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  المبحث األول : مفهوم الفساد لغة واصطالحاً 
من فسد الشيء فساداً ؛ أي بطل واضمحل ،ضد  المطلب األول : تعريف الفساد لغة :

صلح ، والفساد : البطالن ومن معانيه :أخذ املال ظلمًا ، ويطلق الفساد على اجلدب 
  .)1(والقحط، واملفسدة ضد املصلحة

إن املتتبع لنصوص المطلب الثاني : مفهوم الفساد من خالل نصوص القرآن الكريم :
القرآن الكرمي جيد أن كلمة الفساد يف القرآن وردت يف ستة وأربعني آية مبعاين ومظاهر خمتلفة 

يف املدن اليت توجد  تصيب األفراد واجلماعات واألرض والدول ، ومن هذه املعاين : القحط
" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت :  في قوله تعالى)2(على األار واجلدب يف الرب

كما ورد الفساد مبعىن )،3(أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون " 
في قوله عزوجل : " الذين ال يريدون علوًا في االرض وال فسادًا " )4(الطغيان والتجرب

في قوله تعالى :" إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله )6(ومبعىن العصيان والتمرد)،5(
ويسعون في األرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خالف 
أو يتفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم " 

القرآنية ينهى عن مجيع أنواع الفساد لتصلح حياة واإلسالم من خالل هذه النصوص ،)7(
  .)8(الناس ويأمنون شرور بعضهم بعضاً 

                                                           

 م1998،  6، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط 306القاموس احمليط ، الفريوزآبادي ، ص )1(
 188ص 4معاين القرآن ، الزجاج ، ج)  2(
 . 41سورة الروم ، اآلية ) 3(
مفهوم الفساد وأبعاده الداللية يف علوم الشريعة ، سليم مزهود ، حبث منشور  يف عدد خاص حول ظاهرة الفساد )  4(

،  25، جملة املعيار ، العدد  2010، اجلزء األول ،  18املايل واإلداري يف اجلزائر وسبل مكافحتها ومعاجلتها ، ص 
 ادر ، قسنطينة جامعة األمري عبد الق

 . 83سورة القصص ، اآلية )  5(
 ، مرجع سابق . 18مفهوم الفساد وأبعاده الداللية يف علوم الشريعة ، سليم مزهود ، ص)6(
 .33سورة املائدة ، اآلية ) 7(
بد ، جامعة األمري ع 25ظاهرة الفساد من خالل نصوص القرآن الكرمي ، بلقاسم شتوان ، جملة املعيار ، العدد ) 8(

القادر ، قسنطينة ،حبث منشور  يف عدد خاص حول ظاهرة الفساد املايل واإلداري يف اجلزائر وسبل مكافحتها 
  2010، اجلزء األول ، 67و ً  65ومعاجلتها ، ص
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الفساد عند مجهور فقهاء الشريعة  المطلب الثالث : تعريف الفساد عند فقهاء الشريعة :
مرادف للبطالن ما عدا فقهاء احلنفية الذين يفرقون بينهما يف جمال املعامالت ، ويعتربوما 

  .)9(يف العبادات  شيء واحد
من أكثر تعريفات الفساد دقة تعريف املنظمة  المطلب الرابع :تعريف الفساد في القانون :

الدولية للشفافية اليت تعرف الفساد بأنه : "إساءة استعمال السلطة اليت أؤمتن عليها ملكاسب 
للحصول على  ، وعرفته هيئة األمم املتحدة بكونه : " استعمال السلطة العامة)10(شخصية" 

، ويعرفه السيد علي شتا بأنه : " استخدام )11(مكاسب شخصية ويضر املصلحة العامة"
السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي أو من أجل حتقيق هيبة أو مكانة اجتماعية 
، أو من أجل حتقيق منفعة جلماعة أو طبقة ما بالطريقة اليت يرتتب عليها خرق للقانون أو 

  .)12(شريع ومعايري السلوك األخالقي " خمالفة الت
من خالل هذه التعاريف نستنتج أن الفساد حيدث عندما يقوم موظف سواء كان تابع 
للقطاع العام أو اخلاص بقبول مزية أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة 

سوبية أو سرقة املال ، أو استغالل الوظيفة العامة بتعيني األقارب يف املناصب ضمن منطق احمل
العام مباشرة ، وعليه ميكن القول أن الفساد كل عمل يقوم به موظف عام أو خاص يسيء 
استخدام منصبه أو يستغل نفوذه أو عالقاته الشخصية لتحقيق مكاسب خاصة بطرق 

  خمالفة للقانون كالرشوة مثالً بعيداً عن الرقابة واحملاسبة .
  ):13(د : الفساد يشمل أنواعاً عدة منهاالمبحث الثاني: أنواع الفسا

وهو جمموعة من االحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام الفساد السياسي: -1
اليت تنظم عمل املؤسسات السياسية يف الدولة ، وتتمثل مظاهر الفساد السياسي 
                                                           

 . 64املرجع نفسه ، ص)  9(
، الرياض ، ، جامعة نايف للعلوم األمنية 42 – 41الفساد واجلرمية املنظمة ، حممد األمني البشري ، ص)  10(

 م 2007
 . 42املرجع نفسه ، ص )11(
 ، مكتب اإلشعاع ، األسكندرية ، مصر .43الفساد اإلداري وجمتمع املستقبل ، السيد علي شتا ، ص )12(
الفساد املايل واإلداري كمعوق للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر ، طالل زغبة و السعد بريكة ، اجلزء  )13(

، جامعة األمري عبد القادر ، قسنطينة . حبث منشور  يف عدد خاص  25، جملة املعيار ، العدد  117األول ، ص 
 كافحتها ومعاجلتها .حول ظاهرة الفساد املايل واإلداري يف اجلزائر وسبل م
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يف غياب الدميقراطية وفقدان املشاركة وعدم وجود تداول حقيقي على السلطة 
 .)14(وفساد احلكام وتفشي احملسوبية واستخدام املال يف شراء أصوات الناخبني 

: يقصد به تلك االحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام املالية الفساد المالي -2
يف الدولة ومؤسساا وخمالفة التعليمات اليت تنظم سري العمل اإلداري واملايل 

اخلاصة بأجهزة الرقابة املالية ، ومن هذه االحنرافات : الرشوة واالختالس والتهرب 
الضرييب وختصيص األراضي واحملاباة واحملسوبية املتعلقةبالتعيينات الوظيفية يف 

 .)15(املناصب املالية والرتقيات 
صرفات الضارة بالنشاطات االقتصادية : هو جمموعة من التالفساد االقتصادي -3

اليت ميارسها األفراد واجلماعات كالغش واالحتكار والربا وتبديد املوارد وسوء 
 استخدامها واستغالهلا وكذا عرقلة االستثمار، وشيوع اإلسراف والتبذير ...

جمموعة االحنرافات اإلدارية و الوظيفية أو التنظيمية اليت  وه الفساد اإلداري : -4
تصدر من املوظف العام أو اخلاص أثناء تأدية مهام وظيفته ، ومن مظاهر هذا 
النوع من الفساد عدم احرتام أوقات العمل يف احلضور أو االنصراف أو متضية 

مل الوقت يف قراءة الصحف وكذا الرتاخي والتكاسل عن العمل وعدم حت
  .)16(املسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة 

ونعين به االحنرافات األخالقية املتعلقة بسلوكات املوظف  الفساداألخالقي : -5
وتصرفاته الشخصية املشينة ، كالقيام باألعمال املخلة باحلياء والتحرش بالنساء 
يف أماكن العمل وارتداء ألبسة غري الئقة و كذا اجلمع ين وظيفتني دون علم 

 .)17(إلدارة أو استغالل السلطة لتحقيق مآرب شخصية ا

                                                           

الفساد اإلداري واملايل وآثاره السلبية على مؤسسات الدولة ، فاطمة عبد اجلواد ، حبث منشور على النت بتاريخ )  14(
 م 03-09-2013

 املرجع نفسه) 15(
 املرجع نفسه)16(
 املرجع نفسه )17(
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ويقصد به خروج أي مجاعة عن الثوابت العامة لدى األمة  الفساد الثقافي:  -6
 . )18(وذلك بنشر عادات وتقاليد وسلوكات خترب عقول أفراد اتمع 

وهو اخللل الذي يصيب املؤسسات االجتماعية اليت أوكل  الفساد االجتماعي: -7
ع تربية الفرد وتنشئته كاألسرة واملدرسة واجلامعة واملسجد ومؤسسات هلا اتم

 . )19(العمل
: وهو االحنراف الذي يصيب اهليئات القضائية مما يؤدي إىل الفساد القضائي  -8

 .) 20(ضياع احلقوق وتفشي الظلم  

باإلضافة إلى وجود وتفشي أشكال أخرى في المجتمع كالفساد اإلعالمي واألمني 
 ...إخل .والعلمي  

تتعدد أسباب الفساد وختتلف حسب قيم  أسباب الفساد : المبحث الثالث :
وثقافات اتمعات وهي يف جمموعها تشكل منظومة فساد وختتلف يف األمهية بني جمتمع 
وآخر ، فقد يكون أحد األسباب رئيسيا يف جمتمع ما ويكون سببًا ثانويًا يف جمتمع آخر 

  :)21(، ومن هذه األسباب ما يلي 

  لفردية .انتشار الفقر واجلهل باحلقوق ا – 1

                                                           

بوعة موجهة لطلبة كلية العلوم , مط 4حماضرات يف مقياس قانون مكافحة الفساد , د . عاقلي فضيلة , ص) 18(
 م .2017-2016االقتصادية , جامعة احلاج االخضر , باتنة , 

 . 4املرجع نفسه , ص 19(
 . 4املرجع نفسه , ص 20(
الفساد املايل واإلداري كمعوق للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر ، طالل زغبة و السعد بريكة ، اجلزء ) 21(

  ،مرجع سابق. 25جملة املعيار ، العدد ،  117األول ، ص 
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عدم االلتزام يف الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وطغيان  – 2
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مما يؤدي إىل اإلخالل بالرقابة املتبادلة ، كما 

ه يعترب سببًا مشجعًا على أن ضعف اجلهاز القضائي وغياب استقالليته ونزاهت
  .الفساد

  أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استقالليتها وميش أدوارها .ضعف  -3
  عدم االستقرار أو رفض التداول السلمي على السلطة . – 4
  اتساع اهلوة بني كتلة األجور والقدرة الشرائية . – 5
ازدياد ظاهرة الفساد يف املراحل االنتقالية والفرتات اليت تشهد حتوالت سياسية  – 6

ادية مما يساعد على عدم اكتمال البناء املؤسسايت للدولة وبالتايل واجتماعية واقتص
  ظهور بيئة مناسبة للمفسدين .

