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الملخص

 من منظور القرآن،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر اإلصبلح اإلداري في مكافحة الفساد اإلداري
 ما ىو أثر اإلصبلح اإلداري في: وطرحت ىذه الدراسة السؤال التالي. و آليات القضاء عمى الفساد اإلداري،الكريم
مكافحة الفساد اإلداري من منظور القرآن الكريم؟؟ وما ىي آليات القضاء عمى الفساد؟؟ واعتمدت ىذه الدراسة عمى
 وتوصمت.المنيج االستنباطي حيث تم استنباط آليات اإلصبلح اإلداري لمكافحة الفساد اإلداري من القرآن الكريم
:الدراسة إلى عدة نتائج منيا
 وىذا األثر ضير واضحاً وجمياً من آيات القرآن،لئلصبلح اإلداري أثر قوي في عبلج الفساد اإلداري ومكافحتو

-

.الكريم
، لمسير في الطريق الصحيح والسميم وتحقيق األىداف، اإلصبلح اإلداري وسيمة وليس ىدف في حد ذاتو

-

.وصناعة ظروف بيئية مبلئمتو لمنع الفساد
 ولكن تحتاج إلى التعمق في، سنة3541 األساليب اإلدارية الحديثة المعاصرة تحدث عنيا القرآن الكريم منذ

-

.البحث في كنوز الق آرن الكريم لموصول إلييا
:وقدمت ىذه الدراسة مجموعة من التوصيات منيا
.توصي الدراسة بالعودة إلى منيج الحياة المستمدة من القرآن الكريم لئلصبلح اإلداري ولمكافحة الفساد اإلداري

-

.العمل عمى ترجمة ىذه االبحاث إلى عدة لغات لتستفيد منيا البشرية

-

Abstract
This study aimed to identify the impact of administrative reform in the fight against
administrative corruption, from the perspective of the Koran, and mechanisms to
eliminate administrative corruption. The study presented the following question: What is
the impact of administrative reform in the fight against administrative corruption from the
perspective of the Koran? What are the mechanisms to eliminate corruption ?? This study
was based on the deductive approach, where administrative reform mechanisms were
developed to combat administrative corruption from the Holy Quran. The study reached
several results, including:
- Administrative reform has a strong impact in the treatment of administrative corruption
and control, and this effect is clear and clear from the verses of the Koran.
- Administrative reform is a means rather than a goal in itself, to walk the right path and
achieve proper goals, and to create environmental conditions to prevent corruption.
- Contemporary modern administrative methods talked about by the Quran 1453 years
ago, but need to go deeper into the search of the treasures of the Holy Quran to reach
them.
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The study presented a number of recommendations, including:
- The study recommends a return to the curriculum of life derived from the Koran for
administrative reform and to combat administrative corruption.
- Work on translating these researches into several languages for the benefit of humanity.

أوالً :المقدمة:
ظاىرة الفساد اإلداري ظاىرة عالمية شديدة االنتشار ذات جذور عميقة تأخذ ابعاداً واسعة تتداخل
فييا عوامل مختمفة يصعب التمييز بينيا ،وتختمف درجة شموليتيا من مجتمع إلى آخر ،وتطال آثار
ىذه الظاىرة كل مقومات الحياة لعموم أبناء

المجتمع (.األقرع،

مضاد اإلصبلح وحقيقة العدول عن االستقامة إلى

 ،)3131باإلضافة إلى أن الفساد ىو

ضدىا (.معابرة)54 :3133 ،

تعتبر ظاىرة الفساد

اإلداري ليست ظاىرة جديدة عابرة سرعان ما تختفي ،و إنما ىي ظاىرة مستمرة يتفاوت حجميا من
دولة إلى أخرى ومن قطاع ألخر داخل الدولة الواحدة .ولقد عانت المجتمعات من جراء الفساد
اإلداري وانعكاساتو السمبية عمى االقتصاد و المجتمع ،فيو يعرقل النمو االقتصادي و االجتماعي
ويفقد الحاضر ويجني عمى المستقبل .واخطر ما يصيب المجتمع من الفساد اإلداري الخمل الكبير
الذي يصيب أخبلقيات العمل وقيم المجتمع وسيادة حالة ذىنية لدى األفراد والمجتمعات نوع الفساد
وتجد لو الذرائع الستم ارره و اتساع نطاقو في

الحياة (.الشمري ،الفتيمي.)3133:33،

لذلك اصبح من المسممات المتفق عمييا ضرورة محاربة الفساد بكافة أشكالو ،عن طريق قيام
الدولة بالوفاء بحاجات المجتمع ،و االرتقاء بأفراده إلى مدارج متقدمة من العيش الكريم والحياة
االمنية ،من خبلل اشباع حاجاتيم ورغباتيم وطموحاتيم المتزايدة المتعددة والمتباينة ،اآلنية منيا
والمستقبمية ،لذلك دفع ىذا الدول المعاصرة إلى وضع أسس و أطر اإلصبلح اإلداري ،و التطوير
االداري والتنمية االدارية ،وىذه انعكاسات لمحاوالت لرفع مستويات االداء المتدنية إلى مستوى
األىداف الموضوعة

ليا(.عارف)3111:5 ،

ك
والشريعة االسبلمية شريعة اليداية والصبلح ،وفييا الخير كمو ،فقد قال تعالى(( َوَن َّزْل َنا َعمَْي َ
ٍ ِ
ِ
اْل ِكتَ ِ
اب تِ ْب َياناً لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء) ( سورة النحل ،آية  )98فيو تبيانا لمحق من الباطل
اب ت ْب َي ًانا ل ُك ِّل َش ْيء اْلكتَ َ
َ
 ،ولمخير من الشر ،ولمصبلح من الفساد ( .معابرة .)34 :3133،لذلك جاءت ىذه الدراسة لتسميط
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الضوء عمى و معرفة كيف آليات اإلصبلح اإلداري تؤثر عمى مكافحة الفساد اإلداري المستقاه من
القرآن الكريم ،الذي يصمح لكل زمان ومكان ،ولكل ضرر يصيب المجتمع فيو العبلج الشافي و
الكافي ألي خمل يعتري المجتمع المسمم.
** سؤال الدراسة :تعمل ىذه الدراسة عمى البحث عن دور اإلصبلح اإلداري في مكافحة الفساد اإلداري
من خبلل تفسير اآليات القرآنية الدالة عمى ذلك ،لذلك جاء سؤال الدراسة:
ما ىو أثر اإلصبلح اإلداري في مكافحة الفساد اإلداري؟ وكيف قدم القرآن الكريم آليات لمقضاء عمى
الفساد اإلداري وترسيخ اإلصبلح في مجال االدارة؟؟
**أىداف الدراسة :تيدف ىذه الدراسة إلى:
-3التعرف عمى مفيوم اإلصبلح االداري والفساد اإلداري.
-3ربط عمم اإلدارة الحديث مع القرآن الكريم.
-1التوصل آلليات اإلصبلح اإلداري لمواجية الفساد اإلداري وذلك باالستدالل عمييا من آيات القرآن
الكريم.
-4تزويد المكتبة العربية واالسبلمية بيكذا دراسات تبحر في كنوز القرآن الكريم.
**أىمية الدراسة:
تظير أىمية ىذه الدراسة في تسميطيا الضوء عمى ربط موضوعين نوعيين بالقرآن الكريم اإلصبلح
اإلداري والفساد اإلداري المستشري في مؤسسات المجتمعات العربية ،مع آيات القرآن الكريم ،لمبحث عن
آليات استخدام اإلصبلح اإلداري لمكافحة الفساد اإلداري ،وتعتبر ىذه الدراسة من المحاوالت القميمة التي
طرقت ىذا المجال.
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**منيجية الدراسة :اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج االستنباطي ،حيث تم استنباط آليات اإلصبلح اإلداري
ودورىا في القضاء عمى الفساد اإلداري من آيات القرآن الكريم ،واعتمدت ىذه الدراسة عمى مصادر جمع
البيانات الثانوية وذلك باستعراض ما كتب في الكتب والمراجع وشبكة األنترنت في ىذا المجال.
**الدراسات السابقة:
دراسة (بوشبلغم،حنان )3135،بعنوان ( دور أخبلقيات االعمال في مكافحة الفساد اإلداري فيالمؤسسة االقتصادية )
بالنظر إلى موضوع أخبلقيات االعمال واالىتمام المتزايد بو في السنوات االخيرة نتيجة ألسباب عديدة،
يقع في مقدمتيا تزايد الفضائح االخبلقية والمعايير التي تعتمدىا إدارة االعمال بعيداً عن إطار اخبلقي
شفاف ،وعميو فإن الفساد اإلداري من بين المشكل الرئيسية التي من الضروري معالجتيا .وتعتبر ظاىرة
اء كانت متقدمة أو متخمفة ،التي تؤثر
الفساد إحدى اآلفات المستعصية التي تيدد الدول و المجتمعات سو ً

