
الفساد اإلداري 

وعالجه من منظور إسالمي

هناء مياين/بقلم



بسم اهللا الرمحن الرحيم 

والصالة والسالم علـى نبيـه      , احلمد هللا رب العزة واجلالل وواسع الكرم عظيم األفضال          

:وبعد , اهلادي املبعوث ليتمم مكارم األخالق 

ظاهر الفساد اإلداري مبا فيها جمتمـع       ال يكاد خيلو جمتمع من اتمعات قدميها وحديثها من م         

اإلسالم على الرغم من الطهر والعفاف والعفة والنقاء اليت ميزت الفكر اإلسالمي على مر العصور               

.واألزمنة 

عينيه صور اخللل ، واملفارقات الكبرية ، واملباينات الشاسعة بني واقع األمة إن الناظر ال ختطئ

.اإلسالم ومنهج

فيما تبديه من ممارسات ر االحنراف كثرية وعميقة ، و متعددة األمثلة وبينةفالناظر يرى صو

املتفرقات ، وأكثر من حـشد األمثلـة   ظاهرة أو مستترة ، حىت إن اإلنسان إذا أمعن يف مجع هذه

, يدب إىل النفوس ، ويوهن من عزائمهـا  والصور ظهرت حينئذ رمبا صورة مفزعة ، جتعل اليأس

:يرثي حال األمة حىت قال الشاعر 

بلغت أميت من الذل حـدا              فاق يف سوءه مجيع احلـدود

فلقد أصبحت جتر خطـاها            مثقالت يف ذلـة ونكــود

بعد أن كانت العزيزة صارت        رمز ذلة وأمـــــة التشريد



!كيف خدرها اجلهل ) اقرأ(فيا عجباً ألمة 

!كيف أناخ ا الضعف ) ديدسورة احل(ويا عجباً ألمة 

! كيف رضيت أن تكون خارج العصر ) سورة العصر(ويا عجباً ألمة 

!ويا عجباً ألمة تنام يف النور ، وألمم تستيقظ يف الظالم 

!!! .ذكر وسنةٌ وهم يف أحلك الظلمات : بأيديهم نورانِ 

صور والسلوك وبـني القناعـات   التوبالتايل جند أن هناك انفصام بني النظرية والتطبيق وبني

واألداء ومرد هذا إىل ضعف التدين وغلبة اهلوى والسعي واللهث حنو حتقيق املـصاحل  الشخـصية             

 وخلفائـه  – صلى اهللا عليه وسـلم  – ولكن النيب .إضافة لضعف الرقابة الداخلية ورقابة اتمع 

ذا األمر من خالل استخدام عـدد       الراشدين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين استطاعوا معاجلة ه         

.من األساليب كأسلوب الترغيب والترهيب وهذا ما سيتم تفصيله الحقا 

وإمنا هو ظاهرة عاملية تـشكو      , إن احلديث عن الفساد ال خيص جمتمعا بعينه أو دولة بذاا            

ومن , اري  ملا له من خطر على األمن االجتماعي والنمو االقتصادي واألداء اإلد          , منها كل الدول    

هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل اتمعات وكل الدول وتعالت النداءات إىل إدانتها واحلد               

.من انتشارها ووضع الصيغ املالئمة لذلك 

وهلذا فإا إىل جانب    ,كغريها من الدول تدرك أبعاد هذه املشكلة        واململكة العربية السعودية      

 صادقت على االتفاقيات الدولية املتعلقة مبحاربة الفساد وإسـاءة          ما لديها من نظم ملكافحة الفساد     

استعمال السلطة الوظيفية بتلك العبارات املؤكدة على خطورة الفساد اإلداري وإساءة اسـتعمال             



 هـ أضفى عليها صفة اجلرمية وعمد       1377لعام   ) 43( واملرسوم امللكي رقم    , السلطة الوظيفية   

( وظلت احلاجة قائمة إىل جترمي هذا الفعـل         , ارها وتفشيها يف اتمع     ملعاجلتها ووضع حد النتش   

 ) .1: الفساد اإلداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية 

: الفساد يف القرآن الكرمي 

: محودي ( ويذكر , وتعددن اآليات اليت تذكر لفظ الفساد , لقد تناول القرآن جانب الفساد   

وأخربهم أنـه جاعـل يف      ,  تبادر عند املالئكة حينما خلق اهللا آدم         أن االنطباع األول الذي    ) 1

قـالوا  { :وذلك بقـوهلم  , األرض خليفة كان استفهاما استغرابيا عن إنشاء هذا املخلوق اجلديد   

ومعىن ذلك بأن األرض كانـت      ,  ) 30:  البقرة  ( }أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء        

سالم واهلدوء ال فساد فيها وال خراب وال جتاوز وال تعد حىت كان هذا              مكانا يسوده االطمئنان وال   

وكان الرد الرباين على هذا االسـتغراب       , املخلوق املكرم عند اهللا هو مبدأ الفساد وسفك الدماء          

إشارة إىل سر يف هـذا املخلـوق        ,  ) 30: البقرة  ( } قال إين أعلم ما ال تعلمون       { :املالئكي  

ولعل يف اجلواب اإلهلي للمالئكة     , ه على األرض وطبيعته ومسريته وتكامله فيها        وحكمه يف وجود  

إقرارا ذا اجلانب يف الظاهرة اإلنسانية وكأن الفساد وسفك الدماء مالزمان لطبيعة اإلنسان مبـا               

(} إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا        { :ميلكه من قدرة على االختيار واإلرادة والتجاوز        

 ) .3: الدهر 

وأن , ومما سبق خنرج حبقيقة أن الفساد ظاهرة إنسانية حتكمها قوانني اإلنسان فردا وجمتمعـا      

ما يقابل هذه الظاهرة هو الصالح واإلصالح وأن حركة التضاد املوجودة بني هاتني الظاهرتني هي               



{: ن وايـة األرض     من العوامل اليت حتكم مسرية األمم على األرض ومن مث حتكم مسرية اإلنسا            

 ) 105: األنبياء ( }ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون 

: مفهوم الفساد اإلداري 

يقصد بالفساد اإلداري وجود اخللل يف األداء نتيجة اخلطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل             

: " أن الفساد هو  ) 1 : 1الفساد اإلداري واملايل   ( ويذكر مقال   . واالحنراف عن الطريق املستقيم     

" .سوء استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة 

أن الفساد اإلداري حيتوي على قدر من االحنراف املتعمد يف تنفيذ العمـل    ) 1: حبر  ( يذكر  

ن وسلطاته املمنوحـة  غري أن مثة احنرافا إداريا يتجاوز فيه املوظف القانو      , اإلداري املناط بالشخص    

وهذا االحنراف ال يرقى إىل مستوى الفـساد اإلداري         , دون قصد سيء بسبب اإلمهال والالمباالة       

.لكنه احنراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي يف النهاية إذا مل يعاجل إىل فساد إداري 

: أنواع الفساد اإلداري 

: وهي ,  جمموعات الفساد اإلداري إىل أربع ) 26: الشميمري ( يقسم 

ويقصد ا تلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف يف أثناء تأديتـه ملهمـات        ,االحنرافات التنظيمية 

:ومن أمهها , وظيفته واليت تتعلق بصفة أساسية بالعمل 



  اخلروج يف وقت    –التأخر يف احلضور صباحا     : ( ومن صور ذلك     , عدم احترام العمل 

 النظر إىل الزمن املتبقي من العمل بدون النظر إىل مقدار           –مسي  مبكر عن وقت الدوام الر    

..... ) . التنقل من مكتب إىل آخر – قراءة اجلرائد واستقبال الزوار –إنتاجيته 

      رفض املوظـف أداء    : (ومن صور ذلك     , امتناع املوظف عن أداء العمل املطلوب منه

...). التأخري يف أداء العمل –لصحيح  عدم القيام بالعمل على الوجه ا–العمل املكلف به 

الرغبة يف احلصول على أكرب اجر مقابل أقـل          –الكسل  : ( ومن صور ذلك     , التراخي 

.... ) . تنفيذ احلد األدىن من العمل –جهد 

    العدوانية حنو الـرئيس     : (ومن صور ذلك     , عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء–

..... ).بحث عن املنافذ واألعذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس  ال–عدم إطاعة أوامر الرئيس 

عدم امليل إىل التجديـد      – عدم إبداء الرأي     –الالمباالة  : ( ومن صور ذلك     , السليبة 

 عدم الرغبة   – االنعزالية   – العزوف عن املشاركة يف اختاذ القرارات        –والتطوير واالبتكار   

...... ) . جتنب االتصال باألفراد –  عدم تشجيع العمل اجلماعي–يف التعاون 

  حتويل األوراق من مستوى إداري إىل آخر    : ( ومن صور ذلك     , عدم حتمل املسؤولية–

..... ) .التهرب من اإلمضاءات والتوقيعات لعدم حتمل املسؤولية 

إفشاء أسرار العمل.

كبها املوظف وتتعلـق مبـسلكه      ويقصد ا تلك املخالفات اإلدارية اليت يرت      ,االحنرافات السلوكية   

: ومن أمهها , الشخصي وتصرفه 



    ارتكاب املوظف لفعـل خمـل      : ( ومن صور ذلك     , عدم احملافظة على كرامة الوظيفة

) .باحلياء يف العمل كاستعمال املخدرات أو التورط يف جرائم أخالقية 

    ـ     : (  ومن صور ذلك     ,سوء استعمال السلطة سهيل كتقدمي اخلدمات الشخـصية وت

األمور وجتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية يف منح أقارب أو معارف املسئولني ما يطلب             

).منهم

ويترتب على انتشار ظاهرة احملسوبية شغل الوظائف العامة بأشـخاص غـري            , احملسوبية

.مؤهلني مما يؤثر على اخنفاض كفاءة اإلدارة يف تقدمي اخلدمات وزيادة اإلنتاج 

 ستعمل بعض املوظفني الوساطة شكال من أشكال تبادل املصاحل  في,الوساطة.

, ويقصد ا املخالفات املالية واإلدارية اليت تتصل بسري العمل املنوط باملوظف            ,االحنرافات املالية   

: وتتمثل هذه املخالفات فيما يلي 

 خمالفة القواعد واألحكام املالية املنصوص عليها داخل املنظمة.

