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نبينا  واملر�سلني  الأنبياء  اأ�رشف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:

الأمانة  لهذا  حتميله  ومع  عظيمة،  اأمانة  اآدم  ابن  ل  حمَّ قد  وجل  عز  اهلل  فاإن 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژ  �سبحانه:  قال  واجلهل؛  بالظلم  و�سفه 
ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ ۆئ ژ 

)الأحزاب72(. ولهذا فهو حتمل اأمرا عظيما �سيُ�ساأل عنه يوم القيامة و�سيُحا�سب 
عليه، وهو مع حتمل هذه الأمانة مل يرتك ولن يرتك، بل تت�سلط عليه اأمور اأخرى 
حتى  وال�سكون  والدعة  الراحة  على  وحمله  له،  اخليانة  وتزيني  اإغراءه،  حماولة 
يركن اإليها، فاإذا ركن اإليها مت الق�ساء عليه، لأنه جهل اأن احلياة جهاد م�ستمر حتى 
عزَّ  واهلل  ال�سوء،  وقرناء  وال�سيطان  والهوى  النف�س  ي�سارع  اأن  عليه  واأن  املمات، 
وجلَّ مل يرتكه هاماًل بل اأر�سل الر�سل واأنزل الكتب ليقوم النا�س بالق�سط والعدل 
يف حقوق اهلل وحقوق العباد، وجعل باب الرجعة ملن اأخطاأ مفتوحاً، فباب التوبة 
مفتوح، يتوب اهلل يف الليل على من اأ�ساء بالنهار، ويتوب اهلل يف النهار على من 

اأ�ساء بالليل حتى تطلع ال�سم�س من مغربها.
اأهمية البحث:

من  واعظاً  اآدم  لبن  عزَّ وجلَّ جعل  واهلل  للرقابة،  يخ�سع  اأن  لبد  اجلميع   -1
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يغلبه  قد  الهوى  لأن  خارجية؛  لرقابة  يخ�سع  اأن  بد  ل  واأي�ساً  قلبه،  وهو  نف�سه؛ 
اأن  بد  ل  كرب  اأو  �سغر  �سيء  وكل  مهم،  مطلب  فالرقابة  عمله،  يتابع  ملن  فيحتاج 
واأعرا�سهم؛  غريهم  اأموال  لدعوا  ودعاواهم  النا�س  ترك  ولو  للرقابة،  يخ�سع 
ْلَطاِن َما  َ لَيََزُع ِبال�سُّ ولهذا يقول اأمري املوؤمنني عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه: »اإنَّ اهللَّ

َل َيَزُع ِباْلُقْراآِن«.
2- بالرقابة الق�ساء على الف�ساد الإداري واملايل، فكان لزاماً بيان اأوجه الرقابة 

يف اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية لتحقيق هذا املطلب. 
3- بيان ما ا�ستملت عليه اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية من مواد نظامية تبني 

كيفية الرقابة ومن يتولها.
4- بيان جوانب الثغرات يف هذه الأنظمة فيما يتعلق بالرقابة وحماولة اإيجاد 

ما ي�سد هذه الثغرات من تو�سيات.
الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل البحث يف فهار�س املكتبات ومواقع اجلامعات يف الإنرتنت مل اأجد 
من بحث يف هذا املو�سوع بهذه ال�سيغة.

منهج البحث:
ثم  البحث،  بهذا  املتعلقة  النظامية  للن�سو�س  الناق�س  ال�ستقراء  على  يعتمد 
مبو�سوع  يتعلق  ما  تبني  الباحث؛  فهم  بح�سب  تاأ�سيلية؛  �رشعية  درا�سة  درا�ستها 
بهذه  للو�سول  ي�ساف  اأن  ميكن  وما  به،  النظام  وعناية  اأهميته،  وبيان  الرقابة، 

الأنظمة اإلى الكمال الن�سبي.
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املبحث التمهيدي: تعريف الرقابة واأهميتها ومن يخت�ص بها

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: تعريف الرقابة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الرقابة لغة:

واحلرا�سة،  والنتظار،  والر�سد،  احلفظ،  على  تطلق  وهي  رقب؛  من  ماأخوذة 
واملرقب: املو�سع امل�رشف يرتفع عليه الرقيب)1(، فالرقيب موكل باحلفظ واحلرا�سة 
وعليه الرت�سد والنتظار اإذا وكل �سخ�ساً للقيام باأمر ما لينظر ليقوم به على الوجه 
الأكمل اأم ل؟، فكاأنه على مكان عال؛ لأنه يراقب وينظر ت�رشفات من حتت رقابته.