سمبياً عمى برامج التنمية المسطرة من قبل الحكومات ،ومن المنطمق ىذا تم التطرق إلى األليات و

اإلجراءات المتخذة من طرف الدولة لمكافحة ىذه الظاىرة.
دراسة ( كنعان ،نواف  )3115 ،بعنوان ( الفساد اإلداري المالي ،أسبابو ،أثاره ،وسائل مكافحتو)ىدف ىذا البحث إلى وصف وتحميل ظاىرة الفساد اإلداري و المالي من جميع جوانبو وذلك بتوضيح
اىمية مكافحة الفساد في االسبلم واالتفاقيات الدولية ،وأسباب الفساد كالرشوة واالختبلس و غسيل
االموال ،واستغبلل نفوذ الوظيفة و آثار الفساد عمى التنمية و اإلصبلح اإلداري و االقتصادي
واألوضاع االجتماعية واالمنية ووسائل مكافحة الفساد ،وكان من توصيات ىذه الدراسة :تأسيس ىيئة
لمكافحة الفساد و إيجاد منظومة لمسموك الوظيفي  ،واختيار القيادات االدارية الكفؤة ،وتبسيط اإلجراءات
وضمان حقوق الموظفين ،وحمايتيا.
دراسة ( الفميت )3119،بعنوان ( آليات عبلج الفساد اإلداري من القرآن الكريم)تعد ظاىرة الفساد من الظواىر العالمية شديدة االنتشار و تحتاج لوقت ومال وجيد لنزع جذورىا من أي
مجتمع اصيبت بو ،و المجتمع الفمسطيني كأي مجتمع اصيب بيذا المجتمع ،لذلك ىدفت ىذه الدراسة
إلى التعرف عمى ماىية الفساد اإلداري وطرق عبلج الفساد اإلداري والتعرف عمى اساليب االسبلم في
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عبلجو ،و آليات تطبيقو عمى ارض الواقع بما يناسبو روح العصر .وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج
منيا اتباع القرآن الكريم ألساليب متنوعة لعبلج الفساد اإلداري االستراتيجيات القيادات الصالحة و ادارة
الجودة الشاممة داخل المؤسسات.
ثانياً :اإلصالح اإلداري،،ما ىيتو
اإلصالح لغة :نقيض اإلفساد (لسان العرب والصحاح )،والصبلح ضد الفساد ،يقال رجل صالح في
نفسو من قوم صمحاء ،ومصمح في أعمالو وأموره ،الصمح يختص بإزالة النفار بين الناس ،واصبلح
اهلل تعالى اإلنسان يكون تارة بخمقو إياه صالحاً ،وتارة بإزالة ما فيو من فساد بعد وجوده ،وتارة يكون
بالحكم لو بالصبلح.

( ابن منظور)3881،

اإلصالح اإلداري اصطالحاً:
تعددت تعريفات اإلصبلح اإلداري واختمف المعرفين فييا ،ومن التعريفات التي تطرقت لئلصبلح
االداري ،االغراء المصطنع لمتحول االداري ضد المقاومة ،ويتم تحفيزه بشكل مصطنع او تمقائي او
طبيعي ،وىو عممية تحويمية ،وتكون المقاومة من الموظفين عممية مصاحبة لعممية اإلصبلح

اإلداري(.

))Quah,John,2010:127

وىناك من عرفو عمى أنو جيد سياسي و اداري واقتصادي واجتماعي وثقافي ،وارادي ىادف ال حداث
تغييرات اساسية ايجابية في السموك و تنيم والعبلقات في االساليب واالدوات تحقيقاً لتنمية قدرات و
إمكانيات الجياز االداري ،بما يؤمن لو درجة عالية من الكفاءة و الفعالية في انجاز أىدافو(.

عارف،

.)35 :3111

وعرفو

( الرماني)31 :3115 ،

سمسمة من العمميات التي تجري عمى الجياز التنفيذي ابتداء من إعادة تنظيم

ىيكل اإلدارة الحكومية إلى التغيي ارت في اساليب العمل بالمصالح و الو ازرات ،وييدف إلى تحسين
وتطوير الجياز االداري الذي يقوم بالوظائف االدارية ،إلصبلح أي اختبلف في ىذا الجياز.
مما سبق ترى الباحثة أن اإلصبلح اإلداري عبارة عن سياسات إيجابية تعمل عمى أعادة األمور إلى
وضعيا الصحيح في العمل اإلداري ،وتوفير بيئة عمل صحية لتحقيق أىداف المؤسسة دون وجود نقيض
اإلصبلح وىو الفساد.
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السمات الرئيسية لإلصالح االداري:


العنصر البشري :مجموعة االفراد القائمين بالعمل فعبلً في مختمف قطاعات االقتصاد ومختمف

النشاطات في المجتمع او القادرين والراغبين في العمل.




اء أموال أو موارد.
األموال والموارد :كل مشروع يحتاج إلى توفر امكانيات مادية كافية سو ً

اء كانوا افراد أو مجموعات.
التنظيم االداري :أي توزيع السمطات بين مختمف القائمين بالعمل سو ً

التشريع ووضع السياسيات :أي القوانين واالنظمة و التعميمات.

( الرماني.)34 :3115،

أساليب اإلصالح اإلداري:
ا -زيادة القدرة عمى معالجة قضاي ردع المسئولين الفاسدين.
ب-تحسين اسموب عمل المسئولين ومنعيم من االمتيازات الخاصة.
ج-تعزيز السموك االخبلقي بإصبلح النظام السياسي واالقتصادي لمحد من فرص الفساد.
د -اساليب التحفيز و االمتثال لمسمطة من اعمى إلى اسفل و
مراحل اإلصالح اإلداري:

((Guo,2015: 7

العكس) Nielsen, 2017:119) .