 وتعين قيام املوظف بتسخري سلطة وظيفته لالنتفاع من األعمال املوكلة إليـه يف              , ارمفرض املغ

فرض اإلتاوة على بعض األشخاص أو استخدام القوة البشرية احلكومية من العمال واملوظفني يف       

.األمور الشخصية يف غري األعمال الرمسية املخصصة هلم 

      تبديد األموال العامة يف اإلنفاق على األبنية       : ( ه   ومن صور  ,اإلسراف يف استخدام املال العام

 إقامـة احلفـالت     – املبالغة يف استخدام املقتنيات العامة يف األمـور الشخـصية            –واألثاث  



والدعايات ببذخ على الدعاية واإلعالن والنشر يف الصحف واالت يف مناسـبات التـهاين              

.... ). والتعازي والتأييد والتوديع 

:ومن أكثرها ما يلي ,ت اجلنائية االحنرافا

 الرشوة.

 اختالس املال العام.

التزوير.

: أسباب الفساد اإلداري 

أن اتمعات تعاين من ظاهرة الفساد بسبب غيبـة الرؤيـة وتـداخل              ) 2: الفقي  ( يذكر  

 لظاهرة الفساد ويضيف بأن الثقافة اتمعية من األسباب املؤدية, القضايا بل وازدواج النظرة أحيانا   

وأن عالج الفساد يكمن يف التركيز على اإلصالح االجتماعي وليس جمرد التوقف عند اإلصـالح               

 املناخ العام يف كل جمتمع هو الذي حيدد درجة تقبله للفساد            – من وجهة نظره     –االقتصادي ألن   

.  الثقافية من عدمه ويطرح أيضا أسلوب مواجهته سواء مت ذلك بالطرق القانونية أو اجلهود

أن الفساد يعود يف الغالب إىل سببني رئيسيني         ) 1 : 1الفساد اإلداري واملايل    ( ويذكر مقال   

. وحماولة التهرب من الكلفة الواجبة –الرغبة يف احلصول على منافع غري مشروعة : مها , 

:تني إىل جمموع ) 3: حبر ( ويقسمها , وتتعدد األسباب املؤدية على الفساد اإلداري 



: وتنقسم إىل , أسباب بيئية اجتماعية خارجية .1

  بعدم االهتمام بغرس القيم واألخالق الدينية يف نفوس األطفـال     :أسباب تربوية وسلوكية 

.مما يؤدي إىل سلوكيات غري محيدة بقبول الرشوة وعدم املسئولية وعدم احترام القانون 

 من نقص كبري يف     –ا يف الدول النامية      خصوص –فيعاين أكثر املوظفني     : أسباب اقتصادية 

ما يعين عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات املعيشة ومن هنا يد املوظف نفسه             , الرواتب واالمتيازات   

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

 الدول النامية تغيريات يف احلكومـات        تواجه بعض الدول وخصوصا يف     :أسباب سياسية 

األمر الذي خيلق جوا من عـدم       , والنظم احلاكمة فتنقلب من دميوقراطية إىل ديكتاتورية والعكس         

.االستقرار السياسي مما يهيئ اجلو للفساد اإلداري 

 قانونية ( أسباب بيئية داخلية: (

للوائح املنظمة للعمل وذلـك نتيجـة       وقد يرجع االحنراف اإلداري إىل سوء صياغة القوانني وا        

األمر الذي يعطي املوظف فرصة للتهرب من       , لغموض مواد القوانني أو تضارا يف بعض األحيان         

.تنفيذ القانون أو الذهاب إىل تفسريه بطريقته اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل املواطنني 

:آثار الفساد اإلداري 

أن الفساد اإلداري له آثار كبرية على الدولة         ) 2 ,  1ايل  الفساد اإلداري وامل  ( يذكر مقال   

:ميكن إدراجها على النحو التايل , يف عدد من مناحيها 



أثر الفساد اإلداري على اإليرادات احلكومية

ختسر احلكومات مبالغ كبرية من اإليرادات املستحقة عندما تتم رشوة موظفي الدولة حـىت              

والدخل والواردات يف تقوميهم للضرائب املستحقة على هذه النشاطات         يتجاهلوا جزءا من اإلنتاج     

باإلضافة إىل ذلك در احلكومات كثريا من مواردها عندما يتم تقدمي الدعم إىل فئات              , االقتصادية  

وهذا املر يؤثر   , غري مستحقة ولكنها تتمكن من احلصول عليه برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى               

.ء االقتصادي للدولة بدوره على األدا

أثر الفساد اإلداري على النمو االقتصادي

تشري كثري من الدراسات النظرية والتطبيقية بأن الفساد اإلداري واملايل له آثارا سلبية علـى               

حيث أن خفض معدالت االستثمار ومن مث خفض حجم الطلب الكلي سيؤدي            , النمو االقتصادي   

 .إىل ختفيض معدل النمو االقتصادي

أثر الفساد اإلداري على مستوى الفقر وتوزيع الدخل

:وهذا األثر يتم عرب عدة طرق أمهها, يؤدي الفساد اإلداري إىل توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء

              تراجع مستويات املعيشة يؤدي إىل تراجع معدالت النمو االقتصادي وهذا األمر يساعد علـى

.تراجع املستويات املعيشية 

  وهذا يـساعد   , يتهرب األغنياء من دفع الضرائب وميارسون سبال ملتوية للتهرب كالرشوة           قد

.على تعميق الفجوة بني األغنياء والفقراء 



         التعليم والسكن وغريها من اخلـدمات      : يؤدي الفساد إىل زيادة كلفة اخلدمات احلكومية مثل

 مما ينعكس سلبا على الفئـات       وهذا بدوره يقلل من حجم هذه اخلدمات وجودا       , األساسية  

