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ملخص

رارها، وهذا ما جيعل الفساد اإلداري يف املرفق القضائي  أمن الدولة واستقالتأثري املبارش يف يعد القضاء من املرافق احلكومية املهمة ذات

رؤية   بتقديم  من أشد األخطار التي هتدد الدولة، ويدرس البحث دور اإلدارة الالمركزية يف حماربة الفساد اإلداري من منظور إسالمي 

، والذي حقق إنجازات عظيمة يف إصالح  عمر بن عبد العزيز واملتمثل يف خالفة تتضمن النموذج اإلداري اإلسالمي التارخيي إدارية

عمل عمر بن عبد العزيز عىل حماربة  مؤسسات الدولة وحماربة الفساد اإلداري فيها ومنها القضاء، وانطلق البحث من فرضية مفادها أن 

كبديل عن اإلدارة املركزية  إلدارة الالمركزية معتمدا عىل نظام ا قالليتهتم من خالل حترير القضاء ودعم است القضاءري يف د اإلداالفسا 

ظهور الفساد وانتشاره يف قطاعات ، جوابا عىل مشكلة البحث والتي تتلخص يف أن مع نموذج معارص وهو القضاء يف مملكة ماليزيا 

،  ماليزيا ات احلكم يف مملكة لتي كانت إحدى مقومبن عبد العزيز نظام اإلدارة الالمركزية واي عمر عي تبنمن دوا الدولة اإلسالمية كان

وتنبع أمهية البحث يف طرح حلول جذرية لتجنب أخطار ظاهرة الفساد اإلداري عىل الدولة، ويعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي يف  

الختالف بني نظامي بيان أوجه الشبه وا بيان وسائل حماربته واملنهج املقارن يف لييل يفوالتح الوصفي بيان مفهوم الفساد اإلداري واملنهج 

ربة عمر  اإلدارة املركزية واإلدارة الالمركزية وتفسري طبيعة العالقة بينهام للوصول إىل نتائج واقعية ملموسة، واملنهج التارخيي يف حتليل جت

  الفساد اإلداري يف  المركزية يف حماربةوقد خلص البحث إىل رضورة تبني اإلدارة ال صيلها،من تفا ستفادة بن عبد العزيز اإلصالحية واال

مؤسسات الدولة ومرافقها العامة.

 

 .، خالفة عمر بن عبد العزيز، إدارة القضاء اإلدارة الالمركزية، الفساد اإلداريالكلامت املفتاحية: 

ABSTRACT 

 

Judiciary is one of government’s departments that directly influences a state’s security and stability. This makes 

administrative corruption in judicial department one of the devastating dangers to the state. The research discusses 

the role of decentralized management in the combat of administrative corruption from an Islamic perspective by 

offering a managerial insight that includes the administrative model of Islamic history of the caliphate of Omar Bin 

Abdul Aziz. He obviously made remarkable breakthroughs in reforming the state’s institutions and in combating 

administrative corruption including judiciary. The research begins with the assumption that combating 

administrative corruption during the caliphate of Omar Bin Abdul Aziz through reforming the states’ departments 

in general and judiciary in particular was accomplished by freeing judiciary of any influences and by supporting its 

independence with the help of decentralized management. The research also refers to a modern administrative 

model of Malaysia as an answer to the research problem which basically states that the emergence and spread of 

corruption in the various sections of the Islamic state are among the reasons for Caliph Omar to adopt the 

decentralized management, which is one of the ruling components in Malaysia. The significance of the research lies 

in offering fundamental solutions for avoiding the dangers administrative corruption could pose to the state. The 

research adopts the inductive approach to explain the concept of administrative corruption, and the descriptive 

analytical approach for illustrating the methods Caliph Omar used to combat administrative corruption. It also 

uses the comparative approach to demonstrate the similarities and differences between the centralized and 
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decentralized management and explain the nature of relationship between them in order to conclude some practical 

findings. The research uses the historical approach for analyzing the experience of Omar Bin Abdul Aziz of reform 

and leveraging its details. The research concluded that it is necessary to adopt decentralized management to 

combat administrative corruption in the state’s organizations and general departments by referring to the 

successful the administrative experience of judiciary in Malaysia. 

 
Keywords: Decentralized Management, Administrative Corruption, Caliphate of Omar Bin Abdul Aziz, Judiciary 

Management. 

 

 

 
 املقدمة

)البلوي  ة عند كل األممعد القضاء من األمور املقدسي  

ملجتمع العريب قبل اإلسالم عىل الرغم من أن ا و هـ(1415

  ن العرب كانوا جيلسون للقضاء أجمتمعا بدائيا إال كان 

وحني بعث اهلل سبحانه وتعاىل  (م2013هـ/1434قيطون )

أنزل  نيأمجعالنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم رمحة للخلق 

وذلك التي هي أقوم ل د للسبييرشد ويسدعليه القرآن 

)الطربي  دين اهلل الذي بعث به أنبياءه وهو اإلسالم

تِي ِهَي إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن قال تعاىل:  (م2000/هـ1420 ََيِْدي لِلَّ

صىل اهلل عليه  ة النبيوبعد هجر (9 )سورة اإلرساء َأْقَومُ 

)ابن كثري  م دولة اإلسالمقاأ وسلم إىل املدينة املنورة

تسلم بموجبها اإلدارة وأصدر الوثيقة و (م1997/هـ1418

كان أول قاض يف ف (هـ1411)ابن هشام  واحلكم والقضاء

 .(م 2013/هـ1434قيطون ) اإلسالم

ثم انتهاء اخلالفة بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم و

 ضتعرمرت الدولة اإلسالمية بظروف وأحداث الراشدة 

اتسعت رقعة الدولة  نبعد أيها النظام القضائي للفساد ف

ما  وتصحيحما فسد  إصالحمما جعل من الرضوري 

يف خالفة عمر بن عبد العزيز فقد  وهذا ما حدث ،انحرف

قطاعات الدولة ومنها  ت محلته اإلصالحية مجيعشمل

منه حترير  هدفهفقد سلك يف خالفته مسلكا كان القضاء، 

من  هستقالليتال السلطة التنفيذية دعام ن عالقضاء وفصله 

قد ف ةمستقلللقضاء سلطة حقيقية  جعلتخالل إجراءات 

)ابن عساكر  إين لست بقاض ولكني منفذقال: 

 . (م1995/هـ1415

 مشكلة البحث

يعد الفساد اإلداري ظاهرة عاملية واسعة االنتشار عميقة 

يف األنظمة التي تفتقر إىل تطبيق اجلذور، خصوصا 

ة واالقتصادية )عيل كزية بأبعادها السياسية واإلداريمرالال

 عن طريق احتكار سلطات الدولة (م2014/هـ1435

بام يسخر مؤسساهتا لإلثراء الشخيص  (م2014)مرصس 

للمسؤولني احلكوميني وتوجيه امتيازاهتا بام خيدم 

 . (م1997برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ) مصاحلهم

عبد العزيز  يف خالفة عمر بن يةموقد كان للدولة اإلسال

الالمركزية نظام يف حماربة الفساد وذلك بتبني  بة فريدةجتر

لة عملية اإلصالح الشام، عن طريق يف احلكم واإلدارة

 .ومنها القضاء جلميع قطاعات الدولة ومرافقها

 عىل إن هذه التجربة يمكن إعادة صياغتها والعمل هبا

حماربة  فسها وهين ةيلتحقيق الغا يف العرص احلديث

نموذج للدولة اإلسالمية ذات النظام كالفساد اإلداري 

الالمركزي يف احلكم واإلدارة كام هو احلال يف مملكة 

 ماليزيا.

 فرضية البحث

عمل عمر بن عبد العزيز عىل حماربة الفساد اإلداري يف 

ته ورفع كفاءة كوادره ا القضاء من خالل حتصني قرار

 عمال ة اخلليفة دعام الستقالليتهلطس متهيدا لتحريره من

 املركزية اإلدارة بنظام اإلدارة الالمركزية كبديل عن 

 املحتكرة للقرار.و املتسلطة املستبدة

إن املقومات التي استند إليها عمر بن عبد العزيز يف 

والتي جعلت منه نموذجا  خالفته ملحاربة الفساد اإلداري

يزيا يث يف مملكة مالدحلا قد حتققت يف العرص  إداريا فريدا 

وسلطات  إسالمية ذات نظام إداري المركزيكوهنا دولة 

مستقلة مما ساهم يف تأهيلها ملحاربة الفساد اإلداري 

  والنجاح يف ذلك.

 أمهية البحث

يظهر هذا البحث وبجالء أمهية اإلدارة الالمركزية يف 

االت العمل حماربة الفساد اإلداري يف قطاعات الدولة وجم

د اإلداري يف دول  الفساانترش، فقد ختلفةافقها املمر يف

العامل وتبلورت أسباب وعوامل انتشاره دون التصدي له 

سيطرة   نأكام بحلول جذرية وخطط اسرتاتيجية شاملة، 

من  جعلتاإلدارة املركزية عىل سلطات الدولة 

 الرئيسة اإلجراءات اإلصالحية يف اهليئات احلكومية
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دامها بمصالح املركز لة الصطاعف الفرعية غريوحتى 

 الدعم خارج القرار مما يستلزم احلصول عىل صاحب

النموذج اإلداري ، كام وقد أظهر البحث نطاق سلطته

 يف حماربةاإلسالمي التارخيي الذي حقق إنجازات عظيمة 

 .يف مرافق الدولة ومنها القضاءي ارالفساد اإلد

 أسئلة البحث

 املركزية بأسباب ظهورهة را ما الفساد؟ وما عالقة اإلد

ما دور  وما دور اإلدارة الالمركزية يف حماربته؟ وانتشاره؟

اإلدارة الالمركزية يف إصالح القضاء يف خالفة عمر بن 

 عبد العزيز؟

 ما دور القضاء يف مملكة ماليزيا يف حماربة الفساد اإلداري؟

 أهداف البحث

 بيان مفهوم الفساد. .أ

 اإلداري بظهور الفساد يةزكبيان عالقة اإلدارة املر .ب

 وانتشاره.

 بيان دور اإلدارة الالمركزية يف حماربة الفساد .ج

 .اإلداري

دور اإلدارة الالمركزية يف إصالح القضاء يف بيان  .د

 .خالفة عمر بن عبد العزيز

بيان دور القضاء يف مملكة ماليزيا يف حماربة الفساد  .ه 

 اإلداري.

