
 محمود حمبوظرأفت د.  طابوتطبيقاتها في عهد سيدنا عمر بن الخاإلدارة 

 www.naseemalsham.com  ماشلا ميسن عقوم                                                                                1

 وتطبيقاتها في عهد سيدنا عمر بن الخطاباإلدارة 

 )إدارة األقاليم أنموذجًا(

 دراسة يف كتاب سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حممد الصالبي

 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ.الدكتور 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
حنمدك اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، يا مبدع األنام على غري مثال، يا خالق الكائنات، يـــا   :مقدمة

ز اإلنسان، بالعقل والتدبري، والتمييز والتفكري، ومع ذلك سدى، يهيمون من غري هدى، بل بعثت ممي
هلم رسال الكرام، وختمتهم بسيد األنام )حبييب حممد صلى اهلل عليه وسلم(، الذي جاء بالشريعة 

ن الغراء فكانت من بني الشرائع سراجا ومنهاجا يدركه أصحاب األلباب، ألنك مننت علينا با
 جعلتها صاحلة لكل مكــان وزمان وشاملة لكل األنام.

ونصلي ونسلم على قائد الغر امليامني نيب الرمحة واهلدى حممد بن عبد اهلل صلوات ريب وتسليمه     
عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين، ونرجو من اهلل الكرمية أن يتقبل أمـــواتنا 

والصاحلني والعلماء الذين يدافعون وحيملون راية اإلسالم يف كل املـــيادين،  املسلمني؛ من الشهداء
     ونرجو من اهلل الكرمي أن يتقبل أعمالنا ويصلح أحوالنا وحيسن ختامنا، إنه باإلجابة لعلي قدير.  

لدولة ا إدارةيف  واإلبداعالناظر يف عهد عمر بن اخلطاب رضوان اهلل تعاىل عليه ليجد العبقرية  أن
والتنسيق بني األمصار  اإلسالميةمن التخطيط لالستمرار يف الفتوحات  اإلدارةعلى خمتلف أقسام 

دولة املسلمني واملراقبة على عمالة يف  أقطاراملختلفة والقيادة املركزية للخليفة على مجيع  اإلسالمية
سرية الفروق  أنلرعية، فنجد والقضاة ملا فيه صالحهم وصالح ا لألمراءوالتوجيه  اإلسالمية األقطار

الدولة مبختلفة نواحيها السياسية  إدارةاملختلفة املتنوعة على  باألمثلةرضوان اهلل تعاىل عليه مليئة 
 والصحية اليت تدل على سعة علمه وفكره رضوان اهلل تعاىل عليه.واالقتصادية 

 اإلسالميةالدولة  أقاليم إدارة دور عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف أبرازوان مدار هذا البحث هو 
 أمور، ومتابعتهم والرقابة عليهم فيما تولوه من األمراءرضي اهلل عنه يف اختيار  أسسهاملختلفة، ببيان 

 املسلمني، وبيان كيف تعامله رضي اهلل عنه يف املخطأ منهم وطرق معاقبته رضي اهلل عنه.
 اهلل تعاىل التوفيق.واسأل                                    
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 خطة البحث:

 أوال: مشكلة البحث:

 -عن جمموعة من األسئلة: لإلجابةيهدف البحث 

 ما معنى األقاليم واإلدارة؟

 ما وسائل اختيار الوالة من قبل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه؟

 ما الرقابة اليت كانت يستخدمها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على والته؟

 املتبعة من قبل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه؟ ما العقوبات

 

 البحث. أهدافثانيا: 

 -:اآلتية األمورالبحث يف أهداف تكمن 

 .السليمة يف اختيار املوظفني الكبار يف الدولة األسسيبني 

 .طرق الرقابة املختلفة للموظفني املستخدمنييوضح 

 .أعماهلمالعقوبات املختلفة للمقصرين يف  أنواعيبني 

 

  : منهج البحث.الثاث

 املصادر املعتمدة إىل الرجوع خالل ؛ وهي اليت تقوم على االستقراء اجلزئي منالوصفي املنهجاستخدام      

 .الشريعة اإلسالمية والدراسات السابقة اليت عنيت باملوضوع يف
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 -:اآليتجاء هذا البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة على النحو 
  -وتناولت: خطة البحث  

  : مشكلة البحث.  أولـاـ       
 البحث.أهداف : ثانـيا       
 منهج البحث.: ثالثـا       

 :مطالب أربعةوحيتوي هذا البحث على 
 .واإلدارة، األقاليمبيان معىن األول:  املطلب
 .والة األقاليمالثاين: شروط تعيني  املطلب
 هم.متابعتو  والة األقاليمالثالث: الرقابة على  املطلب
 .والة األقاليمالرابع: عقوبات  املطلب
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 .واإلدارة، األقاليم مفهوماألول:  املطلب
 .األقاليم: مفهوم األول الفرع

فيقال الدنيا سبعة  وأقاليم األرض: أقسامها، واحدها إقليميف اللغة: مفرده إقليم،  األقاليممفهوم 
 .(1)أقاليم

أقسام األرض فقد جاء يف الدر املختار البن  أهناال خترج عن معناها اللغوي يف  ويف االصطالح
 .  (2)عابدين هذا املعىن

 
 يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. األقاليمالثاين:  الفرع

وفيما يلي ذكر لألقاليم يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه والذين تولوا احلكم عليها يف عهده 
 عنه. رضي اهلل

رز بن حارثة بن ربيعة بن عبد مشس مكة: ولقد توىل هذا اإلقليم إقليم مكة املكرمة  .حمح
 . اإلقليم: وكان خليفة املسلمني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يدير هذا إقليم املدينة املنورة

 . رضي اهلل عنه عتبة بن أيب سفيان بن حرب األموي اإلقليم: ولقد توىل هذا إقليم الطائف
 .التميمي يعلى بن أمية اإلقليم: ولقد توىل هذا إقليم اليمن

 .العالء بن احلضرمي اإلقليم: ولقد توىل هذا إقليم البحرين
 .رضي اهلل عنه عمرو بن العاصاإلقليم : ولقد توىل هذا مصر إقليم
 .املثىن بن حارثة الشيباين اإلقليمالعراق: : ولقد توىل هذا  إقليم
 .رضي اهلل عنه سفيان أيبمعاوية بن  اإلقليمقد توىل هذا : ولالشام إقليم

 
 . اإلدارةالثالث: مفهوم  الفرع

 .(3)يف اللغة: هي جعل الشيء يدور اإلدارة

                                                           

هـ(، الناشر: 177)املتوىف:  اإلفريقيلسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  - 1
 .71/197، إقليمهـ، حتت األصل  7171 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –دار صادر 

هـ(، الناشر: 7121رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف:  - 2
 .2/171م، 7991 -هـ 7171بريوت، الطبعة: الثانية، -دار الفكر

 .112، حتت األصل دار، ص1002ر، القاموس املنجد، شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر للطباعة والنش - 3
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 اإلدارة عند املختصني على جمموعة من التعريفات: تعريف ويف االصطالح جاء
 .(4)تعريف الطماوي: استخدام جهد مشرتك لتحقيق هدف موحد

 .(5)لو: تنظيم وإدارة القوى البشرية واملادية لتحقيق األهداف احلكوميةتعريف احل
 ويالحظ على هذه التعريفات ما يلي:

 نقاط االتفاق:
اإلدارة هلا هدف حمدد فعرب عنه العلي بالسيطرة والضبط لتحقيق هذا هدف حمدد فالعمل له مسار 

 ف احلكومي.معني، والطماوي بني بأنه هدف موحد، واحللو عرب عنه باهلد
اإلدارة عبارة عن جمموعة من األعمال ولقد عرب عنها العلي بأهنا ممارسات، والطماوي باجلهد 

 املشرتك، واحللو القوى البشرية واملادية.
 نقاط االختالف:

مكونات اجلهد اإلداري جعل مجيع املمارسات اليت تقوم هبا املؤسسة فهذا يشمل مجيع األعمال من 
العمل التنفيذي البحت، بينما عرب الطماوي عن مكونات اإلدارة اجلهد املشرتك وضع األهداف إىل 

بني العاملني رمبا على اعتبار أن األمور املادية هي بني يدي العاملني يتحكمون هبا، وصرح احللو 
 بأهنا عبارة عن جهد بشري وآخر مادي.