الفرع الثاين: تعريف الرقابة ا�سطالحاً:
بع�س  عرفها  وقد  ا�سطالحاً،  عرفها  عليه  اطلعت  فيما  الفقهاء  من  اأحداً  اأجد  مل 
الذي يبحث يف مراقبة احلقوق  باأنها: »العلم  املايل  املعا�رشين يف جانبها  الباحثني 
العام  باملال  تتعلق  قواعد  من  حتويه  مبا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  �سوء  يف  واللتزامات 
عنه  فخرج  واللتزامات،  احلقوق  على  قا�رش  التعريف  وهذا  واإنفاقاً«)2(،  جمعاً 
ال�سخ�س املطلوب منه القيام بهذه احلقوق واللتزامات، وبالنظر للتعريف اللغوي 
اللغوي)3(؛ فتعرف  تعريفها يف ال�سطالح لن يخرج عن معناها  فاإن  الرقابة  لكلمة 

الراء  ف�سل  الباء  باب   424/1 منظور  لبن  العرب  ول�سان  )رقب(،  مادة   353/2 فار�س  لبن  اللغة  مقايي�س  انظر:   )1(
مادة)رقب(.

)2(  الرقابة املالية يف الفقه الإ�سالمي حل�سني راتب يو�سف ريان 20، ويف القانون ل يوجد تعريف حمدد للرقابة حيث 
اإلى الرقابة فكل عرفها يف ناحية حمددة ومل يراع  اإلى النظرة  تباينت الآراء يف و�سع تعريف حمدد لها وال�سبب راجع 
الديداموين  املحلية درا�سة مقارنة ملحمد  الإدارة  اأعمال  ال�سيا�سية والق�سائية على  الرقابة  انظر:  ال�سمول يف تعريفها. 

حممد عبد العال 66 وما بعدها.

)3( انظر: املو�سوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 337/36.
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الر�سد  للوظيفة«. وهذا  اأهليته  للنظر يف  ال�سخ�س  باأنها: »ر�سد ومراقبة ت�رشفات 
وهي  التعيني،  بعد  لحقاً  ويكون  التعيني،  على  �سابقا  يكون  فهو  م�ستمر  واملراقبة 
�ساملة للرقابة املالية والإدارية، واأي�ساً �سامل لل�سخ�س املعنوي والعتباري، وبغ�س 
اأن كل  وذلك  اأم حمت�سبة؛  اأكانت جهة خمت�سة  �سواء  بالرقابة  �سيقوم  النظر عمن 
ت�رشف ي�سدر من اأي �سخ�س كان اعتبارياً اأو معنوياً فهو خا�سع للرقابة، فاإن كان 
ملا  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  قال  كما  عليه؛  اأعني  معروفا  كان  واإن  عليه،  اأنكر  منكرا 
َعْفُت  �سَ ِفاإِْن  ُكْم،  ِبَخرْيِ َولَ�ْسُت  َعَلْيُكْم  ُولِّيُت  َقْد   ْ اإِينِّ النَّا�ُس  َها  اأَيُّ »َيا  اخلالفة:  تولى 
هذه  يف  هنا  بني  عنه  اهلل  ر�سي  فال�سديق  َفاأَِعْيُنويِن«)4(،  اأَْح�َسْنُت  َواإِْن  ُمويِن،  َفَقوِّ
اخلطبة املخت�رشة مهمة الأمة يف الرقابة، والهدف من الرقابة، ففي حال املنكر يكون 
الغر�س من الإنكار التقومي والإ�سالح، ويف حال املعروف تكون الإعانة والفزعة، 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ژ  تعالى:  لقوله  الكيفية حتقيق  بهذه  والرقابة 
ٿ   ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ژ )اآل عمران 110(.

