بحث محكَّ م

الضوابط الشرعية لمكافحة
الفساد المالي
إعداد :
د .هيفاء بنت أحمد باخشوين
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية اآلداب ,جامعة الدمام

الضوابط الشرعية لمكافحة الفساد المالي

أوجبت الشريعة حفظ المال بأمرين:
أحدهما ما يقيم أركانه ،ويثبت قواعده.
والثاني :ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو المتوقع.
إال أن هذه التدابير لم تجعل المال – سواء العام منه أو الخاص–
بمن���أى عن جرائم الفس���اد المالي ،لهذا كتب ه���ذا البحث لبيان
الضواب���ط التي اتخذه���ا أهل الش���ريعة لمكافحة هذا الفس���اد،
واس���تئصاله ،وكش���ف صورة وأنواعه ،والمنهج الش���رعي الذي
يحقق أفضل النتائج دون إفراط وال تفريط.
واعتُ م���د المنهج الوصفي المق���ارن للوصول إلى هذه الضوابط؛
حيث جمع الباحث المادة العلمية؛ ليستقرئ من خاللها األقوال
م���ن مصادرها المعتمدة ،ثم دراس���تها بص���ورة متأنية ،وربطها
باألمثل���ة والش���واهد الفقهية وبي���ان أقوال أه���ل العلم فيها،
واختيار الراجح منها.
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا

حممد ،وعىل آله وصحبه والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .أما بعد:
يع�د من الرضوريات اخلمس
أوجبت الرشيعة اإلسلامية حفظ املال؛ الذي ّ

التي أمر الشارع بحفظها ،وهي :الدين والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال .يقول

اإلمام الش�اطبي -رمحه اهلل -بعد تقسيمه ملقاصد الرشيعة إىل رضوري وحاجي

وحتسيني« :فأما الرضورية فمعناها أهنا ال بدّ منها يف قيام مصالح الدين والدنيا،
بحيث إذا فقدت مل جت ِر مصالح الدنيا عىل استقامة ،بل عىل فساد وهتارج وفوت
حياة ،ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع باخلرسان املبني» (.)1

وحف�ظ املال يك�ون بأمرين :أحدمه�ا :ما يقي�م أركانه ويثب�ت قواعده ،وهو

حفظه من جانب الوجود ،والثاين :ما يدرأ عنه االختالل الواقع أو املتوقع ،وهو

حفظ�ه من جان�ب العدم( .)2هلذا نجد يف الرشيعة م�ن الترشيعات والتوجيهات

ما يش�جع عىل اكتس�ابه وحتصيله ،ويكفل صيانته وحفظه وتنميته ،ومحايته عرب

ترشيعات رادعة ،وهي عادة الرشيعة مع كل الكليات الرضورية.

ورغ�م تلك احلاميات والتدابير واجلهود التي أقرهتا الرشيعة اإلسلامية حلامية
األم�وال س�واء أكانت أموا ًال عامة لألم�ة ،أم أموا ًال خاصة لألف�راد ،فإهنا مل تكن

بمنأى عن جرائم الفساد املايل الذي أضحى ظاهرة تعاين منها مجيع الدول ،وبات
يشكل هاجس� ًا للمجتمع الدويل بأرسه ،وحتدي ًا كبري ًا للحكومات واملجتمعات يف

مجيع أنحاء العامل .فكان لزام ًا عىل أهل الرشع أن هيبوا ملكافحته واستئصاله ،وكشف
((( املوافقات  /لل�شاطبي (.)7/2
((( ينظر :املوافقات  /لل�شاطبي (.)7/2
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صوره وأنواعه ،وفق القواعد الرشعية املرسومة ،واملنهج املتكامل ،لتحقيق أفضل
النتائ�ج دون إف�راط أو تفريط ،قال تع�اىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ اإلرساء.٩ :

لكل هذا يأيت هذا البحث بعنوان( :الضوابط الرشعية ملكافحة الفساد املايل).

أهمية الموضوع:

تظهر أمهية املوضوع فيام يأيت:

-1إثب�ات ق�درة الرشيع�ة اإلسلامية عىل مس�ايرة التط�ور ،وإجي�اد احللول

بس�د كل ذرائع املفس�دين الذين يس�لكون إىل
واملعاجل�ات ملختلف املش�كالت ّ

الفساد الكثري من الطرق امللتوية.

-2تزايد خطورة ظاهرة الفساد املايل الذي بات يمثل حتدي ًا كبري ًا للحكومات،
واملجتمع�ات يف مجيع أنحاء العامل .وقد قدر حجم الفس�اد عاملي ًا بنحو()1300

ملي�ار دوالر ،وهو يمثل ( )4يف املائة م�ن الناتج املحيل العاملي ،و( )12يف املائة
من التجارة العاملية ،كام قدر نحو ( )36يف املائة من سكان العامل العريب اضطروا

لدفع رشوة إىل موظفني حكوميني عىل اختالف مناصبهم (.)3

-3ترتب اآلثار الس�لبية العديدة عىل تفيش هذه الظاهرة ،فهو هيدد أمن الدولة

واستقرارها ،ويضعف مؤسسات املجتمع ،والقيم النبيلة التي جاءت هبا الرشيعة،
ويقود إىل هدر كبري للموارد ورسقتها ،ويعمق الفجوة بني األغنياء والفقراء.

-4كام تربز أمهيته من حيث كونه يفتح الباب ملزيد من الدراسات واألبحاث

((( ينظر :تقرير بعنوان ( :الف�ساد يكبد االقت�صاد العربي  300مليار دوالر) على موقع املنظمة العربية
ملكافحة الف�ساد .http://arabanticorruption.org
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ح�ول موضوع الفس�اد امل�ايل ،وأنواعه وأس�بابه ،ووس�ائل احلدّ منه وأس�اليب

مكافحته يف الرشيعة اإلسالمية.
المسح األدبي:

حس�ب االس�تقراء والتتب�ع مل أعثر عىل دراس�ة تعنى بالقواع�د الرشعية التي

تستهدف مكافحة الفساد املايل ،وما وقفت عليه تعرض للفساد بصوره املختلفة،

أو تعرض للموضوع من وجهة نظر قانونية ،ومن أبرز ما وقفت عليه:

(-1مفه�وم الفس�اد ومعاييره) بح�ث ملحم�ود عب�د الفضيل ،نشر يف جملة

املستقبل العريب ،العدد  ،309عام .2004

(-2الفساد من منظور العوملة) بحث لصبحي الصالح ،نرش يف جملة اإلداري-

سلطنةعامن ،العدد .2006-1427 ،105

(-3اآللية الرشعية يف مكافحة الفساد) ملحمد غالب الرشعبي ،نرش يف مركز

سبأ للدراسات اإلسرتاتيجية -صنعاء1430 ،هـ 2009 -م.

(-4العوملة والفس�اد) د .بابكر عبد اهلل الش�يخ ،مقدم ضمن أبحاث املؤمتر العريب

ملكافحة الفساد بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض1424 ،هـ2003 -م.

ولذا تعدّ هذه الدراسة هبذا اإلطار ال تتقاطع مع ما سبق إال يف الصورة العامة.

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل عدة أمور منها:

-1إبراز الس�بق الترشيعي لإلسلام عىل كل النظ�م والترشيعات التي عنيت

بمثل هذا األمر.
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-2يربه�ن عىل حيوي�ة ومرونة وواقعية الفقه اإلسلامي ،يف معاجلته لش�تى

الظواهر السلبية.

-3يربز دور اإلسالم يف محاية املال العام ،واملال اخلاص.

طريقة التنفيذ:

تقتيض الدراس�ة ا ِّتباع املنه�ج الوصفي املقارن ،يف مجع امل�ادة العلمية املتعلقة
بمعنى الفس�اد لغة ورشع ًا ،وحكمه يف الرشيعة اإلسلامية ،والنصوص الدالة
عىل ذلك ،وصور الفس�اد امل�ايل ،وبيان الضوابط الرشعية الت�ي ينبغي مراعاهتا
عند حماربة الفساد املايل للوصول إىل أفضل النتائج.
أما عن منهج البحث ،فكان وفق اآليت:

-1استقراء األقوال من مصادرها املعتمدة ،فض ً
ال عن تتبع األدلة من الكتاب

والسنة ،وبيان وجوه الداللة فيها.

-2دراس�ة املس�ائل ال�واردة يف مباح�ث ومطال�ب اخلط�ة ،وربطه�ا باألمثلة
والش�واهد الفقهي�ة الت�ي ُت ِعني عىل فهم املس�ألة وتقرهبا لألذه�ان ،وبيان أقوال
أهل العلم فيها ،واختيار الراجح من األقوال يف املسألة إن اخ ُتلف فيها.

 -3االستفادة من املصادر األصيلة ،والكتب التي تناولت املوضوع وتوظيفها

فيام خيدمه .كام متت االس�تفادة من الش�بكة العاملية ،وقواعد املعلومات يف مكتبة

جامعة الدمام.

 - 4توثيق املادة العلمية يف البحث وفق اآليت - :عزو اآليات القرآنية ،ببيان

اسم السورة ورقم اآلية - .ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف صلب البحث،
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فإن كان احلديث أو األثر يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهام ،وإال

خرجت�ه من كتب الس�نة األخ�رى املعتمدة ،مع ذكر أقوال أه�ل احلديث فيه- .
ع�زو نصوص العلامء وآرائه�م لكتبهم مبارشة ،إال إذا تعذر ذلك - .بيان معاين

األلفاظ الغريبة من مصادرها املعتربة.
خطة البحث:

ينتظم البحث بمشيئة اهلل تعاىل يف مقدمة ومبحثني وخامتة.

املقدمة :تشتمل عىل أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث.

املبح�ث األول :تعري�ف الفس�اد ،وحكم�ه ،وصوره ،وأس�بابه ،وفي�ه أربعة

مطالب:

األول :تعريف الفساد يف اللغة ،ويف االصطالح الرشعي.
-املطلب ّ

-املطلب الثّاين :حكم الفساد ،والنصوص الرشعية الواردة فيه.

صور الفس�اد املايل (اإلرساف والتبذي�ر ،الربا ،الرسقة من
-املطل�ب الثّالثّ :

األموال العامة ،االختالس ،الرش�وة ،استغالل املوظف العام لسلطته للكسب

غري املرشوع).

الرابع :أس�باب الفس�اد امل�ايل (ضعف ال�وازع الديني واألخالقي،
-املطلب ّ

الفساد اإلداري ،تدين أجور العاملني ،ضعف مساءلة املوظفني.)...

الفقهية ،والترّ اتيب
عية من جهتي إعامل القواعد
ّ
املبح�ث الثّاين :التدابري الشرّ ّ

اإلدار ّية وفيه ثالثة مطالب:

الفقهية.
عية من ناحية إعامل القواعد
املطلب ّّ
األول :ال ّتدابري الشرّ ّ
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القاع�دة األوىل :ال رضر وال رضار (الضرر ي�زال ،الضرر ال ي�زال بمثل�ه،

الرضر األشد يزال بالرضر األخفُ ،يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام،
درء املفاسد أوىل من جلب املصالح).

القاع�دة الثانية :س�دّ الذرائع (الوس�ائل هلا أحكام املقاص�د ،مراعاة املقاصد

أوىل من مراعاة الوسائل).

-املطلب الثّاين :الترّ اتيب اإلدار ّية التي جاءت هبا الشرّ يعة يف مواجهة الفساد

املايل.

ّأو ً
ال :أسس االختيار للوظيفة العامة.
املالية للعاملني.
ثاني ًا :إقرار الذ ّمة ّ
ّ

ثالث ًا :كفاية األجر للعاملني.
رابع ًا :العقوبات التعزيرية الزاجرة للفساد.

-املطل�ب الثّال�ث :مقارنة بني ما جاءت به املنظمات العاملية يف جمال مكافحة

الفساد املايل ،وبني ما جاءت به الرشيعة اإلسالمية.
أو ً
ال :اجلهود الدولية يف مكافحة الفساد املايل (منظمة األمم املتحدة ،صندوق

النق�د ال�دويل ،البنك ال�دويل ،منظم�ة التع�اون االقتص�ادي والتنمي�ة ،منظمة

الشفافية الدولية).
ثاني ًا :متيز الرشيعة اإلسالمية عن غريها من الرشائع األخرى يف جمال مكافحة
الفساد املايل.

أس�أل املوىل عز وجل أن جيعل ذلك خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن ينفع به ،كام

أسأله سبحانه أن يوفق والة أمرنا ملا حيب ويرىض .إنه سميع جميب.
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المبحث األول
تعريف الفساد ،وحكمه ،وصوره ،وأسبابه

وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول
تعريف الفساد في اللغة ،وفي االصطالح الشرعي
أوالً  :الفساد ً
لغة:

الفس�اد مصدر َف َس�دَ َي ْف ُسدُ وي ْف ِسدُ و َف ُس�دَ فساد ًا و ُف ُس�ود ًا ،فهو فاسدٌ و َف ِسيدٌ
فيهام(.)4واملفسدة خالف املصلحة ،واالستفساد خالف االستصالح.

ويطلق لفظ الفس�اد عىل :التلف والعطب ،واالضطراب واخللل ،والقحط..

يقال :فس�د اللحم أو اللبن :أنتن وعطب ،وفس�دت األمور :اضطربت ،وفسد

العقد :بطل(.)5

ولق�د أحس�ن الراغ�ب األصفهاين يف بي�ان معنى لفظ الفس�اد ،حني مجع كل
املعاين املتقدمة بقوله“ :خروج اليشء عن االعتدال ،قلي ً
ال كان اخلروج أو كثري ًا،
ويستعمل ذلك يف النفس والبدن واألشياء اخلارجة عن االستقامة”(.)6

م�ن خلال الع�رض الس�ابق يتبني لن�ا أن لف�ظ الفس�اد يف اللغة ج�اء مقاب ً
ال

للصالح ،وأنه يفيد خروج اليشء عن حال استقامته.
((( ينظر :ل�سان العرب (  )335/3مادة (ف �س د).
((( ينظر :املعجم الو�سيط ( .)688 /2
((( املفردات  /للراغب الأ�صفهاين �ص ـ ـ ـ ـ ــ.571
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ثانياً  :الفساد في اصطالح الفقهاء:

يطلق لفظ الفساد عند مجهور الفقهاء عىل :خمالفة فعل املكلف للرشع أي ًا كان

وجه املخالفة ،وينبني عىل هذا الوصف عدم ترتب اآلثار الرشعية عىل األقوال،

وعدم سقوط القضاء يف العبادات ،وهو بذلك مرادف للبطالن عندهم(.)7

كام يش�مل لفظ الفس�اد ما أطلق عليه الفقهاء :الرضر والتعدي والتفريط(،)8

فيدخ�ل يف لفظ الفس�اد أنواع�ه التي ذكره�ا املتخصصون وأعني الفس�اد املايل
واإلداري والسيايس واالقتصادي ،...ثم إذا وصفنا الفساد باملايل خرج ما عداه

من أنواع الفساد األخرى.

وعىل ضوء ذلك يمكن تعريف الفساد املايل بأنه :التعدي أو التفريط فيام أسند

إىل الشخص من أموال ،بام يرتتب عليه إخالل بمقاصدها.

فلفظ «التعدي» يش�مل كل إخالل مقصود متعمد يرتتب عليه فساد ورضر،

فيش�مل الرش�وة ،والرسقة ،واالختلاس ،واس�تغالل الس�لطة ...وكل ما فيه
جماوزة ملا ينبغي أن يقترص عليه رشع ًا أو عرف ًا.

«والتفري�ط» ه�و التقصير والتضيي�ع مل�ا أوكل إلي�ه الش�خص م�ن امله�ام

والصالحيات.

«واملال» يف االصطالح الرشعي هو :هو كل ما كان له قيمة بني الناس ،وجاز
االنتفاع به رشع ًا ،يف حال السعة واالختيار(.)9
وع ّرف بأنه« :كل مال اس�تحقه
وامل�ال العام عند الفقه�اء يتمثل يف بيت املال ُ

((( ينظر :امل�ست�صفى /للغزايل(  ،)76/1خمت�صر املنتهى الأ�صويل /البن احلاجب(.)8/1
((( ينظر :ورود هذه الألفاظ يف باب ال�ضمان والوديعة والعارية...
(((( )9امللكية يف ال�شريعة الإ�سالمية /للعبادي �ص ــ.121
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املس�لمون ،ومل يتعين مالكه منه�م”( ،)10وعرفه بعض الفقه�اء املعارصين بأنه:

“املال الذي ال يدخل يف امللك الفردي ،وإنام هو ملصلحة العموم ومنافعهم”(.)11

وقولنا “ بام يرتتب عليه اإلخالل بمقاصدها” أي أهدافها وغاياهتا ،واملعنى:

أن الفساد املايل إنام يتحقق إذا ترتب عىل التعدي أو التفريط رضر باليشء املؤمتن
فرط بحيث أدى ذلك إىل اإلخالل هبذه
عليه ،فإذا تعدَ ى املوظف أو املسؤول أو َ
املقاصد فقد ّ
أخل بأمانته ،وجتاوز صالحياته.

العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:

مم�ا س�بق يتبني لنا أن املدل�ول االصطالحي يكاد ال خيرج ع�ن املعاين اللغوية

الس�ابقة؛ فإذا كان الصالح هو موافقة ما جاء به الش�ارع احلكيم بفعل ما أمر به

واجتناب ما هنى عنه ،فإن الفس�اد هو التعدي والتفريط بمخالفة أوامر الش�ارع

وارتكاب ما هنى عنه سبحانه.

الفساد في اصطالح المعاصرين:

اس�تعمل لفظ الفس�اد يف اصطلاح املعارصين للداللة عىل اس�تغالل النفوذ

والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

أما الفس�اد الذي تقصده هذه الدراس�ة فهو الفس�اد املايل ،ومما جاء يف تعريفه

أنه« :سوء استخدام أو حتويل األموال العامة من أجل مصلحة خاصة ،أو تبادل
األموال يف مقابل خدمة أو تأثري معني»(.)12

( ((1الأحكام ال�سلطانية /للماوردي �ص ،315الأحكام ال�سلطانية/لأبي يعلى الفراء �ص ـ ــ.251
( ((1ال�شريعة الإ�سالمية تاريخها ونظرية امللكية والعقود /بدران �أبو العينني �ص ـ ـ ــ.297
( ((1قامو�س امل�صطلحات االقت�صادية /علي �أحمد �سليمان �ص ـ ــ.51
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وعلى ض�وء ذل�ك فكل خل�ل ورضر مقص�ود باألم�وال –ال س�يام األموال

العامة -يصدر عن الش�خص املس�ؤول لتحقيق مصالح شخصية ،عىل حساب
املصلحة العامة ،يعدّ فساد ًا مالي ًا ال بدّ من التصدي له وحماربته.
المبحث الثاني
حكم الفساد ،والنصوص الشرعية الواردة فيه
أوال :الفساد في القرآن الكريم:

يع�دّ الفس�اد يف اإلسلام م�ن كبائر الذن�وب واملع�ايص ،وهو حم�رم بإمجاع

العلماء الذي�ن اس�تندوا يف حتريم�ه إىل األدلة الكثيرة الناهية عن�ه ،ومنها قوله

تع�اىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭯ ﭼ البقرة ،٣٠ :وقال ّ
جل شأنه :ﭽ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ القصص ،٧٧ :وقال س�بحانه :ﭽ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘﯣ ﭼ األع�راف .٥٦ :ق�ال ابن كثري رمحه يف تفسير هذه
اآلي�ة :ينه�ى تعاىل عن اإلفس�اد يف األرض ،وما أرضه بعد اإلصلاح! فإنه إذا

كانت األمور ماش�ية عىل الس�داد ،ثم وقع اإلفساد بعد ذلك كان أرضّ ما يكون

على العب�اد ،فنهى اهلل تع�اىل عن ذلك ،وأم�ر بعبادته ،ودعائ�ه ،والترضع إليه،

والتذلل لديه(. )13

وقد ورد الفعل الثالثي َف َس َ�د ومش�تقاته يف القرآن الكريم يف أكثر من مخسين
موضع ًا ،بدالالت متعددة ،وس�ياقات خمتلفة ،وذكر أهل التفسير أن الفساد يف
( ((1تف�سري القر�آن العظيم /البن كثري(.)429/3
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القرآن يأيت عىل سبعة أوجه()14هي:

-1اهللاك ،ومنه قول�ه تع�اىل:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬ ﯴ ﭼ املؤمنون٧١ :

-2القح�ط وقل�ة النب�ات ،ومن�ه :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ

ﰆﰍﭼ الروم.٤١ :

-3السحر ،ومنه :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭼ يونس.٨١ :

-4اخل�راب بالظل�م واجل�ور ،ومن�ه :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯾﭼ النمل.٣٤ :

-5القت�ل ،ومن�ه :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ

ﮧﭼ األعراف١٢٧ :

-6الكفر ،ومنه :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯾﭼ هود.١١٦ :

-7املع�ايص ،ومن�ه :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﭼ البقرة.١١ :

اآلي�ات الس�ابقة ج�اءت يف التحذير من الفس�اد وم�ن العقوب�ة املرتتبة عليه
باعتب�اره أم�ر ًا خمالف ًا للرشع ،عىل تنوع يف األس�اليب الدالة على ذلك .كام دلت

أيض ًا عىل أن اجتناب الفس�اد بجميع صوره وأش�كاله ال يكون إال باتباع أوامر

اهلل تعاىل ،واجتناب نواهيه.