عريف احللو اقتصره على التنظيم تعريف العلي جعل عمل اإلدارة منفتح على مجيع األنشطة بينما ت
 واإلدارة من الرقابة والتنسيق وغريها من مهام اإلدارة.

 
 (.اإلدارة) أنشطة  اإلدارةالرابع: مكونات  الفرع

 أنشطة اإلدارة.
 .إسالمية: التخطيط، وعوامل جناح التخطيط، وتطبيقات أوال

 .6التخطيط
 أهدافستقبل طخطط منظمة سلفا لتحقيق مواجهة امل إىلالتدبري الذي يرمي تعريف التخطيط: 

 حمددة.
                                                           

 .17مبادئ علم اإلدارة، الطماوي، دار احلمامي للطباعة، ص - 4
 .9علم اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ماجد احللو، ص - 5
 .716-761مبادئ علم اإلدارة، الطماوي، ص - 6
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 الفردية. أواخلاصة واجلماعية  أووعلى هذا املعىن يكون التخطيط يف مجيع اجملاالت العامة 
 عناصر التخطيط: 

 التنبؤ باملستقبل.
 االستعداد ملواجهته.
 جماالت التخطيط:

التحكم باقتصاد  إىليهدف  وهو متعلق بالدول االشرتاكية، وهو التخطيط االقتصادي الشامل:
النظام  إىل الرأمسايلالصناعة، من النظام  إىلطور كالتحول من الزراعة  إىلالدولة ونقلها من طور 

فقد حتولت باخلطط  آخر إىلاالشرتاكي، ولقد كانت روسيا السباقة لتطبيق هذا التطور من جمال 
 صناعية متقدمة. إىلذات اخلمس سنوات من دولة زراعية 

 األسسال ميس  بأنهويتميز هذا التخطيط : األزماتمن  أزمةخطيط االقتصادي اجلزئي ملواجهة الت
، عن طريق األزمةالرئيسية اليت يقوم عليها النظام االقتصادي، بل يستهدف جمرد التغلب على حدة 
اليت  واإلحصاءاتالتحكم يف تنفيذ املشروعات العامة وما تستتبعة من نفقات، القيام بالدراسات 

  تبني كيفية االستثمار.
حماولة رفع مستواها  أوتعمري منطقة جديدة   إىلوهو يهدف التخطيط املتعلق بتنمية املناطق: 

طبيعتها يف التطور بل  إىل األموراالقتصادي، وهذا النوع من التخطيط ال يرتك  أواالجتماعي 
 يتدخل ويوجه هذه التطور ويساعد به.

العلمية احلديثة للمدن من جعل الشوارع  األسسوهو ختطيط املدن حبسب : التخطيط املتعلق باملدن
 للمؤسسات احلكومية واحلدائق واملرافق العامة واملساكن. أماكنواسعة مستقيمة، وحتديد 

 مث وضع وسائل لتنفيذها(. أهدافهي عبارة عن وضع  األربعة)وهذه اجملاالت 
سابقا، وتتميز به املشروعات العامة اليت تستغرق مدة  املعدة األهدافهو تنفيذ التخطيط املنهجي: 

طويلة ونفقات طائلة وجناحها متعلق على اخلطط املتبعة بالتنفيذ ومثاهلا التخطيط املتعلق بالثقافة 
 العامة.

 يتعلق بعملية معينة. ألنهوهو ختطيط منهجي لكنه اقل اتساعا التخطيط املتعلق بتنفيذ عملية معينة: 
 .7التخطيطعوامل جناح 

                                                           
 .721 -716مبادئ علم اإلدارة، الطماوي، ص - 7
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 السليمة للتخطيط اليت تضمن جناحه: األسس
يكون اهلدف واضح  أنحمدد، وجيب  األهدافالن التخطيط يقوم على حتقيق  :األهدافدقة حتديد 

السلطة  إىليف التنفيذ، وهي مسؤولية السلطة التشريعية ولكنها توكل  تطبيقهمبسط حىت يسهل 
مصادر  تأميم، األميةليها زيادة الدخل القومي، مكافحة ع األمثلة، ومن األحيانالتنفيذية بغالب 

 الثروة الطبيعية.
 إىلحىت ينتقل اهلدف من الفكرة حصر مصادر الثروة واملوارد اليت تعتمد عليها الدولة للتنفيذ: 

 اليت حتقق عامة. األهدافالواقع، وجيب العلم مبصادر الثروة واملوارد للدولة بصورة صادقة الن 
واستغالل املوارد  األهدافضروري لتحقيق  اإلدارياجلهاز الالزمة لتنفيذ املشروعات:  داريةاإل األداة

 ختطيط. أيوالثروات، فالفنيون هم من مقتضيات التخطيط وجيب مراعاهتم يف 
للتخطيط من  أنال بد : األخرىعلى املشروعات  أثرهكل مشروع ومدى   إىلالتنفيذ بالنسبة  أولوية

على االقتصاد القومي، ومدى  أثره؛ اآلتية األسسيف املشاريع وتكون األولوية حسب  ةاألولوياختيار 
 ، ومقتضيات امن الدولة وسالمتها.األخرىللمشاريع  إفادة

اليت  األوقاتوهو من ابرز عناصر التخطيط ولكن املشاريع ختتلف يف حتديد الوقت الالزم للتنفيذ: 
 بأقلشاريع السبع سنوات.....ولكن جيب حتقيق املشروع حتتاجها فهناك مشاريع اخلمس سنوات وم

 وقت ممكن.
 مرونة التخطيط: وذلك باملشاركة يف وضع اخلطة ومتابعة تنفيذ اخلطة.

 .8إسالميةتطبيقات 
ِهبحوَن ِبِه َوأَِعدُّوا هَلحْم َما اْسَتطَْعتحْم ِمْن قـحوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تـحرْ ))التخطيط يف جمال االستعداد للحروب: 

يف َسِبيِل اللَِّه  َعدحوَّ اللَِّه َوَعدحوَّكحْم َوآَخرِيَن ِمْن دحوهِنِْم اَل تـَْعَلمحونـَهحمح اللَّهح يـَْعَلمحهحْم َوَما تـحْنِفقحوا ِمْن َشْيءٍ 
 .9(( يـحَوفَّ إِلَْيكحْم َوأَنـْتحْم اَل تحْظَلمحونَ 

َوقَاَل اْلَمِلكح ِإيني أََرى َسْبَع ))  عليه السالم: يف مصر القدمية على يد يوسف األجلالتخطيط طويل 
أَيُـَّها اْلَمأَلح أَفـْتحوين يف  بـََقرَاٍت مِسَاٍن يَْأكحلحهحنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سحْنبحاَلٍت خحْضٍر َوأحَخَر يَاِبَساٍت يَا

 10((رحْؤيَاَي ِإْن كحْنتحْم لِلرُّْؤيَا تـَْعبـحرحوَن 
                                                           

 .721عامة ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ماجد احللو، صعلم اإلدارة ال - 8
 .60سورة األنفال: رقم اآلية  - 9

 .11سورة يوسف: رقم اآلية  - 10
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َها الصيدييقح أَْفِتَنا يف َسْبِع بـََقرَاٍت مِسَاٍن يَْأكحلحهحنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع سحْنبحاَلٍت خحْضٍر َوأحَخَر يحوسحفح أَيُـّ )) 
رحوهح ( قَاَل تـَْزَرعحوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصْدُتحْ َفذَ 16يَاِبَساٍت َلَعليي أَْرِجعح ِإىَل النَّاِس َلَعلَّهحْم يـَْعَلمحوَن )

ْمتحْم هَلحنَّ ِإالَّ قَِلياًل 11يف سحْنبحِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا تَْأكحلحوَن ) ( مثحَّ يَْأيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأكحْلَن َما َقدَّ
 .11(((19ْعِصرحوَن )( مثحَّ يَْأيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـحَغاثح النَّاسح َوِفيِه يَـ 12ممَّا حتحِْصنحوَن )
 .12اإلداريثانيا: التنظيم 

ال سيما اجلوانب  اإلداريةحماولة حتسني كل ما يتعلق بكيفية اجناز الوظيفة : اإلداريتعريف التنظيم 
 .اآلخروبعالقة العمليات بعضها بالعض  باإلجراءاتاخلاصة 