  عدم وجود إرادة سياسية عند املسؤولني وصناع القرار ملكافحة الفساد . – 7
  تدين رواتب املوظفني وارتفاع مستوى املعيشة وارتفاع األسعار . – 8
عدم السماح بالوصول إىل مصادر املعلومات اليت غياب حرية اإلعالم وبالتايل  – 9

  من شأا أن تكشف الفساد .
غياب مدونات السلوك اخلاصة باملوظفني أو ما يسمى بأخالقيات املهن  – 10

  والوظائف .
  عدم قيام مؤسسات اتمع املدين بدورها يف مكافحة الفساد . – 12
  فحة الفساد .قلة أو غياب التشريعات والقوانني الكفيلة مبكا– 12
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الفساد :المحاضرة الثانية 
اإلداري والمالي واالقتصادي: 
المظاهر واآلثار وسبل الوقاية 

  .واألخالقياتوالعالج 
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  المبحث األول :مفهوم ومظاهر الفساد اإلداري وأسبابه وآثاره وسبل عالجه :

للقوانني من خالل هو اتباع سلوك خمالف المطلب األول: مفهوم الفساد اإلداري :
استغالل املوظف العام ملوقعه وصالحياته عن طريق قيامه بالسلوكات البريوقراطية املنحرفة 
وهو الفساد الذي ينشأ بسبب سوء التخطيط وتغليب املصلحة الفردية على حساب 

كمايقصد بالفساد اإلداري وجود اخللل يف األداء نتيجة اخلطأ والنسيان )،22(املصلحة العامة
  .)23(إتباع الشهوات والزلل واالحنراف عن الطريق املستقيم و 

نقصد مبظاهر الفساد جمموعة  :)24(المطلب الثاني: أنواع أو مظاهر الفساد اإلداري 
االحنرافات اليت يقع فيها املوظف اإلداري أثناء تأديته لعمله أو ما تعلق بسلوكه الشخصي أو 

  سري عمله والتعدي على ما ليس ملكا له، وتتمثل هذه املظاهر فيما يلي :
أثناء ، ويقصد ا تلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف يف )25(االنحرافات التنظيمية -1

  تأديته ملهمات وظيفته واليت تتعلق بصفة أساسية بالعمل ، ومن أمهها :
كالتأخر يف احلضور صباحا واخلروج يف وقت مبكر عن وقت الدوام عدم احترام العمل -أ 

الرمسي والنظر إىل الزمن املتبقي من العمل بدون النظر إىل مقدار إنتاجيته وكذا قراءة اجلرائد 
  . .....والتنقل من مكتب إىل آخر  واستقبال الزوار 

وعدم اإلتيان به على الوجه الصحيح رفض الموظف القيام بالعمل المطلوب منه-ب 
  .....والتأخر يف أداء العمل 

و الرغبة يف احلصول على أكرب اجر مقابل أقل  الكسل والتراخي عن أداء العمل -ج 
  .....جهد وتنفيذ احلد األدىن من العمل 

                                                           

مظاهر الفساد يف السلوك اليومي للمواطن العريب ، األسباب والعالج ، زكي حنوش ، املؤمتر العريب ملكافحة  )22(
اسرتاتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم يف نطاق  :)1985م .موسى ، صايف إمام (2003،  6الفساد ، ص

 ) . الرياض ، دار العلوم للطباعة والنشر .1الفكر والنظريات (ط
http://www.islameiat.com/doc 

 . 2 – 1الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي ، هناء مياين ، ص )23(
، جملة التدريب  28 – 26املرجع نفسه ، مظاهر االحنراف الوظيفي ، أمحد بن عبد الرمحن الشميمري ، ص)  24(

 . 57والتقنية ، ع 
 .4–3الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي ، هناء مياين ، ص) 25(
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االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء في العمل وعدم إطاعة أوامرهم، ومن صور عدم  -د 
: العدوانية حنو الرئيس بسبه وشتمه وعدم احرتامه و البحث عن األعذار لعدم تنفيذ  ذلك

  ......أوامر الرئيس 
الالمباالة ،عدم إبداء الرأي ، عدم امليل إىل التجديد السليبة ومن صور ذلك :–ه 

 - العزوف عن املشاركة يف اختاذ القرارات و عدم الرغبة يف التعاون  - واالبتكار والتطوير 
  .......جتنب االتصال باألفراد 

ومن صور ذلك :  حتويل األوراق من مستوى إداري إىل  عدم تحمل المسؤولية ، - و 
  ...... آخر وكذا التهرب من اإلمضاءات والتوقيعات لعدم حتمل املسؤولية 

خاصة اليت يتسبب إفشاؤها يف تكبيد مؤسسة العمل خسائر أسرار العمل إفشاء  -ي 
  قانونية ومالية فادحة .

، ويقصد ا تلك املخالفات اإلدارية اليت يرتكبها املوظف )26(االنحرافات السلوكية  -2
  وتتعلق مبسلكه الشخصي وتصرفه ، ومن أمهها :

بارتكاب املوظف لفعل خمل باحلياء يف  وميثل هلا : ،عدم المحافظة على كرامة الوظيفة -أ 
  العمل كاستعمال املخدرات أو التورط يف جرائم أخالقية.

، ومن معاين ذلك : تقدمي اخلدمات الشخصية وتسهيل سوء استعمال السلطة - ب 
األمور وجتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية يف منح أقارب أو معارف املسئولني ما يطلب 

  منهم.
، ويرتتب على انتشار ظاهرة احملسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غري ةالمحسوبي - ج 

  مؤهلني مما يؤثر على اخنفاض كفاءة اإلدارة يف تقدمي اخلدمات وزيادة اإلنتاج .
  ، فيستعمل بعض املوظفني الوساطة شكال من أشكال تبادل املصاحل .الوساطة -د 
فات املالية واإلدارية اليت تتصل بسري العمل ، ويقصد ا املخال)27(االنحرافات المالية -3

  املنوط باملوظف ، وتتمثل هذه املخالفات فيما يلي :
  املنصوص عليها داخل املؤسسة . مخالفة القواعد واألحكام المالية -أ 

                                                           

 .5–4الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي ، هناء مياين ، ص)26(
 املرجع نفسه) 27(
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، وتعين قيام املوظف بتسخري سلطة وظيفته لالنتفاع من األعمال املوكلة فرض المغارم -ب 
وة على بعض األشخاص أو استخدام القوة البشرية احلكومية من العمال إليه يف فرض اإلتا

  واملوظفني يف األمور الشخصية يف غري األعمال الرمسية املخصصة هلم .
، ومن تطبيقاته على أرض الواقع تبديد اإلسراف والتبذير في استخدام المال العام  -ج 

املبالغة يف استخدام املقتنيات العامة يف األموال العامة يف اإلنفاق على األبنية واألثاث و 
األمور الشخصية وكذا إقامة احلفالت والدعايات ببذخ على الدعاية واإلعالن والنشر يف 

  .....الصحف واالت يف مناسبات التهاين والتعازي والتأييد والتوديع 
  ، ومن أكثرها ما يلي :)28(االنحرافات الجنائية  -4
  الرشوة . -أ 

  اختالس املال العام . -ب 
  التزوير .-ج 

تتعدد األسباب املؤدية إىل الفساد اإلداري :)29(المطلب الثالث :أسباب الفساد اإلداري 
  وتنقسم إلى :،
كعدم االهتمام بغرس القيم واألخالق أسباب أخالقية تتعلق بالتنشئة االجتماعية : -أ 

محيدة بقبول الرشوة وعدم املسئولية  الدينية يف نفوس األطفال مما يؤدي إىل سلوكيات غري
  وعدم احرتام القانون .

فيعاين أكثر أسباب مالية تتعلق بعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة :  -ب 
من نقص كبري يف الرواتب واالمتيازات ، ومن هنا  -خصوصا يف الدول النامية  - املوظفني 

املواطنني ليسد ا النقص املادي الناتج عن جيد املوظف نفسه مضطرا لتقبل ( الرشوة ) من 
  ضعف الرواتب .

                                                           

 املرجع نفسه) 28(
. الفساد اإلداري  3املرجع نفسه ، وانظر كذلك : الفساد اإلداري ومعاجلته من منظور إسالمي ،حبر يوسف . ص) 29(
 . 2-1، مصطفى الفقي ، صاملايل بني السياسات واإلجراءاتو 
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أسباب سياسية تتعلق بفساد نظام الحكم بسبب شيوع نظام ديكتاتوري وكثرة  -ج 
األمر الذي خيلق جوا من عدم االستقرار السياسي مما يهيئ اجلو للفساد  المراحل االنتقالية،

  اإلداري .
ياغة القوانني واللوائح املنظمة للعمل ووجود فراغات ترجع إىل سوء صأسباب تشريعية : -د 

قانونية فيها وذلك نتيجة لغموض مواد القوانني أو تضارا يف بعض األحيان ، األمر الذي 
يعطي املوظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إىل تفسريه بطريقته اخلاصة اليت 

  قد تتعارض مع مصاحل املواطنني .
تتعلق بالبيئة الداخلية وظروف العمل اإلداري في المؤسسة اإلدارية أو أسباب  –ه 

كتضخم اجلهاز اإلداري املتمثل يف كثرة املوظفني مع حمدودية المالية أو االقتصادية , 
النشاط , وسوء التنظيم املتمثل يف عدم حتديد االختصاصات وعدم توزيعها بدقة بني 

دارية وغلبة الطابع البريوقراطي فيها , وغياب الثقافة املوظفني , وكذا تعقد اإلجراءات اإل
اإلدارية لدى املوظفني , وضعف املساءلة والرقابة اإلدارية وعدم وضع املسؤول واملوظف 
اإلداري يف املكان املناسب , وال ننسى غياب االهتمام باجلانب االجتماعي للموظف 

  . )30( بسبب مجود وضعف سياسة األجور واحلوافز والرتقيات
  :)31(المطلب الرابع آثار الفساد اإلداري 

أن الفساد اإلداري له آثار كبيرة على الدولة في عدد من مناحيها ، يمكن إدراجها على 
  النحو التالي :

  أثر الفساد اإلداري على المداخيل الحكومية: -
ختسر احلكومات مبالغ كبرية من اإليرادات املستحقة عندما تتم رشوة موظفي الدولة حىت 
يتجاهلوا جزءا من اإلنتاج والدخل والواردات يف تقوميهم للضرائب املستحقة على هذه 
النشاطات االقتصادية ، باإلضافة إىل ذلك در احلكومات كثريا من مواردها عندما يتم 
                                                           

  , مرجع سابق . 4حماضرات يف مقياس قانون مكافحة الفساد , د . عاقلي فضيلة , ص 30(
 37-22املراجع السابقة نفسها وانظر أيضاً : األمانة يف األداء اإلداري جمرب ، مهدي بن إبراهيم بن حممد ، ص)  31(

،جدة : مكتبة اخلدمات احلديثة ، نظريات يف اإلدارة الرتبوية ،الشلعوط ، فريز حممود  1،ط م 1994هـ /  1415، 
الفساد اإلداري وعالجه من م ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض،وانظر كذلك:  2002هـ /  1423أمحد ،ط

 ، مرجع سابق . 7–6منظور إسالمي ، هناء مياين ، ص
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ات غري مستحقة ولكنها تتمكن من احلصول عليه برشوة أو نفوذ أو أي تقدمي الدعم إىل فئ
  وسيلة أخرى ، وهذا املر يؤثر بدوره على األداء االقتصادي للدولة .

  أثر الفساد اإلداري على التطور االقتصادي: -
تشري كثري من الدراسات النظرية والتطبيقية بأن الفساد اإلداري واملايل له آثارا سلبية على 

نمو االقتصادي ، حيث أن خفض معدالت االستثمار ومن مث خفض حجم الطلب ال
  الكلي سيؤدي إىل ختفيض معدل النمو االقتصادي .

  أثر الفساد اإلداري على مستوى معيشة األفراد وتوزيع الدخل: -
يؤدي الفساد اإلداري إىل توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء، وهذا األثر يتم عرب عدة طرق 

  أمهها :
يؤدي إىل تراجع معدالت النمو االقتصادي وهذا األمر تراجع مستويات المعيشة  -أ

  يساعد على تراجع املستويات املعيشية .
وميارسون سبال ملتوية للتهرب كالرشوة ، وهذا  قد يتهرب األغنياء من دفع الضرائب -ب 

  يساعد على تعميق الفجوة بني األغنياء والفقراء .
مثل : التعليم والسكن وغريها من  لفساد إلى زيادة كلفة الخدمات الحكوميةيؤدي ا -ج 

اخلدمات األساسية ، وهذا بدوره يقلل من حجم هذه اخلدمات وجودا مما ينعكس سلبا 
  على الفئات األكثر حاجة إىل هذه اخلدمات .

  المطلب الخامس :عالج الفساد اإلداري:
  )32(من منظور إسالميالفرع األول :عالج الفساد اإلداري 

إن منهج الشريعة اإلسالمية يف الوقاية من مشكلة الفساد وعالجها نظريًا من خالل 
وهما  النصوص وعمليًا من خالل تطبيقات اخللفاء الراشدين يقوم على استخدام أسلوبني،

  أسلوب الترغيب والترهيب.

