( ابن ايب ش��يبة :مصدر س��ابق ،كت��اب الزهد ،باب كالم ((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.15
عمر ،رقم(.94/7 ،)34448

((( الحاك��م النيس��ابوري :املس��تدرك ع�لى الصحيحني،

الصالح ،دار الكتاب ،القاهرة ،ط4,2004م ،ص.333

دار الكت��ب العلمي��ة,ط2002 ،2م .122/5 ،صحيح عىل

رقم(.94/7 ،)33444

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.104

((( الرشي��ف ال��ريض :نه��ج البالغة ،ضبط��ه :د .صبحي تحقيق :مصطفى عبدالقادر ،كتاب األحكام ،رقم(،)7095
((( اب��ن ايب ش��يبة :مص��در س��ابق ،كت��اب الزه��د ،رشط مسلم .ورواه األربعة.
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الخـاصـ ِة(((.
ح
املـصالِ ِ
َّ
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ِ
ج
ـب أحـ َد
عىل امل ُس��ـتخـر ِ
واملصـروف((( ،فقد َ
حاس َ

السـعا ِة لل َّزكا ِة عندما قال له :هذا مالُكُـم وهذا هديـةٌ،
من جِه ٍة أُخرى فا َّن وجـو َد هيكـلي ٍة تنظيـمي ٍة يَ ُس��ـو ُدها
ُّ
َس��ـت يف بَ ِ
يت َ
ُ
أبيك
رس��ـول اللهﷺ ”:فهـلاَّ َجل
الوظـيفي ،وال ُّروتيـنِ  ،واملركـزي ِة الشَّ ��ـديد ِة فقال
التَّـر ُّهـ��ل
َ
ِّ
َ
يف اإلدار ِة ،يؤ ِّدي اىل اتِّس��ا ِع ُس��لط ِة اتخ��ا ِذ القرا ِر مبا وأُ ِّم َ
ُـن��ت صادقـاً”(((.
��ك  ،حتى
تأتي��ك هديتُـك ان ك َ

ـديق ريض الله عنه معـا َذ ب َن جـبلٍ
رقيـب وقد
امرس ِة الفسـا ِد دو َن
ٍ
الص ُ
حاس��ـب ِّ
يُس��ا ِه ُم يف التَّشجيعِ عىل ُم َ
َ

طلب من ُه ان
غيـاب امل ُسـاءلـ ِة العا َّمـ ِة (((.ذلك ريض الل��ه عنه عنـدما جـا َء من اليمـنِ  ،إذ
حسـيب ،يف ِظ ِّل
أو
ٍ
ِ
َ
ات املمـنوحـ ِة يـرفـ َع ل ُه ِ
والص ِ
ِ
ـالح َّي ِ
ِ
الح
ضبط اإلدار ِة
س��ـاب((( .وكجز ٍء من مهمة
ني
بعـض القـوانـ ِ
أ َّن سـياد َة
َّ
َ

ِ
وح ِ
ِ
ـف��ظ املـا ِل العــام ،فقد تش��ـ َّد َد ُعمر بن الخطاب
بعـض الخـدمات العا َّمـ ِة،
ملوظَّـفي ال ُّدولـ ِة لتقـديـمِ
ِ
ِ
ومختـلف ريض الله عنه يف محاس��ـب ِة الولاَّ ِة واحصـا ِء ثرواتـِهِم
ـراخيص
خاص�� ًة يف ما يتـعل ُ
َّ��ق بإعـط��ا ِء التَّ
َّ
ِ
الصالح َّي ِ
ـات ومشـاطَـرتِـهِم يف مالِهـِم اذا ما زا َد ومنـا بصـور ٍة غـري
الوثائِـ��قِ ال َّرس��ـمي ِة ،يُعـطي
ـ��ب َّ
صـاح َ
ِ
واملـاوردي عىل
��ــف
الس��ـيطـر ِة ع�لى
يوس َ
ُّ
حكـوم َّيـ ِة ،طبيـعي�� ٍة((( .كام أكـ�� َد ابو ُ
درجـ ًة م��ن َّ
األنش��ـط ِة ال ُ
ظام أهميـ�� ِة مراجعـ ِة ال��ولاَّ ِة ومتابعتـِهِم وتفق ِ
ُـ��د أدائـهِـم،
مماَّ ق��د يدف ُعـ ُه للفس��ـا ِد،
خاص ًة يف ِظ ِّل قُص��و ِر نِ ِ
َّ

(((
بي ﷺ وخلفائِـ ِه ومعاقـب ِة من أسـا َء ِمنهـم(((.
التَّدقيقِ وامل َ
ُحاس��ب ِة  .لذلك كا َن ال َّن ُّ
ال َّر ِ
تلعـب الظ ُ
ُّـروف اإلقتصادي ُة
األسـباب اإلقتصادي ُة:
اش��ـدو َن (رضيِ َ الل ُه عنهم) يُتابِـعو َن أُمـو َر ُولاَّ تِـهِم -3
ُ
ُ

مبحاس��ـب ِتهِم خوفاً من وقو ِعهِم املرتدي�� ُة للمجتم��عِ دورا ً هام��اً يف انتش��ا ِر الفس��ـاد،
بأنف ُِسـهم ،ويقومـو َن ُ
الفس��ا ِد ،ويحذِّرونَ ُه��م م��ن ذلك .ق��ال ﷺ  ”:من
يف َ

((( ابن قيم الجوزية :الطرق الحكمية يف السياسة الرشعية،

اس��تَ َعملنا ُه ِمنكُ��م عىل عمـ��لٍ  ،فكتـمن��ا ِمخيـطا ً فام تحقي��ق نايف ب��ن احمد الحم��د ،دار ع��امل الفوائد-جدة،

فـوقـ�� ُه ،كان غُـلُوالً يأيت ب ِه ي��و َم الِقيا َم ِة”((( .وكانﷺ ص.209

حـاسـب ُهم ((( محمد بن اسامعيل البخاري :صحيح البخاري ،كتاب
يس��تَوفيِ ِ
ِ
الح
س��اب عىل عمـلِ ال ُعمـال ،ويُ
َ
الحيل ،باب احتيال العامل ليهدي له ،حديث رقم()6613
 ،دار ابن كثري ،بريوت-لبنان.364 /2 ،

((( ينظ��ر :د .احم��د عبدالل��ه و د .احمد صبي��ح :مصدر ((( ينظر :محمد عبدالحي الكتاين :نظام الحكومة النبوية،
سابق ،ص.5

تحقي��ق د .عبدالل��ه الخال��دي ،دار األرقم-ب�يروت ،ط،1

سابق ،ص ،4وخالد عيادة :مصدر سابق ،ص.104

((( ينظ��ر :ابو عبيد القاس��م بن س�لام :األم��وال ،تحقيق:

((( ينظ��ر :د .احم��د عبدالل��ه و د .احمد صبي��ح :مصدر .237/1
((( ينظر :ناجي بن حسني :مصدر سابق ،ص.14

خليل محمد هراس ،دار الفكر-بريوت ،ص.361

((( مسلم بن الحجاج :مصدر س��ابق ،كتاب اإلمارة ،باب ((( ينظ��ر :ابو يوس��ف يعقوب ب��ن ابراهيم :الخ��راج ،دار
تحريم هدايا العامل ،حديث رقم(.465/3 ،)1833

املعرفة -بريوت1979,م .ص.15
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ِ
ِ
تكالـيف املعيش��ـ ِة ،هي من أهـمِ العوا ِمـلِ اإلقتصادي ِة
أحـ��د الدوا ِفـعِ امله َّم�� ِة ورا َء ظُهور ِِه ،ومتث ُِّل
بوص ِفـها
البا ِعثَ
ارتكـاب جرائِـ َم الفسـا ِد،
بعض األفـرا ِد اىل
ِ
األس��ايس لكثريٍ من مظا ِهر ِِه ،من ِخـال ِل توجي ِه التي تدفـ ُع َ
َّ

ِ
الفس��ا ِد ،كام أ َّن للحصـو ِل عىل مصد ِر دخـلٍ بطريقـ ٍة غـري ش��ـرعيـ ٍة،
��ـلوك األفرا ِد نح َو
ُس
ِ
ارت��كاب جرمي َة َ

ِ
ـب وال ُنف ُـو ِذ والوظيفـ ِة،
ب عن طـريقِ اس��ـتغال ِل
املناص ِ
تدخ َُل ال َّدول ِة يف الحيا ِة اإلقتصادي ِة هو اآلخ َـ ُر يُس��ـ ِّب ُ
ِ
اس��تعراض ألبر ِز َ
الحـاصلِ لديهِـمِ يف تلبـي ِة احتياجاتِـه ِـم
األسـباب لسـ ِّد العجـ ِز
تلك
الفسـا َد ،ويف ما يأيت
ِ
ٌ
اإلقتصادي ِة:

الحياتـيـ ِة(((.

ِ
َّـ��روات ،يُس��ـا ِهمِ يف بـرو ِز
خـلِ ال َّدولـ ِة يف الحيا ِة اإلقتصادي ِة ،والذي ك�ما أ َّن ُس��ــوء توزيـعِ الث
أ -ات ِّسـا ُع تد ُّ
حـ َد العوا ِمـلِ ال َّرئيس��ـي ِة لظهو ِر الفس��ـا ِد ،إذ أنَّها ِفـئ�� ٍة ذاتَ ثـ��را ٍء ِ
فاح ٍ
تعيـ��ش
ُ
ـ��ش يف ُمقابـِ��لِ ِفـئـ�� ٍة
يُعـ ُّد أ َ

تحـت خـ�� ِّ
بعـض األفـرا ِد اىل
ط الفـقـرِ ،مماَّ يـدفـ�� ُع
ني فيه��ا باس��ـتغال ِل نفـو ِذ ِهم
َ
َ
تُـعط��ي فُـرص�� ًة للقامئـ َ

ِ
ِ
ِ
َّـروات ِبطُـ ُرقٍ
حـصو ِل عىل األمـ��وا ِل والث
ومناص ِبهِم لالس��تفاد ِة منها((( .ذل��ك أ َّن وضـ َع
بعـض ُمـحاولـ�� ِة ال ُ
القـيو ِد والقوا ِع ِ
جهـ ِة هذا الوا ِقـ��عِ اإلجتمـا ِع ِّي
ـد عىل اس��ـتغـال ِل املـوا ِر ِد اإلقتصادي ِة غـري مش��ـروعـ ٍة ،ملوا َ

ني ،امل ِ
ُجـح ِ
بس��ـبب ازديـ��ا ِد الفـجـ��و ٍة الطبـقي ِة بيـن
ف،
ِ
يف املجتـم��عِ ،وحرصِهـ��ا يف أيـ��دي املس��ـؤول َ
ح ال ُّرخ ِ
جعِ ال َّدول ِة ع��ن دورِها
َـ��ص اف��را ِد امل ُـجتم��عِ ،يف ِظ ِّ
حـ ُه��م قـ��و ًة احتـكاريَّـ�� ًة يف مـنـ�� ِ
ـ��ل ترا ُ
مينـ ُ
اإلجتامعي ،مماَّ س ُيؤ ِّدي حتامً اىل ظُهو ِر الفسا ِد بشتى
ج أو التَّس��ويقِ وغريِ ذلـك
ح وحقـوقِ اإلنتـا ِ
والتَّـصاري ِ
ِّ
س��ــبب
صور ِِه ،ويُع ِّز ُز من انتش��ـار ِِه((( .ومن هنا نُدر ُِك
لألفــرا ِد ،م َّمـا يُــمكِّـ ُن املســؤوليـن من ُممـارسـ ِة ُ
َ
ني من ِق َبلِ ُعـمـ َر
الفسـا ِد بأشــكالِـ ِه املخـتـلِف ِة وبِـصـور ِِه املتعــ ِّدد ِة،
عـدم توزيعِ َ
ِ
السوا ِد عىل الفاتح َ
أرض َّ

الخاصـ ِة ،من ِخـال ِل ِ
ِ
أخـذ ب��نِ الخطَّـابِريض الله عن��ه (((الذي اس��ـتن َد عىل قولِ ِه
ـب
حصـو ِل عىل
املكـاس ِ
َّ
لل ُ

ِ
ال ِّرشـو ِة مـن األفـرا ِد لتخطِّـي َ
تلك
اإلجـراءات(((.

تعاىل« :كَـي ال يكـو َن ُدولـ ًة بيـن األغنـياء ِمنكـم»(((.