(عارف)14 :3111 ،

تبدأ مراحل اإلصبلح اإلداري بمرحمة االحساس بالحاجة لئلصبلح االداري .ومن تم مرحمة صنع
األىداف وصياغة االستراتيجيات .وبعد ذلك مرحمة تطبيق اإلصبلح اإلداري وتنفيذه .و أخي اًر مرحمة تقويم
اإلصبلح اإلداري.
ثالثاً :الفساد اإلداري،،ما ىيتو:
الفساد اإلداري في المغة :نقيض الصبلح  ،فسد ،يفسد ،فساداً ،فسوداً ،وتفاسد القوم ،أي تدابرو وقطعوا
اء كان ىذا الخروج قميبلً او كثي اًر،
االرحام( ابن منظور .)1353،وىو خروج الشيء عن االعتدال قميبلً ،سو ً
ويستعمل في النفس و االشياء الخارجة عن االستقامة (.االصفياني.)158 ،

الفساد اإلداري اصطالحاً :ىو استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة ،وىي االنحرافات اإلدارية
والوظيفية او التنظيمية وتمك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدية ميام وظيفتو في
منظومة التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة لبلستفادة من الثغرات بدل الضغط عمى صناع القرار و
المشرعين لمراجعتيا وتحديثيا باستمرار ،ومن االمثمة عمى الفساد اإلداري عدم احترام وقت العمل،
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ومواعيد الحضور والغياب ،وتضييع الوقت في المعب وعمى الوسائل االلكترونية ،واالمتناع عن أداء
العمل ،والتكاسل ،وعدم تحمل المسئولية و افشاء اسرار

العمل (.معابره.)51 :3133 ،

ايضاً ُعرف عمى انو االنحرافات االدارية و الوظيفية و التنظيمية وتمك المخالفات التي تصدر عن الموظف
العام أثناء تأديتو لميام وظيفية في منظومة التشريعات و القوانبن و الضوابط ومنظومة القيم الفردي،

ويشمل الرشوة ،والمحاباة والمحسوبية
وىو اخبلل بالمصالح و الواجبات

واالحتيال (.الشمري ،الفتيمي.)1 :3133 ،

العامة (.اكرمان.)34 :3111 ،

أثار الفساد اإلداري االقتصادية:
ٔ -يسيم الفساد المالي واإلداري في تراجع دور االستثمار العام واضعاف مستوى الخدمات في البنية
التحتية بسبب الرشاوى واالختبلسات التي تحد من الموارد المخصصة لبلستثمار في ىذه المجاالت
وتؤثر في توجيييا بالشكل السميم أو تزيد من كمفتيا الحقيقية.
ٕ -لمفساد االداري دور كبير في تحديد حجم وجودة موارد االستثمار األجنبي ،ففي الوقت الذي تسعى فيو
الدول النامية إلى استقطاب موارد االستثمار األجنبي بأكبر حجم وأفضل جودة لما يمكن أن تحققو ىذه
االستثمارات من توفير الموارد المالية وفرص العمل ونقل الميارات والتكنولوجيا ،فقد برىنت الدراسات
وأثبتت التجارب أن الفساد واإلداري يقمل من حجم ىذه االستثمارات ويضعف من جودتيا في بناء
وتعزيز االقتصاد الوطني ،بل انو قد يقود إلى جعميا عبئا كبي ار عمى موارد الدولة ،باإلضافة إلى
عزوف المستثمر األجنبي عن االستثمار بسبب تخوفو من أضرار الفساد باستثماره.
ٖ -يقود الفساد إلى إساءة توزيع الدخل والثروة ،من خبلل استغبلل أصحاب السمطة والنفوذ لواقعيم
ومناصبيم المميزة في المجتمع والدولة ،مما يسمح ليم بالسيطرة عمى معظم الموارد االقتصادية والمنافع
الخدمية التي تقدميا الدولة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين ىذه الطبقة وبقية أفراد المجتمع.
ٗ -كما يؤدي إلى التقميل من كفاءة االقتصاد ويضعف من النمو االقتصادي باإلضافة إلى أنو يقوم بزيادة
المديونية(.األقرع.)3131،

صفات الفساد اإلداري :من صفات الفساد اإلداري أنو يتم بسرية تامة وبشكل مستتر ،وبين أكثر من
شخص داخل المؤسسة او الحكومة وبشكل منظم ،وتكون ىناك مصالح و فوائد متبادلة ،ويكون من
اشخاص منفذون ويؤثرون في اتخاذ

ررات (.كنعان.)6 :3119 ،
الق ا
8

مؤشرات الفساد اإلداري :تظير مؤشرات الفساد اإلداري في ندرة الخدمات المقدمة من الدولة ،وفي تعقد
أنظمة العمل وانتشار البيروقراطية ،وتدىور دخل المواطن( ،ابو قحف ،)3113:55 ،وتعود أسباب ذلك إلى
ضعف نظام الرقابة في الدولة ،وان وجد يكون صوري ال يضال المتنفذين في الدولة.
رابعاً :اإلصالح اإلداري وأثره في مكافحة الفساد اإلداري من منظور القرآن الكريم:
اإلصبلح نقيض الفساد ،بل ىو العبلج األنجع في حالة استشراء الفساد والسبيل األمثل لمقضاء
عميو ،واإلصبلح مفيوم واسع يشمل جميع جوانب الحياة التي يمسيا الفساد ،فيناك اإلصبلح السياسي
والقانوني واالقتصادي و االجتماعي واإلداري ،وقد ورد لفظ اإلصبلح في القرآن الكريم عدة مرات،
ض وَال ي ِ
باعتباره نقيض الفساد قال تعالى(الَِّذين ي ْفســُِد ِ
ون)( سورة الشعراء.)343 ،
َ ُ
صم ُح َ
َ
ون في ْاأل َْر ِ َ ُ ْ
ض وَال ي ِ
وقولو تعالى(و َكان ِفي اْلمِد َين ِة تِسعةُ رْى ٍط ي ْف ـ ِـس ُد ِ
ون)( النمل .)59 ،كما أن
َْ َ ُ
صم ُح َ
َ
َ َ
ون في ْاأل َْر ِ َ ُ ْ
َ
اإلصبلح ىو القاعدة والفساد ىو االستثناء ،قال تعالى( :والَ تُ ْفسـُِدوْا ِفي األَْر ِ
صبلَ ِحيَا) (سورة
ض َب ْع َد إِ ْ
َ

االعراف ، )46 ،وقد بين القرآن الكريم خطأ الذين يظنون أنيم مصمحون وفي الحقيقة أنيم مفسدون،

ض قَالُوْا إَِّنما َن ْحن م ِ
يل لَيُ ْم الَ تُ ْفســُِدوْا ِفي األ َْر ِ
ون) (سورة البقرة.)33 ،
(وِا َذا ِق َ
صم ُح َ
ُ ُ ْ
َ
قال تعالى َ
)الساعدي.)www.alittihad.ae/article ،3139،
ومن المعروف أن القرآن الكريم يحتوي عمى مجموعة قوانين وقواعد ترشد المسممين وتوجييم في كافة
مراحل حياتيم  ،فيو منيج حياة ،حيث قال تعالى(إِن َٰ َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ ٌَ ْهدِي لِلتًِ ه ًَِ أَ ْق َو ُم))( سورة االسراء،
اية ،)8:فمن القرآن الكريم نستطيع استخراج دليل ومرشد يقود االنسان لمتفكير السميم والسموك القويم،
وىو ما يسمى في عمم ادارة االعمال بالسياسيات االدارية ،واشتمل القرآن الكريم عمى دستور لمبشرية
يساعدىا عمى التقدم والرقي والتحضر في حياتيا دون أدنى حد من الظمم والفساد.
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بعض اآليات القرآنية التي تحدثت عن االصالح في مواضع مختمفة :في الشكل التالي استعراض
لآليات القرآنية التي تناولت االصبلح وربطيا.
شكل ( )3يوضح بعض اآليات القرآنية التي تحدث عن االصبلح :
رقم اآلية
الىمل 99
الرعذ 32
االعراف971
الىىر23
يىسف919
القصص77
يىسف9
الىحل 933
القصص37
االعراف943
االعراف989
العىكبىث88
االعراف87
البقرة99
هىد 88