 .األكثر حاجة إىل هذه اخلدمات 

: عالج الفساد اإلداري 

عالج الفساد اإلداري من منظور إسالمي 

ن األمانة يف أداء العمل خلق حث عليه الدين اإلسالمي يف كثري من مواطن القرآن والـسنة                 إ

,  ) 58: النساء  ( } األمانات إىل أهلها     إن اهللا يأمركم أن تؤدوا    { :يقول تعاىل , النبوية املطهرة   

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها            { :ويقول تعاىل   

:– صلى اهللا عليه وسلم      –ويقول  ,  ) 72: األحزاب  ( }ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال     

يـروي أيب   ويف حديث آخـر   ,  ) 22: جمرب  ( )انك  أد األمانة إىل من أئتمنك وال ختن من خ        ( 

 يف جملس حيدث قومه جـاءه  – صلى اهللا عليه وسلم –بينما النيب :  قال – رضي اهللا عنه    –هريرة  

فقال بعض القوم   ,  حيدث   – صلى اهللا عليه وسلم      –مىت الساعة ؟ فمضى رسول اهللا       : أعرايب فقال   

أين أراه  : ( حىت إذا قضى حديثه قال      . بل مل يسمع    : وقال بعضهم   , مسع ما قال فكره ما قال       : 

قال , ) فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة : ( قال . قال ها أنا يا رسول اهللا       ) السائل عن الساعة ؟     

 ) .37: جمرب ( ) إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة : ( قال , كيف أضاعها ؟ : 



اإلسالمي هو أكثر األديان معرفة بنفسية البشر وكيفية معاجلتها         أن الدين    ) 4: حبر  ( ويذكر  

.ومها أسلوب الترغيب والترهيب , ولذل جنده قد استخدم أسلوبني ملعاجلة ذلك الفساد , 

ا أن جتعل املوظف          :بأسلوب الترغيب ويقصداستخدام أساليب التحفيز املختلفة اليت من شأ

. كبري فينجز إجنازا عاليا ويؤدي أداءا متميزا يقبل على عمله بنفس راضية وحبماس

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطـوا          { :فمن آيات الترغيب مثال قوله تعاىل       

–وكان الـنيب  ,  ) 53: الزمر ( }من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم        

فكان حيبب هلـم    , ته للدول أسلوب الترغيب والترهيب       يستخدم يف إدار   –صلى اهللا عليه وسلم     

.عمل اخلري وينهاهم عن فعل الشر 



:ومها : ويتطلب أسلوب الترغيب تطبيق نوعني من احلافز 

احلافز املادياحلافز املعنوي

ويقصد باحلافز املعنوي التقدير السليم للعامـل       

اد واالعتراف جبهده واإلشادة بفضله إذا أحسن       

ا وذلك تشجيعا له على مزيد مـن اإلنتـاج          صنع

–ولقد أوصى اإلمام علي     , وإبعادا له عن الفساد     

ال يكـونن   ( : أحد الوالة فقال     –كرم اهللا وجهه    

فإن يف ذلـك    , احملسن واملسيء عندك مبنزلة سواء      

وتدريبا ألهل  , تزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان      

هللا عليـه    صلى ا  –ويقول  , )اإلساءة على اإلساءة    

إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال  ( :–وسلم  

من ال يـرحم    ( :ويقول  ) ينزع من شيء إال شانه      

)الناس ال يرمحه اهللا

:واحلافز املعنوي يتطلب من الرؤساء ما يلي 

األخذ بيد املوظف اجلديد فيدربوه ليحسن من       

.معرفته وأدائه للعمل 

     ا وتنمية مواهبه   التعرف على جهوده والتشييد

.وإبداعاته 

معاملة املوظفني معاملة حسنة بدون متييـز إال        

.على أساس الكفاءة وحسن األداء 

وهو أن يتوفر لدى املوظف األجر اـزي مقابـل          

ولعل استقرار وصالح العمالة    , العمل الذي يؤديه    

 حكومة أم –النسيب يف الدول املتقدمة أن مؤسساا       

لعاملني املرتب ازي الـذي      تعطي ا  –قطاع خاص   

.يغطي ضرورات احلياة له وألسرته 

 وخلفاؤه  – صلى اهللا عليه وسلم      –ولقد كان النيب    

الراشدين يراعون يف تقدير األجر األعباء العائليـة        

للفرد العامل وصعوبة العمل ومستوى عالء املعيشة       

فـاألجور  , يف املناطق املختلفة من الدول اإلسالمية  

انت أقل من األجور يف إقليم احلجاز نسبة يف مصر ك

–وكان الـنيب    , للرخاء الذي كان سائدا يف مصر       

 يعطي املتزوج مـن اجلنـد       –صلى اهللا عليه وسلم     

وكـان  , حظني واألعزب حظا واحدا من الفـيء        

من ويل لنا أمرا ( :- صلى اهللا عليه وسلم     –يقول  

 أو ليس له زوجـة    , وليس له منزال فليتخذ منزال      

.) أو ليس له دابة فليتخذ دابة , فليتزوج 



فتمثلها , وجيدر بالذكر أن أسلوب الترغيب باحلوافز املعنوية هو ما نادت به اإلدارات احلديثة            

أن ماسلو قام بترتيب احلاجات اإلنسانية على شكل         ) 73: النمر وآخرون   ( فيذكر  , ) ماسلو  ( 

ألساسية وتتدرج تلك احلاجات ارتفاعا حىت تصل إىل قمة         هرم متثل قاعدته احلاجات الفسيولوجية ا     