 أويف اجلهد  اإلسرافية، مع جتنب االستفادة من املوارد البشرية واملوارد املاد :اإلداريهدف التنظيم 
 .أمكناملوارد ما  أوالوقت 

 السفلى والوسطى. باإلدارةاملختلفة ولكنه يرتكز  اإلدارةمجيع مراحل : اإلداريجماالت التنظيم  
 : األمثلالتنظيم 

 .اإلدارية األعماليكون عن طريق حتليل 
 زم.عناصرها الضرورية، ملعرفة الالزم منها وغري الال إىلردها 

 يقوم عملهم على املنطق والفهم السليم. اإلدارينياحملللني 
 .اإلداريطرق عمل التنظيم 

 يف جمموعة. اإلداريدراسة اجلهاز 
 .اإلداريالدراسات املتعلقة بالتنظيم  إجراء

 التصميم املادي ملكان العمل.
 .اإلجراءاتتبسيط 
 العامة. اإلدارةيف نطاق  اآلالتمن  اإلفادة

 مل.تبسيط الع
 .اإلنتاجيةالنماذج ومعايري الكفاية  إعداد

 حد ممكن. أقصى إىلالعاملة  األيديحتديد اخلطة املثلى لالستفادة من 
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 .اإلسالمتطبيقات التنظيم يف 
 .13((ِإْن كحْنتحْم اَل تـَْعَلمحونَ  أَْهَل الذيْكرِ فَاْسأَلحوا فقد قال اهلل تعاىل: )) اإلسالمالتخصص يف 

بُّ قال اهلل تعاىل: )) اإلجراءاتوتبسيط  اإلسالم  .14((اْلمحْسرِِفنيَ َواَل تحْسرِفحوا ِإنَّهح اَل حيِح
نَـهحْم َمِعيَشتَـهحْم يف والرتدج الرئاسي قال اهلل تعاىل: )) اإلسالم أَهحْم يـَْقِسمحوَن َرمْحََت رَبيَك حَنْنح َقَسْمَنا بـَيـْ

نـَْيا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضهحْم فـَوْ  َق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بـَْعضحهحْم بـَْعًضا سحْخرِيًّا َوَرمْحَتح َربيَك َخيـٌْر ممَّا احْلََياِة الدُّ
 .15((جَيَْمعحونَ 

 .16ثالثا: سلطة إصدار القرار، وتفويض السلطة
 القرار. إصدارسلطة 
ات عنصر القرار  إصداروهلذا فان  اإلدارينيالقرارات هي مهمة يشرتك فيها كافة القادة  إصدارمهمة 

 جوهري يف القيادة.
والقادة خمتلفني يف اختاذ القرارات فمنهم من يتخذها بيسر وسهولة ومنهم من يعاين يف اختاذ 

 القرارات.
 اخلربة واملرونة تساعد وتسهل يف اختاذ القرارات مع مرور الوقت. أن

عند تنفيذ القرار معوقات  أوصعوبات  أياليت ميسها القرار لتاليف  اإلداراتجيب مراعاة مجيع 
 .عملية التسميةوتسمى 

من اجل املراقبة واملتابعة والتفتيش الذي حتظى به  اإلدارةاحملافظة واالهتمام بالقرارات اليت تصدر عن 
 املؤسسة.

 والقيد اجلسميحمدود  اإلدراك القيد الذهينمن  اإلنسانالقيود اليت تقع على  أن: اإلداريفائدة اهلرم 
 بأكثرالتواجد  اإلنسانفلي بوسع  وقيد املكانساعات العمل احملدودة  والقيد الزمين قدرته حمدودة أن

 من مكان جتعل ال بد من توفر هرم سلطوي يتشارك يف اختاذ القرار.
درجة  األقليتخذون القرارات  الوسطى، األساسيةيتخذون القرارات  العليا: اإلداريمستويات اهلرم 

 املباشر على التنفيذ. اإلشراف لألصحابوهي  نياوالدالتنفيذ  إىلوهي قريبة 
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 :17اعتبارات متخذ القرار
وكفاية للمعلومات والتماشي مع سياسة  الدقةيكون مبين على  أنتكمن يف  القيمة احلقيقية للقرار

 .اإلدارة
 . اإلدارةواملتعاملني مع  لإلدارة أمهية سرعة اختاذ القرار

 للمواد. أوالعاملني  ألجرة األدىند حبيث تكون باحل ختفيض تكاليف القرار
من الدرجة الدنيا يف اختاذ القرار كلما كان  اإلدارةكلما متت مشاركة النفسية لتوزيع السلطة   اآلثار

 الدنيا من تطبيق القرارات واملشاركة فيها. اإلدارةوذلك حبرص  لإلدارةالنجاح 
 القرارات هي طرقتني: إصداروطريقة 

 نظامية.املرحلة الرمسية ال
 .أعلى إىل أسفلمن  تبدأالقرارات البسيطة 

 .أسفل إىل أعلىالقرارات اهلامة تباد من 
 املرحلة السيكلوجية االجتماعية.

العمل للمصلحة العامة ومىت كانت املصلحة الشخصية مؤثرة وجب عليه  اإلداريجيب على القائد 
 التنحي عن القيادة.

وصغار الفنيني الن جناح القيادة وكفاءهتا يعتمد على  دارينياإلجيب غرس روح التعاون بني القادة 
 جناح ونشاط صغار املوظفيني.

احلديثة  اإلدارةغالبا ال تكون وافية بالكامل نتيجة السرعة يف  اإلدارينيالبيانات اليت تتوفر للقادة 
وامل نشات يف ولذلك يتطلب من القائد املاهر اختاذ قرار خارج عن املنطق يف ظروف حمددة ووفق ع
 تلك املرحلة من اجل حتقيق الصاحل العام وهي تتكون هذه املهارة من التجربة واملرونة.

 شخصية الرئيس تؤثر على القرارات اليت تتخذ من جانبه.
 اليت تصدر عنها وهي تتكيف معها. اإلداريةالقرارات تتأثر بالبيئة 

 مؤثرات القرارات
 .اإلداريشخصية 

 سئولية.استعداده لتحمل امل
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 .أعصابةالتحكم يف 
 مقدرته الشخصية يف حسم اخلالفات اليت تنجم بسرعة وحزم.

 تعاون املوظفني على احرتام أوامره وتنفيذها.
 تفويض السلطة.

 الدنيا. اإلدارةالعليا ويضيق يف  اإلدارةتفويض السلطة يتسع بني 
احرتام التقاليد العملية  أووزيع العمل بطريقة ضمنية نتيجة لت أوالتفويض يكون كتابة بطريقة رمسية، 

 املستقرة.
جمرد طريقة لتنفيذ العمل على النحو  أهنامسئولياته بل  أوالتفويض ال يعين ختلي الرئيس عن سلطاته 

 .األفضل
 .لإللغاءتفويض السلطة قابل 

 تفويض السلطة خاضع لتعديل حسب ما يراه املسئول.
يكن التفويض ببعض الواجبات، وقد يكون ببعض القرارات قد يكون التفويض كامال للسلطة، وقد 

 املعينة.
 .اإلدارياليت فوض هبا املوظف  اإلداريةجيب حتديد السلطة 

 سوء استعمال. إىلمراقبة املسئولني الذين ُت تفويض السلطة هلم حىت ال حتول 
 تفويض السلطة فيها: اإلداريونمسائل ال حيبذ 

 يزانية.املسائل املالية والتصرف بامل
 القرارات الكربى املتعلقة بالتشريع داخل املنظمة وخارجها.
 اقرتاح التغيري يف السياسة العامة اليت تسري عليها املنظمة.

 ختصيص مبالغ معينة للمشاريع اخلاصة باملنظمة.
 الكربى. األساسيةالتعيني يف الوظائف 

 القوى العاملة.توزيع  وإعادة وإجراءاتهالتغيريات الكربى يف طرق العمل 
 اجيابيات تفويض السلطة:

 رفع الروح املعنوية للموظفني.
 ومبقدرهتم على حتمل املسئوليات. أنفسهمزيادة شعورهم بالثقة يف 
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 على العمل. وكفاءهتمزيادة مقدرهتم 
 

 .18الفرق بني تفويض السلطة وتفويض التوقيع
 توقيع للمفوض.تفويض السلطة نقل االختصاص بينما تفويض التوقيع يبقي ال

 .األصيلقوة القرار ختتلف حبسب طبيعة املفوض بينما تفويض التوقيع هلا نفس قوة 
 الفرق بني تفويض السلطة واحللول بالسلطة. 