ً
ثانيا :الفساد في السنة النبوية:

ورد مصطلح الفس�اد يف الس�نة املطهرة بنفس املفهوم الذي ورد به يف القرآن
( ((1نزهة الأعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر /البن اجلوزي �ص ـ ـ ـ ـ ــ.471-470
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الكريم ،وسنكتفي بذكر طائفة من هذه األحاديث النبوية يف هذا الشأن:

-1ق�ال صلى اهلل عليه وس�لم من حديث النعمان بن بشير ...“ :أال َّ
وإن يف
اجل ِ
حـت َص َل َح َ
َ
دت َف َسد اجلسدُ كله ،أال
اجلسدُ ك ُّله ،وإذا َف َس ْ
س�د ُم ْضغ ًة إذا َص َل ْ

وهي ال َقلب”(.)15
َ

ويف ه�ذا احلديث التأكيد عىل الس�عي يف صالح القلب ،ومحايته من الفس�اد،

وبيان أن صالح اجلسد وفساده تابع للقلب(.)16

“إن من أشرْ ِ
-2ويف احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل عنه يقولّ :
اطها ْ
أن يظهر

ُ
الف ْحش ،والشح ،ويؤمتن اخلائن ،وخيون األمني”(.)17

واخليانة من أخطر صور الفس�اد كام س�يأيت معنا يف املبحث القادم ،فكيف إذا

�ون األمين!! يقول اإلم�ام الذهبي رمح�ه اهلل“ :واخليان�ة يف كل يشء قبيحة،
ُخ ِّ
وبعضها رش من بعض ،وليس من خانك يف ِف ْلس كمن خانك يف أهلك ومالك

وارتكب العظائم”(.)18

عليكم
-3قوله صىل اهلل عليه وسلم من حديث جابر ريض اهلل عنه« :أ ْم ِسكوا
ْ
أ ْموا َل ُك ْم وال ُت ْف ِس ُ�دوها .)19( ”...وحذر رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم أمته يف
كح ِ
حجة الوداع فق�الَّ :
َ
رمة
وأعراضك�م عليكم
“فإن دما َءكم وأموا َلكم
ٌ
حرام ُ
(� ((1أخرجه البخاري يف �صحيحه (مع فتح الباري) كتاب الإميان /باب ف�ضل من ا�سترب�أ لدينه( )126/1
رقم  ،52وم�سلم يف �صحيحه(مع �شرح النووي) كتاب امل�ساقاة /باب �أخذ احلالل وترك ال�شبهات( /11
 )30-29رقم .4070
( ((1ينظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم(.)31 /11
(� ((1أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري /باب الكنى ( )59 /9رقم .513
( ((1الكبائر /للذهبي �ص ـ ــ.282
(� ((1أخرجه م�سلم يف �صحيحه( مع �شرح النووي)كتاب الهبات /باب العمرى(  )75 /11رقم .4172
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وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .هيفاء بنت أحمد باخشوين

يومكم هذا ،يف ِ
ِ
بلدكم هذا ،يف شه ِركم هذا.)20( »...

ج�اءت األحادي�ث الس�ابقة يف التحذير م�ن الفس�اد ،وبيان حرم�ة األموال

ووجوب املحافظة عليها.

المطلب الثالث
صور الفساد المالي

ٌ
وألوان عديدة ،ال ت�كاد تقع حتت احلرص،
صور كثيرة،
لإلفس�اد يف األرض
ٌ

وقد حارب اإلسلام الفساد بش�تى صوره ،ومن صور الفس�اد املايل التي ينهى

عنها اإلسالم:

-1اإلسراف والتبذير:

ّ
وحث عىل إنفاقه يف س�بل
منع اإلسلام إنفاق املال يف غري الوجوه املرشوعة،

اخلري ،وذلك مبني عىل قاعدة من أهم قواعد النظام املايل يف اإلسلام ،وهي أن
املال مال اهلل ،وأن الفرد مستخلف فيه .قال تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﭼ احلديد .٧ :ومن ثم كان عىل صاحب املال أن يترصف يف ماله يف حدود ما

رسمه له الشارع احلكيم من غري إرساف وال تبذير.
احل�د ،يقال :أرسف يف
اإلرساف لغ�ة هو :م�ن َأسرْ ف ُْس�رْي ِ ف ،وهو جماوزة ّ

مال�ه ،وأرسف يف ال�كالم وأرسف يف القت�ل( .)21أما التبذير لغ�ة :من َب َذ ّر اليشء
(� ((2أخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه( مع فتح الباري) كتاب احلج /باب اخلطب���ة �أيام منى(  )573 /3رقم
 ،1739وم�سل���م يف �صحيح���ه( مع �شرح النووي) كتاب الق�سامة /باب تغليظ حترمي الدماء والأعرا�ض
والأموال(  )171 -169 /11رقم .4359
( ((2ينظر :ل�سان العرب(  )148 /9مادة ( �س ر ف) ،املعجم الو�سيط �صـ ــ.427
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ْ
فرقه ،وتبذير املال :تفريقه إرساف ًا(.)22
بذر ًا :إذا َّ
ً
اصطالح�ا :ه�و جتاوز احلدّ يف النفق�ة ،وقيل هو :رصف اليشء فيام
اإلرساف

ال ينبغي زائد ًا عىل ما ينبغي ،بخالف التبذير فإنه رصف اليشء فيام ال ينبغي(.)23
وأيض� ًا فإن اإلرساف جت�اوز يف الكمية؛ إذ هو جهل بمقادي�ر احلقوق ،والتبذير

جت�اوز يف موض�ع احلق؛ إذ هو جهل بمواقعها ،أي احلقوق ،يرش�د إىل هذا قول

اهلل سبحانه يف تعليل النهي عن اإلرساف :ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

األنع�ام .١٤١ :وقوله ع�ز وجل يف تعليل النهي ع�ن التبذير:ﭽﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ اإلرساء.٢٧ :ف�إن التعلي�ل الث�اين فوق
األول(.)24

وهل�ذا هنى املوىل س�بحانه ع�ن اإلرساف والتبذي�ر؛ ألهنام يؤدي�ان إىل إضاعة

املال ،وتبديد الثروة ،حيث يلجأ كثري من املرسفني إىل طرق رشيفة وغري رشيفة
الس�تمرار التدفق النقدي ،وحتقيق مس�توى ٍ
عال من اإلنفاق ،فتمتد اليد بشكل
أو بآخر فيقعوا حتت وطأة الكسب احلرام.

كام أن الفس�اد بطريق اإلرساف والتبذير والرتف مؤذن هبالك العباد وخراب

البلاد ،كام أخرب املوىل عز وجل يف كتابه فق�ال :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ اإلرساء .١٦ :الترف ه�و :املبالغ�ة يف
التنعم ،واملرتف هو املتنعم املتوسع يف مالذ الدنيا وشهواهتا ،ومعنى اآلية :أمرنا
مرتفيها بطاعة اهلل وتوحيده ،وتصديق رس�له ،ففس�قوا ،أي :خرجوا عن طاعة

( ((2ينظر :ل�سان العرب(  )50/4مادة ( ب ذ ر ) ،املعجم الو�سيط �صـ ــ.45
( ((2ينظر :التعريفات /للجرجاين �ص ـ ــ.38،39
( ((2ينظر :الكليات /للكفوي �ص ــ.113
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رهب�م وعصوه وكذبوا رس�له ،فح�ق عليها الق�ول ،أي :وجب عليه�ا الوعيد،
فدمرناها تدمري ًا ،أي :أهلكناها إهالك ًا ُمستأص ً
ال(.)25

-2الربـــــــا:

من أش�دّ صور الفس�اد املايل التي هنى اإلسلام عنها الرب�ا ،وهو من األعامل

التي تعمق يف اإلنس�ان االنحراف عن املنهج الس�وي؛ ذلك أن املرايب يس�تعبده
املال ،و ُي ِ
عمي ناظريه بريقه ،فهو يسعى للحصول عليه بكل السبل - .الربا لغ ًة:
يطلق عىل الزيادة والنمو واالرتفاع ،مأخوذ منَ :ربا اليشء َي ْربو ُر ُب ّو ًأ و ِربا ًء :زاد

والرباوة :كل ما
ونماْ .
والر ْب�وة ِّ
والر ْبوة َّ
والربو َّ
وأر ْبيتَهَ :ن َّميتهَّ ،
والرباوة ُّ
والر ْبوة ُّ
ارتفع من األرض(.)26

-ويف االصطالح الرشعي :هو فضل مال بال عوض يف معاوضة مال بامل(.)27

وق�د ح�رم اهلل الربا قليله وكثيره ،وتوعد أصحابه باملح�ق ،وآذهنم باحلرب،

ومل جي�ئ مث�ل ه�ذا الوعيد يف كبرية غيره ،وهلذا كان م�ن أكرب الكبائ�ر( ،)28قال

تع�اىل:ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡ ﮢ
( ((2ينظر� :أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن /ملحمد الأمني ال�شنقيطي( .)75 /3
( ((2ينظر :ل�سان العرب ( )306 ،304/14مادة ( ربا).
(((2عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري (  ،)199 /11وينظر :حا�شية ابن عابدين (.)169 /5
( ((2ينظر� :إعالم املوقعني عن رب العاملني /البن القيم(.)103/2
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﭼ البقرة.279– ٢٧٥ :

وجاءت الس�نة املطهرة مؤكدة للقرآن الكريم يف حكم�ه بتحريم الربا ،وعدّ ه

صلى اهلل عليه وس�لم من املوبق�ات ،كام يف حديث أيب هري�رة ريض اهلل عنه عن
الس�بع املوبقات ،قالوا :يارس�ول اهلل
اجتَنِبوا
َ
النبي صىل اهلل عليه وس�لم قالْ “ :

ح�رم ُ
ُ
اهلل إال باحلقّ ،
�ن؟ قال:
وم�ا ُه ّ
الرشك باهللِِّ ،
والس ُ
�حر ،و َق ُت�ل النفس التي ّ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
املحصنات املؤمنات
وقذف
الزحف،
يوم
الربا،
وأكل مال اليتيم ،وال ّتوليِّ َ
وأكل ِّ
الغافالت»(.)29

وقد ذكر العلامء احلكمة يف حتريم الربا ،أمور ًا منها:

 حتقيق مقصد العدل وحتريم مفس�دة الظلم ،وذلك أنه يقتيض أخذ مال منغير ع�وض ،ألن من يبيع الدره�م بالدرمهني نقد ًا أو نس�يئة ،فيحصل له زيادة
درهم من غري عوض وال جهد وال عمل ،وإنام يعيش عىل كدّ وسعي اآلخرين،

ومال اإلنسان متعلق حاجته ،وله حرمة عظيمة .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-

وح ِّرم الربا؛ ألنه ُمتضمن للظلم ،فإنه أخذ فضلٍ بال مقابل له”(.)30
رمحه اهللُ ”: -
 -أنه يريب اإلنس�ان عىل الكسل واخلمول واالبتعاد عن االشتغال باملكاسب؛

وذل�ك ألن صاح�ب الدره�م إذا متكن بواس�طة عقد الربا م�ن حتصيل الدرهم
(� ((2أخرجه البخاري يف �صحيحه ( مع فتح الباري) كتاب الو�صايا /باب قول اهلل تعالى( 10الن�ساء) رقم
 ،)393 /5 (2766وم�سل���م يف �صحيح���ه ( م���ع �شرح النووي) كتاب الإمي���ان /بـ ــاب بيان الكبائر و�أكربها
(  )273 /2رقم .258
( ((3جمموع الفتاوى /ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية(.)341/20
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الزائد -نقد ًا كان أو نس�يئةّ -
خف عليه اكتس�اب وجه املعيشة ،فال يكاد يتحمل

مش�قة الكس�ب والتجارة والصناعات الش�اقة ،وه�ذا يفيض إىل انقط�اع منافع
اخللق.

 -أن�ه يفضي إىل انقطاع املعروف بني الن�اس والتعاون والرتاح�م فيام بينهم،

وتكدس األموال بأيدي نفر قليل من املرابني.
 -الغالب أن املقرض يكون غني ًا ،واملس�تقرض يك�ون فقري ًا ،فالقول بتجويز

عق�د الربا متكني للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف ما ً
ال زائد ًا ،وذلك غري

جائز.

 -أن حرم�ة الربا ق�د ثبتت بالنص ،وال جيب أن يك�ون حكم مجيع التكاليف

معلومة للخلق ،فوجب القطع بحرمة الربا ،وإن كنا ال نعلم الوجه فيه(.)31
ل�ذا ف�إن حتري�م الربا والفائدة على األموال س�يضع حد ًا أمام جش�ع األفراد

وطمعهم يف كنز األموال وفصلها عن العمل واالستثامر عن طريقه وبذل اجلهد
للحص�ول عىل األرباح املرشوعة .كام س�يضع حد ًا أمام الرشكات التي وجدت

من القروض الش�خصية أفضل وس�يلة لزيادة رؤوس أمواهل�ا بالفائدة املحرمة

بطريق االقرتاض .ولقد كفل لنا النظام االقتصادي اإلسالمي النجاة واخلالص
م�ن ه�ذا االس�تعامر الربوي الفاس�د ،وأمدنا بالبدائ�ل الرشعية الت�ي تقوم عىل

املش�اركة يف الربح واخلسارة مع مراعاة الرمحة للغريم حني سقوطه وعجزه عن
الوفاء بام عليه ،عم ً
ال بقوله تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﭼ البقرة.٢٨٠ :

( ((3ينظر :التف�سري الكبري للإمام الرازي (� ،)74/ 7إعالم املوقعني ( .)104 ،103/2
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-3السرقة من األموال العامة:

عرض أمن األف�راد واملجتمعات للخطر؛ وهلذا
الرسق�ة آفة من اآلفات التي ُت ّ

جاءت أدلة الرشع حتذر منها ،وتزجر من تسول له نفسه رسقة أموال اآلخرين.
قه ما ً
الرسقة لغ ًة :أخذ اليشء من الغري خفية ،يقال :سرَ َ َق :منه ما ًال:
ال وسرَ َ ُ

أخ�ذ مال�ه خفية( – .)32الرسقة رشع ًا :أخذ مال الغري من حرز مثله متى بلغ املال
املأخوذ نصاب ًا(.)33
وهي من أخطر جرائم الفساد املايل؛ ألهنا تخُ ِ ّل بأمن الفرد واألرسة واملجتمع،

وت�زرع القلق واخلوف ،وتنزع الثقة يف املج�ال االقتصادي وغريه ،مما يؤدي إىل

رف�ع التكلف�ة االقتصادية عىل املجتمع .وهي جريم�ة حمرمة ال فرق يف ذلك بني

أن يك�ون املسروق من األموال العامة ،أو من األم�وال اخلاصة .هذا وقد تكلم

الفقهاء عن حكم من رسق من بيت املال ،واختلفوا يف قطع يده عىل قولني:

-الق�ول األول :وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والش�افعية واحلنابلة،

أن السارق من بيت املال ال تقطع يده ،لوجود الشبهة التي متنع إقامة احلدّ  ،وهي

وجود حق للسارق يف املال املرسوق ،كام لو رسق من مال له فيه رشكة (. )34

-الق�ول الثاين :وإليه ذهب املالكية( :)35أن الس�ارق م�ن بيت املال تقطع يده،

واس�تدلوا على ذلك بعموم قوله تع�اىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ املائدة .٣٨ :فإن النص عام يش�مل
( ((3ينظر :ل�سان العرب ( )155/10مادة (�س ر ق).
( ((3ينظر :حا�شية ابن عابدين ( ،)82 /4مغني املحتاج (.)465 /5
( ((3ينظر :بدائع ال�صنائع(  ،)70/7املغني البن قدامة ( ،)135/9املجموع للنووي (.)93/20
( ((3ينظر :بداية املجتهد ( ،)235/4حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري (.)337/4
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السارق من بيت املال ،والسارق من غريه.

الراجح من األقوال :القول بوجوب القطع هو الراجح عندي؛ لألسباب اآلتية:

-لعموم نص اآلية الدال عىل وجوب قطع أي سارق.

-ث�م إن مصلح�ة األم�ة تتحق�ق بالق�ول بوجوب القط�ع ،حفاظ ًا على املال

الع�ام وصيانة له من أيدي العابثني ،س�يام يف هذا العرص الذي جترأت فيه بعض
أصحاب النفوس الضعيفة فتطاولت عىل املال العام ،سواء أكان عىل هيئة أموال

نقدية ،أم مواد وأشياء عينية تعود ملكيتها للدولة.
-4االختالس من األموال العامة:

االختالس لغ ًة :هو األخذ يف نهُ ْ زَ ٍة ومخُ اتلة ،يقالَ :خ َل ْس ُ�ت اليشء واخ َت َل ْس�ته
استلبته(.)36
وخت ّلسته :إذا ْ

واالختلاس رشع ًا :هو خطف املال بحرضة صاحب�ه يف غفلته ويذهب برسعة
جهر ًا( .)37ويطلق عليه أحيان َا الغلول ،وهو خيانة األمانة ،وأخذ اليشء يف اخلفاء(.)38
والف�رق بني االختالس وبين الرسقة :أهنا تعتمد عىل اخلفية ،بينام االختالس
«ليس
يعتمد عىل املجاهرة ،وال قطع عىل ا ُمل ْخ ِتلس ،لقوله صىل اهلل عليه وسلمَ :

س ْ
خائن ،وال ُم ْن ٍ
تهب ،وال مخُ ْ ِتل ٍ
ٍ
عىل
قط ٌع” (.)39

( ((3ينظر :ل�سان العرب(  )65/6مادة( خ ل �س).
( ((3ينظر :ال�شرح الكبري للدردير (  ،)343 /4حا�شية ابن عابدين ( .)82/4
( ((3ينظر :الف�ساد الإداري وجرائم �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية /ل�سليمان اجلري�ش �ص ـ ـ ـ ــ.159
(� ((3أخرج���ه الرتم���ذي يف �سنن���ه /ب���اب م���ا جاء يف اخلائ���ن واملختل����س(  )104/3رق���م  ،1448والن�سائي يف
�سنن���ه /ب���اب م���ا ال قطع في���ه ( )88/8رقم  ،4971و�أب���و داود باب القطع يف اخلل�س���ة واخليانة ()138/4
رقم  ،4392وابن ماجه باب اخلائن واملنتهب واملختل�س ( )618/3رقم  ،2591واللفظ للرتمذي وقال:
“هذا حديث ح�سن �صحيح ،والعمل على هذا عند �أهل العلم” .
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تس�ول له نفسه باالعتداء
وقد توعد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم كل من ّ
ً
اس�تعملنا ُه
على امل�ال العام
قليلا كان أو كثري ًا لصاحله الش�خيص ،بقولهَ « :م ِن ْ
ال()40يأيت ِ
كان َغلو ً
قهَ ،
يوم القيامة”(.)41
فو ُ
ب�ه َ
ك�م عىل عملٍ َ ،فكت ََمن�ا مخِ ْ َيط ًا فام ْ
ِم ْن ْ

اش�تمل ه�ذا احلديث على وعيد ش�ديد ،وزجر أكي�د يف اخليانة م�ن العامل يف

القليل والكثري ،وأنه من الكبائر العظام(.)42

-5الرشوة:

الرش�وة باب من الفس�اد عري�ض؛ جير عىل الفرد واألمة ويلات كثرية ،فهي

تفس�د الديان�ة ،وتقيض عىل األمان�ة ،وتنرش اخليانة ،وال بق�اء لألمن والرزق يف

دول�ة تنتشر فيها الرش�وة ،بل اخل�وف واجلوع والفقر؛ ألن املرتشين حيبس�ون
مصالح الناس وحقوقهم حتى يرشوهم ،فيزداد ثراء املرتشني ،ومعه تتسع دائرة

الفقر بني الناس.

