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العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).

• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).

• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• د .السيد عبد اللطيف الصيفي أستاذ مشارك
كلية الدراسات االسالمية جامعة حمد بن خليفة  -قطر
(مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).
• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

• د .وائل مصطفى حسن

(مصر).

محاضر جامعي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
شركة بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست
عام ٢٠٠٧م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت شركة بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة(،)LEA
وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت شركة بيت املشورة
إلى تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع
واالنتشار الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب
العلمي واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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أحكام وشروط النشر
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
١ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
نشرها،
يسبق
لم
التي
البحوث
٢ـ تعنى املجلة بنشر
ّ
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
٥ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
١ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )3٠صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
٢ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)١٦( :وخط الهامش ،)١٢( :ونوع
اخلط.)Traditional Arabic(:
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)١4( :والهامش،)١٠( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )3٠٠كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظاً على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 ٥ــ ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
٦ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُحت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فيس ّر أسرة «مجلة بيت املشورة» أن تضع بني يدي قرائها األفاضل إصدارها
اجلديد «العدد اخلامس» ،والذي يتزامن مع اإلجناز الذي حققته املجلة
ضمن سياستها بتوسيع دائرة النشر وإتاحة البحوث والدراسات للمستفيدين
وذلك بانضمامها ألشهر وأقوى قواعد البيانات الرقمية العلمية واملعتمدة
عاملياً وأكادميياً؛ فقد أصبح بفضل اهلل تعالى محتوى أعداد املجلة متاحاً
على قواعد بيانات «دار املنظومة» ،و«املنهل» ،و«معرفة».
لقد احتوت املجلة يف عددها هذا على جملة من البحوث العلمية األصيلة
املتخصصة ،والتي تنوعت ومتيزت مواضيعها لتشمل مجاالت عدة تتعلق
باالقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،حيث خضعت بحوث هذا العدد حسب
إجراءات املجلة للمراجعة والتحكيم وفق املعايير املهنية واملعتمدة عاملياً،
ليتحقق النفع والهدف املنشود من خالل اإلسهام البحثي والعلمي يف
بناء االقتصاد والنهضة املصرفية وفق الرؤية اإلسالمية ،وهذا ما تسعى
إليه مجلة بيت املشورة غير الربحية من خالل اهتمامها وريادتها يف نشر
البحوث املتخصصة ،ودعمها املعريف بإتاحة الدراسات العلمية للمستفيدين
واملتخصصني.
كما يس ّر أسرة املجلة تواصل القراء واملهتمني وتلقي أفكارهم ومشاركاتهم يف
تطوير املجلة على املستوى العلمي والفني ،فإننا نؤمن بأن مسؤولية املضي
نحو الريادة وبلوغ األهداف تكاملية بني الباحثني والقراء وأسرة التحرير ،لذا
نأمل إحتافنا بآرائكم ومقترحاتكم التي ستكون محل عناية وتقدير من قبلنا،
سائلني املولى عز وجل أن يوفق اجلميع لكل خير.
هيئة حترير املجلة

25

الدراسات والبحوث

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

الفساد االقتصادي بين الفقه
اإلسالمي والقانون الجزائري
أ .د .شريف غياط و أ .راضية دغمان
جامعة  ٨ماي  ،١٩4٥قاملة  -دولة اجلزائر
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تسعى هذه الدراسة إلى تقدمي رؤية وصفية حول دور االقتصاد اإلسالمي يف مكافحة
الفساد االقتصادي ،من منطلق أن الفساد االقتصادي هو ظاهرة تنجم أساساً عن
عدم تطبيق ما أمر اهلل به ،وعدم االنتهاء عن ما نهانا اهلل عنه ،أي عدم االلتزام
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بصفة عامة ،ويف مجال املعامالت االقتصادية
بصفة خاصة .وأمام كون الفساد ظاهرة خطيرة عرفتها كافة املجتمعات يف كل
األزمنة والعصور ،وحجمها آخذ يف التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات
كثيرة باجلمود ورمبا باالنهيار ،لذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة يف ظل النظام
احلالي لم يعد يجدي نفعاً ،بل إن جلوء دولنا العربية إلى النظام اإلسالمي أصبح
ضرورة حتمية ال مناص منها ملعاجلة ومكافحة هذه الظاهرة.
وبالتالي جند أن االقتصاد اإلسالمي قد ق ّدم ،بنظامه املتميز ومبادئه الراقية
املستمدة من كتاب اهلل سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكرمي محمد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،حلوالً جذرية ملشكلة الفساد  -بصفة عامة – والفساد االقتصادي بصفة
خاصة ،وهذا ما سيؤدي حتماً إلى حتقيق تنمية مستدامة يف دولنا العربية عامة،
واجلزائر خاصة.
الكلمــات الدالــة :االقتصــاد اإلســالمي ،الفســاد ،الفســاد االقتصــادي ،القانــون
اجلزائــري.
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ملخص:

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract:
This study seeks to provide a vision descriptive and analytical about the
role of Islamic economics in the fight against economic corruption, from the
premise that economic corruption is a phenomenon mainly caused by the
non-application of what ALLAH is doing, and not to the completion of what
ALLAH has forbidden us to him, any non-compliance with the provisions and
principles of Islamic law in general, and in the field of economic transactions
in particular. Faced with the fact that corruption was a serious phenomenon
known to all societies in all times, and their size is on the worsening to the
point of becoming threatening many societies stagnation and perhaps collapse,
so the face of this phenomenon in the light of the current system is no longer
useless, but that the use of the Arab countries to the Islamic system has become
imperative inescapable to address this phenomenon.
Thus, we find that the Islamic economy has presented, concerning its distinctive
high-end and principles derived from the book of ALLAH, and the Sunnah
of His Messenger MOHAMMAD (Peace Be Upon Him), solutions to the
problem of corruption - in general - and the economic corruption in particular,
and this will inevitably lead to the achievement of sustainable development in
Arab countries, including Algeria.
Key words: Islamic economics, corruption, economic corruption, Algerian
law.
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املقدمة

إشكالية الدراسة:

تأسيساً على ما سبق ،وبهدف التعرف أكثر على اجلوانب املختلفة املتعلقة بالفساد
االقتصادي ورؤية اإلسالم حول خطورة الظاهرة وسبل مكافحتها ،يطرح السؤال
الرئيس التالي:
 إلى أي مدى تتجلى خطورة الفساد االقتصادي من منظور االقتصاداإلسالمي؟ وفيم تتمثل أهم سبل مكافحته؟

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة يف كونها محاولة يف البحث يف أحد أهم املواضيع،
التي أصبحت مستشرية يف جسم املجتمع وباتت ترهق كاهل األمة ،أال وهي تفشى
ظاهرة الفساد االقتصادي واستفحالها كداء مزمن ،يتعني فهمه حلاجته إلى املزيد
من التأصيل والبحث خاصة يف اجلانب اإلسالمي وتشخيص أشكاله ،ليتسنى لنا
تشخيص أضراره بغية املساهمة يف إيجاد العالج الالزم له ،ومن ثم التخفيف على
األقل من حدة آثاره املختلفة ،وبخاصة االقتصادية منها.
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مما ال شك فيه أن الفساد ظاهرة عاملية ،لها آثار مدمرة على كافة مستويات البالد؛
فالفساد منتشر يف املجتمعات املتقدمة والنامية ،إ ّال أنه أكثر شيوعاً يف الدول
النامية ملا تتسم به من خصائص معينة كضعف الرقابة واملؤسسات وغيرها .وبذلك
بدأ موضوع الفساد يحتل مساحة واسعة يف االهتمام وعلى مختلف املستويات
السياسية ،اإلعالمية...،الخ .وقد أصبح واح ًدا من املوضوعات الرئيسة لدى باحثي
العوملة ودارسي النظرية االقتصادية ،كما صار محط اهتمام ومتابعة أهم املؤسسات
الدولية.
بنا ًء على ما تقدم ،جند بأن أهم وأخطر أنواع الفساد هو الفساد االقتصادي
الذي ميس اقتصاد دولنا العربية عامة ،واجلزائر خاصة؛ فهو فساد يدمر البنية
االقتصادية للدولة املعنية ،ويتجاوزها إلى تدمير كافة مستويات املجتمع .ويف
ظل هذا الواقع الذي يحمل يف طياته الكثير من عالمات االستفهام حول سبل
مكافحة ظاهرة تفشت يف مجتمعنا اجلزائري ،ومحاولة القضاء عليها (ولو جزئياً)
ستتم دراسة وفهم هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وآثارها ،ومن ثم البحث يف سبل
مكافحتها والقضاء عليها يف دولنا العربية عامة واجلزائر خاصة.
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى البحث يف إشكالية الفساد االقتصادي يف اجلزائر ،هذا
األخير الذي تعددت أساليبه واتخذ أشكاالً مختلفة .كما تسعى أيضاً إلى حتقيق
األهداف التالية:
 .١محاولة فهم ظاهرة الفساد االقتصادي وإلقاء الضوء على أهم أنواعه
وأسباب انتشاره.
 .٢محاولة إبراز صور الفساد االقتصادي يف املجتمع والتطرق إلى
عقوبته بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري.
 .3توضيح سبل الوقاية من الفساد االقتصادي ومكافحته.
 .4بناء توجهات فكرية مستقبلية جديرة باالهتمام بضرورة اعتماد احلل
اإلسالمي ملكافحة الفساد االقتصادي.

منهج الدراسة وأدواته:
لتجسيد األهداف سالفة الذكر ،اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي من خالل عرض
املعطيات املتوفرة عرضاً علمياً موضوعياً ،حيث مت االعتماد على مصدري الشريعة
اإلسالمية :قرآننا الكرمي وسنة رسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،باإلضافة
إلى جمع املعلومات الضرورية من املراجع واألبحاث املتخصصة يف هذا املوضوع
(كتب ،ملتقيات ،دراسات ،مجالت ،تقارير وقوانني ومواقع االنترنت ) ملعرفة أسباب
الفساد وآثاره وطرق عالجه .وعلى هذا األساس فقد جاءت الدراسة يف أربعة
مباحث رئيسة .حيث شمل املبحث األول :مدخل مفاهيمي للفساد االقتصادي ،أما
املبحث الثاني فقد تطرق إلى مظاهر الفساد االقتصادي وآثارها االقتصادية على
املجتمع ،بينما تطرق املبحث الثالث :لعقوبة الفساد االقتصادي بني الفقه اإلسالمي
والقانون اجلزائري ،يف حني خصص املبحث الرابع :آلليات وسبل مكافحة الفساد
االقتصادي .فضال عن اخلامتة ،التي احتوت بدورها على أهم النتائج والتوصيات.

أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة):
دراسة زوليخة زوزو ( ،)2012بعنوان جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها
يف ظل القانون املتعلق بالفساد :فمن خالل هذه الدراسة جند أن املشرع اجلزائري
نص على جملة من اآلليات التشريعية والقانونية التي من شأنها القضاء على
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اجلرائم ،ال سيما عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
كآلية إدارية ذات طبيعة رقابية ،تتمتع باستقاللية ولها أن تتخذ مجموعة من
التدابير الوقائية تسعى من خاللها الوقاية من جرائم الفساد يف قطاع الصفقات
العمومية ،أو على األقل احلد منها بكافة الطرق والسبل القانونية املتاحة لها.
دراسة سليمان شيبوط ومحمد سبخاوي ( ،)2011بعنوان مكافحة الفساد
االقتصادي من منظور إسالمي :حيث سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على
الفساد االقتصادي من حيث تقدمي أسبابه وصوره وآثاره ،ومن ثم البحث يف سبل
مكافحته أمام تزايد اإلدراك لعمق تأثيره السلبي على جهود التنمية االقتصادية يف
الدول اإلسالمية .وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن االقتصاد اإلسالمي املستمد
من الكتاب والسنة لديه حلول لظاهرة الفساد االقتصادي ،بل وضع ضوابط وقواعد
تعمل على تربية سلوك املسلم على األخالق الفاضلة ،كما عمل على منع وقوع
مظاهر الفساد االقتصادي.

املجتمع وآثارها االقتصادية وكيفية عالجها ،وذلك من خالل القيام بدراسة فقهية
مقارنة بالقانون واالقتصاد .وقد خلصت إلى أن صور الفساد االقتصادي متعددة
وصعب حصرها بشكل كامل ودقيق نظراً الختالف اجلهة التي متارسه .باإلضافة
إلى ذلك فقد تعددت آثارها االقتصادية ،هذا ما أدى إلى ضرورة فرض عقوبات
صارمة .وهنا مت الكشف عن عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي وهذا من خالل التعرف على العقوبة الدنيوية واألخروية له،
واحلث على عدم ارتكاب هذه اجلرمية والعيش ضمن مجتمع أساس تعامالته
الشريعة اإلسالمية السمحاء.

دراسة سمر معروف قبالن ( ،)2009بعنوان آليات مكافحة الفساد وآثارها
على التنمية االقتصادية واالجتماعية :وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن
أهم آليات مكافحة الفساد التي تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية هي :إيجاد
نظم للرقابة الداخلية وتأهيل العاملني فيها وتقييم هذه النظم وأداء العاملني من
خالل إدارة املراجعة الداخلية ،وتوفير أدوات كشف الفساد التي حتد من انتشار
الفساد وتزيد الفعالية والكفاءة اإلنتاجية؛ وتوفير وسائل الضبط الداخلي التي
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دراسة أسامة السيد عبد السميع ( ،)2009بعنوان الفساد االقتصادي
وأثره على املجتمع :حاولت هذه الدراسة تبيان صور الفساد االقتصادي يف
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توفر احلماية ملوجودات املؤسسة؛ وتوفير وسائل الرقابة احملاسبية املناسبة التخاذ
قرارات سليمة تخدم املنشأة ،وتوفير وسائل الرقابة اإلدارية لزيادة الكفاءة اإلنتاجية
يف املؤسسة.

دراسة عبد محمود هالل السميرات ( ،)2003بعنوان عمليات غسيل
األموال بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي :حاولت هذه الدراسة

تبيان خطورة ظاهرة غسيل األموال وذلك من خالل القيام بدارسة حتليلية مقارنة
بني االقتصاد الوضعي واإلسالمي ،وقد خلصت إلى أن ظاهرة غسيل األموال
جرمية من اجلرائم اخلطيرة املضرة باقتصاد الدول واملجتمعات ،وقد خصص لها
اإلسالم عقوبة تناسبها ،لكي تكون رادعاً لكل مجرم يف املجتمع ،بينما عقوبتها يف
الفكر الوضعي كانت عرضة للتغيير بتغير األزمنة واألحوال.

دراسة أمين علي خشاشنة ( ،)2001بعنوان آثار اجلرائم االقتصادية
وعالجها من منظور االقتصاد اإلسالمي :خلصت هذه الدراسة إلى أن

اجلرمية االقتصادية هي التعدي على املوارد والثروات والنشاطات االقتصادية
التي تقع يف حيازة األفراد أو املجتمعات أو الدول مبا يتناقض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،فكل مخالفة يف مجال االقتصاد نهى عنها اإلسالم وشدد فيها تعتبر
جرمية اقتصادية .لذلك فإن اإلسالم منع انتشارها يف املجتمع ،واتبع منهجاً مميزاً
يف مكافحتها والوقاية منها.

وإن كانت الدراسات اآلنفة الذكر قد ركزت بشكل عام على الفساد االقتصادي،
أنواعه ،أسبابه ،آثاره وعالجه؛ فهذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة يف
كونها تقارن بني عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري،
وهذا ما لم تقم به الدراسات السابقة  -على حد اطالع الباحثني ،-وذلك من خالل
محاولة كشف النقاب عن النظام اإلسالمي وكيفية معاجلته وتصديه للظاهرة دون
إهمال للقانون الوضعي متاشياً مع القانون اجلزائري.
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املبحث األول :مدخل مفاهيمي للفساد االقتصادي

نظراً خلطورة الفساد االقتصادي على كافة املجتمعات ،كان من الضرورة مبكان
التطرق إلى مفاهيم حول هذا النوع من الفساد بشيء من التفصيل ،ثم التطرق إلى
أهم أنواعه وأسبابه.

املطلب األول :ماهية الفساد االقتصادي
الفرع األول :مفهوم الفساد االقتصادي :قبل التطرق إلى مفهوم الفساد

االقتصادي ،نرى من الضرورة مبكان التعرض إلى مفهوم الفساد بشكل عام ،ومن
ثم تناول مفهوم الفساد االقتصادي بشكل خاص ،باعتباره أخطر أنواع الفساد يف
العالم نظراً آلثاره املدمرة على املجتمع.