احلاجـة علـى التقـدير      ( وكان من بني تلك احلاجـات       , اهلرم حيث احلاجة إىل حتقيق الذات       

) .واالحترام

أربعة ) فايول  ( فقد وضع   , ز املادية فقد نادت به اإلدارة العلمية        أما أسلوب الترغيب باحلواف   

: الـشلعوط  (ويذكر , ) مبدأ املكافأة والتعويض : ( عشر مبدءا من مبادىء اإلدارة كان من بينها        

أن هذا املبدأ يتضمن على أن مكافأة األفراد ووضع أجورهم بصورة عادلة يعد ركنا أساسيا                ) 38

ي بإنصاف العاملني ووضع طرق وإجراءات واضحة لدفع أتعاب األفـراد كـل             يف العمل إذ يقتض   

.حسب جهده وعمله 

فيعتين باستخدام أسلوب التخويف بأنواعه املتدرجة ويـشار إليهـا يف           :أسلوب الترهيب أما

.اإلدارة احلديثة باحلافز السليب 

تطبيقـا ألسـلوب     من أكثر اخللفـاء      – رضي اله عنه     –فقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب       

فقد كان شديدا على الوالة والعمـال ومـن         , الترهيب على الوالة والعمال يف الدولة اإلسالمية        

وكـان  )إن أهون شيء عندي أن أضع واليا مكان والٍ إذا اشتكى منـه النـاس                ( :مقوالته  

.راف املايل يقامسهم أمواهلم إذا تكاثرت دون مربر وكان يعاقبهم إذا رأى فيهم الفساد أو االحن



ويتمثل أسلوب الترهيب ملكافحة الفساد اإلداري يف مفهوم الرقابة على أداء العاملني دف كشف              

األخطاء وتصحيح االحنرافات قبل أن تستفحل و والرقابة هو الوظيفة الرابعة من وظائف املـدير أو    

.وعة متاما دون إخالل القائد وتنتهي إىل االطمئنان إىل سري العمل اإلداري وفقا للخطة املوض

وتبدأ الرقابة للفرد املسلم بالرقابة الذاتية اليت ميارسها املوظف املسلم على نفسه بـدافع مـن                

غري أن اإلنسان بشر معرض للخطأ وقليل من الناس من تردعه نفسه عـن الزلـل                , ضمريه احلي   

ية الرقابة مسؤولية مجاعية تقوم     ولقد جعل اهللا تعاىل مسئول    , ولذلك فإن املرء حيتاج إىل رقابة عليه        

:– رضي اهللا عنه     –ونستدل على ذلك قول عمر بن اخلطاب        , ا الدولة واتمع املسلم بأكمله      

: أكنت قضيت ما علي ؟ قالوا       , أرأيتم إن استعملت عليكم خري ما أعلم مث أمرته بالعدل فيكم            ( 

) .ه أم ال حىت أنظر يف عمله أعمل مبا أمرت, ال : قال , نعم 

: وتتركز الرقابة اإلدارية السليمة يف أمرين أساسيني 

            وضع القوانني واللوائح واألساليب اليت توضح األخطاء اإلدارية وحتـدد العقوبـات

.املناسبة هلا 

 تطبيق هذه القوانني بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط.

ن توليه نقطة البداية يف الفساد       منذ أول يوم م    – رضي اهللا عنه     –لقد أدرك عمر بن اخلطاب      

فـإذا  , إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطري إىل اللحم          ( :فجمع أهل بيته وقال هلم      , اإلداري  

وإين واهللا ال أويت برجل منكم وقع فيما يت الناس عنه إال ضاعفت         , وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا      

) .له العذاب ملكانه مين 



 رفع شعارا حملاربة الفساد وهو – رضي اهللا عنه –أن عمر بن اخلطاب  ) 2, حممود ( ويذكر 

, يا معشر املسلمني : (  فيحكى أنه دعا الناس فصعد على املنرب فقال , )احلاكم يف رقابة احملكوم ( 

؟ إين أخاف أن أخطىء فال يردين أحد منكم تعظيما يل           ... ماذا تقولون لو ملت برأسي إىل الدنيا        

واهللا يا أمري املؤمنني لو رأيناك معوجـا        : فقال رجل   , حسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين      إن أ , 

رمحكم اهللا واحلمد   : ( وعندها أجاب اخلليفة الزاهد والفرحة تعمر قلبه قائال         , ) لقومناك بسيوفنا   

) .هللا الذي جعل فيكم من يقوم عمر بسيفه 

حلديثةعالج الفساد اإلداري من منظور اإلدارات ا

تتعدد وتتنوع اإلدارات احلديثة واليت انتقلت إلينا عرب العوملة وعصر االنفتـاح التكنولـوجي              

ومن وجهة نظري الشخصية أرى أنه من الضروري االستفادة مما جلبته لنا            , املتسارع الذي نعيشه    

اة من كتاب اهللا    رياح الفكر اإلداري غري اإلسالمي بعد متحيصه وتطويعه وفق مبادئنا وقيمنا املستق           

.– صلى اهللا عليه وسلم –وسنة نبيه 

:ما يلي , ومن هذه اإلدارات اليت ميكن استخدامها كمدخل لعالج ظاهرة الفساد اإلداري 

: إدارة الصراع .1

وإن النفس أمارة بالسوء    , أن نفس اإلنسان ختتلج فيها جوانب اخلري والشر          ) 4: حبر  ( يذكر  