الرش�وة يف اللغةُ :
شى،
الرشوةِّ ،
اجلعل ،يقالَّ :
الرش�وةُّ ،
والرشوة ،واجلمعُ :ر ً

ش�ى ،وراش�اه :حاباه ،وهي :ما ُيعطى لقضاء مصلحة ،أو ما ُيعطى إلحقاق
و ِر ً

باط�ل أو إبط�ال ح�ق( .)43ويف االصطالح :ال خيرج معناها ع�ن املعنى اللغوي،
حيث عرفها أبو بكر ابن العريب بقوله“ :كل ٍ
مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عون ًا
(� ((4أ�صل الغلول اخليانة يف املغنم ،ثم غلب اخت�صا�صه يف اال�ستعمال باخليانة يف الغنيمة .وكل من خان
يف �شيء خفية فقد غ ّل ،و�سميت غلو ًال؛ لأن الأيدي فيها مغلولة � :أي ممنوعة جمعول فيها غ ّل ،وهو
احلديدة التي جتمع يد الأ�سري �إلى عنقه .ينظر� :شرح النووي(  ،)420 /12النهاية يف غريب احلديث
والأثر  /البن الأثري (.)380/3
(� ((4أخرج���ه م�سل���م يف �صحيح���ه ( مع �شرح النووي) كتاب املغازي /باب حترمي هدايا العمال( )425 /12
رقم .4720
( ((4ينظر :دليل الفاحلني لطرق ريا�ض ال�صاحلني /البن عالن( .)359/2
( ((4ينظر :ل�سان العرب  )323 /14مادة ( ر �ش ا) ،املعجم الو�سيط �ص ـ ـ ــ.348
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عىل ما ال جيوز”(.)44

وال خلاف بين الفقه�اء يف حرمته�ا؛ لألدل�ة الكثيرة م�ن الكتاب والس�نة

واإلمجاع واملعقول.

-أم�ا الكتاب ،فمنه قول�ه تع�اىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ البقرة.١٨٨ :

أي ال تصانعوا بأموالكم احلكام وترش�وهم ليقضوا لكم عىل أكثر منها ،وإنام

خص احلكام ألهنم مظنة الرشاء إال من عصم وهو األقل”(.)45
ّ

وقول�ه تع�اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭯ ﭼ املائ�دة.٤٢ :

واملراد بالسحت :احلرام ،وهو الرشوة ،قاله ابن مسعود ريض اهلل عنه وغريه(.)46

ومن الس�نة النبوية ما رواه عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه قال“ :لعن رس�ول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم الرايش واملرتيش” ( ،)47ويف رواية عن أيب هريرة ريض اهلل

عن�ه ريض اهلل عنه بزي�ادة“ :يف احلكم”( ،)48ويف رواية ثوبان بزيادة“ :والرائش»
( ((4فتح الباري ( .)221 /5
( ((4ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن /للقرطبي (.340 /2
( ((4ينظر :تف�سري ابن كثري ( .)117 /3
(� ((4أخرج���ه الرتم���ذي يف �سنن���ه ،كتاب الأح���كام /باب ما جاء يف الرا�شي واملرت�ش���ي يف احلكم ()16/3رقم
 ،1337وق���ال :ه���ذا حدي���ث ح�سن �صحيح ،و �أخرجه �أب���و داود يف �سننه /كتاب الق�ض���اء /باب يف كراهية
الر�ش���وة( )299 /3رق���م  ،3580و�أحم���د يف م�سن���ده ( )87/11رق���م  )391 /11 ( ،6532رق���م /11( ،6778
 )425رقم  ،6830واحلاكم يف م�ستدركه(  )115 /4رقم  ،7066وقال ال�شيخ الألباين�« :صحيح» �أي :بهذا
اللف���ظ ،وق���ال « :ورجال���ه ثقات رجال ال�شيخني غري احلارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن �أبي ذئب،
وهو �صدوق» �إرواء الغليل /كتاب الق�ضاء /باب يف �آداب القا�ضي( )244/8رقم .2620
(� ((4أخرجه الرتمذي يف �سننه/كتاب الأحكام /باب ما جاء يف الرا�شي واملرت�شي يف احلكم ،وقال :حديث
�أبي هريرة حديث ح�سن ،و�أخرجه �أحمد يف م�سنده(  )8 /15رقم  )12/15( ،9023رقم  ،9031واحلاكم
يف م�ستدركه ( )115 /14رقم .7067
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يعن�ي :الذي يميش بينهما( . )49واللعن ال يكون إال عن كبرية من الكبائر .وأمجع

العلامء عىل حرمة طلب الرشوة ،وبذهلا ،وقبوهلا ،والوساطة فيها(.)50
وقد ختتلط الرشوة باهلدية واهلبة ،فإذا ُقصد حتت اسم اهلدية أو اهلبة الوصول
إىل حتقيق مصلحة للواهب ،أو ِ
املهدي بوجه غري مرشوع ،فهي صورة من صور

الرش�وة؛ ألن مبعثها وسببها والية العامل عىل عمله( . )51ومن األدلة عىل حتريم

اهلدايا التي تكون بس�بب والية العامل :مارواه أيب حمُ يد الساعدي ريض اهلل عنه
ُّ ِ ()52
ِ
رج ً
ابن اللتب َّية
ال من
األزد يقال ُله ُ
َعم َل النبي صىل اهلل عليه وسلم ُ
قال“ :اس�ت َ
قد َم ،قال :هذا لكم وهذا ُأ ِ
الصدق�ة ،فلام ِ
ِ
جلس يف بيت
هدي يل .قال :فهال
على
َ
فينظر أيهُ دَ ى ُله أم ال؟ والذي نفيس ِ
أبيه -أو بيت ِ
ِ
بيده ال ُ
يأخ ُذ أحدٌ منكم
أمه-
َ
ِ
ش�يئ ًا إال جاء ِ
القيامة ِ
غاء( ،)53أو بقر ًة
به ي�وم
حيمله عىل رقبتِ ِه ،إن كان بعري ًا ُ
ل�ه ُر ٌ
()55
()54
اللهم هل
رف�ع بيده حتى رأينا ُع ْف�ر َة إبطيه-
ثم َ
َّ
هل�ا ُخوار  ،أو ش�ا ًة ْتيعر ّ -
غت ،ثالث ًا”(. )56
غت،
اللهم هل ب َّل ُ
ب َّل ُ
َّ

أبيه -أو بيت ِ
جلس يف بي�ت ِ
فينظر
أم�ه-
فقول�ه صلى اهلل عليه وس�لم «فهال
َ
َ

(� ((4أخرجه �أحمد يف م�سنده (  )85/37رقم  ،22399واحلاكم ( )115 /14رقم .7068
( ((5ينظر :املغني /البن قدامة(  ، )69/10نهاية املحتاج ( ،)255 /8نيل الأوطار( .)308/8
( ((5ينظر :املبدع يف �شرح املقنع ( ،)169 /8حا�شية ابن عابدين( ،)372/5
(((5ال ُّلتبي���ة ب�ض���م ال�ل�ام و�سك���ون املثناة ،وقي���ل بفتح الالم واملثن���اة ،ا�سمه عبد اهلل ،واللتبي���ة� :أمه .ينظر
:فتح الباري( .)165/13
( ((5الرغاء� :صوت البعري .ينظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر( .)240/2
( ((5اخلوار� :صوت البقر .ينظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر( .)87 /2
( ((5اليعار :ب�ضم �أوله� :صوت املعز .ينظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر (.)297 /5
(� ((5أخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه( م���ع فتح الب���اري) كتاب الهبة /ب���اب من مل يقبل الهدي���ة لعلة (/5
 )220رق���م  ،2597وم�سل���م يف �صحيح���ه( مع �شرح الن���ووي) كتاب املغازي /باب حت���رمي هدايا العمال(
 )423 -422 /12رقم .4715
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ل�ه أم ال؟ “ هو الضابط الذي به يمك�ن أن نميز به بني اهلدية التي ُيقصد
أيهُ َ�دى ُ
هب�ا التودد والتلطف للمه�دي إليه ،وبني اهلدية التي ُتبذل بس�بب والية العامل
وعمل�ه .وق�د أكدّ ه�ذا املعنى وقرره اب�ن القيم رمحه اهلل يف مع�رض حديثه عن

العل�ل الرشعي�ة املؤث�رة ،فق�ال ”:وتأمل قوله يف قص�ة ابن اللتبي�ة “أفال جلس
يف بي�ت أبيه وأمه وق�ال هذا أهدى يل” كيف جيد حتت ه�ذه الكلمة الرشيفة أن
الدوران يفيد العلية ،واألصويل ربام كد خاطره حتى قرر ذلك بعد اجلهد ،فدلت
ه�ذه الكلمة النبوية عىل أن اهلدية ملا دارت مع العمل وجود ًا وعدم ًا كان العمل

س�ببها وعلته�ا ،ألنه لو جل�س يف بيت أبيه وأم�ه النتفت اهلدي�ة ،وإنام وجدت

بالعمل فهو علتها»

()57

والعام�ل يف اصطلاح الفقهاء :ه�و كل من يتعاط�ى أمر ًا يتعلق باملس�لمني،

دخل يف ذلك الوالة والقضاة ،ومشايخ البلدان واألسواق ،ومبارشو األوقاف،
وعام�ل ال�زكاة وغريهم( ،)58ويقاب�ل هذا املعنى يف زماننا لفظ (املوظف) س�واء

أكان يف القطاع احلكومي أم يف القطاع اخلاص وكانت له س�لطة عىل املس�لمني،

واهلل أعلم.
وأيض� ًا فإن هدايا العامل من الغلول والس�حت ال�ذي حرمه اهلل تعاىل وتوعد
فاعل�ه بحمل�ه ما ُأ ِ
هدي إليه يوم القيامة ،قال تع�اىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮨﭼ آل عمران .١٦١ :وقوله صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث“ :هدايا
( ((5بدائع الفوائد /البن القيم (.)127/4
( ((5ينظ���ر :حا�شي���ة اب���ن عابدي���ن (  ،)373 /5حا�شي���ة �أبي ال�ضي���اء ال�شربامل�سي على نهاي���ة املحتاج (/8
.)256
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الع َّامل غلول»(.)59

وقد ّنبه الفقهاء عىل أن األمر ليس حمصور ًا يف اهلدايا فقط ،وإنام كل ما حيصل

به االنتفاع يدخل يف الرش�وة( ،)60كاالس�تعارة ،واالستقراض ،والوالئم ،ونحو

ذلك.

وهبذا أخذ نظام مكافحة الرش�وة باململكة العربية السعودية ،فقد نصت املادة

الثانية عرشة منه عىل اآليتُ ( :يعترب من قبيل الوعد أو العطية يف تطبيق هذا النظام
كل فائ�دة أو مي�زة يمكن أن حيصل عليها املرتيشً ،
أي�ا كان نوع هذه الفائدة ،أو
تلك امليزة ،أو اسمها ،سواء كانت مادية أو غري مادية) (.)61

-1استغالل املوظف العام لسلطته للكسب غري املرشوع:

االس�تغالل يف اللغ�ة :ه�و أخذ غلة الشيء وفائدت�ه ،والغل�ة :الدخل الذي

حيص�ل من ال�زرع والثمرواإلجارة( .)62والس�لطة يف اللغة :تطلق عىل الس�يطرة
ّ

والتمكن والتحكم ،ومنه السلطان وهو الوايل(.)63ويف الرشع :استعمل الفقهاء
لف�ظ الوالي�ة بد ً
ال عن الس�لطة للداللة عىل القوة يف إلزام الغري بالتنفيذ ش�اء أم
أبى(.)64

( ((5احلدي���ث م���ن رواي���ة �أبي حميد ال�ساعدي ،وقد �أخرجه ابن حج���ر يف فتح الباري(  ،)221 /5وقال“ :
ويف �إ�سن���اده �إ�سماعي���ل بن عيا����ش ،وروايته عن غري �أهل املدينة �ضعيفة وه���ذا منها ”..و�أخرجه �أحمد
يف م�سن���ده ( )14/39رق���م  ،23601و�صححه الألباين يف �إرواء الغليل( )246 /8كتاب الق�ضاء /باب �أدب
القا�ضي ،رقم احلديث .2622
( ((6ينظر :حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري(  ،)224 /3حا�شية ابن عابدين(.)372/5
( ((6نظام مكافحة الر�شوة باململكة العربية ال�سعودية ال�صادر بقرار رقم  ،175وتاريخ 1412 /12 /28هـ.
( ((6ينظر :ل�سان العرب ( )504 /11مادة ( غ ل ل).
( ((6ينظر :ل�سان العرب ( )321 /7مادة (�س ل ط).
( ((6ينظر :التعريفات /للجرجاين �صـ.329
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فاملوظ�ف العام يف الدولة الذي ُيو َكل إلي�ه عمل من األعامل األصل أنه أمني

عليه�ا ،ويظهر عىل يديه صلاح اإلدارة إذا أ ّدى واجبه عىل الوجه املطلوب ،كام

تعود عليه تبعة فساد اإلدارة إذا قصرّ أو أمهل.
ويف الرشع نصوص كثرية يف التزام املس�لم بأداء ماعليه من واجبات تفرضها
عليه طبيعة العمل املوكل إليه ،والتحذير من اخليانة أو استغالل املناصب جللب
املصال�ح الش�خصية أو الرتب�ح منها .ومنه�ا قوله تع�اىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭼ األنفال .٢٧ :اخليانة :الغدر

وإخف�اء اليشء ،واألمانات :هي األعامل التي ا ْئتَمن اهلل عليها العباد ،وس�ميت
أمانة ألهنا ُيؤمن معها ِمن َم ْنع احلق( .)65ومعنى اآلية :ال ختونوا اهلل تعاىل بتعطيل

فرائضه ،أو تعدي حدوده ،وانتهاك حمارمه التي بينها لكم يف كتابه( ،والرسول)

بالرغب�ة ع�ن بيانه لكت�اب اهلل تعاىل إىل أهوائكم ،أو املخالف�ة عن أمره إىل أوامر
أمرائك�م( ،وختون�وا أماناتكم) أي وال ختون�وا أماناتكم فيام بينك�م وبني أولياء

أموركم من الش�ؤون السياس�ية وال سيام احلربية ،وفيام بينكم بعضكم مع بعض
من املعامالت املالية وغريها حتى االجتامعية واألدبية.)66( .

ومن السنة النبوية قوله صىل اهلل عليه وسلم« :أال كلكم را ٍع ،وكلكم مسؤول
ِ
رعيته”( ،)67قال العلامء :الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قام عليه،
عن

وم�ا هو حت�ت نظره .فكل م�ن كان حتت نظ�ره يشء ،فهو مطال�ب بالعدل فيه،
( ((6ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن (.)395 /7
( ((6ينظر :تف�سري املنار /ملحمد ر�شيد ر�ضا (.)535،534 /9
(� ((6أخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه( مع �ش���رح الباري) كتاب الأح���كام /باب ق���ول اهلل تعالى(�أطيعوا اهلل
و�أطيع���وا الر�س���ول)111 /13()..رقم  ،7138وم�سلم يف �صحيحه( مع �شرح النووي) كتاب الإمارة /باب
ف�ضيلة الإمام العادل(  )417 /12رقم .4701
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والقيام بمصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته (.)68

وعلي�ه ف�كل من له والية يف الدول�ة ال بدّ وأن يكون أمين� ًا؛ ألن الوالية أمانة

جي�ب أداؤها ،وامل�ؤدي لألمانة مع خمالفة هواه ،يثبت�ه اهلل فيحفظه يف أهله وماله
بع�ده ،واملطيع هلواه يعاقبه اهلل بنقيض قصده ف ُي ِ�ذ ُّل أهله ،و ُيذهب ماله( .)69وإذا

كان هذا شأن من توىل عم ً
ال من األعامل العامة ،فكيف بمن منحته الدولة سلطة

خاصة متكنه من احلق يف الترصف ،وإصدار األوامر سواء بعمل ما ،أم باالمتناع

ع�ن القي�ام بعمل م�ا ،أو اختاذ إجراء ما( .)70لذا فإنه ُمطالب أن يحُ س�ن اس�تعامل

ه�ذه الس�لطة؛ لتحقيق واجبات وظيفت�ه ،وأال يتوخى من ورائه�ا حتقيق منفعة
خاص�ة ل�ه أو لغريه .وإن كانت س�لطته أو واليته عىل حف�ظ األموال كان األمر

أشدّ وأعظم ،وكانت احلاجة إىل األمانة أدعى وأقوى(.)71

أما االعتداء عىل الوظيفة بأي صورة من الصور فهو خيانة لألمانة التي ُك ِّلف

هبا .ومن تلك الصور التي يظهر فيها الفساد واالستغالل الوظيفي:

الرتبح من الوظيفة :كل عمل يؤدي إىل تربح املوظف أو منفعته من وظيفتهُيعدّ اس�تغال ً
ال هلا؛ ألنه ال يمكن أن يتحقق ذلك لو كان غري موظف ،وال ش�ك

أن حص�ول املوظ�ف عىل ربح م�ن وظيفته يعن�ي تضحيته باملصلح�ة العامة يف
س�بيل مصلحت�ه اخلاصة .وم�ن ذلك :حص�ول املوظف عىل نصيب م�ن تنفيذ
املرشوعات من اجلهة التي يعمل هبا ،أو تسويق إنتاجه أو بضاعته باسم وظيفته،

( ((6ينظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم (.)417 /12
( ((6ينظر :ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية /ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية �ص ــ.9
( ((7ينظر :الف�ساد الإداري وجرائم �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية �صـ ـ ــ.132 ،131
( ((7ينظر :ال�سيا�سة ال�شرعية �ص ــ.17
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إىل غري ذلك من صور الرتبح والتكسب من الوظيفة.