املطلب الثاين: اأهمية الرقابة

املطلوب يف ال�سخ�س املراد تعيينه على الوظيفة اأن يكون قوياً اأميناً؛ كما قال 
تعالى: ژ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ژ )الق�س�س( فهذان الأمران 
هما ركنا كل وظيفة، بدءاً باأكرب وظيفة يف الدولة؛ وهي امللك، اإلى اأ�سغر وظيفة، 
ولهذا ملا طلب يو�سف عليه ال�سالة وال�سالم من ملك م�رش اأن يوليه بني له �سبب 

ژ  چ  چ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   ژ  تعالى:  قال  كما  ذلك؛ 
)يو�سف( فهو عليه ال�سالة وال�سالم اأهل لهذه الوظيفة؛ لأنه حفيظ ملا ا�ستودع؛ 

)4( رواه عبد الرزاق يف امل�سنف باب ال�سمع والطاعة )20702( 336/11.
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يف  لقوة  يحتاج  هنا  والعلم  ويل))(،  مبا  وعليم  الأمانة،  يف  لقوة  يحتاج  وهذا 
معرفة كيفية ت�سيري اأمور خزائن الأر�س من ناحية كيفية حفظها وتوزيعها.

وهكذا كل وظيفة بح�سبها، فيختار لها الأمثل فالأمثل بقدر ال�ستطاعة؛ كما 
قال تعالى: ژ ہ ہ ہ ھ  ژ )التغابن:16( وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»اإَِذا اأََمْرتُُكْم ِباأَْمٍر َفاأْتُوا ِمْنُه َما ا�ْسَتَطْعُتْم«)6(.
والقوة يف كل ولية ووظيفة بح�سبها؛ فوظيفة الدفاع عن الدين واملقد�سات 
النبي  جند  ولهذا  باحلروب؛  وخربة  ودراية  �سجاعة  اإلى  حتتاج  الوطن  وحدود 
العا�س ر�سي  بن  الوليد وعمرو  بن  ي�ستعمل خالد  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الهجرة؛  ال�سابعة من  ال�سنة  متاأخرا يف  اإ�سالمهما  اأ�سلما، وكان  منذ  عنهما  اهلل 
ويف هذا يقول عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنه: »َفَواهلِل َما َعَدَل ِبي َر�ُسوُل اهلِل 
ُمْنُذ  َحَزبَُه  اأَْمٍر  يف  َحاِبِه  اأَ�سْ ِمْن  اأََحداً  اْلَوِليِد  بِن  َوِبَخاِلِد  ْم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ

اأَ�ْسَلْمَنا«)7(.
واإذا كانت الوظيفة يف غري احلرب فهي بحاجة اإلى القوة يف العلم، والقوة 

ڦ ڦ ڄ  ڄ   ژ  تعالى:  قال  كما  الإدارة؛  وح�سن  القرار،  اتخاذ  يف 
ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  وقال  ژ )البقرة(،  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
فالقوة  وظيفة،  كل  بح�سب  يختلف  اأمر  وهذا  ٻ ٻژ )مرمي:12(، 

املطلوبة تختلف باختالف الوظائف.
ل  واأن  النا�س،  خ�سية  وترك   ، وجلَّ عزَّ  اهلل  بخ�سية  تتحقق  الوظيفة  يف  والأمانة 

ي�سرتي باآيات اهلل ثمنا قليال؛ كما قال تعالى: ژ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں 

)5( انظر: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن؛ لبن جرير الطربي 219/13.

)6(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:» ُبِعْثُت ِبَجَواِمِع اْلَكِلِم« 
)7288( وم�سلم يف كتاب احلج باب فر�س احلج مرة يف العمر )1337(.