ب .مفهوم الفساد اصطالح ًا :ال خالف بني العلماء يف أن الفساد مرادف
للبطالن يف غير العقود واملعامالت املالية غالباً ،وعلى ذلك ال يترتب على العقد
الفاسد عندهم أي حكم أو أثر ملخالفته األمر والنهي الشرعيني يف نظام التعاقد؛
ًّ
مختال يف بعض
أما احلنفية ،فقد استعملوه للداللة على حالة يعتبرون فيها العقد
نواحيه الفرعية اختالالً يجعله يف مرتبة بني الصحة والبطالن ،فال هو بالباطل
غير املنعقد ،ألن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما يف حالة
البطالن ،وال هو بالصحيح التا ّم االعتبار ،ألن فيه إخالالً بنظام التعاقد ولو أنه
يف ناحية فرعية غير جوهرية ،وعلى ذلك ع ّرفوه بأنه« :ما كان مشروعاً بأصله
ٌ
وصف غير
دون وصفه»؛ أي كان صادراً من أهله يف محل قابل حلكمه ،لكن ال َز َم ُه
مشروع ،فصار العقد منه ّياً عنه شرعاً من أجله (().

( )1عبد القادر الرازي ،خمتار ال�سحاح ،مكتبة لبنان ،لبنان 1406 ،هــ 1986 ،م� ،ص.(11.
(() نزيه ح ّماد ،معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء ،دار الب�سري ،ال�سعودية ،الطبعة الأوىل 14(9 ،هـ (008 ،م� ،ص.35(.
( )3املرجع نف�سه� ،ص.353،35(.
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ِ
(فاس ٌد).
ْسد بالض ِّم (فساداً) فهو
أ .مفهوم الفساد لغة :من َف َس َد الشيء يَف ُ
انفسد.
و(فس َد) بالض ِّم أيضاً (فسا ًدا) فهو ( َف ِسي ٌد) و(أ ْف َس َدهُ َف َف َسد) وال يقال
َ
ُ
(()
الصالح ،ويعني يف األصل تغ ّير الشيء
املصلَحةِ  .فالفساد نقيض ّ
واملف َْس َدةُ ض ُّد ْ
عن احلال السليمة ،وخروجه عن االعتدال ،ثم استعمل يف جميع األمور اخلارجة
عن نظام االستقامة(().

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

الفرع الثاني :مفهوم الفساد االقتصادي من منظور القانون (اجلزائري)
واالقتصاد اإلسالمي:
أ .مفهوم الفساد يف القانون (اجلزائري) :لقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة
املتبناة يف  3١أكتوبر سنة  ٢٠٠3أول نص تشريعي يتعلق بالفساد(() ،إال أنها لم
تتناول تعريف الفساد بصفة خاصة ،يف حني أن اجلزائر وبعد مصادقتها على هذه
االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ١٢٨ – ٠4املؤرخ بـ  ١٩أبريل ،)(( ٢٠٠4
فإنها قد تناولت مفهوم الفساد يف القانون رقم  ٠١ – ٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،وهذا يف املادة الثانية على النحو اآلتي« :الفساد» :هو كل اجلرائم
املنصوص عليها يف الباب الرابع من هذا القانون(().
وبالرجوع إلى هذا الباب «التجرمي والعقوبات وأساليب التحري» احملدد من املادة
 ٢٥إلى غاية املادة  ،٥٦جنده اشتمل على عدة جرائم ،وردت (على الترتيب) كما
يلي(():
جرمية رشوة املوظفني العموميني؛ جرمية االمتيازات غير املبررة يف مجال الصفقات
العمومية؛ جرمية الرشوة يف مجال الصفقات العمومية؛ جرمية رشوة املوظفني
العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية؛ جرمية اختالس املمتلكات
من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي؛ جرمية الغدر؛ جرمية
اإلعفاء والتخفيض غير القانوني يف الضريبة والرسم؛ جرمية استغالل النفوذ؛
جرمية إساءة استغالل الوظيفة؛ جرمية تعارض املصالح؛ جرمية أخذ فوائد بصفة
غير قانونية؛ جرمية عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات؛ جرمية اإلثراء
غير املشروع؛ جرمية تلقي الهدايا؛ جرمية التمويل اخلفي لألحزاب السياسية؛
جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص؛ جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص؛
جرمية تبييض العائدات اإلجرامية؛ جرمية اإلخفاء؛ جرمية إعاقة السير احلسن
للعدالة؛ جرائم ضد الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا؛ جرمية البالغ الكيدي؛
جرمية عدم اإلبالغ عن اجلرائم.
(4) - Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Corruption, United Nations,
New York, 2006, P.5.

( )5الأمر رقم  1(8/04املوؤرخ بـ  19اأبريل  (004واملت�سمن الت�سديق بتحفظ على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلريدة الر�سمية للجمهورية
اجلزائرية ،العدد  ،(6ال�سادرة بتاريخ  5ربيع الأول  14(5هــ ،املوافق لـ ـ  (5اأبريل  (004م� ،ص.1(.
( )6اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 – 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،املوؤرخ يف  (1حمرم  14(7هــ ،املوافق ل ـ
 (0فرباير  (006م� ،ص.3.
( )7املرجع نف�سه� ،ص.17-11.
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ب .مفهوم الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي :ميكن
تعريف الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي على أنه« :جعل اجلانب
املادي الهدف الوحيد للنشاط االقتصادي الذي ميارسه اإلنسان املعاصر دون
مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام املال ،أو التفات للجوانب األخرى التي
يكتمل بـها البناء االقتصادي كالقيم واملبادئ األخالقية الروحية»(().

وبعبارة أخرى فإن الفساد االقتصادي يتمثل يف التركيز أثناء املمارسة االقتصادية
عم ً
ال وإنتاجاً وتوزيعاً على جانب واحد من جوانب احلياة اإلنسانية وإهمال
ّ
املنظمة لتحصيل املال
اجلوانب األخرى ،كعدم االلتزام الكامل باألحكام الشرعية
وكيفية تنميته وإنفاقه ،وكذلك عدم أداء احلقوق الواجبة يف املال وإساءة التصرف
يف التعامل مبا يضر مبصالح النظام االقتصادي السليم من جوهره الذي يقوم
عليه ،ويفرغ مساره التطبيقي من وسائله املشروعة التي تكفل لـه الوجود احلقيقي
واألداء املنشود(().

الفرع األول :أنواع الفساد االقتصادي :ميكن تصنيف الفساد إلى ثالثة
أقسام رئيسة هي(:)(1

أ .عرضي (فردي) ،ب .مؤسسي ،ج .منتظـم.
وقد يكون الفساد أحياناً حالة عرضية لبعض األفراد السياسيني أو املوظفني
العموميني ،أو مؤقتاً وليس منتظماً ،ويف حاالت أخرى يكون الفساد موجوداً
يف مؤسسة بعينها أو يف قطاعات محددة للنشاط االقتصادي دون غيرها من
القطاعات األخرى ،وذلك كوجود بعض املوظفني الرسميني الفاسدين يف بعض
الوزارات والقطاعات املختلفة؛ إلى جانب ذلك ،جند بأن الفساد ينتشر أكثر يف
القطاعات التي يسهل جني الريع منها ،حيث يسود الضعف يف النظام وتنعدم
الرقابة والتنظيم يف هذه القطاعات.
ويف أحيان أخرى يصبح الفساد ظاهرة يعاني منها املجتمع بكافة طبقاته ومختلف
معامالته ،فيسمى بالفساد املنتظم أو املمتد .وهذا الفساد يؤثر على املؤسسات
وسلوك األفراد على كافة مستويات النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وله
( )8ر�ساد ح�سن خليل ،الف�ساد يف الن�ساط القت�سادي (�سوره واآثاره وعالجه) ،ورقة بحث مقدمة اإىل املوؤمتر العاملي الثالث «لالقت�ساد الإ�سالمي»،
جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة ،خالل الفرتة  14(6/4/(6-(3هـ املوافق ل ـ  (005/6/3-5/31م� ،ص.1(.
( )9املرجع نف�سه.
( )10عبد الله بن حا�سن اجلابري ،الف�ساد القت�سادي (اأنواعه ،اأ�سبابه ،اآثاره وعالجه) ،ورقة بحث مقدمة اإىل املوؤمتر العاملي الثالث لالقت�ساد الإ�سالمي،
جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة ،خالل الفرتة  14(6/4/(6-(3هـ املوافق ل ـ  (005/6/3-5/31م� ،ص.8.
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املطلب الثاني :أنواع وأسباب الفساد االقتصادي
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مالمح متيزه عن غيره((():
 .١أنه متجسد يف بيئات ثقافية واجتماعية معينة.
 .٢مييل إلى أن يكون احتكارياً.

 .3أنه فساد ّ
منظم ويصعب جتنبه.

بنا ًء على ما سبق ،ميكن القول بأن للفساد أشكاالً كثيرة ،فقد يكون فردياً أو
مؤسسياً أو منتظماً ،وقد يكون الفساد مؤقتاً أو يف مؤسسة معينة أو قطاع معني
دون غيره؛ وإن أخطر هذه األنواع هو الفساد املنتظم حني يتخلل الفساد املجتمع
كام ً
ال ويصبح ظاهرة يعاني منها هذا املجتمع.
الفرع الثاني :أسباب الفساد االقتصادي :من املتعارف عليه أن النتشار الفساد
االقتصادي أسباباً كثيرة ،لعل من أهمها ما نوجزه يف اآلتي((():
الغموض وعدم الشفافية يف املعامالت االقتصادية.

عدم اتباع اإلجراءات والنظم املوضوعية يف التعيينات بالوظائف.
النمو االقتصادي املنخفض وغير املنظم((().

غياب آليات ومؤسسات مكافحة الفساد ،وإن وجدت فهي ليست بكافية
وبالتالي انخفاض وانعدام الرقابة((().
انخفاض أجور املوظفني.

نقص وعي املواطنني بخطورة الفساد االقتصادي وأنواعه وأشكاله ،وعقوبته
يف اإلسالم ويف القانون ،إلى جانب عقوبته األخروية وما ينتظرنا من حساب
اهلل عز وجل.
عدم الشفافية يف العقود والصفقات العمومية.

غياب الردع القانوني.

انتشار نزعة األنانية واالبتعاد عن ما أمر اهلل سبحانه وتعالى به يف كتابه
العزيز ،وبالتالي غياب الوازع الديني.

( )11عبد الله بن حا�سن اجلابري،مرجع �سبق ذكره� ،ص.9.
(( )1حممد بودربالة ،القوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد ،حما�سرة ملقاة مبجل�ص ق�ساء اجللفة 14 ،ربيع الأول  14(7ه ـ املوافق لـ ( 1اأبريل � ،(006ص.6
( )13احمد عبد الرحيم م�سطفى ،املجتمع الإ�سالمي والقرى ،دار امل�سارف ،م�سر 1401 ،هــ 1981 ،م� ،ص.50.
( )14املرجع نف�سه.
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املبحث الثاني :مظاهر الفساد االقتصادي
وآثارها االقتصادية على املجتمع

إن املتأمل آليات قرآننا الكرمي يجد بأن كلمة الفساد ومشتقاتها قد ُذكرت يف حوالي
 ٥٠موضعاً ،حيث تنوعت هذه املواضع تبعاً لصور الفساد؛ وإنه ملن الصعب حصر
مظاهر وصور الفساد يف النشاط االقتصادي ،ذلك الرتباط كل أنواع الفساد مع
بعضها البعض ،فمن املستحيل أن يكون هناك فساد اقتصادي دون وجود فساد
أخالقي ،أو وجود فساد سياسي دون وجود فساد اقتصادي ،فكل أنواع الفساد
متثل جسداً واحداً ،أو باملعنى األصح فهي متثل مرضاً واحداً؛ فالفساد هو مثل
فيروس السيدا الذي يصيب اجلهاز املناعي جلسم اإلنسان دون إدراك هذا األخير
لنوع هذا املرض ،ثم يبدأ بتدمير اجلسم من الداخل حتى يقضي عليه نهائياً؛
فهكذا هو الفساد ينخر مجتمعاتنا من الداخل ويتوسع مستخدماً بذلك كل الوسائل
واألساليب ،وينتشر مثل انتشار النار يف الهشيم ،إذ يظهر كفساد أخالقي ،وسياسي،
واقتصادي.

بنا ًء على ما سبق ،إنه ملن الصعب حتديد مظاهر الفساد االقتصادي بدقة ،وهذا
راجع لترابط جميع أنواع الفساد فيما بينها .وبالتالي فمن أهم مظاهر الفساد
االقتصادي جند ما يلي((():
الفرع األول :فساد اقتصادي يف املعامالت التجارية :لعل أشهر صور الفساد
يف املعامالت التجارية صورتان ،هما :الغش يف املعامالت التجارية ،والتطفيف يف
الكيل وامليزان.

أو ً
ال :فساد اقتصادي بطريق الغش يف املعامالت التجارية :يُعرف الغش
لغة ،على أنه اخلديعة ،ضد النصح .وحقيقته إظهار للمرء خالف ما أضمره لغيره
مع تزيني املفسدة له .وال يخرج املعنى االصطالحي للغش عن معناه اللغوي ،فقد
ُع ّرف الغش يف البيع على أنه « َكتْ ُم كل ما لو علمه املبتاع كرهه» .وعرفه بعض
الفقهاء كما يلي« :الغش قسمان؛ أحدهما :إظهار جودة ما ليس بجيد .والثاني:
َخل ْ ُ
والس ْمن بالدهن أو برديء من جنسه ،كقمح
ط شيء بغيره ،كخلط اللنب باملاء
َّ
((()
جيد برديء» .
( )15اأ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع ،الف�ساد القت�سادي واأثره على املجتمع ،دار اجلامعة اجلديدة للن�سر ،م�سر 14(9 ،هـ (009 ،م� ،ص.(3،68.
( )16نزيه حماد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.345،344.