                                                           

. مرجع سابق ،الفساد اإلداري واملايل بني 27نظريات يف اإلدارة الرتبوية، الشلعوط ، فريز حممود أمحد، ص  )32(
، الفساد         pogar.org-http://www.undp،. 40السياسات  واإلجراءات،الفقي،مصطفى،ص

، مرجع سابق .الفساد اإلداري ومعاجلته من منظور 8–7ناء مياين ، صاإلداري وعالجه من منظور إسالمي، ه
  . http://www.scc-online.net , 22إسالمي،حبر ، يوسف ص
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املادية واملعنوية  اليت من : استخدام أساليب التحفيز املختلفة ويقصد بأسلوب الترغيب 
شأا أن جتعل املوظف يقبل على عمله بنفس راضية وحبماس كبري فينجز إجنازا عاليا ويؤدي 

  أداءا متميزا .
التقدير السليم للعامل اد واالعرتاف جبهده واإلشادة بفضله إذا  ويقصد بالحافز المعنوي

  إبعادا له عن الفساد .أحسن صنعا وذلك تشجيعا له على مزيد من اإلنتاج و 
  والحافز المعنوي يتطلب من الرؤساء ما يلي :

  األخذ بيد املوظف اجلديد فيدربوه ليحّسن من معرفته وأدائه للعمل . -أ 
  التعرف على جهوده والتشييد ا وتنمية مواهبه وإبداعاته . -ب 
  وحسن األداء .معاملة املوظفني معاملة حسنة بدون متييز إال على أساس الكفاءة  -ج 

وخلفاؤه الراشدين يراعون يف تقدير األجر األعباء  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان النيب 
العائلية للفرد العامل وصعوبة العمل ومستوى عالء املعيشة يف املناطق املختلفة من الدول 

  اإلسالمية ،
اإلدارات احلديثة ، أما  وجيدر بالذكر أن أسلوب الرتغيب باحلوافز املعنوية هو ما نادت به

  .)33(أسلوب الرتغيب باحلوافز املادية فقد نادت به اإلدارة العلمية 
ويتمثل أسلوب الرتهيب ملكافحة الفساد اإلداري يف الرقابة على أداء العاملني دف كشف 
األخطاء وتصحيح االحنرافات قبل أن تستفحل و والرقابة هي الوظيفة الرابعة من وظائف 

أو القائد وتنتهي إىل االطمئنان إىل سري العمل اإلداري وفقا للخطة املوضوعة متاما املدير 
  دون إخالل .

وتبدأ الرقابة للفرد املسلم بالرقابة الذاتية اليت ميارسها املوظف املسلم على نفسه بدافع من 
ضمريه احلي ، غري أن اإلنسان بشر معرض للخطأ وقليل من الناس من تردعه نفسه عن 

  .)34(لزلل ولذلك فإن املرء حيتاج إىل رقابة عليه ا
  وتتركز الرقابة اإلدارية السليمة في أمرين أساسيين :

                                                           

 املراجع السابقة نفسها . )33(
 املراجع نفسها . )34(
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. وضع القوانين واللوائح واألساليب التي توضح األخطاء اإلدارية وتحدد العقوبات 1
  المناسبة لها 

  . تطبيق هذه القوانين بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط .2
  )35(عالج الفساد اإلداري من منظور اإلدارات الحديثةالفرع الثاني :

  ما يلي : اإلداري،ومن هذه اإلدارات اليت ميكن استخدامها كمدخل لعالج ظاهرة الفساد 
ونقصد ا كيفية إدارة الصراع الداخلي الذي يشعر به الفرد عن طريق إدارة الصراع :  -1

  ما يلي :
بالتنشئة االجتماعية السلمية املدعّمة للقيم واملفاهيم تزويد الفرد بالقيم واالهتمام - أ 

  اإلسالمية يف جمال العمل .
العمل على حتديد معيار للرواتب يوافق مستوى املعيشة السائد يف اتمع وظروف -ب 

الغالء حىت يشعر الفرد بالرضا عما يتقاضاه وال يشعر بالصراع بني قوى الشر املتمثلة يف 
  وغريها وبني قوى اخلري النابعة من فطرته القومية اليت فطر اهللا الناس عليها .الرشاوى والتزوير 

ويقصد ا " الطرق والوسائل اليت تعني املرء على االستفادة القصوى  إدارة الذات : -2
 )36(من وقته يف حتقيق أهدافه وخلق التوازن يف حياته ما بني الواجبات والرغبات واألهداف" 

.  
الفرد أن يعمل جاهدا يف إدارة ذاته ليبعدها عن الشبهات وطريق احلرام حمققا فيجب على 

  بذلك أهدافه باحلالل ومبتعدا عن طريق احلرام .

                                                           

  إدارة التغيري واملوارد البشرية .، ) 35(
http://www.ituarabic.org/ إدارة ،.10–9،الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي، هناء مياين ، ص

الفساد اإلداري الصعوبات يف تنفيذ اإلدارة باملشاركة ،,world.com/learn/topicbody.asp-الذات ،
إعادة هندسة العمليات /http://www.itu.org.eg ،10–9وعالجه من منظور إسالمي، هناء مياين ، ص

  اإلدارية .
 
 .10–9إدارة الذات ، املرجع نفسه . الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي، هناء مياين ، ص  )36(
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يقصد بإدارة التغيري : سلسلة من املراحل اليت من خالهلا يتم االنتقال من إدارة التغيير : -3
ول من نقطة التوازن احلالية إىل نقطة الوضع احلايل إىل الوضع اجلديد ، أي أن التغيري هو حت

  التوازن املستهدفة 
 - ومن ضمن املتغريات اليت تفرض على اتمع التغيري :درجة املعاناة من قسوة الوضع احلايل 

مدى وضوح الفوائد واملزايا اليت سيحققها التغيري  .وبالنسبة ملوضوع البحث وهوالفساد 
وة الوضع املعايش بسبب الفساد اإلداري يتوجب علينا اإلداري جند أن درجة املعاناة من قس

  االستفادة من إدارة التغيري لالنتقال بالوضع إىل نقطة توازن أفضل .
  إدارة األزمات : -4

ال يعد الفساد اإلداري مشكلة حبد ذاته فقط بل هو منشئ ملشاكل وخماطر متعددة داخل 
إدارة األزمات ميكن إتباع اخلطوات مؤسسة العمل، ولعالج الفساد اإلداري من منظور  

  التالية :
إنشاء جمموعة عمل متكاملة متعاونة تسعى للحد من الفساد اإلداري ومسبباته داخل  –أ 

  مؤسسة العمل .
حل املشكالت املصاحبة للفساد اإلداري بتحديد املشكلة وإجراء املشورة ومن مث  -ب 

  من األزمة . اختيار احلل األنسب من احللول املتاحة للخروج
  اإلدارة باألهداف : -5

وهذا األسلوب يؤكد على أمهية العمل اجلماعي، واملشاركة الفعالة واإلجيابية بني الرئيس 
وحيث أنه من أحد أسباب 37واملرؤوس ، وحيقق الرقابة الذاتية من أجل حتقيق األهداف

أن تسعى  الفساد اإلداري غموض األهداف وعدم وضوحها ، وجب على كل مؤسسة عمل
  .)38(إىل عالج ظاهرة الفساد اإلداري بأن متارس أسلوب اإلدارة باألهداف 

ويقصد ذا األسلوب تبادل املعلومات ووجهات النظر ، وجيب إدارة االتصاالت : -6
االهتمام بطرح األسئلة على املوظفني فيما بينهم وتبادل األفكار املطروحة بينهم وتوجيه النقد 

                                                           

. القاهرة : دار الفكر   1ط  303اإلدارة املدرسية يف مطلع القرن احلادي والعشرين ،أمحد ، أمحد إبراهيم ، ص) 37(
 م . 2003هـ /  1423العريب ، 

 .12- 11منظور إسالمي، هناء مياين ، صالفساد اإلداري وعالجه من ) 38(
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 الوقت املناسب و إجياد مناخ إجيايب لالتصال يسمح بتقبل أفكار للعمل اخلاطىء يف
  اآلخرين .

وحيث أنه من أحد مسببات الفساد اإلداري هو عدم كفاية االتصاالت بني الرئيس 
ومرؤوسيه ، كان البد من االهتمام بإدارة االتصاالت وممارستها بفعالية حىت يستطيع املدير 

  .)39(ؤسسة العمل يف الوقت املناسب أن يقوم الوضع اخلاطىء داخل م
ويقصد باإلدارة باملشاركة : املسامهة يف أداء العمل وإجنازه مع اإلدارة بالمشاركة :-7

املوظفني واالبتعاد عن الرتكيز على العمل الفردي واالعتماد على اإلمجاع ، فيجب على كل 
ء من منظومة املؤسسة فرد يف املؤسسة أن يكون له رأي وصوت مسموع حىت يعترب نفسه جز 

  ومن مث يدافع عنها وكأا جزء من كيانه.
دف إدارة اجلودة إىل التكوين والتحسيناملستمر للموظف،يف جمال إدارة الجودة : -8

تقدمي اخلدمة أو السلعة ،وأيضًا على مستوى الكفاءة يف األداء الوظيفي وتطوير العالقات 
  .)40(ة بني العاملني يف مؤسسة العملالقائمة على املكاشفة واملصارحة والثق

إن منعوامل الفساد اإلداري هو قضاءمسؤول العمل على االبتكار . إدارة اإلبداع :9
واالخرتاع وإتقان العمل لدى املوظفني خوفا من أن يطمعوا يف منصبه فيطلبوه بعد 
ترقيتهم،فاملطلوب يف املسؤول الناجح أن يستعمل أسلوب إدارة اإلبداع وعدم قتل املواهب 

ا خيدم مصلحة العمل وليس كبتها خلدمة داخل املوظفني وإدارا على الوجه األكمل مب
  .)41(املصاحل الذاتية 

واملراد ذا األسلوب جمموعة من التوقعات املشرتكة بني إدارة املدرسة . اإلدارة باالتفاق :11
والعاملني ا حبث ينظر إليها بعد االتفاق على أساس أنه عقد نفسي بينهما مع االلتزام به 

ذا االتفاق ثقة متبادلة بشرط أساسي وهو اإلميان املتبادل سلوكيا ، حبيث يتولد عن ه
  :)42(بالشخص وبقدراته وإمكاناته واستعداده إن اإلدارة باالتفاق تقوم على 

                                                           

  .12- 11الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي، هناء مياين ، ص) 39(
هـ  1422،ط  41 - 38) ، ص ص  26اجلودة الشاملة ،العديلي ، ناصر. جملة التدريب والتقنية ، ع (  )40(

 ،مقاملن النت.
 املرجع نفسه .) 41(
 .12- 11ظور إسالمي، هناء مياين ، صالفساد اإلداري وعالجه من من) 42(
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  وضع تصور ملتطلبات العاملني يف املنظمة وطرق الوفاء به . -أ 
  وضع تصور ملتطلبات املنظمة من العاملني . -ب 
ل املنظمة جتاه اآلخرين عن طريق االتفاقات الفردية حتديد متطلبات كل فرد داخ -ج 

  واجلماعية .
  )43(المطلب السادس :اإلصالح اإلداري للفساد في المجتمع

: هو " إدخال تعديل يف تنظيمات إدارية قائمة ، أو استحداث تعريف اإلصالح اإلداري
  .)44(تنظيمات إدارية جديدة وإصدار األنظمة والقوانني واللوائح الالزمة لذلك " 

وهناك بعض اآلليات والسياسات واإلجراءات اليت ميكن إتباعها لتحقيق اإلصالح 
  ):45(للقطاعات اليت عانت من الفساد اإلداري وهي

  النظام املصريف والسيطرة عليه ملنع سارقي املال العام من االختباء والتخفي فيه . . إصالح1
. تكوين مؤسسات رقابية مستقلة تشرف على مراقبة العمل يف اهليئات احلكومية واخلاصة 2

  على حد سواء .
فهذا . احلد من البريوقراطية املعقدة الروتني واحلد من وضع العراقيل أمام مصاحل الناس ، 3

  األمر جيعل املواطن يلجا إىل طرق ملتوية إلاء معاملته وتيسري أمره الرشوة مثال .
  . الردع القانوين .4
  . حتسني الوضع املادي للموظف حىت ال حيتاج ويذهب ألخذ الرشوة .5
  . تطوير القواعد النظامية املطبقة .6
  . تبين نظم حديثة توفر محاية أفضل .7
  املعوقات اليت متنع من احلصول على التعويض وحماسبة اجلاين .. إزالة مجيع 8
  . االهتمام بأخالقيات الوظيفة العامة .9

                                                           

, مىت نرى آلية صحيحة حملاربة الفساد،السيف ، خليفة عبد اهللا ) 43(
http://www.alwatan.com.sa/daily.  

