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منهج القران في معالجة الفساد اإلداري
ضياء سرحان

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو
أجمعين أما بعد ...........
قد تدرك العقول بنفسيا حسن بعض األفعال أو قبحيا ،وتتفاوت العقول في
إدراك حسن األفعال وقبحيا ،حتى أن الفعل الواحد قد يبدوا لعقل حسنا ولعقل قبيحا
،وعمى فرض أن تكون العقول متفاوتو في إدراك الحقائق ،فيناك قوة في النفس قد
تعارض العقل وتشق عصا طاعتو في كثير من األحيان ،وىي اإلرادة فالناس
بحاجة إلى قوة تفيض أشعتيا عمة العقول فتتقرب في إدراك تمك الحقائق وتوجو
اإلرادة إلى ماادرك العقل ،وليس ىذه القوة إال الدين الحق .وىذه المسألة فييا تفصيل
أقوال لمعمماء ولسنا بصدد ذلك وانما نريد الوصول أن من ياخذ الحرام قد يتصور انو
ال يعصي ربو.
فأرسل اهلل الرسل وانزل معيم الكتب ومن بين ىذه الكتب السماوية القران
الكريم فرسم منيجا قويما لكل مجاالت الحياة،جاء ليقوم الناس إلى طريق الحق
وىداية العقول إلى ماتغفل عنو أو تقتصر عن إدراكو وان من مزية ىذا الكتاب ،أن
المؤتمر بأوامره يشعر بأنو يعمل ابتغاء مرضات اهلل فيو يرجوا الجزاء األكبر من
اهلل ،فما وعد اهلل بو األعداء إنما ىو وعد تمقوا ذلك الدين بإيمان يحمميم عمى
االبتعاد عن الرذيمة .
وان من أبشع الرذائل سرقة أموال المسممين عن طريق تولي المناصب العميا
وتوجيو المجتمع إلى حافة الياوية وىذا مايسمى اليوم (الفساد اإلداري ) موضوع
بحثنا.ومن أىم األسباب في اختيار الموضوع ما وصل إليو العالم والعالم اإلسالمي
من تدىور في الوضع االقتصادي والمالي وكثرة السرقات واسناد األمر لغير أىمو
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لقولو صمى اهلل عميو وسمم(إذا اسند األمر لغير أىمو فانتظر الساعة)(

، )1وتولي

إدارة المجتمع إدارات فاسدة وبعيدة عن شرع اهلل ،وحجب أصحاب الكفاءات العالية
التي يمكن بيا أن يقاد المجتمع ،فحصل الفساد.
فالقران الكريم وضع الحمول والمعالجات لتغيير المجتمع .واهلل أرسل الرسل
وجعميم القدوة الحسنة في إصالح المجتمع ألنيم يدعون إلى تطبيق العدالة والمساواة
ومكافئة من يقدم األحسن لدينو وربو.
فتناولت في بحثي مقدمة وفصمين األول :عن الفساد :فيو تمييد تناولت عن
تعريف الفساد ومعنى الفساد والمبحث األول عن أسبابو والمبحث الثاني أثره في
المجتمع.
أما الفصل الثاني فخصصتو عن المعالجات فالمبحث األول منو في
منيج القران في معالجة الفساد والثاني منع الفساد وأتممت بحثي بخاتمة ونتائج
البحث ىذا وان وفقت فمن اهلل وان اخطات فمن نفسي والشيطان.
الفصل األول:الفســـاد
تمهيد :معنى الفساد:
الفساد في المغة:مصدر من الفعل الثالثي الماضي فسد وىو نقيض اإلصالح ()2
وقال صاحب الكشاف( :خروج الشيء عن حال استقامة وكونو منتفعا ونقيضو
الصالح ،والفساد في األرض تيييج الحروب والفتن(.)3
وىذا ماتدعوا إليو الدول الكبرى في حروبيا ضد المستضعفين والمسممين
يصوره خاصة فنالحظ أينما يكون المسممين فتوجد ىنالك الدعوة إلى الحرب والفتنو.
إما في االصطالح  :فيو خروج الشيء عن االعتدال قميال كان أو كثير
،ويستعمل في النفس والبدن واألشياء الخارجة عن االستقامة)4 (،
أما الفساد اإلداري موضوع بحثنا من وجية نظر اإلسالم :فيو عدم االلتزام
بالضوابط الشرعية المقررة في اإلسالم .وجاء تعريف الفساد في تقرير التنمية الصادر
عن البنك الدولي (:بأنو سوء استغالل السمطة من اجل الحصول عمى مكاسب
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خاصة)( .)5ومنيا قال القرطبي في تفسير قولو تعالى(واهلل ال يحب الفساد)(الفساد
ىو الخراب واآلية تضم كل معاني الفساد في األرض من مال او دين)( )6
أما أىل الفقو فنأخذ قول األحناف(ماشرع بأصمو غير مشروع
بوصفو)()7ولمعمماء تعار يف كثيرة اليمكن ذكرىا جميعا.
إما في القران الكريم فوردت كممة الفساد أو مايدل عمى معناىا (خمسين مرة)
موزعة عمى ثالث وعشرين إيو منيا في معنى العصيان والخراب والتدمير والسحر.
(في البقرة سبع مرات في اآليات( )12،27،60،205،220،251، 11
وفي آل عمران (في اآلية 63فقط) وفي المائدة أربع مرات(  )32،33،64،64وفي
األعراف (سبع  )56،74،85،86،103،127،142وفي األنفال (  ) 73وفي يونس
ثالث()40،81،91وفي ىود مرتين( )85،116وفي يوسف( )73وفي الرعد()25والنمل
()88واإلسراء ( )4والكيف()94واألنبياء ( )22والمؤمنون()71والشعراء()152،183
والنحل()14،34،48والقصص()4،77،77،83والعنكبوت()30،36والروم()41وص(
)28
وغافر()26ومحمد()22والفجر(.)12
فمن ذلك نعمم أن الفساد اكثر شناعة من الظمم.الن الفساد اعم من الظمم
فالظمم نقص ،فان أمكن سرق مال الغير مثال فقد نقص حق الغير ،أما الفساد يقع
عمى ذلك وعمى غيره كالبدع والميو.أما الفرق بين الفاسد والباطل قال أبو البقاع في
الكميات(الفاسد ما أمكن االنتفاع بو رغم رداءتو،والباطل ماال يمكن أن ينتفع به)()8
أما بالمفيوم اليوم ىو سرقة أموال المسممين بطريق يتصور بيا السارق انو
حق لو .كما يتصور ابنا قادة البمد قديما وفي الوقت الحاضر.واسناد األمر لغير
أىمو.في تولى المناصب القيادية في إدارة الدولة.لقولو( صمى اهلل عميو وسمم):إذا
ضيعت األمانة فانتظر الساعة ،قال:وكيف إضاعتيا؟ قال:إذا وسد األمر إلى غير
أىمو فانتظر الساعة()9
واذا كان الدين ىو المنظم لشؤون اإلفراد والجماعات ،لم تستطع النظم البشرية
لذلك فمن واجب والة األمور ،متى مااردوا الخير لشعوبيا ورفاىية أوطانيا ،إن تبذل
مالدييا من عناية في نشر تعاليم اإلسالم وان تستمد قوانينيا من تشريعو
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الواسع.وىكذا نستطيع أن نقرر وباطمئنان أن العمل في نطاق اإلسالم وضمن
المنيج القرآني يقتضي وجوب تولية أىل القوة واألمانة ومن ىم بمستوى المسؤولية .
الفصل األول:الفســاد:
المبحث األول :أسباب الفساد:

جعل اهلل سبحانو وتعالى القران منيج لحياة األمم ،فالشريعة اإلسالمية التي

مصدرىا الكتاب والسنة كفيمة بنظام يكفل لكل ذي حق حقو وان الشريعة اإلسالمية
يمجا إلييا في التحاكم عند التباس األمور ولم تتضح صورتيا.
وقبل أن نضع األساليب الناجحة في الوقاية وبيان طرق عالجو يتعين عمينا أن
نوضح أسبابو ودواعيو لكي نتمكن من عالجو وفق المنيج القرآني ،ففي القران
شواىد كثيرة لذلك فالبطر الذي ىو أساس الفساد وىو الطغيان عند كفر النعمة وعدم
شكرىا .فيو يحجب الرؤية الحقيقية لمقيم التي أرساىا القران لحياة اإلنسان ولكن
عندما ابتعد الناس عن منيج اهلل حصل ليم الفساد في المعيشة قال تعالى ( { َو َك ْم
ك مس ِ
ِ
َىمَ ْكَنا ِمن قَري ٍة ب ِطر ْ ِ
اك ُنيُ ْم لَ ْم تُ ْس َكن ِّمن َب ْع ِد ِى ْم إِ اال َقمِيالً َو ُكانا َن ْح ُن
أْ
ت َمعي َشتَيَا فَت ْم َ َ َ
َْ َ َ
ين }القصص 58يقول الطبري (:وكم من قرية بطرت معيشتيا ظمما)(  )10فيذا
ا ْل َو ِارثِ َ
الفساد في الدين الذي يؤدي بإفساد المجتمع في إدارة الدولة ألنو يسري في كل

مفاصل الحياة فتأثير المغريات العديدة وتأثيرىا عمى النفس اإلنسانية وعمى رغبات
اإلنسان وتأثيرىا السمبي عمى حياتو ليذا يصف القران ذلك من المفسدات لحياة

{ولَ ِو اتاَب َع ا ْل َح ُّ
اءى ْم لَفَ َس َد ِت
ق أْ
َى َو ُ
َ
ِ
ون
فَيُ ْم َعن ذ ْك ِرِىم ُّم ْع ِر ُ
ض َ

البشر لو اتبعو وسار بيا حيث تشتيي نفسو (
ِ
اىم بِ ِذ ْك ِرِى ْم
ام َاو ُ
ض َو َمن في ِي ان َب ْل أَتَْيَن ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
الس َ
اف مقَام رب ِ
ِّو
}المؤمنون.71فصرف الناس عن إتباع اليوى بقولو تعالى( { َوأَ اما َم ْن َخ َ َ َ َ
َوَنيَى الان ْف َس َع ِن ا ْليَ َوى }النازعات40
وان أكل أموال الناس بالباطل يزيد الفساد إضعافا مضاعفو ال ن بعد ذلك
ترف في المعيشة .فالترف الذي يأتي من أكل أموال الناس يجعل الحياة ضعيفة
وقريبة من التميع فتكون حياتو فاسدة ولقمة سائغة لذوي العقول اليدامة لقولو
َم ْرَنا ُمتْ َرِفييَا فَفَ َسقُوْا ِفييَا فَ َح ا
اىا
تعالى({ َوِا َذا أ ََرْدَنا أَن ُّن ْيمِ َ
ق َعمَ ْييَا ا ْلقَ ْو ُل فَ َد ام ْرَن َ
ك قَ ْرَيةً أ َ
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تَ ْد ِمي اًر }اإلسراء 16فالترف الذي يبعد اإلنسان عن مرضاة اهلل يكون مفسدة في الدين
ومفسدة الدين تبعد اإلنسان عن إدارة الدولة بالصورة الصحيحة ويكون ذلك في