)7(  رواه البيهقي يف دلئل النبوة 346/4، وانظر: البداية والنهاية لبن كثري 399/6.
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ھژ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 
ِة َواْثَناِن ِفى النَّاِر،  نَّ اُة ثاََلثٌَة: َواِحٌد ِفى اجْلَ )املائدة(، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اْلُق�سَ
َفَجاَر ِفى احْلُْكِم  ِبِه. َوَرُجٌل َعَرَف احْلَقَّ  ى  َفَرُجٌل َعَرَف احْلَقَّ َفَق�سَ ِة  نَّ ا الَِّذى ِفى اجْلَ َفاأَمَّ
يف  كان  واإن  وهذا  النَّاِر«))(.  ِفى  َفُهَو  َجْهٍل  َعَلى  ِللنَّا�ِس  ى  َق�سَ َوَرُجٌل  النَّاِر،  ِفى  َفُهَو 
النا�س؛  معامالت  يف  بالنظر  املوكل  فاملوظف  ولية؛  له  من  كل  ي�سمل  فهو  الق�ساء 
الت�ساهل يف معاملة  اأو  تقدمي معاملة على غريها،  له  قا�س، فال يجوز  اأيا كانت؛ هو 

والت�سدد يف الأخرى، بل عليه حتري العدل يف جميع ما يرد اإليه من معامالت.
واجتماع الأمانة والقوة يف النا�س قليل جداً؛ والواجب هو النظر يف الوظيفة 
وما تقت�سيه، فاإن كانت بحاجة للقوة قدم الأقوى واإن كان فاجراً))(؛ ولهذا قال النبي 
الإمام  اْلَفاِجِر«)10(، و�سئل  ُجِل  ِبالرَّ يَن  الدِّ َهَذا  لَيُوؤَيُِّد   َ اهللَّ »اإِنَّ  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اأحدهما قوي فاجر، والآخر �سالح  الغزو،  اأمريين يف  الرجلني يكونان  اأحمد عن 
وفجوره  للم�سلمني  فقوته  القوي  الفاجر  »اأما  فقال:  يغزى؟،  اأيهما  مع  �سعيف، 
على نف�سه، واأما ال�سالح ال�سعيف ف�سالحه لنف�سه و�سعفه على امل�سلمني، فيغزى 
ذر  اأبا  نهى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  جند  ال�سبب  ولهذا  الفاجر«)11(،  القوي  مع 
ِعيًفا َواإِنِّى اأُِحبُّ لََك َما اأُِحبُّ  ر�سي اهلل عنه عن الولية فقال: »َيا اأَبَا َذرٍّ اإِنِّى اأََراَك �سَ
َرنَّ َعَلى اْثَننْيِ َوَل تََولَّنَيَّ َماَل َيِتيٍم«)12(. مع اأنه ر�سي اهلل عنه من اأعظم  ِلَنْف�ِسى َل تَاأَمَّ
اُء َوَل  ال�سحابة �سدقا واأمانة؛ و�سفه عليه ال�سالة وال�سالم بقوله: »َما اأََظلَِّت اخْلَ�رْشَ
)8(  رواه اأبو داود يف كتاب الأق�سية باب يف القا�سي يخطئ )3573(، والرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء عن ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم يف القا�سي )1322( وقال الألباين يف �سحيح �سنن اأبي داود 682/2 )3051(:«�سحيح«.

)9(  انظر فيما �سبق: ال�سيا�سة ال�سرعية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية 23-12.

)10(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة خيرب )4234( وم�سلم يف كتاب الإميان باب غلظ حترمي الغلول واأنه 
ل يدخل اجلنة اإل املوؤمنون )115(.

)11(  ال�سيا�سة ال�سرعية 15.

)12(  رواه م�سلم يف كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة من غري �سرورة )1826(.
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«)13(. ولعل �سعفه ر�سي اهلل عنه راجع اإلى راأيه يف  َدَق ِمْن اأَِبى َذرٍّ اُء اأَ�سْ اأََقلَِّت اْلَغرْبَ
اإم�ساك املال الزائد على احلاجة، �سواء كان على م�ستوى  اأنه ل يجوز  املال؛ وهو 
اإلى وجود مال  الولية حتتاج  فاإن  الولية؛  الدولة)14(، وهذا ل ي�سلح مع  اأو  الفرد 
مدخر ملتطلبات الدولة، ويوؤيد اأن �سعفه راجع اإلى راأيه يف املال كون النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سابق قرن بني الولية ومال اليتيم، ولهذا لو تولى مال 
يتيم فاإنه �سيُبقي منه قدر حاجة اليتيم، والباقي يخرجه يف وجوه الرب، وهذا ينايف 
القيام على مال اليتيم، وهذا لي�س بطعن فيه ر�سي اهلل عنه، واإمنا هو ف�سل اهلل يوؤتيه 
نَاِد َعْن  ِبى الزِّ اأَ اْبِن  من ي�ساء؛ ولهذا روى الإمام م�سلم يف مقدمة �سحيحه))1( َعْن 
ُهْم َماأُْمونٌ، َما ُيوؤَْخُذ َعْنُهُم احْلَِديُث، ُيَقاُل لَْي�َس ِمْن  اأَِبيِه َقاَل: »اأَْدَرْكُت ِبامْلَِديَنِة ِمائًَة ُكلُّ