هـ /  1405موسى ، صايف إمام . ( اسرتاتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم يف نطاق الفكر والنظريات ) 44(
 ) . الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر . 1( ط 9م ) ، ص 1985

  .http://www.saadbazzaz.com/index.asp, محلة ضد الفساد ،بزاز ، سعد )45(
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  . إشعار املوظف العام باملسؤولية امللقاة عليه .10
  . تكثيف اجلهود اخلاصة بالتوعية اإلدارية .11
اكتساب  . تفعيل دور التدريب العملي لكي يؤدي دوره يف توجيه املوظف إىل سبل12

  األخالقيات اإلدارية احلميدة وااللتزام ا سلوكيا ومهنيا .
  أخالقيات العامل أو الموظف للحد من الفساد اإلداريالمطلب السابع : االلتزام ب

إن األخالق الكرمية هلا أمهية كربى يف حياه الناس؛ ملا هلا من آثار محيدة على صعيد 
النشاط االقتصادي يف النظام اإلسالمي على مبادئ ويرتكز العالقات االقتصادية باخلصوص،

إنسانية وأسس أخالقية وضوابط شرعية، تغرس يف نفوس أتباعه احلرص على مزاولته وإتقانه ، 
ويف اإلطار الذي يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويكفل تصحيح 

معًا لكٍل من اجلانبني املادي املخالفات جلميع أنواع التصرفات الضرورية واجلماعية، جا
والروحي يف وقت واحد باعتبار أن االهتمام جبانب دون اآلخر يؤدي إىل خلل واضطراب يف 

  حياة الفرد واتمع.
  الفرع األول : تعريف "األخالق" لغة واصطالحا :

مجع خلق ، واخللق: هو السجية والطبع ، مأخوذ من مادة :( خ ل  األخالق" في اللغة-
ق ) وقد جاء يف معناها: قال اجلوهري :( اخللق : التقدير ، ... ، واخلليقة : الطبيعة ، ... 

  .)46(، واخلْلقة بالكسر : الفطرة ، ... ، واخللق واخلُُلق : السجّية
ق بالضم وبضمتني : السجية والطبع واملروءة وقال الفريوز آبادي :( "اخللق" التقدير ، واخلل

  .)47(والدين
  األخالق اصطالحاً :-

  .)48(قال املاوردي :" األخالق: هي غرائز كامنة ، تظهر باالختيار ، وتقهر باالضطرار "

                                                           

  70/ 2، وانظر أيضاً يف "النهاية يف غريب احلديث البن األثري" :  86/ 10لسان العرب : )46(
 . 236/ 3احمليط : الفريوز آبادي، القاموس)47(
 . 5وردي : صتسهيل النظر وتعجيل ألظفر للما) 48(
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وقد حاول بعض املعاصرين تلخيص وتسهيل العبارة يف تعريف األخالق اصطالحاً، فقال :( 
فس فطرية أو مكتسبة ، ذات آثار يف السلوك حممودة أو اخللق: صفة مستقرة يف الن

  .)49(مذمومة
من خالل استقراء التشريعات اجلزائرية جند أن  الفرع الثاني: تعريف الموظف العمومي :

املشرع اجلزائري مل يقدم تعريفا للموظف العمومي بل اكتفى بتحديد األشخاص الذين تسري 
ا نالحظه يف القانون األساسي العام للوظيفة عليهم أحكام تلك التشريعات , وهذا م

العمومية يف مادته الرابعة واليت تنص على أنه : "يعترب موظفًا كل عون عني يف وظيفة عمومية 
   .)50(دائمة ورسم يف رتبة يف السلم اإلداري 

م املتعلق بالوقاية 2006فيفري  20املؤرخ يف  01-06من القانون  02كما عرفت املادة 
اد ومكافحته يف الفقرة ب منه املوظف العمومي بتعريف مغاير ملا سبق , ونصه  من الفس

  كاآليت :" املوظف العمومي:

كل شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف أحد االس   – 1
ألجر أو غري الشعبية احمللية املنتخبة , سواء كان معينا أو منتخبا , دائما أو مؤقتا , مدفوع ا

  مدفوع األجر , بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته .

كل شخص آخر يتوىل ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر , ويساهم ذه   – 2
الصفة يف خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى متلك الدولة كل أو 

  عمومية . بعض رأمساهلا , أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة

                                                           

،املنهج األخالقي وحقوق إلنسان يف القرآن الكرمي ،د/ حيىي  75الرتبية األخالقية اإلسالمية ، مقداد ياجلني : ص )49(
 ، املكتبة الشاملة . 4بن حممد حسن زمزمي ،أستاذ مساعد جبامعة أم القرى،ص

,  7-6جرائم الفساد اليت يرتكبها املوظف العمومي , ضيف فريوز , مذكرة ماجستري يف القانون اإلداري , ص50(
املؤرخ يف  03- 06من األمر  04م , جامعة احممد خيثر ببسكرة , نقال عن املادة 2017-2016السنة الدراسية : 

ومية , اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية , العدد م , املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العم15-07-2006
  م .2006- 07-16الصادر يف  46
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كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من يف حكمه طبقا للتشريع والتنظيم   – 3
الفقرة (أ) من اتفاقية األمم املتحدة  02, وهذا التعريف مستمد من املادة 51املعمول ما " 

  ) .52م (2003أكتوبر  31ملكافحة الفساد املؤرخة يف 

وانطالقًا من التعريفني السابقني فإنه حسب رأي األستاذة ضيف فريوز أنه ال يعد موظفاً 
عموميا إال من كان معينا مبرسوم أو بقرار من السلطة العمومية يف وظيفة بإحدى اإلدارات 
املركزية أو احمللية أو يف إحدى اهليئات اخلاضعة للقانون العام , وكان مصنفا يف درجة حبسب 

م اإلداري وكان مصنفا يف درجة حبسب السلم اإلداري وكان يشغل منصبه بصفة دائمة السل
53 .  

  الفرع الثالث : حقوق وواجبات الموظف العمومي 

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على حقوق  03- 06لقد نص األمر 
  ): 54وواجبات املوظف العمومي وهي كما يلي(

  :55احلقوق : وتتمثل فيما يلي  –أ 
 احلق يف الراتب واالمتيازات املصاحبة له من عالوات ومنح . •
احلق يف احلماية أثناء تأدية مهامه كاملضايقات والتهديدات واالعتداءات وله احلق يف  •

 التعويض املناسب .
 احلق يف التكوين والرتقية وحتسني املستوى . •

                                                           

 م .2006مارس سنة  8هـ املوافق ل1427صفر عام 8, املؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية , العدد  )51
,  11ص جرائم الفساد اليت يرتكبها املوظف العمومي , ضيف فريوز , مذكرة ماجستري يف القانون اإلداري , )52

  مرجع سابق .
  . 16) املرجع نفسه , نقال عن احلماية اجلزائية للمال العام يف ضل قانون مكافحة الفساد , هشام جزيري , ص 53
م , املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية , اجلريدة 2006-07-15املؤرخ يف  03- 06) األمر  54

  م .2006- 07-16الصادر يف  46الرمسية للجمهورية اجلزائرية , العدد 
  م .2006مارس سنة  8هـ املوافق ل1427صفر عام 8, املؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية , العدد   )54
 . 18-17) احلماية اجلزائية للمال العام يف ضل قانون مكافحة الفساد , هشام جزيري , ص 55
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: السنوية واملرضية واخلاصة كعطلة شهر لتأدية  احلق يف العطل مبختلف أنواعها •
مناسك احلج وثالثة أيام ملناسبة من املناسبات اآلتية : زواج , ميالد ابن , ختان , 

 وفاة زوج أو أحد أصول أو فروع املوظف أو زوجه .
 احلق النقايب أو احلق يف اإلضراب وفق الشروط واإلجراءات املسموح ا قانوناً . •

  :56ات : وتنقسم إىل قسمني الواجب –ب 
واجبات جيب القيام ا : كأداء العمل املنوط به وعدم التنازل عنه أو توكيل غريه  •

بأدائه , وكتمان السر املهين حىت بعد انتهاء العمل اإلداري أو ما يعرف بااللتزام 
 بواجب التحفظ , باإلضافة إىل طاعة الرؤساء .

ملساس بسالمة الوثائق اإلدارية وممتلكات اإلدارة واجبات ميتنع عن القيام ا كعدم ا •
  من جتهيزات ووسائل وعدم اجلمع بني الوظيفة وغريها من األنشطة املرحبة .

من خالل ما سبق من ذكر لواجبات وحقوق الفرع الرابع : أخالقيات الوظيفة العمومية : 
ق واألخالق اإلسالمية املوظف العمومي املنصوص عليها قانونا وما هو مدون يف كتب الرقائ

املؤصلة من كتاب اهللا وسنته ميكن تقسيم مدونة أخالقيات املوظف العمومي املسلم إىل 
  : )57( قسمني 

هي التي َتفِرض على الموظف الِقياَم ببعض األعمال، :أوًال :أخالقيات العمل اإليجابية
 :58وهي(

                                                           

  . 20-18) املرجع نفسه , ص  56
،تاريخ أ. د. فؤاد عبداملنعم أمحدالسعودية ة العربية بيان التطبيق يف أنظمة اململك أخالقيات العمل يف اإلسالم مع) 57(

هجري، أخالقيات املوظف املسلم ، أمحد الشميمري ،  12/2/1432 -ميالدي  18/1/2011 اإلضافة:
 .32ص

 -هـ 1405، 3دار القلم، ط  -الوضعية والدين؛ الدكتور محدي عبدالعال، الكويت  األخالق ومعيارها بني) 58(
املكتبة  - أدب الدنيا والدين؛ أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي، بريوت  -4ص.م1985

والقوانني احلديثة؛ أركان حقوق اإلنسان، حبث مقارن يف الشريعة اإلسالمية  .م2006 -هـ 1427، 1العصرية، ط 
أصول األخالق اإلسالمية؛ د. بدر .م1979، مارس 1دار العلم للماليني ط  - د. صبحي احملمصاين بريوت 

بعض املبادئ اليت حتكم  -م1996 -هـ 1416عبدالرازق املاص، الكويت: اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والرتتيب، 
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  تأدية الواجبات الوظيفية: وتتمثل في : -أ

 .يؤدي العمل بنفسهجيب أْن  •
 .أن خيصص وقت العمل ألداء العمل املكلف بإجنازه  •
 .مراعاة الدقة الالزمة وموجبات حسن العمل وحدود اختصاصه •
 .مراعاة مواعيد الدوام الرمسية •
صلحة العامة •

َ
 .اسهداف أداء اخلدمة العامة وامل

كأن يرتفع عن كل ما خيل  االنضباط السلوكي والمحافظة على كرامة العمل: -ب
بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك يف حمل العمل أو خارجه حىت ولو كان خارج 

أن يراعي آداب اللباقة يف تصرفاته مع مجهور املواطنني ورؤسائه وكذا زمالئه يف  والبالد، 
أثناء فاللباقة مع املواطنني الذين يقصدون املوظف تكون بإحسانه ُمعاَملتهم  العمل.