إذا مسه { : ولقد جاء وصفه يف القرآن الكرمي بأنه , راع دائم مع النفس ولذلك جند اإلنسان يف ص

.21– 20: املعارج (}وإذا مسه اخلري منوعا * الشر جزوعا  (



:فالبد لنا من إدارة الصراع الداخلي الذي يشعر به الفرد عن طريق ما يلي 

       ة للقـيم واملفـاهيم     تزويد الفرد بالقيم واالهتمام بالتنشئة االجتماعية السلمية املدعم

.اإلسالمية يف جمال العمل 

             تمع وظـروفالعمل على حتديد معيار للرواتب يوافق مستوى املعيشة السائد يف ا

الغالء حىت يشعر الفرد بالرضا عما يتقاضاه وال يشعر بالصراع بني قوى الشر املتمثلة              

 فطرته القومية اليت فطـر اهللا       يف الرشاوى والتزوير وغريها وبني قوى اخلري النابعة من        

.الناس عليها 

: إدارة الذات .2

الطرق والوسائل اليت تعني املرء علـى االسـتفادة         " ويقصد ا   , إدارة الذات أمر مهم جدا      

" ( القصوى من وقته يف حتقيق أهدافه وخلق التوازن يف حياته ما بني الواجبات والرغبات واألهداف  

 ).1: إدارة الذات 

لى الفرد أن يعمل جاهدا يف إدارة ذاته ليبعدها عن الشبهات وطريق احلرام حمققـا               فيجب ع 

.بذلك أهدافه باحلالل ومبتعدا عن طريق احلرام 

: إدارة التغيري .3



سلسلة من املراحل اليت من خالهلا يتم االنتقال من الوضع احلايل إىل            : " يقصد بإدارة التغيري    

" ( و حتول من نقطة التوازن احلالية إىل نقطة التوازن املـستهدفة            أي أن التغيري ه   , الوضع اجلديد   

 ) .1: إدارة التغيري واملوارد البشرية 

درجة املعاناة من قسوة الوضع احلايل      : ( ومن ضمن املتغريات اليت تفرض على اتمع التغيري         

الفـساد  ( البحث وهو   وبالنسبة ملوضوع   ) . مدى وضوح الفوائد واملزايا اليت سيحققها التغيري         –

جند أن درجة املعاناة من قسوة الوضع املعايش بسبب الفساد اإلداري يتوجـب علينـا               ) اإلداري

.االستفادة من إدارة التغيري لالنتقال بالوضع إىل نقطة توازن أفضل 

: إدارة األزمات .4

ـ       , ل املنظمـة  ال يعترب الفساد اإلداري أزمة حبد ذاته فقط  بل هو مولد ألزمات متعددة داخ

:ميكن إتباع اخلطوات التالية ) إدارة األزمات ( ولعالج الفساد اإلداري من منظور 

            تكوين فريق عمل متكامل يعمل بتعاون للقضاء على الفساد اإلداري ومسبباته داخل

املنظمة 

     حل املشكالت املصاحبة للفساد اإلداري بتحديد املشكلة وإجراء املـشورة ومـن مث

.ل األنسب من احللول املتاحة للخروج من األزمة اختيار احل

:اإلدارة باألهداف .5



واملشاركة الفعالة واإلجيابيـة  , وهذا املدخل يؤكد على ضرورة العمل اجلماعي بروح الفريق   

وحيـث   ) .303: أمحد  ( وحيقق الرقابة الذاتية من أجل حتقيق األهداف        , بني الرئيس واملرؤوس    

وجب على كل منظمـة     , اد اإلداري غموض األهداف وعدم وضوحها       أنه من أحد أسباب الفس    

.تسعى إىل عالج ظاهرة الفساد اإلداري أن متارس أسلوب اإلدارة باألهداف

: إدارة االتصاالت .6

ويف إدارة  , ويعين االتصال تبادل املعلومات ووجهات النظر والتعبري عن املشاعر واألحاسيس           

وتبادل األفكار املطروحة بني املوظفني وتوجيـه النقـد للعمـل           االتصاالت جيب تشجيع األسئلة     

, أمحـد   (اخلاطىء يف الوقت املناسب و إجياد مناخ إجيايب لالتصال يسمح بتقبل أفكار اآلخـرين               

 ) .194:  هــ 1423

وحيث أنه من أحد مسببات الفساد اإلداري هو عدم كفايـة االتـصاالت بـني الـرئيس                 

االهتمام بإدارة االتصاالت وممارستها بفعالية حىت يستطيع املدير أن يقوم  كان البد من    , ومرؤوسيه  

.الوضع اخلاطىء داخل املنظمة يف الوقت املناسب

: اإلدارة باملشاركة .7

املشاركة يف القدرات واألداء مع اجلميـع واالعتمـاد علـى           : " ويقصد باإلدارة باملشاركة    

أن يكون له رأي وصوت مسموع حىت يعترب نفـسه          فيجب على كل فرد يف املنظمة       , " اإلمجاع  

 ) .1: الصعوبات يف تنفيذ اإلدارة باملشاركة ( جزء من املنظمة ويتولد يف داخله الوالء هلا 



فاعف عنـهم   { :يقول جل وعال    , إن هذا االجتاه حث عليه اإلسالم قبل اإلدارات احلديثة          

.} لى اهللا إن اهللا حيب املتوكلنيواستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل ع