143

الفساد االقتصادي بين الفقه
اإلسالمي والقانون الجزائري

املطلب األول :مظاهر الفساد االقتصادي
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ومما ال خالف عليه أن الغش محرم بالكتاب والسنة واإلجماع .لقوله سبحانه وتعالى
يف كتابه العزيز﴿ :يا أيها الذين أمنوا َال تَ ْأ ُكلُوا أَ ْمواَ ُكم بَيْنَ ُكم بِالْ َباط ِـلِ ﴾النساء :اآلية
 .٢٩فهذه اآلية تدل على حرمة أكل أموال الناس بالباطل ،ومن ذلك عن طريق
الغش أو التدليس((() .ولإلشارة فقط فإن أكثر الفقهاء اعتبروا الغش أع َّم من
التدليس ،وقال بعضهم العكس .إلى جانب ذلك ،فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم
صلَّى َّ
اهللُ
حذرنا من الغش ،فعن ابن ُع َم َر – رضي اهلل عنهما -قالَ « :م َّر َر ُسو ُل َّ ِ
اهلل َ
َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ب َ
ص ِ
احبُ ُه َف َأ ْد َخ َل يَ َدهُ فِ يهِ َف ِإ َذا َط َعا ٌم َردِ يءٌ َف َقا َل ِب ْع َه َذا
ِط َع ٍام َو َق ْد َح َّسنَ ُه َ
((()
س مِ نَّا» .
َعلَى ِح َدةٍ َو َه َذا َعلَى ِح َدةٍ َف َم ْن َغ َّشنَا َفلَيْ َ
ووجه الداللة يف هذا احلديث على أن الغش هو حرام بصفة ،فلم يرد الغش على
صنف أو نوع معني ،ومن ثم فهو يشمل كافة املنتجات أو املبيعات ،ومن ثم أيضاً
فإن ما نراه اليوم من أساليب جديدة للغش ،ومنه الغش بتزوير ماركة بلد الصناعة
إلى بلد ذي شهرة واسعة يف اجلودة واإلنتاج ،أو تغيير تاريخ الصالحية يف بعض
املنتجات وخاصة يف األطعمة واألشربة ،كل ذلك يدخل يف الغش املنهي عنه.
ثاني ًا :فساد اقتصادي بسبب التطفيف يف الكيل وامليزان :من الغش الذي أنكره
اإلسالم أشد اإلنكار هو :تطفيف الكيل وعدم إيفاء الوزن حقه .قال تعالى :أَ ْو ُفوا
َّاس
الْ َكيْ َل َو َال تَ ُكونُوا مِ َن ْاملُخْ ِس ِري َنَ .و ِزنُوا بِالْقِ ْس َط ِ
يمَ .و َال تَبْ َخ ُسوا الن َ
اس ْامل ُ ْستَقِ ِ
ض ُمف ِْسدِ ي َن﴾ الشعراء :اآلية .١٨3-١٨١
أَ ْش َيا َء ُه ْم َو َال تَ ْعثَ ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
واملعنى :وزنوا األشياء بامليزان العدل املضبوط ،وال تكونوا من املفسدين .وقد وعد
اهلل بالعذاب للذين يغشون الناس بإنقاص حقهم يف املكاييل واألوزان مذكراً إياهم
مبوقف احلساب يوم القيامة حيث يبعثون أحياء من قبورهم ليجازيهم اهلل على ما
اقترفوا يف دنياهم((().
الفرع الثاني :فساد اقتصادي بإهالك احلرث والنسل :وهذا واضح من خالل قوله
احليوا ِة ال ُّدنْيا َويُ ْشهِ ُد َّ َ
اهلل َعلَى َما
جل جاللهَ ﴿ :ومِ َن الن ِ
َ
َّاس َمن يُ ْع ِجبُ َك َق ْولُ ُه ِيف ْ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ض ِليُف ِْس َد فِ ي َها َويُ ْهلِك احل ْرثَ
فِ ى َقل ْ ِبهِ َو ُه َو أَلَ ُّد ْ ِ
ص ِامَ .و ِإذا تَ َولى َس َعى ِيف األ ْر ِ
اخل َ
َوالنَّس َل َو َّ
اهللُ َال يُ ِح ُّب الْ َف َسا َد﴾ البقرة :اآليتني .٢٠٥ - ٢٠4
ْ
ودلت تلك اآليتان على أن هناك صنف من الناس شديد العداوة على الرغم من
( )17يعرف التدلي�ص على اأنه اإخفاء العيب ،والتدلي�ص يف البيع هو اأن يبيع الإن�سان �سيئ ًا فيه عيب من غري اإبانة عن عيبه .يقال :دلّ�ص يف البيع ،اإذا
مل ُيظهر عيبه .ملزيد من املعلومات راجع يف ذلك :اأحمد ال�سربا�سي ،املعجم القت�سادي الإ�سالمي ،دار اجليل ،لبنان 1401 ،هـ 1981 ،م� ،ص.73.
ال�س َحا َبةِ ،احلديث رقم (.509
( )18م�سند اأحمدُ ،م ْ�س َن ُد املْ ُك ِْث َ
ِين مِ َن َّ
( )19عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،اخلطايا يف نظر الإ�سالم ،دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة ال�سابعة 1403 ،هـ 1983 ،م� ،ص.14(.
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أن كالمه يف الظاهر كالم حسن ،ولكن احلقيقة هي العكس أي أنه أشد اخلصام
ويسعى ليفسد يف األرض ويعتدي على الناس واألموال ويهلك احلرث والنسل،
وهالك احلرث والنسل هو هالك الثروة وتخريب للعمران ،فهذا الفساد هو األخطر
إضراراً بالبالد والعباد(.)(1
الفرع الثالث :فساد اقتصادي يف املعامالت املالية :وهي كثيرة منها :السرقة،
والنصب ،واالختالس ،وقطع الطريق .ونظراً خلطورة وتعدد صور هذا الفساد،
فسيتم تناول أكثرها استفحاالً يف مجتمعنا ،وهذا على النحو اآلتي:

ثاني ًا :فساد اقتصادي بدفع وتلقي الرشوة :الرشوة هي إعطاء صاحب منصب أو
نفوذ ماالً أو متاعاً ليس ّهل له أخذ شيء ال حق له فيه ،فكل من الراشي واملرتشي
أخذ ما ليس له به حق ،لذلك نهى اهلل املؤمنني عن أكل أموال الناس عن طريق
رشوة احلكام فقال سبحانه وتعالىَ ﴿ :و َال تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُكم بَيْنَ ُكم بِالْ َب ِ
ـاطلِ َوتُ ْدلُوا ِب َها
ِإلَى ْ ُ
ِاإلثْ ِم َوأَنتُ ْم تَ ْعل َ ُمونَ﴾ البقرة :اآلية .١٨٨
احل َّك ِام ِلتَ ْأ ُكلُوا َف ِري ًقا ِّم ْن أَ ْم َوالِ الن ِ
َّاس ب ْ ِ
إن حكم هذه اآلية ينطبق على مجتمعنا احلاضر الذي كثرت فيه الشكاوى والدعاوى
يف احملاكم ،فكثير من الناس يستولون على مال الغير ظلماً عن طريق احملاكم التي
تبني أحكامها على األدلة الظاهرة وهم ميهدون لذلك عن طريق استغالل بسطاء
القلوب ورشوة بعض املتنفّذين والشهود واخلبراء واالستعانة باحملامني املهرة .إلى
جانب هذا ،نالحظ أن اآلية ذكرت رشوة احلكام ولم تذكر سواهم لكثرة حدوث هذا
(� )(0سليمان �سيبوط وحممد �سبخاوي ،مكافحة الف�ساد القت�سادي من منظور اإ�سالمي ،ورقــة بحثية مقدمة اإىل امللتقى الــدويل حول»القت�ساد
الإ�سالمي الواقع ورهانات امل�ستقبل» ،املركز اجلامعي بغرداية ،اجلزائر ،يومي  (1 - (0ربيع اأول ( 143املوافق لــ (4 - (3 :فيفري � ،(011ص.15.
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أو ًال :فساد اقتصادي بالسطو وقطع الطريق :وهذا واضح من خالل قوله تعالى:
اهلل مِ ن بَعدِ مِ يثَاقِ هِ َويَق َْطعو َن َما أَ َمر َّ
ُضو َن َع ْه َد َّ ِ
وص َل
﴿ َوا َّلذِ ي َن يَنق ُ
اهللُ ِبهِ أَن يُ َ
ُ
ْ
َ
ض أُ َ
والئ َ
الد ِار﴾ الرعد :اآلية .٢٥
َويُف ِْس ُدو َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ِك لَ ُه ُم اللَّ ْعنَ ُة َولَ ُه ْم ُسوءُ َّ
لقد حتدث القرآن عن أقوام استحقوا عذاب اهلل بسبب فسادهم يف األرض،
فإصابة الناس بالويالت واحملن راجع يف كثير من احلاالت إلى انتشار الفساد فيهم،
وبهذا تنتشر كل صور الفساد ،فيسرق األخ أخاه ،سواء كانت سرقة بسطو أو بقطع
طريق ،وهذا ما يؤدي إلى ضياع وتلف األموال من جهة ،واستغاللها يف أنشطة غير
مشروعة من جهة أخرى ،مما يخلف أضراراً باقتصاديات البلد املعني.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

النوع من الرشوة ،وألن ضررها فاحش ج ّداً ((().
وللنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم أقوال يف حترمي الرشوة عموماً ،ودليل ذلك
صلَّى َّ
حديث عبد َّ
اهللُ َعلَيْهِ
اهلل بن َع ْم ٍرو -رضي اهلل عنهماَ -قال « :لَ َع َن َر ُسو ُل َّ ِ
اهلل َ
َو َسلَّ َم ال َّر ِ
اشي َو ْامل ُ ْرت َِشي»((() .إلى جانب ذلك ما جاء عن أَبي ُه َريْ َرة  -رضي اهلل
َّ
َّ
اش َي َو ْامل ُ ْرت َِش َي ِيف ْ ُ
عنهَ -قال« :لَ َع َن َر ُسو ُل ِ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ال َّر ِ
احل ْك ِم»((().
اهلل َ
فالراشي هو الذي يعطي الرشوة ،واملرتشي هو الذي يأخذ الرشوة ،وإمنا تلحق
اللعنة إذا قصد بها أذية الغير ،أو نيل ما ال يستحق ،أما إذا أعطى ليتوصل إلى
حق له ،ويدفع عن نفسه ظلماً ،فإنه غير داخل يف اللعنة .ويف نفس السياق جند
بأن اللعنة تصيب (الرائش) أيضاً وهو الساعي بني الراشي واملرتشي .ودليل ذلك:
صلَّى َّ
حديث ثَ ْوبَان  -رضي اهلل عنه َ -قال« :لَ َع َن َر ُسو ُل َّ ِ
اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ال َّر ِ
اش َي
اهلل َ
َو ْامل ُ ْرت َِش َي َوال َّرائ َ
مي ِشي بَيْنَ ُه َما»((().
ِش يَ ْعنِي ا َّلذِ ي َ ْ
واإلسالم يحرم الرشوة يف أي صورة كانت وباألخص ما جاء حتت اسم الهدية ،ف َع ْن
َّ ُ
َعبْدِ َّ ِ
استَ ْع َملْنَاهُ
اهلل بْنِ بُ َريْ َدةَ َع ْن أَ ِبيهِ َع ْن ال َّنب ِِّي َ
صلَّى اهلل َعلَيْهِ َو َسلَّ َم َقا َلَ « :م ْن ْ
َعلَى َع َم ٍل َف َر َز ْقنَاهُ ِر ْز ًقا َف َما أَ َخ َذ بَ ْع َد َذل َ
ِك َف ُه َو ُغلُو ٌل»((()؛ والغلول هو اخليانة يف
وسميت غلوالً ألن األيدي فيه مغلولة ،أي
املغنم ،والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسمُ ،
((()
ممنوعة ،مجعول فيها ُغ ّل ،وهو احلديدة التي جتمع يد األسير إلى عنقه  .وعقوبة
املرتشي حمل ما تلقاه يف الدنيا من رشوة يوم القيامة ،فهذا دليل وعالمة على تلقيه
رشوة يف الدنيا؛ وعليه فإن الرشوة يف أي صورة كانت هي محرمة بالكتاب والسنة.

الفرع الرابع :فساد اقتصادي بالتكبر والغرور وعدم أداء احلقوق املالية
املفروضة :وذلك واضح يف قصة إفساد قارون واغتراره بأمواله وعدم استجابته

للنصيحة التي وجهت إليه فبغى يف األرض ،وذلك يف قوله تعالى﴿ :إ َِّن َقـا ُرو َن َكا َن
ُوز َما إ َِّن َم َف ِ َ
ص َبةِ أُولِى
وسى َف َب َغى َعلَيْهِ ْم َو َءاتَيْنَـتاهُ مِ َن الْ ُكن ِ
احت ُه لَتَنُوأ ُ بِالْ ُع ْ
مِ ن َق ْو ِم ُم َ
َ
َّ
ني﴾ القصص :اآلية .٧٦
الْ ُق َّو ِة ِإ ْذ َقا َل لَ ُه َق ْو ُم ُه َال تَ ْف َر ْح إ َِّن اهلل َال يُ ِح ُّب الْ َف ِر ِح َ
ومعنى البغي :قصد الفساد ،وفالن يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم،
( )(1عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.147.
((() �سنن اأبي داود  -كِ تَاب الَْ أق ِْ�س َيةَِ ،باب ِيف َك َراهِ َي ِة ال َّر�سْ َوةِ ،احلديث .3580
(� )(3سنن الرتمذي ،كِ تَاب الْ أَ ْحك َِام َع ْن َر ُ�سولِ ال َّل ِه َ�س َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،باب َما َجا َء ِيف ال َّر ِا�سي َواملْ ُ ْرت َِ�سي ِيف ْ ُ
احل ْك ِم ،احلديث رقم .1336
( )(4م�سند اأحمدَ ،باقِي ُم ْ�س َن ِد الْ أَن َْ�سارِ  ،احلديث رقم .(1893
َ
ْ
(� )(5سنن اأبي داود  -كِ تَاب ْ َ
اخل َر ِاج َوالْ إِ َما َر ِة َوا ْلف َْي ِء َ -باب ِيف اأ ْرزَاقِ ال ُع َّمالِ  ،احلديث رقم .(943
( )(6اأحمد ال�سربا�سي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.3(5.
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املطلب الثاني :اآلثار االقتصادية للفساد االقتصادي على املجتمع
مما ال شك فيه أن أي نوع من الفساد له آثاره املدمرة سواء على االقتصاد أو
املجتمع ،فما بالك بفساد اقتصادي ،فساد يعتمد يف أساسه على مبدأ جرائم املال،
فمن املؤكد ستكون آثاره مدمرة ووخيمة على كافة املستويات ،ولهذا سيتم ذكر بعض
اآلثار االقتصادية للفساد االقتصادي على مجتمعنا ،وهذا على النحو اآلتي:
إن انتشار ظاهرة الرشوة يف املجتمع يعني تدمير أخالق أبناء هذا املجتمع
وفقدان الثقة بني أبنائه ،وانتشار األخالقيات السيئة كالتسيب والالمباالة،
وفقدان الشعور بالوالء واالنتماء ،وسيطرة روح اإلحباط .إلى جانب هذا فإن
الرشوة تؤدي إلى إهدار األموال وتعريض األنفس للخطر ،وهذا من خالل
تهافت أفراد هذا املجتمع إلى قضاء مصاحلهم اخلاصة على حساب تعريض
بعضهم للخطر((().
إن الفساد االقتصادي الظاهر على شكل إهالك للحرث والنسل له آثار

( )(7عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.183.
( )(8حممد خالد املهايني ،مكافحة اأعمال الر�سوة ،ورقة بحث مقدمة اإىل امللتقى العربي الثالث بعنوان «اآليات حماية املال العام واحلد من الف�ساد
الإداري» ،الرباط ،اململكة املغربية ،مايو � ،(008ص.180،179.
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ويأتي البغي مبعنى االستطالة والكِ بر على الناس .وهو من الكبائر التي حذرنا
سبحانه وتعالى منها ونهانا عن ارتكابها ملا فيها من فساد كبير((().
َىاك َّ
وهذا يف قوله تعالىَ ﴿ :وابْت َِغ فِ ي َما َءات َ
َنس نَ ِصيبَ َك مِ َن
اهللُ َّ
الدا َر ْاآل ِخ َرةَ َو َال ت َ
َ
َّ
ال ُّدنْيَا َوأَح ِسن َكما أَحس َن َّ
ض إ َِّن اهلل َال يُ ِح ُّب
اهللُ ِإلَيْ َك َو َال تَبْ ِغ الْ َف َسا َد فِ ى ْاألَ ْر ِ
ْ
َ ْ َ
ْاملُف ِْسدِ ي َن﴾ القصص :اآلية .٧٧
فقد دلت هذه اآلية على النهي عن اإلفساد يف األرض بالتكبر والغرور ،ألن من
يدقق النظر يف املال بصفة عامة يجد أن املال مال اهلل واإلنسان فقط مستخلف
ني فِ يهِ ﴾ احلديد :اآلية  ،٧ومن ثم
مما َج َعل َ ُكم ُّم ْستَخْ لَفِ َ
فيه ،قال عز وجلَ ﴿ :وأَنفِ قُوا ِ َّ
فإن على اإلنسان إذا وهبه احلق تبارك وتعالى ماالً عليه أن يعمل فيه بتوجيهات
العلي القدير ،ال أن يغتر ويتعالى على الناس ،بل وعليه أن يتصدق منه على املسكني
والفقير ،ألن الزكاة على األموال تزيد األموال وتعود عليها بالبركة ال كما يظن
ص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم
البعض بأنها تنقص املال ،لقوله سبحانه وتعالى﴿ :خُ ْذ مِ ْن أَ ْم َوالِهِ ْم َ
َوتُ َز ِّكيهِ م ِب َها﴾ التوبة :اآلية  .١٠3ومن لم يقم بكل ذلك فيعتبر من املفسدين ،فعدم
العمل مبا أمرنا اهلل به يف ظل نظام اقتصادي إسالمي (خاصة فريضة الزكاة)
سيؤثر ال محالة على اقتصاد الدولة.
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خطيرة على التنمية االقتصادية الشاملة للدولة املعنية ،ألن يف هالك الزرع
(الذي ميثل الثروة الزراعية) وهالك النسل واحليوان (الذي ميثل الثروة
احليوانية) إضراراً باالقتصاد القومي للبالد ،والذي ميثل البنية األساسية
ألي مجتمع ،وما يترتب على ذلك من انتشار للبطالة بني أفراد املجتمع،
وتشريد للعاملني الذين كانوا يعملون يف هذه املجاالت((().
ومما سبق ذكره ،فإن للغش آثاراً اقتصادية كثيرة وخطيرة ،فض ً
ال عن
األضرار الصحية ال سيما إذا كان الغش يف السلع الغذائية ،ونُشير هنا بأن
الغش يؤدي إلى فقدان الثقة بني الناس وإحجام املستهلكني عن شراء السلع
املغشوشة سواء كانت سلعاً زراعية أو صناعية ،ويف هذا ضرر اقتصادي على
اقتصاد الدولة واملواطنني على حد السواء.
إن انتشار الفساد االقتصادي يؤدي إلى حدوث أزمات اقتصادية طاحنة
بسبب االحتكار وأكل أموال الناس بالباطل ،إلى جانب حدوث خلل يف
املعامالت التجارية بني املتعاقدين وهذا بسبب التطفيف يف الكيل وامليزان.
من آثار الفساد االقتصادي أيضاً انهيار االقتصاد القومي ألي دولة بسبب
تزييف األموال والتعامل بها ،بائعني أو مشترين على حد سواء ،ألن البائع
بهذا األسلوب هو أيضاً مشتري يف وقت آخر سواء للسلعة التي يقوم ببيعها
أو لسلعة أخرى يستهلكها وما يتبع ذلك من تقليل حلجم املعامالت التجارية
بسبب ركود البضائع وكسادها وعدم ترويجها وبيعها ،بسبب إحجام الناس
عن البيع والشراء خشية احلصول على أموال زيوف من أي الطرفني(.)(1
بنا ًء على ما سبق ،ميكن القول بأن صور ومظاهر الفساد االقتصادي قد تنوعت
وتعددت ،فكل صورة من صور هذا الفساد كانت لها آثار خطيرة ومدمرة على
املجتمع .لذلك فقد اتخذ الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي موقفاً صارماً أمام
الفساد واملفسدين ،من خالل تخصيص أقصى العقوبات وأشدها لكافة املفسدين،
وهذا ما سنتناوله يف مبحثنا اآلتي املتضمن عقوبة جرمية الفساد االقتصادي.