 احللول فهو حبكم القانون. أما إداريتفويض السلطة عمل 
 بينما احللول هو عمل فين ختصصي. أردايتفويض السلطة عمل 
 إلنابة.الفرق بني التفويض وا

 تفويض السلطة جبزء من االختصاص بينما اإلنابة بكامل االختصاص.
 احد مرؤسية بينما اإلنابة تكون بني املرؤسني. إىلتفويض السلطة تكون 

 .19: التنسيقرابعا
التوفيق بني نشاط اجلماعة واليت تعمل على حتقيق غرض مشرتك، وبث االنسجام  تعريف التنسيق:

 ذل اجلميع قصار جهده.، حبيث يباألفرادبني 
 ومثاله قائد الفرقة املوسيقى.

تتناسب صعوبة التنسيق وحجم املؤسسة تناسبا طرديا؛ فكلما كانت املؤسسة بسيطة كان التنسيق 
 .أصعبوكلما اتسعت املؤسسة كان التنسيق  أسهل
 . اإلداريالتنسيق باملكان والزمان وعدد املوظفني واملستوى  يتأثر

احلرب بني الوزارات املختلفة  إزاء اآلراءاحلرب العاملية الثانية وذلك الن استطالع  نشا التنسيق عقب
 مطلوب فكان التنسيق بني تلك الوزارات مطلب رئيسي.

صورة من  بأحسنبني املؤسسات العامة املختلفة لتحقيق املصاحل العامة  قالصاحل العام يوجب التنسي
 تضارب فيما بينها. أوغري تعطيل 
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يف نفس الوزارة،  اإلداراتبغريها من  اإلدارة، عالقة لإلدارةالتنسيق: ) ترتيب العمل الداخلي مهام 
 يف غري الوزارة. اإلداراتبغريها من  اإلدارةعالقة 

 والساسة يف الدولة. اإلدارينيالتنسيق من مهام 
 عن العمل. تقاعسةامل اإلداراتاملتغولة وحيث  اإلدارات: وهو كبح مجاح اإلداريةتنسيق املسافات 

 التنسيق ال يقتصر على مرحلة معينة بل يلزم مجيع املراحل.
 هناك تالزم بني التنسيق والتنظيم.

 مراحل التنسيق هي بني الوزارات واملؤسسات املستقلة لكوهنا تتقاطع يف العمل. أصعب
 :اإلدارينيوسائل التنسيق االتصال بني 

 ديثة من السمعية والبصرية.وسائل االتصال الشفوية والكتابية، واحل
 .أسفل إىل أعلىمن 

 أعلى. إىلمن أسفل 
 من اجلمهور. اإلدارةواالتصال مع خارج 

 جماالت التنسيق:
 واآلخراملختلفة،  اإلداراتبيان العالقات بني  إىليهدف  األول: والتنسيق املادي اإلجراءاتتنسيق 
 املختلفة. اإلدارات إىل االختيار بني اخليارات املتعددة وتوجيهها إىليهدف 

 .20على التنسيق إسالميةتطبيقات 
َوَأِطيعحوا اللََّه َوَرسحولَهح َواَل تـََناَزعحوا فـَتَـْفَشلحوا َوَتْذَهَب رحيحكحْم َواْصربحوا ِإنَّ اللََّه َمَع قال اهلل تعاىل: )) 

 .21((الصَّاِبرِينَ 
سلم، ال يظلمه وال يسلمه، من كان يف حاجة املسلم أخو امل»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة، ومن 
 22«سرت مسلما سرته اهلل يوم القيامة

 .23سادسا: القيادة
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ا حنو حتقيق نشاطه توجيها متناسق أوجهعلى اختالف  اإلدارةتوجيه العنصر البشري العامل يف 
 وجه ممكن. أفضلعلى  أهدافها

 ال بد من وجود عنصرين هامني لضمان التنسيق بني القادة واملرؤوسني اإلداريةمع تعدد القيادات 
 أوهلما وحدة القيادة وحدة التوجيه.

القيادات: القيادة التسلطية وهي استئثار القائد بالقرارات وله سلبيات منها فشل القرار وسوء  أنواع
احلالة النفسية للموظفني وتوتر العالقات االجتماعية، القيادة الدميقراطية وهي القيادة التشاركية وهي 

 الكياسة واحلزم لتحقق هدفها. إىلحتتاج 
 العامة. اإلدارةالقيادة هي روح 

 الناجحة ليست باملكونات بل بقيادهتا الناجحة. اإلدارة
 بالواجبات بل ميدهم بالدوافع واحلوافز اليت تبعث النشاط. اإلدارةمن  بالتأكدال يقتصر دور القائد 

 يف الدولة بني عدة جهات. اإلداريهي مسئولية موزعة يف اجلهاز  اإلداريةالقيادة 
 اللني. اآلخرفقد يستعمل بعض القادة الشدة ويستعمل  آخر إىلالقيادة هي فن خيتلف من شخص 

 صفات القائد الناجح:
 عند بول.

 تناول العالقات العامة من كافة زواياها ومعاجلتها. املقدرة على
اخلط العام املتمثل بسياسة الدولة العامة، مبعىن عدم شخصنة  إىل اإلداريةارجعا خمتلف التصرفات 

 الوظيفة.
 على كافة االعتبارات. وتقدميهتقديس الصاحل العام 

 االستجابة للروح السياسية العامة والعالقات العامة.
 .اإلنتاجالطرق اليت توفر الكفاية يف  أفضللى ختري القدرة ع

 عند الدكتور توفيق رمزي.
 يكون نظيف احلياة طاهرها. أن
 يكون متشبعا بفكرة املسئولية اجلماعية مرهف الشعور. أن
 يكون ذا خلق طيب وسلوك حسن. أن
 يكون عادال منصفا يف معامالته أن
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 يكون يف صحة جيدة أن
 .يكون قوي االحتمال أن
 يكون مستبشرا متفائال. أن
 يكون عنده روح الفكاهة واملرح أن

صفات القائد السابق هي املزج بني اجلسمانية الطبيعية، واالخالق والطبائع  أنيالحظ مما سبق 
 . لإلدارةاملكتسبة فضال عن املوهبة الطبيعية  أواملوروثة 

 :اإلدارينيكيفية اختيار القادة 
 اإلدارييار، ولكن هذه الطريقة فاسدة ملا فيها من حمسوبية وتعريض اجلهاز احلرية املطلقة يف االخت

 للخلل فضال عن بعدها عن روح الدميقراطية.
 املركز االجتماعي واليت تعتمد على النسب والوضع املايل.

االنتخاب وهي غري موفقه دائما الن حب الشعب وتعاطفه مع شخص دون اخرى ال يعين الكفاءة 
  القيادة.يف اإلدارية
 .باإلدارةمدارس خاصة  إىل اإلدارينيفهي تعد القادة  واإلعدادالتعليم 

تتوفر فيه  أنثانوي للقائد ولكن بعض املناصب ال بد من صاحبها  أمراالختبارات املهنية وهي 
 بعض القدرات الفنية.

 شح هلذا املنصب.اخلربة والتجربة وهي تسمح لفئة حمددة هلا القدرة على العمل القيادي يف الرت 
 .اإلداريوظائف القائد 

 االوامر، التنسيق، مث املراقبة. إصداروضع اخلطة، التنظيم، ولقد عدها فايول طخمسة مهام: 
 :اآليتوهي على النحو  posdcorbوعدها لوثر بكلمة 

 ..planningالتخطيط 
 .organizingالتنظيم 

 .staffingشئون املوظفني 
الالزمة لتنفيذ املهمة  األوامر بإصدارشاط الرئيس املستمر واملتعلق وهو ن directingالتوجيه 
للتأكد من أهنا تنفذ على الوجه املطلوب وهبذا  األوامرومتابعة تلك  اإلدارياملنوطة بالرئيس  اإلدارية

 .اإلدارياملعىن يعترب اخص واجبات الرئيس 
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 .co-ordinatingالتنسيق 
تتطلب نقل املعلومات والبيانات  اإلداريةفالقيادة  reportingئق النشاط املتعلق بالبيانات والوثا

 اإلداريعمل الرئيس  أنكما   اإلدارييف نطاق التنظيم  أعلى إىل أسفلومن  أسفل إىل أعلىمن 
 يقتضي تزويد الرؤساء السياسيني مبا يطلبون من بيانات وتبادل معلومات مع الرؤساء اآلخرين.