ُ
أسـباب
ب -األوض��ا ُع اإلقتصاديـ�� ُة واملعيش��ــي ُة املرتديـ�� ُة بنا ًء عىل ما تقـ َّدم مُي ِك ُن
ِ
القول ا َّن مـدى تفاقُـمِ

ح ُّد من قُـدر ِة ال َّدولـ ِة
املعيـيش لألفـرا ِد يكـو ُن الفس��ـا ِد يف جانِبِها
لألفــرا ِد :إ َّن تــر ِّدي الوضـع
ِّ
اإلقتصادي ،يُ َ
ِّ
با ِعثـ��اً أسـاس��ـيـاً لكثـريٍ من مظا ِهـ ِر الفس��ـا ِد ،وذلك ع�لى تحقـيقِ الفعالي�� ِة اإلقتصاديـ ِة م��ن حيـثُ عدالـ ِة

ّ
لس��ـ ِّد احتياجاتِـهِم األسـاسـي ِة .فالبطالـ ُة وعـد ُم توفُّـ ِر ((( ينظر :د .احمد عبدالله ود .احمد صبيح :مصدر سابق،
العمـلِ للقـادريـ�� َن عليـه ،وحالـ�� ِة الفـقـ ِر والحاجـ ِة ص ،5ونورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.19

وانخف��اض األُج��ورِ ،وارتفا ِع ((( ينظر :نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.29
ِ
بس��بب ُس��و ِء التوزي��عِ،
ِ
((( ينظ��ر :ابو يوس��ف يعقوب بن ابراهيم :مصدر س��ابق،
((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.100

((( ينظر :الفاتح محمد عثامن :مصدر سابق ،ص.139

ص.35

((( سورة الحرش ،آية.7 :

«اآلثار اإلقتصادية للفساد في المنظور اإلقتصادي اإلسالمي»

م.د .بهاء الدين بكر حسني

107

ِ
سـهيالت ألصـدقائِـهِم
توزيعِ الثرَّ و ِة وال َّدخلِ القو ِم ِّي ،وتوفريِ ُمس��ـتوى ُمتـق ِّدم التي تُس��ـا ِهـ ُم عىل تقـديـمِ التَّ
من ال َّرفاهيـة املعـيشـيـة لألفـرا ِد(((.

وأقـربائِـهِم ك ُمجامـل ٍة اجتـامعيـ ٍة له ُـم(((.

َ
الس��ائِد ِة يف
جـز ٌء إ َّن
-4
األس��ـباب اإلجتمـاعي�� ُة :إ َّن املوظ َ
ُ
اختـ�لال ال ِق َيـ��مِ الدين َّي�� ِة واألخالق َّي�� ِة َّ
َّـ��ف هو ُ
مـ�� َن املجتمـعِ ،وال مُي ِكـ�� ُن أن ِ
األسباب امل ُ ِه َّم ِة التي تُسـا ِعـ ُد
ـل عنـ�� ُهِ ،م َّمـا امل ُجتمعِ ،يُع ُّد أيضاً م َن
ينفص َ
ِ

ِ
ِ
والعـادات يف نشـ ِر الفس��ـا ِد .ذلك أ َّن ال ِقـ َيمِ الدين َّيـة واألخالقيـة
واملعتقـدات
يجعـل ُسـلوكَـه يتأث َّـ ُر بالِقي َـم
ُ
السـائِـد ِة يف املجتمعِ ،والتي ت ُؤث ِّـر بدورِهـا يف طبيعـ ِة التي تُـ��زر ُع ِ
ـي
ـل اإلنس��ـانِ  ،تمُ ث ُ
داخ َ
َّ
ِّ��ل ال�� َّرا ِد َع الذاتِ َّ
ُس ِ
ـلوك األفـرا ِد العامـلِني(((.

ارتـكاب الفس��ـا ِد ،فاذا ما اختلَّـت هـذ ِه
املعنـوي من
ِ
َّ

ِ
ُـل ش��ـي ٍء لدى اإلنس��ـان مباحـاً بِال
أصبـح ك ٌّ
ـالقـات اإلجتامعيـ ِة وتش��ـابُـ ِكهـا مع ال ِق َيـم،
خـ��لِ ال ِع
إ َّن تدا ُ
َ

ـ��ب التمل ِ
ِ
ِ
ُّك
العالقـات املا ِّديَّـ ِة،
وضعف ال ِق َيـمِ والعقـيد ِة الدينـي ِة ،را ِدعٍ ،اش��ـباعـاً لل َّرغبـ�� ِة ال ِفطريـ�� ِة يف ُ
ح ِّ
بالسلطَ ِة واملَاِل(((.
ِّ
ب التَّ ُّف ُّر ِد ُّ
والصـ��را ِع الثَّـق��افيِ ِّ وتطـ�� ُّو ِر الحيـ��ا ِة اإلجتامعيـ�� ِة ،واالست ِئثا ِر و ُ
ح ِّ
��ص الفس��ـا ِد :من ِخـ�لا ِل ما تقـ َّد َم م��ن بيـانٍ
وانـتش��ـا ِر الثَّقافـ�� ِة اإلس��ـتهالكِ َّي ِة يف املجتمـ��عِ ،خصائـِ ُ
ِ
ملفهوم الفسـا ِد وأنوا ِعـ ِه ،مُي ِك ُن ِذكـ ِر أهـمِ الخصائِ ِ
ـص
ملخـاطـ ِر الفس��ـا ِد
ـ��ي
ـ��دام
وان ِع
ِ
ِ
الوعـ��ي اإلجتمـا ِع ِّ
ِّ

ِ
ِ
العـادات
عىل املجتمـعِ ،وبنـ��ا ِء
والتقاليـ��د وال ِقـ َيـمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخاطئ�� ِة
واملامرس��ات
واملس��ؤوليات
الواجب��ات
الس��ـائِـد ِة يف املجتمـ��عِ ع�لى امل ُباهـ��ا ِة والتفاخُـ�� ِر
َّ
ِ
انتهاك
ر عن
الت��ي يتمـ َّي ُز بهـا الفس��ـاد ،بوصفـِ ِه تعـب�ي ٌ

ِ
الخاصـ ِة للفـر ِد ،ومن أهـ ِّم هـذ ِه
ـ��ي لتحقـيقِ املصلحـ�� ِة
باملظا ِهـ��رِ ،وكذلِـ��ك ضَ
َّ
عـ��ف ال��وا ِز ِع ال ِّدي ِن ِّ
الخاصـ�� ِة ع�لى الخصـائ ِـ ِ
ص هي(((:
وتغلـي��ب املصلحـ�� ِة
��ي،
ِ
َّ
واألخـال ِق ِّ
ِ
ِ
إجـراءات الفس��ـاد
الس��ـريـ ُة والتمـوي�� ُه :إذ تتـ�� ُّم
املصلحـ ِة العا َّمـ ِة،
والتغـريات اإلجتامعيـ ِة التي تطـرأُ ِّ -1
الس��ـري ُة وال ِكتمـ��ا ُن بـوص ِفـ ِه عمـلٍ
عىل تركيـب�� ِة املجتمـعِ وتأثرياتِـها وانعكاس��ـاتِها ،ك ُُّل يف جـ ٍّو تكـتنـ ُف ُه ِّ

الس��لبي ِة تُسا ِه ُم ُمساهم ًة كبري ُة إجـرا ِم ٍي ،ويعـتـريـ ِه التَّـمـويـ ُه واالخـفــا ُء والتعـمـي ُم
هذ ِه العوا ِملِ اإلجتامعي ِة َّ

ِ
رش مظا ِه ِر الفسـا ِد((( .فاملجتمعاتُ ِ
ـف األمـ ُر.
ذات
العالقات كـي ال ينـكشـِ َ
يف ن ِ

امل ُرتا ِبطَ�� ِة ،والتي متتلِ ُ
فأغلب
ـك منظومـ�� ًة اجتامعيـ ًة قويـةً -2 ،تـعـ�� ُّد ِد أطرا ِفـ�� ِه والتـزاماتِـ�� ِه املتـبادل�� ِة:
ُ
ٍ
ِ
املؤسـس ِ
طرف ،يتمث َُّل
رث من
َـل
ـات ،وتتداخ ُ
األشـخاص فيها يف
ينصهِـ ُر
ُ
عمليات الفسا ِد تتض َّم ُن أك َ
َّ
ِ
��ب اإلداريَّـ ُة
فيه��ا ال ِعالقـ��اتُ اإلجتمـاعيـ ُة
واملنـاص ُ

((( ينظر :ناجي بن حسني :مصدر سابق ،ص.15

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.102

((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.30

((( ينظر :نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.18

وخالد عيادة :مصدر سابق ،ص.86

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.103

((( ينظ��ر :نورالدي��ن كن��اي :مصدر س��ابق ،ص،17 ،9
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ِ
��ـخـص املنـت ِفـعِ من ِفعلِ ه��ذا العملِ ملصلح ِت ِه
بالشَّ

ِ
ٌ
سهيالت التي
الخاص ِة،
وطرف آخ َر ينت ِف ُع من التَّ
َّ

ـ��ل عليهـا ِمـن هـذا ال ِفـعلِ اإلجـرا ِم ِّي كخـدمـ ٍة
يحص ُ
ُ

مقـ َّدمـ ٍة.

ـل والتَّـزويـ ُر :إذ ي ِتــ ُّم ِخـاللـ ُه
 -3الخـَديـعـَ ُة والتحايـُ ُ

ِ
ُسـتنــدات وغيـ ِر ِهـمـا.
تزويــ ُر الوثائِــقِ وامل

المبحث الثاني
اآلثـا ُر اإلقتصـادي ُة للفسـادِ  ،وآليـ ُة
معالجت ِـه فـي اإلقتصـادِ اإلسـالمِ ِّي
ِ

 -4ت َعـَدـُّ ِد مظـاهــِر ِِه :كمـا تبـيَّـن يف هـذا
ِ
وصـ��ور ِِه
املطـلب .إ َّن انتش��ـا َر الفس��ـا ِد بأنـوا ِعـ�� ِه املتعـ�� ِّدد ِة ُ
ح اإلقـتـصادي ِة للمجتـمعِ.
 -5اإلضـرا ِر باملـصالِـ ِ
ـج وآثـا ُر اقتصاديـ ٍة واجتامعيـ ٍة
املختـلفـ ِة يكـو ُن ل ُه نتائِ ُ

س��ـاب
الخاصـ�� ِة ع�لى ِح
ح
ِ
 -6تحقيـ��قِ املـصالِـ�� ِ
َّ
ِ
ُـل ُركـنٍ من أركـانِ
وسـياس��ـيـ ٍة وغيـرِها ،تؤثّـِ ُر عىل ك ِّ
ح العـا َّمـ ِة.
املـصالِ ِ
ِ
املباش��ـ ِر وغيـر
ال َّدولـ ِة واملجتـمـعِ ،وتعـو ُد بالضَّ ـر ِر
ُ -7سـرعـ ُة االنتشـارِ :فهـو ينـخُـ ُر يف أعضـا ِء الجـهـا ِز
ِ
��ـب مختـلف ٍة ومتفاوتـ ٍة.
املباش��ـ ِر عىل الجمـيعِِ ،ب ِن َس ٍ
اإلداري بالكا ِمـلِ إذا ُوجِـ َد ِ
ِّ
ِ
بعـض اآلثـا ِر اإلقتصاديـ ِة
ت البيئـ ُة املالئِـمـةُ ،وبهذا لذلـك كا َن البُـ َّد مـن دراسـ ِة

ِ
ِ
الفاس��دي َن الذي َن
ي��زدا ُد نفو ُذ
يكتس��بو َن القُ�� َّو َة اللاَّ زِم ِة امل ُـهمـ�� ِةُ ،متجـاوزي�� َن اآلثـ��ار األُخـرى ،انس��ـجاماً
ِ
للضغط عىل بقي ِة أجهز ِة اإلدار ِة.
مع عنـوانِ هـذ ِه ال ِّدراس�� ِة ،ث ُ َّم دراس�� ُة كيفـي�� ِة معالج ِة
ب لهـذ ِه اآلثـا ِر والحـ ُّد منـه ،وذلك يف
الفسـا ِد امل ُسـ ِّب ِ

❊

❊

❊

املطلبني اآلتيني:

املطلب األول :اآلثـا ُر اإلقتصاديـ ُة للفسـا ِد.

املطل��ب الث��اين :آلي��ة معالج��ة الفس��اد يف اإلقتصاد
اإلسالمي.