هىد 997

نص اآلية القرآنية
ِ
﴿ َر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَ ٰى َوال َد َّ
ي َوأَ ْن أَ ْع َم َل صالحا تَ ْر َ
ب أ َْوِز ْعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك الَّتِي أَنْ َع ْم َ
ضاهُ
اد َك َّ ِ ِ
ك فِي ِعب ِ
ين﴾
َوأَ ْد ِخلْنِي بَِر ْح َمتِ َ
َ
الصالح َ
َّات َع ْد ٍن ي ْد ُخلُونَ َها ومن صلَح ِمن آبائِ ِهم وأَ ْزو ِ
اج ِه ْم َوذُ ِّريَّاتِ ِه ْم ﴾
﴿ َجن ُ
َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
ضيع أَجر الْم ِ ِ
ين ﴾
﴿ إِنَّا ََل نُ ِ ُ ْ َ ُ ْ
صلح َ
ِ
ِ
الصالِ ِحين ِمن ِعب ِ
اد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم ﴾ 1
﴿ َوأَنك ُحوا ْاْلَيَ َام ٰى من ُك ْم َو َّ َ ْ َ
ِ
ْح ْقنِي بِ َّ ِ ِ
َنت ولِيِّي فِي الدُّنْ يا واْلخرةِ تَوفَّنِي مسلِما وأَل ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ين ﴾
َ ُْ َ
َ َ
ضأ َ َ
﴿ فَاط َر َّ َ َ
الصالح َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾
﴿ فَأ ََّما َمن تَ َ
اب َو َ
س ٰى أَن يَ ُكو َن م َن ال ُْم ْفلح َ
آم َن َو َعم َل صالحا فَ َع َ
ِ
ِ
ِ
﴿ وتَ ُكونُوا من ب ع ِده قَوما ِ
ين ﴾ 1
َْ ْ َ
َ
صالح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾ 1
﴿ َوإِنَّوُ في اْلخرة لَم َن َّ
الصالح َ
﴿ ست ِج ُدنِي إِن َشاء اللَّ وُ ِمن َّ ِ ِ
ين ﴾ 1
ََ
الصالح َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾ 1
﴿ َوقَ َ
ارو َن ا ْخلُ ْفني في قَ ْومي َوأ ْ
ال ُم َ
وس ٰى ْلَخيو َى ُ
يل ال ُْم ْفسد َ
َصل ْح َوََل تَ تَّب ْع َسب َ
َّعوا اللَّ وَ ربَّهما لَئِن آتَ يت نَا صالحا لَّنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِ
ين ﴾
َ ُ َ ْ َْ
الشاك ِر َ
َ
﴿ فَلَ َّما أَثْ َقلَت د َ َ

اوجه االصالح
حسه االيمان

المىزلت الحسىت
في الذويا واألخرة
الرفق والليه مع
األخريه
الخلق السىي

﴿ والَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا الصالحا ِ
ت﴾1
َ َ َ َ
ِ
﴿ َوََل تُ ْف ِس ُدوا فِي ْاْل َْر ِ
ص ََلح َها ﴾ 1
ض بَ ْع َد إِ ْ

ِ ِ
يل ل َُه ْم ََل تُ ْف ِس ُدوا فِي ْاْل َْر ِ
صلِ ُحو َن ﴾
ض قَالُوا إِنَّ َما نَ ْح ُن ُم ْ
﴿ َوإذَا ق َ
ت وما تَوفِ ِيقي إََِّل بِاللَّ ِو َعلَ ْي ِو تَوَّكل ُ ِ ِ ِ
﴿ إِ ْن أُ ِري ُد إََِّل ِْ
يب ﴾
اْل ْ
ح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ص ََل َ
ْت َوإل َْيو أُن ُ
َ

صلِ ُحىن ﴾ 1
﴿ َو َما َكانَ َربُّكَ لِيُ ْهلِكَ ا ْلقُ َري بِظُ ْل ٍم َوأَ ْهلُ َها ُم ْ

الطاعت

االمر بالمعروف
والىهي عه المىكر

المصدر :العبيدي،عدنان (اإلصالح اإلداري طريقنا لمتغيير) بحث الكتروني ww.kenanna.on line

وفيما يمي توضيح لتأثير عممية االصبلح الداري في مكافحة الفساد اإلداري استناداً إلى كتاب اهلل عز
وجل-:
ترسيخ المبادئ االخبلقية وقيميا :يبدأ االسبلم في تأسيس المجتمعات المسممة بناء عمى االخبلقالراسخة ،والقيم العظيمة ،مما يخمق انسان سوي ،يبحث عن الصواب في كافة مراحل حياتو ،ويجعمو
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طابع من صفاتو الشخصية ،حيث قال تعالى((الذين عن مكناىم في االرض اقاموا الصبلة وآتو
الزكاة و امروا بالمعروف ونيوا عن المنكر وهلل عاقبة االمور)) ( ،سورة الحج ،)53 ،تطالب ىذه
اآلية بتوفير الظروف المادية والبشرية المبلئمة لمقيام بتحقيق األىداف وتنفيذ احكام اهلل ،يتضح أن
اء
بناء مجتمع مسمم مؤسس عمى االخبلق والقيم النبيمة يعمل عمى اختفاء شيء يسمى الفساد سو ً

فساد اداري او مالي او اخبلقي ،مما ينتجم عنو مجتمع يعيش بظروف اجتماعية صحية ،فالقرآن

الكريم ىو القاعدة االساسية لتكوين ىكذا مجتمع تفتقر لو البشرية في القرن الواحد والعشرين.
وضع األىداف بوضوح والعمل عمى الوصول الييا بدقة وفاعمية :تعتبر األىداف ىي النتيجةالنيائية التي يسعى االنسان أو المؤسسة لموصول الييا ،ويبذل كافة جيوده في الوصول الييا بكافة
الطرق واالساليب ،ولكن في القرآن الكريم عممية تحقيق األىداف تحاج إلى أساليب ووسائل تنبع من
القرآن

الكريم ،حتى تكون ىذه االساليب ال يجود فييا اعتداء عمى حقوق الغير ،حيث قال

تعالى(( َو َما َخ َل ْق ُ
ُون( ( سورة الذاريات ،اية  ،)46وأيضا ((لِ ُكل ِوجْ َهة ه َُو
اإل َ
نس إِال لِ ٌَ ْع ُبد ِ
ت ْال ِجنَّ َو ْ ِ
ت بِ ُك ُم َّ
هللا َع َلى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِر ﴾) ( سورة البقرة ،اية
م َُولٌِّ َها َفاسْ َتبِقُوا ْال َخٌ َْرا ِتؤٌَ َْن َما َت ُكو ُنوا ٌَؤْ ِ
هللاُ َجمٌِعًا إِنَّ َّ َ

 .)359وعند تحقيق األىداف دون التأكد من سبلمة الوسيمة دليل عمى تغمغل الفساد في ىذه
الحالة ،وعدم تحقيق األىداف او فشميا من الممكن ان يكون سببو ىو الطرق غير المشروعة
لموصول لميدف " .لذلك عند وضع اليدف يجب ان يكون واضحا لمعمل الذي يقوم بو بحيث يتوافق
ىذا اليدف مع مبدأ الشريعة بحيث ال يتعارض مع الشرع و النظم االسبلمية ،ويرتبط باإلسبلم
وأىدافو ومقاصده"

( ابو العينين.)93 :3113 ،

التركيز عمى اإلصبلح اإلداري ومكافحة الفساد اإلداري حسب االمكانيات المتاحة:ص َال َح َما اسْ َت َطعْ ُ
اَّلل ۚ ))( سورة ىود اية)99
ت ۚ َو َما َت ْوفٌِقًِ إِ َّال ِب َّ ِ
اْل ْ
حيث يقول تعالى((نْ أ ُ ِرٌ ُد إِ َّال ْ ِ