( )(9اأ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.45،44.
( )30املرجع نف�سه� ،ص.3(،31.
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املبحث الثالث :عقوبة الفساد االقتصادي
بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري
إن من أهم أسباب انتشار الفساد يف العالم ،ترك اجلرمية بال عقاب ،فهذا فيه ضرر
بني اهلل سبحانه وتعالى
على األفراد والبالد؛ فالعقاب هو أصل ردع املفسدين ،وقد ّ
وبني لنا أيضاً
يف قرآنه الكرمي جميع أشكال العقاب الدنيوي واألخروي للمفسدينّ ،
ما يجب تركه واالبتعاد عنه ،ابتغاء مرضاته وضمان السعادة يف الدنيا واآلخرة؛
وعليه ،وللتعرف أكثر على عقوبة الفساد االقتصادي سيتم تناولها من جانب الفقه
اإلسالمي ومن اجلانب القانوني (وهنا خصصنا قانون دولتنا اجلزائري).

املطلب األول :عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي

الفرع األول :عقوبة الفساد يف املعامالت املالية والتجارية :وميكن التطرق إليها،
على النحو اآلتي:
أو ًال :عقوبة السرقة :عالج اإلسالم السرقة بالتربية والتهذيب لنفسية اإلنسان بأن
ال يطمع يف مقتنيات الغير ،داعياً إياه إلى العمل ،منفراً له من البطالة ،مستهجناً
الشح وشدة التكالب على الدنيا؛ كما أن اإلسالم ضمن لإلنسان العاجز عن الكسب
والفقير معونة تؤخذ من األغنياء عن طريق احلاكم وهي الزكاة ،وبذلك يقرر
اإلسالم الضمان االجتماعي لسائر أفراد املجتمع ،فال سبيل ألن يعتدي أحد على
أموال الناس ،فمن أبى بعد كل هذه الضمانات إ ّال االعتداء على أموال الناس
الس ِار َق ُة
الس ِار ُق َو َّ
استحق من احلاكم عقوبة السرقة التي ح ّددها اهلل بقولهَ ﴿ :و َّ
اهلل َو َّ
مبا َك َس َبا نَ َك ً
ـاال ِّم َن َّ ِ
اهللُ َع ِزي ٌز َحكِ ي ٌم﴾ املائدة :اآلية .3٨
َفا ْق َط ُعوا أَيْدِ يَ ُه َما َجزَا ًء ِ َ
فجرائم السرقات ال يحسم ش ّرها إ ّال بتطبيق شريعة اإلسالم بقطع يد السارق؛
( )31لالإ�سارة فقط فاإن لعقوبة الف�ساد ب�سفة عامة ،مبا يف ذلك الف�ساد القت�سادي ،عقوبة دنيوية واآخروية ،وقد ارتاأينا تركيزنا يف هذا املحور على
العقوبة الدنيوية ،لأنها تعك�ص ب�سكل اأ�سا�سي عامل الردع لدى اأفراد املجتمع (يف راأينا) ،اأما العقوبة الآخروية ،فوالله لو جئنا بكل الآيات التي ذُكر
فيها الف�ساد وعقوبته عند الله ،لن يكفي لتبيان عقوبة املف�سدين وجزائهم وهيئتهم التي يالقون بها ربهم يوم القيامة .لقوله عز وجلَ :و َع َد اٱل َّل ُه اٱملْ ُ َنـا ِف ِق َني
َاب ُّمقِي ٌم (التوبة :الآية .)68
َواٱملْ ُ َنـا ِفقَـاتِ َواٱ ْل ُكفَّا َر نَا َر َج َه َّن َم خَ ـا ِلد َ
ِين فِي َها هِ َى َح ْ�س ُب ُه ْم َو َل َع َن ُه ُم اٱل َّل ُه ٱ َو َل ُه ْم َعذ ٌ
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عنيت الشريعة اإلسالمية ببناء املجتمع على أسس سليمة ،وحرصت على متكني
أسباب األمن والطمأنينة لألفراد واجلماعات ،وسنت أفضل الطرق ملكافحة
اجلرمية ،فجعلت لكل جرمية عقاباً يتكافأ مع نوعها وأضرارها يف األمة ،وأهابت
باملسلمني أ ّال يتهاونوا يف تنفيذ هذه العقوبات وأ ّال تأخذهم باجلاني شفقة وال
((()
رحمة .فمن أهم ما ملسناه حول عقوبة الفساد االقتصادي يف الفقه اإلسالمي
ما يلي:
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واملتمعن ملجتمعنا احلاضر يجد أن جرائم السرقات على اختالف ألوانها متثل نسبة
هائلة بني اجلرائم ،حيث أصبح لصوص اليوم يشكلون عصابات خطيرة قضت على
األمن والطمأنينة يف النفوس .فكفانا من القوانني الوضعية احلاضرة التي أثبتت
بجدارة فشلها يف إقرار األمن ومحاربة الفساد ،ولنعتمد شريعة اإلسالم فهي العالج
الناجع والشايف لكل اآلفات املستشرية يف مجتمعنا احلاضر.
وجدير بالذكر أن أهم ما جاء يف عقوبة السرقة ،املساواة يف تطبيقها ،فكل من
ثبتت عليه جرمية السرقة من الناس جميعاً خواصهم وعوامهم ،أغنيائهم وفقرائهم،
تقطع يده أ ّياً كانت مكانته يف املجتمع.
ولقد اتخذ التشريع اإلسالمي االحتياطات العادلة لتنفيذ حد السرقة ضمن
الشروط التالية((():
أن يكون املسروق شيئاً ذا قيمة ،أي له اعتبار يف حياة الناس االقتصادية،
وقد كان ذلك مقدراً يف عهد النبي بربع دينار فصاعداً ،فقد ورد يف احلديث
صلَّى َّ
َ
اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم« :تُق َْط ُع
ع ْن
عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قال ال َّنب ُِّي َ
((()
ص ِ
اع ًدا» .
الْ َي ُد ِيف ُربُ ِع دِ ين ٍَار َف َ
أن تقع السرقة يف املال احملفوظ.
يجوز لصاحب املال املسروق إذا ضبط السارق أن يعفو عنه قبل أن يصل
إلى القضاء ،ويف العفو تأديب للسارق ،أما إذا وصل األمر إلى احلاكم فال
مكان للعفو عنه.

ال تقام عقوبة السرقة على الذي يسرق بداعي اجلوع الشديد.

ثاني ًا :عقوبة قطع الطريق :املجتمع الذي يتهاون مع املجرمني واملخربني ويتقاعس
عن إنزال العقوبة الشديدة بهم هو مجتمع حكم على نفسه بالهالك والفساد.
قد يظن البعض أن الدين قائم على الوعظ ،ولكن الوعظ ال يفيد النفوس التي
باعت نفسها للشيطان ،وال يفيد النفوس التي خال قلبها من خشية اهلل ،وفقدت
ضميرها .ومن عظمة اإلسالم أنه دين تصدى للمجرمني الفاسدين ،واملخربني
وقاطعي الطرق بأقصى العقوبات التي حتفظ املجتمع من فسادهم وهذا ما ذكره
القرآن:
َ
َّ
﴿إ َّ َ
ض َف َسا ًدا أَن يُ َق َّتلُوا أَ ْو
ِمنا َج َز ُؤا ا َّلذِ ي َن يُ َح ِاربُو َن اهلل َو َر ُسولَ ُه َويَ ْس َع ْو َن فِ ى ْاألَ ْر ِ
ض َذل َ
ِك لَ ُه ْم ِخز ٌْى فِ ى
صلَّبُوا أَ ْو تُ َق َّط َع أَيْدِ يهِ ْم َوأَ ْر ُجل ُ ُهم ِّم ْن ِخ َال ٍف أَ ْو يُن َف ْوا مِ َن ْاألَ ْر ِ
يُ َ
(( )3عفيف عبد الفتاح طبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.180،179.
(� )33سحيح البخاري ،كِ تَاب ْ ُ
ال�سارِ َق ُة فَا ْقطَ ُعوا اأَ ْيدِ َي ُه َما َو ِيف َك ْم ُي ْقطَ ُع ،احلديث رقم .6407
ال�سارِ قُ َو َّ
احل ُدودِ َ ،باب َق ْولِ ال َّل ِه َت َع َاىل َو َّ
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الفرع الثاني :عقوبة الفساد االقتصادي بالتكبر والغرور وعدم أداء احلقوق املالية
املفروضة :وأهم ما ُذكر يف قرآننا الكرمي يف نوع العقوبات املدرجة ضمن هذا
البند ،عقوبة تارك الزكاة ،فالزكاة فريضة ،اقترن وجوبها بالصالة بصيغة األمر
ضوا َّ َ
اهلل َق ْر ً
ضا َح َسنًا
الصلَواةَ َو َءاتُوا ال َّز َكواةَ َوأَ ْق ِر ُ
الصريح فقال تعالىَ ﴿ :وأَقِ ي ُموا َّ
اهللَ
اهلل ُهو َخيرا َوأَ ْع َظم أَجرا َواستَغْفِ روا َّ
جت ُدوهُ ِعن َد َِّ
َو َما تُ َق ِّد ُموا ِألَنف ُِس ُكم ِّم ْن َخيْ ٍر َ ِ
َ ْ ً
َ ًْ
ْ ُ
إ َِّن َّ َ
اهلل َغفُو ٌرا َّر ِحي ٌم﴾املزمل :اآلية .٢٠
وجعل القرآن املمتنع عن أداء فريضة الزكاة من جماعة املشركني لقوله سبحانه
ني .ا َّلذِ ي َن َال يُ ْؤتُو َن ال َّز َكوا َو ُهم ب ِ
ِاآلخ َر ِة ُه ْم َكـافِ ُرونَ﴾
وتعالىَ ﴿ :و َويْ ٌال ِّلل ْ ُم ْش ِركِ َ
فصلت :اآلية  ،٧-٦فإذا امتنع مسلم أو جماعة من املسلمني عن أداء الزكاة إنكاراً
لفرضيتها فإنهم يكونون بهذا االمتناع مرتدين عن اإلسالم وجتري عليهم أحكام
وسنّة رسوله الكرمي صلى
املرتدين ألن أدلة الفرضية ظاهرة يف كتاب اهلل تعالى ُ
اهلل عليه وسلم وإجماع األمة.
وإذا منع بعض املسلمني الزكاة مع إقرارهم بوجوبها ،أو أخفوها وكتموها فإنه يكون
على اإلمام أن يأخذ من أموالهم الزكاة املستحقة جبراً وبدون رضاهم ويوقع عليهم
عقوبة التعزير ؛ هذا كله إذا كان مانع الزكاة يف ظل اإلمام وليس خارجاً عن طاعته،
( )34عفيف عبد الفتاح طبارة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.18(،181.
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اب َع ِظي ٌم﴾ املائدة :اآلية .33
ال ُّدنْ َيا َولَ ُه ْم فِ ى ْاآل ِخ َر ِة َع َذ ٌ
وقد بينت هذه اآلية عقوبة هؤالء املجرمني ،على النحو اآلتي((():
القتل إن ثبت أنهم ارتكبوا جرمية القتل.
الصلب مع القتل إن قتلوا وسلبوا األموال ،وكيفية الصلب هو رفعهم على
مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم ،وهو بعد القتل عند جمهور العلماء.
ومنهم من قال :يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون.
قطع أيديهم وأرجلهم من خالف (اليد اليمنى والرجل اليسرى) أو العكس،
هذا إن اقتصروا على سلب األموال فقط.
النفي أي احلبس إن استعملوا اإلرهاب ولم يقتلوا ولم يسلبوا.
بني اهلل سبحانه وتعالى أن ذلك العقاب هو ٌّ
ذل لهؤالء املفسدين
إضافة إلى ذلك فقد ّ
وإهانة تصيبهم يف الدنيا ،ويكون يف ذلك عبرة ملن حت ّدثه نفسه القيام مبثل هذا
العمل اإلجرامي ،ولهم فوق ذلك عذاب النار يف اآلخرة .فاإلسالم يقصد من وراء
هذه العقوبات الصارمة لهؤالء املفسدين إشاعة الطمأنينة يف النفوس واستتباب
األمن بني الناس الذي هو املطلب األول ألي مجتمع ينشد االستقرار.
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أما إذا كان خارجاً عن طاعة اإلمام فإنه يجب قتاله إذا كان لإلمام القدرة على
إجباره ،ألن الزكاة فريضة يف اإلسالم وإعطاؤها دليل الطاعة((().
تدعي
هذه أحكام املمتنع عن أداء الزكاة ،فاملجتمع اإلسالمي ليس فيه جماعة ّ
اإلسالم بدون التزامات يُفرض عليها القيام بها ،ومن أهم هذه االلتزامات كفاية
الطبقة احملرومة حتت شعار الزكاة .فما نشاهده اليوم هو انتشار فئة ممن ي ّدعون
اإلسالم ،وال يؤدون الزكاة ويستغلون الطبقة احملرومة يف سبيل مضاعفة ثرواتهم
وإشباع لذاتهم.
الفرع الثالث :عقوبة الفساد االقتصادي يف القانون اجلزائري :كما ب ّينا سابقاً ،فإن
املشرع اجلزائري قد استلهم مفهوم الفساد من مظاهره املجسدة يف اجلرائم التي
حددها يف الباب الرابع «التجرمي والعقوبات وأساليب التحري» من القانون رقم
 ٠١-٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،والتي أحاطها بنظامي جترمي وعقاب
خاصني يختلفان عما تضمنته املنظومة التشريعية العقابية السابقة لصدوره .وعليه،
ولبيان عقوبة الفساد االقتصادي يف القانون اجلزائري ،البد من التطرق لكل جرمية
تضمنها هذا القانون وبيان عقوبتها بالتحديد ،وهذا على النحو اآلتي:
أو ًال :جرمية الرشوة :خالفاً ملا تضمنته جرمية الرشوة يف قانون العقوبات بأحكام
املادة  ١٢٦وامللغاة مبوجب هذا القانون((() ،فقد تناول القانون اجلديد جرمية
الرشوة يف أربعة أصناف على النحو التالي((():
أ .جرمية رشوة املوظفني العموميني :والتي تتحقق ضد كل من وعد موظفاً عمومياً
مبزية((() غير مستحقة أو عرضها عليه ،أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر،
سواء كان ذلك لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ،لكي يقوم ذلك
املوظف بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته.
كما تتحقق اجلرمية ضد املوظف العمومي الذي يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير
مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر ألداء
عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته.
مما يستفاد منه أن عناصر هذا اجلرم تتحدد يف شخص املوظف العام مبفهومه
( )35املرجع نف�سه� ،ص.((3.
ً
( )36حررت املادة  1(6من قانون العقوبات ،كما يلي« :اإذا كان مرتكب الر�سوة قا�سيا يعاقب بال�سجن املوؤقت من  5اإىل � (0سنة وبغرامة من 5.000
اإىل  50.000دينار جزائري .اأما اإذا كان مرتكب الر�سوة كاتب �سبط يعاقب بال�سجن املوؤقت من  5اإىل � 10سنوات وبغرامة من  3.000اإىل 30.000
دينار جزائري» .ثم األغيت هذه املادة بالقانون رقم  01-06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته - .ملزيد من املعلومات راجع يف ذلك :اجلريدة الر�سمية
للجمهورية اجلزائرية ،قانون العقوبات� ،(01( ،ص.45.
( )37اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 – 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته،املوؤرخ يف  (1حمرم 14(7هــ� ،ص.11،13.
( )38املزية هنا �سمن القانون اجلزائري الق�سد بها منحة� ،سواء كانت مبلغ من املال اأو ممتلكات اأو عقارات اأو هبات اأخرى.
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الواسع اإلداري والقضائي والسياسي ،ويف املنحة واملزية بشكلها املباشر أو غير
املباشر ،ويف املقابل عنها إيجابي أو سلبي .وقد أناطها املشرع بعقوبة احلبس اجلنحية
من سنتني إلى عشر سنوات ،وبغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار
جزائري.