مراجعتهم له، وذلك بوصفهم بشرا، وعَدم االستعالء عليهم، وأْن يسمع شكاويهم 
ومطالبهم، وإفادم مبا يتم بشأم، وتوجيههم الوجهة الصحيحة، وليس استعمال الغلظة 
واخلشونة، أو التجاوز باليد أو اللسان، أو التحكم يف أفراد الرعية، واللباقة مع الرؤساء؛ 

 العمل، فال جيوز اتصال املوظف بغري رئيسه املباشر يف األمور اخلاصة لضمان حسن سري
                                                                                                                                                                      

عثمان، حبث يف كتاب اإلدارة يف اإلسالم التابع للمعهد اإلسالمي للبحوث  اإلدارة العامة يف اإلسالم؛ د: حممد رأفت
التعليق على السياسة الشرعية يف إصالح الراعي  -،  3البنك اإلسالمي للتنمية، ندوة رقم  -والتدريب، السعودية 

 .هـ1427، 1للنشر، ط دار الوطن  -والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية؛ الشيخ حممد بن صاحل بن العثيمني، الرياض 
دار الشروق، ط  -حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والفكر القانوين الغريب؛ الدكتور حممد فتحي عثمان، بريوت 

حقوق اإلنسان يف اإلسالم، دراسة مقارنة مع اإلعالن العاملي واإلعالن اإلسالمي حلقوق .م1982 - هـ 1402، 1
حقوق اإلنسان يف اإلسالم؛ .م2003 -هـ 1424، 3دار الكلم الطيب، ط  - اإلنسان، أ.د حممد الزحيلي، دمشق

حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة وتطبيقاا يف .م2003 -هـ 1424، 1دار احملمدي، ط -د. راوية الظهار، جدة 
على ضوء اخلدمة املدنية  -.م2002 -هـ 1403، 1اململكة العربية السعودية؛ أ.د حممد بن أمحد صاحل الصاحل، ط

، 2دار عامل الكتب للنشر والتوزيع، ط  - الشريعة اإلسالمية، مدخل لنظرية؛ د. حممد عبداهللا الشباين، الرياض 
 .م1990 -هـ 1410
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بأعمال وظيفته، أو قيام املوظف بإشغال املقامات العالية رمسيا باألمور اليت تتعلق بوظيفته 
شاَغبة ُمَتجاِهالً مرجَعه

ُ
  .بقْصد امل

مستعمًال الِعبارات غري القاسية، واللياقة مع الزَمالء يف العمل بالتعاون والتعاُمل معهم، 
فتعدي املوظف على زِميله بالضرب مَثًال يعد منه بادرة سيئة وخمالفة ظاهرة لواجب يلتزم به، 

وكذلك على الرئيس احرتام املرؤوسني، وأْن .هو ُمراعاة آداب اللياقة يف التصرف مع الزمالء
  .واملساواة والعدل مع املشمولني برِئاسته اإلدارية يلتزم باملبادئ األخالقية العامة؛ كاحلياء

ويُقَصد به امِتثال األوامر اليت تصدر من الّسلطة اإلداريّة  :إطاعة األوامر الرئاسية -جـ
الرئاسية يف شكل تعليمات، أو تعميمات، أو منشورات، أو مراسيم ، أو قرارات إدارية ، 

  .فهو ملزم بتنفيذ أوامر السلطة الرئاسية املشروعة

  وتتمثل في :)59(ثانياً : أخالقّيات العمل السلبية

ويُقَصد ا: استعمال سلطة وظيفته العامة حتقيًقا  :السلطة الوظيفيةإساءة استعمال  •
ملصاِحله اخلاصة ، ويعرف بالتعسف أو االحنراف يف استعمال السلطة، كتحايل 
املوظف على تنفيذ األنظمة واللوائح على غري الوجه الصحيح بقصد حتقيق مصلحة 

ر عن املوظف بقْصد اإلضرار بالغري خاصة للنفس أو للغري، أو التصرفات اليت َتصدُ 
يقصد ا : استخدام سلطته  , كما استغالل نفوذ الوظيفةو ألحقاٍد شخصية 

الوظيفية لتحقيق منفعة مادية له ولذويه على حساب املصلحة العامة ؛ كحصوله 
على رشوة أو مزية غري مشروعة بالتعبري القانوين اجلزائري ، واحلصول على مكافآت 
مقابل أداء الواجبات ألوظيفية واالختالس وإضرار املوظف باملصاحل العامة يف ميدان 
الصفقات واملقاوالت والتوريدات واألشغال العامة وغريها ؛ وذلك نظري ُحصول 

                                                           

أخالق العمل وسلوك العاملني يف اخلدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسالمي؛ د. فؤاد عبداهللا العمر، حبث رقم )59(
 م1999 -هـ 1419، 1البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط -، السعودية 25
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املوظف على مكاسب مادية أو مالية معينة، أو قيام املوظف حبجز كل أو بعض ما 
يستحقه املوظفون أو العمال من رواتب وأجور أو تأخري دفعها إليهم بقْصد االنتفاع 

 .ا شخصيا
وهو واجٌب سليب يفرض على املوظف كتماَن األمور أو  :فيةإفشاء األسرار الوظي •

  . املعلومات أو البيانات اليت يطلع عليها ِحبُكم وظيفته، ولو بعد تركه اخلدمةَ 
اجلمع بني الوظيفة العمومية وأي نشاط مربح من دون علم اإلدارة : كاالشتغال  •

الذي تشَمُله واليته أو وصايته، القيام بتسجيل حمٍل جتاري باسم القاصر  أو بالتجارة
أو االستمرار يف شراء املنقول أو العقار بقصد بيعه أو بقصد تغيريه، وكل عمٍل يتعلق 
بالوكالة أو بالعمولة أو البيع باملزايدة والعقود والتعهدات اليت يكون فيها املوظف 

  مقاِوالً أو موردا.

مهما ومظاهرهما وأسبابهما المبحث الثاني :الفساد المالي و االقتصادي :مفهو 
  وآثارهما وسبل عالجهما وأخالقياتهما

هو: جعل اجلانب املادي اهلدف :  المراد بالفساد المالي واالقتصاديالمطلب األول : 
الوحيد للنشاط االقتصادي لذي ميارسه اإلنسان املعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية اليت 

األخرى اليت يكتمل ا البناء االقتصادي كالقيم تنظم أحكام املال، أو التفات للجوانب 
  .)60(واملبادئ األخالقية الروحية

وبعبارة أخرى فإن الفساد االقتصادي يتمثل يف الرتكيز أثناء املمارسة االقتصادية عمالً 
وإنتاجًا وتوزيعًا على جانب واحد من جوانب احلياة اإلنسانية وإمهال اجلوانب األخرى،  

لكامل باألحكام الشرعية املنظمة لتحصيل املال وكيفية تنميته وإنفاقه، كعدم االلتزام ا
وكذلك عدم أداء احلقوق الواجبة يف املال وإساءة التصرف يف التعامل مبا يضر مبصاحل النظام 

                                                           

 -،كلية الشريعة والقانون  3الفساد يف النشاط االقتصادي،(صوره وآثاره وعالجه)،أ. د. رشاد حسن خليل،ص) 60(
 جامعة األزهر بالقاهرة
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االقتصادي السليم من جوهره الذي يقوم عليه، ويفرغ مساره التطبيقي من وسائله املشروعة 
  حلقيقي واألداء املنشود.اليت تكفل له الوجود ا

  المطلب الثاني :مظاهر الفساد المالي واالقتصادي :
  :)61(الفرع األول : مظاهر الفساد المالي :مظاهر الفساد المالي تتركز فيما يلي 

الرشوة : وتعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ – 1
  . أعمال خالف التشريع أو أصول املهنة

احملسوبية : أي إمرار ما تريده التنظيمات واألحزاب أو املناطق أو األقاليم أو العوائل  – 2
  املتنفذة من خالل نفوذهم دون استحقاقهم هلا أصال .

احملاباة : أي تفضيل جهة على أخرى بغري وجه حق كما يف منح املقاوالت واملناقصات أو 
  عقود االستئجار واالستثمار ،

طة : أي تدخل شخص ذا مركز وظيفي أز تنظيم سياسي لصاحل من ال يستحق الوسا – 3
  التعيني أو إشغال املنصب .

االبتزاز أو التزوير : لغرض احلصول على املال من األشخاص مستغًال موقعه الوظيفي  – 4
بتربيرات قانونية وإدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على األشخاص املعنيني كما حيدث يف 

  دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية وكذا النقود .
ب املال العام : والتهريب باستخدام الصالحيات املمنوحة للشخص أو االحتيال أو  - 5

استغالل املوقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غري وجه حق أو مترير 
  رة النفطية .السلع من غري منافذ السوق السوداء أو ريب الثو 

فساد يتقاطع مع األنظمة والقوانني املتعلقة بنظام العدالة وحقوق امللكية والتسهيالت  – 6
  املصرفية واإلئتمانات وكذا التمويل اخلارجي .

وتتمثل يف انتشار السلوكات االقتصادية )62(الفرع الثاني: مظاهر الفساد االقتصادي : 
  يف : الضارة والتعامل احملرم ا : وتتمثل

                                                           

واالجتماعية يف اجلزائر ، طالل زغبة ، السعيد بؤيكة ،  الفساد املايل واإلداري كمعوق لعملية التنمية االقتصادية) 61(
 .122ص

،االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، د/ أمرية 249االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، د/ أمرية مشهور، ص) 62(
 .208.، االقتصاد اإلسالمي، د/ حسن الشاذيل، ص220مشهور، ص
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: وهو حبس الطعام أو غريه مما حيتاج إليه الناس إرادة إغالئه عليهم، فبائع  االحتكار -1
الطعام أو غريه من أنواع السلع حيبسه لينظر به غالء األسعار، فإذا غلت باعه بالسعر املرتفع 

  فيكون ذلك ضرراً يلحق األفراد واتمع.
شرعاً ملا فيه من اإلضرار بالناس والتضييق عليهم اتفق الفقهاء على أن االحتكار حمظور  وقد

  وإحلاق احلرج م. 
  وهو فضل مال بال عوض يف معاوضة مال مبال.الربا :  -2

  حكمه: الربا حرام ومن الذنوب املهلكات، وقد دّل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع. 
وهي كثرية حرمتها الشريعة اإلسالمية وتتعلق أسباب النهي عنها يف البيوع المنهي عنها: -3

  : ، وتتمثل يف)63(الشريعة إما بسبب جناسة السلعة أو وجود الضرر والغرر أو الغش 
بيع الغرر: واملراد ببيع الغرر هو البيع الذي يكتنفه اخلطر أو الشك يف وجود املبيع، أو  -أ 

درة على تسليم املبيع. وقد أبطلت الشريعة اإلسالمية هذا اجلهل بالعاقبة الحتمال عدم الق
النوع من البيع، ملا يؤدي إليه من التنازع والشقاق بني املتعاقدين أو غنب أحدمها لآلخر، فهو 
من أكل أموال الناس بالباطل.وقد جاء النهي عن بيع الغرر مبا رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه 

  .)" :)64ى عن بيع الغرر"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
بيع العربون: واملراد به أن يشرتي الشخص شيئًا فيدفع إىل البائع من مثن ذلك املبيع  -ب 

شيئاً على أنه إن مت العقد بينهما كان ذلك املدفوع من الثمن، وإن مل يتم العقد صار املدفوع 
  .)65(من حق البائع وال يطالبه املشرتي بشيء

هاء إىل عدم صحة بيع العربون، ملا رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن وقد ذهب مجهور الفق
. كما أن بيع )66(جده أنه قال: "ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع العربون"

العربون فيه شرط فاسد، ويرتتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، حيث مل تطب نفس 
يرتتب عليه وقوع العداوة والبغضاء املشرتي برتك بعض ماله دون عوض أو مقابل مما 

  والشجار بني الناس.
                                                           

 180\2بداية اتهد واية املقتصد ، ابن رشد ،)63(
 156، ص10صحيح مسلم بشرح النووي، ج)64(
 14بيع العربون يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،أبوحسام الدين الطرفاوي ، ص)65(
 419أخرجه مالك يف موطإه ، كتاب البيوع ، ص)66(
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. )67(بيع النجش: واملراد به الزيادة يف مثن السلعة ممن ال يريد شراءها ليقع غريه فيها -ج 
وقد مسّي هذا البيع بذلك؛ ألن الناجش يثري الرغبة قي السلعة وقد يقع ذلك مبواطأة البائع، 

الصورة هي الغالبة واألكثر شيوعاً، وقد يقع النجش بغري  فريتفع مثن السلعة دون مربر، وهذه
علم البائع فيقع اإلمث على الناجش وحده، وقد يقع النجش بفعل البائع وحده وذلك بأن 

  يّدعي أنه اشرتى السلعة بأكثر مما اشرتاه به لغري غريه بذلك.
الشرع عنهن لقوله وقد أمجع الفقهاء على أن النجش حرام وفاعله عاص الرتكابه ما ى 

، وملا روى عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه )68(صلى اهللا عليه وسلم: "و ال تناجشوا "
  .)69(وسلم :"ى عن اجلش والتصرية"

لقد وجهت الشريعة اإلسالمية القائمني على أموال تبديد الموارد وسوء استخدامها:  -4
التبديد والضياع ، وذلك باستثمارها وتشغيلها األمة إىل وجوب احلفاظ عليها وصيانتها من 

والتمكني هلا من وظيفتها األساسية، فاملال قوام احلياة، واحملافظة عليه صيانة للحياة،وملا كان 
عدم استثمار املال وإغفال استخدامه وتشغيله ميثل أحد أنواع الفساد يف النشاط 

  ، فإننا نتناول الكالم عليه فيما يلي:)70(االقتصادي
  :)71(مظاهر هذا النوع من الفساد

اإلسراف: ويراد به جتاوز احلد يف اإلنفاق االستهالكي مطلقاً، ومبعىن آخر فهو جتاوز احلد  -
يف استهالك املباحات، واالستجابة لرغبات النفس اليت هلا أصل مشروع، مما جيعل الشخص 

  خيرج عن حد االعتدال والتوسط.
املال برتك الطيبات واإلنفاق على اخلبيثوهو حمرم وإن كان شيئاً التبذير: ويراد به إنفاق  -

  قليالً .
االكتناز: ويراد به يف الفكر االقتصادي احلديث إمساك النقود وحبسها عن التداول،  -

  ومبعىن آخر فإن االكتناز هو االحتفاظ باملدخرات يف صورة أرصدة نقدية عاطلة.