حيث عند البدء بعممية مكافحة الفساد اإلداري والعمل عمى ترسيخ أسس لئلصبلح االداري يجب أن
يكون ضمن امكانيات االنسان والمؤسسة ،وعدم تعرض االنسان او مؤسستو لمتيمكة استنادا لقولو
تعالى(( َو َال ُت ْلقُوا ِبأ َ ٌْدٌِ ُك ْم إلى التهلكة) ( ،سورة البقرة  ،اية .)384لذلك يجب االعداد الجيد لعممية
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االصبلح بدء بوضع ىدف من ذلك ثم التخطيط الجيد والمحبك حسب االمكانيات المتوفرة ،وبعد
ذلك التنفيذ والتقييم والتعرف إلى أي درجة وصل ىدف االصبلح.
إعمال العقل والتدبير والتدبر :وحى يستطيع االنسان الذي لديو نية اإلصبلح اإلداري تحقيق ىدفويجب أن يكون انسان لديو قدرة عمى التفكير السميم و التفكر ،لتجنب الوقوع في االخطاء واعمال
الشر بدل من االصبلح ،واالرشاد إلى طريق الخير واالصبلح ،لذلك يكون ىنا فكر االنسان
ِ
اء ۚ
الصحيح مرشد لو ولممجتمع في تحقيق ىدف االصبلح حيث قال تعالى(( ُي ْؤتِي اْلح ْك َمةَ َمن َي َش ُ
ِ
ومن يؤ َ ِ
ير ۚ وما َي َّذ َّكر إِ َّال أُولُو ْاألَْل َب ِ
ِ
اب( ( سورة البقرة ،اية .)368
َ َ ُْ
ُ
ت اْلح ْك َمةَ فَقَ ْد أُوت َي َخ ْي ًار َكث ًا َ َ

التخطيط السميم :يحتاج التخطيط إلى وضوح اليدف منو ،و إلى التفكير السميم ،حيث أنو عمميةذىنية تركز عمى استقراء الماضي ودراسة الحاضر و التنبؤ بالمستقبل .فعممية مكافحة الفساد
اإلداري تحتاج إلى وضع خطط موضوعو بشكل سميم لتنفيذ عممية اإلصبلح اإلداري ،حيث قال
ِ
ِ
ون بِ ِو َع ُد َّو المَّ ِو) ( سورة االنفال،)61 ،
استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوٍة َو ِمن ِّرَباط اْل َخْي ِل تُْرِىُب َ
تعالى(( َوأَع ُّدوا لَيُم َّما ْ
" وىنا تنقسم القوة إلى قسمين ىما قوة مادية وقوة معنوية ومن ضمن القوة المعنوية التخطيط
لممستقبل"

(

الجوبر ،)3111،بالرغم من ان اآلية ىذه تحدثت عن التخطيط لمحرب والدفاع عن

المجتمع ،إال انو يمكن االستناد عمييا في التخطيط لمكافحة الفساد وترسيخ االصبلح ،ومن ىذه
اآلية نستخرج عناصر التخطيط ومنيا وضع اليدف حسب الموارد المتاحة.
االفصاح عن الخطط والسياسيات لممؤسسة :من اشكال اإلصبلح اإلداري االفصاح عن خططالمؤسسة ونشرىا عمى موقعيا االلكتروني وخاصة الخطط الستراتيجية لكل مؤسسة وأىداف ىذه
المؤسسة ،ومن خبلل متابعة مدى تنفيذ المؤسسة لمخطط ووصوليا لؤلىداف يحد ذلك من ظاىرة
ٌر َت َك ْاْلَ ْق َر ِبٌنَ ))( سورة الشورى ،)335 ،أي اطمع
الفساد اإلداري ،حيث قال تعالى(( َوأَنذ ِْر َعشِ َ
عشيرتك ومجتمعك عمى الطريق الذي تدعو فيو إلى اهلل ،من ىنا من الممكن استنباط ضرورة اعبلن
أىداف وخطط الشركة ونشرىا في صفحتيا االلكترونية وفي البروشورات الخاصة بيا ،والعمل عمى
تنفيذ ىذه الخطط لموصول لؤلىداف.
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-

ِب
االستغبلل الجيد لمموارد وعدم االسراف فييا :استناداً إلى قولو تعالى( َو َال ُتسْ ِرفُوا ۚ إِن ُه َال ٌُح ُّ

ا ْل ُم ْس ِرفٌِنَ ) ( سورة االنفال ،اية  ،)353حيث من اشكال اإلصبلح اإلداري التدبير في استخدام
االموال والموارد البشرية ،وعدم االسراف في التصرف باألموال العامة وتعيين موظفين ال داعي
لوجودىم او أن تعيينيم يتم بشكل محسوبية وواسطو ،مما ييدر اموال المؤسسة ويعرضيا لخطر سوء
سمعتيا بسبب عدم وضع الموظف الكفؤ في مكانو المناسب ،لذلك يجب عمى النسان االعتدال في
التعامل مع الموارد الموجودة ،وحسن ادارتيا ،والتوزيع العادل ليا.
-

وضع االنسان المناسب في المكان المناسب :حيث لكل انسان صفات شخصية وميارات

ومؤىبلت تبلئم وظيفة ما ،لذلك عند التوظيف والتعيين في المؤسسات يجب االىتمام بان يمتمك
الموظف المرشح لموظيفة الشاغرة الصفات العممية والعممية التي تؤىمو ليذا العمل ،حتى يندمج فيو
ويحقق أىداف المؤسسة ويحسن من سمعتيا وصورتيا الذىنية امام المجتمع ،حيث قال تعالى(( َولِ ُكلٍّ
دَ َر َج ٌ
ات ِّمما َع ِملُوا ۖ َولٌِ َُو ِّف ٌَ ُه ْم أَعْ َما َل ُه ْم َو ُه ْم َال ٌ ُْظلَمُو))( سورة االحقاف .)38،حيث امتمك سيدنا

يوسف عميو السبلم القدرة عمى الحفظ وتحمل االمانة والعمم في األمور المالية والمحاسبية والزراعية
اج َعْمنِي َعمَى َخ َزائِ ِن األَْر ِ
ض إِِّني
لذلك طمب من عزيز مصر أن يكون عمى خزائن األرض( ،قَ َ
ال ْ
ِ
ِ
يم) (سورة يوسف )44،لدرايتو بيذه االمور وكفاءتو فييا ومياراتو  ،كذلك يوجد مثال اخر
َحفيظٌ َعم ٌ

لوضع االنسان المناسب في المكان المناسب وذلك من قصة سيدنا موسى عميو السبلم عندما رشحو

الشيخ الكبير إلى العمل لديو ألنو قوي وأمين( َقالَ ْ
ت اسْ َتؤْ ِجرْ هُ إِنَّ َخٌ َْر َم ِن
ت إِحْ دَ ا ُه َما ٌَا أَ َب ِ
ي َ
اسْ َتؤْ َجرْ َ
اْلمٌِنُ ) ( سورة القصص ،)ٕٙ،ىذا ما نحتاجو اليوم في مؤسساتنا لمقضاء عمى
ت ا ْل َق ِو ُّ