د .جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص :إن تهذيب التوجه االقتصادي الليبرالي،
ومدى تأثيره على املنظومة االقتصادية الوطنية ،اقتضى من املشرع التدخل مبوجب
أحكام املادة  4٠من هذا القانون التي تعاقب باحلبس من  ٦أشهر إلى  ٥سنوات
وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠دج إلى  ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دج((():

كل شخص وعد أو عرض أو منح ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،مزية غير
مستحقة على أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع اخلاص ،أو يعمل لديه بأي
صفة كانت ،سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر ،لكي يقوم
بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل مما يشكل إخالالً بواجباته.
كل شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع اخلاص أو يعمل لديه بأي صفة ،يطلب أو يقبل
( )39اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 – 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.15.
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ب .جرمية الرشوة يف مجال الصفقات العمومية :إن اقتصار املرسوم الرئاسي -٠٢
 ٢٥٠املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية املؤرخ يف  ،٢٠٠٢-٠٧-٢4على إجراءات
إبرام الصفقات العمومية ،وكيفيات ممارستها دون جترمي اإلخالالت التي قد
تعتريها ،قد تداركه املشرع مبوجب أحكام املادة  ٢٧من هذا القانون على أنه:
«يعاقب باحلبس من  ١٠سنوات إلى  ٢٠سنة وبغرامة من ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار
جزائري إلى  ٢.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي يقبض أو يحاول
أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما كان
نوعها مبناسبة حتضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد
أو ملحق باسم الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري ،أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو املؤسسات
العمومية االقتصادية».
ج .جرمية رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية
العمومية :اتخذت أحكام املادة  ٢٩من هذا القانون مع نفس أحكام املادة  ٢٥منه
فيما يتعلق برشوة املوظف العمومي ،من حيث نطاق التجرمي وحدود العقاب ،إ ّال
فيما يتعلق بجنسية املوظف العمومي أي أن يكون موظفاً عمومياً أجنبياً أو موظفاً
يف مؤسسة دولية عمومية ،وبأن يكون الغرض من تقدمي املنحة الغير مستحقة على
صفقة أو أي امتياز غير مستحق ،ذي صلة بالتجارة الدولية.
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بشكل مباشر أو غير مباشر ،مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه أو
لصالح شخص آخر ،لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل مما يشكل
إخالالً بواجباته.
واجلدير بالذكر هنا أنه رغم التشدد الذي اعتمده املشرع يف العقوبة عن جرمية
الرشوة ،إ ّال أنه يالحظ أنه أسقط عنها وصف اجلناية بعد إلغائه املادة  ١٢٦مكرر
من قانون العقوبات بغض النظر عن صفة اجلاني ،قاضياً كان أو كاتب ضبط.
ثاني ًا :جرائم االمتيازات الغير املبررة يف مجال الصفقات العمومية ،تلقي الهدايا،
أخذ فوائد بصفة غير قانونية واإلعفاء والتخفيض غير القانوني يف الضريبة
والرسم :لم يقتصر توجه املشرع يف ظل هذا القانون على جترمي أداء اخلدمات أو
االمتناع عن القيام بواجب مبقابل كما أسلفنا يف أصناف جرمية الرشوة ،بل تعدى
ذلك إلى جترميه لسلوكيات املوظف العام املشبوهة على سبيل املجاملة ،بحيث
جند(:)(1
أ .االمتيازات الغير املبررة يف مجال الصفقات العمومية :بحيث تنص املادة ٢٦
من هذا القانون على أنه يعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة من
 ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري:
كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقداً أو اتفاقية أو
صفقة أو ملحقاً مخالفاً بذلك األحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري العمل
بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كل تاجر أو صناعي أو حريف ،أو مقاول من القطاع اخلاص ،أو بصفة عامة
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ،ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة
مع الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات أو الهيئات العمومية اخلاضعة
للقانون العام أو املؤسسات العمومية االقتصادية واملؤسسات ذات الطابع
الصناعي والتجاري ،ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات املذكورة من
أجل الزيادة يف األسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصاحلهم
يف نوعية املواد أو اخلدمات أو آجال التسليم أو التموين.
واملالحظ أن كلمة امتيازات غير مبررة غامضة وغير محددة املعنى وميكن أن
تطرح إشكاالً يف اجلانب العملي ،كما نتوخى أن املشرع يقصد بها االمتيازات الغير
مشروعة واملخالفة للقوانني اجلاري العمل بها.
ب .تلقي الهدايا :ويف نفس اإلطار تنص املادة  3٨على أنه يعاقب باحلبس من ٦
أشهر إلى سنتني وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠دج إلى  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دج ،كل موظف
( )40حممد بودربالة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.(7-(5.
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عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر على
سير إجراء ما أو معاملة لها صلة مبهامه ،كما يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس
العقوبة.
ج .أخذ فوائد بصفة غير قانونية :وهنا أفرز املشرع باملادة  3٥من هذا القانون
عقوبة احلبس من سنتني إلى عشر سنوات وغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري
إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة
وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر فوائد من العقود أو املزايدات أو
املناقصات أو املقاوالت أو املؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديراً لها أو
مشرفاً عليها بصفة جزئية أو كلية وكذلك من يكون مكلفاً بأن يصدر اإلذن بالدفع
يف عملية ما أو مكلفاً بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائداً أيا كانت.
د .اإلعفاء والتخفيض غير القانوني يف الضريبة والرسم :وهنا جاءت املادة 3١
من هذا القانون لتعاقب املوظف العمومي الذي يأمر باالستفادة حتت أي شكل من
األشكال وألي سبب كان ودون ترخيص من القانون من إعفاءات أو تخفيضات يف
الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجاناً محاصيل مؤسسات الدولة ،بحيث
تكون العقوبة هي احلبس من  ٥سنوات إلى  ١٠سنوات وغرامة من ٥٠٠.٠٠٠,٠٠
دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري.
ثالث ًا :جرائم اختالس املمتلكات يف القطاع العام ويف القطاع اخلاص واإلخفاء
وحتصيل أموال غير مستحقة :وتندرج حتت هذا البند اجلرائم التالية((():
أ .جرمية اختالس املمتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير
شرعي :اعتمد املشرع اجلزائري الوصف اجلنحي جلرمية االختالس أو التبديد يف
األموال العمومية بغض النظر عن قيمة األموال محل اجلرم وألغى التصنيف املعتمد
بحسب قيمة املبالغ املختلسة طبقاً للمادة  ١١٩من قانون العقوبات امللغاة يف هذا
القانون بحسب املادة  ٢٩منه والتي تعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات
وبغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري كل
موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتج عمداً وبدون وجه حق أو يستعمل
على نحو غير مشروع لصاحله أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال
أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم
وظائفه أو بسببها.
ب .جرمية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص :تضمنت املادة  4١من القانون
املتعلق بالفساد أحكاماً خاصة تتعلق باختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص تختلف
عنها عن اختالس املمتلكات العمومية ،من حيث العقوبة احملددة من ستة أشهر إلى
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خمس سنوات حبساً وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠إلى  ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري
خالفاً ملا تضمنته أحكام املادة  ١١٩من قانون العقوبات التي لم تكن متيز بني
املمتلكات اخلاصة والعامة ،ال من حيث وصف التجرمي واعتماد معيار قيمة املبلغ
محل اجلرم ،وال من حيث العقوبة.
ج .جرمية اإلخفاء :إذا كان املشرع مييز من حيث العقوبة بني جرمية االختالس يف
األموال العامة عنها يف األموال اخلاصة ،فقد أفرزت أحكام املادة  43حكماً عاماً
ملخفي العائدات املتحصل عليها من جميع اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون،
بعقوبة احلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار
جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري.
د .جرمية الغدر :وهذا ما تضمنته املادة  3٠من هذا القانون ،حيث يعد مرتكباً جلرمية
الغدر ويعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠إلى
 ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو
يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة األداء أو يجاوز ما هو مستحق،
سواء لنفسه أو لصالح اإلدارة أو لصالح األطراف الذين يقوم بالتحصيل حلسابهم.
رابع ًا :جرائم تبييض العائدات اإلجرامية ،اإلثراء غير املشروع ،املتاجرة بالنفوذ
وإساءة استغالل الوظيفة:
أ .جرمية تبييض العائدات اإلجرامية :توافقاً وأحكام القانون  ٠١-٠٥املؤرخ يف
 ٢٠٠٥/٠٢/٠٦املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما،
أناط املشرع جترمي العائدات من اجلرائم التي تضمنها القانون املتعلق مبكافحة
الفساد والوقاية منه بأحكام املادة  ،4٢التي أحالت النظام العقابي لها على
التشريعات السارية املفعول حسب نوع اجلرائم املتحصلة عنها األموال.
ب .جرمية اإلثراء غير املشروع :اقتصر املشرع بخالف ما اعتمده من جترمي جلرائم
األموال يف القطاعني العام واخلاص ،على املوظف العمومي ،يف إلزامه بالتبرير
املعقول للزيادة املعتبرة التي طرأت يف ذمته املالية ،مقارنة مبداخيله املشروعة؛ كما
تعدت حدود املسؤولية إلى الشخص الذي يقوم بالتستر على املصدر غير املشروع
على هذه األموال ،وإ ّال يقعان حتت طائلة أحكام املادة  3٧من هذا القانون ،بحيث
تصل العقوبة إلى احلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من ٢٠٠.٠٠٠
دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠دينار جزائري.
ج .جرمية املتاجرة بالنفوذ :اكتفت أحكام املادة  3٢بنفس أركان وعناصر التجرمي
جلرمية املتاجرة بالنفوذ ،حيث يعاقب باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات وبغرامة
مالية من  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري إلى  ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠دج:
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كل من وعد موظفاً عمومياً أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو
عرضها عليه أو منحه إياها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لتحريض ذلك
املوظف العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض بهدف
احلصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح
احملرض األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر.

كل موظف أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر ،بطلب أو
قبول أية مزية غير مستحقة لصاحله أو لصالح شخص آخر لكي يستغل
ذلك املوظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفترض بهدف احلصول
من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة.

ب .جرمية إعاقة السير احلسن للعدالة :ونصت عليها املادة  ،44حيث يعاقب
باحلبس من ستة أشهر إلى  ٥سنوات وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠دج إلى ٥٠٠.٠٠٠,٠٠
دينار جزائري ((():

 كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غيرمستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو منع
اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا
لهذا القانون.

 -كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات

(( )4اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.16.
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د .جرمية إساءة استغالل الوظيفة :وتناولتها أحكام املادة  33من هذا القانون
باعتماد نفس املعايير كاملادة  3٢بتحديد اجلاني يف صفة املوظف العمومي الذي
يستغل منصبه ،على نحو يخرق القوانني والتنظيمات.
خامس ًا :جرائم تعارض املصالح ،إعاقة السير احلسن للعدالة ،البالغ الكيدي ،عدم
اإلبالغ عن اجلرائم ،عدم التصريح والتصريح الكاذب باملمتلكات واجلرائم ضد
الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا:
أ .جرمية تعارض املصالح :إن إخالل املوظف بااللتزامات املفروضة عليه مبوجب
أحكام املادة  ٠٨من هذا القانون بعدم إخبار سلطته الرئاسية ،عن تعارض مصاحله
اخلاصة مع املصلحة العامة ،من شأنه أن يجعله يف رباط أحكام املادة  34من نفس
القانون والتي تعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى سنتني ،وبغرامة من ٥٠.٠٠٠,٠٠
دينار جزائري إلى  ٢٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري .واجلدير باملالحظة أن هذه املادة
تشكل أول بادرة جزائية شرعت للمصلحة العامة وقاية من املطامع الشخصية.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

اجلارية بشان األفعال املجرمة.
 كل من رفض عمداً ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق واملعلومات املطلوبة.ج .اجلرائم ضد الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا:لم يكتف املشرع بتجرمي
األفعال التي من شأنها إعاقة السير احلسن للعدالة أثناء تناولها جلرائم الفساد ،بل
تعدى ذلك إلى كفالة الشهود واخلبراء واملبلغني والضحايا بحماية خاصة تضمنتها
أحكام املادة  4٥من هذا القانون ضد كل شخص يلجأ إلى االنتقام أو الترهيب
أو التهديد بأي طريقة كانت وبأي شكل من األشكال ضد الشهود أو اخلبراء أو
الضحايا أو املبلغني أو أفراد عائالتهم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة بهم وإ ّال
تع ّرض لعقوبة احلبس من  ٦أشهر إلى  ٥سنوات وغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠إلى
 ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دج.
د .جرمية البالغ الكيدي :ومبقابل إعاقة السير احلسن للعدالة ،لم يهمل املشرع
جترمي التبليغات العمدية الكيدية ،املتعلقة بنفس اجلرائم وفقاً ألحكام املادة  4٦من
هذا القانون.
و .جرمية عدم اإلبالغ عن اجلرائم :ومبوازاة جترمي اإلبالغ الكيدي عن هذه
اجلرائم ،يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى  ٥سنوات وبغرامة من  ٥٠.٠٠٠,٠٠إلى
 ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بوقوع جرمية
من هذا القانون ،ولم يبلغ عنها السلطات العمومية املختصة يف الوقت املالئم.
هـ .جرمية عدم التصريح والتصريح الكاذب باملمتلكات :إن التصريح باملمتلكات هو
إلزام نصت عليه املادة  4من هذا القانون ،فلضمان الشفافية يف احلياة السياسية
والشؤون العمومية ،وحماية املمتلكات العمومية ،وصون نزاهة األشخاص املكلفني
بخدمة عمومية ،يلزم املوظف العمومي باكتتاب تصريح باملمتلكات خالل الشهر
الذي يعقب تاريخ تنصيبه يف وظيفته .أما كل من املادتني  ٥و ٦فقد تضمنتا محتوى
هذا التصريح وكيفياته على الترتيب؛ وفيما يخص املادة  3٦من هذا القانون ،فأق ّرت
بأنه «يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ٥٠.٠٠٠,٠٠
إلى  ٥٠٠.٠٠٠,٠٠دينار جزائري ،كل موظف عمومي خاضع قانوناً لواجب التصريح
مبمتلكاته ولم يقم بذلك عمداً ،وبعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية ،أو
قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ ،أو أدلى عمداً مبالحظات خاطئة
أو خرق عمداً االلتزامات التي يفرضها عليه القانون».
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول بأن ك ً
ال من اجلانب الفقهي واجلانب القانوني
(القانون اجلزائري) قد خصصا عقوب ًة للفساد االقتصادي ،إ ّال أننا الحظنا تقصيراً
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من املشرع اجلزائري يف بعض املسائل وتساه ً
ال يف أخرى((() ،والتي أوالها الفقه
اإلسالمي حرصاً كبيراً يف تطبيق أقصى العقوبات فيها .وعلى الرغم من كل ذلك،
فإنه ال ميكننا إنكار حقيقة أن جميع دول العالم ،مبا فيها الدولة اجلزائرية ،تسعى
جاهدة ملكافحة الفساد االقتصادي والقضاء عليه بشتى الطرق والوسائل املتاحة
لديها ،وهذا ما سنتطرق له يف محورنا القادم.

املبحث الرابع :آليات وسبل مكافحة الفساد االقتصادي
من املتعارف عليه ،أن الفساد االقتصادي ظاهرة تعاني منها جميع دول العالم،
ولهذا تسعى جميع تلك الدول خللق آليات وسبل ملكافحة الفساد االقتصادي؛ وعليه
فمن الضرورة مبكان دراسة أهم اآلليات الدولية واإلقليمية أوالً ،وأخيراً التطرق
لسبل مكافحة الفساد االقتصادي من منظور القانون اجلزائري ،ثم من منظور
االقتصاد اإلسالمي.