تعطيل أحكام الشريعة التي من خالليا ترقى األمم)11 (.
إن القضاء عمى ىذه اآلفة التي ابتمعت أموال المسممين وأصبحت إداراتيم
فاسدة ولم يستطيعوا أن يرتقوا إلى ماوصل إليو إسالفيم إلى عدة أمور منيا( )12
- 1الجيل الذي ينحرف من شب عميو إلى مايفسد الدين وينحرف بالمسممين إلى
طريق الباطل.فالقران يدعوا إلى العمم الذي ىو ضد الجيل فأول ماانز ل من القران
ق }العمق وبيذا يدعوا اهلل إلى العمم
اسِم َرِّب َ
ك الاِذي َخمَ َ
عمى أرجح األقوال ( {ا ْق َ ْأر بِ ْ
اِ
ون
ين َي ْعمَ ُم َ
فالقران يضع األسباب ومعيا العالج يقول اهلل تعالى( َى ْل َي ْستَِوي الذ َ
ُّ
اِ
ون إِانما َيتَ َذ اكر أُولُوا ْاألَْلَب ِ
ات
اب } وقولو تعالى( أ َْم َى ْل تَ ْستَِوي الظمُ َم ُ
َوالذ َ
ين َال َي ْعمَ ُم َ َ
ُ ْ
َو ُّ
ور}الرعد16فجعل الجيل مقابل الظممة لتي تحجب عن صاحبيا الحقيقة والنور
الن ُ
أمام العمم الذي بو ترتقي األمم

- 2الرغبة في الحصول عمى منافع شخصية بعيدة عن الشرع وليس بيا فائدة لقوة
المسممين والدولة .فقولو تعالى ( َن ْح ُن قَ َس ْمَنا َب ْيَنيُم ام ِعي َشتَيُ ْم ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا
}الزخرف32يحدد قيمة اإلنسان ومنزلتو واالختالف والتباين ىو سبب تقييم اإلعمال
{ َو ُى َو الاِذي َج َعمَ ُك ْم
وتوظيف مبدأ التخصص حسب الطاقة لمفرد فقولو تعالى(
ض َدرج ٍ
ف األ َْر ِ
ات }األنعام 165
ض ُك ْم فَ ْو َ
َخالَئِ َ
ق َب ْع ٍ َ َ
ض َوَرفَ َع َب ْع َ
- 3محاولة التيرب من الواجب المكمف بو سواء كان فردا أو موسوسة أو دولة .
فالفرد تكون مصمحتو الشخصية فوق كل اعتبار خالف قولو تعالى( { ُك ُّل َن ْف ٍ
س بِ َما
ت َرِى َينةٌ }المدثر ،38فالمصالح الشخصية تسجل لك او عميك فقمة التقوى
َك َسَب ْ
وضعت اإلدارة في إنصاف أىل الحق واحتياج الموظف لحاجاتو الضرورية تعد
من أسباب الفساد والرغبة في الربح السريع بدون بذل جيد وانعدام القيم اإلنسانية
والقوانين المتعسفة واإلجراءات الروتينية المممة واحتكار الصالحيات والق اررات
تؤدي إلى زرع بذور الفساد.اما في والمؤسسا ت في الغالب يكون الفساد في إبرام
العقود والخدمات التي تقدميا الدولة في تحصيل اإليرادات في تطبيق اإلجراءات
والقوانين العامة وذلك لتوفر الفرصة لممارسة الفساد
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 4ت-راخي المحاسبة عن التقصير وعدم مكافئة المجد ،وعدم وجود أنظمة بيانية
ومحاسبية متطورة يمكن من خالليا منع الفساد .وانعدام القيم األخالقية والحس
الوطني ،باإلضافة إلى القوانين المتعسفة واإلجراءات الروتيني ة المممة واحتكار
الق اررات والصالحيات.
 -5ومن أسباب الفساد اإلداري البطالة التي يعيشيا أبناء البمد التي تؤدي إلى دفع
أموال إلى موظفي الدولة من اجل االستيالء عمى المناصب لغير مستحقييا
باعطاءىم الرشوة  :يقول ابن حجر في تعريف الرشوة( :مايؤخذ بغير عوض ويعاب
عمى أخذه)(  )13وعرفيا ابن عربي في اإلحكام السمطانية (كل مال دفع ليبتاع بو
من ذي جاه عونا) ( )14وىذا داخل في قولة تعالى {والَ تَْأ ُكمُوْا أَموالَ ُكم ب ْيَن ُكم بِا ْلب ِ
اط ِل
َ
َ
َْ
َ
اس بِ ِ ِ
وتُ ْدلُوْا بِيا إِلَى ا ْل ُح اك ِام لِتَْأ ُكمُوْا فَ ِريقاً ِّم ْن أَمو ِ
ال الان ِ
ون }البقرة 188قال
اإلثْم َوأَنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
َ
َْ
َ
القرطبي :في تفسير ىذه اآلية ( .التصانعو بأموالكم الحكام وترشوىم يقضوا لكم

أكثر منيا)( .)15وقول الرسول الكريم (صمى اهلل عميو وسمم)(لعن اهلل الراشي
والمرتشي)()16وذلك لتوصيل الراشي بمالو إلى الباطل ،والمرتشي لمحكم بغير
الحق(.)17فالعمم والكفاءة والعدالة ىي الميزان في التفاضل بين الناس لإلدارة
المؤسسات فان تربع الجيالء ومجروحي العدالة او القاصرين عمى قمة السمم اإلداري
مع وجود أىل الخبرة واالختصاص والعمم والمعرفة من اكثر أسباب الفساد واالنحراف
عن الصواب.
فيذه األسباب السمبية استغمت في إفشاء الفساد اإلداري في المجتمع فينتج عنيا
اثأر تعرقل تطور الدولة واإلفراد منيا-ضعف اإليرادات والواردات الحكومية ،مما
يوثر عمى اقتصاد البمد .
فالتقوى أىم عنصر في ازدىار البمدان ففي قولو تعالى(وكم أىمكنا من قرية
بطرت معيشتيا)القصص( )58الن البطر يحجب رؤية الحق والقيم السامية فال يرى
إال سوى المادة وما يتـبع ذلك من فساد أي وكم من أىل قرية مثل حالكم في األمن
( .)18وقولة تعالى (اجعمني عمى خزائن األرض ) عمى لسان نبي اهلل يوسف داللة
عمى أن التقوى ىي أساس العدل وضد الفساد وقولة تعالى ( إن خير من استأجرت
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القوي األمين)القصص( )26فاألمانة ىنا عدم التفريط في شؤون ما ولي عميو ومراقبة
اهلل وخشيتو والخضوع لشرعو.
الفصـل األول:

المبحث الثاني:أثار الفساد في المجتمع:
اإلنسان حين استخمفو اهلل في األرض ركب فيو غرائز وقوى ال تصمح حياتو

إال بيا ،ووازنيا في نفس الوقت بتعاليمو اليادية ،حتى ال يخرج اإلنسان عن المجرى
السميم لتعاليم القران فتدمره ،فاإلنسان الذي يعرض عن أوامر ربو ويضع الشرع
ويستبدلو بأحكام وضعيو ليساير حياتو ومنيجو الذي يفسد حياتو و أخالقو إذ الشيوة
المادية تسيطر عميو وتغير أخالقو فيبتعد عن منيج اهلل في حياتو وينتقل إلى حياة
بيا رغبات حب التممك والسيطرة واالستعالء لذلك ضعفت ونقصت بواعث الخير
والفضائل في نفس اإلنسان وانطمقت بو كل قوى الشر لتثير الغرائز وتفجر الشيوات
الجامحة فتوثر عمى ارض واقع المجتمع.
ولما لمفساد اإلداري تأثي ار سمبيا عمى اقتصاد الدولة ورفع المستوى اإلنتاجي
ألفرادىا ،فانو يؤثر تأثي ار مباشر عمى الفرد بصورة خاصة والمجتمع عامو فان
معالجتو واجب وعامل نيم في رفع كفاءة واستغالل الموارد البشرية ألي دولو وتحقيق
األىداف النموذجية في القضاء عميو ومنح فرصو لبناء سياسات وقائية مناسبة لمنع
ذلك األثر الذي يجعل من المجتمعات تسير باتجاه االنحطاط وعدم وجود الثقة في
التعامل بين األفراد وقمة كفاءة الكوادر التربوية كالجامعات والمدارس يظير ذلك جميا
في انخفاض المستوى العممي وتباطئ مجال البحث العممي الذي يخدم تطور الدولة
فان أثار الفساد بالغة الخطورة فانظر إلى قولة تعالى ( {أَلَ ْم تََر َك ْي َ
ب المّوُ
ض َر َ
ف َ
ِ
ٍ
ِ
اماء }إبراىيم 24وبيذه اآلية
َصمُيَا ثَابِ ٌ
َمثَالً َكم َمةً طَيَِّبةً َك َش َجرٍة طَيَِّبة أ ْ
ت َوفَ ْرُعيَا في الس َ
يتبين أثار الفسا د في المجتمعات فتسقط الفضيمة وتسود الرذيمة مما يؤدي إلى قمة
كفاءة األفراد في خدمة الدين والمجتمع لذلك كانت من الحكمة بعث اهلل األنبياء
والمرسمين منذرين ومصمحين ما افسدة الناس واألخذ بأيدييم إلى طريق الخير
ت أ َْي ِدي الان ِ
اس لِ ُي ِذيقَيُم
والرشاد قولو تعالى {ظَيَ َر ا ْلفَ َس ُ
اد ِفي ا ْلَبِّر َوا ْلَب ْح ِر بِ َما َك َسَب ْ
506

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

ا
ِ
اِ
ون }الروم  41لذلك نجد أن النصوص القرآنية تركز من
َب ْع َ
ض الذي َعممُوا لَ َعميُ ْم َي ْر ِج ُع َ
اجل إصالح ما أفسده ىذا المرض الخطير وكشف أثارة لكي يسيل القضاء عميو
فاألسباب السمبية استغمت في إنشاء وتأثير في المجتمع فنتج عن ضعف
اإليرادات والواردات الحكومية مما يؤثر عمى اقتصاد البمد فالبطر اثر واضح لمفساد
ك مس ِ
ِ
َىمَ ْكَنا ِمن قَري ٍة ب ِطر ْ ِ
اك ُنيُ ْم لَ ْم تُ ْس َكن ِّمن َب ْع ِد ِى ْم
لقولو تعالى ({ َو َك ْم أ ْ
ت َمعي َشتَيَا فَت ْم َ َ َ
َْ َ َ
ا ِ
ين }القصص 58الن البطر يحجب الرؤية الحق والقيم
إِال َقميالً َو ُكانا َن ْح ُن ا ْل َو ِارثِ َ
السامية فيكون حالكم مثل حال القرى التي بطرت معيشتيا )19 (.

فأثار الفساد تظير بشكل واضح عمى الفرد من خالل ظممو لنفسو لقولو
ك أ َْم اًر
ث َب ْع َد َذلِ َ
ود الما ِو فَقَ ْد ظَمَ َم َن ْف َسوُ َال تَ ْد ِري لَ َع ال الماوَ ُي ْح ِد ُ
تعالى( َو َمن َيتَ َع اد ُح ُد َ
}الطالق1فالقائد اإلداري ىو صمام األمان لتطبيق العدالة ،فمن واجبو التخطيط
العممي لكل مرافق الحياة ،وال يضي ع وال ييد ر أموال المسممين بسبب عدم الكفاءة
التي نظير من خالل عدم وصول الى الغايات المطموبة ويبقى المجتمع في تخمفو
ويسود الجيل ،ويقل دخل الفرد وتكثر البطالة لعدم وجود الخبرات لتطوير المشاريع
ىذه اآلثار التي ينتج عنيا الفساد فاإلصالح يبدأ من داخل الموسسة وعمييا تطوير
الكفاءات
أما الظمم الذي يودي إلى الفساد فاآليات كثيرة تدل عمى ىذه الخصمة الذميمة
ك
ون ِمن قَْبمِ ُك ْم لَ اما ظَمَ ُموْا }يونس13وقولو تعالى ( َى ْل ُي ْيمَ ُ
لقولو تعالى({ َولَقَ ْد أ ْ
َىمَ ْكَنا ا ْلقُُر َ
ا
اِ
َم ْرَنا ُمتْ َرِفييَا
ون }األنعام 47وقولو تعالى( { َوِا َذا أ ََرْدَنا أَن ُّن ْيمِ َ
إِال ا ْلقَ ْوُم الظال ُم َ
ك قَ ْرَيةً أ َ
فَفَ َسقُوْا ِفييَا فَ َح ا
اىا تَ ْد ِمي اًر }اإلسراء 16فيذه الصفات التي ذكرىا
ق َعمَ ْييَا ا ْلقَ ْو ُل فَ َد ام ْرَن َ
اهلل ىي أساس الفساد.
فالفران يوجو والة األمور إلى الحق ويحذرىم باالبتعاد عن التمادي في الغي
ِ
ين
اى ْم إِ ان ِفي َذلِ َ
والكذب لقولو تعالى( {فَ َك اذ ُبوهُ فَأ ْ
َىمَ ْكَن ُ
ان أَ ْكثَُرُىم ُّم ْؤ ِمن َ
ك َآلَيةً َو َما َك َ
}الشعراء،139وعدم االنجراف مع أىل الغواية واالستبداد فاهلل يحذر من أتباع المموك
وىا َو َج َعمُوا
الذين يبتعدون عن منيج اهلل بقولو تعالى( إِ ان ا ْل ُممُو َ
ك ِإ َذا َد َخمُوا قَ ْرَيةً أَ ْف َس ُد َ
أِ
ون }النمل  34مالم يكونوا آمرين بمعروف او ناىين عن
َىمِيَا أ َِذلاةً َو َك َذلِ َ
َع ازةَ أ ْ
ك َي ْف َعمُ َ
منكر فالذين يدعون إلى الفساد يكرمون المنافقين والمتممقين ويطردون المخمصين
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الذين غايتيم إصالح المفسد فتكثر أثار الفساد من خالل ىؤالء الذين ابتعدوا عن
منيج القران في إدارة الدواة.
فإشاعة الجو الصالح واتخاذ األسباب في استثمار اإلمكانيات والوسائل التي
دعا إلييا القران الكريم نستطيع القضاء عمى الفساد وأثاره.وان اإلدارة اإلسالمية
ناجحة لما ليا من نظام متكامل يشمل كل نواحي الحياة ومختمف االتجاىات فيي
كتمو متماسكة قوية راسخة في بناءىا وشموليا الن مدار نحاجيا يتمثل في طاعة اهلل
فاإلسالم يجب إن يكون منطمقا لكل اإلصالحات الن أثار الفساد تظير في المجتمع
الذي يؤمن بيذا الدين الخالد فإثارة عمى الفرد إذ يقمل عطاءه وعمى المجتمع يبدوا
لتاخر عميو وال يرتقى باألمة إلى المستوى الذي أراد إلييا اإلسالم

الفصل الثاني :عالج الفساد اإلداري
المبحث األول :منهج القران في عالج الفساد:
ينظر أىل العمم في حال الناس من جية ما يتقربون بو إلى الخالق ويزنون
إعماليم ليميزوا الحق عن الباطل ويرشدىم إلى العمل الصالح كما ينظرون في
أحوال الناس من جية ما يجري من المعامالت فيصمحون ما كان فاسدا وما شاعت
المعامالت التي نيى عنيا الدين كالربا والمسير إذ قل الناس من يعط في ارتكابيا
ويبسط القول في سوء عاقبتيا .
وعندما يكون المسمم داعية لدين اهلل ويختمط في مجتمعو ويقوم في دوره ليصل
أوامر اهلل ليب أر ذمتو ،ويعمل عمى محاربة كل أنواع المنكر ومنيا الفساد لينجوا من
ميالك ىذا العمل الشنيع ويتبع األساليب الواقية لعالجو ومنع قواعد سيره في طريق
المجتمع ليثبت أصالة المنيج القرآني ،وضرورة تطبيق أحكام الشريعة ألنيا أصمح ما
تقاد بو األمم فالقران جعل من ىذه الموانع سدا واقيا في وجو المفسدين
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ونظ ار لما لمفساد اإلداري تأثير سمبيا عمى اقتصاد الدولة مما يؤثر تأثير
مباشر عمى الفرد والمجتمع فان معالجتو واجب وعامل ميم في رفع كفاءة األفراد
،وعدم استغالل الطاقات لرفع تطور المجتمع وعدم تحقيق ما يطمع إليو القانون
اإلليي في رقي المجتمع وضع القران الكريم أىداف نموذجية في القضاء عمى الفساد
واستغالل الموارد العامة وتوظيفيا لتطوير الكوادر والمؤسسات كالجامعات والمعاىد
والمدارس ألنيا أساس تطور البمدان.
فاإلسالم دين شامل لجميع نواحي الحياة لرعاية مصالح الفرد والمجتمع فآن
في تطبيق إحكامو ونجاح المجتمعات التي تسير عمى نيجو القويم فيو السفينة التي
ينجوا راكبيا من غرق االثام واالبتعاد عن اخذ أموال الناس بغير حق فاإلسالم ومن
خالل األحكام الذي استنبطيا عمماء الفقو من القران الكريم وضع نظرتين في
إصالح الفساد ىما:
أولهما -نظرية التولية وأىمية القيادة :وىى تقوم عمى القوة واألمانة)20 ( ،فيذا
اليتحقق أال إذا كان أصحاب اإلدارة يحبون الحق ويدعون إلية ويحذرون الخروج
عنة فيذا يقتضي أن يسند األمر ألىمة لقولة تعالى (أن خير من استأجرت القوي
األمين (القصص)( )26فيذه داللة عمى أن القوة واألمانة شرطان لتولي إدارة الدولة
فجمع القوة والقدرة فيما وصفان  ،ينبغي اعتبارىما في من يتولى عمال" بإجارة
وغيرىما فان الفساد اليكون االيفقدىما أو فقد احدىا .فان اجتمعا فان العمل يتم
ويكمل.
فالذي تنطبق عمية شروط القران في الوالية ويتعامل بأسموب حكيم وقول
مباشر فأنة يضفي إلى األوامر ثواب من الرفق الزينة ،وان أرقى ما يصل إلية من
نت
تولى قيادة األمة أن يتحمى باألخالق استجابة لقولو تعالى {فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِّم َن المّ ِو ِل َ
نت فَظّاً َغمِيظَ ا ْل َق ْم ِب الَنفَ ُّ
استَ ْغ ِف ْر لَيُ ْم َو َش ِاوْرُى ْم
ضوْا ِم ْن َح ْولِ َ
اع ُ
ك فَ ْ
لَيُ ْم َولَ ْو ُك َ
ف َع ْنيُ ْم َو ْ
ِ
ت فَتََو اك ْل َعمَى المّ ِو إِ ان المّوَ ُي ِح ُّ
ين }آل عمران 159ىذا
ِفي األ َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ
ب ا ْل ُمتََو ِّكم َ
الوصف الذي وصفة سبحانو وتعالى إلى نبيو الكريم (صمى اهلل عمية وسمم )وصفا
ليكون ىينا لينا بعيد عن الغطرسة والكبرياء والتيور لذلك قاد األمة ووصل بيا إلى
أرقى ما يصل إليو أىل الحق ،فأصبحت امة تخافيا األمم وتجل ليا كل احترام لما
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ليا من قيم ومبادئ أساسيا المنيج ألقراني في إدارة المجتمعات وكانت من أرقى
النظم في إدارة المجتم ع لذلك وجو القران
ثانيهما -نظرية الرقابة اإلدارية:

فوسائل الرقابة متعددة ،وضع ليا النظام اإلداري عدة وسائل من خالل القران

،فمتابعة العمل من خالل الرقباء او مراقب العمل الذي يكون مسوؤ

ل عن تقييم

األفراد
فجعل القران الكريم الرقابة الذاتية التي ىي من ابرز صور اإلسالم فقولو
ون ِمن ان ْج َوى ثَ َالثَ ٍة إِ اال ُى َو َاربِ ُعيُ ْم َوَال َخ ْم َس ٍة إِ اال ُى َو َس ِاد ُسيُ ْم َوَال أ َْدَنى
تعالى( َما َي ُك ُ
ا
ك وَال أَ ْكثَر إِ اال ىو معيم أ َْين ما َك ُانوا ثُام يَنب ُِّئيم بِما ع ِممُوا يوم ا ْل ِقي ِ
ِ ِ
امة إِ ان الموَ
ُ ُ َ َ
َ
َْ َ َ َ
َُ َ َ ُْ َ َ
من َذل َ َ
ٍ ِ
ِّ
ور
َع ُي ِن َو َما تُ ْخ ِفي الص ُ
يم }المجادلة  .7وقولو تعالى ( {َي ْعمَ ُم َخائَِنةَ ْاأل ْ
بِ ُكل َش ْيء َعم ٌ
ُّد ُ
}غافر.19فيذه أعمى مراتب الرقابة عند الفرد ألنو ينتظر الثواب من اهلل ويخاف
عقابو.
فالقران يعالج الفساد اذ جعل الرقيب :ىو الحافظ والحارس المنتظر(  )21فجعل

ان
مراقبة العبد ربو ىو المفيوم السائد في النصوص القرآنية لقولو تعمى ( ِإ ان المّوَ َك َ
ك ُى ُم
ون ِفي ُم ْؤ ِم ٍن إِالًّ َوالَ ِذ امةً َوأ ُْولَـئِ َ
َعمَ ْي ُك ْم َرِقيباً }النساء  .1وقولو تعالى ( {الَ َي ْرقُُب َ
ون }التوبة  )10فالمراقبة خير الوسائل لمنع الفساد وحفظ المصالح والحقوق
ا ْل ُم ْعتَ ُد َ
واالطمئنان عمى سير العمل بالصورة المثالية الشاممة فان المراقبة تؤكد خضوع
اإلدارة إلحكام الشريعة وىذا الخضوع يشكل إحدى مقومات الدولة)22 (.
فاإلسالم ومنيجو القران ،وضع نظام إداري دقيق فوضع رقباء ومتابعي العمل
،وجعل الجوالت التفتيشية ليا األثر الكبير في عدم وصول الفساد لممؤسسات
اإلسالمية في الصدر األول واآلثار كثيرة في ذلك فكان سيدنا عمر (رضي اهلل
عنو)يدخل بيوت عمالو ووالتو متنك ار ومصطحبا معو بالل ابن رباح يتجول في
ميادين المدينة من اجل إصالح ما يفسده بعض من لم يتقي اهلل وخوفا منو لوقوع
الفساد()23
وكذلك وجو القران إلصالح المؤسسة اإلدارية ان يكون من عمى رأس السمطة لو
من القيم والمبادئ العميا وعدم وجود الحقد الذي ينيى عنو القران لكي ال يتسرب
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ِ
ص ُد ِ
ورِىم ِّم ْن
الفساد مابين الناس والتنافس غير الشريف فقولو تعالى( { َوَن َز ْعَنا َما في ُ
ِ
ِ
ين }الحجر  47والغل ىنا الحقد بعضيم لبعض(  .)24فان
غ ٍّل إِ ْخ َواناً َعمَى ُس ُرٍر ُّمتَقَابِم َ
ىذه الظاىرة تجعل من المؤسسة اإلدارية عاجزة عن تقديم المصالح الخاصة عمى
العامة وجاءت السنة النبوية مكممة لما جاء في القران إلصالح المجتمع بقول
الرسول (صمى اهلل عميو وسمم)(التحاسدوا وال تناجشو ا والتباغضو وال تدابرو ا وكونوا
عباد اهلل إخوانا)(.)25
وجعل المنيج القرآني وجوب التثبت من الحقائق واالعتماد عمى معمومات
صادقو واحصائات دقيقة في اخذ الق اررات الميمة التي بموجبيا يستقيم العدل
،وخاصة" بمصائر الناس وتقيم إدارتيم لكي يتقمدوا المناصب الذي يستحقونيا ومن
غير ضرر وحتى ال يتسرب الظمم في تمك المؤسسات وىذا توضيح لقولة تعالى (يا
أييا الذين امنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينو ا أن تصيبوا قوما بجيالة فتصبحوا عمى
ما فعمتم نادمين ) الحجرات ()6
فالظمم خراب لمعمران ،وىذا الخراب عائد عمى الدولة بالفساد ،فيجب أن تكون
اإلدارة اإلسالمية بمختمف شرائحيا وعمى رأسيا القادة أن تجمل ىذه المعاني السامية
المنطمقة من منيج القران الكريم لحسن األداء في تفعيل العدل والحق.
الفصل الثاني :

المبحث الثاني:منع ٍ
الفســاد

راعى القران ومن خالل النصوص الرائعة التي انزليا اهلل إلصالح البشر

وتقويميم إلى الصراط المستقيم فوضع المنيج اإلليي لمنع الفساد ويطرق عده
لموصول بيم إلى نتائج طيبو في إصالح أنفسيم واصالح المجتمع فبعث اهلل األنبياء
وجعميم القدوة الحسنو لقولو تعالى( {لَقَ ْد َكان لَ ُكم ِفي رس ِ ا ِ
ِّ
ان
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ ل َمن َك َ
ول المو أ ْ
َُ
َ ْ
َي ْر ُجو الماوَ َوا ْلَي ْوَم ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر الماوَ َكثِي اًر }األحزاب 21فالنموذج المتكامل في القيادة
والذي يحمل ذلك السموك اإلنساني تكون الوسيمة لتحقيق األىداف فالدعوة الصادقة

جعمتيم الصفوة المختارة لحمل رسالة السماء ،فالعزيمة واإلصرار لدى األنبياء جعميم
يبمغون ىذه الرسالة فانظر ماذا فعل رسولنا الكريم عندما عرض لو من مميزات
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لمشتركي قريش فإص ارره عمى توصيل الدعوة جعمتو يمنع الفساد التي كانت قريش
تطمح لو لتنشر فساد عبادة غير اهلل.
ومما الختال ف فيو انو ال يمك ن القضاء عمى الفساد او منعو إال بمعالجة أسبابو
وفق ما يمميو التغيير وضمن المنيج القرآني لقولو تعالى(
َحتاى ُي َغي ُِّروْا َما بِأ َْنفُ ِس ِي ْم}الرعد 11
فوضع اإلسالم أمور عدة تمنع الفساد منيا ( )26

إِ ان المّوَ الَ ُي َغي ُِّر َما بِقَ ْوٍم

 -1ضمان حقوق الموظف الذي يعمل في دوائر الدولة ،فقد تعيد اإلسالم وبآيات
عدة توكد عمى ذلك أوليا صيانة مبدأ كرامة اإلنسان .لقولو تعالى(ولقد كرمنا بني
ادم ) اإلسراء( )70
وان ال يبخس حقوق الموظف لقولو تعالى (وال تبخسوا الناس أشياءىم)
األعراف ( )85الن ذلك سبب الفساد بعدم مكافئة المتقن لعممة فقول الرسول (صمى
اهلل عمية وسمم) (:أعطوا األجير حقو قبل يجف عرقو) ( ))27فيو حث عمى الموظف
إلى طريق رضا اهلل ويكسب الموظف أمنا تسري من خاللو الطمأنين