: إدارة اجلودة .8

والتحسني املستمر الذي تسعى إليـه اجلـودة ال         , تسعى إدارة اجلودة إىل التحسني املستمر       

بل يتعداه ليشمل مستوى الكفاءة يف األداء الوظيفي وتنميـة          , يقتصر فقط على اخلدمة أو السلعة       

  ) .38: العديلي ( بني العاملني يف املنشأة العالقات املبينة على املصارحة والثقة 

قل لـئن   { : يقول تعاىل يف وصف القرآن      , وهذا االجتاه ليس جبديد على الفكر اإلسالمي        

اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن الكرمي ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض                 

إن اهللا حيب إذا عمل أحـدكم       ( :–ليه وسلم    صلى اهللا ع   –ويقول  ,  ) 88: اإلسراء( }ظهريا

.)عمال أن يتقنه 

فإذا راعت املنظمة اجلودة يف أدائها على املستوى الذايت وعلى مستوى املنظمة ابتعدت عـن               

.أحد مسببات الفساد اإلداري 

: إدارة اإلبداع .9

خوفا مـن   حيث أن أحد مسببات الفساد اإلداري هو قتل الرئيس لإلبداع لدى املرؤوسني             

فيمن للمدير الناجح أن يستخدم أسلوب إدارة اإلبـداع         , ارقيهم وخوفا على منصبه من الضياع       



وعدم كبت املواهب داخل املوظفني وإدارا على الوجه األكمل مبا خيدم مصلحة العمـل ولـيس                

.كبتها خلدمة املصاحل الذاتية 

) : إعادة هندسة العمليات اإلدارية ( اهلندرة .10

إعادة التفكري األساسي وإعادة التصميم اجلذري للعمليـات اإلداريـة          : (  على أا    وتعرف

, لتحقيق حتسينات جوهرية يف معايري قياس األداء احلامسة مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والـسرعة               

إعـادة هندسـة    " ( وهو منهج لتحقيق تطوير جذري يف أداء الشركات يف وقت قصري نـسبيا              

 ) .1: ارية العمليات اإلد

ويضيف املقال املنظمات ذات الوضع املتدهور واألداء املتدين هي من أكثر املؤسسات الـيت              

وهذا الوصف ينطبق على املنظمات اليت      , حتتاج إىل عملية اهلندرة وإعادة هندسة العمليات اإلدارية         

. تعاين من الفساد اإلداري 

: اإلدارة باالتفاق .11

موعة من التوقعات املشتركة بني إدارة املدرسة والعاملني ا حبث ينظر جم" ويقصد ذا االجتاه 

حبيث يتولد عن هـذا     , إليها بعد االتفاق على أساس أنه عقد نفسي بينهما مع االلتزام به سلوكيا              

, االتفاق ثقة متبادلة بشرط أساسي وهو اإلميان املتبادل بالشخص وبقدراته وإمكاناته واسـتعداده              

: أن اإلدارة باالتفاق تقوم على  ) 310: د أمح( ويرى 

 وضع تصور ملتطلبات العاملني يف املنظمة وطرق الوفاء به.



 وضع تصور ملتطلبات املنظمة من العاملني.

              حتديد متطلبات كل فرد داخل املنظمة جتاه اآلخرين عن طريق االتفاقـات الفرديـة

.واجلماعية 

اري حيتاج إىل هذا األسلوب لتحديد متطلبات العـاملني         إن الطريق لعالج ظاهرة الفساد اإلد     

ومتطلبات املنظمة من عامليها لتكون الصورة واضحة بعيد عن         , جتاه بعضهم البعض وجتاه املنظمة      

الغموض وليشعر الفرد بالوالء للمنظمة اليت يعمل ا ويبعد عنه الصراعات الداخلية اليت ميكـن أن                

. ري والشر داخله يشعر ا نتيجة تصارع قوى اخل

اإلصالح اإلداري للفساد يف اتمع

وأي آفة ال نتصدى هلا وجنتـث       , إن الفساد اإلداري آفة ال تقل خطورة عن أي آفة مهلكة            

وتقتل كل اإلمكانيات املتاحة لألمة سواء املادية منها أو القدرات          , جذورها فإا ال تبقي وال تذر       

م أفل جنمها بل وزالت من الوجود بسبب الترهـل الـذي سـببه              وكم من أمة من األم    , البشرية  

 ) .1: السيف ( تراخيها عن مقارعة تلك اآلفة 

وقد ازداد االهتمـام ـذا      , ومن الثابت بأن الفساد اإلداري واملايل هو أكرب معوق للتنمية           

– املعلومات    سرعة انتشار  –انفتاح الدول بعضها على بعض      : ( منها  , املوضوع ألسباب متعددة    

 تأثر مصاحل الدول الصناعية والنامية من انتـشار هـذه           –زيادة مشاركة الشعوب يف صنع القرار       

) .1 : 1الفساد اإلداري واملايل ) ( الظاهرة 



إدخال تعـديل يف تنظيمـات     : " تعريف اإلصالح اإلداري على أنه       ) 9: موسى  ( ويذكر  

ية جديدة وإصدار األنظمة والقوانني واللوائح الالزمـة        أو استحداث تنظيمات إدار   , إدارية قائمة   

" .لذلك 

وهناك بعض اآلليات والسياسات واإلجراءات اليت ميكن إتباعها لتحقيق اإلصالح للقطاعات           

.اليت عانت من الفساد اإلداري 

:عدد من اآلليات املقترحة وهي  ) 1: البزار ( ويذكر 

ملنع سارقي املال العام من االختباء والتخفي فيه إصالح النظام املصريف والسيطرة عليه .