الفرع األول :اآلليات الدولية :من أهم اآلليات الدولية ملكافحة الفساد االقتصادي،
ما يأتي:

 .1اتفاقية األمم املتحدة :جاءت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتبناة يف
شهر أكتوبر من سنة  ٢٠٠3بعد سنتني من املفاوضات باملكسيك واملادة األولى من
هذه االتفاقية ح ّددت األهداف واألغراض املتوخاة ،وهي((():

 ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع. ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي واملساعدة التقنية يف مجال منع الفسادومكافحته.
 -تعزيز النزاهة واملساءلة اإلدارية السليمة للشؤون واملمتلكات العمومية.

( )43بحيث كان امل�سرع اجلزائري يف ظل املادة  119من قانون العقوبات ،امللغاة ،يتدرج يف حتديد العقوبة ح�سب القيمة املالية للمال مو�سوع جرمية
الختال�ص بحيث ُت َك َي ُف اجلرمية جناية اإذا كانت قيمة الأ�سياء حمل اجلرمية تعادل اأو تفوق 5000000دينار جزائري بحيث ت�سل العقوبة اإىل ال�سجن
املوؤبد كحد اأق�سى .بينما يف ظل القانون احلايل (القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته) جنّح امل�سرع اجلرمية بحيث اأ�سبحت
تكيف اجلرمية جنحة اإذا كانت قيمة الأموال حمل اجلرمية اقل من  10000000دج( .املادة ( )13وكحد اأق�سى ال�سجن املوؤبد اإذا كانت قيمة الأموال
حمل اجلرمية تعادل اأو تفوق  10000000دج( .املادة  .)133وبهذا حتولت اجلرمية يف ظل القانون احلايل من جناية اإىل جنحة ،يف زمن ا�ستفحلت فيه
كل مظاهر الف�ساد يف اجلزائر.
ملزيد من املعلومات راجع يف ذلك - :اح�سن بو�سقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي العام ،الطبعة  ،13دار هومة ،اجلزائر 1434 ،ه(013 ،م.
(44) Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Corruption, Op.Cit., P7.
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املطلب األول :اآلليات الدولية واإلقليمية ملكافحة الفساد االقتصادي
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كما تضمن الفصل الثاني منها ،التدابير الوقائية بحيث جاء يف املادة اخلامسة
أن تقوم كل دولة طرف وفقاً للمبادئ األساسية لنظامها القانوني ،بوضع وتنفيذ
وترسيخ سياسة ف ّعالة ومنسقة ملكافحة الفساد ،وهو األمر الذي اهتدى إليه املشرع
اجلزائري بعد املصادقة على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ١٢٨-٠4
بتاريخ  ١٩أبريل  ٢٠٠4بسن القانون .٠١ - ٠٦

 .2منظمة الشفافية الدولية :مت إنشاؤها سنة  ١٩٩3يف برلني بأملانيا ،وهي منظمة
غير حكومية عملت منذ إنشائها على تكريس جهودها للحد من الفساد وتسعى من
خالل ذلك إلى إحياء مبدأ النزاهة ،بحيث تعمل على الترويج ملبادئ هامة منها((():
 املساءلة والشفافية على املستوى احمللي والدولي. -االنتصار لفكرة املشاركة.

 -إدراك أن مخاطر الفساد تتعدى حدود احلاالت الفردية.

 اعتماد املسؤولية العامة واملشتركة يف محاربة الفساد.ويقوم مركز أبحاث املنظمة بإعداد تقارير سنوية عن درجات النزاهة لدى احلكومات
واملؤسسات ومؤشرات الفساد املالي واإلداري ومتابعة ردود أفعال عن هذه التقارير،
كسن القوانني التي تقدمها املنظمة ملواجهة الفساد .وتعتمد هذه املنظمة يف عملها
على مشاركة كل األطراف يف املجتمع احمللي والدولي ،كما أكدت على مبدأين
وهما احلاجة إلى التحالف مع كل من له مصلحة يف مقاومة الفساد ،ومبدأ أهمية
املعلومة ،واستخدام اإلعالم كأجنع طريق يف مكافحة الفساد.

 .3البنك الدولي :وضع البنك الدولي إستراتيجية ملساعدة الدول يف مجال مكافحة
الفساد ،وتضمنت هذه اإلستراتيجية((():
 تقدمي العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد ،من خالل تصميمبرامج ملكافحته بشكل منفرد أو بالتعاون مع املؤسسة الدولية.
 منع كافة أشكال االحتيال والفساد يف املشروعات املمولة من قبل البنك. يعتبر البنك مكافحة الفساد شرطاً أساسياً لالستفادة من خدماته وسياساتإقراضه.
 -يقدم البنك عوناً للجهود الدولية ملكافحة الفساد.

 .٤صندوق النقد الدولي :أثمرت دراسة صندوق النقد الدولي يف شهر أغسطس
(45) https://www.transparency.org/whoweare/organisation/mission_vision_and_values/0/ , (consulté le 2016/07/20).
(46) http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption , (consulté le 2016/07/20).
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 ١٩٩٧بوضع ضوابط االستفادة من قروضه وتوقيف مساعداته املالية للدول التي
يثبت الفساد يف ممارستها املالية واالقتصادية .وحدد مجاالت الفساد يف حتويل
األموال العامة إلى غير وجهتها املشروعة وتورط املوظفني الرسميني يف عمليات
حتايل جمركية أو ضريبية ،وإساءة استخدام احتياطي العملة الصعبة ،واملمارسات
الفاسدة يف مجال االستثمار األجنبي املباشر .كما أدرجت دراسات صندوق النقد
الدولي مجالني رئيسيني للمساهمة يف مكافحة الفساد ،هما((():
املجال األول :يتعلق بتطوير إدارة املوارد العامة ويشمل إصالح اخلزينة ومديريات
الضرائب ،وأسس إعادة املوازنات العامة ونظم احملاسبة والتدقيق.
املجال الثاني :ويتعلق بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة.

 اتفاقية القانون اجلنائي بشأن مكافحة الفساد والتي اعتمدتها اللجنةالوزارية ملجلس أوروبا يف .١٩٩٩/٠١/٢٧

 اتفاقية القانون املدني بشأن مكافحة الفساد والتي اعتمدتها اللجنة الوزاريةملجلس أوروبا يف .١٩٩٩/١١/٠4
ب .على املستوى اإلفريقي :تعتبر القارة اإلفريقية من أكثر القارات معاناة من
ظاهرة الفساد ،بل أصبحت القارة بيئة
( )47طاهر الغالبي و�سالح العامري ،امل�سوؤولية الجتماعية واأخالقيات الأعمال ،دار وائل ،عمان 1431 ،هــ (010 ،م� ،ص.413.
(48) http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/ , (consulté le 2016/07/20).

( )49طاهر الغالبي و�سالح العامري ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.413.
( )50حممد بودربالة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.11،10.
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 .٥منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :تتابع هذه املنظمة اجلهود الدولية املتعلقة
مبكافحة الفساد يف مجاالت الرشوة يف التبادالت واألعمال الدولية ،وكذلك الفساد
يف املشتريات املمولة مبساعدات دولية((().
 .٦منظمة التجارة العاملية :أ ّقرت منظمة التجارة العاملية يف ديسمبر من سنة
 ١٩٩٦إنشاء وحدة عمل ملراقبة الشفافية يف التبادالت بني الدول األعضاء ،وتهدف
هذه الوحدة إلى املراقبة والقيام بدراسة عن املمارسات املالية بإعداد مشروع
اتفاقية حول الفساد((().
الفرع الثاني :اآلليات اإلقليمية :وميكن تناولها على النحو اآلتي(:)(1
أ .على املستوى األوروبي :ساير التشريع األوروبي االجتاه الدولي الرامي إلى الوقاية
من الفساد ومكافحته ،مما أثمر ببروز عدة اتفاقيات نذكر من بينها:
 اتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي الدول األعضاء يف االحتاد األوروبيواملعتمدة من قبل مجلس االحتاد األوروبي يف .١٩٩٧/٠٥/٢٦
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خاصة وراعية للفساد يف جميع املجاالت مما أضعف النمو االقتصادي فيها عموماً.
وقد عملت دول القارة على:
 تبني اإلحتاد اإلفريقي «ميثاق اإلحتاد اإلفريقي ضد الفساد» يف شهريوليو  ٢٠٠3الذي يشكل دعماً ملكافحة الفساد ،ويحدد اخلطوات التي تؤدي
إلى الكشف عن الفساد والتحقيق يف مختلف جوانبه ،ويحدد صالحيات
الدول وينظم املساعدات املتبادلة فيما يتعلق بالفساد ومرتكبيه ،كما يشجع
على التعليم والتوعية العامة من مخاطر الفساد؛ ويقع بذلك إطاراً للرقابة
واإلشراف على عملية تطبيق امليثاق.
ج .على مستوى أمريكا :وق ّعت  ٢١دولة عضواً فـي منظمة دول أمريكا الالتينية
اتفاقية حملاربة الفساد بني أعضائها فـي شهر مارس سنة  ،١٩٩٦وتدعو هذه
االتفاقية إلى جترمي الفساد احمللي والرشاوى الدولية ،كما تتضمن مجموعة من
اإلجراءات الوقائية ضد الفساد؛ وتشجع االتفاقية إشراك القطاع اخلاص يف
اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد((().

املطلب الثاني :سبل مكافحة الفساد االقتصادي من منظور القانون اجلزائري
بالنظر إلى القانون رقم  ٠١ - ٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،جند بأن
املشرع اجلزائري قد اتخذ إجراءات وقائية من الفساد ،تُرجمت حتت بند «تدابير
وقائية» ،إلى جانب إنشائه لهيئة تُعنى مبكافحة الفساد ُسميت بـ «الهيئة الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافحته».
الفرع األول :التدابير الوقائية من الفساد :ومت إدراجها يف الباب الثاني (املادة ٠3
إلى  )١٦وهذا على الشكل اآلتي((():

أوال :التدابير الوقائية يف القطاع العام :وشملت ما يلي:
 التوظيف والتسيير :باعتماد مبادئ النجاعة والشفافية واملعايير املوضوعيةمثل اجلدارة واإلنصاف والكفاءة مبوازاة التكوين املتواصل للموظفني املرشحني
لتولي مناصب ،واستفادتهم من أجر وتعويضات تقيهم من الوقوع يف وحل
الفساد.
 التصريح باملمتلكات :يتعني على كل من رئيس اجلمهورية ،أعضاء البرملان،رئيس املجلس الدستوري وأعضاؤه ،رئيس احلكومة وأعضاؤها ،رئيس
( )51حممد بودربالة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.11،10.
(( )5اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.9-5.
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مجلس احملاسبة ،محافظ بنك اجلزائر ،السفراء والقناصلة ،الوالة ،التصريح
مبمتلكاتهم العقارية واملنقولة التي يحوزونها أو املكتتبة أو ألبنائهم حتى يف
حالة الشياع داخل اجلزائر أو خارجها أو الزيادة املعتبرة يف هذه الذمة املالية
خالل الشهرين املواليني لتوليهم مهامهم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا،
وينشر محتوى هذا التصريح يف اجلريدة الرسمية ،كما يصرح رؤساء وأعضاء
املجالس الشعبية احمللية املنتخبة أمام الهيئة ،ويكون نشر هذا التصريح عن
طريق التعليق يف لوح إعالنات مقر البلدية أو الوالية حسب كل حالة خالل شهر
ويصرح القضاة مبمتلكاتهم أمام الرئيس األول للمحكمة العليا دومنا نشر ،يف
حني أحالت املادة  ٦من هذا القانون كيفية التصريح مبمتلكات باقي املوظفني
العموميني إلى النصوص التنظيمية.
 وضع مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني :يف إطار اجلهود التحسيسيةمن أجل دعم مكافحة الفساد ،يتعني على كل الهيئات واملؤسسات العمومية،
ال سيما املؤسسات العمومية ذات النشاطات االقتصادية يف مجال تشجيع
النزاهة واألمانة وروح املسؤولية بني موظفيها ،وضع مدونات وقواعد سلوكية
حتدد اإلطار الذي يضمن األداء السليم والنزيه واملالئم للوظائف العمومية
والعهدة االنتخابية .كدليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب،
املؤرخ يف  ،٢٠٠١/٠١ /3٠كما أنه يتعني على املوظف العمومي بأن يخبر
السلطة الرئاسية التي يخضع لها بتعارض مصاحله اخلاصة مع مصاحله
العامة طبقاً للمادة  ٨من هذا القانون.
 إبرام الصفقات العمومية :لقد أوجبت املادة  ٠٩من هذا القانون اعتماد قواعدالشفافية واملنافسة الشريفة ،خاصة يف عالنية املعلومات املتعلقة بإجراءات
إبرام الصفقات العمومية واإلعداد املسبق لشروط املشاركة واالنتقاء ،وممارسة
كل طرق الطعن حال اإلخالل بهذه االلتزامات.
 إدارة األموال العمومية :ويكون باتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافيةواملسؤولية والعقالنية يف تسيير األموال العمومية طبقاً للقانون ،ال سيما على
مستوى القواعد املتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة.
 إعالم اجلمهور :على املوظف العمومي إضفاء الشفافية على كيفية تسييرالشؤون العمومية باعتماد إجراءات وقواعد متكن اجلمهور من احلصول على
معلومات تتعلق بالتنظيم والتسيير وكيفية اتخاذ القرارات ،وبتبسيط اإلجراءات
اإلدارية وبالرد على عرائض وشكاوى املواطنني ،وبتسبيب القرارات وتوضيح
طرق الطعن فيها.
 التدابير املتعلقة بالقضاة :لتحصني سلك القضاء ضد مخاطر الفساد ،توضعقواعد ألخالقيات املهنة وفقاً للقوانني والتنظيمات والنصوص األخرى سارية
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املفعول.

ثانيا :التدابير الوقائية يف القطاع اخلاص :وتض ّمنت ما يلي:
 تعزيز التعاون بني األجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاعاخلاص املعنية ،إلى جانب ذلك تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض احلفاظ
على نزاهة كيانات القطاع اخلاص املعنية ،مبا يف ذلك مدونات قواعد السلوك
من أجل قيام املؤسسات وكل املهن ذات الصلة مبمارسة نشاطاتها بصورة
عادية ونزيهة ،بغرض تهذيب املمارسة التجارية بني املؤسسات وكذا يف عالقتها
التعاقدية مع الدولة ،وبتعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص ،مع الوقاية
من االستخدام السيئ لإلجراءات التي تنظم هذا القطاع ،وبتدقيق داخلي
حلسابات املؤسسات اخلاصة.
ّ
 اعتماد معايير للمحاسبة :وال يتأتى ذلك إال مبنع :مسك حسابات خارجالدفاتر وإجراء معامالت دون تدوينها ،وتسجيل نفقات وهمية ،أو قيد التزامات
مالية دون تدوين غرضها على الوجه الصحيح ،واستخدام مستندات مزيفة،
واإلتالف العمدي ملستندات احملاسبة قبل انتهاء اآلجال القانونية.
 تشجيع مشاركة املجتمع املدني :لكون مهمة مكافحة الفساد ليست مسؤوليةالسلطة لوحدها ،فقد أوجبت املادة  ١٥من هذا القانون مشاركة املجتمع املدني
يف اتخاذ هذه التدابير ،يف تعزيز مشاركة املواطنني يف تسيير الشؤون العمومية
وبإعداد برامج تعليمية وتربوية وحتسيسية ملخاطر الفساد على املجتمع ،مع
متكني وسائل اإلعالم واجلمهور من احلصول على املعلومات املتعلقة بالفساد،
مع مراعاة حرمة احلياة اخلاصة وشرف وكرامة األشخاص.
 وضع تدابير ملنع تبييض األموال :لقد أخضعت املادة  ١٦من القانون املتعلقبالوقاية من الفساد ومكافحته املؤسسات املالية غير املصرفية ،مبا يف ذلك
األشخاص الطبيعية أو االعتبارية يف مجال حتويل األموال إلى نظام رقابي
داخلي من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض األموال وفقاً للتشريع
والتنظيم املعمول بهما.

الفرع الثاني :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :تضمن الباب الثالث
من هذا القانون «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته»((() ،حيث ب ّينت املادة
 ١٧ضرورة إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته ،قصد تنفيذ
اإلستراتيجية الوطنية يف مجال مكافحة الفساد ،تتميز بنظام قانوني كسلطة إدارية
مستقلة ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،توضع لدى رئيس اجلمهورية
الذي ميكنه تكليف وزير العدل حافظ األختام من متابعة نشاطها ،كما أوكل للتنظيم
( )53اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  01 - 06املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.11-9.
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حتديد تشكيلتها وكيفية تسييرها .وتضطلع هذه الهيئة أساساً باملهام التالية:
اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد ،جتسد مبادئ دولة القانون وتعكس
النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيير الشؤون واألموال العمومية.