-االس�تيالء عىل املال العام أو تبديده وإضاعته يف أش�ياء ال طائل من ورائها،

أو التفري�ط في�ه بام يؤدي إىل إضاعته وعدم املحافظ�ة عليه ،ويف هذا خروج عن

املصلحة العامة يف س�بيل حتقيق املصلحة اخلاصة .ومن أمثلة ذلك :متكني الغري
من االس�تيالء على املال الع�ام بغري وجه حق ع�ن طريق املجامل�ة واملحاباة يف

ترسية العطاءات واملناقصات عىل شخص عمد ًا ،وجتاهل أفضل املتقدمني ..أو
قيام املوظف برشاء أدوات أو معدات ال حتتاجها جهة العمل(.)72

توعد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم أمثال ه�ؤالء الذين يعتدون عىل
وق�د ّ

م�ال األمة بغري حق ،فعن خولة األنصارية ريض اهلل عنها قالت :س�معت النبي

“إن رجا ً
صىل اهلل عليه وس�لم يق�ولّ :
َخوضون يف م�ال اهللِ بغري حقّ  ،فلهم
ال يت َّ

الن�ار ي�وم القيامة”( .)73وقوله“ :يتخوضون يف مال اهلل بغري حق” أي :يترصفون

يف مال املس�لمني بالباطل( .)74ويف احلديث :ردع للوالة واألمراء أن يأخذوا من
املال شيئ ًا بغري حقه ،أو يمنعوه من أهله(.)75

( ((7ينظر :الف�ساد الإداري وجرائم �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية �ص ـ ـ ــ.161
(� ((7أخرج���ه البخ���اري يف �صحيحه(مع فت���ح الباري) كتاب فر�ض اخلم�س /باب قول اهلل تعالى ( ف�إن هلل
خم�سه وللر�سول) ( )217 /6رقم .3118
( ((7ينظر :فتح الباري (.)219/6
( ((7ينظر� :شرح �صحيح البخاري /البن بطال (  ،)275 /5فتح الباري(.)219 /6
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المطلب الرابع
أسباب الفساد المالي

عند احلديث عن أس�باب الفس�اد املايل فإهنا ليست بمنأى عن أسباب الفساد

السيايس واإلداري وغريمها ،وكلام استطعنا الوقوف عىل أسبابه ،أمكننا ذلك يف

مكافحته واستئصاله ،وأهم أسباب الفساد املايل تعود إىل:

-ضع�ف ال�وازع الديني واألخالق�ي ،ذلك أن اإليامن باهلل تعاىل هو أس�اس

احلي�اة الطيب�ة ،ومص�در س�عادة اإلنس�ان ،كما أن�ه املق�وم للس�لوك ،واملهذب

للنف�وس ،ومت�ى متكن اإليمان م�ن النفس أثم�ر الفضائل اإلنس�انية ،فتس�مو
النف�س عن املاديات الوضعية ،ومفاتن الدنيا وما فيها من مغريات ،وتتجه دائ ًام

نح�و اخلري والنب�ل ،والنزاهة والشرف ،والصدق واألمانة وغريه�ا من مكارم
األخالق ،ولذلك ربط اإلسلام بني اإليامن والس�لوك ربط ًا قوي ًا ،ويؤكد ذلك

قوله صىل اهلل عليه وسلم:
«أكم ُل املؤمننيَ إيامن ًا أحسن ُُه ْم ُخ ُلق ًا»( ،)76وأيض ًا قوله صىل اهلل عليه وسلم« :إِ ّن
َ
ِم ْن ِخيا ِر ُك ْم أحس�نَكم أخالق ًا”( .)77وهكذا كلما قوي اإليامن يف النفس انعكس

قوي اإلرادة ،يس�تطيع أن
ّ
ذل�ك على أقوال اإلنس�ان وأفعاله ،فيش�عر بأنه خيرّ
(� ((7أخرجه �أبو داود يف �سننه كتاب ال�سنة /باب الدليل على زيادة الإميان ونق�صانه (  )220 /4رقم ،4682
والرتم���ذي يف �سنن���ه كت���اب النكاح /ب���اب ما جاء يف حق امل���ر�أة على زوجها (  )458 /3رق���م  ،1162وقال
الرتم���ذي عن���ه :حدي���ث �أبي هري���رة هذا حديث ح�سن �صحي���ح ( ،)458 /3والإمام �أحم���د يف م�سنده (
 )364 /12رقم .7402
(� ((7أخرج���ه البخ���اري يف �صحيحه( مع فتح الباري) كتاب الأدب /باب �صفة النبي�صلى اهلل عليه و�سلم (
 )566 /6رقم  ،3559وم�سلم يف �صحيحه(مع �شرح النووي) كتاب الف�ضائل /باب كرثة حيائه�صلى اهلل
عليه و�سلم ( )78-77 /15رقم .5987
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يتغل�ب على نوازع�ه الرشيرة وش�هواته ومصاحلة الش�خصية ،ويستش�عر دائ ًام

مراقبة اهلل له ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ ق ،١٨ :واطالعه عىل ظاهره

وباطنه(.)78

 -الفس�اد اإلداري الذي يشكل احلاضنة الرئيسية لتفريغ الفاسدين ،والفساد

بأشكاله املختلفة ،ويف مقدمتها الفساد املايل.

 -تدين أجور العاملني يف بعض القطاعات ،ونقص املحفزات املادية ،األمر

س�د احتياجاهتم بوس�ائل وطرق غري
الذي يضطر معه البعض إىل اللجوء إىل ّ

مرشوع�ة .وق�د اعترب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم هذا املال م�ن الغلول
فرزقن�ا ُه ِرزق ًا ،فما َ
أخذ بع�د َ
ِ
ذلك فهو
يف قول�ه:
اس ْ
“م�ن ْ
�تعملنا ُه على عملٍ َ

ُغ ٌ
لول”(.)79

 ضع�ف مس�اءلة املوظفني ،وضعف األجه�زة الرقابية أو ع�دم فاعليتها يفحتقيق الدور املرجو منها .ورس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقولُ :
«ك ُّلكم را ٍع،
ومس ٌ
ؤول عن رعيته”(.)80
ْ

 -اإلج�راءات املعق�دة التي قد ت�ؤدي إىل إعاقة وتعطي�ل مصالح األفراد ،مما

جيربهم عىل البحث عن سبيل سهل يقفز عىل تلك اإلجراءات؛ من أجل إنجاز

مصاحلهم املرشوعة بطرق غري مرشوعة .قال صىل اهلل عليه وسلم« :يسرِّ وا وال
( ((7ينظر :مدارج ال�سالكني /البن القيم (.)67/2
(� ((7أخرجه �أبو داود يف �سننه /كتاب اخلراج والإمارة والفيء /باب يف �أرزاق العمال ( )134/3رقم ،2943
و�صححه الألباين يف �صحيح الرتغيب والرتهيب (.)191/1
( ((8ينظر :تخريجه �صــ 19من هذا البحث.
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ُتعسرِّ وا ،وبشرِّ وا وال ُتن ِّفروا”(.)81
 القصور اإلعالمي يف توعية األمة بأرضار وصور الفس�اد املايل ،والكش�فعبد يسترعيه ُ
عن�ه وحماربت�ه .قال صىل اهلل عليه وس�لم« :ما م�ن ٍ
اهلل رعي ًة ،فلم
حيطه�ا بنصحه ،مل جيد رائح َة اجلنة”( .)82فمن ضيع من استرعاه اهلل أمرهم ،أو
خاهنم ،أو ظلمهم ،دخل يف الوعيد الشديد(.)83

 -اجلشع املادي والرفاهية قد يؤديان إىل اختالل القيم اإلجيابية ،مثل :النزاهة

واإلخالص واألمانة ،ليحل حملها ثقافة الكس�ب الرسيع واالس�تمتاع بملذات
احلياة ،قال تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ العلق.٦ :

 -ت�رك األم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنك�ر :فاألم�ر باملع�روف والنهي عن

املنك�ر م�ن أعظ�م واجبات الرشيع�ة املطهرة ،وأص�ل عظيم م�ن أصوهلا ،وركن

مش�يد م�ن أركاهنا ،وب�ه يكمل نظامه�ا ،ويرتفع س�نامها( ،)84وهو س�بب اخلريية
هلذه األم�ة ،أوجبه اهلل عليها وجوب ًا كفائي ًا ،ق�ال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ آل عم�ران ،١٠٤ :كام
أنه سبب نجاة املجتمع من اهلالك الذي ربام أصابه بسبب الذنوب ،وجتاوز حدود

اهلل باملعايص والفس�اد ،واإلع�راض عن الواجبات ،قال تع�اىل :ﭽﯱ ﯲ ﯳ

(� ((8أخرجه البخاري يف �صحيحه (مع فتح الباري) كتاب العلم /باب ما كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يتخوله���م باملوعظ���ة ( )163/1رقم  ،69وم�سلم يف �صحيح���ه (مع �شرح النووي) كتاب اجلهاد وال�سري/
باب يف الأمر بالتي�سري(  )268 -267/12رقم .4500
(� ((8أخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه (مع فت���ح الباري) كتاب الأحكام /باب م���ن ا�سرتعى رعية فلم ين�صح
( )127 -126 /13رقم .7150
( ((8ينظر� :شرح �صحيح البخاري/البن بطال (.)219 /8
( ((8ينظر :فتح القدير /لل�شوكاين( .)423 /1
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ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ األنفال.٢٥ :

 فقدان الصفات الواجب حتققها فيمن يتوىل الوظيفة العامة :اشرتط اإلسالمفيمن يتوىل إدارة شؤون الناس أن يكون أمين ًا قوي ًا عاد ً
ال يتصف بالعفة والنزاهة

وحب اخلري؛ فمثل هذه الصفات متثل سد ًا منيع ًا ،وحصن ًا قوي ًا حلامية املال العام،
ومكافح�ة الفس�اد بكافة أنواع�ه .أما إذا فق�دت مثل هذه الصفاتُ ،
وأس�نِدت
الوظائ�ف لغري أهلها حماباة وجماملة ،دخل الفس�اد بكافة أش�كاله وأنواعه ،قال

تعاىل :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ الروم.٤١ :
المبحث الثاني

التدابي���ر الش���رعية من جهت���ي إعم���ال القواعد الفقهي���ة ،والتراتي���ب اإلدارية

وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول
التدابير الشرعية من ناحية إعمال القواعد الفقهية
توطئــــــــــة:

وضعت الرشيعة اإلسالمية من التدابري الرشعية ما هو كفيل بمحاربة الفساد

واستئصاله ،ومن ذلك شموهلا عىل القواعد الفقهية التي جاءت لتحقيق املصالح
ودرء املفاسد ،وإعامر األرض ،وبناء اإلنسان بتوازن واعتدال.

وقب�ل احلدي�ث عن تل�ك القواعد ،أبّي�نّ تعري�ف القاعدة لغ�ة واصطالح ًا،

فأقول:
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القاعدة لغة :أصل ُ
س ،والقواعد :األساس ،وقواعد البيت :أساسه(.)85
األ ِّ
والقاعدة الفقهية اصطالح ًاُ :ع ِرفت بتعريفات كثرية منها:

تعريف تاج الدين ابن السبكي بقوله ”:األمر الكيل الذي ينطبق عليه جزيئات

كثرية تفهم أحكامها منها”(.)86

وعرفه�ا احلم�وي بقول�ه ”:حك�م أكث�ري ال كليِّ  ،ينطبق عىل أكث�ر جزئياته؛

لتعرف أحكامها منه”(.)87

القاعدة األلى :ال ضرر وال ضرار

وهذه القاعدة أصلها قوله صىل اهلل عليه وسلم« :ال رضر وال رضار”(.)88
يرض ُه ضرَ ّ أ وضرِ ار ًا ،ومعنى قوله ال رضر :أي ال يضرُ ُّ
الضرَّ ُّ  :ضد النفع ،رضّ ه ُّ
الرجل أخاه فينقصه شيئ ًا من حقه .والضرِّ ارِ :فعال من الضرَّ َّ  ،أي :ال جيازيه عىل

إرضاره بإدخال الرضر عليه .واملعنى :أن الضرَّ ر نفسه ٍ
منتف يف الرشع ،وإدخال
َّض�رَّ ر :أن ُيدخل عىل غريه رضر ًا بام ينتفع هو
الَّض�رَّ ر بغري حق كذلك .وقيل :ال

ب�ه ،والِّض�رِّ ار :أن ُيدخ�ل عىل غيره رضر ًا بام ال منفع�ة له ب�ه ( .)89ونصها ينفي
( ((8ينظر :مقايي�س اللغة( )109/5مادة( ق ع د) ،ل�سان العرب ( )361 /3مادة (ق ع د).
( ((8الأ�شباه والنظائر /البن ال�سبكي(.)11/1
( ((8غمز عيون الب�صائر يف �شرح الأ�شباه والنظائر /للحموي (.)51/1
(� ((8أخرج���ه مال���ك يف املوط����أ يف كت���اب الأق�ضية /باب الق�ض���اء يف املرفق(  )745 /2رق���م  ،31من طريق عمرو بن
يحي���ى امل���ازين ع���ن �أبيه وهذا �سند �صحيح �إال �أنه مر�سل ،ورواه مو�ص���و ًال من حديث �أبي �سعيد اخلدري الدار
قطن���ي ( )408 /5رق���م  ،4541والبيهق���ي(  )114 /6رق���م  ،11384واحلاك���م ( )66 /2رق���م  ،2345وق���ال“ :ه���ذا
حديث �صحيح الإ�سناد على �شرط م�سلم ومل يخرجاه” ،و�أخرجه �أحمد عن ابن عبا�س (  )55/5رقم ،2865
وابن ماجه عن ابن عبا�س وعبادة بن ال�صامت كتاب الأحكام /باب من بنى يف حقه ما ي�ضر بجاره ( )784 /2
رقم  .2341وهو حديث ح�سن بطرقه و�شواهده .ينظر :جامع العلوم واحلكم /البن رجب (.)211-207 /2
( ((8ينظر :النهاية يف غريب احلديث (  ،)82،81 /3جامع العلوم واحلكم ( .)212 /2
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الرضر نفي ًا؛ فيوجب منعه مطلق ًا ،ويشمل الرضر اخلاص والعام(.)90
ومن فروع هذه القاعدة:

أ) الضرر يزال:

معناها :أن الرضر جيب إزالته ،ألن اإلخبار يف كالم الفقهاء للوجوب ،فيجب

رف�ع الرضر بعد وقوع�ه بام يمكن من التدابير التي تزيل آث�اره ،ومتنع تكراره.

وم�ن ثم كان إن�زال العقوبات باملجرمني ال ينايف هذه القاعدة ،وإن ترتب عليها
رضر هبم؛ ألن فيها عد ً
ال ودفع ًا لرضر أعم وأعظم.
ويتجلى تطبي�ق ه�ذه القاع�دة يف كل حك�م كان�ت حكم�ة مرشوعيت�ه دفع
الرضر ،ولعل أكرب جم�ال لتطبيقها هو باب املعامالت،حيث يكون األمر متعلق ًا

بطرفين( .)91ويف ه�ذا الصدد جاء أمر خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن

عبدالعزي�ز رمح�ه اهلل بإحالة مجيع املتهمني يف فاجعة س�يول جدة إىل هيئة الرقابة
والتحقي�ق وهيئة التحقيق واالدعاء العام كل فيام خيصه بعد اس�تكامل قضاياهم

من جهة الضبط اجلنائي .كام أمر رمحه اهلل بمعاجلة وضع بحرية الرصف الصحي
والعمل عىل التخلص منها هنائي ًا( .)92وليس هذا إال عم ً
ال بإزالة الرضر ،ومعاجلة

آثاره.

ب) الضرر ال يزال بضرر مثله:

ه�ذه القاع�دة تعترب قيد ًا لس�ابقتها ،ألن الضرر مهام كان واج�ب اإلزالة فال

( ((9ينظر :املدخل الفقهي العام /مل�صطفى الزرقاء (.)978 /2
( ((9ينظ���ر :الأ�شب���اه والنظائ���ر  /لل�سبك���ي (  ،)41 /1الأ�شب���اه والنظائ���ر /لل�سيوط���ي �صـ ـ ــ،173القواع���د
الفقهي���ة وتطبيقاته���ا يف املذاهب الأربعة /ملحمد الزحيل���ي (� ،)210/1شرح القواعد الفقهية /لأحمد
الزرقا �صـ ــ ،179الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية /ملحمد �آل بورنو �ص ــ.251
( ((9ينظر :املوقع الإلكرتوين جلريدة الوطن.www.alwatan.com.sa
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 72محرم 1437هـ

153
12

الضوابط الشرعية لمكافحة الفساد المالي

يكون بإحداث رضر مثله ،وال بأكثر منه بطريق األوىل.
ووجه هذه القاعدة يف مكافحة الفساد املايل أن الرضر يزال إال إذا كانت إزالته
ال تتيرس إال بإدخال رضر مثله عىل الغري فحينئذ ال يرفع بل جيرب بقدر اإلمكان،
وإذا كان الضرر ال تتيسر إزالت�ه إال بإدخ�ال رضر عىل الغري مثل�ه ،وال يمكن
جبره فإن�ه يرتك عىل حال�ه؛ ألن درء املفاس�د مقدم عىل جل�ب املصالح ،وهذه
قاع�دة معتبرة .وهلذا م�ن دفع ما ً
ال ليدفع عن نفس�ه الظل�م أو الرضر ومل يكن
أمامه س�وى هذا ،حرم عىل اآلخذ قبوله وه�و آثم ملعون؛ ألن األصل أن يقوم
العام�ل بام جيب عليه لآلخرين من جه�ة عمله ،وهذا ال جييز له أخذ املال عليه،
كام ال جيوز باإلمجاع أن يأخذ ما ً
ال عىل إيامنه وصالته وصيامه ،لوجوهبا عليه(.)93
ومن التطبيقات التي ذكرها الفقهاء عىل هذه القاعدة:

 -ال جي�وز لإلنس�ان أن يدف�ع الغ�رق ع�ن أرضه بإغ�راق أرض غيره –.ال

جي�وز للمضطر أن يتناول طع�ام مضطر آخر ،وال أن يأكل بدن آدمي -.ال جيوز

لإلنسان أن حيفظ ماله بإتالف مال غريه( .)94وأقول فكيف لو كان هذا مال األمة
الذي ُأ ِمر بحفظه ورعايته؟!!
ج) الضرر األشد يزال بالضرر األخف:

م�ن ألفاظه�ا :خيت�ار أه�ون الرشي�ن ،أو أخ�ف الرضري�ن- ،إذا تعارض�ت
مفس�دتان روعي أعظمهما رضر ًا بارت�كاب أخفهام( .)95واملعنى أن املفاس�د إذا

( ((9ينظر :حا�شية ابن عابدين(  ،)362/5املغني (.)69 /10
( ((9ينظر :درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام /لعلي حيدر( ،)40 /1القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب
الأربعة (� ،)215/1شرح القواعد الفقهية �صـ ــ ،195الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية �ص ــ.259
( ((9ينظر :الأ�شباه والنظائر /لل�سيوطي �ص ـ ـ ـ ــ ،178الأ�شباه والنظائر /البن جنيم �ص ـ ــ ،88درر احلكام يف
�شرح جملة الأحكام ( ،)41/1القواعد الفقهية وتطبيقاتها (� ،)233 ،231 ،230 ،227 ،226 ،219 /1شرح
القواعد الفقهية �ص ــ ،199الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية �صـ ــ.260
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عرض�ت ،وال يمك�ن دفعه�ا كلها ،فيجب اختيار املفس�دة األخ�ف وارتكاهبا،
ودفع املفس�دة األعظم واألش�د؛ ألن مقصود الرشيعة تعطيل املفاس�د وتقليلها
بحس�ب اإلم�كان ،واختي�ار املفس�دة األخف رضر ًا تس�اعد عىل جتنب األش�د

رضر ًا؛ ألن مبارشة املحظور ال جتوز إال لرضورة ،وال رضورة يف حق الزيادة.

ودلي�ل ه�ذه القاع�دة :قول�ه تع�اىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮮ ﭼ البقرة.٢١٧ :

فبني اهلل تعاىل أن مفسدة أهل الرشك يف الكفر باهلل ،والصدّ عن هداه ،وإخراج

أهل املس�جد احلرام منه أكرب عند اهلل وأعظم مفسدة من قتاهلم يف الشهر احلرام،

فاحتملت أخف املفسدتني لدفع أشدمها وأعظمهام(.)96

وكذل�ك صل�ح احلديبية ف�إن ما فيه من ضيم عىل املس�لمني ،استش�كله عمر
صىل اهلل عليه وس�لم ،أخف رضر ًا ومفس�دة من قتل املؤمنني واملؤمنات الذين

كانوا متخفني بدينهم يف مكة ،وال يعرفهم أكثر الصحابة ،ويف قتلهم إثم وحرج،
فاقتضت املصلحة احتامل أخف الرضرين لدفع أشدمها(.)97
ومن أمثلة هذه القاعدة:

-جواز شق بطن املرأة امليتة؛ إلخراج اجلنني إذا كانت ُترجى حياته.