                                                           

 . 76\21االستذكار ، ابن عبد الرب ، ) 67(
 ، 355\4أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب النجش ، )  68(
 . 1156\3أخرجه مسلم ، كتاب البيوع ، باب .....حترمي النجش )  69(
 .249االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، د/ أمرية مشهور، ص)  70(
 20القيم اإلسالمية ودورها يف ترشيد السلوك االستهالكي ،ص)71(
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  ات .تبييض األموال واملتاجرة باملمنوع -
  التهرب الضرييب -

المطلب الثالث : أسباب الفساد المالي واالقتصادي: تتمثل في المنظور القرآني فيما 
  :)72(يلي
مسي اهلوى بذلك ألنه يهوي بصاحبه يف النار فهو إتباع الهوى والميل إلى الشهوة :  – 1

قال تعالى : " والو  يفضي إىل الظلم ويصد عن احلق ويورث الكرب وهو نقيض العدل ،
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات واالرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن 

  ).73(ذكر ربهم معرضون " 
قال تعاىل :"فلوال كان من القرون من قبلكم حب الترف الذي يؤدي إلى الظلم:  – 2

أترفوا  بع الذين ظلموا ما أولوا بقية ينهون عن الفساد يف االرض إال قليال ممن اجنينا منهم وات
  .)74(فيه وما كانوا جمرمني " 

" إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة فساد الملوك : قال تعالى :  – 3
  .)75(أهلها أذلة " 

، قال تعاىل : " وال تطيعوا أمر طاعة المسرفين : وهو تجاوز الحد في اإلنفاق  – 4
  .)76(املسرفني الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون " 

قال تعاىل : " والذين كفروا بعضهم أولياء ترك الوالء للمؤمنين واتباع المشركين :  – 5
  .)77(بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري " 

يرتكز النشاط االقتصادي يف النظام غياب القيم األخالقية والضوابط الشرعية : - 6
اإلسالمي على مبادئ إنسانية وأسس أخالقية وضوابط شرعية، تغرس يف نفوس أتباعه 

                                                           

اجلزائر ، طالل زغبة ، السعيد بؤيكة ، الفساد املايل واإلداري كمعوق لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف )72(
  .117- 116ص

 . 71سورة املؤمنون ، اآلية ) 73(
 . 116سورة هود ، اآلية ) 74(
 . 34النمل  ، اآلية )75(
 152 - 151سورة الشعراء ، اآلية  )76(
 . 73األنفال ، اآلية  )77(
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احلرص على مزاولته وإتقانه يف اإلطار الذي يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
جامعًا لكٍل من  ويكفل تصحيح املخالفات جلميع أنواع التصرفات الضرورية واجلماعية،

اجلانبني املادي والروحي يف وقت واحد باعتبار أن االهتمام جبانب دون اآلخر يؤدي إىل 
  خلل واضطراب يف حياة الفرد واتمع.

وحتقيقًا هلذه الغاية الفريدة فقد وضع اإلسالم للنشاط االقتصادي آدابًا وقيمًا دف إىل 
  .)78(اعلية اإلجيابية واحلركة الصحيحةربطه باألخالق احلميدة، مما حيقق له الف

  )79(المطلب الرابع : آثار الفساد المالي واالقتصادي 
  للفساد املايل واالقتصادي آثار سلبية على اتمع تتمثل يف :

  سوء توزيع املوارد– 1
  خفض معدالت االستثمار – 2
  تدين مستويات املنافسة الكفاءة واالبتكار – 3
  خفض التوظيف – 4
  تزايد الفقر – 5
  عرقلة التنمية– 6

  . )80(المطلب الخامس : طرق عالج الفساد المالي واالقتصادي
عالج الفساد يف األنظمة االقتصادية الوضعية يكون بتقليل الفرص املتاحة جلين  -

الريع، وذلك باختاذ جمموعة من اإلجراءات واإلصالحات االقتصادية والسياسية 
  ومنوها.

يف مكافحة الفساد، ولكن هذه اإلرادة غري كافية إن مل يرافقها دور اإلرادة الصادقة  -
  جمموعة من اإلجراءات واإلصالحات السياسية واالقتصادية املختلفة للمعاجلة .

                                                           

 20القيم اإلسالمية ودورها يف ترشيد السلوك االستهالكي ،ص)78(
املايل واإلداري كمعوق لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر ، طالل زغبة ، السعيد بريكة ،  الفساد) 79(

 . 124ص
الفساد االقتصادي ، أنواعه. أسبابه. آثاره وعالجه ،د. عبد اهللا بن حاسن اجلابري ،قسم االقتصاد اإلسالمي )80(

كمعوق لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر ، طالل الفساد املايل واإلداري  . 26،جامعة أم القرى، ص
 .144زغبة ، السعيد بريكة ،ص
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دور الوازع الديين أو الرقابة الداخلية لدى الفرد املسلم يف منع الفساد قبل وقوعه،  -
الفساد يف اإلسالم وهو ما أغفلته وهذا األمر يعد من اإلجراءات الوقائية ملكافحة 

الدراسات االقتصادية الوضعية وذلك بتفعيل دور املسجد يف غرس اآلداب 
 واألخالق احلميدة وتقومي سلوك األفراد .

تفعيل القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد على مجيع املستويات كقانون التصريح  -
املشروع وتشديد القوانني  باملمتلكات لذوي املناصب العليا وجترمي الكسب غري

املتعلقة مبكافحة الرشوة واحملسوبية واستغالل الوظيفة العامة يف قانون العقوبات 
 وإعطاء الصحافة حرية الوصول إىل املعلومات .

تفعيل أجهزة احملاسبة واملساءلة مع إشراك أصحاب األعمال واملواطنني فيها ومعاقبة  -
 ريعة وقاسية .من يثبت إدانته يف الفساد معاقبة س

حتقيق العدل يف توزيع الثروات واقتالع احلرمان من جذوره باعتباره املورد األساسي  -
 للفساد .

تشديد الرقابة الداخلية واخلارجية يف مؤسسات الدولة واحلرص على استقاللية أجهزة  -
 الرقابة وتعزيز دورها.

 اعتماد مبدأ الشفافية يف العقود واملناقصات احلكومية . -
 رة إصالح النظام القضائي حىت يكون مبنأى عن الفساد .ضرو  -
 حتسني رواتب املوظفني  -

  :أخالقيات العمل التجاري والتمويلي في اإلسالمالمطلب السادس
  الفرع األول : أخالقيات العمل التجاري في اإلسالم

  التفقه في أحكام التجارة فريضة شرعية وضرورة بشريةأوالً : 
التاجر املسلم صاحب عقيـدة يـدعو النـاس إليهـا. والتـاجر املسـلم صـاحب خلـق يـدعو النـاس 
إليــه، والتــاجر املســلم داعيــة إىل ديــن اهللا بســلوكه وحســن تعاملــه مــع النــاس فهــو داعيــة بلســان 
احلال وإن مل يكن كذلك بلسان املقال، وقد ذكر بعض أهل العلم حتليالً لكلمة تـاجر حيـث 

عين تقوى، واأللف أمني، واجليم جسور، والراء رحـيم، فالتـاجر املسـلم تقـي أمـٌني قال: [التاء ت
جســوٌر رحــيٌم] وهــو مــا ينبغــي أن يتحلــى بــه كــل تــاجر حــىت يطــرح اهللا تبــارك وتعــاىل الربكــة يف 
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جتارتــه وتســود الثقــة واالطمئنــان بــني البــائع واملشــرتي , و التحلــي ــذه املعــاين الطيبــة هــو مــا 
حلــى بــه جتارنــا اقتــداء بســرية النــيب صــل اهللا عليــه وســلم التــاجر و اتباعــا ألخــالق نطمــح أن يت

  .)81(التجار املسلمني السابقني الذين كانوا هداة مهتدين 
لَـْوَال نـََفـَر ِمـْن ُكـل ولقد حـث اهللا سـبحانه وتعـاىل علـى التفقـه يف الـدين فقـال جـل جاللـه:  "فـَ

ُهْم طَائَِفـــــٌة لَِيتَـفَ  ـــــْوَمُهْم ِإَذا رََجُعـــــوا ِإلَـــــْيِهْم َلَعلُهـــــْم ِفْرقَـــــٍة ِمـــــنـْ يِن َولِيُنـــــِذُروا قـَ ُهـــــوا ِفـــــي الـــــدق
. فيجــب علــى املســلم أن يــتعلم مــن أمــور دينــه مــا هــو ضــروري لعبادتــه ولعملــه.  )82(َيْحــَذُروَن"

كمــا أنــه جيــب علــى مــن اشــتغل بعمــل مــن األعمــال أن يــتعلم األمــور األساســية الــيت ال يصــح 
بـــدوا، فعلـــى التـــاجر املســـلم أن يـــتعلم أحكـــام البيـــع والشـــراء ومـــا يتعلـــق بالربـــا حـــىت العمـــل 

  .)83(يتجنبه وحنو ذلك من األحكام
  .)84(ثانياً : آداب وأخالقيات التاجر المسلم 

إن التجــارة يف اإلســالم حتكمهــا ضــوابط وقــيم أخالقيــة ينبغــي علــى التجــار التحلــي ــا، وهــذه 
ومـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -ن كتـاب اهللا تعـاىل ومـن سـنة نبيـه الضوابط والقيم مستمدة م

مـــن أعظـــم  الصـــدق واألمانـــة والنصـــيحةف,  صـــحابة والســـلف يف تعـــاملهم التجـــاريســـري ال
 -أن النــيب  -رضــي اهللا عنــه  -أخــالق التجــار فقــد ورد يف احلــديث عــن أيب ســعيد اخلــدري 

 ،)85(قال: "التاجر الصدوق األمني مع النبيـني والصـديقني والشـهداء" -صلى اهللا عليه وسلم 
واأليمـان وعلى التاجر أن يتجنب الغش والتدليس والغرر والنجش وكتمان عيب السلعة 

والشـــراء أمـــر  يف البيـــع الســـماحة فـــي البيـــع والشـــراء و إنظـــار المعســـرأن مـــا  ك,الكاذبـــة 
أن  -رضـي اهللا عنـه  -عن أيب هريـرة  مطلوب شرعاً وقد وردت أحاديث كثرية يف ذلك منها:

قــــال: "إن اهللا حيــــب مســــح البيــــع مســــح الشــــراء مســــح  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  -رســــول اهللا 

                                                           

  .111حسام الدين عفانة ،ص1قه التاجر املسلم ،  ) 81(
 122سورة التوبة اآلية )82(
  .42/ 1حاشية ابن عابدين )83(
  .111حسام الدين عفانة ،ص1فقه التاجر املسلم ، )84(
. وفيه ضعف منجرب كما قال العالمة األلباين يف غاية 515/ 3وقال حديث حسن. سنن الرتمذي رواه الرتمذي ) 85(

 124املرام ص 
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-صلى اهللا عليـه وسـلم  -قال: قال رسول اهللا  -عنه  رضي اهللا -وعن جابر  .) 86(القضاء"
  .)87(: "غفر اهللا لرجل كان قبلكم كان سهالً إذا باع سهالً إذا اشرتى سهالً إذا اقتضى"

: -صــلى اهللا عليــه وســلم  -قــال: قــال رســول اهللا  -رضــي اهللا عنــه  -وعــن عثمــان بــن عفــان 
  .)88(وقاضياً ومقتضياً اجلنة" "أدخل اهللا عز وجل رجالً كان سهالً مشرتياً وبائعاً 

التــاجر أن يطلــب حقــه برفــق ولــني فهــذه هــي الســماحة يف االقتضــاء.وأما إنظــار املعســر  فعلــى
ــٌر َلُكـــْم ِإْن ُكنـــُتْم  فقــد قـــال اهللا تعــاىل: "َوِإْن َكـــاَن ُذو ُعْســـَرٍة فـََنِظــَرٌة ِإَىل َمْيَســـَرٍة َوَأْن َتَصـــدُقوا َخيـْ

ة وإن كانــت قــد نزلــت يف ديــن الربــا إال أن ســائر الــديون ملحــق بـــه ) وهــذه اآليــ89تـَْعَلُمــوَن"(
  حلصول املعىن اجلامع بينهما فإذا أعسر املديون وجب إنظاره وهو اختيار اإلمام الطربي.