تقدمي توجيهات تخص الوقاية من الفساد ،لكل شخص أو هيئة عمومية أو
خاصة ،واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية
من الفساد ،و كذا التعاون مع القطاعات املعنية العمومية واخلاصة يف إعداد
قواعد أخالقيات املهنة.

إعداد برامج تسمح بتوعية وحتسيس املواطنني باآلثار الضارة الناجمة عن
الفساد.

جمع واستغالل كل املعلومات التي ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال
الفساد.

تلقي التصريحات باملمتلكات اخلاصة باملوظفني العموميني بصفة دورية
ودراسة واستغالل املعلومات الواردة فيها وحفظها.

االستعانة بالنيابة العامة يف جمع األدلة والتحري يف وقائع ذات عالقة
بالفساد.

السهر على تعزيز التنسيق ما بني القطاعات ،والتعاون مع هيئات مكافحة
الفساد على الصعيد الوطني والدولي.

احلث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن األعمال املباشرة يف مجال الوقاية
من الفساد ومكافحته وتقييمها.
وميكن لهذه الهيئة يف إطار ممارسة مهامها احملددة يف أحكام املادة  ٢٠أن تطلب
من اإلدارات واملؤسسات التابعة للقطاعني العام واخلاص ،ومن كل شخص طبيعي
أو معنوي أية مستندات أو معلومات تراها مفيدة .وقد يشكل الرفض الغير مبرر
واملتعمد لهذا الطلب ،إعاقة لسير العدالة بحسب أحكام املادة  ٢١من هذا القانون.
وعلى هذه الهيئة إحالة امللف الذي يتضمن وقائع ذات وصف جزائي إلى وزير
العدل حافظ األختام ،الذي يخطر النائب العام املختص لتحريك الدعوى العمومية
عند االقتضاء؛ ويتعني على أعضاء الهيئة االلتزام بالسر املهني حتى يف فترة انتهاء
عالقتهم املهنية بها .إضافة إلى ذلك ،تلتزم هذه الهيئة (وبحسب أحكام املادة
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 )٢4موافاة رئيس اجلمهورية بتقرير سنوي يتضمن تقييماً للنشاطات ذات الصلة
بالوقاية من الفساد ومكافحته ،وكذا النقائص املعاينة والتوصيات املقترحة عند
االقتضاء.
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول بأن املشرع اجلزائري قد سعى جاهداً إليجاد سبل
كفيلة بالقضاء على الفساد الذي تعاني منه البالد والعباد ،إ ّال أن هذا غير ٍ
كاف
حلد اآلن ،والدليل على ذلك مؤشر مدركات الفساد العاملي لسنة  )((( ٢٠١٥الصادر
بني هذا التقرير احتالل اجلزائر املرتبة ٨٨
عن منظمة الشفافية الدولية؛ حيث ّ
عاملياً و ٩عربياً ،وقد تصدرت هذا التقرير دولة الدامنرك باحتاللها املرتبة األولى
عاملياً ،إلى جانب كل من فنلندا ،السويد ونيوزيلندا على التوالي .أما فيما يخص
الترتيب العاملي للدول العربية فقد كان على الشكل اآلتي :احتلت دولة قطر املرتبة
 ٢٢عامليا واألولى عربيا ،تلتها اإلمارات مبرتبة  ،٢3ثم األردن يف املرتبة ،4٥
السعودية يف املرتبة  ،4٨والبحرين يف املرتبة  ،٥٠ومن ثم الكويت و ُعمان وتونس يف
املراتب  ٧٦ ،٦٠ ،٥٥على الترتيب ،لتصل اجلزائر إلى املرتبة  ٨٨عاملياً و ٩عربياً
بعدد نقاط  3٦نقطة فقط (من أصل  ١٠٠نقطة والتي تدل على نظيف جداً)،
ثم مصر واملغرب يف نفس املرتبة ( ،)٨٨تليها فيما بعد باقي الدول ،ختاماً بدولة
الصومال التي احتلت املركز األخير .)((( ١٦٧
وعليه ،فإن احتالل اجلزائر لهذه املرتبة دليل على ضرورة البحث يف سبل جديدة
ملكافحة الفساد االقتصادي ،أو باملعنى األصح إعادة النظر (أو التخلي) يف أنظمتنا
االقتصادية املستوحاة من الدول الغربية ،والتوجه إلى املنهج اإلسالمي.

املطلب الثالث :سبل مكافحة الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي
إن االقتصاد اإلسالمي نظام اقتصادي يهدف من خالل مبادئه الراسخة تطبيق
منهج اهلل يف أرضه ،مستعيناً بذلك بالقرآن الكرمي وسنة نب ّينا الكرمي محمد صلى
اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إلى اجتهادات املجتهدين (الفتاوى) من أهل الدين؛
فهو نظام يهدف بحد ذاته إلى مكافحة كل الفساد على األرض ،مبا يف ذلك
الفساد االقتصادي .ولهذا سيتم تبيان أهم خصائص ومبادئ االقتصاد اإلسالمي
ثم التطرق إلى سبل مكافحته للفساد االقتصادي.
( )54ت�سدر منظمة ال�سفافية الدولية موؤ�سر مدركات الف�ساد العاملي �سنوي ًا ،وهو موؤ�سر مركب ،عبارة عن مزيج من امل�سوحات والتقييمات التي تتناول
الف�ساد ،والتي يتم جمعها من قبل جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات البحثية ذات ال�سمعة الطيبة .ويعترب هذا املوؤ�سر من اأو�سع موؤ�سرات الف�ساد انت�سار ًا
على م�ستوى العامل .ولالإ�سارة فقد مت ترتيب  168دولة �سمن موؤ�سر �سنة .(015
(55) Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International, 2015, P.7.
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الفرع األول :خصائص ومبادئ االقتصاد اإلسالمي :لالقتصاد اإلسالمي خصائص
ومبادئ متيزه عن باقي املذاهب االقتصادية .ومن أهم خصائصه جند ما يلي((():
 .١ربانية املصدر ،فليس هو االقتصاد الذي جاء به أفالطون أو أرسطو ،وليس
اقتصاد التجاريني أو الطبيعيني أو الكالسيكيني أو املاركسيني ،وإمنا هو
جزء من اإلسالم ،فمصدره إلهي ،مستمد من بيان اهلل عز وجل يف كتابه
الكرمي أو على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
 .٢ربانية الهدف ،فاالقتصاد اإلسالمي يهدف إلى سد حاجات الفرد واملجتمع
الدنيوية ،طبقاً لشرع اهلل الذي استخلف عباده يف التصرف يف ماله ،فاملسلم
يدرك أن املال ملك اهلل ،فيكون إرضاء مالك املال اهلل سبحانه وتعالى ،هدفاً
يسعى إليه املسلم يف نشاطه االقتصادي.
.3

.٥
.٦

 .٧االقتصاد اإلسالمي واقعي يف مبادئه ومنهجه وأحكامه.

 .٨لقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى يف كتابه العزيز ،أنه أرسل نب ّيه محمداً صلى اهلل

( )56علي اأحمد ال�سالو�ص ،القت�ساد الإ�سالمي والق�سايا الفقهية املعا�سرة ،دار الثقافة ،قطر ،اجلزء الأول 1418 ،ه ــ 1998 ،م� ،ص.43-(4.
ال�سا َعةِ ،احلديث رقم .50
(� )57سحيح البخاري ،كتاب الميانَ ،باب ُ�سوؤَالِ جِ ْ ِربيلَ ال َّنب َِّي َ�س َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ْن الْ إِ َميانِ َوالْ إِ ْ�س َال ِم َوالْ إِ ْح َ�سانِ َوعِ ْل ِم َّ
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.4

إن النشاط االقتصادي يف اإلسالم يخضع لرقابة مزدوجة :رقابة بشرية
تتجلى يف وظيفة املراقب للنشاط االقتصادي؛ ورقابة ذاتية تتجلى من خالل
ِعلم املسلم أن اهلل عز وجل أح ّل أموراً وح ّرم أخرى ،فهنا تنشأ الرقابة
الذاتية .فعن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال الرسول صلى اهلل عليه
وسلم« :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ((().
يجمع االقتصاد اإلسالمي بني خاصية الثبات واملرونة أو التطور ،فهو يشتمل
أموراً ثابتة ،ال تتغير وال تتبدل مهما تغير الزمان واملكان ،منها :حترمي الربا
وامليسر ،وحل البيع ،وكثير من العقود ،والنصاب ،واملقدار يف الزكاة ،وتوزيع
التركة على الورثة وغيرها من األمور .وبالتالي فان االقتصاد اإلسالمي
شامل لكل جديد يف املعامالت املختلفة التي تخلوا مث ً
ال من الربا وامليسر
والغرر الفاحش ،وهنا تكون الفتوى يف تلك األمور.
جاء االقتصاد اإلسالمي بالتوازن بني اجلانب املادي والروحي ،بحيث ال
يطغى أحدهما على اآلخر ،ولهذا وجدنا فيه الربط بني التنمية االقتصادية
والتنمية اإلميانية.
راعى االقتصاد اإلسالمي التوازن التام بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة.
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عليه وسلم للناس أجمعني ،فقالَ ﴿ :و َما أَ ْر َسلْن َ
َـاك إ َِّال َر ْح َم ًة ِّلل ْ َع َ ِ
ني﴾األنبياء:
ـامل َ
اآلية  .١٠٧فاإلسالم هو دين احلق ،دين التسامح وهو دين جميع العاملني،
وعليه فنظام االقتصاد اإلسالمي هو نظام عاملي.
بناءاً على ما سبق ميكن القول بأن االقتصاد اإلسالمي هو نظام اقتصادي عاملي
متكامل ،له خصائص ومبادئ تناسب كل زمان ومكان ،جمع بني الثبات واملرونة أو
التطور ،واتسع الجتهادات املجتهدين ،وجعل األصل يف املعامالت اإلباحة ما لم
نص يعارض ذلك ،أو أصل ثابت أو مقصد من مقاصد التشريع اإلسالمي.
يوجد ٌّ
ولالقتصاد اإلسالمي مبادئ ُمتثل أصوله الرئيسة التي يقوم عليها ،وهذه املبادئ
تتعلق بها أحكام شرعية جلانب عملي هو النشاط االقتصادي ،سواء أكان يف مجال
اإلنتاج أو التوزيع أو االستهالك؛ وتتمثل مبادئ االقتصاد اإلسالمي يف اآلتي((():
امللكية املزدوجة ،ملكية عامة وخاصة.

التكافل وضمان الكفاية.

احلرية املقيدة (وتضبطها يف ذلك أحكام التشريع اإلسالمي من احلالل واحلرام).

الفرع الثاني :احلل اإلسالمي فريضة وضرورة للقضاء على الفساد االقتصادي :إن
من معجزات قرآننا الكرمي ورود كلمة صالح بنفس عدد كلمة فساد ( ٥٠موضعاً)
وهذا يدل على عظمة اهلل سبحانه وتعالى وحكمته بضرورة الصالح ،فالبد على
جميع الدول اإلسالمية عامة ،والدول العربية خاصة -مبا فيها الدولة اجلزائرية
 ضرورة إصالح أنظمتها االقتصادية ،وهذا بالعودة إلى املنهج اإلسالمي للقضاءعلى الفساد االقتصادي .وعليه ،فإن أبرز ما يُراعى ملكافحة الفساد االقتصادي من
منظور االقتصاد اإلسالمي ،ما يلي((():
 .١إتاحة العمل املالئم لكل مواطن قادر (باعتبار العمل حقاً له وواجباً عليه)
وتهيئة التدريب الكايف لكل ذي مهنة لتحسني مستوى كفايته الفنية ،وبذلك
يستطيع كل قادر على العمل أن يكفي نفسه بنفسه ،وحترمي الصدقات
واملعونات االجتماعية حترمياً باتاً على كل متعطل عن العمل املالئم له
باختياره.
 .٢إعطاء األجر العادل لكل عامل مبا يكافئ عمله ،ويغطي حاجته باملعروف،
فالنبي صلى اهلل عليه وسلم أعطى يف الغنائم الراجل سهماً ،والفارس سهمني
أو ثالثة أسهم ،ألن كفاية الفارس يف احلرب فوق كفاية الراجل .وكذلك يُعطى
( )58علي اأحمد ال�سالو�ص ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.50-44.
( )59يو�سف القر�ساوي ،احلل الإ�سالمي فري�سة و�سرورة ،موؤ�س�سة الر�سالة ،لبنان 1394 ،هــ 1974 ،م� ،ص.71-65.
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(� )60سحيح البخاري ،كِ تَاب ال ِّرقَاقِ َ ،باب َرف ِْع الْ أَ َما َنةِ ،احلديث رقم .6131
(� )61سحيح م�سلم ،كِ تَاب الْ إِ َميانِ  ،باب الدعاء اإىل ال�سهادتني و�سرائع الإ�سالم ،احلديث رقم .19
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لألعزب حظاً وللمتزوج حظني (وهنا يتم الترتيب بعدد األوالد) وبهذا يكون
نظام االقتصاد اإلسالمي قد خالف بقية النظم االقتصادية ،فنب ّينا الكرمي
محمد صلى اهلل عليه وسلم قد اعتبر العمل مع الكفاية واحلاجة أيضاً.
كفالة املعيشة الكرمية ،التي تتوافر فيها حاجات كل مواطن عاجز عن العمل،
عجزاً أصلياً أو طارئاً ،عقلياً أو جسمياً ،أو كان قادراً عليه ولم يجده ،أو لم
تستطع الدولة أن تهيئ له سبيل العمل املناسب ،فمن واجب الدولة املسلمة
هنا أن توفر لكل إنسان يعيش يف كنفها  -مسلماً أو غير مسلم  -الغذاء
الصحي الالزم ،وامللبس الواقي للجسم ،واملسكن والعالج والتعليم املجاني
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يحق لكل مواطن يف دولة اإلسالم أن يطالبها
بهذه احلاجات األساسية إذا قصرت يف توفيرها ملستحقيها.
حترمي شرب املسكرات بكل أصنافها ،وإغالق حاناتها ،ومنع صنعها
واستيرادها والتجارة فيها ،فال بارك اهلل يف مجتمع ُحت ّرم فيه املخدرات
ويعاقب جتارها ،وتُباح فيه املسكرات وتُفتح حاناتها يف وضح النهار.
إغالق أندية القمار «امليسر» بكل أنواعه ،فهو أخو اخلمر وقرينها يف كتاب
اهلل عز وجل ،فكالهما رجس من عمل الشيطان؛ إلى جانب إغالق دور اللهو
واحلرام التي تشيع الفاحشة ،وتنتهك فيها احلرمات ،وتنشر وباء الفساد
واالنحالل.
القضاء على الرشوة بدراسة أسبابها ،والعمل على تالفيها ،وتشديد العقوبة
على املرتشي والراشي والرائش جميعاً ،وتشديد الرقابة على اجلهاز اإلداري
كله ،ومحاولة إصالحه ،وتطهيره من العناصر الفاسدة واالجتهاد يف وضع
الرجل املناسب يف املكان املناسب ،وتقدمي القوي األمني على غيره .فقد جاء
اهلل صلَّى َّ
اهلل عنه قال :قال رسول َّ
ع ْن أبِي ُهريْرةَ رضي َّ
اهلل عليه وسلَّمِ »:إ َذا
َ َ
ُ
َ
َ
ْ
اعتُ َها يَا َر ُسو َل َّ ِ
ِ
اع َة َقا َل َكيْ َف إ َ
اهلل َقا َل ِإ َذا
ر
َظ
ت
ن
ا
ف
ة
ن
ض ِّي َع ْت ْاألَ َما
ُ
ِض َ
الس َ
ْ َّ
َ ()(1
َ
ْ
اعة» .
الس َ
أ ُ ْس ِن َد األ ْم ُر ِإلَى َغيْ ِر أَ ْهلِهِ َفانْت َِظ ْر َّ
جباية الزكاة من كل أموال :ظاهرة (الثروة احليوانية والزراعية وزكاة الفطر)
وباطنة (أموال التجارة والنقود) بواسطة جهاز قوي أمني من «العاملني
عليها» كما سماهم القرآن الكرمي ،مع وجود توسيع قاعدتها بحيث يشمل
كل مال نام ،وكل دخل فائض عن احلوائج األصلية وتوزيعها عم ً
ال بقوله
ص َد َق ًة﴾ التوبة :اآلية .١٠3وبقول محمد صلى
تعالى ﴿ :خُ ْذ مِ ْن أَ ْم َوالِهِ ْم َ
((()
اهلل عليه وسلم» :تُ ْؤ َخ ُذ مِ ْن أَ ْغ ِن َيائِهِ ْم َفتُ َر ُّد ِيف ُف َق َرائِهِ ْم » ؛ وبذلك تُسهم
هذه الفريضة يف متويل التكافل ،وحتقيق العدل االجتماعي ،ومحاربة الكنز
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واالستقراض بالربا ،وانتشال املدينني من ّ
ذل ال َديْنِ  ،كما تسهم يف تنشيط
الدعوة إلى اإلسالم.
 .٨مصادرة كل مال حصل عليه حائزُه بطريق من طرق احلرام وأكل أموال الناس
بالباطل (كالغصب أو االختالس أو الرشوة أو استغالل النفوذ ونحوها) سواء
كان هذا املال عقاراً أم منقوالً ،بشرط أن يثبت ذلك بتحقيق نزيه ،وأن يفصل
فيه قضاء عادل ،وما ينتج عن هذه املصادرة املشروعة يعود إلى املصالح
العامة ،أو إلى مصالح الفئات الضعيفة خاصة.
 .٩أن يخضع موظفو الدولة  -وبخاصة كبار الدولة  -لقانون «من أين لك هذا؟»
بحيث يعاقبون على كل كسب غير مشروع ،مبصادرته كله أو بعضه بحسب
قوة الشبهة يف امللك أو ضعفها ،اقتداء مبا بدأ به النبي صلى اهلل عليه وسلم
من محاسبة للمسلمني ،وما سار عليه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من
بعده يف محاسبة والته ومشاطرتهم أحياناً نصف ما كسبوا أثناء واليتهم.
 .١٠محاربة السرف والترف يف املجتمع بالتشريع والتوجيه ،توفيراً للطاقات
املادية والبشرية التي تذهب هدراً من جراء التسابق املجنون يف اقتناء
الكماليات بل احملرمات ،وحفاظاً على املجتمع من التفسخ واالنحالل الذي
ينذر به ترف كل من غرق فيه ،ووقاية لألمة من احلقد الطبقي واالنقسام
إلى أكثرية كادحة شبه محرومة من احلاجات األساسية للحياة ،وأقلية
متنعمة مترهلة تسمن على هزال غيرها.
 .١١تقريب الفوارق االقتصادية بني األفراد والفئات ،بالعمل الدائب على احلد
من طغيان األغنياء ،والرفع من مستوى الفقراء ،وتصفية االمتيازات التي
توارثها بعض الناس بغير حق ،وإزالة املظالم التي يرزح حتت نيرها آخرون
بالباطل ،وتضييق الفروق (ما أمكن ذلك) بني أعلى الرواتب وأدناها ،بحيث
يختفي منظر الثراء الفاحش ،إلى جانب الفقر املدقع.
 .١٢تطهير كل املؤسسات االقتصادية من رجس الربا ،ومن كل معاملة تخالف
شريعة اإلسالم ،وإنشاء مصارف إسالمية تتعامل على غير أساس الربا،
وإلغاء كل املصارف التي ال تخضع لهذا االجتاه ،وبذلك حترر األمة من رجس
الربا ،ومن شر آثار الرأسمالية.
 .١3وضع خطة  -على أساس علمي وإحصائي  -لزيادة ثروة األمة وتنمية إنتاجها
كماً ونوعاً ،واالستفادة من التكامل االقتصادي بني البلدان اإلسالمية (خاصة
منها الدول العربية) للعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي فيما بينها ،واتخاذ
الوسائل الف ّعالة مادية ومعنوية ،لدفع عجلة التنمية ،وتنظيف املجتمع من
كل اآلفات النفسية واألخالقية والثقافية واالجتماعية التي تعطل طاقات
الشعب ،وحتطم منجزاته ،وتعوق مسيرته نحو التقدم.
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اخلامتة