 -ل�و أح�اط الكفار باملس�لمني وال مقاومة هب�م ،جاز دف�ع املال إليهم ،واس�تنقاذ

األرسى منهم باملال ،إذا مل يكن بغريه؛ ألن مفسدة بقائهم بأيدهيم أعظم من بذل املال.
( ((9ينظر :تف�سري القرطبي (.)46 /3
( ((9ينظر يف �صلح احلديبية  :زاد املعاد/البن القيم (.)269/3
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 -جتويز السكوت عىل املنكر إذا كان يرتتب عىل إنكاره رضر أعظم.

وه�ذه القاعدة يمكن أن جتري يف مكافحة الفس�اد امل�ايل ،وما حدث يف جدة

من س�يول ألكرب شاهد عىل الفس�اد املايل يف هذه الكارثة؛ والتي ترجع ألسباب

منها:إقام�ة األحياء و املنش�آت عىل مصبات األودي�ة األمر الذي أدى إىل حرص
املي�اه اجلارية من األمط�ار ،وبالتايل فيضاهنا ( .)98فأصبحنا بني رضرين ،إما إزالة

مث�ل ه�ذه األحياء واملب�اين الواقعة عىل جمرى الس�يل ،وتعوي�ض ملاّ كها ،وهو
الرضر األخف الذي سعت إليه الدولة مشكورة ،أو اإلبقاء عليها وحماولة أخذ

احليطة واالس�تعداد عند ن�زول األمطار مرة أخرى ،وهو الرضر األش�د؛ ملا فيه

من تعريض حياهتم للخطر ،وفقداهنم أمالكهم.
د) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:

جاء الرشع ليحفظ عىل الناس دينهم وأنفس�هم وعقوهلم وأنساهبم وأمواهلم،

ف�كل م�ا يؤدي إىل اإلخلال بواحد منها فهو مرضة جي�ب إزالتها ما أمكن ،ويف
سبيل تأييد مقاصد الرشع ُيتحمل الرضر األخص و ُيرتكب لدفع الرضر األعم؛
ألن املصلحة العامة تقدم عىل املصلحة اخلاصة.
ومن فروع هذه القاعدة:

جواز الرمي إىل كفار ترتسوا باملسلمني من األرسى أو الصبيان أو النساء. -ج�واز التس�عري( )99على الباع�ة -يف بعض األح�وال -دفع� ًا لرضرهم عن

العامة.

(((9ينظر:املوقع الإلكرتوين جلريدة ال�شرق الأو�سط.www.aawsat.com :
وال�س ْعر :هو الذي يقوم عليه الثمن ،وجمعهْ � :أ�سعار .،ينظر :ل�سان العرب
الت�سعِ�ي�ر :تقدي���ر ال�سعرِّ ،
(ْ ((9
( )365 /4مادة (�س ع ر).
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 -إزال�ة الغرف�ة الوطية الب�ارزة ،واجلناح الداين ،واملس�يل املضر ،إذا كان يف

طريق العامة .وقريب منه املثال املذكور يف القاعدة الس�ابقة من الفس�اد املايل يف

إقام�ة املنش�آت واألحياء يف طريق الس�يل بجدة ،ومن ثم كانت كارثة الس�يول
عند نزول األمطار وفيضاهنا .فمثل هذه املنش�آت واملباين ال بد من إزالتها لرفع

الرضر الذي يؤثر عىل الصالح العام.

 يحُ ج�ر على الطبي�ب اجلاهل ،واملفت�ي املاج�ن ،وامل�كاري( )100املفلس وإنتضرروا بذل�ك؛ دفع ًا لرضرهم ع�ن اجلامع�ة يف أرواحها ودينه�ا وأمواهلا(.)101
وك�ذا احلال فيمن تثبت إدانته بتعامله بالرش�ا أو االختلاس أو الرسقة ،يفصل

م�ن عمله و ُيعاقب ،دون نظر فيام يرتتب عىل فصله أو عقوبته من مضار؛ صيانة

للامل العام.

هـ) درء المفاسد أولى من جلب المصالح:

الرشيعة جاءت جللب املنافع ودرء املفاس�د ،فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة

ُقدِّ م دفع املفس�دة ،ألن اعتناء الشارع باملنهيات أشدّ من اعتنائه باملأمورات(.)102

ويدل عىل هذا قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﭼاألنع�ام .١٠٨:ففي هذه اآلية ينهى اهلل س�بحانه وتعاىل رس�وله صىل اهلل

( ((10املُ���كارِي :الكِ��� ْروة والكِ���راء� :أج���ر امل�ست�أجر ،يقال :اكرتي���تُ منه داب��� ًة وا�ست ْكر ْيته���ا ف�أكرانِيها �إكراءً،
ويقال للأجرة نف�سها كِراء.
ينظر :ل�سان العرب ( )219 ،218 /15مادة (ك ر ي).
( ((10ينظ���ر :الأ�شب���اه والنظائر البن جنيم �صـ ،87غمز عيون الب�صائر ( ،)282،281 /1القواعد الفقهية
وتطبيقاتها ( ،)235/1الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية �ص ــ.263
( ((10ينظر :الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �صـ ،179الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص ـ ــ ،90القواعد الفقهية
وتطبيقاتها (� ،)238 /1شرح القواعد الفقهية �صــ ،205الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه �ص ــ.265
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س�ب آهل�ة املرشكني ،وإن كانت في�ه مصلحة ،إال أنه
عليه وس�لم واملؤمنني عن ّ

بس�ب إله املؤمنني ،وهو
يرتتب عليه مفس�دة أعظم منها ،وهي مقابلة املرشكني ِّ
أمر ُت ُكم ِ
اهلل ّ
منه
به َفافعلوا ُ
جل جالله( .)103وقوله “ :ما َهن ْي ُت ُك ْم ُ
عنه َف ْ
اجتَنِبوه ،وما ْ
َطع ُتم.)104( ”...
ما است ْ

ومن فروع هذه القاعدة:

منع التجارة يف املحرمات من مخر وخمدرات ولو أن فيها منافع وأرباح(.)105ت�در امل�ال در ًا؛ ملا له من
 -من�ع التعام�ل بالرب�ا والفوائ�د الربوي�ة ولو كانت ّ

مفاس�د عظيمة ،وأرضار جس�يمة ،وحسبنا ش�اهد ًا عىل خطر التعامل به األزمة
املالية العاملية األخرية.

 -إيقاع العقوبات الرشعية بمرتكبي الفساد املايل يندرج ضمن حفظ مقصود

الش�ارع يف ترشيع األحكام؛ ألن هذه “العقوبات الرشعية كلها ليس�ت مطلوبة
لكوهنا مفاس�د ،بل لكون املصلحة هي املقصودة من رشعها ،كقطع الس�ارق،

وقاط�ع الطري�ق ،وقت�ل اجلن�اة ،ورج�م الزن�اة وجلده�م وتغريبه�م ،وكذلك
التعزيرات كل هذه مفاس�د أوجبها الرشع لتحصيل ما ُرتب عليها من املصالح
احلقيقية ،وتسميتها باملصلح جماز من تسمية السبب باسم املسبب”(.)106

( ((10ينظر :تف�سري ابن كثري ( .)314/3
(� ((10أخرجه م�سلم يف �صحيحه (مع �شرح النووي) يف كتاب الف�ضائل /باب توقريه �صلى اهلل عليه و�سلم
( )109-108 /15رقم .6606
( ((10ينظر :القواعد الفقهية وتطبيقاتها (  ،)238/1الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه �ص ــ.266
( ((10قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام /للعز بن عبد ال�سالم (.)14/1
158

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .هيفاء بنت أحمد باخشوين
سد الذرائع
القاعدة الثانيةّ :

يسدُّ ه فانسدَّ واستد(.)107
السد يف اللغة :إغالق اخللل وردم ال َّث ْلم ،يقال :سدّ ه ُ

والذرائ�ع لغ�ة :مج�ع ذريع�ة ،الذال وال�راء والعني أص�ل يدل على االمتداد

والتح�رك إىل أمام( .)108وتس�تعمل بمعنى الوس�يلة والس�بب إىل الشيء ،يقال:
ٌ
فالن ذريعتي إليك ،أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك(.)109
ومعناها اصطالح ًا :عرفها ش�يخ اإلسلام ابن تيمية بقوله« :الذريعة :ما كان
وس�يلة وطريق ًا إىل اليشء ،لكنها صارت يف ع�رف الفقهاء عبارة عام أفضت إىل

فعل حمرم”(.)110

وه�ذه الوس�ائل تابع�ة للمقاصد معتبرة هبا ،فوس�ائل املحرم�ات واملعايص

حكمه�ا حكم ما أفضت إليه ،ووس�ائل القربات والواجب�ات حكمها حكم ما

أفضت إليه.

عرف القرايف س�د الذرائع بأنه« :حس�م مادة وس�ائل الفساد
بناء عىل ما تقدم ّ
دفع ًا هلا ،فمتى كان الفعل الس�امل عن املفس�دة وس�يلة للمفسدة منع مالك ذلك

الفع�ل يف كثير من الص�ور .)111( ”...أما فت�ح الذرائع فهو األخذ بامدة وس�ائل
املصالح وعدم املنع منها جلب ًا للمصالح.
ومن أدلة مرشوعية هذه القاعدة:

قوله تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﭼ اإلرساء.١١٠ :

( ((10ينظر :ل�سان العرب (  ،)207 /3تاج العرو�س (  )178 /8مادة ( �س د د).
( ((10ينظر :مقايي�س اللغة ( )350 /2مادة ( ذ ر ع ).
( ((10ينظر :ل�سان العرب ( ،)96/8تاج العرو�س ( )12/21مادة ( ذ ر ع ).
( ((11الفتاوى الكربى(  ،)172/6وينظر :الفروق للقرايف (.)33/2
( ((11الفروق للقرايف (.)32/2
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وجه الداللة من اآلية :أن الكفار كانوا إذا س�معوا القرآن سبوه ومن أنزله ومن
جاء به ،فنهى اهلل س�بحانه رس�وله عن اجلهر بالقراءة س�د ًا لذريعة ما خياف من

سب املرشكني للقرآن ومن أنزله(.)112
ّ

شير أحدُ كم عىل ِ
أخيه
وم�ن الس�نة املطهرة :قوله صىل اهلل عليه وس�لم« :ال ُي ُ
الشيطان َي ْن ِز ُغ()113يف ِ
ٍ
بالسالح فإنه ال َيدري َّ
َ
حفرة من النار»(.)114
لعل
فيقع يف
يده ُ

ه�ذا احلديث من باب األدب ،وقطع الذرائع أال يشير أحد بالسلاح خوف ما

يئول منها ،ويخُ شى من نزغ الشيطان(.)115

وه�ذه القاع�دة جت�ري يف مكافح�ة الفس�اد املايل؛ فعلى املس�ؤولني واملعنيني

س�د مجي�ع األب�واب التي يمك�ن أن تك�ون ذريعة لرتب�ح العاملني
باإلصلاح ّ
أو املوظفين م�ن ورائها ،وعىل رأس�ها الرش�وة بجميع صورها وأسمائها التي
أس�موها هبا هدية ،أو إكرامية ،عمولة ،مكاف�أة ،أتعاب...طاملا أن مبعثها والية

العامل وتس�لطه عىل مصلحة املهدي ،فتكون داخلة يف معنى الرش�وة ،وس�واء

أكان الغ�رض م�ن اهلدي�ة إبطال ح�ق ،أم إحقاق باط�ل ،أم تس�هيل املعامالت
ورسع�ة إنجازها ،أم غض الط�رف عن خمالفات املهدي ،فكلها تدخل يف حكم

التحريم(.)116

( ((11ينظر :تف�سري القرطبي (.)343 /10
( ((11ال َّن��� ْزغ :ه���و الطعن والف�ساد ،يق���الَ :ن َزغ ال�شيطان بينهم ن ْزغا� :أي �أف�س���د و�أغرى .ينظر النهاية يف
غريب احلديث والأثر (.)42/5
(� ((11أخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه( م���ع فتح الباري) يف كت���اب الفنت /باب قول النب���ي �صلى اهلل عليه
و�سل���م م���ن حمل علينا ال�سالح ( )23 /13رق���م  ،7072وم�سلم يف �صحيحه (مع �شرح النووي) بلفظ “
َي ْن ِز ُع “ بالعني املهملة يف كتاب الرب وال�صلة /باب النهي عن الإ�شارة بال�سالح (  )386 /16رقم .6611
( ((11ينظر� :شرح �صحيح البخاري /البن بطال (.)17/10
( ((11ينظر :احلوافز التجارية والت�سويقية و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي /خلالد امل�صلح �ص ــ.119 -116
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فص�ل الفقهاء الكالم عن�د احلديث عن هدايا العمال يف القضاة وحكم
وق�د ّ

اهلدي�ة هلم؛ ألهن�م من أكثر العامل الذين يتضح أثر اهلدي�ة يف عملهم ،ذلك أهنم

يفصلون يف املنازعات ،وحيكمون ألحد الطرفني دون اآلخر ،ومن هنا قد يطمع
فيهم البعض ،ويسعون إىل بذل اهلدية هلم ،الستاملة القلوب إليهم ،ومحلهم عىل

احلك�م هلم ،فتكون ه�ذه اهلدية ذريعة للرش�وة ،واجلور والظل�م يف احلكم(،)117

وكذا كل من توىل عمل للمسلمني حكمه يف قبول اهلدية حكم القايض(.)118
ويتعلق هبذه القاعدة قواعد ،منها:

أ -الوسائل لها أحكام المقاصد(:)119

معناه�ا :أن األفعال الت�ي تؤدي إىل املقاصد خيتل�ف حكمها باختالف حكم
املقاصد ،فإن كان املقصود واجب ًا،
فوس�يلته واجبة ،وإن كان حمرم ًا فوس�يلته حمرمة ،وإن كان مندوب ًا أو مكروه ًا

فوسيلته مثله(.)120

ويق�ول ابن القي�م رمحه اهلل“ :ملا كان�ت املقاصد ال يتوصل إليها إىل بأس�باب

وطرق ُت ْفيض إليها ،كانت طرقها وأسباهبا تابع ًة هلا معتربة هبا ،فوسائل املحرمات
واملع�ايص يف كراهته�ا واملنع منها بحس�ب إفضائها إىل غاياهت�ا وارتباطاهتا هبا،

ووس�ائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها بحسب إفضائها إىل غايتها،
( ((11ينظر :املغني البن قدامة ( ،)68/10مواهب اجلليل (  ،)120/6حا�شية ابن عابدين (.)373 /5
( ((11ينظر :حا�شية ابن عابدين (.)373/5
( ((11املقا�صد“ :هي املت�ضمنة للم�صالح واملفا�سد يف �أنف�سها” الفروق للقرايف(  ،)41 /2وينظر :تقريب
الو�صول /البن جزي �صـ.253
( ((12ينظر :قواعد الو�سائل يف ال�شريعة الإ�سالمية /مل�صطفى خمدوم �ص ـ ــ.223
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فوسيلة املقصود تابعة للمقصود”(.)121

وعلى ه�ذا ال ينبغي التعامل بالرب�ا وفوائده بحجة زي�ادة رأس مال الرشكة،

وال ينبغي اس�تغالل حاجات الناس ،والتكسب بطريق العمالت ،بحجة املركز
الوظيفي؛ ألن الش�ارع احلكيم يعطي الوس�يلة حكم الغاية ،فال ينهى عن يشء

إال وينهى عام يوصل إليه.

كما ال ينبغي االلتفات إىل ما يدعيه بعضهم من أن الغاية تربر الوس�يلة؛ ألهنا

نظرية فاسدة نادى هبا الفيلسوف اإليطايل” مكيافيل»  ،ومعناها :أن املقاصد إذا

كان�ت مرشوعة ،والغاي�ات إذا كانت رشيفة ،فيجوز لإلنس�ان أن يتوصل إليها
بأي وسيلة وإن كانت ممنوعة .واإلسالم يرفض هذه النظرية الفاسدة ،ويوجب
عىل اإلنس�ان مرشوعية الوس�ائل؛ ألن خمافة الرشع يف باب الوسائل ،كمخالفته

يف ب�اب املقاص�د ،ق�ال تع�اىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﭼ النور . ٦٣ :فقوله عن «أمره» عام؛ ألن النكرة املضافة تفيد
العموم ،فيشمل أمره يف باب الوسائل ،ويف باب املقاصد أيض ًا(.)122

ب -مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل:

ومعن�ى ذل�ك أن�ه إذا تعارضت وس�يلة م�ع مقصده�ا ،قدِّ م�ت املقاصد عىل

الوس�ائل؛ ألن املقاص�د ه�ي األصل املطلوب ،والوس�ائل إنما وضعت خلدمة
املقاص�د وحتصيله�ا ،والفرع إذا عاد على األصل باإلبطال بط�ل( .)123ويف باب

مكافحة الفس�اد املايل عىل املس�ؤولني واملعنيني باإلصالح االنتباه إىل تفنن أهل
(� ((12إعالم املوقعني ( ،)108 /3وينظر :قواعد الأحكام ( ،)53/1الفروق للقرايف (.)33/2
( ((12ينظر :قواعد الو�سائل يف ال�شريعة الإ�سالمية �صـ .299 -291
( ((12ينظر :املرجع ال�سابق �صـ ،283
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الفس�اد يف كث�رة وتن�وع الوس�ائل الت�ي اختذوها ذريع�ة للوصول إىل الكس�ب
والرتب�ح الرسيع ،ومراعاة املقص�د وتقديمه وأعني (حف�ظ األموال) عىل تلك

الوسائل مهام كانت هذه الوسائل.

وبع�د هذه مجلة م�ن القواعد الرشعي�ة يمكن ألهل االختصاص االس�تعانة

هب�ا عند مواجهة الفس�اد املايل وحماربته ،مع مراع�اة اخلصوصية يف كل جمال من
املج�االت ،واختاذ ما يل�زم من التدابري واإلجراءات املناس�بة ،س�واء كان ذلك

ع�ن طريق إصدار األنظم�ة والقوانني اخلاصة يف هذا الباب ،أو معاجلة العوامل
واألس�باب وغير ذلك مما تتطلبه حال�ة املكافحة واملعاجل�ة للوصول إىل أفضل
النتائج ،ولتحقيق األهداف املرس�ومة قدر اإلمكان ،حلامية األمة من هذا اخلطر

العظيم الذي هيتك أستار العدالة ،ويشيع الفوىض واالنحراف يف أنظمة الدولة.
المطلب الثاني
التراتيب اإلدارية التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية في مواجهة
الفساد المالي
توطئــــــــة:

متيزت الرشيعة اإلسالمية عن غريها من الرشائع والقوانني الوضعية ،بكوهنا

منهج حياة ش�امل ،ال تفصل بني الش�أن العام والش�أن اخلاص ،ب�ل تقيم بينهام
تكام ً
ال بحيث جتعل كل واحد منهام يؤازر اآلخر ،يف سبيل رعاية املصالح ودرء

املفاس�د ،وهل�ذا حرص�ت الرشيعة اإلسلامية عىل مجل�ة من الرتاتي�ب اإلدارية
املتعلقة بالفرد واملجتمع ،والتي متنع من الفساد ،وحتدّ منه بصورة كبرية ،ولست
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هنا بصدد تفصيل احلديث عنها ،ولكني سأقترص عىل أمهها:

ً
أوال :أسس االختيار للوظيفة العامة:

اهت�م النظام اإلسلامي بتحديد األس�س واملعايير املوضوعي�ة ،والضوابط

الالزمة لشغل الوظيفة العامة ،فكان ضابط اإلسالم األول يف االختيار يتم وفق

القاع�دة العام�ة ،وهي اختيار األصلح فاألصل�ح ،ال لقرابة وال ملكانة اجتامعية

وال ألي عنرص آخر ال يقره اإلسالم .والصالحية تعني :القدرة عىل حتمل أعباء
الوظيفة.

ولق�د حرص الرس�ول صلى اهلل عليه وس�لم واخللفاء الراش�دون من بعده
على أال يك ّل�ف ش�خص غري كفء بعم�ل عام وهناك م�ن هو أكفأ من�ه .يقول

ش�يخ اإلسلام ابن تيمية رمح�ه اهلل“ :فإن ع�دل عن األحق األصل�ح إىل غريه،
ألجل قرابة بينهام..أو صداقة..أو لرش�وة يأخذه�ا منه من مال أو منفعة أو غري

ذلك من األس�باب ..فق�د خان اهلل ورس�وله واملؤمنني”(.)124وترتكز الصالحية

عىل عنرصين مها :القوة ،واألمانة ،لقوله س�بحانه :ﭽﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﭼ القص�ص .٢٦:وقول�ه س�بحانه وتع�اىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

يوس�ف .٥٤:وتعني القوة :الق�درة عىل القيام باملهام املوكلة إىل الفرد وتش�مل
القوة اجلس�مية والعقلية وش�تى أنواع القوة عموما ،وهي يف كل والية بحسبها.
أم�ا األمان�ة :فه�ي الضمري املتوث�ب الذي يزجر الش�خص عن اخليان�ة ويدفعه

للشعور باملسؤولية ،ومراقبة اهلل تعاىل يف كل عمل .وهكذا بتكامل عنرص القوة
واألمانة تتحقق الصالحية املطلقة لشغل الوظيفة العامة.

( ((12ينظر :ال�سيا�سة ال�شرعية �صـ.8
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فإن مل يتوفر األصلحُ ،يس�ند العمل إىل األمثل فاألمثل ممن يس�تطيعون القيام
ب�ه ،وأال يدخل يف عوامل االختيار عام�ل القربى أو املودة أو الصداقة مث ً
ال ،بل

يكون االختيار ملن تتوافر فيه الكفاية(.)125

ً
ثانيا :إقرار الذمة المالية للعاملين:

«من أين لك هذا؟» حيث يتم اإلقرار
إن كثري ًا من دول العامل اليوم تطبق مبدأ ْ

بالذمة املالية لكبار املس�ؤولني بني يدي هيئة متخصصة يس�ندها قانون ملكافحة
الثراء غري املرشوع ،وتكون مس�ؤولة عن اإلفصاح والكشف الشفاف ،ومن ال

خيض�ع لذلك فليس له ذم�ة .وبموجب ذلك ُيفصح املس�ؤول عن حجم ثروته
ومصدرها قبل أن ييل العمل ،ويتابع بعد ذلك لئال يثري عىل حساب الضعفاء،

أو يس�تغل منصبه يف مترير العقود واحلصول عىل الرش�اوي ،أو عقد الصفقات

الومهية.

ولقد كان للنظام اإلسالمي فضل السبق يف تطبيق هذا املبدأ ،كنظام للتمحيص

والتدقي�ق واإلعالن ع�ن الوضع املايل للوالة والعامل .وذلك حينام تنبه رس�ول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وخلفاؤه رضوان اهلل عليهم من بعده إىل أمهية أن حتاط

يعول عىل م�ا يظهر من تقوى
الوظيفة بس�ياج قوي يمن�ع االنحراف فيها ،وأال ّ
ش�خص أو نزاهته وإسناد املس�ؤوليات إليه دون رقابه أو حماس�بة .أذكر يف هذا
الص�دد حماس�بته صىل اهلل عليه وس�لم لعبد اهلل ب�ن ال ُلتبية حينام اس�تعمله جلمع
صدقات بني س�ليم(ً .)126
وأيضا املحاس�بة الش�ديدة للوالة يف عرص اخلليفة أمري

( ((12ينظ���ر :ال�سيا�س���ة ال�شرعي���ة �صـ���ـ ،12منه���ج اب���ن تيمي���ة يف الإ�ص�ل�اح الإداري /زي���د الرم���اين
�صــ.146،144،143
( ((12ينظر :هذا احلديث وتخريجه �ص 17-16من هذا البحث.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 72محرم 1437هـ

165
12

الضوابط الشرعية لمكافحة الفساد المالي

املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،حيث كان يكتب أموال عامله إذا والهم،
ثم يقاس�مهم ما زاد عىل ذلك ،وربام أخذه منهم ،وممن ش�اطرهم أمواهلم :سعد

ب�ن أيب وق�اص ،وأيب هريرة ،وعمرو ب�ن العاص ريض اهلل عنه�م أمجعني ،ألن
ذلك مظنة حماباة الناس هلم(.)127

هذه السياسة سار عليها الفاروق ريض اهلل عنه مع والته ،وهي إفصاح شاغيل

املناصب عن ثروهتم وممتلكاهتم ،أو إعالن الذمة املالية ،وهو إجراء وقائي حيفظ
املسؤول من جريمة استغالل السلطة ،واإلثراء من املال العام.

ً
ثالثا :كفاية األجر للعاملين:

من اإلجراءات الوقائية التي يتخذها النظام اإلسالمي ملكافحة الفساد ،إعطاء

العامل ما يكفيه من األجر()128هو ومن يعول ،وبام يلبي حاجاته األساسية ،ويؤمن

حيات�ه املعيش�ية .فحتى ال متتد يده إىل املال العام بالباطل ،حرص اإلسلام عىل

كفاية األجر مقابل العمل وطبيعته ،وكفاءة العامل ،ومقدار ما يبذله من اجلهد؛
حتفيز ًا له عىل العمل واإلبداع واالبتكار ،قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ الزلزلة. ٨ – ٧ :

ولق�د رضب لنا رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم أروع األمثل�ة يف تطبيق هذا

املب�دأ يف ص�در الدولة اإلسلامية ،فعن املس�تورد بن ش�داد ريض اهلل عنه قال:
ان لنا َعام ً
س�معت رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم يقول“ :من َك َ
ال ف ْل َيكت َِس ْ�ب

( ((12ينظ���ر :الطبق���ات الك�ب�رى /الب���ن �سع���د ( ،)214/3فت���وح البل���دان  /للب�ل�اذري �ص���ـ  ،217ال�سيا�س���ة
ال�شرعية �صـ.38
( ((12الأجر يف اللغة :اجلزاء على العمل ،وجمعه� :أجور .ينظر :ل�سان العرب( )10/4مادة ( �أ ج ر ).
ويف اال�صط�ل�اح ه���و :العو����ض الذي يدفعه امل�ست�أج���ر للم�ؤجر يف مقابل املنفعة الت���ي ي�أخذها منه .ينظر:
حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري( .)2/4
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فإن ْمل ُ
خادم َف ْليكت َِس ْ�ب خادم ًاْ ،
زوج ًةْ ،
مس�كن َف ْل َي ْكت َِس ْب
يكن ُله
يك ْن له
ٌ
ٌ
فإن ْمل ْ
مسكن ًا” (.)129
وكذل�ك كان اخللفاء الراش�دون ،فقد أدركوا أمهية األرزاق بالنس�بة للعامل،

وأهن�ا ح�ق م�ن حقوقهم ،إضاف�ة إىل اس�تغنائهم هبا ع�ن الن�اس ،وبالتايل عدم
حماول�ة التأثير عليه�م .فعمر بن اخلط�اب أمري املؤمنين ريض اهلل عن�ه بعد أن

دون�ت الدواوي�ن ،وكثرت األموال يف عهده ،ف�رض األعطيات بمقادير خمتلفة
ّ
لس�ائر املس�لمني من الرجال والنس�اء والعبيد واألطفال منذ ال�والدة ،وفاضل
بينهم عىل حسب أقدارهم وتقدمهم يف اإلسالم ،ومل يفرق يف ذلك بني عريب أو

غيره ،وكان يرصف ألمراء اجلي�ش والقرى ومجيع العامل من العطاء ما يكفيهم
باملعروف نظري عملهم(.)130

ويف الوق�ت نفس�ه كان حريص� ًا على نزاه�ة عامل�ه عما بأيدهيم م�ن األموال

“دنس َت أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
العامة ،حتى قال له أبو عبيدة بن اجلراحْ :

عليه وس�لم ،فقال له عمر ريض اهلل عنه :إذا مل أس�تعن بأهل الدين عىل سلامة

ديني ،فبمن أس�تعني؟ قال :أم�ا إن فعلت فأغنهم بالعاملة ع�ن اخليانة” .أي إذا
اس�تعملتهم فأجزل هلم يف العطاء والرزق؛ حتى ال تس�ترشف نفوس�هم إىل مال

الدولة(.)131

(� ((12أخرج���ه �أب���و داود يف �سنن���ه يف كتاب اخلراج /ب���اب يف �أرزاق العمال (  )134 /3رقم  ،2945والطرباين
يف املعجم الكبري(  )305 /20رقم  ،727والبيهقي يف ال�سنن الكربى باب ما يكون للوايل الأعظم ووايل
الإقليم من مال اهلل (  )577 /6رقم  .13018و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع ال�صغري()1106 /2
رقم .6486
( ((13ينظر :الطبقات الكربى /البن �سعد ( ،)227-225/3اخلراج لأبي يو�سف �صـ.57 -54
( ((13ينظر :اخلراج �صــ.126
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وما نعيش�ه اليوم من غالء يف املعيش�ة ،وازدياد يف األس�عار ،يتطلب من أويل

األمر النظر يف رواتب املوظفني والعامل ،لتتناسب مع هذا الغالء ،وليصبح معه
العامل قادر ًا عىل توفري حاجاته األساسية.
وخالص�ة الق�ول ،إن العط�اء اجلزي�ل للعامل حص�ن حصني م�ن الوقوع يف
الفس�اد ،ويمنح املوظف شعور ًا باالستقرار النفيس يدفعه نحو اإلنتاج ،بل نحو
اإلبداع واالبتكار.

ً
رابعا :العقوبات التعزيرية الزاجرة للفساد:

حرص�ت الرشيعة اإلسلامية حرص ًا ش�ديد ًا على املال الع�ام ،فرشعت من

التدابير واإلج�راءات الوقائية ما يمنع من الفس�اد بكافة أش�كاله وصوره ،كام
فرض�ت العقوبات الرادعة لكل من تس�ول له نفس�ه االعتداء على املال العام.

وهذه العقوبات عىل نوعني :عقوبات أخروية ،وعقوبات دنيوية ،أما العقوبات
األخروي�ة فمرده�ا إىل اهلل إن ش�اء ّ
عذب الع�ايص أو املجرم وإن ش�اء غفر له،

وأم�ا العقوبات الدنيوية ،فهي على ثالثة أنواع :احلدود ،القصاص والدية(،)132

والتعازير.

التعزير يف اللغة :التأديب ،وهلذا ُيسمى الرضب دون احلدّ تعزير ًا؛ ملنعه اجلاين

وع ّزره:
وع ّز ْر ُته :فهو من األضدادَ ،
املع�اودة وردعه عن املعصية ،يق�الَ :عزَ ْر ُته َ
( ((13احل���دود ه���ي :العقوب���ات املقدرة �شرعاً الواجبة حقاً هلل تعالى ،وهي بهذا الو�صف ت�شمل  :ح ّد الزنا
والق���ذف وح��� ّد ال�ش���رب وح ّد ال�سرق���ة واحلرابة وال���ردة والبغي� .أم���ا الق�صا�ص والدي���ة فهما عقوبات
مق ��درة حق� �اً للأفراد ب�سبب االعتداء على النف�س �أو عل ��ى ما دون النف�س .ينظر :املب�سوط لل�سرخ�سي
( ،)36/9تبي�ي�ن احلقائ���ق �شرح كنز الدقائق للزيلع���ي(  ،)163 /3الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارناً
بالقانون الو�ضعي  /لعبد القادر عودة (.)79 ،78 /1
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فخمه ّ
ّ
والع ْز ُر :النرص بالسيف(.)133
وعظمهَ ،

ويعرفه الفقهاء بأنه« :عقوبة غري مقدرة جتب حق ًا هلل أو آلدمي يف كل معصية

ليس فيها حدّ وال كفارة»(.)134

ويعتبر التعزير من أوس�ع أن�واع العقوب�ات ،ذلك أن اجلرائ�م التي ُحددت

عقوبتها قليلة العدد أما ما عدا تلك اجلرائم  -جرائم احلدود والقصاص  -فهو
داخ�ل ضمن نط�اق التعزي�رات .والتعزيرات متثل اجلانب امل�رن من العقوبات
بحيث يالئم الظروف املختلفة للمجتمع بام حيقق املصلحة العامة ويصلح املجرم
ويكف رشه وفس�اده ،ويردع اآلخرين ويزجرهم عن ممارسة ألوان الفساد .وملا

كان حتقيق هذا املقصد خيتلف من ش�خص إىل آخ�ر ،ومن زمان إىل زمان ،ومن

مكان إىل مكان ،وخيتلف حس�ب الظروف واملالبس�ات الت�ي رافقت اجلريمة،

ويتفاوت بحس�ب البواع�ث اإلجرامية ،فقد ت�رك الفقه اإلسلامي لويل األمر
أو م�ن ينوب عن�ه تقدير العقوبات التعزيرية تش�ديد ًا وختفيف ًا،حس�ب ظروف
الزمان واملكان وتغري األحوال .وهذا من أدلة صالحية هذه الرشيعة لكل زمان

ومكان(.)135

ولق�د عرف الفقه اإلسلامي أنواع ًا خمتلفة من التعزي�رات تتدرج من الوعظ

مرورا بالعقوبات املالية والس�جن ،قال شيخ اإلسالم
والتوبيخ لتصل إىل اجللد
ً

ابن تيمية رمحه اهلل« :وليس ألقل التعزير حدٌ  ،بل هو بكل ما فيه إيالم اإلنس�ان
( ((13ينظر :ل�سان العرب ( ،)561،562/4مادة(ع ز ر ).
ً
( ((13التعزي���ر يف ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة /لعبدالعزي���ز عام���ر �ص���ـ  ،52وينظ���ر يف تعريف���ه �أي�ض���ا :الأحكام
ال�سلطانية للماوردي �صـ344ــ ،املغني البن قدامة ( ،)176 /9الطرق احلكمية البن القيم �صـ.93
( ((13ينظر بت�صرف :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي(.)686،685/1
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 72محرم 1437هـ

169
12

الضوابط الشرعية لمكافحة الفساد المالي

م�ن ق�ول وفعل ،وت�رك قول وت�رك فعل ،فق�د يع�زر الرجل بوعظ�ه وتوبيخه

يعزر هبجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو
واإلغالظ له ،وقد ّ
املصلح�ة ،كام هجر النبي صىل اهلل عليه وس�لم وأصحاب�ه “ا َّلذين ُخ ِّلفوا” وقد

عزرون
يع�زر بعزله عن واليته ،كما كان النبي صىل اهلل عليه وس�لم وأصحابه ُي ّ
ّ

فر من
بذلك ،وقد ّ
يعزر برتك اس�تخدامه يف جند املس�لمني كاجلندي املقاتل إذا ّ
الزحف ،فإن الفرار من الزحف من الكبائر ،وقطع أجره نوع تعزير له ،وكذلك

قد يعزر باحلبس ،وقد يعزر بالرضب ،وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه عىل دابة
مقلوب ًا ،كام روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه أمر بمثل ذلك يف شاهد

الزور” (.)136

وس�وف نفرد احلديث يف ثالث عقوب�ات ،هي أهم العقوبات التي تطبق عىل

املجرمين يف الوقت احلايل ،وه�ذه العقوبات هي :احلبس ،التعزير باملال ،العزل

من الوالية.

أوالً  :الحبس:

احلبس يف الرشع ال يقصد به احلبس يف مكان ضيق ،وإنام هو أوسع من ذلك،

يق�ول اب�ن القيم يف بي�ان معناه“ :إنام هو تعويق الش�خص ومنع�ه من الترصف
بنفس�ه ،س�واء كان ذلك يف بيت أو يف مس�جد أو كان بتوكي�ل اخلصم أو وكيله
علي�ه ومالزمته له ،وهلذا سماه النبيصىل اهلل عليه وس�لم أسير ًا « ( ،)137حلديث

اهلِرم�اس اب�ن حبيب عن أبي�ه عن جده ق�ال :أتيت النبي صىل اهلل عليه وس�لم

( ((13ال�سيا�سة ال�شرعية �صـ  ،92 -91وينظر :احل�سبة يف الإ�سالم �ص ــ.46،45
( ((13الطرق احلكمية �ص ـ ــ89
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مر يب آخر النهار فقال“ :ما َف َ
أسير َك يا أخا بني
عل
ُ
بغريم يل ،فقال“ :الزمه” ثم ّ

متيم؟”( .)138فلم يكن هناك حمبس ُمعدّ حلبس اخلصوم يف عهد الرسول صىل اهلل
عليه وسلم وإنام يعوقه بمكان من األمكنة ،أو يأمر غريمه بمالزمته.

وك�ذا كان احلال يف عه�د أيب بكر ريض اهلل عنه ،ولكن بعد أن اتس�عت رقعة
البالد اإلسالمية يف أيام عمر ريض اهلل عنه اشرتى دار ًا لصفوان بن أمية بأربعة

آالف درهم وجعلها حمبس ًا (.)139

أم�ا ع�ن تقدير مدة احلبس فلم يذكر الفقهاء يف التعزي�ر به مدة()140؛ ألن ذلك

م�وكل إىل القايض واجتهاده وح�ال اجلاين وجرمه ،فعن هبز بن حكيم عن أبيه
ال يف ٍ
س رج ً
هتمة ثم خلىّ عنه”(.)141
عن جده “أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم َح َب َ

وللق�ايض أن جيم�ع بني الضرب واحلبس يف حق م�ن ُع ِرفوا بالفس�اد ُ
واجلرم،
لغرض اإلصالح والتأديب (.)142

ثانياً  :التعزير بالمال:

يقصد بالتعزير باملال :عقوبة تفرض عىل املجرم س�واء كانت بإتالف املال أو
(� ((13أخرج���ه �أب���و داود يف �سنن���ه م���ن طريق الن�ضر بن �شميل يف كت���اب الأق�ضية  /باب احلب�س يف الدين
وغريه (  )314 /3رقم  ،3629و�أخرجه ابن ماجه يف �سننه يف �أبواب ال�صدقات  /باب احلب�س يف الدين
واملالزمة ( )498 /3رقم  ،2428و�إ�سناده �ضعيف جلهالة الهرما�س بن حبيب و�أبيه.
( ((13ينظر :الرتاتيب الإدارية  /للكتاين ( ،)146 /1الطرق احلكمية �صـ .89،90
( ((14ينظر :الأحكام ال�سلطانية للماوردي �صـ  ،344الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى الفراء �صـ  ،279تبيني
احلقائق ( ،)210 /3مغني املحتاج لل�شربيني ( .)524 /5
(� ((14أخرج���ه �أب���و داود يف �سنن���ه كت���اب الأق�ضية /باب يف احلب�س يف الدين وغ�ي�ره (  )314 /3رقم ،3630
و�أخرج���ه الرتم���ذي يف �سنن���ه واللفظ له يف �أبواب الديات /باب ما ج���اء يف احلب�س يف التهمة ()80 /3
رقم  1417وقال :حديث ح�سن  ،والرتمذي يف �سننه كتاب قطع ال�سارق /باب امتحان ال�سارق بال�ضرب
واحلب�س (  )67 /8رقم .4876
( ((14ينظر :جمموع الفتاوى (  ،) 22/30تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام (.)165/2
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بأخذه ومتليكه لبيت املال أو للمجني عليه.

ذه�ب مجهور الفقه�اء إىل جواز التعزير بامل�ال أخذ ًا أو إتالف ًا( ،)143واس�تدلوا

بأقضي�ة متنوع�ة عن النبي صىل اهلل عليه وس�لم وأصحابه رض�وان اهلل عليهم،

ومنها:

 حكم�ه صلى اهلل علي�ه وس�لم يف مس�جد رضار أن هي�دم وحي�رق عقوب�ةألصحاب�ه؛ لكونه بن�ي رضار ًا وكفر ًا وتفريق ًا بني املؤمنين ،فدل هذا عىل جواز

العقوب�ة بإتالف املال .قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ التوب�ة -.١٠٧:أم�ره صىل اهلل عليه وس�لم يوم خيرب
بكسر الق�دور التي طبخ فيه�ا حلم ُ
احلمر اإلنس�ية ،فأمره صىل اهلل عليه وس�لم

بكرسه�ا عقوبة مالية .عن س�لمة بن األك�وع ريض اهلل عن�ه «أن النبي صىل اهلل
ُ
النيران؟ قالوا :
رب فق�ال :عالم ُتوقد هذه
علي�ه وس�لم رأى نريان� ًا ُتوقد َ
يوم خي َ

يق و َن ِ
ِ
عىل ُ
وهريقوها ،قالوا :أال نهُ ِر ُ
غس ُلها؟ قال:
احلمر
اإلنس�ية ،قال :اكسرِ وها َ
ِ
اغسلوا”( .)144هذا بالنسبة إلتالف األموال.

أم�ا ع�ن أخذ األموال ثب�ت عنه صلى اهلل عليه وس�لم أنه ق�ال“ :يف ِّ
كل إبل
أربعين ابنة ٍ
س�ائمة ،يف ِّ
فرق ٌ
َ
إبل عن حس�اهبا ،من أعطاها ُمؤجتر ًا
كل
لبون ،ال ُت ّ
( ((14ينظ���ر :الأح���كام ال�سلطانية للماوردي �ص���ـ  ،364الطرق احلكمية �صــ ،227-224تب�صرة احلكام (/2
 ،)293-292ك�شاف القناع ( ،)125/6احلدود والتعزيرات عند ابن القيم /لبكر �أبو زيد �ص .498 -496
وينظر ر�أي املانعني من التعزير باملال يف :حا�شية ابن عابدين ( ،)61/4حا�شية الد�سوقي( .)355/4
(� ((14أخرج���ه البخ���اري يف �صحيحه (مع فتح الباري) يف كت���اب املظامل /باب هل تك�سر الدنان التي فيها
خم���ر ( )121 /5رق���م  ،2477وم�سلم يف �صحيحه (مع �ش���رح النووي) يف كتاب ال�صيد /باب حترمي �أكل
حلم احلمر الإن�سية (  )94 /13رقم .4993
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ِ
وش�طر ِ
أجره�ا ،ومن منعها فإنّا ِ
ْ
“إبله َعزَ مة
ماله” .وقال م�رة:
منه
آخذوها ُ
ُ
فل�ه ُ
آلل ٍ
حيل ِ
م�ن عزم�ات ر ِّبنا ال ُّ
يشء” ( .)145وفيه داللة عىل جواز معاقبة
حممد ُ
من�ه ٌ
اإلمام بأخذ املال(.)146

ومم�ا يدخل يف العقوبات املالية عىل وجه التعزير ما يس�مى يف النظم احلارضة

بعقوبتي الغرامة واملصادرة.

-الغرامة :هي إلزام اجلاين بدفع مقدار من املال مقابل خمالفته.

وق�د تكون الغرامة ه�ي العقوبة األصلية الوحيدة كما يف إضعاف الغرم عىل

م�ن رسق م�ا دون النصاب أو من غري حرز أو الثمر املعلق قبل إحرازه ،حلديث

عم�رو ابن ش�عيب عن أبيه ع�ن جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رس�ول
أصاب بِ ِ
فيه من
اهلل صىل اهلل عليه وس�لم أنه ُس�ئل ع�ن الثمر املعلق فقال“ :م�ن
َ

ِ
متخذ ُخ ْبن ًة( )147فال يشء ِ
ٍ
ٍ
ٍ
فعليه غرامة
بيشء منه
خرج
حاج�ة غري
ذي
عليه ،ومن َ
ِمث ِ
ْلي�ه والعقوب�ة .)148( »...وقد تكون الغرامة مع غريها م�ن العقوبات األصلية
كاجللد مثال.

ولي�س للغرام�ة ح�دّ أدنى وال ح�دّ أعىل ،بل األم�ر فيها ُمف�وض إىل اجتهاد

(� ((14أخرجه �أحمد يف م�سنده واللفظ له( )241 /33رقم  20041عن بهز بن حكيم عن �أبيه عن جده ،و�أبو
داود يف �سنن���ه يف كت���اب ال���زكاة /ب���اب يف زكاة ال�سائمة (  )101 /2رق���م  ،1575والن�سائي يف �سننه يف كتاب
الزكاة /باب عقوبة مانع الزكاة ( )15 /5رقم  .2444وينظر يف �شرح احلديث :نيل الأوطار (.)147 ،146
( ((14ينظر املزيد يف الأمثلة على التعزير ب�أخذ املال يف  :الطرق احلكمية �صــ.226
( ((14ا ُ
خل ْبن���ة :معط���ف الإزار وط���رف الثوب� ،أي ال ي�أخذ من���ه يف ثوبه .ينظر :النهاية يف غريب احلديث
(.)9/2
(� ((14أخرج���ه �أب���و داود يف �سنن���ه واللف���ظ له يف كتاب احل���دود /باب ماال قطع في���ه (  )137 /4رقم ،4390
والن�سائ���ي يف �سنن���ه كتاب قطع ال�سارق /باب الثم���ر ي�سرق بعد �أن ن�ؤويه اجلرين (  )85 /8رقم .4958
وينظر يف �شرحه  :نيل الأوطار ( .)153،152 /7
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القايض حيكم فيها بالقدر املناسب حلال املجرم واجلريمة(.)149

-املصادرة :يقصد هبا أخذ األش�ياء التي تكون يف حيازة اجلاين أثناء جريمته،

وقد تتناول ماله صلة بارتكاب اجلريمة.

وقد ثبتت العقوبة باملصادرة يف الترشيع اإلسالمي يف كثري من اجلرائم ،منها:

-أخذ شطر مال مانع الزكاة.

مر معنا كيف صادر
-مصادرة أموال الوالة التي كثرت بسبب واليتهم ،وقد ّ

اخلليف�ة عم�ر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه ألموال لعامله ،كام فع�ل مع أيب هريرة،

وسعد بن أيب وقاص وعمرو بن العاص رضوان اهلل عليهم أمجعني(.)150

واملص�ادرة يف نظ�ر الباح�ث عقوب�ة مناس�بة لكثري م�ن اجلرائ�م التي حرص

مرتكبوه�ا عىل احلص�ول عىل املال ولو بطريقة غري مرشوع�ة ،فيعاقبون بنقيض
قصدهم وهو مصادرة األموال التي أخذوها بغري حق.

ثالثا :العزل من الوالية:

يقص�د ب�ه حرمان العام�ل من واليت�ه؛ إلخالل�ه بمس�ؤولياهتا ،وتقصريه يف

واجباهتا.

إن احل�رص عىل اختيار العامل أو املوظف ال�ذي تتوفر فيه الصفات املطلوبة
ملنع الفساد واحلدّ منه ،يستلزم أيض ًا بذل اجلهد يف متابعته وحماسبته عىل تقصريه

يف أداء واجبات�ه وأعامله والقيام بعزله متى اس�توجب األم�ر ذلك.ومن األمثلة

عىل ذلك كتب صاحب أرمينية إىل أيب جعفر املنصور :إن اجلند قد شغبوا عليه،
( ((14ينظر :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي �صــ.706،705
( ((15ينظر� :ص ــ 33من هذا البحث.
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وكسروا أقفال بيت املال ،وأخذوا ما فيه ،فوقع يف كتابه :اعت ِزل عملنا مذموم ًا،

وعرف اخلليفة عمر بن اخلطاب
فلو عقلت مل يشغبوا ،ولو قويت مل ينتهبوا(ُ .)151

ريض اهلل عن�ه بدقة حماس�بته وتتبعه ألخب�ار الوالة ،فكان يرس�ل العيون ليأتوه
بأخب�ار ال�والة واألمراء يف األمصار ،وأثر عنه أن�ه كان يقول :أيام عامل يل ظلم
أحد ًا فبلغني ْ
مظلم ُت ُه فلم ُأغيرِّ ها فأنا ظلمته(.)152

إىل غري ذلك من العقوبات التعزيرية القديم منها واملستجد يف العرص احلارض
مم�ا ه�و موكل الجتهاد القايض وفق ما يراه من حال اجلاين ِ
وع َظم ُجرم أو ُصغْ ر
اجلريمة وما حيقق املصلحة املعتربة من التعزير.

العقوبات التعزيرية في النظام السعودي:

ومل�ا كان ه�ذا البحث يف الفس�اد املايلّ ،
ف�إن الناظر يف صور الفس�اد املايل من

رش�وة ،واختلاس ،وغريها من صور االعت�داء عىل املال الع�ام تدخل كلها يف
نط�اق األفعال املوجب�ة للتعزير(غري الرسقة) ،لذا فقد َعنِيت الس�لطة التنظيمية
يف اململكة العربية الس�عودية بتقرير العقوبات عىل مثل هذه اجلرائم .فكان أول
نظام خاص بجرائم االعتداء عىل املال العام هو املرسوم امللكي رقم  43الصادر

نص عىل جرائم االختالس أو التبديد أو التفريط
يف 1377/11/29هـ ،الذي ّ
نص هذا املرس�وم عىل جرائم أخرى
يف األم�وال العامة رصف ًا أو صيانة ،كذلك ّ
كالرش�وة وقب�ول اهلدية واإلكراميات ،واس�تغالل نف�وذ الوظيف�ة( .)153جاء يف
املادة الثانية من هذا املرس�وم( :يعاقب بالس�جن مدة ال تزيد عن عرش س�نوات

( ((15ينظر :تاريخ الطربي ( .)97 /8
( ((15ينظر :الطبقات الكربى البن �سعد ( .)232 /3
( ((15ينظر :جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية /لفتوح ال�شاذيل �ص ــ.227
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أو بغرام�ة ال تزي�د عن عرشين ألف ري�ال ،كل موظف يثب�ت ارتكابه إلحدى

اجلرائ�م التالية .)...وال ش�ك أن احلكم هبذه العقوبة يس�تتبع عزل املوظف من
وظيفت�ه؛ باعتبار أن جريمة االختالس من اجلرائم املخلة بالرشف واألمانة ،كام
يستتبع أيض ًا ر ّد املال املختلس.
أم�ا ع�ن العقوب�ة املقررة جلريمة الرش�وة فهي الس�جن م�دة ال تتجاوز عرش

س�نوات ،وبغرامة ال تزيد عن مليون ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني .كذلك
يحُ ك�م بمصادرة امل�ال أو العطية التي ُق ِدمت كمكاف�أة للموظف .واعترب النظام

املوظف املستغل لنفوذه يف حكم املرتيش ،و ُيعاقب بنفس عقوبته املذكورة(. )154
المطلب الثالث
مقارنة بين ما جاءت به المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد
المالي ،وبين ما جاءت به الشريعة اإلسالمية
أوالً  :الجهود الدولية في مكافحة الفساد المالي:

اس�تحوذ موض�وع مكافحة الفس�اد امل�ايل اهتامم ًا م�ن الباحثين واملختصني
واملنظمات الدولي�ة املعني�ة بظاهرة الفس�اد،عىل نح�و مل يكن معه�ود ًا من قبل؛
وم�ر ّد ه�ذا االهتامم املتزايد يعود إىل تعاظم آثاره املدم�رة عىل احلياة االقتصادية

واالجتامعية والسياس�ية يف مجيع الدول ،وإن تف�اوت ذلك من دولة إىل أخرى،
ماسة إىل التعاون الدويل ملواجهة ظاهرة الفساد املايل ،بعد أن
وأصبحت احلاجة ّ

( ((15ينظ���ر :نظ���ام مكافح���ة الر�شوة باململكة العربية ال�سعودية ال�صادر باملر�س���وم امللكي( م )36 /وتاريخ
1412/12 /29هـ.
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أصبح ُينظر إليه اآلن عىل أنه مشكلة عاملية.

وقد تعددت يف اآلونة األخرية اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة الفساد ،والتي

قامت هبا منظامت دولية عديدة ،ويمكن إجياز أبرز هذه اجلهود فيام ييل:

-1منظمة األمم المتحدة:

تس�اهم األمم املتحدة عىل خمتلف مستوياهتا اإلدارية بجهود مكافحة الفساد،

إذ تب ّنت اجلمعية العامة قرارين يف هذا الشأن عام  ،1996للقناعة التامة بخطورة

الفس�اد وم�ا له من خماط�ر وهتديد على اس�تقرار وأم�ن املجتمعات.كام وقعت
عام 2003اتفاقية مكافحة الفساد ،وتلزم هذه االتفاقية الدول التي توقع عليها
بتجريم ومقاضاة أعامل الرش�وة واالختالس وغس�ل األموال وإساءة استعامل
الس�لطة واإلثراء غري املرشوع .كام تلزم الدول األطراف بإنش�اء هيئة أو هيئات

تت�وىل من�ع الفس�اد ،بحي�ث تتمت�ع باالس�تقاللية ،وأن تتوافر هل�ا الصالحيات
واملوارد املادية والبرشية(. )155

-2صندوق النقد الدولي:

ه�و وكالة متخصصة م�ن منظومة (بريتونوودز) تابعة لألمم املتحدة ،أنش�ئ

بموجب معاهدة دولية عام  ،1945يتم من خالله التعاون النقدي عىل املستوى
الدويل ،ويضم الصندوق يف عضويته  188بلد ًا عضو ًا ،ويتمثل الغرض الرئييس
من الصندوق احلفاظ عىل استقرار النظام النقدي الدويل.

( ((15ينظ���ر :م���واد ه���ذه االتفاقي���ة يف :موق���ع الأم���م املتح���دة الإلك�ت�روين www.un.org/ar/
 ،aboutun/termsالف�س���اد �آث���اره االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة و�سب���ل مكافحته �صـ���ـ� ،5سل�سلة
اخلال�صة املركزة التابع للم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار على �شبكة الإنرتنت www.iaigc.
.net
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ومن أهم أنشطة صندوق النقد الدويل:

-تقدي�م املش�ورة للبلدان األعض�اء حول اعتامد السياس�ات الت�ي يمكن أن

تساعد عىل منع وقوع األزمات املالية ،أو حلها عند وقوعها.

إتاح�ة التمويل بصفة مؤقتة للبلدان األعضاء؛ ملس�اعدهتا يف ّحل مش�اكلها

املالية.

وتعدّ الضوابط املتعلقة بتقديم القروض واملساعدات التي أعلن عنها الصندوق

عام  1997متشددة؛ إذ أكد أنه سيوقف أو يعلق مساعداته املالية ألي دولة يثبت
أن الفساد احلكومي فيها يعوق اجلهود اخلاصة بتجاوز مشاكلها االقتصادية(. )156

ثالثا :البنك الدولي:

هو إحدى املؤسس�ات اخلمس التي يتألف منها البنك الدويل ،تم إنشاؤه عام
 1944إث�ر اتفاقي�ة (بريتونوودز) ،ويضم يف عضويت�ه  187بلد ًا ،ومن أهداف

ه�ذا البن�ك :متويل املش�اريع التنموية االقتصادي�ة للدول األعض�اء ،كام وضع
البنك عدد ًا من االستراتيجيات ملساعدة الدول يف مواجهة الفساد ،وهي تضم
أربعة حماور رئيسية هي:

-منع أشكال االحتيال والفساد يف كافة املرشوعات املمولة من قبل البنك.

تقديم العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد.-عدُّ مكافحة الفس�اد رشط ًا أساسي ًا لتقديم خدمات البنك الدويل يف جماالت

رسم اسرتاتيجيات املساعدة ،وحتديد رشوط ومعايري اإلقراض.

( ((15ينظ���ر :الف�س���اد� :آث���اره االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة و�سب���ل مكافحت���ه �صـ���ـ ،6وموقع �صن���دوق النقد
الدويل على �شبكة الإنرتنت .www.imf.org
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-تقديم العون والدعم للجهود الدولية ملكافحة الفساد(. )157

رابعاً  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:

يرجع تاريخ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إىل هيئة التعاون االقتصادي

األورويب ،والتي أنش�ئت ع�ام  ،1947وبعد ذلك بعدة س�نوات ،تم تغيري هذا

االس�م يف عام  1961بش�كل رس�مي إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وهتدف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إىل دعم حكومات الدول األعضاء

يف تطوي�ر السياس�ات وحتقي�ق التع�اون االقتص�ادي والتنمية وتب�ادل اخلربات

والتجارب الناجحة يف املجاالت املتعلقة بأنش�طة التعليم ،والصحة ،والزراعة،
والتجارة وغريها.

وتعترب جهود هذه املنظمة من أهم وأشمل املبادرات الدولية ملكافحة الفساد،

ففي عام 1997أبرمت االتفاقية الدولية ملكافحة الرش�وة ،ووقعت عليها مجيع

ال�دول األعض�اء يف املنظمة وعددها(  )29دول�ة ،إضافة إىل (  ) 5دول من غري
األعضاء يف املنظمة ،وتش�كل هذه االتفاقية قانون ًا ملزم ًا لتجريم تقديم الرش�وة
من قبل الرشكات يف الدول املوقعة عىل االتفاقية للموظفني الرسميني يف الدول
األخرى(. )158

خامساً  :منظمة الشفافية الدولية:

أنش�ئت عام 1993وهي منظمة غري حكومية ،ال تعمل من أجل الربح ،وإنام
( ((15ينظ���ر :الف�س���اد� :آث���اره االجتماعية واالقت�صادية و�سبل مكافحته �ص���ـ ،5وموقع البنك الدويل على
�شبكة الإنرتنت.www.world bank.org
( ((15ينظ���ر :الف�س���اد� :آث���اره االجتماعية واالقت�صادية و�سبل مكافحته �ص���ـ ،6وموقع املنظمة على �شبكة
الإنرتنت www.oecd.org
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تكرس جهودها للحدّ من الفس�اد .وتعدّ هذه املنظمة من أكثر املنظامت األهلية
نشاط ًا وفعالية يف جمال مكافحة الفساد دولي ًا وقومي ًا.

وهدفها حماولة إجياد قاعدة دولية للتعاون بني الدول يف جمال مكافحة الفس�اد

املايل ،وذلك من خالل فروعها املنترشة يف العديد من دول العامل.
وق�د وضعت هذه املنظمة ميثاق ًا ملكافحة الرش�وة يف عق�ود الصفقات العامة

الكبرية ،وبناء عىل هذا امليثاق تلتزم كل األطراف بعدم احلصول عىل أي ش�كل

من أشكال التسهيالت أو الرشوة ،وإذا خالف أي طرف هذا امليثاق يتم وضعه
عىل القائمة السوداء لألنشطة التي تتسم بالفساد ،كام يتم استبعاده من احلصول

عىل أي عقود مستقبلية.

وم�ن أه�م اخلط�وات التي قام�ت هبا ه�ذه املنظمة يف جم�ال مكافحة الفس�اد

املاليوضع مؤرش دويل لقياس الفساد حتدثه كل مخس سنوات ،وقد أصبح يغطي

( )146دول�ة بينه�ا ( )16دول�ة عربية يف العاملُ ،يس�مى :م�ؤرش النزاهة ،حيث
حتتل الدولة األكثر فساد ًا املركز األخري واألقل فساد ًا املركز األول(. )159
مؤشر «الشفافية الدولية» للفساد في الدول العربية

احتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل عربي ًا ،واملركز 25عاملي ًا،
وجاءت قط�ر الثانية عربي ًا ،واملركز 26عاملي ًا ،والثالث عربي ًا لكل من البحرين،
واألردن ،واململك�ة العربي�ة الس�عودية ،واشتركوا مجيع� ًا يف املرك�ز  55عاملي ًا،
ث�م س�لطنة عمان ،والكوي�ت ،يف املركزي�ن الرابع واخلام�س عربي� ًا واملركزين

( ((15ينظ���ر :الف�س���اد� :آث���اره االجتماعية واالقت�صادية و�سبل مكافحته �ص���ـ  ،7وموقع املنظمة على �شبكة
الإنرتنت .www.transparen.org
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ً
عاملي�ا ،ث�م بع�د ذلك تون�س ،واملغرب ،ومصر ،واجلزائ�ر ،يف املراكز
67،64
 100،94،80،79عىل التوايل ،ويف املراكز األخرية عربي ًا وعاملي ًا جاءت سوريا،
واليمن ،وليبيا ،والعراق ،والسودان ،ثم الصومال(. )160

جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد المالي

تبذل اململكة العربية الس�عودية جهود ًا كبرية ملكافحة الفساد املايل والتصدي
ل�ه؛ انطالق� ًا من متس�كها بالدين اإلسلامي ،إذ نص�ت املادة األوىل م�ن النظام
األس�ايس للحك�م »:أن اململك�ة العربية الس�عودية دولة عربية إسلامية ،ذات
س�يادة تامة دينها اإلسلام ،ودس�تورها كتاب اهلل تعاىل ،وس�نة رسوله صىل اهلل
علي�ه وس�لم» .كام نصت املادة الس�ابعة من نظ�ام احلكم أنه “يس�تمد احلكم يف

اململك�ة العربية الس�عودية س�لطته من كتاب اهلل تعاىل ،وس�نة رس�وله صىل اهلل

عليه وسلم ومها احلاكامن عىل هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة” .لذا فإن مفهوم
النزاه�ة ،ومكافحة الفس�اد ليس�ت بجديدة على أنظمة اململك�ة وتعليامهتا .كام
أف�رد النظ�ام باب ًا خاص ًا بأجهزة الرقابة (الباب الثام�ن) وهو من األجهزة املعنية

بمكافحة الفساد املايل( .النظام األسايس للحكم1412 ،هـ).

وتتمثل األجهزة الرقابية املركزية يف اململكة العربية السعودية يف:

-وزارة الداخلي�ة– املديرية العامة للمباح�ث (املباحث اإلدارية) :ومن أبرز

مهامها :مكافحة الفس�اد املايل واإلداري ،وس�وء اس�تغالل الس�لطة ،وإحباط

عمليات الرشاوي ،وكل ما يتعلق باألمور املالية.

( ((16ينظ���ر :تقري���ر بعنوان (م�ؤ�شر مدركات الف�ساد  2014قراءة ومراجعة ) على موقع املنظمة العربية
ملكافحة الف�ساد .http://arabanticorruption.org
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-وح�دة التحري�ات املالية :وهي وحدة إدارية تابعة ل�وزارة الداخلية مرتبطة

بصاح�ب الس�مو امللك�ي مس�اعد وزي�ر الداخلية للش�ؤون األمني�ة .ومهمتها
األساس�ية تلق�ي البالغ�ات ع�ن املعاملات املالية املش�بوهة وحتليله�ا وإعداد

التقارير عنها وإحالتها للجهات املختصة.

-دي�وان املظامل :هو هيئة قضاء إداري مس�تقلة يرتبط مبارشة بامللك بموجب

صدور املرسوم امللكي رقم (م )51 /بتاريخ 1402/7 /17هـ ،يسعى إلرساء
الع�دل واإلنص�اف والرقاب�ة القضائي�ة الفاعل�ة على أعمال اإلدارة من خالل
الدعاوى املاثلة أمامه .وتتكون حماكم الديوان استناد ًا للامدة ( )8من نظامه من:

املحاكم اإلدارية العليا ،حماكم االس�تئناف اإلدارية ،واملحاكم اإلدارية ،وختتص
ً
وفق�ا للامدة ( )13من نظام الديوان بالفص�ل يف الدعاوى املرفوعة من
األخيرة
اجلهة املختصة ضد املتهمني بارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف نظام مكافحة

الرشوة والتزوير ومبارشة األموال العامة.

-هيئة الرقابة والتحقيق :أنشئت اهليئة بموجب املرسوم امللكي رقم م 7بتاريخ

1391/2/1ه�ـ ،الص�ادر بنظ�ام تأدي�ب املوظفني وه�ي هيئة مس�تقلة ترتبط

مبارشة برئيس جملس الوزراء ،وختتص بالرقابة عىل أداء املوظفني .وتشمل:
-الرقابة املالية :وختتص بدراسة القضايا التي تتناول املخالفات املالية.

-وح�دة املراجع�ة الداخلية :وختت�ص بحامية األم�وال واملمتل�كات العامة.

واحلد من وقوع الغش واألخطاء فيها.

-هيئ�ة التحقيق واالدعاء العام :أنش�ئت بموجب املرس�وم امللكي (م)56 /

تاري�خ 1409/10/24ه�ـ .وختت�ص بالتحقي�ق يف اجلرائم اجلنائية كالرش�وة
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والتزوير.

-دي�وان املراقبة العام�ة :هو جهاز مس�تقل مرجعه خ�ادم احلرمني الرشيفني

بموجب املرس�وم امللكي رقم م 9وتاري�خ 1391/2/11هـ ،وخيتص بالرقابة
الالحق�ة على مجيع إي�رادات الدولة ومرصوفاهت�ا ،وكذلك مراقب�ة كافة أموال
الدول�ة الثابت�ة واملنقول�ة ،ومراقب�ة حس�ن اس�تعامل ه�ذه األموال واس�تغالهلا

واملحافظة عليها.

-وزارة املالي�ة :متارس وزارة املالي�ة دورها الرقايب عىل إيرادات ومرصوفات

الدولة بشكل رئييس عن طريق اإلرشاف واملراقبة ،وتطبيق األنظمة والترشيعات
ذات العالقة الصادرة من املؤسسات واجلهات احلكومية.

-وزارة الع�دل :وم�ن مهامه�ا اإلرشاف والتفتي�ش ال�دوري واملفاجئ عىل

مجي�ع األعامل املالية واإلداري�ة يف الوزارة واملحاكم للتأكد من التزامها باألنظمة
واللوائح النافذة ،وكذلك كشف حاالت صكوك األرايض املزورة.

-اهليئ�ة الوطنية ملكافحة الفس�اد (نزاهة) ( :)161نش�أت بموجب األمر امللكي

رق�م أ 65/تاري�خ 1432/4/13ه�ـ حلامية النزاه�ة ،وتعزيز مبدأ الش�فافية،

ومكافحة الفساد املايل واإلداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ،وهلا يف سبيل
حتقيق ذلك االختصاصات التالية:

-1متابعة تنفيذ األوامر والتعليامت املتعلقة بالشأن العام ،ومصالح املواطنني

بام يضمن االلتزام هبا.

-2التحري عن أوجه الفساد املايل واإلداري يف عقود األشغال العامة ،وعقود

( ((16ينظر :املوقع الإلكرتوين للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ./www.nazaha.gov.sa
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التشغيل والصيانة ،وغريها من العقود املتعلقة بالشأن العام ،ومصالح املواطنني،

واختاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف شأن أي عقد يتبني أنه ينطوي عىل فساد.

-3إحال�ة املخالف�ات والتج�اوزات املتعلق�ة بالفس�اد امل�ايل واإلداري عن�د

اكتش�افها إىل اجلهات الرقابية ،أو جهات التحقيق بحس�ب األحوال ،مع إبالغ
رئي�س اهليئ�ة – الت�ي يتبعها املوظ�ف املخالف -بذل�ك ،وللهيئ�ة االطالع عىل
جمريات التحقيق ومتابعة سري اإلجراءات يف هذا الشأن.

-4العمل عىل حتقيق األهداف الواردة يف االسرتاتيجية الوطنية حلامية النزاهة

ومكافحة الفساد ،ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية.

-5تش�جيع جه�ود القطاعني الع�ام واخلاص عىل تبني خط�ط وبرامج حلامية

النزاهة ومكافحة الفساد ،ومتابعة تنفيذها ،وتقويم براجمها.

-6متابعة استرداد األموال والعائدات الناجتة من جرائم الفس�اد مع اجلهات

املختصة.

-7مراجع�ة أس�اليب العمل وإجراءات�ه يف اجلهات املش�مولة باختصاصات

اهليئة ،هبدف حتقيق نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إىل الفساد.

-8اقتراح األنظم�ة والسياس�ات الالزم�ة ملنع الفس�اد ومكافحت�ه ،وإجراء

مراجعة دورية لألنظمة واللوائح ذات الصلة.

-9إع�داد الضواب�ط الالزم�ة للإدالء بإقرارات الذم�ة املالية ،وأداء القس�م

الوظيفي ،لبعض فئات العاملني يف الدولة ،ورفعها للملك للنظر يف اعتامدها.

-10متابعة مدى قيام األجهزة املش�مولة باختصاص�ات اهليئة بام جيب عليها

إزاء تطبيق األنظمة املجرمة للفساد املايل واإلداري.
184

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .هيفاء بنت أحمد باخشوين

-11متابع�ة تنفيذ االلتزام�ات الواردة يف االتفاقيات الدولي�ة املتعلقة بحامية

النزاهة ومكافحة الفساد.

-12توفير قن�وات اتص�ال مبارشة م�ع اجلمه�ور لتلق�ي بالغاهت�م املتعلقة

بترصفات منطوية عىل فساد ،والتحقق من صحتها.

-13العمل مع اجلهات املعنية ،ومؤسسات املجتمع املدين عىل تنمية الشعور

باملواطنة وبأمهية محاية املال العام ،واملرافق واملمتلكات العامة.

-14تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من اجلهات املشمولة باختصاصات

اهليئة ،ودراستها وإعداد البيانات التحليلية يف شأهنا.

-15دعم إجراءات البحوث والدراس�ات املتعلق�ة بحامية النزاهة ومكافحة

الفس�اد ،وح�ث اجله�ات املعني�ة ،ومراك�ز البح�وث املتخصصة ومؤسس�ات

املجتمع املدين لإلسهام يف ذلك.

-16نرش الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره ،وبأمهية محاية النزاهة،

وتعزيز الرقابة الذاتية ،وثقافة عدم التسامح مع الفساد.

-17متثي�ل اململك�ة يف املؤمترات واملحاف�ل الدولية املتعلقة بالش�فافية ومحاية

النزاه�ة ومكافحة الفس�اد ،والتعاون مع اهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية
يف هذا املجال.

ثانياً  :تميز الشريعة اإلسالمية عن غيرها من الشرائع األخرى في مجال
مكافحة الفساد المالي:

من خالل عرض ما س�بق ،يتبين لنا تزايد اهتامم املنظمات الدولية بموضوع

الفس�اد املايل وسبل مكافحته؛ لتأثريه الكبري عىل مسرية األمم واملجتمعات ،وملا
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ل�ه من انعكاس�ات عىل خمتلف جوان�ب احلياة .إال أنه يف احلقيق�ة تبقى الرشيعة

اإلسلامية متميزة عن غريها من الرشائع األخرى والقوانني الوضعية ،وهذا ما
ملسته يف عدة جوانب منها:

أن الرشيعة اإلسالمية حتارب الفساد املايل طاعة هلل جل وعال ولرسوله صىلاهلل عليه وس�لم ،ولذلك حتقق هل�ا املصالح الدينية والدنيوية ً
مع�ا .بينام الرشائع

الوضعي�ة حتارب الفس�اد املايل خوف ًا على مصاحلها الدنيوية فق�ط ،وهلذا كانت
مكافحتها للفساد املايل حمدودة ،وال تنطبق إال عىل صور حمدودة منه ،فالربا مث ً
ال

ال ت�كاد جتد ل�ه نص ًا يف اتفاقية األمم املتحدة يمن�ع التعامل به ،كيف ال وفوائده
حتقق هلم املكاسب واألرباح الزائلة.

-كذل�ك متي�زت الرشيعة اإلسلامية يف حرصها الش�ديد على املال الع�ام ،بحاميته

وحتري�م االعت�داء عليه بجميع أش�كال وصور االعتداء .وحس�بك يف ذلك قوله صىل
رمة ِ
كح ِ
اهلل عليه وسلمَّ :
َ
يومكم هذا،
«فإن دما َءكم وأموا َلكم
وأعراضكم عليكم ٌ
حرام ُ

يف ِ
بلدكم هذا ،يف ش�ه ِركم هذا ،. )162( »...وقوله صىل اهلل عليه وس�لمَ « :من ُقتِل َ
دون
ِ
ماله فهو َشهيد” ( .)163وهو تنويه بشأن حفظ املال وحافظه وعظم شأن املعتدي عليه.

وإذا كان ذلك حكم حفظ مال األفراد ،فحفظ مال األمة أجل وأعظم ،كام أن حفظ

األموال الفردية يؤول إىل حفظ مال األمة ،وبه حيصل الكل بحصول أجزائه(. )164

-تنفرد الرشيعة اإلسلامية يف كوهنا ختاطب الضمريوتوقظه وترغبه يف اخلري

( ((16تقدم تخريجه �صـ ــ 10من هذا البحث.
(� ((16أخرجه البخاري يف �صحيحه (مع فتح الباري) يف كتاب املظامل /باب من قاتل دون ماله ( )123 /5
رق���م  ،2480وم�سل���م يف �صحيح���ه (مع �شرح النووي) كتاب الإميان /باب الدليل على �أن من ق�صد �أخذ
مال غريه بغري حق ( )344-343 /2رقم .359
( ((16ينظر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية /للطاهر ابن عا�شور �صــ.379 ،235
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وتنف�ره م�ن الرش ،وال تقترص عىل ذك�ر العقوبات الدنيوية فحس�ب ،بل مجعت

بين العق�اب الدنيوي(وه�و العقوب�ات املق�ررة ل�كل جريم�ة) وبين العقاب
األخروي(وهو الوعيد الشديد للمفسدين واملجرمني).

متيزت الرشيعة اإلسلامية ع�ن غريها من الترشيع�ات والقوانني الوضعيةيف أهن�ا مل تع�ول كثير ًا عىل احل�دود والعقوب�ات يف مكافح�ة الفس�اد؛ ألن هذه
العقوب�ات وإن كانت حتدّ من الفس�اد واالنحراف الظاه�ر ،لكنها قد ال حتدّ من
الفس�اد ال�ذي حتجبه اجلدران ،لذا حرص اإلسلام عىل غرس كثير من املعاين

الرتبوي�ة القائم�ة عىل املس�ؤولية عن األفعال الت�ي يفعلها اإلنس�ان ،قال تعاىل:

ﭽﰅﰆ ﰇ ﰈﰉﭼ املدثر.٣٨ :

-متيزت الرشيعة اإلسلامية يف حتقيق التوازن بني املادة والروح ،بني احلقوق

والواجب�ات؛ ألهنا تدفع اإلنس�ان نحو العمل وتذكره ب�أن العمل إنام هو عبادة
هلل تع�اىل ،وإن من رشوط صحة العب�ادة اإلخالص ،وموافقة العمل لرشع اهلل،

وه�ذا جيعله يتغلب عىل دواعي اهلوى الذي جيره نحو الفس�اد واخليانة ،ويزيده
جترد ًا ونزاهة وإتقان ًا يف عمله.
-متيزت الرشيعة اإلسالمية يف أهنا مل تقترص يف مكافحة الفساد املايل عىل إنشاء

هيئ�ات خاصة متنعه ،بل هي ترشك مجيع أف�راد املجتمع يف اإلبالغ عنه ملحاربته
والتص�دي له ،وذلك باألمر باملع�روف والنهي عن املنك�ر ،قال تعاىل:ﭽﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

آل عمران.١٠٤ :والدولة هي التي تتصدى هلذا األمر بتنظيمه ،وتعيني ما ُيعرف
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باملحتسبني الذين يأخذون عىل عاتقهم أيض ًا مراقبة إيراداهتا ومرصوفاهتا(. )165

هذا ما تيرس إيراده ،وحس�ب القالدة ما أحاط بالعنق ،وإن كان الباحث يرى

أن الف�ارق عظي�م ،والتباين واضح وكبري بني ما جاءت به الرشيعة اخلالدة ،وما

جاءت به القوانني الوضعية القارصة.
واهلل تعاىل أعلم.

الخاتمـــــة

احلمد هلل وكفى ،وصالة وسلام ًا عىل عباده الذي�ن اصطفى ،فأمحد اهلل تعاىل

أن وفقني إلمتام هذا البحث ،وعرض مسائله وبيان أحكامه ،ويف ختامه أسجل
هنا أبرز النتائج التي توصلت إليها ،ومن أبرزها ما ييل:

-1الفس�اد ظاهرة عاملية؛ تشكو منه كل الدول واملجتمعات ،ملا له من أخطار

عل األمن االجتامعي ،والنمو االقتصادي ،واالستقرار السيايس.

-2مفهوم الفس�اد يف اإلسالم واس�ع؛ وال يقترص عل اجلانب االقتصادي أو

الس�يايس أو اإلداري أو االجتامع�ي فق�ط ،بل يمكن أن يدخ�ل يف مجيع مناحي
احلياة ،واإلنسان هو الذي حيدثه.

-3يستخدم القرآن لفظ الفساد ومشتقاته لوصف كل سلوك أو فعل منحرف

أو غري صالح.

-4محاي�ة الرشيعة اإلسلامية للمال العام ،وحتريم كل ص�ور االعتداء عليه،

وترشيع العقوبات املناسبة حلاميته.

( ((16ينظ���ر مه���ام املحت�س���ب بالتف�صي���ل يف :احل�سب���ة يف الإ�سالم �ص16وم���ا بعدهاــ ،الأح���كام ال�سلطانية
للماوردي �ص ــ354وما بعدها.
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-5انفردت الرشيعة اإلسالمية عن غريها من الرشائع والقوانني الوضعية يف
حرصها الشديد عل التعامل مع املال سواء أكان عام ًا أم خاص ًا.

-6للفس�اد املايل صور وأنامط خمتلفة ،تتنوع بحسب البيئة والظروف املحيطة

به.

-7يعدّ الفس�اد يف اإلسلام من كبائر الذنوب أو املع�ايص ،وهو حمرم بإمجاع

العلامء.

-8تصدى اإلسلام ملحاربة الفس�اد واس�تئصاله ،وتقديم اآللي�ات الوقائية

والعالجية القتالعه من جذوره.

-9يعدّ الربا من أش�دّ صور الفس�اد املايل التي ينهى اإلسلام عنها ،ملا له من

أرضار جسيمة عىل الفرد واألمة.

-10من�ع اهلداي�ا (اإلكرامي�ات) الت�ي تقدم للموظفين واملس�ؤولني الكبار

والت�ي يقصد م�ن ورائها حتقيق أغ�راض ومآرب خاصة ،وهت�دف إىل املصانعة

واالستاملة.

-11على األم�ة ممثل�ة بالدول�ة ،وأه�ل احلكم�ة والرش�د مقاومة املفس�دين

وردعهم وإيقافهم عند حدودهم حتى ال يسترشي الفساد.

-12أمهي�ة تطبيق مبدأ إقرار الذم�ة املالية؛ كنظام إداري للتمحيص والتدقيق

واإلعالن عن الوضع املايل عند تعيني الوالة.

-13أمهي�ة حتدي�د الشروط واملعايري املوضوعي�ة والضوابط الالزمة لش�غل

الوظائف العامة يف الدولة.

-14احلرص عىل حتقيق كفاية أجر العامل مع األخذ يف االعتبار نوع العمل،
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وكفاءة العامل نفس�ه ،ومق�دار ما يبذله من اجلهد؛ حتى نس�د األبواب واملنافذ
عىل املفسدين الطامعني.

-15أمهية الوقوف عىل القواعد الفقهية املتعلقة بمكافحة الفساد املايل ،ملا هلا

من أثر كبري يف حتقيق املصالح ودرء املفاسد.

-16االستفادة من خربات الدول واملنظامت الدولية احلكومية وغري احلكومية

يف جمال مكافحة الفساد املايل.

-17تنمية الوازع الديني لدى املوظفني ،وغرس املفاهيم الدينية واألخالقية

الت�ي ت�ريب فيهم األمان�ة واإلخالص ،وتقدي�م املصلحة العام�ة للمجتمع عىل
املصلحة الشخصية.

وأما أبرز التوصيات:

الرس والعلن ،واحرتام املال العام؛ ألنه
-1التأكيد عىل أمهية خمافة اهلل تعاىل يف ّ

يف األساس مال اهلل.

-2أمهي�ة قي�ام أجهزة الدول�ة املعنية بالرقاب�ة املالية باملتابعة امليدانية لكش�ف

صور الفساد.

-3تفعيل دور وس�ائل اإلعالم يف نرش ثقافة النزاهة والشفافية ،ونرش الوعي

بمخاطر الفساد املايل.

-4إرشاك مؤسسات املجتمع املدين يف مكافحة الفساد املايل واإلبالغ عنه.
-5أمهية دراسة القواعد الفقهية واستثامرها يف جمال مكافحة الفساد املايل.

وآخر دعوانا ...أن احلمد هلل رب العاملني.
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