•املطلب األول :اآلثـا ُر اإلقتصادي ُة للفسـا ُد:

أ َّن مَ�َّم�اَّ الشَ َّ
��ك في�� ِه أ َّن لآلثـ��ا ِر اإلقتصاديـ ِة للفس��ـا ِد
الوطني،
تداعيــ��ات واضحـ ٍة وكبـري ٍة ع�لى االقتصـا ِد
ِّ

وع�لى الحيـ��ا ِة اإلقتصاديـ�� ِة واإلجتمـاعيـ�� ِة الت��ي
تش��ـمل ال َّنش��ـا َ
ط
ُ
يعيشُ ��ـها أفـ��را ُد املجتمـعِ ،والتي

واالس��ـتثامري للدولـ ِة واألفـرا ِد،
ـجاري
يل والتِّ
َّ
َّ
املـا َّ
األمـ ُر الذي س��ـيؤث ِّ ُر بش��كلٍ ُمباشرِ ٍ عىل مع�� َّد ِل ال ُّنم ِو
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وال َّدخــ��لِ
عـيـق التنـميـ َة اإلقتصاديـ َة يف البِــال ِد(((.
القوم��ي ودخـلِ الفـ��ر ِد ،وطريقـ ِة ونوعيـ ِة يُ ُ
ِّ

ـب يف تـدنِّـي مســتوى
حيـاتِـ ِه ومعيش��ـ ِتـ ِه ،ويتس��ـ َّب ُ

إ َّن الفســا َد يُ ِ
حي لالســتثام ِر
فس��ــ ُد املنــا َخ ِّ
الص ِّ

َ
الحقـيـقي والعــا ِد ِل م��ن أجــلِ املصلحـ ِة العاـ َّمـ ِة،
وذلك
كفـ��ا َء ِة اإلقتصا ِد،
ِ
بس��ــبب تأثيــر ِِه عىل توزيـعِ
ِّ
ِ
قلـل من
واالس��ــتهالك .ك�ما يُــؤ ِّدي اىل ويـزيـ�� ُد م��ن تكلُـف ِة املش��ـاريعِ ،وبالت��ايل يُ ُ
ج
ال َّدخــلِ واإلنتــا ِ

الســِ
ِ
ِ
ياســاتَ ،ومي َنـ ُع ف ِ
ُرص االس��تثام ِر الحقيق�� ِة وال َعـا ِدلَ ِة ومينـ�� ُع ُدخولِـها
قلــب
ِ
القـــرارات وتش��ـــوي ِه ّ
ِح اىل َعجلـ ِة اإلقتصا ِد وتحقــيقِ ال ُّنـمـ ِّو((( ،وقد أش��ــار
من َوض��عِ األُمـ ُـو ِر يف نِصا ِب َهـ��ا ال َ
ِـقي ،إذ ت ُـصب ُ
حقي ِّ
املقري��زي اىل ذلك يف قوله »:فاذا اضط ِ
ُـربت الطُـ ُر ُق،
جـ ُه واملحـ َّدد
الخاصـ ُة
املصلح ُة
ِّ
َّ
ُّ
املتحصلـ ُة هي املو ِّ

ِ
ُ
ــ��اس يف البـال ِد،
فــ��اق ،وانحصـر ال َّن
َعـ��ت ال ِّر
يعمـل عىل وان َقط
ُ
للقــ��رارِ ،وزياد ًة عىل ذلـك فإ َّن الفس��ـاد
ُ

ِ
َّب علي ِه غال ُء األس��ـعا ِر
الس
تشــوي ِه عقالنيـ ِة ِّ
ــياســات اإلقتصـاديـة وتوزيـعِ وظهـرت دواعي الفس��ـا ِد ،ترت َ
وخـ��راب ال ِّديـارِ»((( .فالفس��ــا ُد حني ِ
ِ
ينتش��ــ ُر يف أي
ســحب مبـالِـ َغ
ويعمــل عىل
ُ
مكتس��ــبـات التنميةـِ،
ِ
ُ

الس��ــوقِ املحليـ ِة وتهـريبـها ،م ّم َـا يعني ُمجتـمـعٍ ،يلجــأُ
ني امل ُرتَشــِني فيـ ِه
ُ
بعــض املوظَّــف َ
هائِــل ٍة ِمـن ُّ
ِ
طلـ��ب ال ِّرش��ــو ِة لقبــو ِل املش��ـاريعِ املقـ َّدمـة،
لـرؤوس أمــ��وا ٍل هائِـل ٍة اىل
ِ
خس��ـار َة ال َّدولـ�� ِة واملجتمعِ

ِ
كان يُـم ِكـ�� ُن أن ت ُس��ـتخـد ُم يف العمـلي�� ِة اإلنتـاجيـ ِة ولتسـهيلِ
صبـح
اجـراءات اإلسـتـثام ِر أمـا َم طالبي ِه ،ف ُي
ُ
ِ
ِ
توليد الفس��ا ُد عنـدها ذات طبيعـ ٍة ضار ٍة وطارد ٍة لالس��تثامرِ،
وتفتح َمجاالً لالستثامرِ ،يُسا ِه ُم يف
داخ َل البِال ِد،
ُ
ِ
دخ��لٍ
بس��بب ال ِّرش��و ِة التي متث ُِّل رضيب ُة اضافي�� ًة ت ُ
ُضاف اىل
جــ ُه
ِ
لبعض العاطلـ َ
�ين عنِ العمـلِ  ،وال��ذي يُو ِّ
ِ
ِ
جــز ًء كبيـرا ً منه
التكالـيف األصليـ ِة اللاَّ زِمـ ِة للمشـروعِ ،مام يـرفـ ُع من
لالس��ـتهالك((( .ونتيجـ ًة لهذا يُـم ِكـ ُن

ويخفـض العائــ َد عىل املسـتثـم ِر
اعتـبـا ُر اآلثـا ِر اإلقتصادي ِة للفس��ا ِد هي من أخط ِر اآلثا ِر تكلفتـ ِه اإلجامليـة،
ُ

ِ
العـزوف عن هذا
متس املجتم�� َع كُلِّياً ،وتؤث ِّ ُر علي�� ِه فتُد ِّمره ،ولبيانِ من اإلس��ـتثمـارِ ،م َّمـا يدفـعـ�� ُه اىل
التي ُّ
ِ
َ
والبحـث عن بيئ ٍة أُخرى
ذلك سيتـ ُّم ذكـر أبـر ِز وأهـم هـذه اآلثــار وكمـا يأيت :اإلسـتثـامرِ،

ينس��ـحب هـذا التأثـري
اإلقتصادي ،خاليـ ًة من الفس��ـا ِد ،وبالتـايل
 -1أثــ ُر الفســا ِد عىل التَّنمـي ِة ،وال ُّنـمــ ِو
ِّ
ُ
ج :إ َّن الفس��ــاد طـ��ار ٌد سـلباً عىل ال ُّن ُمـو والتنـمي ِة(((.
واالس��ــتثامرِ ،واإلنتــ��ا ِ

ِ
ِ
ســتويات
ِّــض من ُم
لالس��ــتثامرات ،ووجــوده يخف ُ

ــف ال ُّنـمــ ِّو
ج ،ويُض ِع ُ
اإلنتــا ِ
اإلقتصـادي ،وبالتَّــايل ((( ينظر :نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.38
ِّ

((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.40
((( املقريزي :مصدر سابق ،ص.212

((( ينظ��ر :خال��د عيادة :مص��در س��ابق ،ص ((( ،112-111ينظ��ر :نورالدين كناي :مصدر س��ابق ،ص ،40محمد
ونورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.38

جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.40
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من جهـ ٍة أُخرى فأ َّن هذ ِه ال ِّرش��و ُة التي تُشك ُِّل عبئاً كبريا ً أ َّن الفس��ـا َد عنـد انتشـار ِه س��ــيؤ ِّدي اىل اخـتـال ٍل

ِ
حـكُّـومي ِة من
عىل ميزانية املرشوعِ ،تؤث ِّ ُر س��لباً عىل الجـود ِة وزمـنِ كبـيـ�� ٍر يف حصـيـل ِة
اإليــ��رادات ال ُ
ِ
ِ
س��ـوم
مـارك ،او ال ُّر
ج
الصـحي صا ِدراتِـها ،أو من
تنفـي��ذ املش��ـروعِ ،وبهذا يفس��ـ ُد املنـ��ا ُخ ِّ
ِ
ِ
رس��ـوم ال َ
لالس��ـتثام ِر
ِ
ـس��ـات
املؤس
تحصلُها ال َّدولـ ُة من
الحقيـق��ي من أجـلِ املصـلح��ة ِـ العا َّمـ ِة اإلداريـ�� ِة التي
ِّ
ِّ
َّ

للمجتـمعِ(((.
ِ
ني ،والت��ي ي ِتـ ُّم
التِّـجاريـ�� ِة و ُم
عام�لات املواطنــ َ
ِ
يلعـ��ب الفس��ـا ُد دورا ً كبـ�يرا ً يف
ك�ما
خ َد ِ
ماـت األساسي ِة العا َّم ِة
تخفـيـ��ض اسـتـثمـارِها يف توفـريِ ال َ
ُ
ِ
ِ
ج ،وذلك عنــد وجـود
مس��ـتويات اإلنتـا ِ
الفاســدي َن املقدم�� ِة للمجتمعِ ،م�َّم�اَّ يُؤث ِّ ُر س��لباً ع�لى الق ُدر ِة
م��ن
ِ
ِ
جـها ال َّدول ُة
أصحـاب القــرا ِر يف قط َّـ��ا ِع التِّـجار ِة الخارجـي ِة ،عىل تغطي ِة
النفقات العا َّمـة الت��ي تحتا ُ

للسـلعِ املســتورد ِة ،لتس��ـيريِ أعاملـِها التِّجـاري ِة واالس��ـتثامري ِة ،حيثُ
وتح ُّك ِمـهِم بالتَّعـ ُرف ِة الجمـركيـ ِة ِّ

الســوقِ املحـيل بتكاليـف منخفـضة ،يـُؤ ِّدي الفس��ا ُد اىل ضيا ِع َمبالِـ َغ كبيـر ٍة من األمـوا ِل
إلدخالهـا اىل ُّ
ـ��ف م��ن قُــدرتِـها ع�لى التَّـناف ِ
ِ
ِم َّمـ��ا يُضـا ِع ُ
اإليـرادات
حص َل من ه��ذ ِه
ُـس مـع التي يُفتـَ ُ
رض ان تُس��تـَ َ

ُ
ج
�لي ،والذي
ح ال ِف ِ
يـحـول دون ِق ِ
يـام امل ُن ِتـ ِ
املنـتـ ِ
ئات الفاس��ــِد ِة ،م�ما يحـ ِر ُم
وتذه��ب لصالِ�� ِ
ج املحـ ِّ
ُ

باإلنتـاج ،م�ما يضطـ ُرهُ اىل
ِ
االنس��ـحاب من عمـليـ ِة خزيـن�� َة ال َّدولـ ِة من مبالِ�� َغ ها َّم ٍة ،كان��ت مُي ِك ُن ان
ِ
ِ
وانخـراطـ ِه يف
اإلنتـاج،
صفــوف العاطلـني هـو و ِمن تُستَث َم َر يف املشاريعِ التَّنموي ِة(((.
َ
اإلنفـاق
يجعـل
ُ
ب من جه ٍة أُخرى فإ َّن انتشـا َر الفسـا ِد
معـه من العاملـني((( ،وبذلك فإ َّن الفس��ـا َد يتس��ــ َّب ُ

ِ
يف
ِ
اضعـاف اإلنتـا ِ
َـج��االت التي ت ُـتـاح فيـ�� ِه الفـائِـدة
ج يف البـال ِد وطـر ِد اإلسـتثام ِر من ُه ،يتَّجـ�� ُه اىل امل
الخاص لالس��تفاد ِة من ف ُـ ِ
ويُحبِ�� ُ
َجـ��االت التي ت ِ
رص لل ُم ِ
ط جهو َد القطَّ��ا ِع
ِ
ُـحـدثُ
فس��ـدي َن ،بَـدالً من امل
ِّ
التنافـ��س
ض
األعمـا ِل ،ويقـو ِّـ ُ
اإلقتـصادي ،ويؤث ِّــر قيمـ ًة ُمضافـ ًة يف الحيـ��ا ِة اإلقتصاديـ ِة ،مام يعـني
ِّ
َ
ِ
ِ
مختــل��ف القط
ع�لى أدا ِء
ِ
تخصـيص املـوا ِر ِد
َّاعـ��ات اإلقتصاديـ�� ِة ،مماَّ أ َّن الفس��ـا َد يـؤ ِّدي اىل ُس��ـوء
ِ
إضعــاف ال ُّنـمـ�� ِّو والتَّـنـمي ِة،
س��ــبـب يف
ُ
ويخـلـق املاليـ�� ِة مبا ينف ُع املجتم َع ،من ِخال ِل اإلنفاقِ عىل
يُ
َّ

والتعليم والتش��ـغيلِ ِ
وصيانـ ِة البُنيـ ِة
الصحـ ِة
ِ
ابـعـادا ً اجتامعيـ ًة واقتصاديـ ًة وســياســي ًة خطـيـرة((( .برا ِم ِ
ج ِّ
ِ
 -2أثــ ُر الفسـا ِد عىل
إيــرادات ال َّدولـ ِة ونفقـاتِـها :األسـاسـي ِة وغيـرِها ،واالتجـا ُه بـدالً من ذلك نحـ َو
((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.40

((( ينظ��ر :د .احم��د عبدالل��ه و د .احمد صبي��ح :مصدر
سابق ،ص.7

((( ينظر :ناجي بن حسني :مصدر سابق ،ص.17

ِ
ِ
شـاطات اإلقتصادي ِة
األنشـط ِة الثَّـانوي ِة ،واغفـا ِل ال َّن
((( ينظ��ر :د .احم��د عبدالل��ه و د .احمد صبي��ح :مصدر
سابق ،ص ،8و نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.39
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الهام ِة واألكرثِ فائِد ٍة للمجتمعِ((( ،زياد ًة عىل ما تمُثِّلُ ُه يس��تت ِب ُع ذلِ َك م��ن ِقلَّ ِة دخو ِل األفرا ِد وم��وا ِر ِد ال َّدول ِة
نفقاتُ مكافَـحـ ِة الفس��ـا ِد من أعبـا ٍء عىل امليزانيـ ِة املاليَّ ِة ،وانتش��ـا ِر الفقـ ِر والبطالـ ِة وسـُو ِء األحـوا ِل
حـ ِّد الذي
العا َّم ِة ،والتي تـزيـ ُد من العـجـ ِز املايل لل َّدولـ ِة(((.
ِّ
الصحـي ِة واإلجتـامعيـ ِة ،وتفـاقُـ ِم ِه اىل ال َ
ِ
الس��ـكـانِ
جـو ِع
وسـو ِء ا َّدى اىل
ِ
خ ِ
 -3أثـ ُر الفسـا ِد عىل ارتفـا ِع نِسـب ِة التَّض ُ
هـالك نِصـف ُّ
ـمُ ،
بســبب ال ُّ
توزيـعِ ال َّدخـلِ ِ ،
ِ
فـاض قيـم ِة ال ُعملـ ِة :يـؤ ِّدي والفــقـرِ ،فأرجـ َع ذلِ َ
ـك كُـلِّـ ِه اىل الفسـا ِد((( .واىل
وانخ
جـويـ ِن ِّي اىل أ َّن
الفس��ـاد امل ُس��ـتَرشي يف املش��اريعِ االس��تثامري ِة مثـلِ ذلـك
ذهـ��ب ابـ ُن قيِّ ِ
ـ��م وال ُ
َ

ِ
وأكـل أمـوا ِل ال َّن ِ
ـب
ـاس
ُ
واإلنتاجي�� ِة والخدمي ِة اىل زي��اد ِة تكلف ِتها ،نتيجة ما الفس��ـا َد
بالبـاطـلِ يتسـبَّ ُ
ٍ
تدف ُعـه َ
وعمـوالت يف فسـا ِد املعايـش(((.
رش��ـاوي
تلك املش��ـاري ُع من
َ
ِ
ش��ـاط ومزاولتـ ِه ،وتسـهيلِ م��ن ناحيـ ٍة أُخـ��رى يُـؤ ِّدي الفس��ـا ُد اىل إث��را ِء ِقلَّ ٍة
ح لهم ببـد ِء ال َّن
للس��ـام ِ
َّ

ِ
يرتتـب علي ِه من األفرا ِد عىل
اإلجراءات امل ُرتبِط ِة باملش��ـروعِ ،مام
ِ
حس��اب الكَرث ِة م��ن املجتمعِِ ،مماَّ
ُ
ِ
ني
الس��ـلـعِ
والخدمـ��ات امل ُـقدمـ ِة ،يُس��ـا ِعـ ُد ع�لى تعـمي��قِ الفجـو ِة بيـ�� َن املالكـ َ
رفـ�� ُع اس��ـعا ِر ِّ
ِ
َّـبقي،
إذ يَـعم�� ُد امل ُس��تث ِمرو َن اىل ادخـ��ا ِل
املدفوع��ات وغيـرِهم ،و يُس��ـبِّ ُ
ب حالـ ًة ِمـ َن التمـيـي ِز الط ِّ
ضمـ َن التَّـكلُفـ ِة اإلجامليـ ِة وانتـفـا ِء العدالـ�� ِة يف التَّـوزيـعِ ِ
ال َّناجِم ِة عـنِ الفس��ـا ِد ِ
داخ َل امل ُجتمعِ .
للمش��ـروعِ ،مام س��ـيُجبِـ ُر امل ُس��ـتهلِ َك اىل دفـعِ كام يُقل ُِّل الفس��ا ُد من فُ َر ِ
الكس��ب
ص ال ُفقَرا ِء عىل
ِ

لعــ��دم مقدرتِهِـ��م ع�لى
�ين أحوالِهِـ��م،
للس��ـلعـ ِة أعـىل من تكلُـف ِتـها الحقيـقـي ِة ،وتحس ِ
ِ
ِس��ـعـ ٍر ِّ
ِ
ِ
ِسـبب تِ َ
ـل انتش��ــا ِر الفس��ـا ِد ،واقتصا ِر
للفاسـدي َن ،امل ُـنافس��ـ ِة يف ِظ ِّ
املـدفـوعـات اإلضافيـ ِة
لـك
ب
ِ
ِ
ِ
ـ��ب الرفيعـ ِة
الكس��ب ع�لى ذوي
ُــرص
وبذل��ك تـتـأث َّـ ُر الكفـ��اء ُة التَّـوزيعيـ��ةُ ،ألن جـز ًء ف
املناص ِ
ِ

ِ
والفاس��ــدي َن دون بقيــ ِة أفــرا ِد امل ُجتـمـعِِ ،م َّمــا
السع ِر سيدف ُع ُه امل ُستهلِ َك ال يكو ُن
إضافيـاً ها َّمـاً ِم َن ِّ
ٍ
لوســيط بينهمـا يســتحو ُذ يزيــ ُد من الفـقـرِ ،ويزيـ ُد من البطالـ ِة(((.
ج ،وانمَّ ا سيكو ُن
لل ُمن ِتـ ِ

َ
بس��ـبب مو ِق ِعـ ِه يف
تلـ��ك املبـالِ َغ اإلضافي ِة،
عىل
ِ

إ َّن اآلثـ��ا َر اإلقتصاديـ ِة للفس��ـا ِد ال تقتـصرِ ُ عىل

املقريزي اىل َ
تلك ما تقــ�� َّد َم فقـط ،بل تتـعـ َّداهـ��ا لتؤثـِّ َر عىل قيـم ِة
عمليـ ِة التَّب��ا ُد ِل((( ،وقد أش��ـا َر
ُّ

اآلثـ��ا ِر اإلقتصاديـ ِة للفس��ـا ِد يف معـ��ر ِ
عـدم
ِض حديثـ ِه ال ُّنقـو ِد ،ذلك أ َّن وجـو َد الفس��ـا ِد يـؤ َّدي اىل
ِ
ج ،وما
عـن
ِ
أس��ـباب ارتفـا ِع األس��ـعا ِر و ِقـل ِة اإلنتا ِ
((( ينظر :املقريزي :مصدر سابق ،ص .117

((( ينظر :نورالدين كناي :مصدر سابق ،ص.39

((( ينظ��ر :اب��ن قي��م الجوزي��ة :مصدر س��ابق ،ص،747

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.121-120

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.121-120

((( ينظر :خالد عيادة :مصدر سابق ،ص.117

والجويني :مصدر سابق ،ص.488
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السـياس��ـ ِة النقـدي�� ِة لل َّدولـ ِة بالشَّ ��ـكلِ الذي نهى رس��ـُ ُ
ول اللهﷺ عن الغُـلو ِل وشـ َّد َد عليـ ِه يف
ادارة ِّ

ِ
يضبـ ُ
التدفـقــ��ات النـقديـ�� ِة ،و ومينـ ُع ظهـو َر قولِـ ِه ملعـا ٍذريض الله عنه حيـ َن بعثَـ ُه لليمـنِ “ :ال
ط
ٌ
الس َ
ُـلـول”((( ،وقال
الس��ودا ِء)ِ ،مماَّ تُصيـبـ َّن شـيئـاً بغـريِ إذين ،فإنَّـه غ
(س��وق َّ
��وق امل��وازي لل ُعملَ ِة ُ
ُّ

ِ
انحراف قـيمـ ِة ال ُعـمل ِة عـن ُمس��ـتـواهـا أيـضـاً « :هـدايـا ال ُعـمـا ِل غُـلـو ِل»(((.
يُؤ ِّدي اىل
ُ
الق��ول أ َّن
م��ن ِخـ�لا ِل م��ا تقـ�� َّدم فإنَّ��ه مُي ِك ُن
ســمي ال
صبـح ِس��ــعـ ُرهـا ال َّر
الحقـيـقي ،حتى يُ
َ
ُّ
ِّ
املقريزي امل ِ
ُ
الوصـول اليـها
ُـحصل�� َة ال ِّنـهائيـ َة التي مُي ِكـ�� ُن
ـل قيمـتَها الحقيـقي ِة((( ،وقـد أش��ـار
مُي ِث ُ
ُّ
أيض��اً اىل آثـ��ار الفس��ـا ِد ع�لى قيم�� ِة النـقـــ��و ِد يف هـذا

وانخفـاضها ،األمـ ُر الـذي أ َّدى اىل ِسـياس ٍة نقديـ ٍة التـحلـي��لِ آلثـ��ا ِر الفس��ـا ِد ،هي التـأكي�� ُد عىل أ َّن
نقيـ��ض للتنمي�� ِة ،وهو يؤث ِّـ ُر س��ـلبـاً
س��ـيِّئـ ٍة لل َّدولـ�� ِة ،من ِخـ�لا ِل زيـ��اد ِة ك ِّمي ِتهـا يف الفس��ـا َد هو
ٌ

اإلقتصـادي من
عيـ��ق ال ُّنمـ َو
ـش فيها(((.
السـوقِ  ،وتزيـي ِفـها وال ِغ ِّ
ُ
عىل دخـلِ الفـر ِد ،ويُ
َّ
ُّ
ِ
لألنش��ـطـ ِة الطفـيـليـ�� ِة ،ويؤث ِّـ ُر
ونتيج ًة لخـطور ِة هـ��ذه اآلثـا ِر اإلقتصادي ِة املد ِّمـر ِة ِخال ِل تش��ـجي ِعـ ِه
اإلقتصـادي لل َّدولـ ِة،
خ
َ
للفس��ـا ِد ،فقـد
جعـل اإلس��ـال ُم لألمـ��وال العا َّمـ ِة كذلـك عىل تدهـو ِر املنـا ِ
ِّ
السـياس��ــة النقـديـة
حـرم�� ًة
َّ
خاص ًة من حي��ثُ حيـازتِـه��ا أو انفـا ِقها أو وعىل قيـمـ ِة ال ُعمـلـ ِة ،وعىل ِّ
ُ
املحافـظ�� ِة عليها ،إذ حـ َّر َم حيـاز ِة األمـوا ِل العـا َّم ِة للدولـة.
املطلب الثاين :آلية معالجة الفساد يف اإلقتصاد
أو الحصو ِل عليها االَّ بِـحـقٍ  ،فقـد حـ َّرم اإلس��ـالم
ال ِّرش��ـوةَ ،ملا لهـا من آثا ٍر إقتصادي�� ٍة ُم َد ِّمر ٍة ،زياد ًة اإلسالمي:

ع�لى كونِه��ا جرميـة اخالقـي��ة ،قال تع��اىل« :وال

َّ
ج ،وانطالقاً
مام
ري من العال ِ
الشك فيه أ َّن الوقاي َة خ ٌ

ِ
اإلسالمي مجموعـ ًة
بالباطلِ وتُـدلـُوا بهـا اىل من ذلك فقد تض َّم َن اإلقتصا ُد
تأكُـلوا أموالَـكُم بينـَكُ��م
ُّ

ِ
ِ
َّـ��ام لتأكُـل��وا فـَريقــاً ِمـن أمــ��وا ِل ال َّن ِ
واالس��ـرتاتيجيـات
ج
ــاس م��ن
حك ِ
اإلجـ��راءات واملنا ِهـ�� ِ
ال ُ

باإلثــ��م وانتُــم تعـلمـونَ»((( ،وق��ال ﷺ “ :لَعـَ َن
ِ
باب واما حديث ثوبان ،حديث رقم(. 213 /2,)7168
ِ
ـ��ش”((( ،وكذلك
��ـي وامل ُرتـ�ِش�يِ َ والرائِ َ
الل ُه
الراش َ

((( محمد بن عيىس الرتمذي :سنن الرتمذي ،تحقيق :بشار
ع��واد معروف ،كتاب األحكام عن رس��ول اللهﷺ ،باب ما

((( ينظر :د .احمد عبدالله ود .احمد صبيح :مصدر سابق ،ج��اء يف هدايا العامل ،حديث رق��م( ، ،)1335دار الغرب
ص.9

((( ينظر :املقريزي :مصدر سابق ،ص . 154
((( سورة البقرة ،آية.188 :

اإلسالمي ،ط1996 ،1م.621/3 ،

((( احم��د بن محمد بن حنبل :املس��ند ،تحقيق ش��عيب
األرنؤوط وآخرون, ،مسند األنصار ،حديث رقم(،)22495

((( الحاكم النيس��ابوري :مصدر س��ابق ،كت��اب األحكام ،مؤسسة الرسالة ،ط2001 ،1م.183/5 ،
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رســو ِل الل ِه ا ُســـو ٌة حسـن ُة لِمـن كــا َن
ملعالجـة الفسـاد واجتثـاثـه من املجتـمع ،متثِّـلت لـكُـم يف ُ

ِ
تعمـل يـرجـــُو الل َه واليــو َم اآلخــِـر”((( ،اس��ــتطاع ﷺ
ُ
باإلجـ��راءات الوقائـي ِة من الفس��ـا ِد ،والتي
عىل التقلـيلِ من امكانـي ِة وقو ِع الفس��ـا ِد وتفشِّ ��ـي ِه ان يُنشـِـأَ َدولـةـً وأُ َّمـ ًة كانـت خــري أُ َّمـ ٍة أُخـرِجـت
ِ
االجراءات املتعلِّق ِة لل ّنــَ ِ
خيــ َر
داخـل املجتـمعِ ،زي��اد ًة عىل
اس بشــهاد ِة الل ِه لهـم إذ قـال ”:كُنـتُــم َ
ج ،والتي تُع�� ُّد اجراءات الحقة تت ُّم بع َد وقو ِع أُ َّمـ ٍة أُخـرِجـَـت لل ّنـَ ِ
ـاس تؤ ِمـنـو َن بالل ِه وتأ ُمــرو َن
بال ِعال ِ

ِ
ـاس
الفس��ا ِد ،وبـدأ ظواهـر ِه وآثـار ِه يف الظُّهورِ .وميك ُن
باملعـروف وتنهـو َن عن امل ُـنـكرِ”((( .أل َّن ال َّن َ
اإلجـراءات الوقائيـ ِة والعالجـي ِة للفس��ـاد ينظُرو َن اىل القـائِ ِ
ِ
ـد ،فإن كـا َن صالِحـاً اقـتَـ َدوا بِـ ِه،
توضيـح
ُ
كام يأيت:

وس��ـَاروا عىل نه ِ
خلفـاء من بعـده
ج ِه ،كام َ
فعـل ال ُ

كتـ��ب ُعـم ُر ألحـد ُولاَّ تِـ�� ِه“ :وإيَّ َ
ــاك
اإلج��راءات الوقائي��ة ملكافح��ة الفس��اد :تتض َّمـ ُن ِﷺ ،لذلك
َ
َّصف نب ُِّي
اإلجـ��راءاتُ الوقائـي�� ُة ملكافـح ِة الفس��ـا ِد ،والتي أن تــَزيـ َغ فتـزيـ ُغ ُع َّمـالُـ��ك”((( .وقد ات َ

ط ال ِّدفـ��ا ِع األ َّو ِل ِ
ت ُع�� ُّد خـ�� َّ
رفــض
ـم الفس��ـا ِد ،الل ِه ُس��ـليام َن عليه السالم بال َّنـزاهــ ِة حني
َ
ض َّد جـرائِ ِ
ِ
َ
ُبــ��ول ال ِّرش��ــو ِة امل ُق َّدم ِة لـ ُه ِمـن ملِـك ِة س��ـــبأ
ـياس��ـات التي تس��ـبق وتعـ ِّزز ق
الس
مجموعـ ًة م��ن ِّ
ِ
باس��ــم الهــدي�� ِة ،قال تع��اىل عىل لس��ـانِ ملِكـ ِة
التش��ـريعات العـقابـي ِة يف مالحـقـ ِة مرتكـبي
دور
ِ

رس��ــلـ ٌة اليهـ��م بهديـ�� ٍة ِ
وتتمـثل هـذ ِه اإلجـ��راءاتُ يف س��ـبـأ ”:وانيِّ ُم ِ
فناظـ��ر ٌة
ُ
جرائِـ�� َم الفس��ـا ِد،
ما يأيت:

بِــ�� َم يرجِـ ُع املرس��ــلونَ”((( ،فجــاءه��ا الـ َّر ُّد من

ِ
ِ
آتــانـي
واصحـاب القـرا ِر ُس��ــليمــان« :قال أتمُ ِدونـَنِ مبــا ٍل فمـا
القيـادات
ِّصـاف
وجـ��وب ات
-1
ِ
ُ
َ
ح َس��ن ِة :ذل��ك ا َّن ِمن الل ُه خـيــ ٌر ِم َّمــ��ا آتـاكُـم بــل انتـُـم بِـ َهـدي ِتــكُم
ورِجـ��ا ِل ال َّدولـ�� ِة بالقُدو ِة ال َ
ِ
املجتمعـات تفــرحــونَ»(((.
أس��ـباب انتش��ـا ِر الفس��ـا ِد يف
أ َه�� ِّم
ِ

ِ
واملؤسـس ِ
وأصحـاب  -2اش�ترا ُ
تول
ج��دا َر ِة يف يِّ
القيـادات
��ـات ،هو فس��ـا ُد
ِ
َّ
ط الكف��اء ِة وال َّنزاه�� ِة وال َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ني
شـريعات
والس
��ب والوظائِ َ
�ين املوظف َ
��ف :ذلك أ َّن تعي َ
ـياس��ـات والقوانيـن والتَّ
القـرارات ِّ
املناص َ
ِ
ِ
أس��اس القراب ِة واملحسوبي ِة
ِجـاالت ال َّدول ِة عىل
يف ال َّدولـ�� ِة((( ،كام يف صور ِة ِفـرع��و َن الذي كـان ور
ِ
الفاس��ـدي َن .لذلك عندمـا كان ال َّرس��ــول ﷺ
من

اإلداري يف الدولـ ِة ،وكان مُيث ُ
الهــ��رم
عىل ِق َّم ِة
ِّـل ((( سورة األحزاب ،آية. 21:
ِ
ِّ

ني ((( ،سورة آل عمران ،آية.110:
القـدو َة الحسـنـ َة والصالِحـ َة لجميعِ امل ُســلم َ
((( ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم :مصدر سابق ،ص.15

بِش��ـهـاد ِة الل�� ِه تعاىل ل�� ُه إذ قـ��ال ”:لَقَــ��د كــَا َن
((( ينظر :خلود الفليت :مصدر سابق ،ص.353

((( سورة النمل ،آية.35:
((( سورة النمل ،آية.36:
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أو ال ِّرش��و ِة وغري ذلك ،دون اعتبا ٍر للكفاء ِة وال َّنزاه ِة حتى يُ ِ
وس��ـ َد
ـدخـلَـه جه َّنـ َم»((( ،وقال أيضاً« :اذا ِّ
ِ
الساعـةَ»((( .ووىص
أس��ـباب الفس��ـا ِد يف األمـ ُر اىل غيـ ِر أهـلِ ِه،
والج��دار ِة ،يُع ُّد س��ـببـاً من
ِ
فانتـظر َّ
�لي ريض الله عنه أحـَ�� َد ُولاَّ تِ ِه قائـ�لاً“ :أُنـظُــر
ال َّدول ِة واملجتمعِ((( ،وه��ذا ما أكَّدَهُ
ُّ
املقريزي َ
حني ع ٌ

ِ
َذكَ�� َر ا َّن ال ِّرش��ــو َة امل ُقـ َّدم�� َة ِ
��ب يف أُمــ��و ِر ع َّمـالِ َ
ـ��ك فاس��ـتَع ِمـلهــُم اختـبـارا ً،
لش��ـرا ِء
املنـاص ِ
وكتـ��ب اب��و
اس��ـباب الفس��ـا ِد وال تولِّهِـ��م ُمحابــ��ا ُة أو اثــ��رةُ”(((،
أهم
ِ
والـوِالي ِة والقضا ِء ،هي من ِ
َ

ِ
صح ِع َ
ـنـدك ِم َن
يوس��ـف لهارو َن ال َّر
والخـ��راب يف البِـالد((( ،وم�ما يؤكِّ ُد
واملجاعـ�� ِة
ِ
ُ
ش��ـيد« :واذا َّ
ٍ
ه��ذا ال�َّش�رَّ َ
وعس��ـف وخيانـ ٍة
ُـلم
يوس َ
��ف ”: uالعا ِمـ��لِ والوالـي تعـ�� ّد بظ ٍ
ط قولُ ًه تعاىل عىل لس��انِ ُ
ِ
األرض إنِّـي حفيـ ٌ
لـ��ك يف َر ِعـي ِت َ
َ
َ
واحـتـجــ��اب ش��ـي ٍء ِمـن
ــ��ك،
ظ
ِ
ق��ال اج َعـل ِني ع�لى خزائِـ��نِ

َّـصف بال َّنـزاه�� ِة والكفـاء ِة .الفَي ِء ،أو خـبــث طعمـتـه ،أو ُســـو ِء ســيـرتِـ ِه،
عليــ ٌم”((( .فهو ق��د ات َ

َ
عليـك اســ ِتعمـالُـ ُه واالســتعــانــ ُة بِـ ِه،
��عيب عن فحــرا ٌم
وكذل��ك م��ا جاء ع�لى لس��ـانِ ابنـ�� ِة شُ
ٍ
ُموسىَ عليه الس�لام “ :يا ِ
ري وان تُـقــَلِّـد ُه ش��ــيئـاً م��ن أُمــ��و ِر ر ِعـيَـتــك او
أبـت اس��ـتأجِـر ُه إ َّن خ َ
َ
أمـرك»(((.
ني”((( .وكان الرسولﷺ تُـشــركِـ ُه يف شــي ٍء ِمن
منِ اس��تَأجرتَ
القوي األم َ
َّ
يش��ـرتِ ُ
ني
-3
ط يف من يختـاره من أصحا ِب ِه لتعيـي ِنهِم ولاُ ًة
ُ
�ين والعا ِملِ َ
تحقي��ق ح�� َّد ال ِكفاي�� ِة للموظَّف َ
ِ
الصدقـات الكفاء َة والنزاهةَ ،إذ وتحقيقِ ال َع َدال ِة والتَّوازُنِ
اإلقتصادي يف امل ُجتمعِ:
جبـا ًة عىل
ِّ
وقضـا ًة و ُ

قـ��ال ﷺ أليب ذ ٍر حيـن
ـب ع�لى ال ُّدولـ ِة تحقـي��قِ ال ِكفـاي ِة لجمـيعِ
طلـب منـ ُه تعيـينـ ُه واليـاً :يَتَـ َو َّ
ج ُ
َ
ني يف ال َّدولـ ِة ،يك ال يَـضطـ ُّروا
ضعيـ��ف وإنَّها أمانَةٌ ،وإنَّها يو َم العاملـ ِ
“ ي��ا أبـا ذر ،إنَّــك
ٌ
ني واملوظَّفـ َ
والس��ـرِقـ ِة واس��ـ ِتـغـال ِل
القيامـ ِة ِخ
ٌ
ـ��زي وندامةٌ ،إلاَّ من أخ َذ َها بحقِّها وأ َّدى اىل الفس��ـا ِد بال ِّرش��ـو ِة َّ
ِ
ِ
وحـاجـات من
ب ،لس��ــ ِّد حاجـاتِـهِـ��م
ل من أم ِر
املنـاص ِ
ال��ذي علي ِه فيها”((( ،وقال أيض��اًَ « :من َو َ يِ
(((1
بيﷺ ما يُـؤكِّـ ُد ذلك،
املســلم َ
ني شــيئـاً ،فأ َّمـر عليهـم أحـدا ً محابـاةً ،يعول��و َن  ،وقد ور َد عنِ ال َّن ِّ

قبـل الل ُه منـ ُه رصفـاً وال عـدالً
فعليـ ِه لعن ُة الل ِه ،ال يَ ُ

((( الحاكم :مصدر س��ابق ،كتاب األح��كام ،باب فضائل

((( ينظر :خلود الفليت :مصدر سابق ،ص.353

القبائ��ل ،رق��م( ،104/4,)7124صحي��ح اإلس��ناد ومل

((( سورة يوسف ،آية.55 :

((( البخ��اري :مصدر س��ابق ،كتاب العلم ،باب من ُس��ئل

((( ينظر :املقريزي :مصدر سابق ،ص.117
((( سورة القصص ،آية.26:

يخرجاه.