عاجلت هذه الورقة البحثية أحد أهم املواضيع املهمة واحلساسة يف االقتصاد
اإلسالمي والقانون الوضعي ،فبمعاجلة جوانب وحيثيات هذا املوضوع مت التوصل
إلى جملة من النتائج ،نوجزها كاآلتي:
 .١إن أهم أسباب انتشار الفساد االقتصادي يف دولنا اإلسالمية هو ابتعادنا
عن منهجنا اإلسالمي ،القائم على حترمي كل فساد يف األرض ،وذلك يف
ظل غياب الوازع الديني أو باألحرى الرقابة الذاتية للفرد املسلم يف منع
الفساد والتصدي له قبل حدوثه ،وهو بال ريب إجراء وقائي ملجابهة الفساد
يف اإلسالم.

 .٢أولى الفقه اإلسالمي عقوبة للفساد االقتصادي تنوعت بتنوع حالتها ،حيث
مت ذكر كبائرها يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله الكرمي محمد صلى اهلل
عليه وسلم ،هذه العقوبة تكون الرادع األساس جلميع املفسدين يف البالد.

 .4اعتماد دول العالم آليات متنوعة ملكافحة الفساد االقتصادي ،إلى جانب
اعتماد الدولة اجلزائرية تدابير وقائية مست جانب القطاع العام واخلاص،
باإلضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته.

 .٥إن االقتصاد اإلسالمي هو نظام اقتصادي يهدف من خالل مبادئه الراسخة
تطبيق منهج اهلل يف أرضه ،مستعينا بذلك بالقرآن الكرمي وسنة نب ّينا الكرمي
محمد صلى اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إلى اجتهادات املجتهدين (الفتاوى)
من أهل الدين .فهو نظام يهدف بحد ذاته إلى مكافحة كل الفساد على
األرض ،مبا يف ذلك الفساد االقتصادي.

 .٦إن اإلسالم كفايتنا ومنهجه سبيلنا ،وبالتالي ال حاجة لنا إلى استيراد املبادئ
واألفكار من اخلارج يف سبيل إصالح مجتمعنا اإلسالمي ،فللمسلمني يف
دينهم كل عالج للمحرومني وح ّل ملشاكل الفقراء واملساكني.
ونافلة القول أنه ويف ضوء ما توصلنا إليه من نتائج ،فإننا نوصي مبا يلي:
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 .3تناول املشرع اجلزائري ألهم مظاهر الفساد االقتصادي يف قانون الوقاية
من الفساد ومكافحته ،وخصص لكل جرمية من جرائم الفساد عقوبة ،هي
يف الواقع ليست احلل النهائي للقضاء على مرض الفساد ،بل يجب الوقوف
على التطبيق الفعلي لهذه القوانني ليتم القضاء على الفساد عامة والفساد
االقتصادي خاصة.
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 -١التركيز على توعية املواطنني وحتسيسهم بخطورة الفساد وآثاره السلبية على
حتقيق االستقرار مبختلف جوانبه االقتصادية والسياسية واالجتماعية وذلك من
خالل:
أ .تفعيل دور املؤسسات الدينية كاملساجد والزوايا يف هذا الشأن ،عبر ما
ميكن أن تقدمه من خطب دينية وحلقات دراسية يف تبيان احلكم الشرعي
له ،وطبيعة العقوبات والتعزيزات الرادعة ملرتكبيه ،والتي إذا طبقت فع ً
ال
تؤدي إلى استقرار املجتمع وحتافظ على مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ب .وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة ،املرئية واملكتوبة ،مع اإلشارة يف هذا
الصدد إلى أن التوعية اإلعالمية هي
أحد أهم عناصر استراتيجية مكافحة الفساد.
 -٢ضرورة تفعيل كل ما من شأنه أن يعمل على تنمية الوازع الديني اجتاه القيام
باألعمال األخالقية واالبتعاد عن كل عمل يشكل خرقاً أخالقياً وذلك عبر إنشاء
منظومة قيمية إسالمية وتكوين فرد مزود بأخالق إسالمية رفيعة ترتكز على تقوى
اهلل واملراقبة الذاتية الدائمة للنفس وضبطها حتى ال تنزلق يف احملرمات.
 -3ضرورة القيام بحملة تطهير واسعة وشاملة ومستمرة على مستوى البالد ،من
خالل دعم مؤسسات املجتمع املدني ومنحها هامش من احلرية للقيام بدور فاعل
ومؤثر ومساند للجهود ،التي تبذلها احلكومة والرامية إلى مكافحة الفساد مبختلف
أشكاله ومظاهره.
 -4تشجيع اجلمعيات الناشطة يف مجال مكافحة الفساد ،ملا لها يف هذا الشأن من
دور تعبوي وتوعوي كبير يف كشف الفساد واملفسدين والتشهير برموزه ،وبالتالي
محاربة كل أنواع الفساد يف البالد ،مع احلرص على إخضاع جميع مسؤولي البالد
وخاصة أصحاب النفوذ والسلطة واملناصب الرفيعة لقانون :من أين لك هذا..؟
وهذا ال يتأتى إال باستقالل السلطة القضائية وعدم تبعيتها للجهاز التنفيذي.
 -٥ضرورة تنسيق و تظافر كل اجلهود وعلى مختلف املستويات وذلك لتشكيل
املساحة التي ميكن التحرك فيها ملواجهة وكشف أمناط الفساد املتعددة يف أي مكان
ويف أي موقع مسؤولية واإلبالغ عن املفسدين للسلطات املختصة.
 -٦احلزم والصرامة يف تطبيق القانون وبدون هوادة ،مع إعادة النظر يف منظومتنا
التشريعية اجلزائرية ،ومحاولة سن قوانني جديدة وعقوبات مشددة على جميع
املفسدين يف البالد ،أو باألحرى تشديد العقوبات الصارمة يف حق كل من يثبت
تورطه يف الفساد أو تثبت عليه تهمة القيام بعمل ما شكل خرقاً أخالقياً ،وهذا
لردعهم عن ارتكاب جرمية الفساد ،وتدعيم ذلك بإصالحات يف النظام القضائي
لضمان النزاهة واالستقاللية وبناء القدرات.
 -٧ملا كان الفساد االقتصادي ال ميكن أن ينشأ من بيئات صاحلة ،فال مناص من
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ضرورة اهتمام رجال االقتصاد بدراسة موضوع الفساد االقتصادي ،واستحداث
طرق سريعة وكفيلة بالقضاء عليه وذلك باحلرص على العمل يف البيئة السليمة
والصاحلة؛ ألن البيئات االقتصادية واالجتماعية والسياسية السيئة تعتبر املسببات
أو القوى الدافعة للفساد االقتصادي.
 -٨استحداث مساق دراسي خاص بالفساد االقتصادي يف اجلامعات اجلزائرية،
يتمكن الطالب من خالله من استيعاب خطورة ظاهرة الفساد يف العالم ،والبحث يف
سبل مكافحتها يف البالد ،واالستفادة من نتائج بحوثهم التي يقومون بها يف مجال
مكافحة الفساد االقتصادي ،وزيادة االهتمام بتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.

173

الفساد االقتصادي بين الفقه
اإلسالمي والقانون الجزائري

وكخالصة لهذه الدراسة ،ميكن القول بأن الفساد االقتصادي محرم يف الشريعة
اإلسالمية ،وجرمية يعاقب عليها القانون اجلزائري ،إ ّال أن سبل مكافحته مرتبطة
مبدى تطبيقنا الكامل ملبادئ االقتصاد اإلسالمي ،فنحن بكل فخر ديننا اإلسالم
وليس يف اإلسالم تنكيل وإفساد ،فكل قوانيننا نستمدها من شرعنا ورائدنا يف ذلك
املصحف .وبالتالي فإن احلل اإلسالمي هو ضرورة حتمية للقضاء على الفساد
االقتصادي ،واعتماده مرتبط بدرجة وعي حكام دولنا العربية ومدى إدراكهم
لضرورة صحوتنا اإلسالمية يف زمن أبيح فيه كل ممنوع و ُمنع فيه كل مسموح يف
شريعتنا اإلسالمية .وصدق اهلل العظيم إذ يقول يف كتابه العزيز ﴿ :إ َِّن َّ َ
اهلل َال يُ َغ ِّي ُر
َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغ ِّي ُروا َما ِب َأنف ُِسهِ ْم﴾ الرعد:اآلية .١١
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أوال :املراجع العربية:
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود ،حتقيق محمد محي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر ،بيروت( ،د .ت).
أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة اجلعفي البخاري ،صحيح البخاري،
حتقيق مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة ،بيروت ١4٠٧ ،ه١٩٨٧ ،م.
احسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي العام ،الطبعة  ،١3دار هومة ،اجلزائر١434 ،ه،
٢٠١3م.
أحمد الشرباصي ،املعجم االقتصادي اإلسالمي ،دار اجليل ،لبنان ١4٠١ ،هـ ١٩٨١ ،م.
أحمد بن حنبل الشيباني ،مسند أحمد ،حتقيق :شعيب االرناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة
(لبنان) ،الطبعة الثانية ١4١٩ ،ه ١٩٩٩ ،م.
احمد عبد الرحيم مصطفى ،املجتمع اإلسالمي والقرى ،دار املصارف ،مصر ١4٠١ ،هــ،
 ١٩٨١م.
أسامة السيد عبد السميع ،الفساد االقتصادي وأثره على املجتمع ،دار اجلامعة اجلديدة
للنشر ،اإلسكندرية ،مصر١4٢٩ ،هـ ٢٠٠٩ ،م.
اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،٢٦الصادرة بتاريخ  ٥ربيع األول  ١4٢٥هــ،
املوافق لـــ  ٢٥أفريل  ٢٠٠4م.
اجلريدة الرسمية اجلمهورية اجلزائرية ،القانون رقم  ٠١ - ٠٦املتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،املؤرخ يف  ٢١محرم  ١4٢٧هــ ،املوافق لــ  ٢٠فيفري  ٢٠٠٦م.
اجلريدة الرسمية اجلمهورية اجلزائرية ،قانون العقوبات.٢٠١٢ ،
رشاد حسن خليل ،الفساد يف النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعالجه) ،ورقة بحث
مقدمة إلى املؤمتر العاملي الثالث «لالقتصاد اإلسالمي» ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
خالل الفترة  ١4٢٦/4/٢٦-٢3هـ املوافق لــ  ٢٠٠٥/٦/3-٥/3١م.
سليمان شيبوط ومحمد سبخاوي ،مكافحة الفساد االقتصادي من منظور إسالمي ،ورقة
بحث مقدمة إلى امللتقى الدولي حول»االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل» ،املركز
اجلامعي بغرداية ،اجلزائر ،يومي  ٢١ - ٢٠ربيع أول  ١43٢املوافق لــ ٢4 - ٢3 :فيفري
.٢٠١١
طاهر الغالبي وصالح العامري ،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،دار وائل ،عمان،
 ١43١هــ ٢٠١٠ ،م.
عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،لبنان ١4٠٦ ،هــ ١٩٨٦ ،م.
عبد اهلل بن حاسن اجلابري ،الفساد االقتصادي (أنواعه ،أسبابه ،آثاره وعالجه) ،ورقة
بحث مقدمة إلى املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
خالل الفترة  ١4٢٦/4/٢٦-٢3هـ املوافق لــ  ٢٠٠٥/٦/3-٥/3١م.
عفيف عبد الفتاح ط ّبارة ،اخلطايا يف نظر اإلسالم ،دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة
السابعة ١4٠3 ،هـ ١٩٨3 ،م.
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علي أحمد السالوس ،االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة ،دار الثقافة ،قطر،
اجلزء األول ١4١٨ ،هـــ١٩٩٨ ،م.
محمد بن عيسى الترمذي ،سنن الترمذي ،حتقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت( ،د .ت).
محمد بودربالة ،القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد ،محاضرة ملقاة مبجلس قضاء اجللفة،
اجلزائر ١4 ،ربيع األول  ١4٢٧هــ املوافق لـ  ١٢أفريل ٢٠٠٦م.
محمد خالد املهايني ،مكافحة أعمال الرشوة ،ورقة بحث مقدمة إلى امللتقى العربي الثالث
بعنوان «آليات حماية املال العام واحلد من الفساد اإلداري» ،الرباط ،اململكة املغربية ،ماي
.٢٠٠٨
مسلم بن احلجاج القرشي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى١3٧4 ،ه ١٩٥٥ ،م.
نزيه ح ّماد ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،دار البشير ،السعودية،
الطبعة األولى ١4٢٩ ،هـ٢٠٠٨ ،م.
يوسف القرضاوي ،احلل اإلسالمي فريضة وضرورة ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ١3٩4 ،هــ،
١٩٧4م.

25. Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International, 2015.
26. Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against
Corruption, United Nations, New York, 2006.
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28. https://www.transparency.org. , (consulté le 2016/07/20).
29. http://www.worldbank.org. , (consulté le 2016/07/20).

175

الفساد االقتصادي بين الفقه
اإلسالمي والقانون الجزائري

ثانيا :املراجع األجنبية:

