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 باللغة العزبيةملخص 
 ناصز بن حمند بن مشـزي الغامديأ.د. 

ىذا بحث فقيي قضائي عف الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الفقو اإلسالمي مع التطبيؽ 
ثـ قائمٍة بأىـ ، جاء في مقدمٍة وثمانية مطالب وخاتمة بأىـ النتائج؛ في النظاـ السعودي

دراسة موجزة مؤصمة باألدلة الشرعية عف الرقابة عمى : عرضت فيو، والمراجعالمصادر 
مع المقارنة ، وفوائدىا، وأدلتيا، وأنواعيا، وأىميتيا، مفيوميا؛ أعماؿ اإلدارة في اإلسالـ

ورجعت فيو إلى المصادر األصيمة المعتمدة ، بما يجري عميو العمؿ في النظاـ السعودي
حسب المنيجية العممية المتبعة عند أىؿ العمـ في البحث  وسرت فيو، عند أىؿ العمـ

 . العممي
 . مبدأ الشرعية، اإلدارة، الرقابة: ةيالكممات المفتاح

 
CONTROL OVER MANAGEMENT ACTIONS IN ISLAM WITH 

APPLICATION IN THE SAUDI SYSTEM 
Nasser bin Mohammed bin Mishari Al-Ghamdi 

Summary 
This is a legal jurisprudential research on oversight of management actions 

in Islamic jurisprudence with application in the Saudi system. Searching an 

introduction, eight claims, and a conclusion with the most important results, 

then a list of the most important sources and references. In it the researcher 

presented a brief study, rooted in Sharia evidence, on oversight of 

management actions in Islam. Its concept, importance, types, evidence, and 

benefits, with comparison to what is being done in the Saudi system. And the 

researcher referred to it to the authentic sources approved by scholars. The 

researcher proceeded with it according to the scientific methodology used by 

scholars in scientific research. 

Key words: control, administration, principle of legitimacy. 
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 املقدمة
ماـ ، األنبياء والمرسميفوالصالة والسالـ عمى َخاتـ ، الحمد هلل ربّْ العالميف وا 

ميف، الُمتَّقيف صمَّى اهلل وسمَّـ وبارؾ عميو، وعمى ، محمد بف عبد اهلل؛ وقائد الُغرّْ الُمَحجَّ
 . والتَّابعيف ليـ بإحساٍف إلى يـو الديف، وصحبو الطَّاىريف، آلو الطَّيّْبيف

مصمٍح لجميع مناحي ، قد جاء بنظاـٍ شامٍؿ عادؿٍ فال َرْيَب أنَّ اإلسالم : أمَّا بعد
، وفي مقدّْمتيا ما يتعمَّؽ بالدولة واإلعماؿ واإلدارات، وعالقتيا بالمجتمع والرعيَّة، الحياة

وتنظيـ الحياة في ، ذلؾ أفَّ الدولة بجميع إداراتيا إنَّما أنشئت ووجدت لرعاية الناس
، تعالى في األرضحتى يعبد اهلل ، وسياسة الناس بديف اهلل، ورعاية المصالح، المجتمع

 . وتستقيـ أحواليا وأعماليا، وتنتظـُ أمور الجماعة
وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه الغايات الميمة حرص اإلسالـ عمى إيجاد الضمانات 
داراتيا ورجاالتيا بحقوؽ الرعية عمييا ، الشرعية التي تكفؿ قياـ الدولة بمؤسساتيا وا 

عمى الكافة دوف إخالؿ أو وتطبيؽ النظاـ ، وسياسة الناس سياسة عادلة منصفة
وفي مقدّْمة ىذه ، أو استبداٍد أو تقصيٍر مف جيتيا، أو محاباة أو ظمـٍ ، مخالفةٍ 

قابة اإلدارية  . الضمانات الرَّ
َمانات لتطبيؽ مبدأ المشروعيَّة قابُة عمى أعماؿ اإلدارة ُتَمثُّْؿ أحد أىْـّ الضَّ ، والرَّ

وىي ، ويؤدّْي إلى االستقرار اإلداريّْ ، ياتيـويحافظ عمى ُحرّْ ، الذي يضمف حقوؽ األفراد
وتَُقاُس درجة ، فعف طريقيا تُْنَجُز األىداؼ؛ مف المياْـّ األساسية لمقيادة اإلدارية النَّاجحة

فاتو لمبدأ ، كفاءة الجياز اإلداريّْ  وُيَتأكَّد مف مدى احترامو في جميع أعمالو وتصرُّ
أو الخطأ والمخالفة ، أو االنحراؼ بيا، داـ السمطةوعدـ التََّعسُّؼ في استخ، المشروعيَّة

بيدؼ تصحيحيا وموافقتيا لمبدأ ؛ في التصرُّفات والقرارات التي ُتصدرىا اإلدارة
 . في أوؿ مسائؿ البحث –بإذف اهلل  –كما سيأتي إيضاحو ؛ المشروعيَّة
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نجدىا ، وحيف نتأمَّؿ أنواع الرقابة في اإلسالـ وطبيعتيا وأىدافيا ومرتكزاتيا
وتحقَّقت  –بإذف اهلل  –نفعت ، متى ما ُطبّْقت عمى الوجو المطموب، رقابة فريدة ناجحة

المصالح العظمى المرجوَّة منيا، وىي فوؽ ىذا وذاؾ تمتاز بأنواٍع مف الرقابة لـ تعرفيا 
 . عمى أىميَّتيا، ولـ تأخذ بيا، األنظمة الوضعية

، في ىذا البحث الموجز لذكرىاالتي ال يسعؼ المقاـ -وقد كثرت المؤلفات 
، في الحديث عف الرقابة اإلدارة في النظـ المعاصرة وأنواعيا –والمقارنة بينيا

إالَّ أفَّ الرقابة عمى اإلدارة في اإلسالـ والنظاـ ، والضمانات والجزاءات المترتبة عمييا
وثمراتيا وأىدافيا وأدلتيا المبيّْف لمرتكزاتيا ، السعوديّْ لـ تحظ بالتأليؼ الكاشؼ ألنواعيا

 . برغـ المحاوالت مف بعض الكتاب والمؤلفيف لمحديث عف بعضيا، حتى اآلف
، ليذا جاء ىذا البحث الموجز ليتحدَّث عف أنواع الرقابة اإلدارية في اإلسالـ

ويوضّْح سبؽ اإلسالـ إلى إيجاد أنواٍع مف الرقابة ، وُيَبيّْف ثمراتيا وأىدافيا ومرتكزاتيا
قبؿ أف ، يمَّة الناجحة التي تعتمد بالدرجة األولى عمى ديف الشخص وضميره وذاتوالم

وما ، في محاولٍة جادٍة إلى إبراز مميزات النظاـ اإلسالـ، تعتمد الرقيب الخارجيّْ عنو
 . سيما في بالد اإلسالـ، وأىمية العناية واالفتخار بو، وسبقو، يتَّصُؿ بو
مع التطبيق في ، ل اإلدارة وأنواعها في اإلسالمالرقابة على أعما): وسمَّيتو 

 . مستمدًا مف اهلل تعالى العوف والسداد ،النظام السعودي(
 : خطة البحث

 ىي :؛ في عشرة مطالب –بعد ىذه المقدمة  –جاء ىذا البحث 
 . التعريؼ بمفردات البحث الميمة: المطمب األوؿ
 . وتعداد أنواعياأىميَّة الرقابة اإلدارية : المطمب الثاني
 . في النوع األوؿ الرقابة الربانية: المطمب الثالث
 . في النوع الثاني الرقابة الذاتية: المطمب الرابع
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 في النوع الثالث رقابة الحسبة )الرقابة الشعبية(.: المطمب الخامس
 . في النوع الرابع الرقابة السياسية: المطمب السادس
 . الخامس الرقابة اإلداريةفي النوع : المطمب السابع
 . في النوع السادس الرقابة القضائية: المطمب الثامف

 . وقائمة بمراجع البحث ومصادره، ثـ الخاتمة بأىـ النتائج
 : منهج البحث

، سرُت في الكتػابػػة وفؽ المنيػج العممػيّْ الُمتَّبع في البحػوث والدراسات األكاديمية
 : أىُـّ معالمو ما يمي

مع االستفادة مف الدراسات ، الرجوع إلى المصادر األصيمة المعتمدة: أولً 
 . عند الحاجة إلى ذلؾ، الحديثة في الموضوع

والتحقُّؽ مف المعمومة مف مصادرىا ، الحرص عمى التوثيؽ والعزو: ثانياً 
 أو اكتفيت بالمعنى. ، والنَّقُؿ بالنصّْ حيُث كاف ُمِيمَّاً ، األصميَّة

ة االستدالؿ باألدلَّة الثابتةالحرص ع: ثالثاً  والغالب أف يكوف الحديث ، مى صحَّ
فإف كاف في غيرىما ذكرت طرفًا كافيًا مف تخريجو والحكـ عميو ، في الصحيحيف

 . مع االكتفاء في التخريج بالمصدر والجزء ورقـ الصفحة ورقـ الحديث؛ مختصراً 
واستيفاء الجوانب الفقييَّة ، الموازنة بيف االختصار الذي يناسب المقاؿ: رابعاً 

 وعدـ التوسع فيما ال داعي لو.، الميمة
، االكتفاء في كؿ مطمٍب بما يكشفو ويبيُّْنو مف تعريٍؼ وشروٍط وأدلةٍ : خامساً 

 . مع التركيز عمى ما تميَّزت بو الرقابة اإلسالمية، دوف التوسُّع فيما ال داعي لو
وبياف ، دلة الشرعيَّة الصحيحةحرصت عمى تأصيؿ مسائؿ البحث باأل: سادساً 

ثـ بياف ما يجري عميو العمؿ في النظاـ ، التطبيؽ العمميّْ ليا مف تاريخ اإلسالـ
 . السعودي
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 . وثَّقُت اآليات بالعزو مباشرًة في المتف بذكر رقـ اآلية واسـ السورة: ثامناً 
ْفت بالغريب مف المفردات التي تحتاج إلى تعريؼ: تاسعاً  المغة مف كتب ، عرَّ

، ومنعًا ؛ ولـ أترجـ لألعالـ الواردة في البحث، والمعاجـ المتخصصة ألفَّ البحث فقييّّ
 . لإلطالة

ًا : عاشراً  في التطبيؽ النظامي أحرص عمى االختصار ببياف التطبيؽ إمَّا نصَّ
مَّا مف خالؿ الواقع وما يجري بو العمؿ، مف مواد النظاـ مباشرةً  مع التوثيؽ واالستناد ، وا 
 . إلى المصادر المعتبرة
ـُ : حادي عشر ؛ فأقدَّ أَرتُّْب المراجع في اليامش إذا اختمطت حسب ترتيب العمـو

َـّ التفسير، كتب المُّغة َـّ الحديث وشروحو، ُث َـّ الفقو مرتَّبًا عمى المذاىب الفقييَّة، ُث َـّ ، ُث ُث
 . المراجع العامَّة إف وجدت

بذكر اسـ الكتاب مع الجز ، مختصراً العزو في اليامش يكوف : ثاني عشر
 . إالَّ إذا اشتبو الكتاب بغيره فإني اذكر اسـ المؤلؼ مع كتابو مف باب التمييز، والصفحة

ثَـّ بيَّنت المصادر ، ختمت البحث بأىـ النتائج المستخمصة منو: ثالث عشر
 . والمراجع

؛ والكماؿ والبياف، والصوَّابحرصُت فيو عمى التَّحقيؽ ، فيذا ُجْيُد الُمِقؿّْ  ...وبعد
وال أممُؾ بعد ذلؾ كمِّْو إالَّ َأف أقوؿ كما ، والنَّْقَص مف طبع الَبَشرِ ، ولكفَّ الكماؿ عزيزٌ 

ْف َيُؾ َخَطًأ ، )َفِإْف َيُؾ َصَواَبًا َفِمَف اهللِ : قاؿ الصحابيُّ الجميُؿ عبُداهلِل بُف مسعوٍد  َواِ 
 .(1)َواهلُل َوَرُسْوُلُو َبِرْيَئاِف(، َفِمنّْي َوِمَف الشَّْيَطافِ 

 ... والحمد هلل ربّْ العالميف. وأستغفُر اهلَل وأتوُب إليو
 

                              
 :وصحَّحو األلبانيُّ في صحيح سنف أبي داود (،2116رقـ )، 306ص ،أخرجو أبو داود في السنف (1)

1/590. 
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 :املطلب األول
 التعزيف مبفزدات البحث املهنة

قبؿ الكالـ عمى أنواع الرقابة وأىدافيا وأدلتيا وفوائدىا يحسف التعريؼ بمفردات 
فدونؾ ؛ ومبدأ المشروعيَّة )الشرعيَّة(، والنظاـ، واإلدارة، الرقابة: وىي؛ البحث الميمَّة

 بيانيا مختصرًا فيما يمي :
 . تعريف الرقابة لغًة واصطالحاً : أولً 

َوالِحْفِظ ، والِحَراَسةِ ، الُماَلَحَظةِ : بمعنى؛ تطمُؽ عمى الُمَراَقَبةِ  :الرقابُة في اللغة
وَراَقَب اهلَل َأْو َضِمْيَرُه ِفي ، َأْي َحَرَسُو َواَلَحَظوُ ؛ َرَقَبوُ : اً َوِرَقابَ ، َراَقَبُو ُمَراَقَبةً : ُيَقاؿُ ، والُمَراَعاةِ 

ِقْيُب مف أسماِء اهلل تعالى. َخاَفُو َوَخِشَيوُ : َعَمِمِو أو َأْمِرهِ  وىو الَحاِفُظ الِذي ال َيِغْيُب ؛ والرَّ
 . (1)الُمَراِقبَ : وُيَسمَّى، وُيَتاِبُعوُ وُيَراِقُبُو ، مف ُياَلِحُظ َأْمَرًا ما: وِمَف الَبَشرِ . َعْنُو َشْيءٌ 

وقد استعمميا الفقياُء ، مف الكممات الشائعة المستعممة :والرَّقَابَُة في الصطالح
إالَّ أنَّيا ، وعرَّفيا المعاصروف بتعريفاٍت متقاربة مف حيث المقصود، بمعناىا المُّغوي

 : ييمُّنا منيا ىنا؛ تختمؼ باختالؼ استعماليا ووسائميا ومجاليا وبابيا
قابة )ىي اإلشراؼ والمراجعة مف جانب سمطٍة أعمى لمتعرُّؼ عمى كيفية : أفَّ الرَّ

 .(2)(«اإلدارة»سير العمؿ داخؿ المنظَّمة 
قابُة عمى النشاط الذي تقـو بو اإلدارة لمتابعة تنفيذ السياسات ؛ أو ىي )الرَّ

يا مف ضعٍؼ حتَّى يمكف تحقيؽ والعمؿ عمى إصالح ما قد يعتري، الموضوعة وتقييميا
 . (3)األىداؼ(

                              
 .«رقب»، 364-1/363 :؛ المعجـ الوسيط5/279 :؛ لساف العرب2/427 :نظر: معجـ مقاييس المغةي (1)
 .140ص :الخدمة المدنية في المممكة العربية السعودية (2)
 .17ص، 116العدد ، الحماية القضائية لمبدأ المشروعية وتطبيقاتيا، مجمة ىيئة النيابة اإلدارية (3)
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َـّ ِطْبَقًا : إذًا فالرَّقابُة تعني )التَّحقُّؽ مف أفَّ كؿَّ شيٍء ]تصرٍُّؼ أو قراٍر[ قد ت
والمبادئ التي ُأْرِسَيْت، بقصد توضيح ، واألوامر التي أعطيت، لمُخطَّة التي اختيرت

 . (1)وتجنُّب الوقوع فييا مرًَّة أخرى(، األخطاء واالنحرافات حتَّى يمكف تصحيُحيا
 . تعريف اإلدارة لغة واصطالحاً : ثانياً 

؛ مف الكممات الُمْحَدَثِة بيذا المعنى في االستعماؿ :اإلَداِريُّ َواإِلَدارَُة في اللَُّغةِ 
 . (2)فيما أعمـ، إْذ لـ ترد بيذيف المفظيف في شيٍء مف نصوص الكتاب وال السُّنَّة

نَّما جاَء في القرآف لفُظ:   ۋ ٴۇ ۈ ۈ: في قوُؿ الَحؽّْ ُسْبَحاَنوُ  «ُتِدْيرُ »وا 

ـْ ِمْف َغْيِر : َأيْ ؛ [282: ]البقرة ۅ ۅ ۋ َتَتَداَوُلْوَنَيا َوَتَتَعاَطْوَنَيا َبْيَنُك
 . (3)َتْأِجْيِؿ َعَمى ِجَيِة التَّْدِبْيِر َواإِلْصاَلحِ 

وقد جاء في القرآف جممٌة مف اآلياِت المتضمّْنة ؛ «َدارَ »وىي مف الفعؿ الثُّاَلِثيّْ 
 . (4)لمشتقَّاِتوِ 

ـُ المَُّغِة الُمَتَقدَّْمُة كممَة  : َوتعني؛ وُمْشَتقَّاِتِيَما، «َدارَ »وَ ، «َدْورَ »وذكرت معاِج
ـَ باأَلْمِر ِفْعاًل أو َتْرَكاً  الُمَداَراُة ِفي : وِمْنوُ ، والدََّوَراُف بالشَّْيِء َوالطََّواِؼ َحْوَلوُ ، اإِلْلَزا

 .(5)اأُلُمْورِ 

                              
مقدمة في اإلدارة ؛ 129ص :ـاإلدارة والحكـ في اإلسال: نظريو  ،133ص :اإلدارة العامَّة والصناعية (1)

 .346ص: اإلسالمية
 :المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبوي؛ 265-264ص :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ: نظري (2)

 .27ص :اإلدارة في عصر الرسوؿ ؛ 2/157-158
 .322ص: مفردات ألفاظ القرآف: نظري (3)
 .265-264ص :الكريـالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف ينظر:  (4)
-503ص :؛ القاموس المحيط441-4/439 :لساف العرب؛ 216-215ص :مختار الصحاحينظر:  (5)

 .«دور»، 504
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أمَّا في الَمَعاِجـِ المَُّغِويَِّة الَحِدْيَثِة فقد وردت الَكِمَمُة َصِرْيَحًة ِبَمْعَنى: َرَعى الشَّْيَء 
ـَ َعَمْيوِ  َوَساَسُو ِبَما ُيْصِمُحُو ِإَذا َدبََّرُه : َوَأَداَرهُ . َأَحاَط ِبِيَما: َأَداَر الرَّْأَي َواأَلْمرَ : َوِمْنوُ ؛ َوَقا

 . (1)التَّْنِفْيذُ : َواإِلَداَرةُ . وَرَعاهُ 
َأْو َىْيَئًة ُتَداُر ِفْيَيا ُشُئْوُف ، َمْبَنى: َوَتْعِني؛ َجْمُع َدَواِئرَ ؛ «ُمْحَدَثةٌ »الدَّاِئَرُة : َوِمْنوُ 

، َمْنِطَقةٌ : «ُمْحَدَثةٌ »ْوَف َلْياًل. َوالُمِدْيِريَُّة الَعَسُس الِذْيَف َيُطْوفُ : «ُمْحَدَثةٌ »َوالدَّْوِريَُّة . َأْمٍر َماءَ 
َمْف َيَتَولَّى َتْصِرْيَؼ َأْمٍر ِمَف اأُلُمْوِر : «ُمْحَدَثةٌ »َوالُمِدْيُر . َأْو َىْيَئٌة َعَمى َرْأِسَيا ُمِدْيرٌ 

َداَرَتوُ   .(2)َوَنْحِوِىَما، َوُمِدْير الَمْكَتبِ ، َكُمِدْيِر الشَِّرَكةِ ؛ َواِ 
إالَّ  ،وعيد خمفائو الراشديف  وقد عرَؼ اإلسالـُ فنوَف اإلدارة منذ عيِد النبيّْ 

ُفوىا بيذا المَّفُظ واالستعماؿ نَّما استخدموا ، أفَّ الفقياء وأىؿ العمـ المتقدميف لـ يُعرّْ وا 
دارتيا ، بعض الكممات األكثر ُعْمَقًا وشموالً  واألفضؿ وضوحًا لتأدية األعماؿ وا 

صالحي ؛ «التَّْدِبْيرُ »: منيا كممة؛ كمصطمحاٍت إسالميٍَّة لإلدارة الُمَتَميَّْزةِ ؛ ا في اإلسالـوا 
، ُيْصِمُحوُ القياـ عمى الشَّْيِء بما : تعني: وىي جميعاً ؛ «اإِلَياَلُة الشَّْرِعيَّةُ »و؛ «السَّْياَسةُ »و

 . (3)وَيْرَعاهُ ، وُيَدبُّْر َأْمَرهُ 
 : اإلدارة في الصطالح الحديث وأمَّا

ًة ؛ فيختمُؼ تعريُفيا بحسب المراِد منيا إدارة »ذلؾ أفَّ اإلدارة قد تكوف خاصَّ
كاإلدارة ؛ وقد ُتَقيَُّد ببعض الجوانب والفنوف؛ «إدارة حكوميَّة»وقد تكوف عامًَّة ، «أعماؿ

                              
 :تكممة المعاجـ العربية؛ 238-237ص :المعجـ الوجيز؛ 303-302ص :المعجـ الوسيطينظر:  (1)

 .«دار»، 4/434
 .«دار»، 238-237ص :المعجـ الوجيز؛ 303-302ص :المعجـ الوسيط: نظري (2)
اإلدارة ؛ 214ص :الغياثي؛ «سوس»، 710ص :القاموس المحيط؛ 6/429 :لساف العربينظر:  (3)

اإلدارة ؛ 26ص :السياسة الشرعية عند الجويني؛ 80-78ص : 51 العدد، مجمة اإلدارة العامة، والتدبير
 .214، 24ص :الشرعية واألنظمةالمدخؿ لدراسة السياسة ؛ 61-60ص :المنيج والممارسة، اإلسالمية
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؛ واإلدارة الوظيفيَّة، واإلدارة العسكرية، واإلدارة االقتصادية، واإلدارة القضائيَّة، التنظيميَّة
 . وىكذا

وال اتّْفاؽ عمى تحديده حتَّى ، ولكؿّْ واحٍد مف ىذه اإلطالقات تعريٌؼ اصطالحيّّ 
يف فنخرج عف ، وحتَّى ال ُنِطْيُؿ بإيراد ىذه التعريفات المختمفة لإلدارة ىنا؛ بيف المختصّْ

 .(1)المقصود
)تتكوَّف مف جميع العمميات : عمى المختار بأنَّيا ،نُعرَِّف اإلدارة بمعناها العامِّ 
 . (2)التي تستيدؼ تنفيذ السّْياسة العامَّة(

أـ ، مدنيًة كانت؛ يشمُؿ مختمؼ مياديف اإلدارة؛ فيذا التعريُؼ لإلدارة عاّـّ واسعٌ 
 . (3)أـ غيرىا، أـ قضائيَّةً ، أـ عسكريَّةً ، اقتصاديةً 

يقوـُ أفراُدىا بتنفيذ الجوانب المختمفة لمعممية ىي اإلدارة التي : )أو بمعنى آخر
القياـ عمى : التي تعني. (4)وفقًا لمسيّْاسة الشرعيَّة(؛ عمى جميع المستويات، اإلدارية

 . (5)الشَّيِء بما ُيْصِمُحوُ 
دارُة القوى البشرية  :وهذا يعني أنَّ اإلدارة العامَّة في اإلسالم ـُ وا  ىي تنظي

في ظؿّْ رقابٍة واعيٍة تسير عمى حسف القياـ ، أىداؼ الدولة اإلسالميةوالماديَّة لتحقيؽ 
 . (6)باألعماؿ الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ

                              
ويمكف أف يراجع كؿُّ تعريؼ لإلدارة بحسب استخداميا والمقصود منيا في مواطنو مف كتب الفنوف  (1)

 . 18-17ص :اإلدارة والحكـ في اإلسالـ: نظريالمختمفة. و 
مماء اإلدارة عف جميور ع ،17ص :وىذا التعريؼ نقمو الدكتور الطماويُّ في مبادئ عمـ اإلدارة العامة (2)

 الحديثة.
 .28ص: اإلدارة في عصر الرسوؿ ؛ 17ص :مبادئ عمـ اإلدارة العامةينظر:  (3)
 .33ص :المنيج والممارسة، اإلدارة اإلسالمية (4)
 .29-28ص :المدخؿ لدراسة السياسة الشرعية واألنظمةينظر:  (5)
قضاء المظالـ ؛ 18ص :عمـ اإلدارة العامة مبادئ: نظري. و 24ص :د. فوزي أدىـ، اإلدارة اإلسالمية (6)

 .173-172ص :اإلدارية
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 . تعريف النظام لغًة واصطالحاً : ثالثاً 
، ْيبُ التَّْرتِ : َوالنَّْظاـُ ؛ َأْصُمُو التَّْأِلْيُؼ َوالَجْمُع َواالتَّْساؽُ  :النِّظَاُم والت َّْنِظْيُم في اللَُّغةِ 

ْمُؾ َوالَخْيُط ُيْجَمُع ِفْيِو الَخَرُز َوالمُّْؤُلؤُ  ـُ اأَلْمرِ : ُيَقاؿُ . َوالسّْ ـَ َأْمَرُه ، ِقَواُمُو َوِعَماُدهُ ؛ ِنَظا َوَنظَّ
ـُ َعَمى. َأَقاَمُو َوَرتََّبوُ ؛ َوَنَظَموُ   . (1)َوَأَناِظْيـَ ، َوَأْنِظَمةٍ ، ُنُظـٍ : َوُيْجَمُع النَّْظا

ـُ ُيْسَتَعمُؿ بمعنييف :الصطالحِ وأمَّا في  :، عاـ  ؛ فالنَّْظا  وَخاص 
التي ، مجموعة القواعد العامَّة الُمْمِزَمِة الُمْقَتِرَنِة بالجزاء :فالنِّظاُم بالمعنى العامِّ 

ـُ سموؾ األفراد في المجتمع تنظيمًا عاداًل يكفُؿ ُحِريَّات ، تضمُف الدولُة تطبيقيا بما ُيَنظّْ
 . (2)وال ُيَخاِلُؼ الشريعةَ ، وُيَحقُّْؽ النَّفَع العاَـّ ، األفراد

ويمكُف ؛ فيو حكـٌ تقتضيو السّْياسُة الشرعيَّةُ  :وأمَّا النِّظاُم بالمعنى الخاصِّ 
بأنَُّو ما َيَضُعُو أولو األمر مف التَّْنِظْيَمات واألوامر واألحكاـ : تعريفو بيذا االعتبار
ويجُب اتّْباُعَيا بما ، تيِدُؼ لتنظيـ أمٍر معيٍَّف في مجاٍؿ معيَّفٍ والتي ، الَمُنْوَطِة بالمصمحة
 . (3)ال ُيَخاِلُؼ الشريعة

ما ُيْصِدُرُه وليُّ األمر مف أنظمٍة لتحقيؽ  :والمقصوُد باألنظمة الَمْرِعيَّةِ 
 .(4)بما ال يتعارُض مع أحكاـ الشريعة، وَدْرِء المفسدة، المصمحة

 . تعريف مبدأ المشروعيَّة )الشرعيَّة( لغًة واصطالحاً : رابعاً 

                              
 :تاج العروس؛ 16/56 :لساف العرب؛ 5/443 :معجـ مقاييس المغة؛ 5/2041 :الصحاحينظر:  (1)