ة واالستقرار

لنفسو ،فال يشعر بالخوف والقمق من ضياع حقو إذ الينحرف إلى سرقة أموال الناس
ويحرم نفسو من الجزاء األوفى الذي سينالو في اآلخرة لقولة تعالى (فمن يعمل مثقال
ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرة )) الزلزلة ( )8
 -2اىتمام بطاقات من يعمل لكي يرتقى إلى ما إرادة اهلل من ذالك العمل فال تبق ى
طاقات معطمة ويبتعد الناس عن آفة الفساد من خالل تمسكيم بالمنيج ألقراني في
قيادة األمم.
فاآليات كثيرة تحت الموظف عمى أن يرتقي إلى المستوى المطموب بعدم
إىمال طاقاتو الشريفة ومكافئتو فاهلل سبحانو وتعالى يقول (من جاء بالحسنة فمو
عشر أمثاليا ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال مثميا) األنعام( ) 60فال تجب أن تكون
العقوبة رادعة إذ تفسد طاقة الموظف ويصاب باإلحباط من تمك العقوبة فيجب إال
تكون قاسية فاهلل سبحانو وتعالى يعطي الثواب عشرة أضعاف العقاب ،فانظر إلى
منيج القران في مكافحة الفساد واالبتعاد عنو(تمك الدار اآلخرة نجعميا لمذين
اليريدون عموا في األرض وال فسادا والعاقبة لممتقين) القصص(.)83
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-3أرسى اإلسالم الحوافز التي جعميا مثا ار لإلبداع ووسيمة الزدىار العمل ،وجعل
العمل عنصر من عناصر اإلنتاج ونيل المنفعة دون المجوء إلى االحتيال .ففي
كسب األرض الزراعية قال :رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم)(من أحيا أرضا ميتة
فيي لو) (  )28وقولو صمى اهلل عمية وسمم(ومن قتل قتيل فمو سمبو)(  )29فيذا دليل
عمى أن اإلسالم يكافئ الموظف ،حتى النحرف إلى السرقة ويترك الحالل الذي
يؤدي بتركو إلى الفساد .
وبعد ىذه النقاط في الرقابة تعد إحصاء ثروة من ولى األمر عند تسممو ذالك
المنصب  ،الن من أعظم أسباب الفساد إن يدخل ولى األمر منافسا لمناس في
صنعتيم  .وتجارتيم  .وىذا يظير أثرة بار از في وقتنا الحظر فنمحظ المسول والذي
تولي منصب قيادي بتنافس في مشاريع األعمار لوجود شركة خاصة لو في منافسة
المواطن .
فيذه جممة أساليب الرقابة في نظام الدولة في اإلسالم ،والتي تعطي لولي
األمر الحق في استخراج الوسائل المناسبة في الحفاظ عمى أحوال الدولة وأحوال
الرعية .وبين القران الكريم منشأ الفساد ىو اإلنسان بما كسبت يداه فال يتم اإلصالح
إال باصالحة أو صالح فكره ومنيجو من خالل األخذ بالنصوص القرآنية وتطبقيا
عمى ارض الواقع قال تعالى (ظير الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ليذيقيم بعض الذي عمموا لعميم يرجعون ) الروم
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الخاتمة ونتائج البحث والتوصيات:
بعد ىذه الرحمة مع النصوص القرآنية في منيج معالجة الفساد اإلداري
والوسائل التي اتخذىا القران في تصحيح اإلعمال اإلدارية في مراقبة اهلل في جميع
إعمالو ويمكن استخالص نتائج البحث بما باتي:
1ـ إن إتباع منيج القران في إدارة األعمال ليا نظام متكامل يشمل الحياة في مختمف
الجوانب واالتجاىات  ،فالنصوص كتمة متما سكة وشاممة الن مدار النجاح في ىذه
النصوص أخذىا جميعا وىي مكممة بعضيا البعض .
2ـ عالج القران ىذه الظاىرة الن الفطرة السميمة اليصل إلييا الفساد وانما ىي حالة
طارئة  ،فأراد القران أن يعيد الفرد لفطرتو السميمة لقولو تعالى (فطرت اهلل التي فطر
الناس عمييا)الروم()30
الن الفساد ظاىرة غريبة وطارئة عمى النظام اإلسالمي ألنو يتعارض مع
األسس التشريعية التي ترسخت أىدافيا لتحقيق مصالح العباد ،فان الفساد يعني
إلحاق ضرر باألفراد والمجتمعات ،فالفساد ينتزع من نفسو قيم اإلسالم وأخالقو
السامية لحديث النبي (صمى اهلل عميو وسمم)(اليسرق السارق حينما يسرق وىو
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مؤمن)( )30ويخرج من اإليمان إلى معاني الرذيمة واإلساءة لآلخرين فتختل الموازين
،وتستغل السمطات والمراكز الوظيفية لكسب األموال بالباطل .
اتخذ القران في منيجو لعالج ذلك نظرية والة األمور أو من يكون عمى رأس
السمطة أو المؤسسة ،فاختار القوى األمين  ،وكذلك اعتمد عمى نظام مراقبة الفرد
نفسو من خالل النصوص وتفعيل السموك اإلنساني الن عقيدة المسمم وتصوره
اإليماني كفيل بضبط سموكو  ،فان أعظم ماجاء بو المنيج ألقراني في إصالح الفساد
ىو الرقابة الذاتية  ،وىذه اقوي حافز لإلنسان في داخمو ألنو ينتظر الجزاء من اهلل .
ثم تأتى الضمانة األخرى الذي حث القران عميو في الرقابة الخارجية ألنيا توكد
خضوع اإلدارة لمتشريع وىذا ىو احد مقومات الدولة
3ـ جعل القران المنيج في أداره وتحصين الفرد من الفساد في ظل التوصية التربوية
اإلسالمية
4ـ إعطاء الفرد الحرية في عممو لكي يبدع ،وتبصير األفراد في إدراك معنى
المسؤولية والحرص عمى المصالح العامة قبل الخاصة.
أما التوصيات التي يوصييا الباحث ىي:
يوصي الباحث إلى تطبيق األحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة في
عالج الفساد اإلداري عن طريق الترغيب في ضوء القران الكريم.
فالمبدأ ألقراني ،جاء شامال في معالجة الفساد بالترغيب عن طريق اتصال
الشريعة بالضمير اإلنساني وجعمو رقيبا عميو ،وبذلك يتحقق جممو أمور منيا-
تطيير الناس من االثام وتخمصيم من سوء المعامالت وتنمية المال وتحقيق الضمان
االجتماعي لكل فرد.
فان األخالق اإلسالمية تقي الناس من الفساد ففي اإلسالم صفة الحياء التي
حث عمييا رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) (،الحياء من اإليمان)(  )31فيي صفة
تجب أن تكون عند كل من تولى مناصب لرعاية أمور المسممين إذ تبعث في النفس
اإلنسانية ترك القبائح والمخالفات الشرعية فمن يحمل ىذه الصفة التي أرادىا اإلسالم
اليغش وال يحتكر وال يسر ق ألنو يعمم أن اهلل مطمع عميو ويراقبو،فالحياء خمق بين
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رذيمتين فمن انحرف عنو وقع في الجرأة والوقاحة أو العجز والميانة فيو خمق يبعث
عمى ترك القبائح ويمنع التفريط بالحق( )32
ىذه جممة توصيات أراد منيا الباحث أن تأخذ بنظر االعتبار لتفش ي الفساد
بكل موسوسات الدولة لعل ىذا يكون من باب التبميغ .
ىذا وان أصبت فمن اهلل وان اخطات فمن نفسي والشيطان فال ادعي الكمال فان
ىذا مستطيع أن أقولو فان قبل فيذا فضل اهلل عمينا بالدعوة إلى اإلصالح وان كان
غير ذلك فاسأل اهلل أن يطيرني من االثام
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصمى اهلل عمى رسولنا األمين والو
وصحبو أجمعين.
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