مشتغل يف حديثه ،حديث رقم(.32/1 ،)59
ٌ
علام وهو

((( مسلم بن الحجاج :مصدر سابق  ،كتاب اإلمارة ،حديث ((( الرشيف الريض :مصدر سابق ،ص.435

رقم( ،468/3,)1825وابن ايب شيبة :مصدر سابق ،كتاب ((( ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم :مصدر سابق ،ص.111
السري ،باب اإلمارة ،رقم(.419/6 ،)32540

( ((1ينظر :د .طه فارس :مصدر سابق ،ص.14
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ِ
فليـكتــس��ـب عليه الس�لام يتابِـ ُع املهـ��ام املنـوطـ�� َة باألفــرا ِد
إذ ق��ال ”:مـَـن كــ��ا َن لنــا عـا ِمالً

زوجــ��ةً ،فإن مل يـكُــن لـ ُه خــا ِد ٌم فليـَ ِ
تحـت امـرتِ�� ِه ،فحينـمـا تفقَّــ َد
كـتس��ـب الذيـ�� َن يعـمـلو َن
َ
ِ
ري ،قال “ :وتـفقَّـ��د الطَّـيرَ فَق َ
ل ال أرى
خا ِد َمـ��اً ،ف��إن مل يَكُ��ن لَ�� ُه َمس��ك ٌن
َـال ما يِ
فليكتس��ب الطَّـ َ
َ
ـف
ب ٌ
وعم�لا
ً
َمس��كناً”(((.
ح ِد ال ُهـد ُهـ�� َد أم كا َن ِمن الغائِـبيـن”((( .فهذا املو ِق ُ
ع�لي أل َ
بذلك فق��د كَتَ َ
ولاَّ تِ ِه ِ
والصـرام َة
واجـب املس��ــؤو ِل املتـابع�� َة
يوصي ِه يف ُعماَّ لِ ِه قائِالً »:ث ُ َّم أســبِـغ علـيهِـم يؤكِّــ��د
َّ
َ

َ
القيـام
خـش��ـي َة تهـ ُّر ِبهِم من
ح مع مـن يعمـلو َن مع ُهَ ،
ِ
األرزاق ،ف��إ َّن ذلـك قــو ٌة لَ ُهــم عىل اس��ــ ِتصال ِ
وانش��غالهم مبصالِ ِ
ني بِـهاِ ،
حهِم
ــنـى ل ُهــم عن ـتنــا ُو ِل ما
َ
تحــت مبهـا ِمهـِم املوكَـل َ
أنف ُِســهـم ،و ِغ ً
ِ
الخاص�� ِة وال��ذي يُ َع�� ُّد نوع��اً م��ن أن��وا ِع الفس��ا ِد
خــالَـفُــوا
حـجــ ٌة عليـهِــ��م إن َ
َّ
أيــديـهـِـ��م ،و ُ
َ
أمانــتــك»(((.
أمــ َر َك أو ث َـلَمـوا

اإلداري((( .وقد َ
َّـاب ريض الله
سأل ُعمـ ُر ب ُن الخط ِ
ِّ

اس��ــتعملـت علـيكُــم
 -4املتابع�� ُة الحثـيثُ��ة للموظَّفـ�ين ِمـ��ن ِقبـ��لِ عنه فق��ال ”:أرأيـتُــ��م ان
ُ

أقضيت
خـيــ�� َر مـَ��ن أعلــ�� َم وأ َمــرتُـ ُه بال َع��د ِل،
��ب أيض��اً َ
ُ
املس��ـؤول َ
ني و ُمحاس��ـبـ ِتهِم :اذ يتـو َّ
ج ُ
�لي؟ ،قال��وا :نعـم ،ق��ال  :ال ،حت��ى انـظُــ َر
ني ِمن ِقبلِ الَمسؤول َ
ُمـتابعـ ُة املوظَّف َ
ني متابع ًة حثيث ًة م��ا ع َّ

ــل ما أمـرت ُــ�� ُه أم ال؟”((( .فهـذا
وعدم توكيلِ ِمثلِ يف عمـلِـ�� ِه ،أع ِم َ
حاسبَ ِتهِم،
ِ
بأنف ُِسهِم ،و ُمسائَلَ ِتهِم و ُم َ
ِ
َ
عـدم االكـتـفـا ِء باختـيا ِر األكفَـا ِء’ ،بـل
أســباب يـ ُد ُّل عىل
ني
ذلـك أ َّن من بـ ِ
املهـام لآلخـري َن،
هذ ِه
ِ
ِ
ِ
الفس��ــا ِد أيضاً
حاسـب ِتهِم .وقد كتب
غيــاب املتابعـ ِة واملحاسـبـ ِة من البُــ َّد من ُمتـابـع ِتهِم أيضاً و ُم َ
ُ

(((
كعــب ب َن مالِ َ
ـك:
يل ريض الله عن��ه اىل عا ِملِـ ِه
ِقـبـلِ املســؤول َ
َ
ني عىل املوظَّـفيـن واعاملـِهِـم  ،ع ٌ

ِ
َ
اكتشـاف “ فاس��ـــتخلِــف ع�لى عملِــ��ك ،واخــ�� ُرج يف
املسـؤول من
فامل ُتـابع ُة الحثيـث ُة تمُ ِكـ ُن
ِــك ،حت��ى تَــ ُمــ َّر ب ِ
َـبـل امتا ِم ِه ،وقد طاِـئــفـ ٍة م��ن أصحاب َ
ِـأرض
وربـا ق َ
الفس��ـا ِد َ
قـبل انتش��ـار ِِه ،مَّ

كا َن ﷺ يتا ِب ُع عماَّ لِ ِه ويس��ـألُ ُهم ويُ ِ
حاسـبُ ُهم ِ
الس��ــوا ِد كـور ًة كـورةً ،فتسـأل ُهـم عن ع َّمـالِـهـِـم،
بنفسـ ِه
َّ
كام مـ َّر بنا س��ـابقاً ،وكذلك كان ش��ـأ ُن ُس��ـليامن وتـنظُـر يف س��ــريتِـهـِم”((( ،وكتـ��ب أيضاً « :ث ُــ َّم
((( ابو داود س��ليامن بن األشعث :سنن ايب داود ،تحقيق ((( :سورة النمل ،آية.20:

محمد مح��ي الدين عبدالحمي��د ،كتاب الخ��راج واإلمارة ((( ينظر :د .طه فارس :مصدر سابق ،ص.25

والف��يء ،ب��اب يف أرزاق الع�مال ،حديث رق��م( ((( ،)2602عب��د الرزاق بن هامم الصنع��اين  :مصنف عبدالرزاق،

املكتب��ة العرصية-ب�يروت ، 423 /3 ،والحاك��م :مص��در تحقي��ق حبي��ب الرحمن األعظم��ي ،كت��اب الجامع ،باب

سابق ،406/1 ،وقال الحاكم صحيح عىل رشط البخاري .اإلم��ام راع ،رق��م( ،)20742املكتب اإلس�لامي بريوت،
((( الرشيف الريض :مصدر سابق ،ص.435

((( ينظر :د .طه فارس :مصدر سابق ،ص.25

ط1403 ،2ه.326/11,

((( ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم :مصدر سابق ،ص.118
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تفــقَّــ��د أعـمـالـ ًهــم وابعـــث ال ُعـــيــو َن مـن عىل ارتِ
ـكـ��اب الفس��ـا ِد ،ولذلك عنـدم��ا تفـقَّـ َد
ِ
الصــ��دق والوفــا ِء عليـهِــ��م»((( .وقــد ُسـلَـيام ُن  uالطَّيـ َر فلم يَـجِـدُهُ  ،قـ َّر َّر معاقـَبـَـتَه اذا
أهـــ��لِ ِّ
ـق ُع َمـ�� ُرريض الله عنه مـبـ��دأَ “ ِمـن أيـ َن َ
ـيـاب إذ قال“ :ألُعـ ِّذبَـ َّنـ ُه
ب وال ِغ
لـك
َ
طبَّ َ
َ
ثبـت عليـ ِه التسـيُّ َ
حـ َّنـ ُه أو ليأتـيـني ب ُِسـلطانٍ
خ ُ
َهـذا؟ “ مع ولاَّ تِــ ِه وع ّمـَالِـ�� ِه((( ،والذي ـيـد ُ
ـل عـذابـاً شـديدا ً أو ألذبَـ َ
ِ
ضمــن ال َّرقـابــ ِة املـاليـ ِة.

بـ�ين أهمـيـ َة القانونِ
ُمبيـ��نٍ ”((( ،فهـذا املـو ِق ُ
ـف يُ ُ

ِ
ُـوف ِ
��ــف لهـارو َن الرش��ــيد « :وانــا للوق ِ
ـف
ضـ َّد
يوس َ
يوس َ
الفاسـدي َن .وقد كتـب ابـو ُ
وكـتـب ابو ُ

ت ذلـك ِع َ
وصـح،
نـدك
ح يف ذلـك فقـال« :فـإذا ث َبـُ َ
الصـال ِ
أرى أن تـبـعـ��ثَ قـومــ��اً ِمـ��ن أهـــ��لِ َّ
َّ
ِ
ِ
االخذ،
ـوثــ��ق ـبدي ِنـ�� ِه وامانـ ِتـ ِه اخـ��ذوا مبـا اس��ـتفضـلوا م��ن ذلك أش�� َّد
وال َع
ُ
ـفـــ��افِ ،م َّمـ��ن يُ

يَس��ــألُو َن عن ِس��ــري ِة ال ُعـام ِل وما ع ِملُ��وا بِـ ِه يف حتى يؤ ُّدوه بع�� َد العقوب ِة امل ُو ِ
ج َع�� ِة وال َّنكا ِل ،حتى
ـراج عىل م��ا أُ ِمــروا ال يتـَعـ�� َدوا ما أُمـروا بِـ ِه ،وم��ا عهـِ َد اليـهِم فيه...,
البِّـ�لا ِد ،وك َ
جبَـ��وا ال َ
َيـ��ف َ
خ َ
ٍ
بواح��د ِمن ُهم العقوب�� َة امل ُو ِ
ج َع َة انتهى
احلل��ت
ج وان
بِــ�� ِه ،وعىل م��ا وظ َ
َ
ِّــف ع�لى أهـــ��لِ الخــرا ِ
َ
وخـاف ،وان مل تفـعـل هـذا بِـهـم
غيُـ��ر ُه واتـقـى

واســـتـقـــر»(((.
من ِخـ�لا ِل ما تقـ َّدم تبــَّني ان ِمـن ابــر ِز عوامـِـل تـعـ َّدوا»(((.