 منهج البحث

بيعته ة مناهج بالنظر إىل طعد يعتمد البحث يف دراسته عىل

ملواضيع املتنوعة والتي فرضت احلاجة فيها إىل اتباع ذات ا 

أكثر من منهج كل يف موقعه املناسب وفق متطلبات كل 

ومنها املنهج االستقرائي للتعرف عىل ظاهرة  ،مبحث

ثم املنهج الوصفي لتوفري  ،الفساد اإلداري وتفسريها

ة مبدئية تستكمل  يجتنالبيانات القيمة للخلوص إىل 

 .التحلييل الذي يتم فيه حتليل البيانات باستخدام املنهج

املنهج املقارن وذلك بعد اخللوص  االعتامد عىل ثم

لبيانات عن الظواهر التي يناقشها البحث بام يسهل  

بينها واكتشاف  التعرف عىل أوجه الشبه واالختالف

ثم  اأسباب كال منها واستخراج العالقات فيام بينه

 واضحة ورصحية، ثمسعيا للوصول إىل نتيجة تفسريها 

االسرتدادي لالستفادة من األحداث املنهج التارخيي و

بكل التارخيية واإلملام بتجارب السابقني وتقديمها 

كنموذج قابل للنسخ إذا ما استوفت الرشوط  اإنجازاهت

 ي سامهت يف حتقيق تلك اإلنجازات.الت

 هيكل البحث

 الفساد : املبحث األول

 ملركزية واإلدارة الالمركزيةاإلدارة ا:  املبحث الثاين

: أسباب الفساد وعالقتها باإلدارة  املبحث الثالث

 املركزية

وسائل حماربة الفساد وعالقتها :  الرابعاملبحث 

 باإلدارة الالمركزية

منهج عمر بن عبد العزيز يف إصالح :  اخلامساملبحث 

 القضاء

 يف ماليزيا اءضقاملبحث السادس: ال

 

 لفسادا :املبحث األول

َد  د  وَيْفِسد  وَفس  الِح، َفَسَد َيْفس  سادًا فَ الفساد  َنِقيض  الصَّ

َو فاسد   ودًا، َفه  ، واملَْفَسَدة  ِخالف  املْصَلحة  وف س 

واالستفساد  ِخالف  االْستِْصالِح، وَهَذا األَمر َمْفَسَدة  لَِكَذا 

، والْ  يِه َفَساد 
، ْحط  يِف اْلَبْحرِ رِبِّ َواْلقَ ْدب يِف الْ  اجلَ اد  َفَس َأي فِ

ه إِْفسادًا وَفساداً  ْفِسد  )ابن منظور  َوَأْفَسَد ف الن  املاَل ي 

 . (هـ1414

تم استقاؤه من  فقد صطالحاا الفساد أما تعريف 

وقد تناولت  (م2008/هـ1429غصاب آل ) لغةتعريفه 

ة ليالدوالعديد من املنظامت واهليئات واملؤسسات 

لكبرية لدراسته ع الفساد وبذلت اجلهود ا موضو

واستخراج عدة تعاريف ينسب كل واحد منها اىل تلك 

 )بيت احلكمة املنظامت واهليئات واملؤسسات الدولية

 . (م2015

الفساد سوء استغالل السلطة من أجل حتقيق مكاسب 

 .)منظمة الشفافية الدولية( شخصية

و للواجب أ  سليمغريداء القيام بأعامل متثل أ الفساد

توقعا ملزية أو سعيًا  ل ملوقع أو سلطة،إساءة استغال

مزية يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل   للحصول عىل

سواء مبارش أو غري مبارش، أو أثر قبول مزية ممنوحة 

)املنظمة العاملية  خرللشخص ذاته أو لصالح شخص آ

 .للربملانيني ضد لفساد(

)منظمة   يةصراض شخغطة ألاستغالل السل الفساد

 .(البنك الدويل
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عالقة األيدي الطويلة املعتمدة التي هتدف إىل  الفساد

استحصال الفوائد من السلوك لشخص واحد أو جمموعة 

 .)صندوق النقد الدويل( ذات عالقة بني األفراد

وعىل أساس ما تقدم من تعاريف فإن لكل عملية 

 ةنفعملا ود القصواملخالفة  وهيفساد ثالث عنارص، 

فأما املخالفة فهي وضع  (م2006السعدون و )الزبيدي

، وأما سواء بالتقصري أو املبالغة اجلهد العام يف غري حمله

 وصف الفساد،فإن دورها حموري يف  من املخالفة القصد

قصد فال تعد فسادا رغم من غري  تحدث ا لوهنحيث أ

 دافعاستحقاق صاحبها للعقوبة، وأما املنفعة فال بد من 

إن  ةأو معنوي ةمادي هناكوملخالفة بغض النظر عن دوث ا حل

 وقوع املخالفة ذا أثر إجيايب مقصود لفاعلها. كان

إساءة منها وهناك تعاريف أخرى كثرية تعرف الفساد 

 (م2015)الطائي  استعامل الوظيفة العامة للكسب اخلاص

)الشمري  العام لتحقيق منافع خاصة النفوذ أو استخدام

جياز أن هناك وتظهر التعاريف بمنتهى اإل (م2011تيل والف

األول هو كيان عام مترضر والطرف الثاين كيان  طرفني

خاص مستفيد ومتسبب يف الرضر الواقع عىل الطرف 

األول، من خالل إساءة استعامل الوظيفة العامة بجميع ما 

يرتتب عليها من نفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية 

للقوانني والتعليامت  ل منافشكة وبومالية وغري مالي

 . (م1997)عليان وجرار  رسميةال

ما وهو  الرشعي أما تعريف الفساد يف االصطالح

 جاءت به الرشيعة فعرفه العلامء لبيان مراد الرشع منه

فهو إظهار معصية اهلل تعاىل  (م2016 إسالم ويب)

وانحراف عن هديه تقرتن بإحلاق رضر باآلخرين يف 

ع سنن أعراضهم وكراماهتم ألن الرشائوم واهلأنفسهم وأم

متسكوا هبا زال العدوان ولزم كل موضوعة بني الناس فإذا 

حد شأنه فحقنت الدماء وسكنت الفتن وكان فيه وا 

صالح األرض وصالح أهلها أما إذا تركوا التمسك 

عىل ما  واحدبالرشائع أو األنظمة والقوانني وأقدم كل 

)الزحييل  رابضطواالهيواه حدث اهلرج واملرج 

 . (م2003/هـ1414

يف العديد من اآليات القرآنية  وردضافة إىل ذلك ما إ

)هيئة النزاهة ومكافحة  تفسريها رغم االختالف يف

فيها  فعىل سبيل املثال ال احلرص إن أول آية وردت الفساد(

من حيث ترتيبها يف القرآن الكريم  كلمة مشتقة من الفساد

وا يِف ا َل يا قِ َوإِذَ }تعاىل:  قوله ْفِسد  اَم  هَل ْم ال ت  وا إِنَّ ألَْرِض َقال 

ونَ  ح 
ْصلِ ( وقد جاء يف 11اآلية  )سورة البقرة،  {َنْحن  م 

عن حال استقامته وكونه الفساد خروج اليشء تفسريها: 

ونقيضه الصالح وهو احلصول عىل احلالة  منتفعا به

 حالصال الفساد ضد  (هـ1407)الزخمرشي    املستقيمة النافعة

)القرطبي  ضدها إىل االستقامة عن  العدول وحقيقته

)ابن  هو الكفر والعمل باملعصية الفساد (م1964/هـ1384

وغري هذه اآليات  (م2000/هـ1420الطربي و هـ1419كثري 

قال  ومنها هشتقاقات ا ثري مما جاء بلفظ الفساد أو أحد الك

 (.205ية آلا  لبقرة،)سورة ا  َواَّللَُّ ال ُُيِبُّ اْلَفَسادَ  تعاىل:

ذلك أن  ،نى البطالن عند الفقهاءويأيت الفساد بمع

وهو   (م1994/هـ1414)الزركيش  الفاسد والباطل مرتادفان

زوال الصورة عن املادة بعد أن كانت حاصلة وهو مرادف 

 . (م1983/هـ1403)اجلرجاين  للبطالن ومباين للصحة

إن قاموس الفساد أخصب من حيث عدد األلفاظ 

املنترش عىل اموس الصالح ألن الفساد ق من ا لوالهتومد

األرض ال يمكن حتديده فهو يرسي يف دم ابن آدم نسال 

فالبوار فرط  (م2002/هـ1423)العلواين  من بعد نسل

الفساد واهلالك  .الكساد بام يؤدي إىل الفساد والثبور

واخلرق قطع اليشء عىل سبيل الفساد من غري تفكر وال 

صورة اليشء وخروجه عن ض انتقا والفساد .تدبر

تربؤ و طول اإلقامةوويضاده الصالح واخللود  .الاالعتد

 اليشء من أعراض الفساد وبقاؤه عىل احلالة التي هو عليها

 .(م 1990/هـ1410)املناوي 

 اإلدارة املركزية واإلدارة الالمركزية :الثايناملبحث 

ِع نسوة بَ رْ أَ  ر  عىلاإلدارة من َداَر َيْدور  َدوراَنًا وفالن َيْدو

نَّ   وداَوْرت  األمور أي َطَلْبت  وجوَه َمأَتاَها أي َيْرعاه 

ؤوِن  (م1994/هـ1414)الصاحب  داَوَرة  الش  َيْعنِي وم 

َعاجَلََتَها َداَوَلَة األ مور َوم  واإلدارة  (هـ1414)ابن منظور  م 

تنفيذ األعامل بواسطة آخرين عن طريق ختطيط وتنظيم 

  ( م1987/هـ1398)طبليه  داءلل ة ابيد ورقوتوجيه وترش

وهذه وظائف املدير وهي جمموعة الواجبات األساسية 

 . (م2017 )جامعة بابل التي يقوم هبا املدير

أما يف االصطالح الرشعي فإن اإلدارة جزء من 

شخصية املسلم وهي شخصية متكاملة جتمع بني الدين 

 يفم ملسلا  اهب والدنيا والروح واملادة، فكل حركة يتحرك

)رقيط  مر اهلل وحكمتههذه احلياة جيب أن ختضع أل

ُقْل إِنَّ َصالِِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي قال تعاىل:  (م1996/هـ1416
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( وبناء عىل 162)سورة األنعام، اآلية  َوََمَاِِت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاملَِيَ 

ن يف حقل ون والباحثوالعلامء واملفكرما اصطلح عليه 

سالمي فإن ريفها من املنظور اإلو تعأ يةماإلسال اإلدارة

ن الكريم اإلدارة كل عمل يستند إىل نصوص القرآ

ويقوم عىل أساس من القيم  وتوجيهات السنة الرشيفة

اإلنسانية التي تسود املجتمع اإلسالمي وعىل املامرسات 

 الفعلية للعملية اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة

ف هذا التعريف عن تعريف لتخي وال (م1996)أبو سن 

 أو وظائف إال يف إلدارة الذي سبقه كون اإلدارة عمالا 

نصوص القرآن الكريم وتوجيهات السنة عىل  استناده

النبوية الرشيفة إضافة إىل القيم اإلنسانية السائدة يف 

املجتمع اإلسالمي وهي ما تعارف عليه املجتمع من 

جاءت به   ماع م عارضهاعادات وتقاليد يف حال عدم ت

 مية.الرشيعة اإلسال

ْكز  َغْرز  أما املركزية من  نَْتِصًبا  كَ ركز والرَّ َشْيًئا م 

ه َرْكزًا يِف َمْرَكِزه وَمْرَكز  اجل نِْد املَْْوِضع   ز  ْمِح َوَنْحِوِه َتْرك  َكالرُّ

ِل موضع   ج  وه وَمْرَكز  الرَّ وه  وال َيرَبح  ه الَِّذي أ مروا َأن َيْلَزم 

اِئَرِة َوَسط ها  ز  كَ وَمرْ   واْرَتَكَز َثَبَت  (هـ1414ابن منظور )الدَّ

 . (م2008/هـ1429)الفريوز آبادي 

اإلدارة املركزية هي وجود السلطات مجيعها يف يد و

مستوى إداري عال يرصف األمور كلها وهو املركز الذي 

تصدر عنه التعليامت وجتب له الطاعة حيث ال يتاح لباقي 

مر ذلك الترصف إال بناء عىل أوا ة ريدا ات االاملستوي

)الصباب  املستوى األعىل أو عىل األقل بعد موافقته

جتميد الصالحيات اإلدارية يف مركز واحد  وهي (هـ1417

أما اإلدارة  (م1996)جرجس  وبصورة خاصة يف العاصمة

الالمركزية فيكفي لتعريفها نفي املعاين التي تعرف اإلدارة 

ية، كتوزيع املضادة لإلدارة املركز اتردفذكر املاملركزية أو 

السلطات بني املستويات اإلدارية بدال من جتميعها يف 

مستوى إداري واحد وتوسيع دوائر الصالحيات بدال من 

تعرف اإلدارة حرصها يف دائرة إدارية واحدة، لذا 

الالمركزية بأهنا توزيع الصالحيات اإلدارية بني السلطات 

 كيانات األخرى كالبلدياتالو مةالعاص املتمركزة يف

 . (م1996)جرجس  واملؤسسات العامة

إن املركزية والالمركزية ليستا تعبريا عن نزعة فكرية 

أو اعتقادات عابرة بل تعربان عن توجهات مستديمة ترتك 

آثارا عديدة عىل املستوى اجلغرايف أو السيايس أو اإلداري 

 ( م2013 دأمح) واطن للدولة وعىل مستوى التعامل مع امل

املوقع اجلغرايف  مها نهام ينبني عىل حيثيتنيبين التفريق أكام 

ودرجة تفويض السلطة، فاملركزية متثل الرتكيز اجلغرايف 

أي وجود اإلدارة يف مكان واحد يف حني متثل الالمركزية 

التشتيت اجلغرايف بمعنى توزيع فروعها عىل أماكن 

ارات يف قرالة اء سلطمتفرقة، واملركزية تعني استبق

أما الالمركزية فتعني زيادة درجة  املستوى األعىل 

التفويض، والتفويض هو أن يعهد صاحب السلطة لغريه 

)العساف  صاتهابمامرسة جانب من اختص

وعليه فإن ارتباط املركزية والالمركزية  (م2003/هـ1424

بدرجة تفويض السلطة ينفي وجود إدارة مطلقة ولكن 

لرقابة كام يوجد المركزية مع ا  يضفولتة مع ا يوجد مركزي

فصاحب السلطة مسؤول دائام عن نتائج أعامل الشخص 

 (هـ1418)العمرات  الذي كلفه بالقيام بالعمل نيابة عنه

ولعل هذا يعرب عن املعنى احلقيقي لإلدارة وهي أهنا عبارة 

 عن رأس مسؤول وأطراف ذات صالحيات.

 تهاوعالق أسباب الفساد :الثالث املبحث

 إلدارة املركزيةبا

فساد ويظهر ثم ينترش يف جماالت عديدة من عمل ينشأ ال

ن هناك ألتعددها تكثر أسبابه وتتنوع إال  ا الدولة ونظر

تعرف عليها من خالل تعريفه عوامل للفساد يمكن ال

ن الفساد استغالل السلطة لتحقيق مكاسب إوحيث 

 اهلغالة واستشخصية، فإن هذه العوامل تنحرص يف السلط

تدور  مها عىل املكاسب العامةصية وتقديواملكاسب الشخ

 . (م2015)خرايش  مجيع أسباب الفساد حوهلام

والسلطة هي احلق يف التكليف بإحداث ترصفات 

الزمة لتحقيق هدف حمدد عن طريق إصدار القرارات 

كاحلكومة  (م 2008العالق ) وإعطاء األوامر امللزمة

 تتوىل شؤون الرعية تيلة ااحلاكموالوزارة وهي اهليئة 

 قليم باحلامية واحلفظ وإقامة العدل بني أفرادهاواإل

أما املنفعة فهي القدرة لدى  (م1979/هـ1399)السحيباين 

)البدري   السلعة أو اخلدمة عىل إشباع رغبة إنسانية معينة

)أبو  مع إمكانية ضبطها وقياسها ونقلها ومتلكها ( م2009

 . (م2015مؤنس 

عدم سوء استخدامها يتمثل يف  نإة فسلطال فأما

وجود نظام يستند إىل مبدأ فصل السلطات وتوزيعها مما 

يؤدي إىل غياب دولة املؤسسات السياسية والقانونية 

وهذا يؤدي إىل  (م2006/هـ1426)الوائيل  والدستورية
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، ذلك هبا ثقة اجلمهور انطغيان السلطة التنفيذية وفقد

ر يف يد كيز سلطة القرا تر عىلتعمل  ألن اإلدارة املركزية

 .(هـ1410خليل ) لرئيس اإلداري األعىلا 

وأما املنفعة فإن تقديم املنفعة اخلاصة عىل املنفعة 

حمدودية قنوات التأثري غري الرسمية بسبب  العامة حيدث

عىل القرارات اإلدارية وضعف العالقة بني اإلدارة 

ء اقصيش واإلبسبب التهم (م2012الرومانيس ) واجلمهور

مما يؤدي إىل عدم  (م2006/هـ1426)الوائيل  الوظيفي

تعرف السلطة عىل رغبات اجلمهور وعدم معرفة اجلمهور 

بإمكانية السلطة يف حتقيق رغباهتم، ذلك ألن اإلدارة 

املركزية ال تعطي فرصة هلم للمشاركة يف إدارة شؤوهنم 

 ضعف املجتمعإضافة إىل  (م2001)الطهراوي  املحلية

ي إىل الشعور ميش دور مؤسساته، مما يؤدهت واملدين

  ( م2019 كنانة) بالغربة وضعف الرقابة وغياب الترشيعات

ألن اإلدارة املركزية تعمل عىل تركيز سلطة القرارات مما 

)خليل  يعمل عىل إضعاف الشعور باملسؤولية باألقاليم

سوء صياغة القوانني واللوائح املنظمة ن أكام  (هـ1410

وظف فرصة تضارهبا أحيانا يمنح املو اوضهمل وغمللع

التهرب من تنفيذ القانون أو تفسريه بطريقة تتعارض مع 

رة ذلك ألن اإلدا  (م2013 )موسى مصالح املواطنني

ساء واملديرين بكافة األعامل املركزية تسهم يف انشغال الرؤ

عىل املستوى القومي واملحيل وذلك عىل حساب مهامهم 

اإلدارة إضافة إىل عدم تالئم  (هـ1406 يغديم)امل األساسية

املركزية مع إدارة بعض املرافق العامة ذات الطبيعة الفنية 

 عبد الوهاب) التي حتتاج إىل ختصص وإدارة مستقلة

 .(م2001حممد و

وسائل حماربة الفساد  :املبحث الرابع

 وعالقتها باإلدارة الالمركزية

ئص هم خصاإن نجاح عملية اإلصالح يتوقف عىل ف

ات الوظيفية من أجل مصالح جبساد بوصفه انتهاك الوا لفا 

شخصية تعلو عىل املصالح العامة، باعتبار مصالح 

مشرتكة ومنافع متبادلة تدفع مرتكبيه إىل اختاذ قرارات 

رشيد )الشمري و ختدم صانع القرار واملستفيدين منه

وهذا يتوقف عىل فهم دور اإلرادة السياسية يف  (م2016

، واجلامهري وهم اهة واملساءلة والشفافيةنزلم ا ساء قيإر

أصحاب املنافع العامة بنرش الوعي املحذر من الفساد 

 وانعكاساته السلبية عىل حقوق األجيال احلالية واملستقبلية

وكام أن أسباب الفساد تدور حول  (م2013)بوسعيود 

وسائل حماربة الفساد إن فعاملني مها السلطة واملنفعة، 

طة وتوعية رقابة السلوذلك  املنيالع سنف ور حولتد

 اجلامهري بحقوقها العامة.

هو حالة العقل يف اإلدراك والتواصل فالوعي فأما 

املبارش مع حميطه اخلارجي عن طريق نوافذ الوعي املتمثلة 

أما و (م2020 )موسوعة كله لك بحواس اإلنسان اخلمس

ن ا نسرفة اإل مدى مع جماالته فمنها املجال السيايس وهو 

بالبدائل املتاحة كأطر حياة عامة اقعه السيايس وإملامه بو 

املجال و  (م2014)السليحات  وحلول ملشكالت سياسية 

مقدرة الفرد عىل حسن استخدام االقتصادي وهو 

واستغالل املوارد وعدم اإلرساف يف استخدامها وتقليل 

و واملجال االجتامعي وه  (م2016زراري زوة و) الفاقد منها

هه، بناء عىل جمموعة ملجتمع املشكالت التي تواج ا كة مشار 

من املفاهيم والتصورات واآلراء واملعتقدات يف بيئة 

 . (م2015/هـ1436)احلسن   اجتامعية معينة 

أما دور اإلدارة الالمركزية يف توعية الشعب فيتم من 

وبني  خالل قنوات التواصل واالتصال بني الدولة إدارةً 

مية املؤسسات التعليظامت أو نملكا مجاعاتالشعب أفرادا و

والنقابية واإلعالمية والدينية إضافة إىل األفراد 

 والشخصيات املؤثرة يف املجتمع لتعريف الشعب بحقوقه

وتعريف الدولة  (م2020 )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

)كاظم  بحقوق الشعب واملقدار املتحقق أو املفقود منها

االجتامعي فإن اإلدارة و اريد اإلدفعىل الصعي (م2018

 (م2002)خان  المركزية جتعل احلكومة أقرب إىل الناسال

راف املحلية من اختاذ السيايس فإهنا متكن األطالصعيد أما 

نتاج طبقة سياسية خارج إطار األحزاب إقراراهتا ب

يركيس )املعرش و السياسية التي لطاملا هتيمن عىل الدولة

فإهنا تدعم التنمية  يصاداالقت الصعيدوأما  (م2018

 ية برتقية التنمية االقتصادية يف إنشاء البنى التحتيةاملحل

 وإيصال وحتسني اخلدمات املحلية (م2014 )البنك الدويل

 . (م2002)باردهان 

ن اإلنجاز يسري وفق أالتحقق من فهي أما الرقابة و

اهلادي تقية و) اخلطط املوضوعة واألهداف املحددة

اف فهي هو عمل السلطة وأما األهدف ططما اخلأف ( م2018

يف أحد منهام يعد فسادا، وأي تغيري املنافع املرجوة منها 

 فخروج السلطة عن اخلطة املوضوعة هلا يعد فسادا

وتغري األهداف بناء عىل معايري الزمان  ( م2010)القبيالت 
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حني  (م2018اهلادي تقية و) أو النوع أو احلجم يعد فسادا 

ة أو الوقت أو أوصافها ومنها الكفايا هيريحد معايتغري أ

 .(م1974)العطار  املحدد هلا

أما دور اإلدارة الالمركزية يف الرقابة عىل السلطة 

 يظهر بتطوير فاعلية احلكومة يف تقليص وتائر الفساد

هنا يمكن أن ختفض إحيث  (م2018يركيس )املعرش و

ني من خالل الفصل ب ( م2011)وايت  مشكلة الفساد

عمل املتصدين هلا  مها وتوزيعها وحتديدتقسيب تلطاالس

ساء وخضوع رؤ (م2013)إيزدهي  مع رقابة ملنع التجاوز

البلديات للمساءلة والعمل بشفافية بعد متكني املناطق 

وإقامة روابط مبارشة بني  (م2014)البنك الدويل  املحلية

املواطنني وبني السلطات وحتديد مراكز السلطة وكيفية 

وقراطية التي وإزالة االختناقات البري هاعل مالتواص

وإتاحة فرص  (م2017يركيس )املعرش و تشجع عىل الفساد

احلوكمة التشاركية يف مشاركة السلطة اقتساما بني 

وتشجيع املوظفني  (م2018)خري الدين  املواطنني وممثليهم

عىل املشاركة يف مجيع مراحل العملية التخطيطية والتنفيذية 

بغدادي والتميمي )ال املعايري ومناقشتها ضعوة ولرقابيوا 

 . (م2014

منهج عمر بن عبد  :املبحث اخلامس

 العزيز يف إصالح القضاء

فتح اهلل سبحانه وتعاىل مكة املكرمة وانترش اإلسالم 

صىل  حممد كثرت مشاغل النبيوودخل الناس فيه أفواجا 

قضاة  بعض الصحابة مما دعا إىل تعينياهلل عليه وسلم 

أن بعضهم كان يقيض  سيام ال ،يف البالد املفتوحة اصخصو

 بعد أن (هـ1415)البلوي  يف حرضته صىل اهلل عليه وسلم

 رشوطعليه وسلم كل ما يتعلق بالقضاء ك أرسى صىل اهلل

 والنظر يف البينات وشهادة الشهود وحلف اليمني القايض

 ه وسلموصاياه صىل اهلل عليإضافة إىل  (هـ1422)البخاري 

 . (م1988/هـ1408 بن حبان)ا  قبل إرساهلمضاة قلل

وحني توىل أبو بكر الصديق اخلالفة سار عىل هنج 

كان إذا ورد عليه خصم نظر ، فالنبي صىل اهلل عليه وسلم

وإال نظر إن  وجد فيه ما يقيض به قىض،يف كتاب اهلل فإن 

كانت للنبي صىل اهلل عليه وسلم فيه سنة فإن علمها قىض، 

علم بقضاء املسلمني إن كان عندهم  ألج فسإال خرو

النبي صىل اهلل عليه وسلم ليأخذ به، وإال دعا رؤوس 

 املسلمني وعلامءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأهيم قىض به

كام وقد عني بعض القضاة يف  ( م2003/هـ1424)البيهقي 

كانوا  يف حياة  ممن نواح خمتلفة من الدولة وثبت البقية 

ان يناقشهم وك (هـ1415)البلوي  وسلمه علي  اهللالنبي صىل

 . (م2004/هـ1425)السيوطي  ويراسلهم عىل أقضيتهم

وحني توىل عمر بن اخلطاب اخلالفة سار عىل ما كان 

)ابن  كان أحد قضاته خصوصا أنهعليه أبو بكر الصديق 

يف خالفته  عثامن بن عفانسار و (م1997/هـ1417األثري 

عيل بن كذلك و (م2003/هـ1424هقي )البي عىل ذات النهج

بأهداف  متمسكاسار عىل هدي من قبله فقد طالب أيب 

 ( هـ1415)البلوي  كثرة القالقل والفتن يف عهده معالعدالة 

)البيهقي  كان ال يرد قضاء قىض به من كان قبلهف

وا كام كنتم للقضاة: اقض وكان يقول (م2003/هـ1424

 اعةمجناس كون للختالف حتى يتقضون، فإين أكره اال

وقد كان عاملا بالقضاء  م(1947هـ/1366)البغدادي 

من أوائل القضاة الذين عينهم النبي صىل اهلل عليه وسلم و

 . (م1988/هـ1408بن حبان ا ) بل ودعا له بالتثبيت واهلداية

أما يف العهد األموي فقد سار القضاء سريته يف عهد 

ة  طريقصا يف اخللفاء الراشدين بل كان امتدادا له خصو

اإلسالمية فلم تكن املذاهب قد أخذ األحكام من املصادر 

ولدت بعد فكان القضاة يعتمدون عىل القرآن الكريم 

والسنة النبوية املطهرة أو ما أمجع عليه العلامء يف ما ال 

ة إىل االجتهاد بناء يكون فيه نص من القرآن أو السنة إضاف

نة ه نار الفتسمل متياسة ون القضاء مل يتأثر بالسأعليهم، كام 

ت يف النصف الثاين من خالفة عثامن بن عفان التي اشتعل

فلم يكن القضاة طرفا يف هذه اخلصومات ومل تتأثر 

أحكامهم هبا فقد كانوا مستقلني متاما يف أعامهلم غري تابعني 

مليول الدولة فقد كانت كلمتهم نافذة عىل الوالة وعامل 

هي ميول اخللفاء ة فدوللا ميول أما  (م1989)شلبي  اخلراج

كانوا يف رصاع دائم عىل السلطة قتل عىل أثره الذين 

، ابن عبد م1984/هـ1404)ابن اجلوزي  وسجن الكثري

يؤدي إىل ألي خلل قد  حتسبا (م1984/هـ1404احلكم 

مما أظهر   (هـ1415)البلوي  ضطراب األمن وزعزعة النظاما 

عىل حال  كن مل يلقضاء الكثري من املظامل، والذي يظهر أن ا 

نه رغم استقالليته كان تابعا أال، كام واحدة زمنا طوي

 .لسلطة اخللفاء

عمر بن عبد العزيز فقد سلك يف خالفته مسلكا أما 

السلطة التنفيذية  اهلدف منه حترير القضاء وفصله عن كان 

قبله من خلفاء بني أمية فقد اختذ  عليه من  كان خالفا ملا
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افها دعم استقاللية هدمن أة كان خطوات جادة وصارم

فقد  ،ضاء سلطة حقيقية مستقلةلقوجعل ا فق القضائي املر

)ابن عساكر  إين لست بقاض ولكني منفذقال: 

ليجعل عمله وعمل القايض يف خطني  (م1995/هـ1415

ففي  .متوازيني ثم الرجوع للقضاء إذ ما حدث االختالف

ذ ما فيه تنإن عملهذا القول بيان لتبعية املنفذ للقايض إذ 

س العكس فاملنفذ ممثال باخلليفة يقيض به القايض ولي

ثم يوفر مستلزمات  وجهازه الفني واإلداري يضع اخلطط

فإذا حدث اخللل  .يم ويقوم عملية التنفيذتنفيذها ثم يق

 فإن احلكم يكون للقضاء إذا كان ،الناتج عن التقصري

 حهالصإيتم يمثل خرقا للقانون وليس خطأ إداريا  اخللل

 .نطاق السلطة التنفيذية يف

إن للسلطان أركانا ال قال:  إن عمر بن عبد العزيز كام

يثبت إال هبا فالوايل ركن والقايض ركن وصاحب بيت 

فالسلطان  (هـ1387)الطربي  املال ركن والركن الرابع أنا

القضاء  أن عىل ليس سلطان اخلليفة وإن كان جزء منه مبينا 

ت للقضاء من سلطة ليسوأن ما  طان السلقسيم اخلليفة يف

منحة يمنحها اخلليفة بل هي واقع تقوم عىل أساسه 

ومنها أن ال يكون ألحد  .احلريات وتنظم به العالقات

 أفضلية عىل أحد يف التعامل مع القضاء وإن كان اخلليفة،

جلس للقضاء يف  حني كام جعل من هذا املبدأ واقعا

كم فحله،  أرض من أهل مرص يفرجل  معخصومة 

و حكمت بغري هذا ما وليت يل ل: لفقا للرجل هبا القايض

 .( م1987/هـ1407)زكريا  أبدا  أمرا 

الشورى بتحصني القضاء كام قام عمر بن عبد العزيز ب

أو يتجاهل رأيا معارضا لكي يعطي فال ينفرد بقرار 

لقضاء ما يأمن له املظلوم صاحب احلق وخياف الظامل ا 

كم للحارض وأوثق أحذلك فهو ب ،سالب ذلك احلق

الشعبي: من رسه أن يأخذ بالوثيقة من فقد قال  .لللمستقب

)ابن حجر  القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشري

 . (هـ1379

الذين كانوا كام نظر عمر بن عبد العزيز يف أمر القضاة 

عىل وضع منهجية يف  وعمل يف املنصب قبل توليه اخلالفة

يل توايري الختيار األفضل لمععىل مبنية عملية التعيني 

  ( م1968/هـ1388بن قدامة وآخرون ا ) وظيفة القايض

بن قدامة ا ) سالكا فيها سبيل القضاة يف العهد الراشدي

والتي وافقه عليها األئمة األربعة يف كلها   (م1968/هـ1388

بتىل الناس بقاض يتخبط فيهم بغري حقأو جلها،   حتى ال ي 

لعلم العلم وفيه ا املعايري هذه ومن  (م2003/هـ1424)شقري 

بالفقه والسنن والقضاء واحلكم وكثرة السؤال عن العلم 

والطلب له واالستشارة فيه، واحللم، والعقل، والورع، 

والعفة، والصالبة وفيه القوة يف  ترك الطمعوالنزاهة وفيه 

أمر اهلل واللني فيام دونه، والرصامة وفيه قوة الشخصية لئال 

، والصرب األقضية يف جو من الفوىض،وكام م األحتت

تم  املعايريوبناء عىل هذه  ،والعدل واإلنصاف للخصوم

تعيني مجع من العلامء والفقهاء والذين كانوا أعالما يف 

يتخري  كان عمر بن عبد العزيز أن ، إضافة إىلعرصهم

للقضاء لكل مرص من األمصار أجل وأفقه وأصلح علامء 

 (.هـ1418 طاينقحال) ذلك املرص

يا بني قضاته بوصا عبد العزيز عمر بن  كان يويصكام 

احلجة عىل عملهم، وقد كانت تتم فيها منهجه وألزمهم 

 شفويةإما بالتوجيه املبارش أو عن طريق رسائل خطية أو 

  ( م1947/هـ1366)البغدادي  حيثهم فيها عىل طلب العلم

)األصبهاين  ومدارسته مع العلامء والشورى

ن احلقائق والرفق بالرعية والتثبت م (م1974/هـ1394

وعدم أخذ الناس بالظن أو ختويفهم للوصول إىل  والتقوى

كان  فقد (م1984هـ/1404بن عبد احلكم ا ) احلقيقة

)القحطاين  يرجح التحقيق العادل عىل التحقيق الصارم

 . (هـ1418

وهذا أوضح وأدل عىل أهداف القضاء ومفهوم 

عىل سالمة املسلم  رصاحل معاين العدل وأقرب لتحقيق

اع عن حقوقه يف احلصول عىل فرصة يتم فيه التحقق والدف

ته إن ثبت ءأو برا  من ارتكابه جرما يستحق عليه العقوبة

، بل حتى مع إثبات فعله للجرم قد ال يستحق غري ذلك

معه عقوبة دون أخرى لوجود ظروف وعوامل حتيط 

نظر أبعد  ج إىلد حتتافضال عن أي شبه وقرائن ق باملخالفة

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله عىل قد قيق أوسع، فوحت

الكوفة: أما بعد، فإن أهل الكوفة قد أصاهبم بالء وشدة 

وجور يف أحكام اهلل وسنة خبيثة استنها عليهم عامل 

السوء، وإن قوام الدين العدل واإلحسان، فاتبع يف ذلك 

 تعجل وال، ين اهللأمري فإين قد وليتك من ذلك ما وال

)الطربي  ب حتى تراجعني فيهدوين بقطع وال صل

ن أإال  رغم استقالهلا الوايل وأفسلطة القايض  (هـ1387

و غري ذلك راجع ضمن مردودها إن كان خريا أ

 ، فال يؤاخذ القايض عىل حكم أو قرارمسؤوليات اخلليفة

ذ اخلليفة عليه خصوصا يف قضايا خإال بقدر ما يؤا  خاطئ



Journal of Contemporary Islamic Law, (2020) Vol. 5(2): 91-107 

e-ISSN: 0127-788X 
 

99 

قتل ا تم تنفيذها كه إذقوبة مما ال رجعة فيلعها ا كون فيت 

القضايا مما حيتاج ربام كانت القاتل أو قطع يد السارق، و

إىل جملس أعىل من جملس املدينة  أمرهاأن يوكل  للبت فيها

عمر بن عبد  دعا، وهذا ما أو الوالية وهو جملس اخلليفة

  بل حيص ع التمإىل التأين يف النظر يف هذه القضايا م العزيز

ن إف. يف العقوبة عىل اخلطأ تقديمهوتسويغ اخلطأ يف العفو 

الرضر إذا وقع يف احلكم اخلاطئ فال يمكن الرجوع عنه 

لذا كان احلرص  ،حتى ماديا وال التعويض فيه معنويا أو

دون ضغط عىل أن يستوثق من األدلة ويتأكد من صحتها 

 س منم اليأأو هتديده من جهة ثعىل املتهم أو ختويفه 

 تى العفو من جهة أخرى.ل يف التخفيف أو حجود أمو

وال يعد هذا قدحا يف املنهج الالمركزي الذي تبنى 

عمر بن عبد العزيز إدارة الدولة عىل أساسه بل هو الزيادة 

يف جودة األحكام والقرارات واالشرتاك يف العمل كام 

خر االشرتاك يف العلم وإفاضة كل ذي علم وجتربة عىل اآل

اقض بام  اجلزيرة: فقد كتب إىل قايض .جلميعا نفعةمل

 استبان لك من احلق، فإذا التبس عليك أمر فارفعه إيل

فليست املراجعة غاية بقدر ما  (م2006)القايض أبو يوسف 

فإن اهلل  ،وهي إقامة العدل هي وسيلة للوصول إىل الغاية

 م سواءسبحانه وتعاىل مل جيعل الناس يف العلم وال يف الفه

القضاء عليه أن  وىلتوالذي ي .درجات يف ذلك همبل 

أمرهم وذلك فيام ظهر له من  توىلحيكم بني الناس الذين 

فعليه أن يستشري  ،احلق، فإذا شق عليه أمر من هذه القضايا

رفعه إىل   بهأهل العلم يف بالده، فإن مل جيد عندهم معرفة 

بي ل الناقوقد  (م2003/هـ1424)شقري  منهمن هو أعلم 

نا برش وإنكم ختتصمون إيل،  اهلل عليه وسلم: إنام أىلص

ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض، فأقيض 

عىل نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فال 

 (هـ1422)البخاري  يأخذه فإنام أقطع له قطعة من النار

فكيف بمن دون النبي صىل اهلل عليه وسلم لذا كان 

هبا ويأوي  الذ اآلمن الشورى يعتصماملني ون احلصاحلص

فال ينبغي أن يكون احلكم مبنيا عىل  إليها كل عاقل كيس،

مشاعر أو أحاسيس أو انطباعات ال ترتكز عىل حجة، بل 

 جيب أن يكون مبنيا عىل أدلة راسخة.

عمر بن عبد العزيز  فيه ويف ذات الوقت الذي يدعو

ذلك يف  ى عن ينه ،اقضاته ملراجعته يف بعض القضاي

 عامله عىل اليمن: فإين أكتب إليك إىلفقد كتب  .غريها

آمرك أن ترد عىل املسلمني مظاملهم فرتاجعني وال تعرف 

مسافة ما بيني وبينك وال تعرف أحداث املوت، حتى  بعد

لو كتبت إليك أن اردد عىل مسلم مظلمة شاة لكتبت  

ني املسلمارددها عفراء أو سوداء، فانظر أن ترد عىل 

ليثبت   (م1990/هـ1410عد بن سا ) ملهم وال تراجعنيظام

رضورة العمل باملنهج الالمركزي ومدى صالحيته 

وقدرته عىل جتاوز املفارقات واخلروج من التناقضات 

بأحكام وأقضية مستوفية لرشوط القضاء، ورغم دعمه 

للمنهج الالمركزي يف القضاء فإنه يضعه يف اختبار صعب 

نيه والثقة والرصانة والثبات عىل تبة خلربد من ا ومعقد ملزي

شتكى أهل سمرقند من قتيبة بن مسلم افحني بمخرجاته، 

بعدم ختيريهم قبل دخوله أرضهم فاحتا عني هلم قاضيا 

 ومل حيكم فيها وقد (هـ1387)الطربي  ليحكم يف القضية

نه لو فعل فال يالم أوصلت الشكوى إليه عىل الرغم من 

خل يف ء دا فهو اخلليفة والقضا ئهقضا قدح يفيف حكمه أو ي

وأنه كان   (م1985/هـ1405)الذهبي  وعلمه فيه واسععمله 

وذلك ملزيد من  (هـ1418)القحطاين  يامرس القضاء بنفسه

 نحاء الدولةأهيبة القضاة يف زيادة يف الدعم ملرفق القضاء و

وثقة الرعية بعدالتهم، مع املحافظة عىل عنرص الرقابة عىل 

األخطاء واالنحرافات ورسعة التصحيح  لرصدالقضاء 

عمر بن عبد  فقد كان .ينرص فيه احلق وخيذل الباطلبام 

بن ا ) أحوال القضاة يف أقاليم الدولة يتقىص عنالعزيز 

وكان يكتب إىل أهل املوسم بذلك  ( م1990/هـ1410سعد 

 . (م1984/هـ1404بن عبد احلكم ا ) ق عليهوينف

عبد العزيز يف  ر بن إن اإلصالحات التي عملها عم

 حرصكان له األثر الكبري يف إصالحات أخرى ال القضاء 

 .يف كافة جماالت احلياة ونواحيها املختلفة واملتعددةوهلا 

فقد اسرتجع ثقة الرعية بالدولة وأجهزهتا وهبا حتقق 

احلقوق والواجبات بني الرعية وأمام  يف األمان واملساواة

مام األمة اإلسالمية ثل أقد درس الواقع املاقانون، فال

ودولتها والظروف التي حتيط هبا من اخلارج ومتوج هبا يف 

ن أرش الرشور وأقبح القبائح هو أكام وقد فطن إىل الداخل 

اجتامع مجيع سلطات الدولة يف يد واحدة ليس فقط 

رجاته من أحكام بل حتى مدخالته تتحكم بالقضاء وخم

ضاء والتي قد ال الق عني القضايا التي تطرح أماموالتي ت 

تتاح لعامة الناس الفرصة لإلدالء هبا مما أظهر مظامل 

وظلامت عميقة يف حقوق الرعية عىل من يقفون حائال 

دوهنا ودون القضاء الذي مهمته إرجاع تلك احلقوق إىل 
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حكومي آخر السرتدادها  قمرف إىل ظهورودفع  أصحاهبا

 امل.وهو ديوان املظ

 ماليزياالقضاء يف  :املبحث السادس

كان القضاء قديام عبارة عن احتكام الشعوب إىل عاداهتم 

وتقاليدهم فلم يستغن اإلنسان منذ القدم عن من حيكم له 

أموره ويفصل يف قضاياه ومنازعاته، واعتمد العرب يف 

حكيم يف ية عىل جتارهبم وخرباهتم يف احلياة للتاجلاهل

  كام اعتمدت بعض  الشعوب عىل  خمتلف شؤون احلياة،

العرافني والكهنة للحكم يف قضاياهم، أما يف املدينة فكان 

جملس احلل والعقد هو  املسؤول عن النظر يف شؤون 

كان  وقد ( م2017 موضوع) املنازعات ووقوع املظامل

بقى إىل أن يرث اهلل األرض ومن القضاء وما زال وسي

املتحرضة كونه امللجأ مرا عظيام يف كل املجتمعات أعليها 

يأوي إليه املظلوم والوازع الذي جعلته الرشائع الذي 

الساموية واألرضية سلطانا حيفظ احلقوق واألموال 

القاسمي ) عراض من اهلدر والضياعوالدماء واأل

 . (م1987/هـ1407

هو محاية املجتمعات وقضاء إن اهلدف النبيل لل

يعة اإلسالمية جعل ارتباطه بالرش ، حقوقهاواملحافظة عىل

 الرشيعة اإلسالمية عىل املقاصد التي جاءت هباوثيقا بناء 

بل إن  ،يف حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال

لقضاء تنفيذها إنام رشعت من ااألحكام والتي منوط ب

بن عاشور التونيس ) أجل املحافظة عىل تلك احلقوق

سيس دور كبري يف تأكان لإلسالم وقد  (م2004/هـ1425

باالستناد عىل  لة اإلسالميةيف الدو النظام القضائي

القرآن الكريم والسنة النبوية ب ممثلة الرشيعة اإلسالمية

 حكام التي فرضها اهللاملطهرة باعتبارها جمموعة األ

 م املختلفةسبحانه وتعاىل عىل عباده لتنظيم عالقاهت

 .(م2016ضامن )

التي يعد إلسالمية يف العرص احلديث وومن الدول ا 

ركان نظامها اإلداري مملكة ماليزيا اإلسالم أحد أهم أ

  122(م2013)العبيدي  وهي إحدى دول جنوب رشق آسيا

 (م2018 اجلزيرة) م1957والتي حصلت عىل استقالهلا عام 

)دستور ماليزيا  ذات النظام اإلحتادي املركزي الفيدرايل

 يةو أحد صور اإلدارة الالمركزوالذي ه( م2007-م1957

 إستقالل القضاء عن السلطة ضافة إىلإ (م2016الطائي )

 . (م2020 معرفة) التنفيذية والسلطة الترشيعية

وحيث أن اإلسالم هو ديانة مملكة ماليزيا مع ضامن 

ممارسة األديان األخرى بسالم وتآلف يف كافة واليات 

 الربملان إقرار اليزيا فقد نص دستور ماليزيا عىل أحقيةم

ية إضافة إىل إنشاء اإلسالم الشؤون الدينيةظيم لتن أحكاما

مور التي تتعلق األ لتقديم املشورة حلاكم الدولة يف جملس

، بل إن الدستور قد عرف الفرد املاليو بالديانة اإلسالمية

صت الكثري وبناءا عىل ذلك فقد ن بأنه الشخص املسلم،

 احلريات املتناثرة يف دستورمن القوانني يف حقول وأبواب 

 دينية وامتالك مؤسساتماليزيا عىل تأسيس وإنشاء 

يتعلق بالنظام  وخريية وتعليمية بام ال خيالف أي قانون عام

)دستور ماليزيا   أو األخالق العامة العامة أو الصحة العام

رشعي املاليزي نظام أقر نظام القضاء ال كام (م2007-م1957

ع حدد أصوهلا وقواعدها يف مجياملحاماة الرشعية و

قوانني يف معظم الواليات الواليات كام نصت معظم ال

املاليزية عىل رضورة إجياد خدمة املحاماة الرشعية يف 

 هاملحاكم الرشعية لضامن العدالة بني الناس )املشاقي

ي تبنت كام إن ماليزيا هي الدولة الت (م2013وآخرون 

عن فكرة متزج بني وهو عبارة  "إسالم حضاري"مرشوع 

هبا املواطن  منظومة قيمية أخالقية يتحىلاإلسالم ك

املاليزي وبني التقنية والتصنيع وحتقيق التنمية بكل أبعادها 

إىل قواعد اإلسالم وهو حماولة ورؤية إلعادة األمة 

حلامية الصحيح املنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية 

لصحيح )الياس املسلم من االنحراف عن الطريق ا 

 (. م2019

هر السلبية يف أن الفساد اإلداري من الظوا وحيث 

 الدول واملجتمعات واملهددة ألمنها واخلطرية عىل سالمتها

فقد كانت عملية حماربة  واملخالفة للرشيعة اإلسالمية

، يزيامال مملكةالفساد اإلداري من األولويات التي تبنتها 

وبشكل دؤوب عىل  تعد من الدول التي تعملحيث أهنا 

وانني، ومنها خالل إنشاء هيئات وإصدار ق حماربته من 

هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة حكومية انشئت عام 

للنظر يف املامرسات واألنظمة واإلجراءات الواردة  م2009

إليها من اهليئات العامة لتسهيل اكتشاف جرائم الفساد 

ا يف م استشارات للهيئات واملؤسسات ملساعدهتوتقدي

 يرةاجلز) ي تطرأ عىل تعامالهتامكافحة شبه الفساد الت

 . (م2012

أما القوانني فقد أصدرت هيئة مكافحة الفساد قانونا 

ملعاقبة مرتكبي جريمة الرشوة وذلك بدفع غرامة تصل إىل 
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عرشة أضعاف قيمة الرشوة تشجيعا عىل نزاهة األعامل 

 مرصاوي) ية وتعزيز املامرسات اإلدارية احلسنةالتجار

 (. م2020

زيا وفاعلية دالئل نزاهة القضاء يف ماليوقد كان من 

نجيب عبد  انة رئيس الوزراء املاليزي السابقمؤسساته إد

يف قضايا فساد إداري ختص فرتة رئاسته للوزراء الرزاق 

بشفافية ودون تورع كونه  م2018 – م2009املمتدة من عام 

أكرب  يف العقوبة بل ربام يكون التغليظ ،كان حاكم للبالد

ا مثال أعىل وقدوة يتوىل مناصب عليا يكون فيه وأنسب ملن 

 .(م2020 )يب يب يس حسنة

أتاح هلذه الدولة حكومة وشعبا التمتع  وهذا ما

قيام احلكم عىل  والتي من أبرز مظاهرهابالديمقراطية 

عن طريق  أساس سلطة الشعب عرب نواب خيتارهم

لبية مع احرتام حقوق انتخابات حرة نزهية متثل األغ

، إضافة إىل سيادة توربالقانون والدسات وصيانتها األقلي

وتساوي مجيع أفراد الشعب حتته أمرا وتنفيذا عن القانون 

طريق استقالل السلطة القضائية والفصل بينها وبني 

لدستور السلطات الترشيعية والسلطة التنفيذية، واحلكم با

تم وجود أفكار وقيم ووجود التعددية السياسية التي حت

 . (م2008سلامن توح )ت متعددة للتنافس احلر املفومؤسسا

 النتائج

أكثر، أما ومفاهيم  كثرية للفساد اإلداري تعاريف •

مهام كثرة واختلفت وتشعبت فإهنا تدور ف هأسباب

 .حول عاملني مها السلطة واملنفعة

 عالقة أساسية بتحقق أسباب الفسادلإلدارة املركزية  •

ل يخ عوامرتسب وذلك وزيادة شدهتا، رياإلدا 

أفعال  عيترشو ميق تأثريهاظهوره وانتشاره وتع

 .ومحاية قراراهتالسلطة ا 

المركزية أسايس يف حماربة الفساد دور اإلدارة ال •

د التي صنعتها اإلدارة بفك القيو وذلك، اإلداري

ة الترشيع ومراقبة إصالح سلطاملركزية من خالل 

سلطة القضاء، إضافة إىل  سلطة التنفيذ وحترير

يق ذلك يف إطار سيع دوائر النفع العام، وتطبتو

 تفاعيل بني السلطة واملنتفعني من قراراهتا.

كان نظام الالمركزية يف إدارة الدولة أداة سامهت يف  •

نجاح مساعي عمر بن عبد العزيز اإلصالحية فقد 

 األقاليم الدولة يف ع عىل أحوالأتاحت فرصة االطال

دولة خصوصا رفع كفاءة مرافق الاعد عىل مما س

 القضاء.

ة ماليزيا نموذجا فريدا للدولة اإلسالمية تعد مملك •

ذات النظام اإلحتادي الذي يضمن احلقوق واحلريات 

عن طريق اإلدارة الالمركزية لوالياهتا من جهة 

يعية والفصل بني سلطات الدولة الثالث الترش

 والتنفيذية والقضائية من جهة.

ملكة ماليزيا م الوضع السيايس واإلداري ملساه •

لشفافية وسيادة القانون وصيانة والذي يتسم با

الدستور يف تقوية املرفق القضائي ودعم مؤسساته 

بالشكل الذي ساهم يف حماربة الفساد اإلداري 

 ومالحقة الفاسدين واملفسدين.  

 التوصيات

 يتم فيها من حيثية يف عملية اإلصالح ب االنطالقجي •

كزية لتبارش اإلجراءات بحرية د السلطة املريتقي

ثري سواء أكان يف البحث أو التقييم، إذ إن ودون تأ

متركز السلطة يساهم يف عدم تفعيل الكثري من 

ة عىل التهرب من املساءل ااإلجراءات الرقابية لقدرهت

 ن أنواع التالعب.طمس األدلة أو أي نوع م أو

  ملجتمعية بتفعيل الالمركزية جيب توسيع املشاركة ا  •

ال يتجزأ من  ا ءوزيادة فاعليتها باعتبار اجلمهور جز

 عنارص العملية اإلصالحية.

إن تبني عمر بن عبد العزيز لنظام الالمركزية يف  •

احلكم واإلدارة مل يكن أمرا عابرا أو فكرة سطحية بل 

فيه الواقع ليمتزج مع  كانت منهجا مدروسا جتىل

 قرارات، لذا فمن الرضوري يف النظرية يف صورة

أو طريقة دون عملية اتباع أو تبني نظام دون آخر 

أخرى أن يتم ذلك بعد دراسة واقعية مع احلفاظ عىل 

 التدرج يف عملية التنفيذ.

حماربة الفساد اإلداري تبدأ بإصالح اإلدارة وعىل  •

عية الشعوب ها ثم تووجه التحديد عنرص السلطة في

اين عن املجال الذي يع النظر غضبتعريفها بحقوقها ب

 من الفساد.

تركيز  عىل الباحثني وعىل هذا األساس فيجب

دراساهتم وبحوثهم عىل إصالح اإلدارة ومن ثم 

عالج آثار الفساد، أما املؤسسات فيجب توجيه 

الفعاليات نحو مراقبة السلطة وتقييم أدائها لرصد 
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يز وال ثم توفري العالج، والتوقف عن الرتكاخللل أ

باهبا، أما احلكومات وهي ألسن نظر عىل النتائج دو

ت وباعث التغيري فيجب سن القوانني مركز السلطا

أو تفعيلها يف حالة وجودها دون تفعيل يف مراقبة 

السلطة وصيانة آليات اختاذ القرار وتنفيذه ثم توفري 

رسة دورها من خالل الفرصة للرقابة الشعبية يف مما

  الرسمية.قنواهتا الرسمية وغري

إلدارة الذي قدمه عمر بن عبد لقد كان نموذج ا  •

بالسياسات والطرق  ايف خالفته ثريالعزيز 

واألساليب والقرارات املحفزة عىل الدراسة 

 .والبحث يف جوانب كثرية ونواحي متعددة من احلياة

ت عىل ال جيب أن تقترص الدراساوعىل هذا األساس 

أو غريها بل إن كل اإلدارة أو الرتبية أو االقتصاد 

ات جمال واسع بام يكفي لكثري من الدراس ناحية أو

والبحوث، وأما املؤسسات فالعمل فيها واسع سعت 

الدولة وعدد املؤسسات التي أنشأها عمر بن عبد 

، وأما احلكومات فقد يف خالفته العزيز أو طورها

دولة مرتامية األطراف فيها حكم عمر بن عبد العزيز 

تم عىل ت والتناقضات والتنوع ما حيمن املفارقا

املعروف لذا عليها احلاكم إدارة كل ذلك بالعدل و

االستفادة من هذه التجربة واستدعاء بعض جوانبها 

 وإن تغريت ظروف الدول أو أحواهلا.

إن تفرد مملكة ماليزيا وريادهتا يف حماربة الفساد  •

بل كان عىل  ن أمرا طارئ أو رسيااإلداري مل يك

، مما جيعل  راسات وخطوات متأنية ومعلنةأساس د

ال أعىل وقدوة حسنة عىل من التجربة املاليزية مثا

 الدول التي تعاين من الفساد أن حتذو حذوها

 وتستفيد من خرباهتا.

وعىل هذا األساس فعىل الباحثني الرتكيز عىل 

زيا ودراسة ظروف اإلنجازات التي متت يف مملكة مالي

كون نسخة اإلنجازات لتتلك  ومقومات ومتغريات

لظروف تطبيقها يف أي دولة تتوفر فيها تلك ا يمكن 

أو يمكن توفري مقوماهتا، أما املؤسسات فيجب عليها 

أن تأخذ بنظر اإلعتبار تلك الدراسات وحتويلها إىل 

واقع حي ملموس، وأما احلكومات فقد عملت 

ء النموذج التارخيي اإلسالمي ماليزيا عىل استدعا

 يةناالزم اتالتغري ىل الوجود مع مراعاةوأبرزته إ

ما يدعو وبكل تأكيد  عظيمة النتائج تفكان يةواملكان

وثقة إىل رضورة االستفادة من هذا النموذج وإمكانية 

 تطبيقه يف الوقت احلارض واملستقبل.

 املراجع

( القضاء يف م1994/هـ1415سالمة حممد اهلريف البلوي )

ة. الرياض: املركز العريب الدولة اإلسالمي

 .لدراسات األمنية والتدريبل

( تطور نظام القضاء يف م2013/هـ1434فاطمة قيطون )

ألدب ضارة اإلسالمية. تلمسان: كلية ا احل

 واللغات/جامعة أبو بكر بلقايد. 

( السرية هـ1411شام )عبد امللك بن هأبو حممد ، شامهابن 

 ار اجليل. النبوية. بريوت: د

( تطور نظام القضاء يف م2013/هـ1434فاطمة قيطون )

دب احلضارة اإلسالمية. تلمسان: كلية األ

 .جامعة أبو بكر بلقايدواللغات/

 www.masress.com  ، الالمركزيةمرصس

الفساد واحلكم ( م1997برنامج األمم املتحدة اإلنامئي )

لتطوير اإلداري وإدارة الرشيد. نيويورك: شعبة ا 

 احلكم/مكتب السياسات اإلنامئية.

( منهج  م2008/هـ1429صاب )بن نارص آل غعبد اهلل 

 مية يف محاية املجتمع من الفساد املايلالرشيعة اإلسال

واإلداري. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 

 األمنية. 

، األبعاد االجتامعية ملشكلة الفساد يف املجتمع بيت احلكمة

   www.baytalhikma.iqالعراقي 

 ساد، تعريف الفمنظمة الشفافية الدولية

www.transparency.org   

 ، تعريف الفساداملنظمة العاملية للربملانيني ضد لفساد

gopacnetwork.org/ar/programs 

 يف الفساد، تعرالدويل ظمة البنكنم

www.worldbank.org 

 www.imf.org ، تعريف الفساددوق النقد الدويلصن

مرزوك   اليف عاطف الزبيدي، كاظم لطيف حسن 

 يف املرة وثامره  جذوره ( الفسادم2006السعدون )

ة، جملة دراسات د: بيت احلكمالعراق. بغدا 

  اقتصادية.

اإلداري ( الفساد م2010) الطائي حسن  زة حسن خرضمح

كلية القانون : الدنامركيف الوظيفة العامة. 

 . والسياسة/اجلامعة العربية املفتوحة

http://www.masress.com/
http://www.baytalhikma.iq/
https://www.transparency.org/
http://gopacnetwork.org/ar/programs
https://www.worldbank.org/
https://www.imf.org/
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( الفساد اإلداري م2011هاشم الشمري، إيثار الفتيل )

دار  واملايل وآثاره االقتصادية واالجتامعية. عامن:

 ي العلمية. اليازور

اخلدمة  ( الشفافية يفم1997عليان، أماين جرار )عبداهلل 

املدنية مفاهيمها ومعايريها وأثرها عىل اخلدمة 

املدنية. عامن: اجلمعية العلمية امللكية، مؤمتر تطوير 

القدرة التنافسية يف األردن اجلودة اإلنتاجية الشفافية 

 املساءلة. 

 ظلمنفق األمم امل، الفساد إسالم ويب

www.islamweb.net  

( التعريف م2003/هـ1414وهبة مصطفى الزحييل )

بالفساد وصوره من الوجهة الرشعية. الرياض: 

أكاديمية نايف /املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد

 . العربية للعلوم األمنية

 www.nazaha.iqفساد ة ومكافحة الهيئة النزاه

( هـ1407) حممود بن عمرو جار اهلل أبو القاسم ،الزخمرشي

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف 

.بريوت: دار الكتاب العريبوجوه التأويل. 

  

حممد بن أمحد شمس الدين أبو عبد اهلل  ،القرطبي

ألحكام القرآن. القاهرة:  ( اجلامعم1964/هـ1384)

 .رصيةدار الكتب امل

 أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثريثري، ابن ك

( البداية والنهاية. القاهرة: دار م1997/هـ1418)

 .هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن

(  م2000/هـ1420)حممد بن جرير أبو جعفر  ،الطربي

 .لةان. مؤسسة الرسجامع البيان يف تأويل القرآ

د اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل أبو عب ،الزركيش 

أصول الفقه. ( البحر املحيط يف م1994/هـ1414)

 .القاهرة: دار الكتبي

عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف  ،اجلرجاين

( التعريفات. بريوت: دار الكتب م1983/هـ1403)

 .1، طالعلمية

ون يف فسدوامل ( الفسادم 2002/هـ1423نشوة العلواين )

 األرض. بريوت: دار البشائر اإلسالمية. 

زين الدين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي 

( التوقيف عىل مهامت التعاريف.  م1990/هـ1410)

 .القاهرة: عامل الكتب

عباد  إسامعيل بن أبو القاسم  ،الصاحب الطالقاين

املحيط يف اللغة. بريوت: عامل  (م1994/هـ1414)

  .الكتب

( نظام اإلدارة يف م1987/هـ1398حممد قطب طبليه )

 .اإلسالم. القاهرة: دار الفكر العريب

 www.uobabylon.edu.iq ، املديرجامعة بابل

( املسؤولية اإلدارية يف م1996/هـ1416محد حسن رقيط )

 .اإلسالم. بريوت: دار ابن حزم

( اإلدارة يف اإلسالم. م1996اهيم أبو سن )أمحد إبر

 .  والتوزيعالرياض: دار اخلرجيي للنرش 

منظور بن بن مكرم حممد أبو الفضل ر، منظوابن 

 .( لسان العرب. بريوت: دار صادرهـ1414)

جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي 

( معجم القاموس املحيط. بريوت: م2008/هـ1429)

 .اعة والنرش والتوزيعدار املعرفة للطب

( أصول اإلدارة احلديثة. هـ1417اب )أمحد عبد اهلل الصب

 .: دار البالد للطباعة والنرشجدة

( معجم املصطلحات الفقهية م1996جرجس جرجس )

 والقانونية. بريوت: الرشكة العاملية للكتاب. 

( معجم املصطلحات الفقهية م1996جرجس جرجس )

 .العاملية للكتاب والقانونية. بريوت: الرشكة

كزية يف ( الفدرالية والالمرم2013اجلبار أمحد )عبد 

 .العراق. بغداد: مؤسسة فريديش إيربت

( عالقة م2003/هـ1424عبداهلل بن حسني العساف )

املركزية والالمركزية باألداء الوظيفي. الرياض: 

 .نايف العربية للعلوم األمنيةأكاديمية 

لرشطة املعارصة. إدارة ا  (هـ1418أمحد صالح العمرات )

 اماألمن الععامن: مطابع 

( عالقة م2003/هـ1424عبداهلل بن حسني العساف )

املركزية والالمركزية باألداء الوظيفي. الرياض: 

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

( آليات مكافحة  م 2015ايش )عادل عبد العال إبراهيم خر

تحدة ملكافحة مم املجرائم الفساد يف ضوء اتفاقية األ

الرشيعة اإلسالمية. الفساد والترشيع املرصي و

 القاهرة: كلية الرشيعة والقانون/جامعة األزهر. 

( اإلدارة احلديثة. عامن: دار م2008بشري العالق )

 اليازوري العلمية للنرش والتوزيع.  

http://www.islamweb.net/ar/article
http://www.nazaha.iq/
http://www.uobabylon.edu.iqd/


Journal of Contemporary Islamic Law, (2020) Vol. 5(2): 91-107 

e-ISSN: 0127-788X 

104 

( م1979/هـ1399نارص بن سلطان السحيباين ) عبداهلل بن 

ة للدولة اإلسالمية يف عهد النبوءة.  جيالسياسة اخلار

جامعة اإلمام حممد /الرياض: املعهد العايل للقضاء

 . بن سعود اإلسالمية

أنواع املنافع يف القروض "( م2009حممد فاروق البدري )

 جملة كلية اإلمام األعظم.   "واحكامها

املنفعة وخصائصها "( م2015بو مؤنس )رائد نرصي أ

جملة اجلامعة  "سالميلترشيع اإلالذاتية يف ا 

 .1 عدد 23ية للدراسة اإلسالمية. جملداإلسالم

( الفساد م2006/هـ1426يارس خالد بركات الوائيل )

اإلداري مفهومه ومظاهره وأسبابه. شبكة النبأ 

 .7-5ص 80املعلوماتية. عدد 

ي ( القانون اإلدارهـ1410عادل عبد الرمحن خليل )

 بة الصباحالسعودي. الرياض: مكت

( عالقة م2003/هـ1424اف )بداهلل بن حسني العسع

املركزية والالمركزية باألداء الوظيفي. الرياض: 

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

الرومانيس، الفساد اإلداري أسبابه وآثاره واهم أساليب 

 alromnsi.yoo7.comاملعاجلة 

ري. عامن: ( القانون اإلدا م2001هاين عيل الطهراوي )

  .الدار العلمية الدولية

( عالقة م2003/هـ1424عبداهلل بن حسني العساف )

الرياض:  املركزية والالمركزية باألداء الوظيفي.

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

منهج اإلسالم يف حماربة الفساد كنانة، 

kenanaonline.com 

( القانون اإلداري هـ1410عادل عبد الرمحن خليل )

 .الرياض: مكتبة الصباح السعودي.

( عالقة م2003/هـ1424بن حسني العساف )عبداهلل 

كزية باألداء الوظيفي. الرياض: املركزية والالمر

 لوم األمنية.أكاديمية نايف العربية للع

الفساد االداري يف  (م 2013) موسى خلف حسني

املجتمعات النامية األسباب املظاهر العالج مرص 

  .العريب الديمقراطي املركزة: نموذجا. القاهر

( املركزية والالمركزية هـ1406ن املديميغ )سعد عبد الرمح

يقاهتا يف اململكة العربية السعودية. اإلدارية وتطب

 الرياض: معهد اإلدارة العامة. 

(  م2001مد )حممد رفعت عبد الوهاب، حسني عثامن حم

سكندرية: دار مبادئ القانون اإلداري. اإل

  .اجلامعيةاملطبوعات 

( عالقة م2003/ـه1424العساف ) عبداهلل بن حسني

رياض: املركزية والالمركزية باألداء الوظيفي. ال

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

(  م2016حاتم بديوي الشمري، ابتهال جاسم رشيد )

جملة  "ئل اإلعالم يف مكافحة الفساددور وسا"

 .4عدد  6ز بابل للدراسات اإلنسانية. جملد مرك

رتاتيجية مكافحة الفساد ( دور إسم2013سارة بوسعيود )

دامة. اجلزائر: كلية االقتصادي يف حتقيق التنمية املست

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيري/جامعة فرحات عباس سطيف.

ي ، مفهوم وتعريف ومعنى الوعوسوعة كله لكم

wiki.kololk.com   

انعكاسات ثورات الربيع "( م2014ملوح السليحات )

طلبة اجلامعات األردنية العريب عىل الوعي السيايس ل

 .ب/1عدد  20لد جملة املنارة. جم "يف إقليم الوسط

( دور الفايسبوك يف  م2016إسامعيل بن زوة، عامر زراري )

ادي لدى الطالب اجلامعي نرش الوعي االقتص

لبواقي: كلية العلوم اإلنسانية اجلزائري. أم ا 

 واالجتامعية/جامعة العريب بن مهيدي. 

( دور الصحافة يف م2015/هـ1436ن طه )عبري عثامن احلس

ملكافحة اجلريمة. اخلرطوم: نرش الوعي االجتامعي 

كلية الدراسات العليا/جامعة السودان للعلوم 

 ا. والتكنولوجي

 .سان اإلعالن العاملي حلقوق اإلن

ضامنات املحافظة عىل احلقوق "( م2018عيل قاسم كاظم )

 11 جملد جملة دراسات تربوية. "واحلريات العامة

 .272-270ص 42عدد 

وكمة يف الرأساملية م( الفساد واحل2002مشتاق خان )

املبكرة: اسرتاتيجيات البنك الدويل وحدودها. 

 بعة جامعة كورنيل. نيويورك: مط

( الالمركزية يف م2018يركيس )مروان املعرش، سارة 

تونس تعزيز املناطق ومتكني الشعب. بريوت: مركز 

 .8. صسطكارنيغي للرشق األو

https://alromnsi.yoo7.com/t715-topic
http://kenanaonline.com/users/amirayounis/posts
http://democraticac.de/?author=2
https://wiki.kololk.com/wiki12599-ta3leem-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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 ( تدعيم جمالس احلكم املحيل يفم2014لبنك الدويل )ا 

  .تونس خطوة أوىل نحو الالمركزية

 "والتنمية المركزية احلوكمة"( م2002برناب باردهان )

 . 4 عدد 16جملة آفاق اقتصادية. جملد 

( الرقابة عىل النفقات م2018زغب تقية، رمضاين اهلادي )

العلوم العمومية. الوادي: كلية احلقوق و

 السياسية/جامعة الشهيد محه خلرض. 

( الرقابة اإلدارية واملالية م 2010لقبيالت )محدي سليامن ا 

ن: دار الثقافة للنرش عىل األجهزة احلكومية. عام

 .3والتوزيع. ص

( الرقابة عىل النفقات م2018ب تقية، رمضاين اهلادي )زغ

العمومية. الوادي: كلية احلقوق والعلوم 

 ياسية/جامعة الشهيد محه خلرض. الس

رة العامة. املنصورة: ( مبادئ اإلدا م1974فؤاد العطار )

 مكتبة اجلالء. 

( الالمركزية يف م2018ة يركيس )مروان املعرش، سار

زيز املناطق ومتكني الشعب. بريوت: مركز تونس تع

 .كارنيغي للرشق األوسط

احلكومية يف القرن ( الالمركزية م2011ستاييس وايت )

احلادي والعرشين. واشنطن: مركز الدراسات 

 لية. االسرتاتيجية والدو

الفقه ( الرقابة عىل السلطة يف م2013سجاد إيزدهي )

نمية الفكر السيايس. بريوت: مركز احلضارة لت

 اإلسالمي. 

( تدعيم جمالس احلكم املحيل يف م2014البنك الدويل )

 .أوىل نحو الالمركزيةتونس خطوة 

( عدوى الفساد يف م2017مروان املعرش، سارة يركيس )

الية يف خطر. بريوت: مركز تونس: املرحلة االنتق

  .األوسطكارنيغي للرشق 

( الديمقراطية التشاركية وتفعيل م2018قايض خري الدين )

احلوكمة املحلية يف اجلزائر. وهران: كلية احلقوق 

 حممد بن أمحد. 2سية/جامعة وهران والعلوم السيا

صالح صاحب شاكر البغدادي، حممد مخيس حسن 

ابة اإلرشافية للبنك دور الرق"( م 2014التميمي )

لة جم "كزي يف تعزيز الوعي الرقايب املرصيفاملر

 .66ص 28عدد  9دراسات حماسبية ومالية. جملد 

ء يف ( القضام1994/هـ1415سالمة حممد اهلريف البلوي )

الدولة اإلسالمية. الرياض: املركز العريب 

 . 1، طللدراسات األمنية والتدريب

( اجلامع هـ1422)بن إسامعيل حممد أبو عبد اهلل  ،البخاري

مور رسول اهلل صىل املسند الصحيح املخترص من أ

اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه. بريوت: دار طوق 

 .النجاة

( القضاء يف م1994/هـ1415سالمة حممد اهلريف البلوي )

الدولة اإلسالمية. الرياض: املركز العريب 

 .للدراسات األمنية والتدريب

السيوطي  بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب

مكة املكرمة:  ( تاريخ اخللفاء.م2004/هـ1425)

 .مكتبة نزار مصطفى الباز

بن عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم ، األثريابن 

( الكامل يف التاريخ. م1997/هـ1417) األثري

 .بريوت: دار الكتاب العريب

يف  ( القضاءم1994/هـ1415سالمة حممد اهلريف البلوي )

الدولة اإلسالمية. الرياض: املركز العريب 

 .للدراسات األمنية والتدريب

أمحد بن احلسني بن عيل أبو بكر  ،بيهقيال

( السنن الكربى. بريوت: دار م2003/هـ1424)

 .الكتب العلمية

خلف وكيع أبو بكر حممد بن  ،البغدادي

( أخبار القضاة. مرص: املكتبة م1947/هـ1366)

 .ىالتجارية الكرب

(  م1988/هـ1408)حممد بن حبان بو حاتم أ ،البستي

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان. بريوت: 

 .مؤسسة الرسالة

( الترشيع والقضاء يف الفكر م1989أمحد شلبي )

 <يةاملرص : مكتبة النهضةاإلسالمي. القاهرة

مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي أيب الفرج 

مر بن عبد ( سرية ومناقب عم1984/هـ1404)

 .يةالعزيز. بريوت: دار الكتب العلم

( سرية م 1984/هـ1404) احلكم عبد اهلل بن عبدأبو حممد 

عمر بن عبد العزيز عىل ما رواه اإلمام مالك بن 

 .عامل الكتب أنس وأصحابه. بريوت:
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( القضاء يف م1994/هـ1415سالمة حممد اهلريف البلوي )

لعريب الدولة اإلسالمية. الرياض: املركز ا 

 .ات األمنية والتدريبللدراس

قاسم عيل بن احلسن بن عساكر أبو ال، ابن عساكر

( تاريخ دمشق. دار الفكر للطباعة م1995/هـ1415)

 .والنرش والتوزيع

( تاريخ الرسل هـ1387)حممد بن جرير أبو جعفر  ،الطربي

 .وامللوك. بريوت: دار الرتاث

عبد العزيز  ( عمر بن م1987/هـ1407ماجدة فيصل زكريا )

ظامل. مكة املكرمة: مكتبة الطالب وسياسته يف رد امل

 .اجلامعي

( هـ1379)أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل  ،العسقالين

فتح الباري رشح صحيح البخاري. بريوت: دار 

 .149ص 13املعرفة. ج

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة ابن قدامة، 

القاهرة: مكتبة . املغني (م1968/هـ1388) املقديس

  .القاهرة

القضاء،  كتاب ، أبو بكر حممد بن خلف وكيع ،البغدادي

: املكتبة ( أخبار القضاة. مرصم1947/هـ1366)

 التجارية الكربى

هـ(  1418أبو حممد عبد اهلل بن قتيبة الدينوري )ابن قتيبة، 

 عيون األخبار. بريوت: دار الكتب العلمية. 

اب كت ،ن احلسني بن عيل بأمحد أبو بكر  ،البيهقي

( السنن م2003/هـ1424)السلطان، فصل القضاء، 

 .الكربى. بريوت: دار الكتب العلمية

( اجلامع هـ1422)حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل  ،البخاري

خترص من أمور رسول اهلل صىل املسند الصحيح امل

وسلم وسننه وأيامه. بريوت: دار طوق  اهلل عليه

 ، النجاة

(  م1990/هـ1410بو عبد اهلل حممد بن سعد )أد، ابن سع

 .الطبقات الكربى. بريوت: دار الكتب العلمية

(  م1983/هـ1403) أبو احلسن عيل بن عبد اهلل ،األندليس 

 .ريوت: دار اآلفاق اجلديدةتاريخ قضاة األندلس. ب

( فقه عمر بن م2003/هـ1424حممد بن سعد بن شقري )

 .لرشدمكتبة ا عبد العزيز. الرياض: 

( النموذج هـ1418حممد بن مشبب بن سلامن القحطاين )

ص من إدارة عمر بن  عبد العزيز اإلداري املستخل

وتطبيقاته يف اإلدارة وبخاصة اإلدارة الرتبوية. مكة 

املكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث 

 .جامعة أم القرى/مياإلسال
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