 .«نظـ»، 2/933 :المعجـ الوسيط؛ 9/77
 .12ص :د. محمد سويمـ، المدخؿ لدراسة األنظمة: نظر قريبًا مف ىذاي (2)
المدخؿ لدراسة ؛ 6ص :المدخؿ لألنظمة والحقوؽ في المممكة؛ 3/11 :تفسير المنار: قريبًا مف ىذا نظري (3)

 .10ص :العمـو القانونيَّة
الكاشؼ في شرح نظاـ المرافعات الشرعية ؛ مف النظاـ األساسيّْ لمحكـ بالمممكة 48 نظر المادةي (4)

 . 16، 1/13 السعودي
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كالىما منسوباف ومشتقَّاف مف أصٍؿ  :في اللَُّغة «الَمْشروِعيَّةَ »و «الشَّرِعيَّة»
وُيْطَمُؽ عمى ما ، وىي الطَِّرْيُؽ الَواِضُح الُمْسَتِقْيـُ ؛ وىو الشَّْرُع أو الشَِّريَعُة والشّْْرَعةُ ؛ واحدٍ 

َما َسوََّغُو : والَمْشُرْوعُ . وأَمَرُىـ بو مف األحكاـِ ، تعالى لعباده وسفَّ مف الدّْيفَشَرَعُو اهلل 
  .(1)فكالىما بمعنى واحدٍ ؛ وجاء بو وأمر، الشَّاِرُع وشَرَعوُ 

التزاـ كؿ   :فُيقَصُد بمبدأ المشروعيَّة في النِّظام اإلسالمي؛ وأمَّا في الصطالح
بأحكاـ الشريعة اإلسالميَّة المستمدة مف مصادر التشريع مف الحاكـ والمحكـو في الدولة 

 . (2)واألنظمة المرعيَّة التي ُيصِدرُىا وليُّ األمر بما ال يخالؼ أحكاـ الشريعة، اإلسالميّْ 
 «اإلداريَّة»وفي مقدّْمتيـ السمطة التنفيذيَّة ، وىذا يعني خضوع والتزاـ الجميع

الَمْرِعيَّة الصادرة عف وليّْ األمر بما ال يتعارض  واألنظمة، بأحكاـ الشريعة اإلسالميَّة
أو خضوع ، بسيادة القانوف :القوانين الوضعيَّةوىو ما ُيَعبَُّر عنو في ؛ مع الكتاب والسنة

فاتيا وقراراتيا بحيث ال تتصرَّؼ ، والتزاـ الجية اإلداريَّة لألحكاـ القانونيَّة في جميع تصرُّ
 . (3)فًا أو أصدرت قرارًا مخالفًا ليا كاف باطالً ولو تصرَّفت تصرُّ ، إالَّ وفقيا

  

                              
المعجـ ؛ 946ص :القاموس المحيط؛ 87-7/86 :لساف العرب؛ 450ص :مفردات ألفاظ القرآفينظر:  (1)

 .«شرع» جميعيا، 1/479 :الوسيط
مبدأ المشروعية وضوابط خضوع ؛ 224ص :مبدأ المشروعيَّة في النظاـ اإلسالمي: نظر قريبًا مف ىذاي (2)

سي لمحكـ في مف النظاـ األسا 48، 8، 7، 1 المواد رقـ؛ 79ص :الدولة لمقانوف في الفقو اإلسالمي
 المادة األولى مف نظاـ المرافعات أماـ ديواف المظالـ في المممكة.؛ المممكة

القضاء ؛ 11ص :القضاء اإلداري وتطبيقاتو في المممكة؛ 1/19 :د. الطماوي، القضاء اإلداريينظر:  (3)
وخضوع مبدأ المشروعية ؛ 1/12 :د. عبد الوىاب، القضاء اإلداري؛ 16-15ص :د. الحمو، اإلداري

 .5ص :الدولة لمقانوف
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 : املطلب الثاني
 أهنيَّة الزقابة اإلدارية وتعداد أنواعها

َمانات لتطبيؽ مبدأ  قابُة عمى أعماؿ اإلدارة أحد أىْـّ الوسائؿ والضَّ ُتَمثُّْؿ الرَّ
ياتيـ، الذي يضمف حقوؽ األفراد، المشروعيَّة ويؤدّْي إلى االستقرار ، ويحافظ عمى ُحرّْ

فعف طريقيا تُْنَجُز ؛ وىي مف المياْـّ األساسية لمقيادة اإلدارية النَّاجحة، اإلداريّْ 
وُيَتأكَّد مف مدى احترامو في جميع ، وتَُقاُس درجة كفاءة الجياز اإلداريّْ ، األىداؼ

فاتو لمبدأ المشروعيَّة أو االنحراؼ ، طةوعدـ التََّعسُّؼ في استخداـ السم، أعمالو وتصرُّ
بيدؼ تصحيحيا ؛ أو الخطأ والمخالفة في التصرُّفات والقرارات التي ُتصدرىا اإلدارة، بيا

 . (1)وموافقتيا لمبدأ المشروعيَّة
تسعى إلى التأكُّد ، شرعَيٌة متنوّْعةٌ ، رقابٌة شاممةٌ  والرَّقابة في اإلدارة اإلسالميَّة

الُمراد تنفيُذىا أو الُمَنفَّذة قد تمَّت فعاًل وفؽ واألعماؿ ، مف أفَّ األىداؼ المرسومة
 . (2)واألنظمة الَمْرِعيَّة، المعايير والضوابط الشرعيَّة

 وهذه الرَّقابُة تتضمَّن ثالثة أموٍر أساسيٍَّة هي :
قابة مف إنجاز أىداؼ الُمَنظَّمة اإلداريَّة لمخطة  :األول تأكُّد سمطة الرَّ

 . التنفيذ ومدى الكفاية في، الموضوعة
ة التصرُّفات اإلداريَّة في أثناء التنفيذ :الثاني والكشؼ عمَّا ، االطمئناف إلى صحَّ

 . لتجنُّبو مستقبالً ؛ ومعرفة السبب، وقع مف خطٍأ وانحراؼٍ 

                              
 د. أدىـ، اإلدارة اإلسالمية؛ 343ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّة؛ 504ص :أصوؿ اإلدارة العامَّةينظر:  (1)

 .129ص :أبو العثـ، القضاء اإلداري؛ 76-1/75 :د. عبد الوىاب، القضاء اإلداري؛ 295ص
 .191ص :المنيج والممارسة، اإلدارة اإلسالميةينظر:  (2)
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، التحقُّؽ مف مشروعيَّة األعماؿ اإلداريَّة التي تمَّت أثناء التنفيذ :الثالث
َـّ إنجاُز األىداؼ، والقرارات النافذةومطابقتيا لمشريعة واألنظمة  وتحقيؽ الُخطَّة ، حتَّى َيِت
 . .(1)في إطار المشروعيَّة الكاممة

، عف طريؽ جممٍة مف األساليب والطُُّرؽ الُمَتَنوَّْعة وتَِتمُّ الرَّقابُة ألعمال اإلدارة
قامة ، والشكاوى والسِّْجالَّت والتقارير اإلداريَّة، تتمثَّؿ في الُماَلَحَظِة والتَّْفِتْيش اإلداريّْ  وا 

وكؿّّ يأخُذ باألسموب المالئـ ، الحدود واألوامر واإلجراءات وفؽ النّْظاـ، والنَّْقد والمَّْوـِ 
 . (2)لطبيعة نشاطو

قابُة اإلداريَُّة إلى ستة أنواٍع ميمةٍ  : ىي؛ ولشموليَّة النظاـ اإلسالمي تتنوَّع فيو الرَّ
، والرقابُة السياسية، «الرقابُة الشعبيَّةُ »ورقابُة الحسبة ، لرقابُة الذَّاتيَّةُ وا، الرقابُة الربَّانيَّةُ 
فدونؾ التعريؼ الموجز بيذه األنواع مف الرقابة في ، والرقابُة القضائية، والرقابُة اإلداريَّةُ 
 المطالب التالية:

  

                              
 .296ص :أدىـ ؛ اإلدارة اإلسالمية، د.348ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّةينظر:  (1)
اإلدارة ؛ 358ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّة؛ 593ص :اإلدارة العامة في النظرية والممارسةينظر:  (2)

 .302ص :د. أدىـ، اإلسالمية
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 : املطلب الثالث
 الزَّقابُة الزَّبَّاِنيَّة

قابة الُعْمِويَّة :وُتَسمَّى، الرَّبَّانِيَّةُ الرَّقابُة  وىي رقابُة اهلل تعالى عمى خمقو ؛ الرَّ
فاتيـ، فاهلل سبحانو رقيٌب عمى جميع خمقو؛ وعباده ال تخفى عميو منيـ ، وجميع تصرُّ
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى. ]األحزاب[ گ گ گ ک ک ک ک: قاؿ تعالى؛ خافيةٌ 

 حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 . ]يونس[ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ
ـْ َتُكْف : قاؿ وفي الصحيح أفَّ النبيَّ  )اإِلْحَساُف َأْف َتْعُبَد اهلَل َكَأنََّؾ َتَراُه، َفِإْف َل

 .(1)َتَراُه َفِإنَُّو َيَراَؾ(
قابة في اإلدارة اإلسالميَّة بانيَّة ىي أساُس الرَّ قابة الرَّ حياة المسمـ بؿ في ، والرَّ

، وباِعُثيا التقوى واإليماُف باهلل سبحانو، مصدرىا اهلُل ، ألنَّيا رقابٌة َأَزِليٌَّة دائمةٌ ؛ كمّْيا
فكمَّما قوي إيماُف العبد ، وعممو بنواياىـ، واليقيف بعمـ اهلل واطّْالعو عمى أعماؿ خمقو

  .(2)فًا مف عقابووخو ، طمعًا في ثوابو؛ زادت رقابُتُو هلل في كؿّْ ما يأتي ويذر
 . ليست بحاجٍة إلى كثير شرٍح وبيافٍ ، وىي رقابٌة واضحٌة ساميةٌ 

حيف يستشعر ىذه ، أيًَّا كانت وظيفتو في اإلسالـ، وال ريب أفَّ الموظَّؼ اإلداريَّ 
مراقٌب لو في ، ال تخفى عميو منو خافيةٌ ، ويعمـ أف اهلل ُمطَِّمٌع عميو، ويوقف بيا، الرقابة
فاً ، صغيرٍة وكبيرٍة مف أعمالو وأقوالوكؿّْ  أو ُيْصِدَر ، سيحرُص عمى أالَّ يتصرَّؼ تصرُّ
وأف تكوف ، ألنَّو سُيَحاَسُب عميو أماـ اهلل تعالى؛ أو يعمؿ عماًل مخالفًا لمشريعة، قراراً 

فاتو جميعًا موافقًة لشرع اهلل  . أعماُلُو وتصرُّ
 

                              
 .(8برقـ )، 25ص :ومسمـٌ في صحيحو (،50) برقـ، 2ص :أخرجو البخاريُّ في صحيحو (1)
 .114-113ص :الفكر اإلداري في اإلسالـ وانعكاساتو عمى اإلدارة التربوية: نظر في الرقابة الربانيةي (2)
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 املطلب الزابع: 
 الزَّقابُة الذَّاِتيَّة

بَّاِنيَّة قابة الرَّ )رقابُة : وُتَعرَُّؼ بأنَّيا، وثمرٌة مف ثمارىا، وىي رقابٌة نابعٌة مف الرَّ
ٌؿ ، الموظَّؼ عمى نفسو مؤمنًا ومستشعرًا رقابة اهلل تعالى عميو وأفَّ ما يقولو ويعممو ُمَسجَّ

(وَيِزُنيا بميزاف الشرع اإلسال، لذا فيو يراجع أقوالو وأعمالو؛ لو أو عميو  .(1)ميّْ
، وسعيًا إلى مرضاتو، خشية غضب اهلل، فيي رقابة الضمير الحيّْ داخؿ المسمـ

ذا كاف ضمير المسمـ مسيطرًا عمى أعمالو وأقوالو، وعماًل عمى راحة النفس وفكره ، وا 
فاتو قابة اإلدارية؛ وتصرُّ لعدـ الحاجة ؛ ورقابة القضاء تتقمَُّص ، ورقابة المجتمع، فإفَّ الرَّ

 . (2)إلييا
فات الفريدة الُمَميَّْزة لممسمـ قابة الذَّاِتيَّة مف الصّْ تشمُؿ األعماؿ اإلداريَّة ، والرَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄَد لعبادة اهلل: جِ ذلؾ أفَّ اإلنساف ِإنَّما وُ ؛ وغيرىا

 ڤ ڤ ڤ؛ وُحِوَسب عميو، وىو ال يقوؿ قواًل وال يفعؿ فعاًل إالَّ ُأْحِصَي عميو؛ ]الذاريات[

بما فييا ، وبالتالي فيو يستشعُر أفَّ كؿَّ عمٍؿ مف أعمالو؛ ]ؽ[ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
مدى طاعتو وامتثالو لألوامر واجتنابو ، ابتالٌء مف اهلل تعالى لو ليعرؼ، األعماؿ اإلداريَّة

 .(3)وىو محاسٌب عميو أماـ اهلل تعالى، لمنَّواىي
ؿٍ  قابُة مف قبؿ الموظَّؼ ذاتو دوف تدخُّ وتقوـُ عمى أساس ، خارجي   تجري ىذه الرَّ

دؽ فيحاسُب نفسو عمى كؿّْ أعمالو ؛ واألمانة، واإلخالص، والعدؿ، والنََّزاَىة، الصّْ
فاتو سرًَّا وعالنيةً  قابة البشريَّة، وتصرُّ ألنَّو ُيَراِقُب اهلُل ؛ وتصُغُر أمامُو جميُع أنواع الرَّ

                              
 .92ص :د. الضحياف، الرقابة اإلدارية (1)
 . 100ص :المنيج اإلسالمي في إدارة األعماؿ؛ 359ص :مقدمة في اإلدارة اإلسالميةينظر:  (2)
 . 128ص :النموذج اإلسالمي في اإلدارة؛ 360ص :مقدمة في اإلدارة اإلسالميةينظر:  (3)



 

 838 

10 

 ڈ ڎ؛ (1)ُمَحاِسٌب لو عمييا، لوُمَراِقٌب ألعما، ويعمـ أنَّو ُمطَِّمٌع عميو، َتعالى

 . ]الزلزلة[ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
قابة في اإلسالـ قابة أىَـّ أنواع الرَّ ألنَّيا رقابٌة ِتْمَقائيٌَّة تنبُع مف ؛ وُتْعَتَبُر ىذه الرَّ

 وىذه، وىذا ال يوجُد في األنظمة الوضعيَّة عمى اإلطالؽ، الَواِزِع الدّْْيِنيّْ لدى الموظَّؼ
قابة  حيث يقـو ؛ ىي خطُّ الدّْفاع األوؿ في مواجية االنحراؼ اإلداريّْ  -عمى الحقيقة–الرَّ

فاتو اإلداريَّة التي قاـ بيا، ليتَحقَّؽ بنفسو مف  الموظَُّؼ بإعادة النَّظر في أعمالو وتصرُّ
 . (2)مدى مشروعيَّتيا، وعدـ مخالفتيا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية واألنظمة الَمْرِعيَّة

قابة في ضمير المسمـ ونفسو كثيرٌة  ونصوُص الكتاب والسُّنَّة التي تَُنمّْي ىذه الرَّ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ: غير أفَّ مف أبرزىا قوؿ الحؽّْ سبحانو، مشيورةٌ 
ـْ َراعٍ وقوؿ الُمصطفى . ]النساء[ ـْ َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو(، : )َأاَل ُكمُُّك َوُكمُُّك

(3) . 
ـُ  ىو : )الرَّاِعي: ىػ( رحمو اهللُ 676أبو زكريا يحيى بف شرؼ النََّوِويُّ )قاؿ اإلما

أفَّ كؿَّ مف كاف : ففيو، وما ىو تحت نظره، الَحاِفُظ الُمْؤَتَمُف الُمْمَتِزـُ صالَح ما قاـَ عميو
تحت نظره شيٌء فيو ُمَطاَلٌب بالعدؿ فيو، والقياـ بمصالحو في دينو ودنياه 

 . (4)وُمَتَعمََّقاِتو(
  

                              
 . 360ص :مقدمة في اإلدارة اإلسالمية؛ 132-131ص :الضحياف. د، اإلدارة والحكـ في اإلسالـ (1)
 :اإلسالميالرقابة اإلدارية في النظاـ اإلداري ؛ 285، 67ص :الضحياف. د، الرقابة اإلداريةينظر:  (2)

 . 246-245ص
برقـ ،  820ص :ومسمـٌ في صحيحو (،7138) برقـ،  1229ص :أخرجو البخاريُّ في صحيحو (3)

(1829) . 
 . 4/529 :شرح النووي عمى صحيح مسمـ (4)
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 املطلب اخلامس: 
 «الزَّقابُة الشَّْعِبيَُّة»رقابة احلسبة 

والنيي عف المنكر إذا ظَيَر ، األمر بالمعروؼ إذا ظَيَر َتْرُكوُ  :ويُ ْقَصُد بها
صالٌح بيف الناس، ونيٌي عف منكرٍ ، أمٌر بمعروؼٍ : أو ،(1)ِفْعُموُ   . (2)وا 

ـُ عبُد الرحمف بُف محمَّد بف  : ىػ(، رحمو اهللُ 808َخْمُدْوَف اإِلْشِبْيِميُّ )وقاؿ اإلما
الذي ىو فرٌض عمى ، مف باِب األمِر بالمعروِؼ والنَّيي عف الُمْنَكرِ ، )َوِىي َوِظْيَفٌة ديِنيَّةٌ 

 .(3)فَيَتَعيَُّف فرُضُو عميو(، ُيَعيُّْف لذلؾ َمْف يراُه َأْىاًل َلوُ ، الَقائـِ بُأُمور المسمميف
بنفسو في  وقد توالَّىا النبيُّ ، مٌة في عمـو والية القاضيوىي في األصؿ داخ

 :(4)وتوالَّىا خمفاُؤُه مف بعده، مسائؿ
ـْ وِشَراِئِيـ، يطوُؼ في السُّوؽِ  فكاف  وُيَراِقُب ، ويتفقَُّد أحواَؿ النَّاِس في َبْيِعِي

ُو الصحابة إلى ، منياوُيَحذُّْر ، وَيْمَنُع الِغشَّ والُمَخاَلَفاِت في البيوعِ ، أْسَعاَرُىـ وُيَوجّْ
وىذا ىو ؛ وينيى عف المنكرات، ويأمُر بالصالة والمعروؼ، المعامالت الصحيحة
ـُ عمِؿ الُمْحَتِسبِ  َصِمْي
(5) . 

َمرَّ َعَمى ُصْبَرِة  َأفَّ رسوَؿ اهلِل  ما رواه أبو ُىَرْيَرَة : ومن أخباره في هذا
؟(: َفَقاؿَ ، َفَناَلْت َأَصاِبُعُو َبَمالً ، َفَأْدَخَؿ َيَدُه ِفْيَيا، َطَعاـٍ  : َقاؿَ . )َما َىَذا َيا َصاِحَب الطََّعاـِ

)َأَفاَل َجَعْمَتُو َفْوَؽ الطََّعاـِ َكْي َيَراُه النَّاُس؟! َمْف َغشَّ : َأَصاَبْتُو السََّماُء َيا َرُسْوَؿ اهلِل! َقاؿَ 
 .(6)َفَمْيَس ِمنَّي(

                              
 . 391ص :الماوردي، األحكاـ السمطانية (1)
 . 6ص :نياية الرُّتبة في طمب الحسبةينظر:  (2)
 . 1/238 :المقدمة (3)
 . 152، 131ص :التنظيـ القضائي في الفقو اإلسالمي والنظاـ السعوديينظر:  (4)
 . 22-15ص :الحسبة في اإلسالـينظر:  (5)
 . (102) برقـ،  58ص :أخرجو مسمـٌ في صحيحو (6)
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ـَ ِفي َأْعَمى السُّْوؽِ : َقاؿَ   وَعْف َعْبِد اهلِل بف ُعَمرَ  ، )َكاُنوا َيْبَتاُعْوَف الطََّعا
ـْ َرُسْوُؿ اهلِل ، َفَيِبْيُعْوَنُو ِفي َمَكاِنوِ   .(1)َأْف َيِبْيُعْوُه ِفي َمَكاِنِو َحتَّى َيْنُقُمْوُه( َفَنَياُى

ـُ ابُف عبد البرّْ رحمو اهلُل أفَّ النبيَّ  استعمَؿ سعيَد بف سعيد بف  وذكر اإلما
فممَّا خرج إلى الطائؼ خرج معو ، عمى سوؽ مكَّة بعد الَفْتحِ  الَعاِص بف ُأَميََّة القرشيَّ 

 .(2)فاْسُتْشِيدَ 
حتَّى ُعِرَؼ قضاء الحسبة فصار ؛ وىكذا سار خمفاؤه الراشدوف ومف بعدىـ
د األندلس والمغرب بقاضي وفي بال، قضاًء مستقالِّ معروفًا في بالد المشرؽ بيذا االسـ

وَتَفقُّد ِمْكَياٍؿ ، وَخِدْيَعةٍ ، ألفَّ أكثر نظره إنَّما كاف يجري في اأَلْسَواِؽ مف غش  ؛ السوؽ
َصاِحَب : فكاف ُيَسمَّى، وأمَّا في بالد الَمْشِرِؽ اإلسالميّْ ، وما َشاَبَو ذلؾ، وِمْيَزافٍ 
 . (3)الِحْسَبةِ 

، ومعو مواِزْيُنُو وَأْعَواُنوُ ، َيُمرُّ عمى األسواؽ راكباً )وكاف صاحُب ىذه الوظيفة 
َمع إذا كانت ىذه البطاقاُت ، وَيْمَتِحُف األسعارَ ، َفَيِزُف الُخْبزَ  وُيَراِقُب الِبَطاَقات عمى السّْ

ُعِيَدْت فإف ، وقد ُيْرِسُؿ الُمْحَتِسُب إلى البائع َمْف َيْمَتِحُنُو ِسرَّاً ، ُتْوَضُع عمى الخبز والمَّحـ
 . ِعْبَرًة وزاِجَرًا لغيره ليكوفَ  ؛(4)فإف لـ َيْرَتِدْع ُنِفَي مف البمد(، عميو ِخَياَنٌة ُضِربَ 

قابة اإلداريَّة عمى ىذه الجيات  . وىذه في الحقيقة ىي أعماؿ الرَّ

                              
 . (1527) برقـ، 662ص :ومسمـٌ في صحيحو (،2167) برقـ،  346ص :أخرجو البخاريُّ في صحيحو (1)
 . 7/78 :البداية والنياية: نظريو . 621ص :االستيعاب (2)
 :أخبار القضاة؛ 3/182 :الطبقات الكبرى؛ 4/262 :الروض األنؼ؛ 2/661 :السيرة النبويةينظر:  (3)

 :تاريخ األمـ اإلسالميَّة؛ وما بعدىا 394، 391، 149ص :الماوردي، األحكاـ السمطانية؛ 2/196
 :مشرفة. د، القضاء في اإلسالـ؛ وما بعدىا 26ص :اإلدارة اإلسالميَّة؛ 51، 49، 2/26؛ 1/170

 . 300-1/299 :الدولة األموية؛ 223ص :اإلدارة في العصر األمويّْ ؛ 105-101ص
 . 3/18 :ظير اإلسالـ (4)
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قابة عمى الُمْحَتِسِب الرَّسمي  ومف عظمة اإلسالـ وروعتو أنَّو لـ يقصر ىذه الرَّ
نَّما جعميا حقًَّا مشروعًا لكؿ مسمـٍ ، الذي ُيَعيَُّف مف قبؿ الدولة بحدوٍد ، بؿ واجبًا عميو، وا 

 . (1)وحاالٍت معروفٍة عند أىؿ العمـ بشروطيا وضوابطيا، ُمَعيَّنةٍ 
 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ: قاؿ اهلل تعالى

ـْ : قاؿ وفي الصَّحيح أنَّو . ]آؿ عمراف[ ۀ ۀ ڻ ڻ )َمْف َرَأى ِمْنُك
ـْ َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنوِ ، ُمْنَكَرًا َفْمُيَغيّْْرُه ِبَيِدهِ  ـْ َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبوِ ، َفِإْف َل َوَذِلَؾ َأْضَعُؼ ؛ َفِإْف َل

يَماِف(  . (2)اإلِْ
كنظاـٍ رقابي  في الدولة اإلسالميَّة َتْسَتْيِدُؼ الِحَفاَظ عمى الشرعيَّة  )فالِحْسَبةُ 

سواء كانوا ، َتْقِوْيَمًا لسموؾ األفراد؛ والنيي عف المنكر، اإلسالميَّة في األمر بالمعروؼ
 . (3)وىو ما ُيقابؿ دور الُمدَِّعي العاْـّ في ]بعض الدوؿ[(، موظَّفيف أـ مواطنيف عاديّْيف

قابة داخؿ الدولةوقد أ ؛ خذ النّْظاـ السعوديّْ بمبدأ االحتساب كنوٍع مف أنواع الرَّ
)تحمي الدولة : ( مف النظاـ األساسيّْ لمحكـ في المممكة عمى أف23نصَّت المادة )
  .وتقـو بواجب الدعوة إلى اهلل(، وتأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر، عقيدة اإلسالـ

قـو المجتمع السعودي عمى أساس اعتصاـ أفراده )ي: ( منو11وجاء في المادة )
  .وعدـ تفرُّقيـ(، والتكافؿ فيما بينيـ، وتعاونيـ عمى البر والتقوى، بحبؿ اهلل

( مف نظاـ تنظيـ الرئاسة العامة لييئة األمر بالمعروؼ 6وجاء في المادة )
األمر بالمعروؼ )تختصُّ الييئة وفقًا ليذا التنظيـ بواجب : والنيي عف المنكر بالمممكة

وخمفائو  مقتديًة في ذلؾ بسيرة الرسوؿ ، والدعوة إليو بالرّْفؽ والمّْيف، والنيي عف المنكر

                              
؛ 411-391ص :الماوردي، األحكاـ السمطانية: نظر في أنواع المحتسب والفرؽ بينيما وشروطيماي (1)

 . 62-60ص :أصوؿ الحسبة في اإلسالـ؛ 288-285ص :يعمىأبو ، األحكاـ السمطانية
 . (49) برقـ، 42ص :أخرجو مسمـٌ في صحيحو (2)
 . 453ص :مبادئ وأىداؼ التخطيط اإلداري في النظاـ اإلسالمي (3)
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ة في ، مع استيداؼ المقاصد الشرعية، الراشديف مف بعده واإلسياـ مع الجيات المختصَّ
  .وبياف أضرارىا عمى األسرة والمجتمع(، مكافحة المخدرات

)تتولَّى الييئة تقديـ البالغات : ( مف نظاميا7المادة ) ( مف1وجاء في الفقرة )
في شأف ما يظير ليا مف مخالفاٍت أثناء مزاولتيا الختصاصيا المنصوص عميو في 

إلى الشرطة أو اإلدارة العامَّة ، ( مف ىذا التنظيـ بمذكرات إبالٍغ رسميَّةٍ 6المادة )
  .(...-بحسب االختصاص–لمكافحة المخدَّرات 
أمَّا الُمحتسب الُمَتطّْوع فمكؿّْ واحٍد ، حيث المحتسب الرَّسمي في المممكةىذا مف 

بموجب ، في المجتمع الحؽُّ في اإلنكار واإلبالغ عمَّا يراه مف مخالفاٍت إداريٍَّة أو شرعيَّةٍ 
نصوص النظاـ األساسيّْ لمحكـ في المممكة التي تجعؿ مف الكتاب والسَّنة دستورًا ليذه 

غير أفَّ ، ويأخذوف بيا، ع والة األمر في ىذه البالد الذيف يقبموف النَّصيحةوواق، البالد
وال يتجاوز حدود ، اآلمر بالمعروؼ والناىي عف المنكر يجب أف يتقيَّد باآلداب الشرعيَّة

لة لو شرعاً   . اإلنكار الُمَخوَّ
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 املطلب السادس: 
 الزَّقابُة السِّياسيَُّة

قابة  :ويُ ْقَصُد بها التي ُيماِرُسيا الرأي العاُـّ والمجالس الَبْرَلَماِنيَُّة عمى أعماؿ الرَّ
ومدى خضوعيا لمشرعيَّة ، لمتأكُّد مف انتظاـ سير المرافؽ العامَّة، السمطة التنفيذيَّة

 .(1)والكشؼ عف األخطاء والمخالفات والمطالبة بتصحيحيا، والنظاـ
قابة تختمؼ في مظاىرىا ومداىا مف نظ فقد ُتْعَطى في بعض ؛ اـٍ آلخروىذه الرَّ

الدوؿ لألحزاب والتنظيمات السّْياسيَّة التي تقـو بدور ىاـ  في مراقبة ىيئات ومنظَّمات 
قابة في رقابة الرَّأي العاْـّ مف قبؿ . الجياز اإلداريّْ في الدولة وقد تظير ىذه الرَّ

ي اإلصالح عف طريؽ وُيَشاركوف بآرائيـ ف، المواطنيف الذيف يراقبوف أجيزة اإلدارة
 . وسائؿ اإلعالـ المختمفة

قابة في رقابة المجالس النّْيابيَّة أو الَبْرَلَماِنيَّة أو مجالس  وأكثر ما تظير ىذه الرَّ
تتدرَّج مف إمكاف طرح موضوع عاـ  ، حيث تتَّخذ رقابتيـ مظاىر متعدّْدة؛ الشورى

وتوجيو األسئمة ، ومحاسبتيـ، ـإلى استدعاء الوزراء ومقابمتي، لممناقشة واالستفتاء
إلى سحب الثّْقة مف الوزير أو ، واالستجوابات فيما يتعمَّؽ باألعماؿ غير المشروعية

 .(2)مع ما يتبع ذلؾ مف إسقاط الوزارة أو استقالة الوزير، الوزارة بأكمميا
قابة تتأثَّر بالنظاـ السّْياسيّْ المعتمد في الدولة ما تبرُز وليذا فيي أكثر ؛ وىذه الرَّ

وتُِفْيُد في األنظمة الَبْرَلَماِنيَّة التي تكوف الحكومة فييا مسئولًة أماـ الَبْرَلَماِف عف أخطائيا 

                              
، القضاء اإلداري؛ 63ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري؛ 367ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّةينظر:  (1)

 . 1/137 :موسوعة القضاء اإلداري؛ 79ص :الظاىر. د
القضاء ؛ 373-367ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّة: نظر في مظاىر الرقابة السياسية وصورىاي (2)

 :موسوعة القضاء اإلداري؛ 82-81ص :الظاىر. د، القضاء اإلداري؛ 63ص :ماجد الحمو. د، اإلداري
1/137-138 . 
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قابة عمى الحكاـ مف خالؿ ، وتجاوزاتيا وُتعطى فييا األحزاب السّْياسيَّة حؽَّ ممارسة الرَّ
المتنوّْعة في الدولة  ومشاركتيا في المجالس، تنظيماتيا ومبادئيا السياسية واالجتماعية

مجمس الدولة( وانتياًء ، مجمس الوزراء، بدءًا مف مجالس الَبْرَلَماِف )مجمس األمَّة
 . (1)بالمجالس البمدية والنَّقابيَّة واالتحاديَّة وغيرىا

ئاسيّْ  ، القائـ عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات؛ عمى خالؼ النّْظاـ الممكيّْ أو الرّْ
قابة يكوف ضعيفاً ، ء أماـ رئيس الدولة فقطفتكوف مسئولية الوزرا ، وليذا فإفَّ دور ىذه الرَّ

ة ؛ إالَّ ما تمنحو بعُض الحكومات بنفسيا مف رقابٍة محدودٍة وُمَنظَّمٍة لممجالس المختصَّ
 . (2)كمجمس الشورى

قابة السّْياسيَّة في بعض الدوؿ وأىميَّتو إالَّ أنَّيا عمى ، وميما قيؿ عف دور الرَّ
ياتيـ ضدَّ تعسُّؼ ، قة رقابٌة غير فاعمةٍ الحقي ال ُتَحقُّْؽ الحماية الكافية لحقوؽ األفراد وُحرّْ
قابة رقابٌة عامَّة؛ وانتياكاتيا لمبدأ المشروعيَّة، اإلدارة ال تنصبُّ عمى العمؿ ، ألفَّ ىذه الرَّ

ر إلغاءه أو التعويض عنو؛ غير المشروع ذاتو قابتيف اإلداريَّة كما ىو الحاؿ في الرَّ ؛ لتَُقرّْ
إضافًة إلى ، بؿ تكتفي في الغالب بعقاب مصدر العمؿ المخالؼ لمنظاـ فقط، والقضائيَّة

ـُ بيا العمؿ الَبْرَلَماِنيُّ في العادة  فقات الِحْزِبيَّة التي يتَِّس االعتبارات السياسيَّة والصَّ
 . (3)والواقع

ويقـو عمى  ،السعودية مَلِكي   وعلى الرَّغم من أنَّ النِّظام في المملكة العربية
فيو مرجع السمطات في ؛ والممؾ بيده السّْياسة العامَّة لمدولة، مبدأ الفصؿ بيف السُّمطات

                              
القضاء اإلداري ؛ 25ص :القضاء اإلداري في فمسطيف؛ 63ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)

 . 64ص :بسيوني. د، المبناني
 . 63ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (2)
، القضاء اإلداري؛ 1/139 :موسوعة القضاء اإلداري؛ 63ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (3)

 . 228ص :إبراىيـ شيحا. د
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؛ وجميع الوزراء في الدولة مسئولوف أمامو، والمسئوؿ األوؿ عف سياسة الدولة، الدولة
. األساسيّْ لمحكـ( مف النظاـ 58، 57، 56، 55، 44، 5): وفؽ ما نصَّت عميو المواد

 . ( مف نظاـ مجمس الوزراء29، 24، 19، 10والمواد )
قابة  إلَّ أنَّ النظام السعوديَّ أعطى مجلس الشورى دورًا ميمًَّا في ممارسة الرَّ

حيث نصَّت المادُة الخامسة عشرة مف نظاـ مجمس الشورى عمى ؛ السّْياسيَّة في المممكة
السّْياسات العامَّة لمدولة التي ُتحاُؿ إليو مف رئيس )ُيبدي مجمس الشورى الرأي في : أف

 ولو عمى وجو الخصوص ما يمي :، مجمس الوزراء
بداء الرأي حوليا، مناقشة الخطة العامَّة لمتنمية االقتصادية واالجتماعيَّة -أ  . وا 

، واالتفاقيات الدولية، واالمتيازات، والمعاىدات، دراسة األنظمة والموائح -ب
 . ما يراه بشأنياواقتراح 

واألجيزُة ، مناقشة التقارير السنويَّة التي تقدُّْميا الوزارات -د. تفسير األنظمة -ج
 . واقتراح ما يراه حياليا(، الحكوميَُّة األخرى

ولمجمس الشورى حؽُّ استدعاء المسؤوليف الحكوميّْيف ومناقشتيـ وعمى رأسيـ 
عمى رئيس مجمس الشورى أف يرفع لرئيس  )): ( مف نظامو22كما في المادة )؛ الوزراءُ 

مجمس الوزراء بطمب حضور أيّْ مسؤوؿ حكومي جمسات مجمس الشورى إذا كاف 
المجمس يناقش أمورًا تتعمؽ باختصاصاتيا ولو الَحؽُّ في النقاش دوف أف يكوف لو حؽ 

 ((.التصويت
جيات ولو حؽُّ طمِب الوثائؽ والبيانات التي يحتاُجيا ألداء ميمَّتو مف ال

وفؽ ما نصَّت عميو المادة ؛ ويرى أنَّيا ضرورية لتسييؿ سير أعمالو، الحكوميَّة المختمفة
 . الرابعة والعشروف مف نظامو
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 : املطلب السابع
 الزَّقابُة اإلَداِريَُّة

العمؿ الذي تقـو بو السمطة اإلداريَّة لمتابعة تنفيذ السّْياسات : وُيْقَصُد بها
صالح األخطاء التي قد تمحؽ بيا، وتقييميا، المرسومة وتحقيؽ ، بيدؼ إتقاف العمؿ، وا 

 . (1)وعدـ مخالفتيا لألنظمة، وضماف مشروعيَّة األعماؿ اإلدارية، الصالح العاْـّ 
ُتَعدُّ أساس القيادة اإلدارية ، وىي رقابٌة ميمٌَّة وفاعمٌة في مكافحة الفساد اإلداريّْ 

يتأكَّد مف خالليا مف ممارسة الموظفيف أعماليـ بأمانٍة التي ، الناجحة وأىَـّ وظائفيا
خالصٍ  تقافٍ ، وعدٍؿ ونظاـٍ ، وا  يَّات، وكفاءة وا  ـُ في حماية الحقوؽ والُحرّْ ، ممَّا ُيْسِي

صالحيا والتأكُّد مف احتراـ مبدأ ، وتجنُّب الوقوع فييا مستقبالً ، واكتشاؼ األخطاء وا 
 . (2)المشروعيَّة

قابة اإلدا عمى أجيزتيا ، «السمطة التنفيذيَّة»ريَُّة ُتماِرُسيا الحكومُة وىذه الرَّ
ور؛ المختمفة  أىمُّيا ما يمي: ؛ وتتخذ عددًا مف الصُّ
  اتِيَّةُ –الت ِّْلَقائِيَّةُ »الرَّقابُة الداخليَُّة لإلدارة  :«الذَّ

 ومتابعتو لسير، سواء بمراقبة المدير مباشرةً ، )وىي رقابة اإلدارة عمى موظَّفييا
قابة داخؿ اإلدارة، العممية اإلداريَّة ة لعممية الرَّ كاإلدارة ؛ أو بمراقبة األجيزة الخاصَّ

 . (3)المعروفة بإدارة التَّْفِتْيِش(
ألفَّ اإلدارة تراجُع مف تمقاء نفسيا  ؛وُتَسمَّى هذه الرَّقابة رقابًة تِْلَقائِيًَّة أو َذاتِيَّةً 

، وتقوـُ بتعديمو أو إلغائو إذا لـز األمر، النظر فيوفتعيد ، التصرُّؼ الذي صدر عنيا

                              
اإلدارة ؛ 378ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّة؛ 130ص :كامؿ ليمة. د، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارةينظر:  (1)

 . 1/78 :عبد الوىاب. د، القضاء اإلداري؛ 132ص :والحكـ في اإلسالـ
 . 84، 83ص :الظاىر. د، القضاء اإلداري؛ 307ص :أدىـ. د، اإلدارة اإلسالميةينظر:  (2)
 . 132ص :اإلدارة والحكـ في اإلسالـ (3)
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قابة ىنا الموظَّؼ الذي أصدر التََّصرَُّؼ أو القرار وقد يمارُسيا الرئيس ، ويتولَّى الرَّ
 . (1)اإلداريُّ بناء عمى سمطتو

وىي  الرَّقابة الرِّئاسيَُّة؛: ويدخل في هذه الصُّورة من صور الرَّقابة اإلداريَّة
قابةُ  ِئْيُس عمى مرؤوسيو الرَّ حسب ، ومف تحت يده مف الموظفيف، التي يقوـُ بيا الرَّ

ئاسيّْ  فاتيـ ، لمتأكُّد مف قياميـ بتنفيذ األوامر والنواىي، التََّدرُّج الرّْ والتقيُّد في تصرُّ
 .(2)وأعماليـ بالمشروع

قابة اإلداريَّة التّْْمَقاِئيََّة  ُح ىذه الرَّ ئاسيَّة»وخيُر ما ُيَوضّْ : وَتَدرَُّجَيا قوُؿ النبيّْ  «الرّْ
ـْ َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتوِ  ـْ َراٍع َوُكمُُّك ـُ َراٍع َوَمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتوِ ؛ )ُكمُُّك َوالرَُّجُؿ َراٍع ِفي ، اإِلَما

ـُ ، َوَمْسُئوَلٌة َعْف َرِعيَِّتَيا َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا، َأْىِمِو َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتوِ  َوالَخاِد
 . (3)َراٍع ِفي َماِؿ َسيِّْدِه َوَمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو(

قابة ألمرائو وواَُلِتِو بنفسو وقد كاف النبيُّ  كما فعؿ مع ابف ؛ يقوـُ بيذه الرَّ
َدَقةِ  ِحْيَف اْسَتْعَمَمُو : المُّْتِبيَّةَ  ـَ َقاؿَ َفَممَّا ، َعَمى الصَّ َفَحاَسَبُو ، َوَىَذا ُأْىِدَي ِلي، َىَذا َلُكـْ : َقِد
ـْ اَل ؟...(: َوَقاؿَ ، النَِّبيُّ  ِو َفَيْنُظَر َأُيْيَدى َلُو َأ  . (4))َفَيالَّ َجَمَس ِفي َبْيِت َأِبْيِو َأْو َبْيِت ُأمّْ

وأكثرىـ عمر بف أشيرىـ في ىذا ؛ مف بعده وَتِبَعُو عمى ىذا خمفاؤه الرَّاِشُدوف 
وُيْرِسُؿ َمْف َيْأِتَيُو ، فُيَفتُّْش عمييـ؛ الذي كاف ُيَراِقُب ُعمَّاَلُو وُواَلَتُو ُمَراَقَبًة َشِدْيَدةً ؛ الخطَّاب
، ويزورىـ في أماكف عمميـ ويتفقدَّىـ، وُيَحقُّْؽ معيـ عند الشَّْكوى منيـ، بأخبارىـ

                              
مقدمة في ؛ 1/78 :عبد الوىاب. د، القضاء اإلداري؛ 64ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)

 . 86ص :الظاىر .د، القضاء اإلداري؛ 364ص :اإلدارة اإلسالمية
اإلدارة ؛ 55-54ص :القباني .د، الرقابة اإلدارية؛ 364ص :مقدمة في اإلدارة اإلسالميةينظر:  (2)

 . 307ص :أدىـ. د، اإلسالمية
 . (1829) برقـ،  820ص :ومسمـٌ في صحيحو (،893) برقـ، 144ص :أخرجو البخاريُّ في صحيحو (3)
 . (2597)، (1500) برقـ،  420، 244ص :أخرجو بيذا المفظ البخاريُّ في صحيحو (4)
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ـَ ال ، ويقتصُّ لممظموميف منيـ، فُيَحاِسُبُيـْ ، رَِّعيَّةويجمعيـ في موسـ الحجّْ كؿَّ عاـٍ أما
 . (1)وُيَشاِطُرُىـ أمواليـ عند انتياء عمميـ

 :الرَّقابُة الخارجيَُّة لإلدارة 
قابة التي تُِقيُميا الدولة عمى اإلدارات داخؿ المؤسسات مف قبؿ أجيزٍة  وىي الرَّ

قابة المختمفة ة ودقَّة تنفيذىا وفؽ الخطط ، بيدؼ مراقبة العممية اإلداريَّة، الرَّ ومدى صحَّ
ية مف السمطة العميا في الدولة، المرسومة  . (2)واألنظمة الموجَّ

ووزارة ؛ مجمس الوزراء: أىمُّيا ؛ويتولَّى هذه الرَّقابة في المملكة عدَّة جهات
؛ عامَّةوديواف الُمراقبة ال؛ وىيئة الرقابة والتحقيؽ؛ ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ المالية

ُو بموجب األنظمة؛ والييئة الوطنية لمكافحة الفساد  . (3)كؿّّ فيما يخصُّ
 : وهذه األجهزُة الرَّقابية تُ َباِشُر نوعين من الرَّقابة اإلداريَّة

، عف طريؽ التعميمات التي تصدرىا مسبقًا لألجيزة اإلدارية ؛رقابٌة سابقة
قابية الُمفاجئة  أو. وتطمب االلتزاـ بيا وعدـ تجاوزىا يارات التفتيشيَّة الرَّ عف طريؽ الزّْ

حسب الخطَّة والتوجيو المرسـو ، لمتأكُّد مف حسف سير العمؿ اإلداريّْ وانتظامو وسالمتو
 . لتمؾ اإلدارة

                              
 :تاريخ المدينة البف شبَّة؛ 3/286 :الطبقات الكبرى؛ 342ص :لمقاسـ بف سالـ، األمواؿ: نظر مثالً ي (1)

 :تاريخ الخمفاء؛ 307، 114-112ص :فتوح البمداف؛ 112ص :فتوح مصر وأخبارىا؛ 3/821
 . 251-250ص

، القضاء اإلداري؛ 64ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري؛ 133ص :اإلدارة والحكـ في اإلسالـينظر:  (2)
 . 86ص :الظاىر. د

؛ مف نظاـ مؤسسة النقد العربي السعودي (1) المادة؛ مف نظاـ مجمس الوزراء (24) المادةينظر:  (3)
، 4، 3) المواد؛ القسـ األوؿ مف نظاـ تأديب الموظفيف؛ مف نظاـ ديواف المراقبة العامة (9، 7) المادتاف

 . 135-133ص :والحكـ في اإلسالـ اإلدارة: نظريو . مف نظاـ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد (5
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ُـّ أثناء سير العممية اإلدارية لإلدارات أو بعدىا ؛ورقابٌة لحقةٌ  ًة بعد ، تِت خاصَّ
 . (1)و عند التظمُّـأ، اكتشاؼ الخطأ والتجاوز
)تتَـّ مراقبة : ( مف النظاـ األساسيّْ لمحكـ في المممكة عمى أف80نصَّت المادة )

ويتُـّ الحقيؽ في ، وتطبيؽ األنظمة، والتأكُّد مف حسف األداء اإلداريّْ ، األجيزة الحكومية
. الوزراءويرفع تقرير سنويّّ عف ذلؾ إلى رئيس مجمس ، المخالفات المالية واإلداريَّة

  .واختصاصاتو(، وارتباطو، وُيَبيّْف النظاـ الجياز المختصَّ بذلؾ
مع ُمراعاة ): ( مف نظاـ مجمس الوزراء في المممكة عمى أنَّو19نصَّت المادُة )

لمحكـ ونظاـ مجمس الشُّورى يرُسـُ مجمُس الوزراء السّْياسة  األساسيّْ ما ورد في النّْظاـ 
وجميع الشؤوف العامَّة ، والدفاعية، والتعميمية، واالقتصادية، والمالية ،والخارجيَّة، الداخميَّة
، وينُظر في قرارات مجمس الُشورى ولو السُّمطُة التنفيذية، وُيشرؼ عمى تنفيذىا، لمدولة

 . (واألجيزة الحكومية اأُلخرى، وىو المرجع لمشؤوف الماليَّة واإلداريَّة في سائر الوزارات
لممجِمس باعتباره السُّمطَة ): ( مف نظامو أيضًا عمى أنَّو24)ونصَّت المادة 

ويدخؿ في اختصاصاتو ، التنفيذيَّة الُمَباِشَرِة الَيْيَمَنَة التَّامََّة عمى شؤوف التنفيذ واإلدارة
 : التنفيذية األمور اآلتية

الُخطَّة تنفيذ  متابعة -3.... -2. مراقبة تنفيذ األنظمة والمَّوائح والقرارات -1
إنشاء لجاف تتحرى عف سير أعماؿ الوزارات واألجيزة الحكومية  -4. العامة لمتنمية

وترفع ىذه المّْجاُف نتائج تحريَّاتيا إلى المجمس في الوقت ، أو عف قضية ُمَعيََّنة، اأُلخرى
ْيؽ عمى ولو إنشاُء لجاٍف لمتَّْحقِ ، وينُظُر المجمُس في نتيجة تحريَّاتيا، الذي ُيحدّْده ليا

 . مع ُمراعاة ما تقضي بو األنظمُة والمَّواِئُح(، والَبتُّ في النتيجة، ضوء ذلؾ
  ٍالرَّقابُة اإلداريَّة المبنيَّة على تظلُّم : 

                              
 . 135-134ص :اإلدارة والحكـ في اإلسالـينظر:  (1)
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فاتيا بناًء عمى تظمُّـٍ  قابة في قياـ اإلدارة بإعادة النظر في تصرُّ وتتمثَّؿ ىذه الرَّ
أو سحبو إذا ما ، أو إلغائو، لتعمؿ عمى تعديمو؛ ُيرَفُع إلييا مف صاحب المصمحة والشأف

ة التظمُّـ الُمَقدَّـ إلييا  . (1)اقتنعت بصحَّ
 : وُيَصنَّف التَّظلُّم اإلداريُّ بالنَّظر للسلطة اإلدارية الُمَقدَّم إليها إلى

وذلؾ بأف يتقدَّـ ذو المصمحة إلى مف صدر منو التصرُّؼ : تظلُّم ولئي   -
حًا لو المخالفات التي انطوى ، لبًا منو إعادة النظر في تصرُّفوطا؛ المخالؼ لمنظاـ ُموضّْ
 . أو سحبو وفقًا لمقتضيات المشروعيَّة، أو تعديمو، مطالبًا بإلغائو، عمييا التصرُّؼ

ر إلى رئيس ُمْصِدِر القرار، ُمَبيَّْنًا لو  :وتظلُّم رئاسي   - وذلؾ بأف يتظمَّـ الُمَتَضرّْ
فيتولَّى الرئيس بناًء عمى سمطتو ، فييا الَمْرُؤوُس الذي أصدر القراراألخطاء التي وقع 

ئاسيَّة التأكُّد مف التظمُّـ ثَـّ سحب القرار أو إلغاءه أو تعديمو وفقًا لمقتضيات ، الرّْ
 . المشروعيَّة
ُر إلى المجنة  :وتظلُّم إلى اللجان اإلداريَّة المختصَّة - وىو أف يتظمَّـ الُمَتَضرّْ
ـُ في حاالٍت معيََّنةٍ المختصَّ  ، ُمَبيَّْنًا ليا الخطأ الذي وقعت فيو اإلدارة، ة التي حدَّدىا النّْظا

ة التظمُّـ ، ثَـّ تقوـُ بتطبيؽ مبدأ المشروعيَّة، فتقـو المجنُة بالتَّأكُّد مف الخطأ وصحَّ
ُح ما أصاب التصرَُّؼ اإلداريَّ مف عيوٍب وأخطاءٍ   . (2)وُتَصحّْ

أو ُيَقدَّـ في ميعاٍد ُمَحدٍَّد إالَّ ، ي التظمُّـ اإلداريّْ أف يأخذ شكاًل ُمَعيََّناً وال ُيشتَرُط ف
ـُ عمى ذلؾ حينيا يجب أف ُيَراَعى في التظمُّـ مف حيث الشكؿ أف ؛ إذا نصَّ النّْظا

وأف ُيَقدَّـ في ميعاده ، يتضمَّف بياناٍت دقيقًة ُمَحدَّدًة عف التصرُّؼ اإلداريّْ موضوع التظمُّـ

                              
 . 67ص :القضاء اإلداري المبناني؛ 65ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)
القضاء ؛ 66ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري؛ 1/21 :الطماوي. د، القضاء اإلداريينظر:  (2)

 . 87ص :الظاىر. د، اإلداري
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ر لمطعف القضائيّْ  ر حقَّو في االلتجاء إلى القضاء؛ الُمَقرَّ وحتَّى ، حتَّى يحفظ لمُمَتَضرّْ
ف بفوات ميعاد الطَّعف  . (1)تتمكَّف اإلدارة مف إعادة النظر في قرارىا قبؿ أف يتحصَّ

  القضائيَّة :مزايا وعيوب الرَّقابة اإلداريَّة والفرق بينها وبين الرَّقابة 
قابة اإلداريَّة التي تمارُسيا اإلدارُة عمى نفسيا بمزايا عديدةٍ  وتختمُؼ ، تتميَّز الرَّ
قابة القضائيَّة ؿ َوْىَمٍة أفضؿ مف الرَّ وأىُـّ ىذه ؛ عنيا إلى الحدّْ الذي تبدو معو ألوَّ

 :(2)الُمَميّْزات والفروؽ ما يمي
قابة القضائيةأنَّيا أيسر عمى األفراد وأكثر  :أولً  ألفَّ التظمُّـ ؛ مرونًة مف الرَّ

نسانيَّةٍ ، اإلداريَّ يمكف أف يبنى عمى أسباٍب نظاميةٍ  بخالؼ التظمُّـ ، أو اجتماعيٍَّة وا 
القضائيّْ فإنَّو ال ُبدَّ أف يكوف مبنيًَّا عمى أسباٍب نظاميَّة فقط، تَُبيُّْف عدـ مشروعيَّة القرار 

 . اإلداريّْ 
وأقؿُّ في التكمفة مف التظمُّـ أماـ ، ـ اإلداريُّ أسيؿ في اإلجراءاتالتظمُّ  :ثانياً 

فة واألىمية والمواعيد؛ فال يتطمَُّب أيَّ شروٍط شكميةٍ ؛ القضاء جراءاتو سيمة ، مثؿ الصّْ وا 
ُيَقدَّـ إلى الجية ، في الغالب تتمثَّؿ في طمٍب كتابي  يتضمَّف التظمُّـ مف القرار وأسبابو

ةاإلدارية المخ  . وىذا ال ُيَكمّْؼ كثيراً ، تصَّ
فة ؛ بخالؼ التظمُّـ القضائيّْ الذي يخضُع لشروٍط تتعمَّؽ بالطاعف مثؿ الصّْ

فة التنفيذيَّة والنيائية؛ واألىمية والمصمحة وشروٍط تتعمَّؽ ؛ وشروٍط تتعمَّؽ بالقرار كالصّْ
 . بالمواعيد واإلجراءات

                              
 . 113-1/112 :موسوعة القضاء اإلداري السعودي؛ 66ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)
؛ 81-1/80 :عبد الوىاب. د، القضاء اإلداري؛ 31-1/30 :الطماوي. د، القضاء اإلداريينظر:  (2)

 . 133ص :أبو العثـ، القضاء اإلداري؛ 141-1/140 :موسوعة القضاء اإلداري
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ـُ إل :ثالثاً  ، ى السمطات اإلداريَّة التي تُبتُّ فيو بصفتيا تمؾالتظمُّـ اإلداريُّ ُيَقدَّ
بينما التظمُّـ القضائيُّ ُيَقدَّـ إلى محاكـ القضاء ، وىي غير ممزمٍة نظامًا بالردّْ عميو

 . اإلداريّْ التي يتعيَّف عمييا نظامًا أف تفصؿ في التظمُّـ الُمَقدَّـ إلييا
بقراٍر يخضع ، إف فصمت فيو، اإلداريّْ تفصؿ السُّمطة اإلداريَّة في التظمُّـ  :رابعاً 

في حيف تفصؿ المحكمة ، لمنظاـ الُمتَّبع في مراجعة القرارات اإلداريَّة والتظمُّـ منيا
اإلداريَّة في الدعوى القضائيَّة بحكـٍ قضائي  يخضع لنظاـ األحكاـ القضائيَّة مف حيث 

 . الطعف واالستئناؼ
و في أيّْ وقٍت فميس لو ميعاد يتحدَّد بو التظمُّـ اإلداري يمكف تقديم :خامساً 

إذا انتيى لـ ، بخالؼ التظمُّـ القضائيّْ الذي ُيَحدَّد بموجب األنظمة بوقٍت قصيرٍ ، غالباً 
ف كاف مف مصمحة الفرد أف ُيَقدّْـ تظمَُّمو اإلداريَّ في ، تُقبؿ الدعوى القضائية بعد ذلؾ وا 

 . ف مف رفع الدعوى القضائيَّة في موعدىاحتَّى إذا ُردَّ تمكَّ ، ميعاد الطعف القضائي
قابة القضائيَّة :سادساً  قابة اإلداريَّة أوسع مف نطاؽ الرَّ قابة ؛ نطاؽ الرَّ فالرَّ

واإلجراءات ، وُماَلَئَمِتِو ومناسبتو، اإلداريَّة تشمؿ البحث في مشروعيَّة القرار اإلداريّْ 
قابة القضائيَّة فتقتصُر في ، الشكمية الغالب عمى بحث مشروعيَّة القرار اإلداريّْ أمَّا الرَّ

 . دوف البحث في مالئمتو التي تُْتَرُؾ لمسمطة التقديرية
التظمُّـ اإلداريُّ يحافُظ عمى حسف العالقة بيف اإلدارة العامَّة وبيف  :سابعاً 

عادة النظر؛ موظَّفييا والمواطنيف ، ألنَّو في أغمب األحياف يتَّخُذ أسموب االلتماس وا 
بخالؼ التظمُّـ القضائيّْ فإنَّو يقـو عمى ، نياء الوضع بطريقة وديٍَّة مع اإلدارةوا  

 . المنازعات والخصومات التي تنتيي في الغالب بسوء العالقة بيف األطراؼ
إلَّ أنَّها ل تخلو من بعض ، ومع هذه الُمَميِّزات للرَّقابة والتظلُّمات اإلداريَّة

 أهمُّها:؛ العيوب والمساوئ
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ياتيـ مانات الكافية لحقوؽ األفراد وُحرّْ ألفَّ اإلدارة فييا تكوف ؛ أنَّيا ال تحمؿ الضَّ
، أو الرئيس، فالفصؿ في التظمُّـ متروٌؾ لتقدير الموظَّؼ المختصّْ ، ىي الخصـ والحكـ

وقد تتعسَّؼ ، وال تغيّْر القرارات الخاطئة، وىذا يعني أنَّيا قد ال تستجيب لمتظمُّـ اإلداري
 . (1)اإلضرار بصاحب التظمُّـ بداًل مف إنصافو في

  

                              
 . 80ص :العطار. د، القضاء اإلداري؛ 65ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)
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 : املطلب الثامن
 الزَّقابُة القضائيَُّة

قابة التي تتوالَّىا المحاكـُ عمى أعماؿ اإلدارة لمتأكُّد مف مشروعيَّة : وُيْقَصُد بيا الرَّ
  .(1)أعماليا وقراراتيا
قابة القضائيَّة بجممٍة مف الُمَميّْزات التي تجعميا مف أفضؿ وسائؿ وتتميَّز  الرَّ

قابة عمى أعماؿ اإلدارة  :(2)مف أىمّْيا ما يمي؛ الرَّ
ياتيـ؛ نظرًا لما  :أولً  قابة ضمانًا لحقوؽ األفراد وُحرّْ أنَّيا ُتَعدُّ أكثر أنواع الرَّ

ودرايٍة بالشئوف ، واستقالٍؿ عف أطراؼ النّْزاعيتَِّصُؼ بو القضاُء مف َحْيَدٍة ونَزاَىٍة 
 . النظامية والشرعيَّة ومسائؿ النّْزاعات

قابة القضائيَّة رقابٌة خارجيٌَّة تتوالَّىا السمطة القضائيَُّة الُمْسَتِقمَُّة  :ثانياً  الرَّ
ـ وتطبيؽ والتي وظيفتيا في األصؿ السَّيُر عمى احترا، والُمْنَفِصَمُة عف السمطة التنفيذيَّة

رساء قواعد العدالة، النظاـ وبالتالي فيي ، ومنع كافَّة مظاىر التعسُّؼ واالنحراؼ، وا 
قابة اإلدارية الداخمية التي تتوالَّىا اإلدارُة ذاُتيا وأكثر تأىياًل لرقابة ، أقوى مف الرَّ

 . والتأكُّد مف سالمتيا مف األخطاء والقوادح، مشروعيَّة أعماؿ اإلدارة
قابة القضائيَّة تعتبُر رقابة مشروعيَّة عمى العمؿ اإلداريّْ ومدى موافقتو ا :ثالثاً  لرَّ

مَّا ، فيي تنتيي إلى حكـٍ قضائي  إمَّا بمشروعيَّة العمؿ؛ أو مخالفتو لمبدأ المشروعيَّة وا 
ترامو والحكـ القضائيُّ يكتسُب ُحِجيًَّة وقوًَّة ُتْمِزـُ كؿَّ الجيات واألفراد باح، بعدـ مشروعيَّتو

 . وتنفيذه
                              

القضاء ؛ 1/81 :عبد الوىاب. د، القضاء اإلداري؛ 67ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)
 . 80ص :العطار. د، اإلداري

، القضاء اإلداري؛ 67ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري؛ 376ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّةينظر:  (2)
 :أبو العثـ، القضاء اإلداري؛ 1/158 :موسوعة القضاء اإلداري؛ 82-1/81 :عبد الوىاب. د

 . 146-145ص
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قابة القضائيَّة ال تتحرَّؾ إالَّ بناًء عمى طعٍف خارجي  مف األفراد أو  :رابعاً  الرَّ
ة ، وبالتالي فيي تستمزـُ مراعاة المواعيد واإلجراءات الشكمية الُمَحدَّدة؛ الييئات الخاصَّ

موب واإلجراءات بمعنى أنَّيا عمميٌَّة ُمَنظَّمٌة محدَّدُة األس؛ التي نصَّ عمييا النظاـ
 . بنصوص النظاـ

تيا ومقدارىا؛ فقد تقتصر  قابة القضائيَُّة بوسائؿ ُمَتَعدّْدٌة وُمَتَدرّْجٌة في قوَّ وتأخذ الرَّ
اإلداريُّ مف  فإذا تحقَّؽ القاضي، عمى مجرد فحص مشروعيَّة العمؿ أو القرار اإلداريّْ 

واقتصر دوره عمى ، المعروضة عميواستبعد تطبيقو عمى القضيَّة ، عدـ المشروعيَّة
أمَّا اإللغاء والتَّصحيُح فيو مف سمطة ، مجرَّد تجاىؿ القرار اإلداريّْ واستبعاد تطبيقو

؛ أبعُد مف ذلؾ وأقوى وقد تكون الرَّقابة القضائيَّةُ . اإلدارة التي أصدرت القرار اإلداريَّ 
أو تقضي بتضميف ُمْصِدر ؛ العدـحيف تقضي بإلغاء القرار اإلداريّْ بُرمَّتو واعتباره ك

وبالتالي تحكـ بالتعويض عمَّا أصاب الُمدَّعي مف أضراٍر ، القرار ومسئوليَّتو عف َتِبعاتو
فاتيا غير المشروعة، نتيجة القرار اإلداريّْ    .(1)أو أعماؿ اإلدارة وتصرُّ

أنَّيا تختمُؼ إالَّ ؛ عمى أعماؿ اإلدارة وجميع الدول تأخذ بمبدأ الرَّقابة القضائيَّة
الذي ؛ القضاء الموحَّدفمنيا مف يأخذ بنظاـ ؛ في الطريقة واألسموب الذي تأخذ بو

د، كإنجمترا؛ «اأَلْنُجُموَسْكُسْوِني»ُيَسمَّى النظاـ  ، وأميركا، وىي رائدُة نظاـ القضاء الُمَوحَّ
 :على أساسوهذا النظام يقوم ؛ وبعُض الدوؿ العربية كدولة اإلمارات والعراؽ والسوداف

تختصُّ بالفصؿ في ، وجود جيٍة قضائيَّة واحدٍة في الدولة ىي جية القضاء العادي
وُيَطبَّؽ عمييا ، أو بينيـ وبيف اإلدارة، جميع المنازعات التي تنشأ بيف األفراد وبعضيـ

ـُ القضاء العاديّْ  مبدأ  وتتولَّى ىذه المحاكـ ُمَراَقَبَة اإلدارة قضائيًَّا لمتَّأكُّد مف، نظا
 . (2)المشروعيَّة 

                              
 . 36-35ص :شفيؽ. د، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارةينظر:  (1)
؛ 86-1/85 :عبد الوىاب. د، اإلداريالقضاء ؛ 69-67ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (2)

 . 34ص :القضاء اإلداري األردني؛ 24-21ص :شفيؽ. د، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة
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 بيانُها على النحو التالي :؛ وهذا النِّظاُم ل يخلو من مزايا وعيوبٍ 
 (1)فيمكف إجماُليا فيما يمي :أمَّا المزايا: 
وما يتبع ذلؾ مف البساطة ، تالفي مشاكؿ تنازع االختصاص القضائيّْ  -1

 . وعدـ التعقيدات، والوضوح والتَّيسير عمى المتقاضيف
ألفَّ وحدة الجية القضائيَّة واتّْحاد النظاـ الذي ؛ التأكيد عمى مبدأ المشروعيَّة -2

أو ، دوف َتْفِرَقٍة بيف أطراؼ النّْزاع، تطبّْقو عمى الكافَّة حكَّامًا ومحكوميف
ياتيـ بشكؿ أفضؿ، محاباٍة لإلدارة  . يحمي حقوؽ األفراد وُحرّْ

 (2)يفيمكف إجماُليا فيما يم :وأمَّا العيوب: 
يتجاىؿ طبيعة المنازعات اإلدارية وما تتميَّز بو مف سماٍت وخصائص عف  -1

األوؿ اإلدارة التي تسعى ؛ فالمنازعات اإلداريَّة تنشأ بيف طرفيف؛ غيرىا
، لتحقيؽ الصالح العاْـّ عف طريؽ أداء وظائفيا وفقًا لمقواعد التي تناسبيا

ُر وىو يسعى لصالحو  الخاصّْ في ظؿّْ أحكاـ النظاـ الذي والثاني الُمَتَضرّْ
 . يحكـ النشاط الخاصَّ 

ؿ القضاء في شئوف اإلدارة لدرجة توجيو األوامر ليا -2 وىذا يتضمَّف ، شدَّة تدخُّ
يتيا في التصرُّفات التي تيدؼ لمصالح  اعتداًء عمى استقالؿ اإلدارة وحرّْ

 . ممَّا يؤدي إلى عرقمة أعماليا، العاْـّ 

                              
القضاء ؛ 72ص :بسيوني. د، القضاء اإلداري المبناني؛ 70ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)

 . 109-1/108 :اإلداري في األنظمة المقارنة
القضاء ؛ 120ص :خميؿ. د، القضاء اإلداري المبناني؛ 71ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (2)

 . 1/109 :اإلداري في األنظمة المقارنة
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ياتيـال يكفؿ تما -3 ألفَّ قدرًا ؛ وال يحمييا الحماية التَّامة، مًا حقوؽ األفراد وحرّْ
قابة القضائيَّة وال يجوز ، كبيرًا مف أعماؿ اإلدارة في ىذا النظاـ ال يخضع لمرَّ

 . الطعف فييا بموجب نصّْ القانوف
نظرًا لتحميمو ؛ يؤدي ىذا النظاـ إلى تثبيط ىمة الموظَّؼ في العمؿ -4

فاتو وأخطائوالمسئولية ع وىذا أيضًا يؤدّْي إلى عجز ، دوف الدولة، ف تصرُّ
نظرًا لضعؼ إمكاناتيـ المالية مقارنًة ؛ الموظَّفيف عف الوفاء بمبالغ التعويض

 . بإمكانات الدولة
الذي سبؽ إليو اإلسالـُ مف  ،وأكثُر الدول اآلن تأخذ بنظام القضاء الُمْزَدَوج

وُتَعدُّ فرنسا ، بأدلَّتو وشواىده في الفصؿ الثالث إف شاء اهللُ كما يأتي بياُنو ، قروٍف عديدةٍ 
 . ثـ تتابعت أكثُر دوؿ العالـ عمى األخذ بو، رائدَتُو في العصر الحديث

: األولىأف يوجد في الدولة جيتاف قضائيَّتاف ُمسَتِقمَّتاف عف بعضيما؛ : ومعناه
لتي تنشأ بيف األفراد بعضيـ وتختصُّ بالفصؿ في المنازعات ا، جهة القضاء العاديِّ 

وتختصُّ بالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف ، جهة القضاء اإلداريِّ : والثانية؛ البعض
 . (1)األفراد واإلدارة

 بيانُها على النحو التالي:؛ وهذا النِّظاُم ل يخلو من مزايا وعيوبٍ 
 (2)فيمكف إجماُليا فيما يمي :أمَّا المزايا: 

                              
القضاء ؛ 72ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري؛ 23-1/22 :الطماوي. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)

 . 25ص :شفيؽ. د، القضائية عمى أعماؿ اإلدارة الرقابة؛ 121ص :خميؿ. د، اإلداري المبناني
؛ 74-73ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري؛ 23-1/22 :الطماوي. د، القضاء اإلداريينظر:  (2)

 . 1/163 :موسوعة القضاء اإلداري؛ 80ص :فتح اهلل. د، مبدأ المشروعية، القضاء اإلداري
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قضاء إداري  مستقؿ  يتَّفؽ وما تتميَّز بو العالقات التي تقـو بيف  وجود -1
األفراد واإلدارة مف طبيعة مغايرة لتمؾ التي تقـو بيف األفراد وبعضيـ 

وبالتالي استطاع القضاء اإلداريُّ أف ُينشئ قواعد قانونيَّة تحكـ . البعض
 . ازعاتوُتَطبَّؽ عمى كؿّْ المن، العالقات بينو وبينو األفراد

عف طريؽ نظاـ القضاء المزدوج أمكف التوفيؽ بيف المصالح العامَّة التي  -2
والُحِريَّة ، وما يمزميا لذلؾ مف االستقالؿ بقدرٍ ، تيِدؼ اإلدارُة إلى تحقيقيا

ياتيـ ، في التقدير وبيف مصالح األفراد المتمثّْمة في حماية حقوقيـ وُحرّْ
دأ المشروعية الذي يجب أالَّ تتجاوزه عف طريؽ التأكيد عمى مب، العامَّة

فاتيا  . اإلدارُة في تصرُّ
 (1)فيمكف إجماُليا فيما يمي: وأمَّا العيوب: 
ـُ إلى عيوٍب عديدةٍ  -1 أىمُّيا التعقيُد والصعوبة في ؛ يؤدّْي ىذا النظا

وظيور مشاكؿ التنازع في االختصاص القضائيّْ بيف الجيتيف ، اإلجراءات
 . قد ُيطيؿ أمد التقاضي وىذا، المختمفتيف

الذي يقتضي توحيد النظاـ ؛ وتعارٌض مع مبدأ المساواة، فيو محاباٌة لإلدارة -2
 . )القانوف( الُمَطبَّؽ في الدولة بصرؼ النظر عف أطراؼ النّْزاع

فإفَّ مشكمة التعقيد  ؛ولكنَّ هذه المآخذ والعيوب ل ُتَسلَُّم على اإلطالق
طالة أمد  دوالصعوبة وا  وتنازع االختصاص ، التقاضي قد تحدث حتَّى في النظاـ الُمَوحَّ

ٍة بالفصؿ ، يمكف عالجو عف طريؽ النظاـ والتفقُّو فيو إضافًة إلى وجود محكمٍة مختصَّ
 . في التنازع عند وقوعو

                              
موسوعة ؛ 1/226 :البدوي. د، القضاء اإلداري؛ 75-74ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)

 . 1/163 :القضاء اإلداري
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ألفَّ طبيعة العالقات اإلداريَّة ؛ فال ُيَسمَّـُ ، وأمَّا محاباة اإلدارة وعدـ المساواة
َصًا ُمِممًَّا بيا، قواعد مناسبًة تحكمياتتطمَّب  وىذا القضاء في األصؿ ، وقضاًء ُمَتَخصّْ

ياتيـ وقد أثبت القضاء ، إنَّما ىو لحماية مبدأ المشروعيَّة الذي يحمي حقوؽ األفراد وُحرّْ
ياتيـ ضد اعتداء ، اإلداريُّ أنَّو ال يحابي اإلدارة إطالقاً  نَّما يحمي حقوؽ األفراد وُحرّْ وا 

  .(1)نظرًا لما يتمتَّع بو مف حياٍد ونزاىٍة واستقالؿٍ ؛ إلداراتا
جعمت مف شريعة اإلسالـ ، وإنَّ المملكة العربية السعودية دولٌة إسالميَّةٌ ، هذا
وليذا فقد أخذت بنظاـ القضاء الُمْزَدَوج الذي عرفو اإلسالـُ منذ القرف ؛ دستورًا ليا

وىو جيُة قضاء إداري  ُمْسَتِقمٌَّة عف جية ؛ المظالـحيث أنشأت ديواف ؛ اليجريّْ األوؿ
وفؽ ما دلَّت عميو المادة األولى مف نظاـ ؛ ترتبط مباشرًة بالممؾ، القضاء العادي

وفؽ ما نصَّت ، وتختصُّ بالفصؿ في الدعاوى التي تكوف اإلدارُة طرفًا فييا، الديواف
 . عميو المادة الثالثة عشرة مف نظامو

ابة القضائيَّة عف طريؽ الدعاوى اإلدارية التي تنظرىا محاكـ القضاء وتكوف الرَّق
ودعاوى ، ودعاوى، دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية: وفي مقدّْمتيا، وتفصؿ فييا، اإلداري

 . «دعاوى التسوية»ودعاوى الحقوؽ الوظيفية ، التعويض
قابة وهكذا عرف النِّظاُم اإلسالميُّ  ، عمى أعماؿ اإلدارة صورًا متعدّْدًة مف الرَّ

ياتيـ في الدولة، وىي مف الُقوَّة بمكاٍف ُيَحقُّْؽ مبدأ المشروعيَّة  . ويحفظ حقوؽ األفراد وُحرّْ
وعلماء اإلدارة الحديثة إنَّما يذكرون ، في حين إنَّ ُشرَّاح القوانين الوضعيَّة

. (2)والرَّقابُة القضائيَّةُ ، والرَّقابة اإلداريةُ ، الرَّقابُة السِّياسيَّة: هي؛ ثالثة أنواٍع من الرَّقابة
                              

 . بتصرُّؼٍ ، 75-74ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداريينظر:  (1)
 :عبد الوىاب. د، القضاء اإلداري؛ 61ص :ماجد الحمو. د، القضاء اإلداري: انظر عمى سبيؿ المثاؿ (2)

اإلدارة ؛ 367ص :أصوؿ عمـ اإلدارة العامَّة؛ وما بعدىا 24ص :ريةالوجيز في المنازعات اإلدا؛ 1/77
. د، القضاء اإلداري؛ وما بعدىا 1/137 :موسوعة القضاء اإلداري؛ 303ص :أدىـ. د، اإلسالمية
 :أبو العثـ، القضاء اإلداري؛ وما بعدىا 1/81 :القضاء اإلداري في األنظمة المقارنة؛ 79ص :الظاىر

 . 129ص
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وصالحيَّتو لكؿّْ زماٍف ، وىذا يدؿُّ عمى تميُّز الشريعة اإلسالميَّة والنّْظاـ الُمْسَتَمدّْ منيا
قابة الميمَّة عمى أعماؿ ، ومكافٍ  وأنَّو سبؽ القوانيف الوضعيَّة في تأسيس أنواٍع مف الرَّ
 . ولـ تأخذ بيا حتَّى في العصور الحديثة، يف الوضعيَّةلـ تعرفيا القوان، اإلدارة
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 امةاخل
الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة وأنواعيا وأحكاميا في ؛ بعد بحث ىذه الموضوع الميـ

 ظير لي جممٌة مف النتائج أجمميا فيما يمي :؛ اإلسالمي والنظاـ السعودي
الرقابة بأنواعيا وأشكاليا أىُـّ الوسائؿ والضمانات التي تحقؽ مبدأ  أف -1

وتبتعد اإلدارة في تصرفاتيا ، وتنتظـ بيا األعماؿ اإلدارية، المشروعية
 . وأعماليا عف الخطأ والمحاباة والتعسُّؼ والظمـ

وتعدَّدت فيو األنواع ، عرؼ اإلسالـ نظاـ الرقابة عمى أكمؿ وجٍو وأحسنو -2
مف الرقابة القائمة عمى الديف والتقوى ومراقبة اهلل تعالى وخشيتو الرائعة 

 . ممَّا لـ تعرفو األنظمة المعاصرة، والخوؼ منو
بخالؼ األنظمة الوضعية ، أنواع الرقابة في اإلسالـ كثيرة وواسعة ومتنوعة -3

قابة قابُة السّْياسيَّة: ىي؛ فإنَّيا ال تعرؼ إالَّ ثالثة أنواٍع مف الرَّ قابة ، الرَّ والرَّ
قابُة القضائيَّةُ ، اإلداريةُ  وىذا يدؿُّ عمى تميُّز الشريعة اإلسالميَّة والنّْظاـ . والرَّ

 . وَسْبِقِو وصالحيَّتو لكؿّْ زماٍف ومكافٍ ، الُمْسَتَمدّْ منيا
 وليذا فقد أخذ؛ النظاـ السعودي قائـ عمى الشريعة اإلسالمية ومستمدّّ منيا -4

 . بجميع أنواع الرقابة التي جاء بيا اإلسالـ
؛ ُتعدُّ الرقابة القضائية مف أىْـّ أنواع الرقابة في اإلسالـ والنظـ المعاصرة -5

 . ألنَّيا تباشر اإللغاء والتعويض والتسوية
 . واهلل تعالى ولي التوفيؽ والسداد
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، 1ط، القاىرة، الجزء األوؿ، لمدكتور إسماعيؿ البدوي، القضاء اإلداري .59
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دار المطبوعات ، لمدكتور ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري .61

 . ـ1995، اإلسكندرية، الجامعية
لمدكتور ، مبدأ المشروعية وتنظيـ القضاء اإلداري، القضاء اإلداري .61

 . ـ2006، 1ط، اإلسكندرية، إبراىيـ عبد العزيز شيحا، منشأة المعارؼ
لمدكتور طارؽ فتح ، مبدأ المشروعية ودعوى اإللغاء، القضاء اإلداري .62

 . ـ2000، 4ط، القاىرة، العربيةدار النيضة ، اهلل خضر
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القضاء اإلداري األردني )قضاء اإللغاء وقضاء التعويض( دراسة  .63
المطابع ، مقارنة مع القضاء الفرنسي، لمدكتور أحمد عودة الغويري

 ىػ. 1417، 1ط، جامعة مؤتة، العسكرية
ديواف ، مبدأ المشروعية، الكتاب األوؿ، القضاء اإلداري السعودي .64

مركز الدراسات ، لمدكتور شريؼ أحمد بعموشة، ى اإللغاءدعو ، المظالـ
 . ىػ1437، 1ط، مصر، الجيزة، العربية لمنشر والتوزيع

، لمدكتور عبد اهلل عبد الغني بسيوني، القضاء اإلداري المبناني .65
 . ـ2000، 1ط، بيروت، منشورات الحمبي الحقوقية

لممحامي فيد عبد الكريـ أبو ، القضاء اإلداري بيف النظرية والتطبيؽ .66
 . ىػ1432، 1ط، عماف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، العثـ

، لمدكتور محمد وليد العبادي، القضاء اإلداري في األنظمة المقارنة .67
 . ـ2008، 1ط، األردف، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع

مجموعة ، الجزء الثالث، القضاء اإلداري في فمسطيف وقطاع غزة .68
، 2ط، فمسطيف، غزة، لمدكتور محمد عمي أبو عمارة، ف اإلداريالقانو 

 . ـ1998
دار ، لمدكتور محسف خميؿ، دراسة مقارنة، القضاء اإلداري والمبناني .69

 . ـ1982بيروت، ، النيضة العربية
لمدكتور ماىر محمد ، قضاء المظالـ اإلدارية في الشريعة والقانوف .71

  .ىػ1432، 1ط، بيروت، دار النفائس، طقوش
شركة الشرؽ األوسط ، لمدكتور عطية مشرفة، القضاء في اإلسالـ .71

 ـ.1966، 2ط، مصر، لمطباعة



 

 335 

10 

لمشيخ عبد اهلل بف ، الكاشؼ في شرح نظاـ المرافعات الشرعية السعودي .72
 . ىػ1427، 1ط، الرياض، دار التدمرية، محمد آؿ خنيف

البر ألبي عمر يوسؼ بف عبد ، الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي .73
، مطبعة حساف، الدكتور محمد أحيدر الموريتاني: المالكي، تحقيؽ
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 . ىػ1409، 1ط، القاىرة، دار الشروؽ، محمد عمارة
لمحمد بف مكـر بف عمي أبي الفضؿ جماؿ الديف ابف ، لساف العرب .75

 . ىػ1419، 3ط، بيروت، دار إحياء التراث اإلسالمي، إلفريقيمنظور ا
مطبعة ، لمدكتور سميماف بف محمد الطماوي، مبادئ عمـ اإلدارة العامة .76

 . ـ1987، 7ط، مصر، جامعة عيف شمس
مبادئ وأىداؼ التخطيط اإلداري في النظاـ اإلسالمي والنظـ  .77

ة، لمدكتور محمد الرضا عبد الرحمف األغبش، المعاصرة ، طبعة خاصَّ
 . ىػ1408، 1ط، السعودية، أبيا

، مبدأ المشروعية في النظاـ اإلسالمي واألنظمة القانونية المعاصرة .78
، 1ط، القاىرة، دار عالـ الكتب، لمدكتور عبد الجميؿ محمد عمي

 . ـ1984
مكتبة ، لمدكتور طعيمة الجرؼ، مبدأ المشروعية وخضوع الدولة لمقانوف .79

 . ـ1973، القاىرة الحديثة
، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانوف في الفقو اإلسالمي .81

، 2ط، القاىرة، دار الكتاب الجامعي، لمدكتور فؤاد محمد النادي
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، دار الكتب العممية، لمحمد بف أبي بكر الرازي، مختار الصحاح .81
 ىػ.1414، 1ط، بيروت

، محمد أحمد سويمـلمدكتور محمد ، المدخؿ لدراسة األنظمة السعودية .82
بدوف معمومات ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية بالرياض

 . نشر
لألستاذ الدكتور ، المدخؿ لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة المرعيَّة .83

، 1ط، مكة، دار طيبة الخضراء، ناصر بف محمد مشري الغامدي
 . ىػ1436

لمدكتور رأفت محمد ، المدخؿ لدراسة العمـو القانونية )نظرية القانوف( .84
 . ـ1986، مصر، حماد، دار النيضة العربية

لألستاذ ، المدخؿ لألنظمة والحقوؽ في المممكة العربية السعودية .85
 . ىػ1425، منشورة عمى موقع األلوكة، الدكتور فؤاد عبد المنعـ أحمد

، لمحمد فؤاد عبد الباقي، المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبوي .86
 . ـ1962، ليدف، مطبعة َبريؿ

دار ، لمحمد فؤاد عبد الباقي، المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ .87
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والدكتور عبد الحميـ ، الدكتور إبراىيـ أنيس: إخراج، المعجـ الوسيط .88
، واألستاذ محمد خمؼ اهلل أحمد، واألستاذ عطية الصوالحيُّ ، منتصر

 . بيروت، طبعة دار الفكر
عبد : تحقيؽ، ألبي الحسيف أحمد بف فارس الرازي، معجـ مقاييس المغة .89

 . بيروت، السالـ ىاروف، دار الجيؿ
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لمحسيف بف محمد بف المفضؿ أبي القاسـ الراغب ، مفردات ألفاظ القرآف .91
والدار ، صفواف عدناف الداوودي، دار القمـ بدمشؽ: تحقيؽ، األصفياني
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 . ىػ1414
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وتاريخ ، (90األساسيُّ لمحكـ الصادر باألمر الممكيّْ رقـ )أ/ النظاـ .96
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