             تكوين مؤسسات رقابية مستقلة تشرف على مراقبة العمل يف اهليئات احلكومية واخلاصـة

.على حد سواء 

 مثل , بعض اإلجراءات  ) 1: طه ( ويضيف:

           فهذا األمر , احلد من البريوقراطية املعقدة الروتني واحلد من وضع العراقيل أمام مصاحل الناس

.جيعل املواطن يلجا إىل طرق ملتوية إلاء معاملته وتيسري أمره الرشوة مثال 

 الردع القانوين.

 حتسني الوضع املادي للموظف حىت ال حيتاج ويذهب ألخذ الرشوة.

   أن هناك عـددا     ) 2: الفساد اإلداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفية       ( ويضيف مقال

: منها , يت جيب إتباعها للحد من هذه الظاهرة من اإلجراءات ال

 تطوير القواعد النظامية املطبقة.



 تبين نظم حديثة توفر محاية أفضل.

 إزالة مجيع املعوقات اليت متنع من احلصول على التعويض وحماسبة اجلاين.

 االهتمام بأخالقيات الوظيفة العامة.

يه إشعار املوظف العام باملسؤولية امللقاة عل.

 تكثيف اجلهود اخلاصة بالتوعية اإلدارية.

                تفعيل دور التدريب العملي لكي يؤدي دوره يف توجيـه املوظـف إىل سـبل اكتـساب

.األخالقيات اإلدارية احلميدة وااللتزام ا سلوكيا ومهنيا 



املراجع

الكتب

 ) . 1ط( مطلع القرن احلـادي والعـشرين     اإلدارة املدرسية يف     ) . م   2003/  هــ   1423. ( أمحد إبراهيم   , أمحد  

.دار الفكر العريب : القاهرة 

مكتبة الرشد للنـشر    : الرياض  . نظريات يف اإلدارة التربوية     ) .  م   2002/  هـ   1423. ( فريز حممود أمحد    , الشلعوط  

.والتوزيع 

مكتبـة  : جـدة    ) . 1ط (  اإلداري األمانـة يف األداء   ) .  م   1994/  هـ   1415. ( مهدي بن إبراهيم بن حممد      , جمرب  

.اخلدمات احلديثة 

استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعـادة التنظـيم يف نطـاق الفكـر        ) .  م   1985/  هـ   1405. ( صايف إمام   , موسى  

.دار العلوم للطباعة والنشر : الرياض  ) . 1ط ( والنظريات

/  هــ    1417. ( حممد سـيد    , مد فتحي و محزاوي     حم, حممود  & هاين يوسف   , خاشقجي  & سعود بن حممد    , النمر  

.الرياض ,  ) 4ط ( األسس والوظائف : اإلدارة العامة ) .  م 1997

مقاالت من دوريات

 , 57ع   , جملة التدريب والتقنية  ,"مظاهر االحنراف الوظيفي    " ) .  هــ   1424. ( أمحد بن عبد الرمحن     , الشميمري  

.28– 26ص ص 

.41– 38ص ص , ) 26( ع ,  جملة التدريب والتقنية " .اجلودة الشاملة  " ) . هـ 1422. ( صر نا, العديلي 

مقاالت من النت

؟ ) 2( أين اخللل 

0=order&=mode&276=sid?php.article/doc/com.islameiat.www://http

الفساد اإلداري ومعاجلته من منظور إسالمي. يوسف , حبر 

htm.1_th/thaqafa/net.online-scc.www://http

.مصطلح الفساد يف القرآن الكرمي. مهام , محودي 

htm.1a/16/quran_behoth/behoth/uofislam/.137.210.61209://http

الفساد اإلداري واملايل بني السياسات واإلجراءات. مصطفى, الفقي 

htm.0900art/articles/org.egypt-cipe.www://http

.من معامل املدرسة العمرية يف مكافحة الفساد . مهيوب خضر, حممود 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm


htm.23mahyoob/current/com.hetta.www://http

محلة ضد الفساد . سعد , بزاز 

display=code&htm.7540C5%articles=fname?asp.index/com.saadbazzaz.www://http

مالحقة الفساد اإلداري. خالد عيسى , طه 

htm.802/29-03/03/2004/articles/azzaman/com.azzaman.www://http

الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية

307612=InNewsItemID&1431=InSectionID?asp.detail/sa.com.naseej.news://http

 مىت نرى آلية صحيحة حملاربة الفساد. خليفة عبد اهللا , السيف 

htm.resders/19-10-2002/daily/sa.com.alwatan.www://http

 ) 1( الفساد اإلداري واملايل 

htm.4-11news-coag/kw.gov.mof.www://http

 ) 2( الفساد اإلداري واملايل 

htm.5-11news-coag/kw.gov.mof.www://http

.إدارة التغيري واملوارد البشرية 

doc.6doc/thHRMeeting11/org.ituarabic.www://http

إدارة الذات 

41=sectionid&15=topicid?asp.topicbody/learn/com.world-alnoor.www

الصعوبات يف تنفيذ اإلدارة باملشاركة 

doc.c203%unit/05Doc/eg.org.itu.www://http

.إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

htm.2eng-re/com.mmsec.www://http

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.alnoor/