الفساد اإلداري وذلك بوضع اإلنسان المناسب لممكان المناسب إلصبلح المؤسسات.
-

اإلدارة بالمشاركة :ومن اشكال اإلصبلح اإلداري مشاركة طاقم العمل واإلدارة الوسطى

والدنيا في اتخاذ الق اررات التي تعنى بمصمحة المؤسسة ،فنظام المشاركة يشجع الجميع عمى التنفيذ،
ويحد من اتخاذ ق اررات ديكتاتورية من الممكن أن ال تكون في صالح المؤسسة ،او فييا اضرار
َِّ
ِ ِ
ور ٰى
اموا الص َ
بالعمل ومن تم المجتمع ،حيث فال تعالى((و الذ َ
ين ْ
َّبلةَ َوأ َْم ُرُى ْم ُش َ
استَ َج ُابوا ل َرِّبي ْم َوأَقَ ُ
ِ
ون ) ( سورة الشورىَ ( ،)19 ،و َش ِاوْرُى ْم ِفي ْاأل َْم ِر َو َش ِاوْرُى ْم ِفي ْاأل َْم ِر) ( آل
َب ْي َنيُ ْم َو ِم َّما َرَزْق َن ُ
اى ْم ُينفقُ َ
عمران .)348 ،حيث المشاركة في الق اررات اسموب معتمد منذ فجر التاريخ ولنا في قصة ممكة سبأ
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نت قَ ِ
اط َعةً أ َْم ًار َحتَّ ٰى
نموذجاً يحتذى بو حيت قال تعالى(( قَالَ ْ
ت َيا أَيُّيَا اْل َم َؤلُ أَ ْفتُونِي ِفي أ َْم ِري َما ُك ُ
تَ ْشيَ ُد ِ
ون  36افتوني في امري ما كنت قاطعة ام ار حتى تشيدون )( سورة النمل ،اية،)13

فالتفرد في الق اررات داخل المؤسسة شكل ن اشكال الديكتاتورية التي تشعر الموظفين بعدم الرضا

والعمل عمى مضض ،وعدم الرضا خاصة اذا تعارضت أىداف االدارة العميا مع أىداف الموظفين
فييا مما يؤدي إلى فشل المؤسسة لبدء انتشار الفساد داخميا.
 تحديد المسئولية والمسآلة :حيث يجب منذ بدء تأسيس المؤسسات أن تحدد مسئولية كل موظفداخميا وذلك ترسيخ لمبدأ محاسبة المسئولية  ،وان يعمم ىذا الموظف أنو مسآل عن مسئولياتو
وواجباتو  ،فيفكر الموظف الف مرة قبل خيانة مسئولياتو او استخدام الصبلحيات الممنوحة لو في
اغراض شخصية فيم مسآل امام ادارتو وزمبلئو ،قال تعالى( ُك ُّل َن ْف ٍ
ت َرِى َينةٌ ) (،سورة
س بِ َما َك َس َب ْ
ون)( سورة النحل ،)381 ،وحتى يحاسب االنسان عن
المدثر ،ايوَ ( ،)19و َل ُت ْسأَلُن َعما ُكن ُت ْم َتعْ َملُ َ
عممو يجب ان يكون عممو حسب قدراتو وامكانياتو وعدم تكميفو بالعمل تفوق طاقاتو الن ىذا مدخل
ت َو َع َل ٌْ َها َما ا ْك َت َس َب ْ
سا إِال ُو ْس َع َها ۚۖ َل َها َما َك َس َب ْ
ت)( سورة
ف َّللاُ َن ْف ً
لمفساد االداري حيث قال تعالى( َال ٌُ َك ِّل ُ

البقرة ،)396 ،ويحق لمموظف ان يعترض عمى كثرة واجباتو ومسئوليات وعدم السكوت عمى ذلك،
حيث سكوت الموظف عمى ذلك ىو انتصار لمفساد االداري ،ويندرج تحت ىذا االمر تقسيم السمطات
س ْم َنا َب ٌْ َن ُهم معٌِ َ
ض ُه ْم
ش َت ُه ْم فًِ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا ۚ َو َر َفعْ َنا َبعْ َ
والواجبات بين العمال حيث قال تعالى(( َن ْحنُ َق َ
ض دَ َر َجا ٍ
ضهُم َبعْ ضًا س ُْخ ِر ًٌّا ۗ)( سورة الزخرف.)13 ،
ت لِّ ٌَ َّتخ َِذ َبعْ ُ
َف ْو َق َبعْ ٍ

ضمان حقوق الموظفين :إن تعيين االنسان المناسب في المكان المناسب واشراكو في اتخاذالق اررات ال يعني بناء مؤسسة عمى أسس سميمو فيجب االبتعاد عن ظمم الموظفين واالعتداء عمى
حقوقيم ،فيجب الحرص عمى اعطائيم رواتبيم بموعدىا المحدد ،وعدم حرمانيم من ظروف عمل
مبلئمة ،وعبلوة مخاطرة اذا كان عمميم يعرضيم لمخطر ،باإلضافة إلى التعامل بعدالة ومساواة مع
ِ َّ
ْم ُرُك ْمأَن تُ ُّ
ؤدوْا ٱأل ََمـَٰنـٰ ِت إلى أىميا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْم َب ْي َن
جميع الموظفين ،استنادا إلى قولو تعالى(( إ َّن ٱلموَ َيأ ُ
ٱلن ِ
َّ
اس أَن تَ ْح ُك ُموْا بِٱْل َع ْد ِل (سورة النساء ،اية  ،)49لذلك من مظاىر صبلح المؤسسة شعور الموظفين
فييا بالرضا ورغبتيم باالستمرار في العمل فييا.
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وضع نظام حوافز عادل :المؤسسة التي تبغي اإلصبلح اإلداري لترتقي وتحقق ميزة تنافسيو يجباء المادية او المعنوية وااليجابية والسمبية عند تطبيق سياسة
ان تمتمك نظام عادل لمحوافز سو ً

الحوافز " ،واالمتثال لمسمطة من اعمى إلى اسفل والعكس" ) ، (Nielsen,2017: 119حيث قال
ت إِ َّنا َال ُنضِ ٌ ُع أَجْ َر َمنْ أَحْ َس َن َع َم ًال))( سورة الكيف ،اية )11
ٌِن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصالحا ً ِ
تعالى(إِنَّ الَّذ َ
وقال تعالى(لِ ٌَجْ ِز ٌَ ُه ُم َّ
هللاُ أَحْ َس َن َما َع ِملُوا َو ٌَ ِزٌدَ هُم مِّن َفضْ لِ ِه)( سورة التوبة ،)19 ،لذلك نستنبط أن من
يعمل عمل بكامل واجباتو ومسئوليات وبأمانو يستحق الحصول عمى التشجيع والحوافز االيجابية
واإلشادة بو " ،أي من يعمل بكفاءة وفاعمية ويتقن عممو ،ويعطي صورة ذىنية لممؤسسة التي يعمل
بيا في ذىن الجماىير"

( ابو العينين،)31133:96،

وتزداد الصورة وضوحاً عندما ترتبط بتعاليم الدين

االسبلمي ،لذلك تطبيق نظام عادل لمحوافز يمنع الموظفين من السير في طرق غير مشروعة ال
شباع رغباتيم واحتياجاتيم.
إ دارة الصراع بين الموظفين بعدالة و تفعيل نظام الشكاوى :من الطبيعي وقوع المشاكل بينالموظفين داخل المؤسسة ،وتكمن الحكمة والعدالة ىنا في تعامل االدارة مع ىذه المشاكل والصراعات
بعدالة وامانة ،وعدم التحيز لموظف ضد موظف اخر ،حيث يعمل ذلك عمى صناعة بيئة مبلئمة
النتشار الفساد اإلداري ،وذلك برغبة الموظف المظموم في االنتقام من الموظف األخر ومن
المؤسسة ،سبب ذلك ىو عدم

ِ َّ
ْم ُرُك ْم أَن تُ ُّ
ؤدوْا
انصاف الموظف واعطاءه حقو ،قال تعالى( إ َّن ٱلموَ َيأ ُ
ٱلن ِ
َب ْي َن َّ
اس أَن تَ ْح ُك ُموْا بِٱْل َع ْد ِل)( سورة النساء ،ايى ،)49ايضا ضمن

ٱأل ََمـَٰنـٰ ِت إلى أىميا َوِا َذا َح َك ْمتُ ْم
ادارة الصراع االعتماد عمى سياسة الباب المفتوح امام الموظفين والعمبلء لبلستماع إلى آرائيم
وشكاوييم والعمل عمى عبلجيا واالخذ بيا حيث قال تعالى(( َو ْ
ٌِن)
ك ِم َن ْالم ُْإ ِمن َ
ك لِ َم ِن ا َّت َب َع َ
اح َ
اخفِضْ َج َن َ
ت َف ًّ
ظا َغل َ
(سورة الشعراء ،اية َ (( ،)334و َل ْو ُك ْن َ
ب ال ْن َفضُّوا ِمنْ َح ْول َِك)( آل عمران ،)348 ،ىنا
ٌِظ ْال َق ْل ِ

مطموب المين والرفق مع الموظفين والعمبلء لموصول إلى األىداف ولتشجيعيم عمى البوح بما لدييم.
التسمسل اإلداري ووضوح خطوط االتصال :وىذا المؤشر لو عبلقة بالمؤشرات السابقة حيث وضوحالسمطة وتسمسميا و آليات االتصال تمنع الفوضى داخل العمل االداري ،حيث ىناك رئيس او مدير
ومرؤوسين لكبل منيم صبلحيات محددة وواضحة ،واليرم االداري واضح لدييم مما يشيل انسياب
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ون َو ْالم ُْإ ِم َن ُ
ات
العمل ،وانتقال الشكاوى والتقارير بشكل انسيابي وواضح ،حيث قال تعالى(( َو ْالم ُْإ ِم ُن َ

ُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو ٌَ ْن َه ْو َن َع ِن ْالمُن َك ِر))( سورة التوبة.)53 ،
َبعْ ُ
ض ُه ْم أَ ْولِ ٌَا ُء َبعْ ٍ
ض ٌَ ،ؤْ ُمر َ
وحدة التوجيو والقيادة :ان عدم وضوح تسمسل االوامر في المؤسسة ،ومن القائد في المؤسسة أوالمدير ىو شكل من اشكال ازدواجية السمطة ،وىذا من اشكال الفساد اإلداري المنتشر في الكثير من
المؤسسات  ،لذلك يخمق ىذا االمر التخبط في العمل والضياع ألىداف المؤسسة وموظفييا
ٌِه َما آلِ َهة إِ َّال َّ
ون
ش َعمَّا ٌَصِ فُ َ
هللاُ َل َف َسدَ َتا ۚۖ َف ُسب َْح َ
ومتستقبميا ،حيث قال تعالى(( َل ْو َك َ
ان َّ ِ
ان ف ِ
هللا َربِّ ْال َعرْ ِ

(ٕٕ))) ( سورة االنبياء)33 ،
الشخصية القوية لمقائد والمدير :تندرج ىذه ايضا تحت وضع االنسان المناسب في المكانالمناسب ،فصاحب الشخصية القوية والحكيمة والخبرة في العمل ،يشغل منصب مدير ،ليدافع عن
مصالح المؤسسة ،اما عكس ذلك فبل داعي لتولي ىؤالء االفراد لمناصب عميا في المؤسسة ،فيكون
اس
من السيل عمى اصحاب المصال والنفوذ لئلفساد كما يشاءون ،قال تعالى(( َف َال َت ْخ َشوُ ا ال َّن َ
َو ْ
اخ َش ْو ِن َو َال َت ْش َترُوا ِبآ ٌَاتًِ َث َم ًنا َقل ًٌِال ) ( سورة المائدة.)55،

 توفير القدوة الصالحة والحسنة :من المشاكل التي وجدت في ىذا العصر غياب القدوة الصالحةامام الموظفين وكافة فئات المجتمع ،لذلك تنبو االسبلم ليذا االمر ولخطورتو في نشر الفساد حيث
هللا أُسْ َوة َح َس َنة)(االحزاب ،)33 ،حيث اخذ النبي صل اهلل عميو
قال تعالى((لَّ َق ْد َك َ
ُول َّ ِ
ان َل ُك ْم فًِ َرس ِ
قدوة واسوة صالحة وىو القائد الذي يحتذى بو يساعد عمى منع انتشار الفساد داخل المؤسسات.
 ترسيخ الرقابة الذاتية :منذ لحظة والدة االنسان فمو نشا في بيئة تراقب اهلل سينشأ انسان صالحيخاف اهلل ويراقبو ،دون الحاجو لمرقابة من قبل المسئولين عن العمل ،فقد قال تعالى(( ٌَعْ َل ُم َخا ِئ َن َة
ص ُدو ُر ))( سورة غافرَ ( ،)38،وقُ ِل اعْ َملُوا َف َس ٌَ َرى َّ
ون)
ْاْلَعْ ٌ ُِن َو َما ُت ْخفًِ ال ُّ
هللاُ َع َم َل ُك ْم َو َرسُولُ ُه َو ْالم ُْإ ِم ُن َ

( سورة التوبة ،)314 ،فمجرد الشعور بالرقابة النابعة من ادخل االنسان يترتب عميو اتقان العمل
واالصرار عمى تحقيق أىدافو ،لذلك تتم مكافحة الفساد من منبعو وىي نفس االنسان التي تأمره
بالسوء ،فتكون قد نشأت عمى مبدأ الرقابة الذاتية.
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اتباع الميزانيات التقديرية في عممية الرقابة لممؤسسات :من االساليب الحديثة في الرقابة وادواتياىو اسموب الميزانية التقديرية ،والتي وردت في القرآن الكريم بالصفات التي يتكمم عنيا عمماء االدارة
صد ُّت ْم َف َذرُوهُ فًِ سُن ُبلِ ِه إِ َّال َقل ً
ون)( ،
ٌِال ِّممَّا َتؤْ ُكلُ َ
ٌِن دَ أَبًا َف َما َح َ
ُون َسب َْع سِ ن َ
اليوم ،قال تعالى( َقا َل َت ْز َرع َ

سورة يوسف ،)55،من اآلية يتضح وضع سيدنا يوسف لميزانية تقديرية لمدة اربعة عشر عاماً ما
بين الرخاء والكساد في موسم الزراعية في مصر في تمك الفترة ،لذلك من طرق القرآن الكريم وضع
موازنات تقديرية ومن تم االعتماد عمييا في مراقبة األداء والتقدم في الوصول لؤلىداف ،وذلك بمقارنة
األداء الفعمي بالمخطط ،وتقييم أداء المؤسسات.
 الحث عمى التعاون عمى الخير :في ىذه البحث اتضح أن من صفات الفساد اإلداري انو عملجماعي ،لذلك كافح القرام الكريم ىذا بترسيخ مبدا من مبادئ اإلصبلح اإلداري ،وىو التعاون عمى
الخير والبر والتقوى لمكافحة الفساد ،حيث قال تعالى(( َو َت َع َاو ُنوا َع َلى ْال ِبرِّ والتقوى َ ،و َال َت َع َاو ُنوا َع َلى
ان)) ( سورة المائدة)3 ،
اإل ْث ِم َو ْالع ُْد َو ِ
ِْ

 عدم التسرع في اتيام األخرين بالفساد :عند الشعور بوجود فساد في احد اقسام المؤسسة يجبالتروي في تجميع االدلة ،حتى ال يقع ظمم عمى احد ،وال يتم معالجة المشكمة بمشكمة اخرى وذلك
ٌِن آ َم ُنوا إِن َجا َء ُك ْم َفاسِ ق ِب َن َبإٍ َف َت َب ٌَّ ُنوا أَن ُتصِ ٌبُوا َق ْومًا ِب َج َها َل ٍة َف ُتصْ ِبحُوا
استناداً إلى قولو تعالى(( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ

ٌِن ))( الحجرات ) 6،مع ضرورة التأكد من صحة البيانات والمعمومات التي تدور
َع َل َٰى َما َف َع ْل ُت ْم َنا ِدم َ
حول شبية الفساد.
** من العرض السابق ألساليب القرآن الكريم في ترسيخ اإلصبلح اإلداري لمكافحة الفساد اإلداري
في المجتمعات والمؤسسات ،يتضح أن اإلصبلح اإلداري ليس ىدفاً لمقضاء عمى الفساد اإلداري ،بل
ىو وسيمة لصناعة ظروف بيئية مبلئمة لعدم وجود وانتشار الفساد منذ لحظة تأسيس المؤسسات.
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خامساً :النتائج والتوصيات:
**نتائج الدراسة :بعد االنتياء من العرض لؤلبحاث والدراسات التي تعرضت ليذا الموضوع ،وبعد
ربط ىذه الدراسات وىذه الدراسة بالقرآن الكريم توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج وىي:
 اإلصبلح اإلداري لو أثر قوي في عبلج الفساد اإلداري ،واجتثاثو من جذوره. اإلصبلح اإلداري ليس ىدفا في حدا ذاتو بل ىو وسيمة لمسير في الطريق الصحيح والسميموتحقيق األىداف ،وصناعة ظروف بيئية مبلئمة لمنع الفساد.
 القوة واإلرادة والقدوة الحسنة من المتطمبات االساسية لتبني خطط اإلصبلح اإلداري،ومكافحة الفساد.
 الصرامة والموضوعية والعدالة من أسس محاربة الفساد اإلداري ،وأركان اإلصبلح اإلداريفي أي مؤسسة.
 األساليب اإلدارية الحديثة المعاصرة تحدث عنيا القرآن الكريم منذ 3541سنة ،ولكن تحتاجإلى التعمق في البحث في كنوز القرآن الكريم لموصول الييا.
 لتمكين اإلصبلح اإلداري ضرورة تعاون جميع موظفي المؤسسة في مكافحة الفساد ابتداءمن اإلدارة العميا وحتى اصغر وظيفة في المؤسسة.
 قدم االسبلم آليات كثيرة ومفصمة وواضحة لمواجية الفساد اإلداري ،تبلئم العصر الحديثوكافة العصور ،ولكن تحتاج لقوة إرادة لتطبيقيا زجني تمارىا.
 الدراسات حول مكافحة الفساد اإلداري و آليات اإلصبلح اإلداري ما زالت محاوالت منالدارسين ىنا وىناك ،تحتاج إلى التعمق أكثر فييا ووضع طرق لتطبيقيا استنادا عمى كتاب
اهلل.
**التوصيات:
توصي الدراسة بالعودة إلى منيج الحياة المستمدة من القرآن الكريم لئلصبلح االداريولمكافحة الفساد اإلداري.

 إفراد أبحاث ودراسات ومؤتمرات لمتركيز عمى منيج القرآن الكريم في اإلصبلح اإلداري.18

االستمرار في محاوالت ربط عمم اإلدارة الحديث بالقرآن الكريم.العمل عمى ترجمة الدراسات المتعمقة بمكافحة الفساد اإلداري وطرق اإلصبلح إلى عدةلغات لتستفيد منيا البشرة.
 نشر ثقافة اإلصبلح اإلداري من أكبر مؤسسات الدولة إلى أصغرىا ،واعتمادىا كثقافةمجتمع لمحاربة الفاسدين والمفسدين في المجتمعات.
ترسيخ مبادئ في التربية لمنشأ تبدأ من توفر القدوة الصالحة لدييم ،ونيايةً بغرس الرقابةالذاتية داخميم.
منح العمال االمناء حوافز تشجيعيو لمواصمة طريقيم في االصبلح وعدم معاقبتيم عمىذلك بسبب مصالح خاصة تخدم فئة محددة.
 القرآن الكريم يدعو لمعمل الجماعي والتعاون لترسيخ اإلصبلح اإلداري ،والبدء بمكافحةالفساد فيو عمل ليس فردي بل يحتاج لتعاون الجميع ليجني تماره المجتمع بأكممو.
كشف قضايا الفساد اإلداري دون االضرار بالصالحين من الموظفين ،والعمل عمىمعاقبتيم.
مراجع الدراسة: القرآن الكريم المراجع العربية: ابو العينين ،جميل( )3113( ،االدارة في القرآن الكريم) رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة القاىرة ،مصر. -الساعدي ،صباح ( ، )3139( ،اإلصبلح اإلداري) ،بحث مقدم إلى مؤتمر ( االصبلح التشريعي طريق نحو

الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد)3139/5/36-34 ،م ،جامعة الكوفة-العراقwww. annabaa.org/arabic/.
 -العبيدي ،عدنان ( ،) 3135 (،اإلصبلح اإلداري طريقنا لمتغيير)kenanaonline.com/files ،

 الفميت ،خمود ( ( ، )3119منيج القرآن الكريم في عبلج الفساد اإلداري) ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القرآن الكريمودوره في معالجة قضايا االمة3119-33-35-36 ،م  ،الجامعة االسبلمية-فمسطين.
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 عارف ،دياال ( ،)3111( ،اإلصبلح اإلداري -الفكر والممارسة) ،الرضا لمنشر ،ط ،3سوريا. ابن منظور ،محمد ( ( ،)3881لسان العرب) ،دار صادر ،لبنان.ابو قحف ،عبد السبلم  ( ،)3113( ،دليل المدير في تفويض السمطة –مبلمح اإلصبلح اإلداري -العقود االدارية-ادارة االزمات) ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،ط ،3مصر.
اكرمان ،سوزان  ( ،)3111( ،الفساد والحكم  ،األسباب  ،العواقب واالصبلح) ترجمة فؤاد سروحي ،ط ،3االردن.االصفياني ،الراغب ( المفردات) .185األقرع ،نور ( ،)3131 ( ،استراتيجيات مواجية الفساد المالي واالداري)ww.Aman-palestine.org. ،الجوير ( ،)3111( ،اإلصبلح اإلداري ،منظور اسبلمي) ،المؤتمر العربي لمكافحة الفساد ،3111-9-6 ،السعودية.
الرماني ،زيد ( ( ،)3115منيج ابن تيمية في اإلصبلح اإلداري) ،دار الصميدعي لمنشر ،السعودية.السكارنو ،ببلل ( ،)3133( ،الفساد اإلداري) ،دار وائل لمنشر ،ط ،3االردن.الشمري ،ىاشم  ،الفتيمي ،ايثار (  ( ،)3133الفساد اإلداري والمالي أثاره االقتصادية واالجتماعية) دار اليازوريلمنشر،ط ،3االردن.
بوشبلغم ،حنان ( ، )3135( ،دور أخبلقيات االعمال في مكافحة الفساد اإلداري في المؤسسة االقتصادية )،مجمة الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية  ،العدد3135/33-9م -الجزائر.
قطب ،سيد ( ،)3853 ( ،في ظبلل القرآن الكريم) ،المجمد الرابع -االجزاء  ، 39-33دار الشروق ،لمنشر-مصر.
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