يؤدي واجباته يف حدود ما بني يديه  أنمسئول عن  اإلداريفالرئيس  budgetingالنشاط املايل 
 أوجهحيسن التصرف يف تلك االعتمادات وان حيدد بدقة  أنمن اعتمادات وذلك يتطلب منه 

 صرفها وان يشرف على كيفية اإلنفاق.
 دقة واقل تداخال. أكثر األولوالتقسيم 

 
 
 

 .24سابعا: الرقابة
 امل معها مبا تستحق.متهيدا للتع األعمالتقدير 

الفشل  أوتقدير اجنازات العاملني لبيان مدى حتقيقها ألهدافها وأسباب النجاح  تعريف الرقابة:
 املتصلة هبا متهيدا للتعامل معها مبا يصلح شاهنا.

  الرقابة: أهداف
 ذلك. وأسبابوما مل يتم  أعمالوما ُت اجنازه من  اإلدارة أهدافالوقوف على مدى حتقق 

 لدراستها ووضع احللول املناسبة هلا. اإلدارةفة مشكالت ومعر 
 ختفيض تكاليف العمل العام.

 .أعماهلمتقييم العاملني ومتحيص 
 من احرتام القواعد القانونية. التأكد

 مراحل املراقبة:
 حتديد مستويات لالجناز. األداءوضع معدالت 

 واألهداف املرجوة. ءاألدااملنجزة يقوم على أساسني مها معدالت  األعمالتقيم 

                                                           
 .111علم اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ماجد احللو، ص - 24
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 معاجلة النتائج املكتشفة وحتديد املسؤولية متهيدا إلنزال العقوبة والبحث عن احللول.
 ميقات املراقبة.

تفادي األخطاء فتتناول االستعدادات والتجهيزات الالزمة للقيام  إىلاملراقبة السابقة وقائية وهتدف 
 باملشروع.

املراحل اليت متت منه  أومل فتتم إثناءه وتستهدف تقدير األجزاء املراقبة املالزمة تالزم القيام بالع
 وإزالة العوائق اليت يتعرض له العمل.

اليت ختضع هلا من اجل تقيمها  باألعمال اإلتيان أعقاباملراقبة الالحقة وهي الغالبة وهي متارس 
 واختاذ املواقف املناسبة منها.

 عناصر املراقبة:
 دقة املالحظة.

 حسن التعامل مع اخلاضعني للمراقبة.الكياسة و 
 حمل املراقبة. األعمالمعرفة كل من نوعية 

 روحهم املعنوية. أضعاف إىلهتدف الرقابة للوقوف على ما يفكر به املوظفون عن كثب، وما يؤدي 
 النشاط االجتماعي. أوالشكوى من الرؤساء  أوما يبديه املوظفون عن ظروف العمل  اإلدارةتراقب 

مث القيام بتحليل األسباب اليت تزعجهم  األسئلةاليت نزعج املوظفني عن طريق  األسبابهم تكون مف
 للعمل على حلها.

 .25ثامنا: العالقات العامة
العامة واملواطنني، وما يتخلل  اإلدارةجمموع العالقات الرئيسية والثانوية بني تعريف العالقات العامة: 

 هذه العالقات من مؤثرات وتفاعالت.
 باجلمهور. اإلدارةتصال ا

 فهو يقيمها عن طريق من ميثله يف جملس النواب. اإلدارةالعام يؤثر يف  الرأي
 .اآلخرويفشل البعض  اإلداراتتعاون اجلماهري هو ما ينجح بعض 

عرقلته للمشاريع  أوكسب اجلمهور واالبتعاد عن عدم تعاون اجلمهور   إىلهتدف العالقات العامة 
 .اتباإلدار املتعلقة 

                                                           
  -111مبادئ علم اإلدارة، الطماوي، ص 25
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مدى تعاون  إىل باإلضافةالذي متثله،  اإلدارةخمتلف حبسب موضوع  اإلداراتتعاون اجلمهور مع 
 .اإلدارةمع تلك  املوظفني
 أواملتاحة من اجل توضيح ماهية املشاريع  اإلعالنيةالعامة باجلمهور بكافة الوسائل  اإلدارةتتصل 
 املسامهة يف هذه املشاريع. إىلدعوته 
من اجل   أدائهامن اجل تلمس حاجاته وحتسني  ايقوم بتقييمه أنالعامة للجمهور  اإلدارةتتيح 

 العامة. رأيكسب 
 العالقات العامة. إلمناءطبيعية  أداةكل موظف عمومي هو 

 يف العالقات العامة: اآلراء
 املسئول إىلملحوظات تتوجه  أيالعام ويف حال وجود  الرأييف تكوين  اإلدارةال تدخل  أنجيب 

 يف الدول املتقدمةباشر. امل
 شرح برناجمها وخماطبة اجلماهري. اإلدارةعلى  أن
 .املتأخرةيف الدول . هوإقناعالعامة  الرأيهي خماطبة  لإلدارةمن السلطات املمنوحة  أن
 
 

 .اإلسالمتطبيقات العالقات العامة يف 
َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَّهح َمَثاًل َكِلَمًة طَييَبًة َكَشَجَرٍة طَييَبٍة َأْصلحَها ثَاِبٌت َوفـَْرعحَها يف قال اهلل تعاىل: ))

 .26((( تـحْؤيت أحكحَلَها كحلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َربـيَها َوَيْضِربح اللَّهح اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَّهحْم يـََتذَكَّرحونَ 11السََّماِء )
: َمْن أَبـَْلَغ َذا سحْلطَاٍن َحاَجَة َمْن ال َيْسَتِطيعح ِإْبالغحهح ثَـ  قال بََّت َرسحوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهح َعَليه َوَسلَّم يـَقحولح

 .27اللَّهح َقَدَمْيِه َعَلى الصيرَاِط يـَْوَم َتزِلُّ ِفيِه األَْقَدامح 
 
 

                                                           
 .12-11سورة إبراهيم: رقم اآليتان  - 26
عروف بالبزار مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي امل - 27

إىل  70(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل  7هـ(، احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، )حقق األجزاء من 191)املتوىف: 
املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، )بدأت  -(، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 72(، وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 71

 .70/21م(، 1009م، وانتهت 7922
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 ألقاليم.الثاين: شروط تعيني والة ا املطلب
وكفاءة املوظف هي أهم عنصر من عناصر اإلدارة ملا هلا من تأثري من حتقيق أهداف العمل، والتفاعل 

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  أدركمع التوجيهات املقدمة، واالرتقاء مبستوى العمل املتاح، ولقد 
هام اليت توكل إليه باإلضافة إىل بأنه ال بد من توفر مسات معينة يف الوايل ليحسن القيام بامل هذا األمر
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حسن التصرف مبا يستجد معه من أمور، ولقد كانت الشروط اليت اشرتطها رضي اهلل عنه على 
 :(28)النحو اآليت

 القوة واألمانة:
ومها مستان ال يستقيم الوايل إال هبما فالقوة تعينه على إقامة العدل وإعطاء احلقوق وتأديب املتعدي 

مانة تعني الوايل يف حفظ حقوق الناس ورد مظاهلم، وحفظ أموال الدولة، ولقد ورد على احلقوق، واأل
، فقوله (29)"اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة": عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قوله

 رضي اهلل عنه يدل على قوة الفاجر وضعف الثقة.
وظفني عموما فنجد يف وقتنا املعاصر أن قوة وصفة القوة واألمانة هي من الصفات اليت تشرتط يف امل

الشخصية من الشروط األساسية يف املناصب القيادية، ملا هلا من تثري قوي يف إجناح األعمال املوكلة 
 له ولفريق العمل معه، وكذلك األمانة ملا هلا اثر يف حفظ ممتلكات املؤسسة أو عمالء املؤسسة.