  :)90(لتوضيح هذا الخلق أكثر نذكر بعض الضوابط الفقهية للتجارة و 
أن الفقه اإلسالمي ضبط احلصول على الربح وحتديده بضوابط الربح فحّرم حتصيل  -1

الربح عن طريق الربا، واالجتار باحملرمات، والغنب الفاحش املقرتن بالتغرير، والغرر، 
 والتدليس، واالحتكار. 

إن الضوابط اليت وضعها الفقه اإلسالمي للربح والتجارة، أشارت إىل أن القيم  -2
خالق هي أساس املعامالت الشرعية، ومن تلك القيم العدل أو القسط. وهذا واأل

واضح من حترمي الربا والغرر والغنب الفاحش، ومنها أيضاً الرمحة اليت تستنبط من حترمي 
االحتكار. ومن حترمي التدليس أو التغرير، تظهر القيم األخرى كالصدق واألمانة 

 والنصيحة. 
إن الضوابط اليت وضعها الفقه اإلسالمي للربح، تضمن  بناء على ما سبق أقول: -3

خلو العملية التجارية واالستثمارية من عنصر األنانية والظلم والضرر، وختلو من عدم 
مراعاة مصلحة الغري وغريها من العناصر السلبية اليت تنتج عن الربا والغنب الفاحش 

امن والتكافل االجتماعي، الذي والتغرير والغرر واالحتكار، وبالتايل، يتحقق التض

                                                           

 .327/ 2رواه الرتمذي وصححه العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ) 86(
  )رواه الرتمذي وحسنه العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 2/ 87.326(

 326/ 2ئي وحسنه العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رواه النسا) 88(
 .280سورة البقرة اآلية ) 89(
 140-130انظر أطروحتنا للدكتوراه: أحكام الربح يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ، ص )90(
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 تستقر به حياة اإلنسان.
المي أسس ينبغي أن تتبع يف خبصوص حتديد هامش الربح وضع الفقه اإلس  - -4

ه ، وهي عدم املغاالة يف الربح ومراعاة مبدأ العدل واستشارة أهل اخلربة حتديد
ديد نسبة معينة والتوازن بني درجة املخاطرة والربح. وليس هناك يف الفقه اإلسالمي حت

يتقيد ا التجار يف معامالم بل ذلك مرتوك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر 
والسلع مع مراعاة ما تقضي به اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة 
والتيسري، وإن كان الفقه املالكي حيدده بالثلث لكن ال نص عليه ،خبالف االقتصاد 

جاري فإننا جند ما يسّمى امش الربح حتدده السلطات الوضعي والقانون الت
املختصة بتحديد األسعار أو األرباح حسب كل منتوج ودرجة أمهيته لدى املستهلك 
سواء كان سلعا أو خدمات وجيب شرعًا احرتام هذا اهلامش ملا فيه من مصلحة 

  للبائع واملشرتي.
  اإلسالمأخالقيات العمل التمويلي في الفرع الثاني : 

 وأقسامه أوالً : التعريف بالتمويل
مشتق من املال. جاء يف لسان العرب: "وُمْلَت بعدنا َمتال وِمْلَت ومتولَت، كله: كثر  لغًة:

 .)92أزوده باملال( :. والتمول: كسب املال. والتمويل: إنفاقه، فأموله متويالً أي)91(مالك" 
 .)93(املالية ألي مشروع أو عملية اقتصاديةالتغطية  :التمويل يعين اصطالحاً:

وميكن أن يقسم التمويل إىل تقسيمات خمتلفة من حيث احلجم أو الطبيعة أو املصدر، لكن 
التقسيم املستعمل كثرياً يف واقعنا املعاصر وخاصة يف النشاط املصريف اإلسالمي هو الذي 

                                                           

اقتصادية ، جامعة اجلزائر صيغ التمويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية ، سليمان ناصر ، مذكرة ماجستري علوم ) 91(
  م.1998،  23،ص

 24صيغ التمويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص)  92(
 ،املؤمتر العاملي التاسع20أمهية املعيار األخالقي يف التمويل اإلسالمي ، د. إزهري إبراهيم عثمان عامر ، ص)93(
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 .)94(يكون حسب املدة أو األجل ويقسم بذلك إىل ثالثة أنواع
1  - التمويل قصري األجل: ومدته سنة واحدة يف الغالب وجيب أال يتجاوز السنتني كحد

شهراً فقط، أما احلد األدىن  18أقصى، وإن كان بعـض االقتـصاديني جيعل هذا احلد هو 
 .فيمكن أن يصل إىل يوم واحد

د ميتد حده التمـويل متوسـط األجـل: وتتـراوح مدته من سنتني إىل مخس سنوات، وق - ـ 2
 .األقصى إىل سبع سنوات

التمويل طويـل األجل: ومـدتـه تـزيد على مخس أو سبع سنوات، وليس له حد أقصى؛  -  3
  إذ ميكن أن يصل إىل عشرين سنة أو أكثر

  ثانياً : أهمية أخلقة التمويل وربطه بها وآثارها عليه

واالقتصاد اإلسالمي خاصة، وما  تعترب األخالق اجلانب السلوكي، والعملي  لإلسالم عامة 
يتفرع عنه من قضايا التمويل وغريه ، فمنهج اإلسالم يف كسب املال وإنفاقه مبين على 

من ضوابط االلتزام بالسلوكات االقتصادية اليت التزم ا رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم 
للتطبيق يف كل زمان وقواعد اقتصادية عامة ،تضبط التعامل االقتصادي يف اتمع ،وتصلح 

ومكان مع عدم حتديد الكيفيات واألساليب وذلك متكينا للمسلمني من االجتهاد مبا 
  يتناسب مع ظروف العصر الذي يعيشون فيه

؛ ُمقيٌد بالعقيدة، يف رأي أحد الباحثني  فالسلوك االقتصادي التمويلي  يف اإلسالم
ذا َيْسلم االقتصاد اإلسالمي، وسوق ، و واألخالق، وبالضوابط الشرعية، والرتبية الدينية

  ،)95(املسلمني، من احملاذير الشرعية وحمق الربكة 

                                                           

،املؤمتر العاملي التاسع 20، د. إزهري إبراهيم عثمان عامر ، صأمهية املعيار األخالقي يف التمويل اإلسالمي )94(
سبتمرب  11-9لالقتصاد والتمويل اإلسالمي (يف موضوع : النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي يف الفرتة 

 م ، استنبول ، تركيا 2013
  20املرجع نفسه ، ص )95(
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كما أن االلتزام بالقيم األخالقية واإليمانية هو العامل األساسي الذي أدى إلى انتشار 
  . )96(المصارف اإلسالمية، لذلك ال بد من مراعاة هذه الِقَيم ، والمحافظة عليها

والتمويل اإلسالمي؛ يجب أن يخضع لجميع الشروط الشرعية، والِقَيم األخالقية في 
أدق تفاصيله ، من حيث الوفاء بشروط عقود التمويل،، فالوفاء من القيم األخالقية 
المطلوب االلتزام بها في مؤسسات التمويل، والعاملين فيها، والمتعاملين معها، سواًء 

ات، أو األسعار، أو المصروفات، أو السداد، أو غير تعلقت هذه الشروط بالمواصف
باإلضافة إلى بناء جو من الثقة بينهم مبني على الصدق , ذلك من الشروط المشروعة 

والصراحة وإخضاع اختيار نوع المشروع وتحديد أولويات التمويل والعمل الرقابي للقيم 
  .)97(األخالقية

إن االلتزام باألخالق اإلسالمية يف أدق تفاصيل التمويل له آثار حسنة على حياة املسلمني 
الربكة فيها ، كما أنه أساس احملافظة فيسهم يف احلفاظ على أمواهلم ويزيد من األرباح ويطرح 

  .ثروة األمة وسالمة اقتصادها على
  االقتصاد اإلسالمياألخالقيات التي تحكم عمليات التمويل في :ثالثاً 

  أخالق أساسية ضرورية لنجاح العملية التمويلية : -أ 

هنــا لــك العديــد مــن األخــالق احلميــدة، الــيت حثــت عليهــا الشــريعة اإلســالمية، وأوجبــت علــى 
وفي باب المعامالت المالية والتمويـل؛ هنالـك املسلمني التحلي، والتخلق ا، يف حيام، 

تــي يجــب علــى المســلم أن يوليهــا عنايــة خاصــة، ومــن عــدد مــن األخــالق الحميــدة، ال
واألمانـــة واإليثـــار والوفـــاء بـــالعقود والعهـــود مـــع اهللا تعـــالى ومـــع العباد ذلـــك:  الصـــدق

  والسماحة .

                                                           

 22املرجع نفسه ، ص)96(
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كمــا أن هنــاك العديــد مــن األخــالق الســيئة، الــيت حــذرت منهــا الشــريعة اإلســالمية، وحــذرت 
وفـي بـاب المعـامالت الماليـة والتمويـل؛ املسلمني من االتصاف، والتخلق ـا، يف حيـام، 

هنالك عدد من األخالق السيئة، التي يجب على المسلم أن يوليهـا عنايـة خاصـة، ومـن 
  ذلك:  

الكــــذب، وخيانــــة األمانــــة، والغــــش، والســــرقة، والالمبــــاالة فــــي تعــــاطي المحرمــــات،    
وابط الشرعية، واإلضرار باآلخرين، واألنانية وحب الذات، والخداع، والتحايل على الض

واالحتيـال علــى اآلخـرين، والجــور، والظلــم، والمطـل، واإلشــاعات الُمِضـرة فــي البورصــة 
  واألسواق.

وأن مـن أعظـم األســباب؛ الـيت ُتكتســب ـا األخــالق الفاضـلة هــي: سـالمة العقيدة،والــدعاء، 
األخيـار، والتفكر يف اآلثار املرتتبة على حسن اخللـق، وعواقـب سـوء اخللـق، وكـذلك مصـاحبة 

  .)98(وأهل األخالق الفاضلة، إىل غري ذلك من األسباب الشرعية
  :االلتزام بالضوابط الشرعية للمعامالت المالية في اإلسالم -ب 

  :وأهم هذه الضوابط ما يلي
ِإال "الِذيَن يَْأُكُلوَن الربا ال يـَُقوُموَن الربا حرام يف اإلسالم لقوله تعاىل :  :تحريم الربا -1  

َأَحل َكَما يـَُقوُم الِذي يـََتَخبطُُه الشْيطَاُن ِمَن اْلَمس َذِلَك بِأَنـُهْم قَاُلوا ِإنَما اْلبَـْيُع ِمْثُل الربا وَ 
 ).99(اللُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربا "

  :تحريم االكتناز، وأداء حقوق اهللا والمجتمع في المال -  2
ه يف الفكر االقتصادي احلديث إمساك النقود وحبسها عن التداول، ومبعىن : ويراد باالكتناز

ويقصد به كذلك  آخر فإن االكتناز هو االحتفاظ باملدخرات يف صورة أرصدة نقدية عاطلة
:منع الزكاة وحبس املال الذي يفضل عن احلاجة عن اإلنفاق يف سبيل اهللا، وسبيل اهللا هو 

                                                           

 23أمهية املعيار األخالقي يف التمويل اإلسالمي ، د. إزهري إبراهيم عثمان عامر،ص)98(
 ) 275اآلية (  -سورة البقرة )99(



37 

 

.وجـاء حتـريـم االكتناز يف قوله ـ تعاىل ـ: "َوالِذيَن )100(العامةالنفع العام واخلري واملصلحة 
  .)101(َيْكِنُزوَن الذَهَب َواْلِفضَة َوال يُنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل اللِه فـََبشْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم"

 .)102(استثمار المال في الطيبات واالبتعاد عن المحرمات -  3
وضعها اإلسالم إلنفاق املال أو اكتسابه االلتزام بالطيبات واالبتعاد إن مـن أهم الضوابط اليت 

  .)103(عن اخلبائث واحملرمات، قال ـ تعاىل: "َوحيُِل َهلُُم الطيَباِت َوُحيَرُم َعَلْيِهُم الْـَخَباِئَث"
األعمال أما عن اخلبائث واحملرمات اليت ى اإلسالم عن متويلها أو االستثمار فيها، فهي 

واملهن اليت جاء حترميها صرحياً يف الكتاب أو السنة أو يف اجتهادات الفقهاء؛ ألن بعضها 
جاء مع تطور احلضارة، وما أفرزته من سلبيات اتمعات األخرى غري اإلسالمية، وأهم هذه 

  :)104(األعماالحملرمة
 تزوير وتزييف النقود؛ لما فيها من أكل ألموال الناس بالباطل . -  

البغاء؛ لما فيه من ضياع األنساب وهدم لقيم الشرف والفضيلة، ولما فيه أيضاً -
 .من أمراض تفتك بالمجتمعات

  .الرقص وفنون الخالعة، وذلك ألن هذه الِحَرف تؤدي غالباً إلى الزنى-
  .صــناعة التماثيل ؛ لما يؤدي إليه ذلك من الشرك باهللا وهدم عقيدة المسلم-
والمخدرات والمفترات؛ لما في ذلك من إضرار بالنفس  صناعة المسكرات-

  .والعقل والمال وهي من مقاصد الشريعة التي سعت إلى حفظها
تربية الخنازير؛ ألن لحمها محرم على المسلم، وقد أثبت الطب ما في هذا -

 .اللحم من مضرة بجسم اإلنسان

                                                           

 27صيغ التمويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص)100(
 )43اآلية ( -سورة التوبة ) 101(
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 . 227حماسبية يف اإلسالم ،حممد كمال عطية ، ص
 )751اآلية (–سورة األعراف )103(
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بالغرم والخراج المتمثل في قاعدتي : الغنم االلتزام بمبدأ العدل  – 4
  )105(بالضمان

العـــدل يف التمويـــل اإلســـالمي؛ يفـــرض علـــى أطـــراف املعاملـــة تطبيـــق القاعـــدة اْلِفْقِهيـــِة: (اْلغُـــْنُم 
(ويقصد بها: أنـه إذا أراد صـاحب بِاْلُغْرِم)، َوَمْعَناَها: َأن َمْن يـََنال نـَْفَع َشْيٍء يـََتَحمل َضَرَرُه، 

ــه؛ فعليــه أن يتحمــل، مخــاطرة اســتخدامه فــي نشــاط المــال؛ أن يغــنم شــيئاً مــن ورا ء مال
اقتصادي حقيقي، وبذلك يكـون ُعرضـة للخسـارة أو للغـرم، كمـا أنـه يرجـو تحقيـق الغـنم 

ـــة ـــربح، فالعدال ـــة -أو ال ـــي تنشـــدها الشـــريعة اإللهي ال ترضـــى لصـــاحب المـــال؛ أن  -الت
رة) وهـذا بخـالف يشارك فقط في الربح،... بل عليه أيضـاً أن يقبـل مبـدأ تحمـل الخسـا

  .)106(القروض الربوية التي يغنم فيها المرابي، وال يرضى بالغرم أبداً 
والعـــدل فـــي التمويـــل اإلســـالمي؛ يفـــرض علـــى أطـــراف المعاملـــة أيضـــاً، تطبيـــق القاعـــدة 

رضـــي اهللا عنهـــا: "أن  -اْلِفْقِهيــِة: (الخـــراج بالضـــمان)،وهي مــأخوذة مـــن حـــديث عائشــة
ـــاِفَع )107(قضـــى أن الخـــراج بالضـــمان"  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -النبـــي ، بمعنـــى:َأن َمَن

َفَعـُة؛ ِفـي ُمَقابِـل َتَحمـل َخَسـارَِة  َتُكـوُن اْلَمنـْ الشْيِء َيْسَتِحقَها َمْن يـَْلَزُمُه َضَمانُُه َلْو َهلَـَك، فـَ
  َهالَِكِه، َفَما َلْم َيْدُخل ِفي َضَمانِِه؛ الَ َيْسَتِحق َمَناِفَعُه.

 )108(:الملك لصاحبه استمرار-5
إن متويل العملية اإلنتاجية يف االقتصاد اإلسالمي يقتضي استمرار امللكية لصاحبها حىت ولو 
تغريت أوصاف هذه امللكية، ففي الشركات جند أن ما يضعه الشركاء من أموال يبقى ملكاً 

ئعة هلم حىت لو كان أحد الشركاء غري عامل فإن ملكيته سوف تستمر ولو كانت حصة شا
 .من جمموع أموال الشركة، ورغم تغّري صفة ذلك املال من نقود إىل عروض يف أغلب األحيان

                                                           

 . 264ص  28اجلزء  -انظر املوسوعة الفقهية الكويتية )105(
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 :ارتباط التمويل بالجانب المادي لالقتصاد -6
إن املالحظ لصيغ التمويل اإلسالمية جيد أن التمويل يرتبط ارتباطاً وثيقاً باجلانب املادي 

ويرتتب على االلتزام ذا , ئاً جديداً للمجتمعلالقتصاد أو باإلنتاج احلقيقي الذي يضيف شي
املبدأ يف التمويل اإلسالمي نتيجة هامة، وهي أن العائد ـ خاصة إذا كان رحباً ـ الذي يتحصل 

عليه املمول يرتبط ارتباطاً أصلياً بنتيجة املشروع الذي مت متويله، وليس مبقدار التمويل وال 
وكخالصة لهذا المطلب أسجل بعض النتائج .)109(بذمة املستفيد ذا التمويل

  والمقترحات اآلتية:
إن االقتصاد اإلسالمي قد عين باجلانب األخالقي عناية مميزة ، وله يف ذلك منهج   - 1

  أصيل يلمسه من تدبر آيات األخالق يف القرآن الكرمي وأحاديثها يف السنة النوية.
ارتباطًا وثيقًا جبانب العقيدة والعبادة  أن املنهج األخالقي يف الكتاب والسنة يرتبط -2

واملعامالت والعالقات االجتماعية والدولية وغريها ، إضافة إىل ارتباطه مبقاصد الشريعة 
  وحفظ الضرورات اخلمس ، ذلك أن العنصر األخالقي مسة بارزة يف كل تلك اجلوانب .

ت املالية بأمهية االلتزام ضرورة توعية كل املتعاملني االقتصاديني والتجار واملؤسسا – 3

بأخالقيات التمويل ودورها يف زيادة األرباح واحملافظة على األموال وحسن تداوهلا ودوراا، 

  وذلك من خالل دور التعليم والعبادة وخمتلف وسائل اإلعالم.

يقع على عاتق وزارة التجارة تشريع ميثاق أخالقي يلتزم به كل من ميارس أي نشاط  – 4

  إتباعه بتكثيف املراقبة وتطبيق القانون يف حالة خمالفته .رحبي ، و 

                                                           

. أخالقيات التمويل يف االقتصاد 26صيغ التمويل قصري األجل يف البنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص) 109(
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إدراج مقياس أخالقيات النشاط االقتصادي واملايل يف املؤسسات الرتبوية واجلامعية ،  – 5

  وإقامة امللتقيات والدورات التكوينية وتشجيع البحوث والدراسات يف هذا اال .
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: محاربة الثالثةالمحاضرة 
الفساد من طرف الهيئات 
 والمنظمات الدولية والمحلية
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شهدت اتمعات اإلنسانية املعاصرة يف اآلونة األخرية أزمة فساد يف خمتلف لقد  مقدمة :
جماالت احلياة وخاصة اإلدارية واملالية واالقتصادية , ومل تستثين دولة بعينها سواء كانت 
متطورة أو متخلفة , ومل تعد مشكلة الفساد ظاهرة حملية أو إقليمية  , بل غدت عابرة 

التكنولوجي احلاصل يف عامل األعمال واملال واالتصاالت , وأصبح  لألوطان , بفعل التطور
من الصعب السيطرة عليها بسبب تعقيداا وتطورها لتشمل خمتلف اجلرائم املنظمة , اليت 

, مما استدعى األمر التحرك وبصفة اتمع املعاصر باتت دد أمن واستقرار كيانات 
ستوى القانوين امل تفكري يف إجياد آليات علىاستعجالية من طرف اموعة الدولية لل

وذلك نظرًا لكون مظاهر الفساد ال تقتصر يف اآلفة اخلطرية , واملؤسسايت الدويل لردع هذه 
أضرارها وخطورا على املصاحل االقتصادية واملالية واإلنسانية واإلدارية للدول فقط وإمنا 

قافية والسياسية واألمنية هلذه الدول خاصة املصاحل االجتماعية والثإىل اإلخالل بتتعداها 
املمتلكات ب عندما يتعلق األمر بفساد وتبييض األموال وتصدير األسلحة واملخدرات و 

، ولقد كما ذكرنا آنفًا وهذا ما يصطلح عليه باجلرمية املنظمة  , 110الثقافية ومتويل اإلرهاب 
يف رسم  ةجوهريجهودا جبارة و  اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية واحملليةبذلت 

االسرتاتيجية العاملية ملكافحة الفساد وتتجلى تلك اجلهود يف سن العديد من القوانني 
  والتنظيمات الدولية اليت ميكن ذكر بعضها فيما يلي :

   النصوص القانونية الدولية ( االتفاقيات) المتعلقة بمكافحة الفساد : المبحث األول :
المتحـــدة لمكافحـــة االتجـــار غيـــر المشـــروع للمخـــدرات والمـــؤثرات  اتفاقيـــة األمـــم –أ 

اخلطـــوة األوىل واألهـــم الـــيت , وتعـــد  م1988عـــام , ، واملعروفـــة باســـم اتفاقيـــة فيينـــا  العقليـــة
جســـدت قناعـــة اتمـــع الـــدويل بضـــرورة مكافحـــة وقمـــع التجـــارة غـــري املشـــروعة يف املخـــدرات 

فبينمـــا متـــنح االتفاقيـــة , حقـــة فاقيـــات ثنائيـــة وإقليميـــة الدا التواملـــؤثرات العقليـــة، إذ تعتـــرب متهيـــ
للدول سلطة التعاون وفقا لنصوصها يهدف واضعوها إىل أن تقوم تلك الدول بعقد اتفاقيات 

وقـد أشـارت ديباجـة االتفاقيـة إىل أن ,111ن تنفيذ احلقيقي هلـذا التعـاو الالحقة لتشكيل عملية 
غـــري املشـــروع حتقـــق أرباحـــا طائلـــة تشـــجع املنظمـــات اإلجراميـــة  االجتـــاراألطـــراف تـــدرك بـــأن 
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