الفس��ــا ِد هو ُمـامرســ ُة املس��ــؤو ِل التَّسـلُّ َ
أس��باب الفَس��ا ِد أيضاً
تفعيـل دو ِر ال َّرقابـ ِة :ف ِمن
ُ
ط مع -6
ِ
رقيــب عليــ ِه ِ
س��ــاب .وكُلَّـام ضَ ِ
ني ،وقد أكــ َّد
وح
َعـ�� َد ِم وجــو ِد
ٍ
ِ
عف َدو ِر ال َّرقاب ِة عىل اعام ِل امل ُوظَّف َ
ِ
َ
ذلك القـرآ ُن الكري ُم عىل أهميـ�� ِة ال َّرقابـ ِة يف قولِ ِه:
زادت ُس��ــلطتُـه زاد فسـاده ،لذلك قال عيل ريض
الله عنه َ ”:مـن مـلَـَ َك اســتأثــَ َر”(((.

ورس��ــولِـ ِه
ريى الل ُه عملـكُـم ُ
«وقُـلِ اعمـلُوا فس��ـ َ

ِ
 -5وض�� ُع قانـونٍ صار ٍِم ِ
الفاس��ـدي َن :ذلك ا َّن واملؤمنــون»((( .فهنا تحــ�� َّدثَ القُـــرآن الكريـ ُم
ضـ َّد
ِ
��ي :الرقـابـ ُة
وض�� َع قانـونٍ صار ِِم مل ُعـاقَـبـ ِة
الفاس��دي َن س��يُ َقل ُِّل ع��ن ثـالثــ ِة أنـوا ٍع م��ن ال َّرقـابـ ِة ،و ِه َ
ِ
م��ن وقـو ِع الفس��ـا ِد ،ام��ا اذا تهـ��ا َو َن القانُـو ُن يف الذاتـيـ ُة للموظ ِ
لنـفس��ــه ،فـعنـدمــا يـعلــ ُم
َّـف
رقيــ��ب عليـ�� ِه ،يتَّــ ِقـي الل َه يف ِ
ذلِ َ
نفس��ــ ِه
ني ا َّن الل�� َه
جـ ُع املوظفـ َ
ـ��ك وتس��ـا َم َح ،فانَّـ�� ُه سـيُش��ـ ِّ
ٌ
ب الفس��ـا َد ُمطـلقـاً.
وعمـلِــ�� ِه ورِز ِقــ ِه ف�لا يقـ َر ُ

((( الرشيف الريض :مصدر سابق ،ص.435

((( ينظ��ر :اب��و عبي��د القاس��م بن س�لام :مصدر س��ابق،
ص.361

َ
وهنـاك رقـابــ�� ٌة ا ُخــرى هي ال َّرقـابـ ُة اإلداريـ ُة يف

((( سورة النمل ،آية.21:

((( ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم :مصدر سابق ،ص ((( .111ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم :مصدر سابق ،ص.111
((( الرشيف الريض :مصدر سابق ،ص.381

((( سورة التوبة ،آية.105 :
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وصـور ِِه امل ُختلِفَـ ِة ،وتقـويَـ ُة ِعالقـ ِتـهـا مـع األجـهـز ِة
ال َّدولـ�� ِة واملتمثِّـلَ ُة يف َرقابـ ِة ال َّرس��ـُو ِل ﷺ أو مـن
ُ
سات ال َّرقــاـبـيــة بـِ
ِ
هــدف ُمكــافَــحـ ِة الفســا ِد(((.
واملؤس ِ
ني يف ال َّدول ِة
يقـو ُم مقا َم ُه من املسؤول َ
َّ

ال َّرقا ِبيَّ ِة .أما ال َّنو ُع الثَّالِثُ فهو ال َّرقابَ ُة الشَّ عبي ُة املتمثل ُة

اإلجــراءات العالجيـ ُة للقضـا ِء عىل الفسـا ِد:
ُ
•

ِ
ِ
اإلجــراءات
اإلس��ـالمي بهــذ ِه
يكتــف اإلقتصـا ُد
ــف ومن مل
ح ِ
واإلعـ�لام
برقابـ ِة الجامهـيـ�� ِر
ِ
ُّ
ُّ
والصـ ُ

حـلـو ِل دون وقــو ِع الفســا ِد وانـتشـار ِِه،
ِّــل الشَّ
مُيث ُ
��ـعـب يف ُممـارس��ـ ِة دو ِر ال َّر ِ
قيـب عىل الوقائـيــ ِة لل ُ
َ

ُـل مؤسـسـاتِـهـا(((.
حـكُّومـ ِة واإلدار ِة وك ِّ
أدا ِء ال ُ

ٍ
ج الفس��ــا ِد بعــد
وانَّــمـ��ا وضــ َع
اجــ��راءات ل ِعـال ِ

ني من
ُ
ــم اإلس��ـال ِميَّ ِة :اذ ت ُـعــ ُّد القـِيَــ ُم وقُـو ِعــ�� ِه،
وتـتـمثــل يف تقــديــمِ املتَّـهــمـ َ
 -7ترس��ـي ُ
خ ال ِقيَ ِ

اإلس��ـالميَّـ ُة را ِدعــ��اً ِ
ُـ��ل انس��ـانٍ  ،الفاس��ــِدي َن للقـضـا ِء ومقـاضـاتِــهم ومالحقـتـِهـِم،
داخلـيــ��اً لك ِّ
ِ
والعقــوب��ات
الصـارِمـ�� ِة
ِ
الس��ـيام مـن يتولَّـى شُ ��ــؤونِ ال َّن
ــ��اس ،تـردعـ ُه ث�� َّم انفــ��ا َذ القـوانــ�ين َّ

ُـل ما اسـتولوا
ارتكـاب جـرمي�� ِة الفس��ــاد((( .وم��ن أبـر ِز الثـابِــتـ ِة يف حقِّــهِـم ،واس��ــتـردا ِد ك َّ
ِ
عـ��نِ
ِ
غـرس��ـها عليـ ِه من األمـوا ِل العا َّمـ�� ِة وامـوا ِل الـ َّن ِ
بالبـاطـلِ
ِ
ـاس
َ
يعمـل اإلس�لا ُم عىل
ُ
ــم التي
تلـك ال ِقـيَ ِ

ـف
يف نفــ��وس املؤمنــني األمانـة ،ق��ال تعاىل« :ا َّن والفس��ــا ِد((( ،ك�ما تبـيـ�� َن يف قـــو ِل ايب يوس�� ُـ َ

األمانـات اىل أهلِهــا»((( .لهــ��ارون الرش��ــيد يف ضـ��رور ِة انــ��زا ِل العقـوبـ�� ِة
ِ
الل َه يأ ُمــ ُركُم ان تُـ��ؤ ُّدوا

ِ
ِ
َ
ذلـ��ك عليهـِـ��م ل ُيــر ِد َع
ُـبـ��وت
بالفاس��ـدي َن عنـ��د ث
وكذل��ك املس��ـؤوليَّـ ُة لقـولِـ�� ِه ﷺ  ”:كُـلكُـ��م

مس��ـؤول ع��ن رعيَّـتــِ�� ِه”((( ،وأيضا ً اآلخــريـ َن.
ٌ
را ٍع وكُـلكُـ��م

ُ
القـ��ول ا َّن اإلقتصـا َد
والعقـــاب يف الدنيـــا م��ن ِخـالل ما تقــ�� َّدم ،مُيكــ ُن
ِ
َّـــ��واب
غــرس مبــدأ الث
ِ
ِ

ِ
َ
ُــل أشــكالِـ ِه
تنــاول ظا ِهــر َة الفســا ِد ِبك ِّ
اإلسـالمي
والس��ــرِقـ ِة
وتحـريــ��م ال ِّرش��ـــو ِة
واآلخــ��ر ِة،
ِ
َّ
َّ
ِ
بالباطـلِ  ،اىل غـريِ ومظا ِهـ��ر ِِه ،وتـمكَّـ َن من تحلـيلِ اآلثـ��ا ِر اإلقتصاديـة
ـــش وأكـــلِ األمــ��وا ِل
وال ِغ ِّ

ِ
مب َعالج ِت ِه.
َ
السـيئـ ِة للفسـاد ،ووضـعِ
ُـحصـــ ُن اإلنســا َن من
ذلــك من الِقــيَ ِ
اآلليـات الكفيل ِة ُ
َّ
ــم التي ت ِّ

ارتكــاب الفســا ِد.
ِ

ٍ
ُـل انـوا ِع الفسـا ِد
مؤسـسـات ملكـافحـ ِة ك ِّ
 -8انشــا ُء

❊

❊

❊

((( ينظر :خلود الفليت :مصدر سابق ،ص.354
((( املصدر نفسه ،ص.355
((( سورة النساء ،آية.58:

((( مسلم بن الحجاج :مصدر س��ابق ،كتاب اإلمارة ،باب ((( ينظر :د .صربينة :مصدر سابق ،ص.243
فضيلة اإلمام العادل ،رقم الحديث(.460 /3 ،)1829

((( ينظر :محمد جمعة عبدو :مصدر سابق ،ص.51
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الخاتمة

اإلسـال ُم ،وأكَّـ َد عىل ِح ِ
ـفـظـها.

ٍ
باعتبـارات
 -5يتـنـ�� َّو ُع الفس��ـا ُد اىل انـ��وا ٍع عـديـ��د ٍة

ِ
ِ
االعتـبـارات هـي مجـاالتـِ ِه
هـ��ذ ِه
ُمختـلِـفـ ٍة ،واهـ ُّم

ج األساسي ِة الت��ي ت ِ
ـياس��ـي،
الس
ِ
ُـقس��ـ ُم الفس��ـا َد اىل :الفس��ـا ِد ِّ
يف ضو ِء ما تقـ َّدم مُيكـِ ُن
ِّ
عـرض أهمِ النتائِ ِ

واإلقـتـصادي.
واملـالـي،
واإلداري،
ِ
ِّ
ِّ
والتوصيات الالزِمـ ِة يف هذا
توص َل اليها الباحثُ ،
ِّ
التي َّ
املوضوعِ ،وكام يأيت:

توصـل اليها البا ِح ُ
ـث:
أوالً :النتائِج ُاألسـاسـي ُة التي َّ

الس ِ
الهـرم بـني انـوا ِع
ـياسـي ِقـمـَّة
ِ
 -6يُش ّكـِ ُل الفسـا َد ِّ

الفسـا ِد امل ُختـلفـ ِة ،فهـو يُعـ ُّد ال َّنـو ُع األخـطـ ِر ِمـنهـا،

بالس��ـلطـ ِة وال ُّنـخـبـ ِة ال ُعـلـيـ��ا يف ال َّدول ِة،
-1يُعـ ُّد الفس��ـا ُد بجميـعِ ابعـا ِد ِه واشـكالِـ ِه وانـوا ِعـ ِه ،لتعـلُّـ ِقـ�� ِه ُّ

األساس والنوا ُة لبقي ِة أنوا ِع ِه ،وقد ص َّو َر القُـرآ ُن
م��ن أخطـ ِر الظوا ِهـ�� ِر اإلجتامعـي�� ِة يف املجتمعِ ويف كام يُع ُّد
ُ

صـور ِة ِفــرعــ��و َن الـذي
جميـ��عِ ال��دو ِلِ ،م ّمـَا جعلـ ُه يس��ـتحو ُذ ع�لى
اهتمـام الكـريـ ُم هـ��ذا ال َّنـ��و ِع يف ُ
ِ
ِ
جميـعِ ال ُّدو ِل واملنظ ِ
والهيئـات يف العالـَمِ .
َّامت

ـياسـي.
الس
يُـعـ ُّد رمـزا ً للطُـغيـان والفسـاد ِّ
ِّ

اإلسـالمي بتنـاو ِل ظا ِهـر ِة الفسـا ِد  -7تـتنـو ُع مظا ِهـ ُر الفس��ـا ِد بتـن�� ُّوع مجاالتِـ ِه وتعـ ُّدد
 -2اهتــ َّم اإلقتصا ُد
ُّ

رصهـا يف ش��ـكـلٍ
بالدراس��ـ ِة والتحلـي��لِ وبيـ��انِ آثـ��ار ِِه ومعالجاتِ ِه َ
قبـل أطـرا ِفـ�� ِه ،والتـ��ي ال يُـم ِكـ��ن ح ُ

ِ
واح ٍ
ـ��د ،أش��ـهـ ُرهـا ه��ي ال ِّرش��ـوة ،واالخ ِتـ�لاس،
غـ�ير ِه من ال ُّنـظُ��مِ اإلقتصادي�� ِة األُخـرى الت��ي ظَـهـ َر
والس��ـرِقـة واالحتـي��ال ،والتـزويـ��ر واالبـتـ��زاز،
ِ
ِ
مثانينات القرن
منتـصف
االهتمـا ُم بها من ِقـب ِلهِ��م يف
َّ
املايض ،مام يعطي فضل الس��بق لالقتصاد اإلسالمي والوس��ـاطـة واملحس��ـوبيـة وامل ُحابـاة ،واسـتغـالل

يف تناوله له.

ِ
والسـلطة والنفـوذ والوظـيفـة.
املنـصب ُّ

القـوانيـن واملبـادئ الشـرعيـة واألخـالقيـة

السـياس��ـي ِة ،واإلداريَّـ�� ِة ،واإلقتصاديَّـ�� ِة،
األس��ـباب ِّ
ُ

سـاب املـصلحـ ِة العا َّمـ ِة.
شـخصيـ ٍة ،عىل ِح
ِ

ـ��ص ُمتعـ�� ِّددة أه َّمـه��ا
 -9يتـمي�� ُز الفس��ـا ُد بِخصائِ َ

أسـباب الفسـا ِد ودوا ِفـ ِعـ ِه والتي من أهـ ِّمـها:
 -3مُيـثّـِ ُل الفسـاد انحـراف يف ســلوك اإلنسـان عن  -8تتعـ َّد ُد
ُ
ِ
حـص��و ِل ع�لى منـفعـ�� ِة واإلجتـمـاع َّيـ ِة.
واإلج ِتـامعيـ�� ِة ،ب
ِـه��دف ال ُ

ِ
ـف اإلقتصـا ُد اإلس��ـالمي بالضِّ ِ
الس��ـريـة ،والتمـويـ�� ُه ،والخديـعـ��ة ،واالحتيـ��ال،
الفساـد،
ـد من
 -4يقـِ ُ
ِّ

ـف يف ُمحاربـِ ِتـ ِه العلـنيـ ِة للفسـا ِد والتـزويـ��ر ،وتعـ ُّدد اطـرا ِفـ�� ِه ومظا ِهـ��ر ِِه ،واالضـرار
ويتـمث َُّل هـذا املـو ِق َ

للمفاس ِ
ِ
الخاصـ ِة
ح اإلقتصاديَّـ ِة ،وتحقـيقِ املصلـحـ ِة
ُـ��ل ابعـ��ا ِد ِه واش��ـكالِـ ِه ،وذلـ��ك ِدر ًء
ِبك ِّ
��ـد ،باملصالِ ِ
َّ

ح امل ُتمثـلـ ِة ِ
بح ِ
حسـاب املصلحـة العا َّمـ ِة ،وسـرعـة انـتشـاره.
ـفـظ املـا ِل الـذي عىل
ِ
وتحقيـقـاً للمصالِـ ِ

ِ
ـروريـات الخـمس��ـ ِة التي تكَـفَّـلَـهـا  -10ا َّن للفس��ـا ِد آثــارا ً س��ــلبـي ًة متعــ ِّدد ًة ومتنـوعة،
يُعـ ُّد أحـ��د الضَّ
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السـي ِء
أه ُمها اآلثـا ُر اإلقتصادي ُة التي تـتـمث َُّل يف أثـر ِه ِّ
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ِ
اإلقتـصادي ،وطـر ِدهــا
تخفــيض معــ َّد ِل ال ُّنـ ُمـ ِّو
عىل
ِّ
ِ
ج ،وبالتايل تأثــريهـا
لالس��ـتثـمـارِ،
واضعـاف اإلنتـا ِ

عىل تحقـيقِ التـنـمي ِة اإلقتصادي ِة ،وكذلك أث ُر الفس��ا ِد  -القرآن الكريم.

ِ
ِ
اضعاف
عىل
ايرادات ال َّدول ِة ونَفَقاتِها ،زياد ًة عىل أثــر ِِه  -1ابراهي��م ب��ن م��وىس ب��ن محم��د الش��اطبي:

الس��ــي ِء عىل ارتفــا ِع نِس��ــب ِة التَّـضـخُـمِ  ،والفـقــ ِر املوافقات ،تحقيق مشهور بن حسن ،دار بن عفان،
َّ

ِ
وس��ــو ِء التــوزيــ��عِ،
وانخـفـاض فـي ط1997 ،1م.
والبـطـالـ�� ِةُ ،

قـيمـ ِة ال ُعـملَـ ِة.

 -2اب��ن ايب ش��يبة عبدالل��ه بن محم��د :املصنف

 -11تض َّمـ�� َن اإلقتص��ا ُد
اإلس��ــالمي مجموعـ�� ًة من يف األحادي��ث واآلث��ار ،تحقيق :حمد ب��ن عبدالله
ُّ
ِ
ِ
اإلجـ��راءات
واالس��ـرتاتيجـيات مل ُكافـح ِة الفس��ـا ِد ،الجمعة ،مكتبة الرشد-الرياض ،ط2004 ،1م.

ِ
ومعالج ِتــ�� ِه متثَّــلـ��ت
باإلجــ��راءات الوقاـئيـ��ة من  -3ابن قيم الجوزية :الطرق الحكمية يف السياس��ة
ُ
الفس��ــا ِد ،والتي ت
َـعـمـل عىل التقـلـيـلِ من امكانـي ِة الرشعية ،تحقيق نايف ب��ن احمد الحمد ،دار عامل

وقو ِعـ�� ِه ،وتفشّ ��ــِيهـِ يف املجتـم��عِ ،زيـ��اد ًة ع�لى الفوائد-جدة.

ِ
اإلجــ��راءات العالجـيـ�� ِة الكفـيـلـ�� ِة بالقضــا ِء عىل  -4ابو الحس��ن عيل بن محمد :اإلحكام السلطانية
الفســا ِد.

والوالي��ات الديني��ة ،دار الكت��ب العلمية-ب�يروت.

ثاني��اً :ال َّتـوصيـات :رضور ُة تفعـيـ��لِ اإلجـراءات التي  -5ابو داود س��ليامن بن األش��عث :سنن ايب داود،

تض َّمنـه��ا اإلقتصا ُد اإلس��ـالمي يف معالجـ ِة الفس��ـاد ،تحقي��ق :محمد محي الدي��ن ،املكتب��ة العرصية-
ح ِّ
واعتام ِد اآلليـات التي تَضَ َّم َنهـا ل َ
ـل هذ ِه امل ُش��ـكل ِة ،بريوت.

من ِخـال ِل َسـ َـ ِّن القوانــني الالزمــ ِة لـذلِ َك.

❊

❊

❊

 -6ابو عبيد القاس��م بن س�لام :األم��وال ،تحقيق:
خليل محمد هراس ،دار الفكر-بريوت .

 -7ابو يوس��ف يعقوب ب��ن ابراهيم :الخ��راج ،دار
املعرفة -بريوت1979,م.

 -8احم��د بن الحس�ين بن ع�لي البيهقي :الس��نن
الكربى ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،دار الكتب

العلمية-بريوت ،ط2003 ،3م.

 -9احم��د بن ع�لي املقريزي :اغاثة األُ َّمة بكش��ف
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الغمة ،تحقيق كرم حلمي ،النارش عني-مرص ،ط -18 ،1عبدالرحم��ن بن محمد ب��ن خلون :مقدمة ابن

2007م -10 .احمد بن محمد بن حنبل :املسند ،خلدون ،تحقيق عبدالله محمد ،دار يعرب2004,م.
تحقي��ق ش��عيب األرن��اؤوط وآخ��رون ، ،مؤسس��ة  -19عب��د ال��رزاق بن ه�مام الصنع��اين  :مصنف

الرسالة ،ط.1

عبدال��رزاق ،تحقي��ق حبي��ب الرحم��ن األعظمي،

 -11د .احم��د عبدالل��ه س��لامن و د .احمد صبيح املكتب اإلسالمي -بريوت ،ط1403 ،2هـ.

عطي��ة :م��دركات الفس��اد اإلقتص��ادي يف العراق -20 -د .عبدالل��ه محمد الجيوس :الفس��اد مفهومه

األسباب وآليات املعالجة ،بحث يف جامعة واسط ،واسبابه وانواعه وسبل القضاء عليه ،مركز الدراسات
كلية اإلدارة واالقتصاد.

والبحوث -الرياض2003 ،م.

التجارة ،مطبعة املؤيد-القاهرة1901 ،م.

يف التياث الظل��م ،تحقيق :عبد العظيم الديب ،دار

 -12جعفر بن عيل الدمشقي :اإلشارة اىل محاسن  -21عب��د امللك بن عبدالله الجويني :غياث األُمم
 -13الحاك��م النيس��ابوري :املس��تدرك ع�لى الدعوة1401 ،هـ.

الصحيحني ،تحقيق :مصطف��ى عبدالقادر ،الكتب  -22الفاتح محمد عثامن مختار :الفساد اإلقتصادي

العلمية,ط2002 ،2م.

وأث��ره ع�لى األداء اإلقتصادي يف الس��ودان ،مجلة

 -14خال��د عي��ادة نزال :انعكاس��ات الفس��اد عىل امارباك األمريكية ،عدد ،13مجلد2014 ،5م.

التنمية اإلقتصادية ،اطروحة دكتوراه-جامعة الجزائر -23 ،د .ف��ؤاد عبدالل��ه العم��ر :مقدم��ة يف تاري��خ

2015م.

االقتص��اد االس�لامي وتطوره ،املعهد االس�لامي،

 -15خل��ود الفلي��ت وصديق نصار :منه��ج القرآن جدة1424 ،هـ.

الكريم يف عالج الفس��اد اإلداري ،املؤمتر الدويل  -24د .ك��ردودي صربين��ة ود .ود .وص��اف عتيقة:
األول ،كلية اصول الدين ،الجامعة اإلسالمية -غزة ،الوقاية من الفساد املايل واإلداري من منظور الفكر

2008م.

اإلس�لامي ,املجلة الجزائرية للعوملة والسياسات

 -16الرشي��ف ال��ريض :نه��ج البالغ��ة ،ضبطه :د .اإلقتصادية ،العدد 2016 ،7م.

صبح��ي الصال��ح ،دار الكت��اب ،القاه��رة ،ط -25 ،4مجم��ع اللغ��ة العربية :املعجم الوس��يط ،دار
2004م.

الدعوة ،القاهرة.

 -17د .عبدالرحم��ن بن راش��د :اآلث��ار اإلقتصادية  -26محم��د ب��ن اس�ماعيل البخ��اري :صحي��ح
للفس��اد امل��ايل واإلداري ،دول مجل��س التعاون ،البخاري ،دار ابن كثري ،بريوت-لبنان.

1433هـ.

 -27محم��د بن عي�سى الرتمذي :س��نن الرتمذي،

«اآلثار اإلقتصادية للفساد في المنظور اإلقتصادي اإلسالمي»

م.د .بهاء الدين بكر حسني

تحقيق :بش��ار ع��واد ،دار الغرب اإلس�لامي ،ط،1

1996م.

 -28محمد بن مكرم بن منظور :لس��ان العرب ،دار

صادر-بريوت,ط1414 ،3هـ.

 -29محم��د ب��ن يعقوب الفريوز آب��ادي :القاموس
املحيط ،تحقيق :محمد نعيم العرقسويس ،الرسالة،

ط2005 ،8م

 -30محم��د عبدالح��ي الكت��اين :نظ��ام الحكومة
النبوي��ة ،تحقيق د .عبدالل��ه الخالدي ،دار األرقم-

بريوت ،ط.1

 -31محمد عبدو جمعة :الفس��اد اس��بابه ،ظواهره،
آثاره-الوقاية منه ،دار الكتب الوطنية-ليبيا2019 ،م.

 -32مسلم بن الحجاج بن مسلم القشريي :صحيح
مس��لم ،تحقي��ق :نظر ب��ن محم��د ،دار طيبة ،ط،1

2006م.

 -33د .مفيد ذنون يون��س وعدنان دهام احمد :أثر

الفس��اد يف النمو اإلقتصادي يف ظل تباين مؤسسة
الحكم ،مجلة تنمية الرافدين ،عدد ،109مجلد،34

2012م.

 -34د .طه فارس :اس��س مكافحة الفس��اد اإلداري
واملايل يف ضوء السنة النبوية .شبكة األلوكة.

 -35ناج��ي ب��ن حس�ين :الفس��اد اس��بابه ،اث��اره
واسرتاتيجيات مكافحته-اشارة لحالة الجزائر -بحث.

 -36نورالدي��ن كناي :آثار الفس��اد اإلقتصادي عىل
اإلقتص��اد الوطني-س��بيل الوقاية والعالج ،رس��الة

ماجستري -جامعة الجزائر2013 ،م.
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