    
  :والتخصص مبعرفة العملالعلم 

والعلم من أسس التولية على الناس فال يتبع اجلاهل ألنه جبهله يَهلك ويحهلك فال بد من العلم، فقد 
 ورد عن عمر بن اخلطاب انه إذا وىل احد من أمراء جنده جعله ختري الفقيه العامل.

ه واملعرفة بالعمل واخلربة به مطلب فيمن توىل أمور املسلمني وشانه، حىت ال يؤتى من قبله جلهل
بالعمل، فاخلربة والعلم تعني الوايل يف حفظ احلقوق والتفطن إىل شرور الناس ومكائدهم، فقد روي 

هو فاضل ال يعرف الشّر. قال: أجدر له عن عمر بن اخلطاب انه قدم بني يديه رجل فقيل عنه: "
ومل  فكان رد اخلطاب رضي اهلل عنه بان ذلك الشخص يقع بالشر له جهله به ،(30")أن يقع فيه.

 يوليه، فيكون عرضة ملكائد الناس وشرورهم، دون حول له وال قوة.

                                                           

، 719حماولة لنقد الرواية التارخيية وفق منهج احملدثني، أكرم بن ضياء العمري، الناشر: مكتبة العبيكان، ص -عصر اخلالفة الراشدة  - 28
 .7/171، 2انظر سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، حممد الصاليب، دار املعرفة، بريوت، ط

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين السياسة الشرعية،  - 29
اململكة العربية السعودية، الطبعة:  -هـ(، الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 112احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 .72هـ، ص7172األوىل، 
هـ(، احملقق: أبو القاسم إمامي، الناشر: 117جتارب األمم وتعاقب اهلمم، أبو علي أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه )املتوىف:  - 30

 .7/172م،  1000سروش، طهران، الطبعة: الثانية، 
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والعلم والتخصص يف العمل هلي أوىل الشروط يف التوظيف يف وقتنا املعاصر لكوهنا األساس يف إعانة 
، بل أن املوظف على القيام بعمله على أكمل وجهه، وتاليف األخطاء الناجتة عن اجلهل يف العمل

 إليهثر ختصصا ودقة لضمان اجلودة والكفاءة األفضل يف اجناز العمل وهو ما ذهب العمل أصبح أك
 .(31)فردريك تايلور

  

َدر:
َ
 أهل الوبر وأهل امل

ولقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه انه عاتب عتبة يف استعماله جماشع بن مسعود ألنه من 
قال عمر لعتبة: من استعملت على دن "أهل الوبر وهم أهل الصحراء على أهل املدر وهم أهل امل

تستعمل رجال من أهل الوبر على أهل املدر؟ تدرى ما  البصرة؟ فقال: جماشع بن مسعود، قال:
، فدل ذلك على أن (32)"حدث؟ قال: ال، فأخربه مبا كان من أمر املغرية، وأمره أن يرجع إىل عمله

حىت يدرك كيف يتعامل معهم فيحقق الوايل جيب أن يكون قريب من عادات الناس وتصرفاهتم، 
أفضل النتائج بأقل جمهود، وان االنسجام بني الوايل والرعية يف الفكر والعادات والتصرفات يورث 

 األلفة واحملبة.
وجند أن هذه الفكرة موجودة يف وقتنا املعاصر مع أن اجملتمعات والثقافات متقاربة إال أن املؤسسات 

ختالف يف التنشئة تأثري سليب على املؤسسة بل جعلت القوانني والشركات ال جتعل جلانب اال
واألنظمة هي احلاكم على تصرفات املوظفني فيما بينهم ومع من هم أعلى منهم لتضمن االنسجام 

 بني أفراد املؤسسة والتفاهم بينهم.
 

 الرمحة والشفقة على الرعية:
األهداف املرجوة من قيامهم بأعماهلم،  والرمحة والشفقة تعني الوايل يف طاعة الناس له، وحتقيق

والغلظة والشدة تنفر الناس من القيام باألعمال وتدفعهم إىل احليلة واخلديعة للهروب من األعمال 
كتب لرجل عهداً، وجاء بعض ولده ملشقتها، فقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه انه "

وجل نزع  ط، قال: فما ذنيب إن كان اهلل عزفأقعده يف حجره، فقال الرجل: ما أخذت ولدًا يل ق
                                                           

 .19مبادئ علم اإلدارة، الطماوي، دار احلمامي للطباعة، ص - 31
والثالثة اخللفاء، سليمان بن موسى بن سامل بن حسان الكالعي  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل  االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول - 32

 .1/219هـ،  7110بريوت، الطبعة: األوىل،  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 611احلمريي، أبو الربيع )املتوىف: 
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، فدل على ذلك (33)الرمحة من قلبك؟، وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء. مث انتزع العهد من يده"
على بعد بصرية عمر رضي اهلل عنه بان رجل قليل الشفقة مما قد يورث لديه الشدة والغلظة على 

 الناس.
يد لكوهنم املستهدفني من قبل اخلدمات أو املنتجات اليت وهتتم املؤسسات بعمالئها اهتمام شد

يقدموهنا، ويظهر ذلك يف التعليمات اليت توضع للموظفني يف للتعامل مع املستفيدين من هذه 
املنتجات أو اخلدمات، ويظهر ضع هذا اجلانب يف املؤسسات العامة، لكوهنا هي املنفردة بتقدمي 

يسمى بالعالقات العامة واالهتمام مبا يعرب عنه اآلخرين اجتاه بعض اخلدمات أو املنتجات، وهو ما 
 .(34)هذه اخلدمة أو املنتج

 
 :عدم تولية من كان من أقاربه

بورعة فلم يكن يويل أحد من أقاربه مع توفر القدرة ولقد عرف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل  ذلك عن والكفاءة فيهم فمنهم ابنه رضي اهلل عنه عبد اهلل، ومما يروى يف

 .(35)"عنه: "من استعمل رجالً ملودة أو لقرابة ال يستعمله إال لذلك فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني
 

 منع العمال من مزاولة التجارة:
ولقد كانت سياسة الفاروق رضي اهلل عنه أكفاء والته بتخصيص الرواتب هلم، من اجل تفرغهم 

عاماًل امسه  ال عنه مما يضر مبصاحلهم، ولقد ورد عنه رضي اهلل عنه انه منعوعدم االنشغللعمل 
احلارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب: خرجت بنفقة 

 .(36) معي فاجترت هبا. فقال عمر: أما واهلل ما بعثناكم لتتجروا وأخذ منه ما حصل عليه من ربح

                                                           
بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، يوسف بن حسن  - 33

هـ(، احملقق: عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن، الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، 909الدين، ابن املربد احلنبلي )املتوىف: 
 .1/279م،  1000هـ/7110املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

 .9علم اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ماجد احللو، ص - 34
يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال ، حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب - 35

لناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، ، اسناحملقق: عبد العزيز بن حممد بن عبد احمل، هـ(909الدين، ابن املربد احلنبلي )املتوىف: 
 .7/111، م 1000هـ/7110الطبعة: األوىل، ، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية

 .7/117، 2انظر سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، حممد الصاليب، دار املعرفة، بريوت، ط - 36
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 .37هممتابعتالثالث: الرقابة على والة األقاليم و  املطلب
 طلب من الوالة دخول املدينة هناراً: 

أن يدخلوها هناراً، وال يدخلوها ليالً،  -القادمني إىل املدينة  -كان رضي اهلل عنه يطلب من والته 
 حىت يظهر ما يكون قد جاءوا به من أموال ومغامن فيسهل السؤال واحلساب.

 
 ن الوالة:طلب الوفود م

كان عمر رضي اهلل عنه يطلب من الوالة أن يرسلوا وفوداً من أهل البالد ليسأهلم عن بالدهم، وعن 
اخلراج املفروض عليهم ليتأكد بذلك من عدم ظلمهم، ويطلب شهادهتم فكان خيرج إليه مع خراج 

 أنه مال طيب، ما الكوفة عشرة من أهلها، ومع خراج البصرة مثلهم، فإذا حضروا أمامه شهدوا باهلل
وال معاهد، وكان هذا اإلجراء كفيالً مبنع الوالة من ظلم الناس إذ لو حدث هذا لرفعه  فيه ظلم مسلم

هؤالء املوفدون إىل أمري املؤمنني وأخربوه به، كما أن عمر يف الغالب كان يقوم مبناقشة هؤالء املوفدين 
 وسؤاهلم عن بالدهم وعن وال هتم وسلوكهم معهم.

 
 سائل الربيد:ر  

                                                           
 .7/117، 2ؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، حممد الصاليب، دار املعرفة، بريوت، طانظر سرية أمري امل - 37
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كان عمر رضي اهلل عنه يرسل الربيد إىل الوالة يف األمصار فقد كان يأمر عامل الربيد عندما يريد 
العودة إىل املدينة أن ينادي يف الناس من الذي يريد إرسال رسالة إىل أمري املؤمنني؟ حىت حيملها إليه 

يئًا من هذه الرسائل، وبالتايل يكون دون تدخل من وايل البلد، وكان صاحب الربيد نفسه ال يعلم ش
اجملال مفتوحًا أمام الناس لرفع أي شكوى أو مظلمة إىل عمر نفسه دون أن يعلم الوايل أو رجاله 

 بذلك، وحينما يصل حامل الرسائل إىل عمر ينثر ما معه من صحف ويقرأها عمر ويرى ما فيها.
 
 املفتش العام )حممد بن مسلمة(: 

األنصاري يستعني به الفاروق يف متابعة الوالة وحماسبتهم والتأكد من  كان حممد بن مسلمة
الشكاوى اليت تأيت ضدهم، فكان موقع حممد بن مسلمة كاملفتش العام يف دولة اخلالفة، فكان 
يتحرى على حقائق أداء الوالة ألعماهلم، وحماسبة املقصرين منهم، فقد أرسله عمر ملراقبة وحماسبة  

لتحقيق يف الشكايات ومقابلة الناس والسماع منهم ونقل آرائهم عن والهتم إىل عمر كبار الوالة، وا
 مباشرة، وكان مع حممد بن مسلمة أعوان.

 
 موسم احلج: 

كان موسم احلج فرصة لعمر ليستقي أخبار رعيته ووالته، فجعله مومساً للمراجعة واحملاسبة واستطالع 
ب الشكايات واملظامل، ويفد فيه الرقباء الذين كان عمر اآلراء يف شىت األحناء؛ فيجتمع فيه أصحا

يبثهم يف أرجاء دولته ملراقبة العمال والوالة ويأيت العمال أنفسهم لتقدمي كشف احلساب عن أعماهلم، 
فكان موسم احلج ))مجعية عمومية كأرقى ما تكون اجلمعيات العمومية يف عصر من العصور، وكان 

بات عماله أمام الرعية مث يقول: فمن فعل به غري ذلك فليقم (( فما عمر يلخص يف موسم احلج واج
مما يدل على عدالة هؤالء الوالة ورضا الرعية  -واحد  أحد إال رجل -آنذاك  -قام من أهل املوسم 

فقال ذلك الرجل: إن عاملك فالنًا ضربين مائة سوط؛ فسأل عمر العامل فلم جيد عنده  -عنهم 
قم فاقتص منه فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمري املؤمنني إنك إن فعلت هذا جواباً، فقال للرجل 

وقد رأيت رسول اهلل ?  -أي اقتص  - يكثر، ويكون سحنَّة يأخذ هبا بعدك، فقال عمر: أنا ال أقيد
يقيد من نفسه؟ فقال عمرو: فدعنا فلنرضه، فقال: دونكم فأرضوه، فافتدى العامل من الرجل مبائيت 

 كل سوط بدينارين.دينار،  
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 جولة تفتيشية على األقاليم:

كان تفكري عمر قبل مقتله أن جيول على الواليات شخصيًا ملراقبة العمال وتفقد أحوال الرعية، 
واالطمئنان على أمور الدولة املرتامية، قال عمر: لئن عشت إن شاء اهلل ألسرين يف الرعية حوال، فإين 

، أما عماهلم فال يدفعوهنا إيّل، وأما هم فال يصلون إيّل، فأسري إىل أعلم أن للناس حوائج تقطع دوين
الشام فأقيم هبا شهرين، مث أسري إىل اجلزيرة فأقيم هبا شهرين مث أسري إىل الكوفة فأقيم هبا شهرين، مث 
 أسري إىل البصرة فأقيم هبا شهرين، مث واهلل لنعم احلول هذا، وقد طبق عمر شيئاً من هذا خصوصاً يف
والية الشام حيث سار إليها عدة مرات وتفقد أحواهلا ودخل بيوت والهتا وأمرائها، ليعرف أحواهلم 
عن كثب فقد دخل دار أيب عبيدة وشاهد حالته وتقشفه ودار بينه وبني امرأة أيب عبيدة حوار شديد 

يد ومل جيد ألقت فيه اللوم على عمر نتيجة ما يعيشون فيه من تقشف، كما زار دار خالد بن الول
عنده شيئًا يلفت النظر سوى أسلحته اليت كان منشغاًل بإصالحها، وقد كان عمر أثناء دخوله على 
هؤالء يدخل فجأة إذ يصحبه رجل فيطرق الباب على الوايل فيتكلم الرجل ويطلب األذن بالدخول 

ص فيها واالطالع له وملن معه دون أن يعلموا أنه عمر وحينما يدخل عمر إىل الدار يقوم بالتمحي
(، وقد مسع عمر رضي اهلل عنه أن يزيد بن أيب سفيان ينوع يف 7711على ما فيها من أثاث)

طعامه،فانتظر حىت إذا حان وقت عشاء يزيد استأذن عليه عمر، فلما رأى طعامه هناه عن اإلسراف 
أخرى وهي إرسال  يف الطعام، ومل يكتف عمر باملراقبة عن طريق هذه الزيارات بل عمد إىل طريقة 

كميات من األموال إىل الوالة وإرسال كميات من األموال إىل الوالة وإرسال من يراقبهم حىت يعرف 
كيف تصرفوا فيها فأرسل إىل أيب عبيدة طخمسمائة دينار فعمد إليها أبو عبيدة فقسمها كلها فكانت 

عها مث إن أبا عبيدة عمد إىل خلق امرأته تقول: واهلل لقد كان ضرر دخول الدنانري علينا أكثر من نف
الذهب ويبعث هبا إىل مساكني،  ثوب كنا نصلي فيه فيشققه، مث جعل يصرّب فيه من تلك الدنانري

فقسمها عليهم حىت فنيت، وعمل عمر الشيء نفسه مع والة آخرين يف سفرته تلك إىل الشام، ومل 
إىل املدينة مث يوكل من يراقبهم يف أكلهم يكتف عمر مبراقبته للعمال أثناء سفره، بل كان يستقدمهم 

 وشرهبم، ولباسهم، ويفعل ذلك بنفسه أيضاً.
 
 األرشيف أو امللفات اخلاصة بأعمال اخلالفة: 
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كان عمر رضي اهلل عنه حريصًا كل احلرص على حفظ األوراق اخلاصة بالواليات وباخلالفة عموماً 
الوالة مع أهل البالد املفتوحة منعًا لظلم أحد، وكان أكثر حرصه على حفظ املعاهدات اليت جيريها 

فقد ورد أنه كان هناك تابوت لعمر بن اخلطاب فيه كل عهد كان بينه وبني أحد ممن عاهده، وميكننا 
أن نطلق على هذا التابوت )األرشيف( أو امللفات اخلاصة بأعمال اخلالفة، ولعل الوالة أيضًا كانوا 

 للعودة إليها عند احلاجة وحىت ال تلتبس عليهم األمور.حيتفظون بأوراقهم ومكاتباهتم 
 

وبعد العرض السابق لوسائل املراقبة اليت كانت متاحة يف زمن عمر بن اخلطاب كما بينها الصاليب يف  
كتابة سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يتضح لنا مدى اعتبار امري املؤمنني عمر بن 

متعددة وهي على تكون بطرق وان الرقابة  األعمالالرقابة يف اجناز  أمهية إىله اخلطاب رضي اهلل عن
 :اآليتالنحو 

 .أحوال وتصرفاته إىلالرقابة على الوايل مباشرة بالنظر 
 الرقابة على الوايل بطريقة غري مباشرة بسؤال الرعية على أحوال الوالة.

 هتم.وتصرفا أعماهلمالرقابة على الوالة بتعني من يتابع 
احلديثة ملا له من النجاح وحتقيق اهلدف من الرقابة وهو  اإلدارةوكثري من هذه الوسائل يستخدم يف  

  يف العمل. أزمة إىلوحتسينها وعدم الوصول  األعمالتصويب 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابع: عقوبات والة األقاليم. املطلب
 :يف حال التعديالقود من األمراء واالقتصاص منهم  
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يقول: أال وأين مل أرسل عمايل ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم  وقد كان عمر
إليكم ليعلمونكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فلريفعه إيل فوالذي نفسي بيده إذن 
ألقصنه، ومل يكتف عمر بالبيانات الرمسية اليت هتدد الوالة ومتنعهم من االعتداء على الناس بل إنه 

ق ذلك عملياً، كما مر معنا فيمن اشتكى من أيب موسى األشعري، واشتكى من عمرو بن العاص طب
 رضي اهلل عنهم.

 
 عزل الوايل نتيجة وقوعه يف اخلطأ:

وقد قام الفاروق رضي اهلل عنه بعزل الوالة نتيجة وقوعهم يف أخطاء ال يرتضيها، فقد عزل رضي اهلل 
ال يعنيه يف شئون أجناده حيث بعثه على جيش، فلما نزل هبم عنه أحد األمراء نتيجة تدخله فيما 

قال: عزمت عليكم ملا أخربمتوين بكل ذنب أذنبتموه فجعلوا يعرتفون بذنوهبم فبلغ ذلك عمر فقال: 
ما له ال أم له، يعمد إىل سرت سرته اهلل فيهتكه؟ واهلل ال يعمل يل أبداً، كما غضب عمر من أحد 

 شعره وهو يتمثل فيها باخلمر فعزله.الوالة حينما بلغه بعض 
 

 إتالف شيء من مساكن الوالة:
وهو ما يقع فيه املخالفة، فقد كان عمر رضي اهلل عنه حيرص على أن تكون بيوت الوالة بدون 
أبواب، وبدون حجاب، فلما بلغه عن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه أنه قد وضع بابا لداره بعث 

ه بإحراق ذلك الباب، وكان سبب ذلك الباب قرب األسواق من داره، إليه حممد بن مسلمة وأمر 
وكانت األصوات مرتفعة بالسوق تؤذي سعداً، فوضع بابا حيجز عنه أصوات الناس بالسوق، وبلغ 
ذلك أمساع عمر عن دار سعد وبابه، وأن الناس يسّمونه قصر سعد، فدعا حممد بن مسلمة وأرسله 

القصر حىت حترق بابه، مث ارجع عودك على بدئك، فخرج حىت قدم إىل الكوفة، وقال: اعمد إىل 
 الكوفة، فاشرتى حطباً مث أتى به القصر، فأحرق الباب.

 
 التأديب بالضرب:

فقد استعمله عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حيث اشتهر عنه محل الدرة، وضربه هبا وقد ضرب 
عمر إىل الشام دخل على بعض والته فوجد بعض الوالة، بسبب حوادث اقرتفوها، ففي أثناء زيارة 



 محمود حمبوظرأفت د.  طابوتطبيقاتها في عهد سيدنا عمر بن الخاإلدارة 

 www.naseemalsham.com  ماشلا ميسن عقوم                                                                                28

عندهم بعض املتاع الزائد، فغضب عمر وأخذ يضرهبم بالدرة، ويف أثناء زيارة عمر إىل الشام لقيه 
األمراء، فكان أول من لقيه يزيد بن أيب سفيان، وأبا عبيدة، مث خالد على اخليول، عليهم ثياب 

ورماهم هبا وقال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم، إياي  فاخرة ال تليق باجملاهدين فنزل وأخذ احلجارة
تستقبلون يف هذا الزي، وإمنا شبعتم مذ سنتني وباهلل ولو فعلتم هذا على رأس املائتني الستبدلت 

 بكم غريكم فقالوا يا أمري املؤمنني إهنا يالقة وإن علينا السالح، قال فنعم إذن.
 

 خفض الرتبة من وال إىل راعي غنم:
تعملها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مع أحد والته، روى ابن شبة: أن عمر رضي اهلل عنه وقد اس

استعمل عياض بن غنم على الشام فبلغه أنه اختذ محامًا واختذ نّواباً، فكتب إليه أن يقدم عليه، 
ئة فقدم، فحجبه ثالثاً، مث أذن له ودعا جببة صوف، فقال البس هذه، وأعطاه كنف الراعي وثالمثا

شاة وقال انعق هبا، فنعق هبا فلما جازه هنيهة، قال: أقبل، فأقبل يسعى حىت أتاه، فقال: اصنع بكذا 
وكذا، اذهب فذهب، حىت إذا تباعد ناداه: يا عياض أقبل فلم يزل يردده حىت عرّقه يف جبينه، قال 

انزع عليها فاستقى  أوردها علي يوم كذا وكذا، فأوردها لذلك اليوم، فخرج عمر رضي اهلل عنه فقال
حىت مأل احلوض فسقاها مث قال: انعق هبا، فإذا كان يوم كذا فأوردها فلم يزل يعمل به حىت مضى 
شهران أو ثالثة، مث دعاه فقال: هيه اختذت نوابًا واختذت محامًا أتعود قال: ال قال: ارجع إىل 

ذلك من أفضل عّمال عمر عملك، وقد كانت نتيجة هذه العقوبة التأديبية أن أصبح عياض بعد 
 رضي اهلل عنه.

 
 
 
 

 مقامسة الوالة أمواهلم:
وكان تطبيق هذا النظام أمراً احتياطياً يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، حيث شعر عمر بنمو 
 األموال لدى بعض الوالة فخشي أن يكون الوالة قد اكتسبوا شيئًا من هذه األموال بسبب واليتهم

ية على فعل عمر هذا فقال: وكذلك حماباة الوالة يف املعاملة من املبايعة، واملؤاجرة وقد علق ابن تيم
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رضي -واملضاربة، واملساقات واملزارعة، وحنو ذلك هو من نوع اهلدية، وهلذا شاطر عمر بن اخلطاب 
جل من عماله من كان له فضل ودين، ال يتهم طخيانة وإمنا شاطرهم ملا كانوا خصوا به أل -اهلل عنه

الوالية من حماباة وغريها، وكان األمر يقتضي ذلك، ألنه كان إمام عدل، يقسم بالسوية وقد قام عمر 
رضي اهلل عنه مبشاطرة أموال عماله منهم، سعد بن أيب وقاص، وأبو هريرة وعمرو بن العاص رضي 

على ذلك، ورمبا اهلل عنهم، وكان رضي اهلل عنه يكتب أموال عماله، إذا والهم مث يقامسهم ما زاد 
ما رأى مربرًا لذلك، فقد أخذ  أخذه منهم وقد قام أيضا مبشاطرة بعض أقارب الوالة ألمواهلم، إذا

من أيب بكرة نصف ماله، فاعرتض أبو بكرة قائالً: إين مل آِل لك عماًل؟ فقال عمر: ولكن أخاك 
 على بيت املال وعشور األبلة، فهو يقرضك املال تتجر به.

 
 شفوي والكتايب:التوبيخ ال

وقد قام عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على معاتبة األمراء على تصرفاهتم أثناء اجتماعهم به، حيث 
إنه عاتب عمرو بن العاص مرات، كما عاتب عياض بن غنم، وخالد بن الوليد وأبا موسى األشعري 

نها: أنه كتب إىل أحد الوالة، وغريهم من األمراء وأما املعاتبة الكتابية يف خالفة عمر فهي كثرية، م
وكان قدم عليه قوم فأعطى العرب وترك املوايل: أما بعد فبحسب املرء من الشر أن حيقر أخاه املسلم 

 والسالم.
 
 

اليت بينها الصاليب يف كتابة سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وبعد عرض وسائل العقوبة املختلفة 
فهو يدل على منهج إداري مهم وهو معاقبة املقصر من ذيبهم يف تأديب والته وهترضي اهلل عنه 

ملا له من اثر كبري يف حفظ األعمال املوكلة إليهم باإلضافة إىل تصويب سلوكهم، والعقوبة يف الوالة 
املفهوم اإلداري تأكد على أساس مهم وهو التفويض مرتبط باملسؤولية حىت يتحمل املفوض مسؤولية 

والتصرفات فيحسن االختيار والتصرف لعلمه بأن العقوبة تلحقه يف حال اختاذه بعض القرارات 
 التقصري.  

 