اأَْهِلِه«، فهي قدرات بها يتفاوت النا�س ويختلفون اختالفاً �سديداً واهلل اعلم.
يعرف  اأن  املويل  على  ينبغي  ولهذا  جداً؛  مهم  ولية  لكل  الأ�سلح  ومعرفة 
ال�شخ�ص  اختيار  يف  ي�شعى  ثم  بها،  املنوط  العمل  وطبيعة  وظيفة،  بكل  املق�شود 

املنا�سب لها.
املنا�سب  ال�سخ�س  لختيار  �سابقة  رقابة  فهي  �سبق،  مبا  وا�سحة  الرقابة  فاأهمية 
على  لحقة  رقابة  من  لبد  بل  هنا،  تنتهي  ل  الرقابة  واأهمية  املنا�سب،  للمكان 
ال�سخ�س الذي مت اختياره بعناية، فكل �سخ�س وكل اإليه القيام باأمر، �سواء كرب اأو 
�سغر فاإنه يخ�سع للمراقبة؛ وذلك لأن الأمني قد يخون، والنا�سح قد يغ�س، واهلل 

عزَّ وجلَّ يقول: ژ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی   جئ حئ مئ 

)13(  رواه الرتمذي يف كتاب املناقب باب مناقب اأبي ذر ر�سي اهلل عنه )3801( وقال:« حديث ح�سن«، ورواه الإمام اأحمد 
يف امل�سند 70/11 )6519( وقال حمققو امل�سند:« ح�سن لغريه«.

)14(  انظر: فتح الباري لبن حجر 273/3:« قال ابن عبد الرب: وردت عن اأبي ذر اآثار كثرية تدل على اأنه كان يذهب اإلى 
اأن كل مال جمموع يف�سل عن القوت و�سداد العي�س فهو كنز يذم فاعله، واأن اآية الوعيد نزلت يف ذلك، وخالفه جمهور 

ال�سحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة«.

.24  )15(
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ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 
حج مج  ژ )�س(. فاهلل عزَّ وجلَّ فو�س اإليه الأمر، واأمره باملبا�رشة، ونهاه عن 
مل  فاإذا  وم�سوؤولية ج�سيمة،  عظيمة  مهمة  فهي  ذلك)16(،  عاقبة  وبني  الهوى،  اتباع 
يقم املويل بهذا الأمر فاإنه بذلك قد عر�س نف�سه للعقوبة، وا�ستحق �سفة اخليانة، 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ژ  تعالى:  قال 
ڦ  ڦ ژ )الأنفال(. وَعْن َمْعِقِل ْبِن َي�َساٍر ر�سي اهلل عنه َقاَل: �َسِمْعُت النَِّبىَّ 

يَحٍة اإِلَّ  ُ َرِعيًَّة َفَلْم َيُحْطَها ِبَن�سِ َعاُه اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم َيُقوُل: »َما ِمْن َعْبٍد ا�ْسرَتْ
نَِّة«)17(. فالكل م�سوؤول والكل حما�سب على كل �سيء؛ حتى على  مَلْ َيِجْد َراِئَحَة اجْلَ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ېئ ېئ ىئ   ژ  تعالى:  �سمعه وب�رشه وقلبه؛ قال 
اأحد،  ژ )الإ�رشاء(. فلن ي�سلم من ذلك  ىئ ىئ  ی ی     ی ی جئ  
حتى ال�سادقون؛ قال تعالى: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ )الأحزاب: )(. 

»فاإذا �ُسئل ال�سادقون وحو�سبوا على �سدقهم، فما الظن بالكاذبني؟«))1(.

املطلب الثالث: من يخت�ص بالرقابة

القيام بالرقابة من املهمات العظيمة؛ ودليل ذلك قيام النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأَِبى ُهَرْيَرَة  بها بنف�سه ال�رشيفة، فقد كان مي�سي يف الأ�سواق ويفح�س ال�سلع؛ فَعْن 
ِة َطَعاٍم َفاأَْدَخَل َيَدُه ِفيَها  رْبَ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َمرَّ َعَلى �سُ ر�سي اهلل عنه اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
َماُء َيا َر�ُسوَل  ابَْتُه ال�سَّ َعاِم«، َقاَل: اأَ�سَ اِحَب الطَّ اِبُعُه بََلاًل َفَقاَل: »َما َهَذا َيا �سَ َفَنالَْت اأَ�سَ
َعاِم َكْى َيَراُه النَّا�ُس؟ َمْن َغ�سَّ َفَلْي�َس ِمنِّي«))1(، ودرج  ، َقاَل: »اأََفاَل َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ ِ اهللَّ

)16(  انظر: الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى 28.

)17(  رواه البخاري يف كتاب الأحكام باب من ا�سرتعي رعية فلم ين�سح )7150(.

)18(  اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان لبن القيم 100/1.

َنا َفلَْي�َس ِمنَّا « )102(. )19(  رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: » َمْن َغ�سَّ
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على هذا اخللفاء من بعده، فاأمري املوؤمنني عمر ر�سي اهلل عنه يدخل ال�سوق وي�ساأل 
اِب ر�سي اهلل  ْبَن اخْلَطَّ اأَنَّ ُعَمَر  امْلُ�َسيِِّب رحمه اهلل تعالى  ْبِن  عن ال�سعر؛ فَعْن �َسِعيِد 
اِب:  وِق، َفَقاَل لَُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ عنه َمرَّ ِبَحاِطِب ْبِن اأَِبى بَْلَتَعَة َوُهَو َيِبيُع َزِبيًبا لَُه ِبال�سُّ
الرقابة  الأمر يف  يقت�رش  �ُسوِقَنا«)20(. ول  ِمْن  تُْرَفَع  اأَْن  ا  مَّ َواإِ ْعِر  ال�سِّ ِفى  تَِزيَد  اأَْن  ا  »اإِمَّ
خريية  من  اأن  وذلك  بالرقابة؛  معني  الأمة  هذه  يف  فرد  كل  بل  فقط،  الولة  على 

هذه الأمة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ 
وقال  عمران:110(.  ژ )اآل  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ 
َفِبِل�َساِنِه  َي�ْسَتِطْع  مَلْ  َفاإِْن  ِبيَِدِه  ُه  ْ َفْليَُغريِّ ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َراأَى  »َمْن  اهلل عليه و�سلم:  �سلى 
َعُف الإِميَاِن«)21(. والتغيري بالل�سان وهلل احلمد مقدور  َفاإِْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك اأَ�سْ
فالباب  امل�سوؤولني،  اإلى  فيه  فليكتب  تق�سرياً  موظف  من  راأى  �سخ�س  فكل  عليه، 
من  وهذا  يراه)22(.  الذي  املنكر  مع  الت�سامح  عدم  فرد  كل  على  فينبغي  مفتوح، 

التعاون على الرب والتقوى.
واإذا نظرنا اإلى النظام ال�سعودي جند اأنه حدد اأ�سخا�ساً؛ �سواء اأكانوا حقيقيني اأم 

اعتباريني؛ يخت�سون بالرقابة؛ بنوعيها الإدارية واملالية)23(؛ وهم على النحو الآتي:
ال�رشيعة  تطبيق  على  الإ�رشاف  امللك  مهمات  من  جعل  فاملنظم  1-امللك؛ 
الإ�سالمية وال�سيا�سة العامة للدولة)24(، واأي�سا جمل�س امللك وويل عهده مفتوحان 

)20(  رواه الإمام مالك يف املوطاأ يف كتاب البيوع باب ما جاء يف احلكرة 357/2)2599(.

)21(  رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان واأن الإميان يزيد وينق�س واأن الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر واجبان )49(.

واآثاره  اأخطاره  وبيان  الف�ساد  مبفهوم  الوعي  ن�سر  الف�ساد:«  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  نظام  من   )18/3 )م  انظر:    )22(
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وت�سجيع  الف�ساد،  مع  الت�سامح  عدم  وثقافة  الذاتية  الرقابة  وتعزيز  النزاهة  حماية  وباأهمية 

وو�سائل الإعالم على التعاون والإ�سهام يف هذا ال�ساأن«.

)23(  انظر: منهج ال�سريعة الإ�سالمية يف حماية املجتمع من الف�ساد املايل والإداري لعبد اهلل اآل غ�ساب 90 وما بعدها.

)24(  انظر: )م 55( من النظام الأ�سا�سي للحكم.
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لكل مواطن ولكل من له �سكوى اأو مظلمة))2(، وهذا اأمر درجت عليه هذه الدولة، 
ففي زمن امللك عبد العزيز رحمه اهلل تعالى اأعلن الديوان العايل البيان الآتي: »اإن 
�ساحب اجلاللة امللك يعلن للنا�س كافة اأن من كانت له ظالمة على كائن من كان 
موظفاً اأو غريه كبرياً اأو �سغرياً ثم يخفي ظالمته فاإمنا اإثمه على نف�سه واإن من كانت 
له �سكاية فقد و�سع على باب دار احلكومة �سندوق لل�سكايات مفتاحه لدى جاللة 
مثل  وعلق   ،)26( ال�سندوق...«  ذلك  يف  �سكايته  ال�سكاية  �ساحب  فلي�سع  امللك، 

هذا الكالم على باب امل�سجد النبوي)27(.
واللوائح  الأنظمة  تنفيذ  مراقبة  اخت�سا�ساته  فمن  الوزراء؛  جمل�س   -2

والقرارات))2(.
ومديري  املحافظات  حمافظي  اأعمال  مراقبة  مهماتهم  فمن  املناطق؛  اأمراء   -3

النواحي وروؤ�ساء املراكز والتاأكد من كفايتهم يف القيام بواجباتهم))2(.
اإيرادات  جميع  على  الالحقة  بالرقابة  يخت�س  وهو  العامة؛  املراقبة  ديوان   -4
ومراقبة  والثابتة  املنقولة  الدولة  اأموال  كافة  مراقبة  وكذلك  وم�رشوفاتها،  الدولة 

ح�سن ا�ستعمال هذه الأموال وا�ستغاللها واملحافظة عليها)30(.
وهو جهاز  الداخلية،  بوزارة  العامة  للمباحث  التابع  الإدارية)31(؛  املباحث   -(

متخ�س�س يف مكافحة الر�سوة بني موظفي الدولة.

)25(  انظر: )م 43( من النظام الأ�سا�سي للحكم.

)26(  امل�سحف وال�سيف؛ ملحيي الدين القاب�سي 311.

)27(  انظر: املرجع ال�سابق 334.

)28(  انظر: )م 19 و24( من نظام جمل�س الوزراء.

)29(  انظر: )م 7و 13( من نظام املناطق.

)30(  انظر: )م 7( من نظام ديوان املراقبة العامة

)31(  ال�سادرة بالأمر ال�سامي ذي الرقم 8/1112 يف 1400/2/1هـ.
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6- وزارة اخلدمة املدنية؛ فقد ن�ست املادة )36( من نظام اخلدمة املدنية على 
اأنه: »تعد تقارير دورية عن كل موظف«، واإعداد هذه التقارير نوع من الرقابة.

7- هيئة التحقيق والدعاء العام؛ فمن مهماتها الرقابة على ال�سجون وتفتي�سها)32(.
املوظفني،  تاأديب  نظام  مبوجب  ن�ساأت  والتي  والتحقيق؛  الرقابة  هيئة   -(
املالية  املخالفات  عن  للك�سف  الالزمة  الرقابة  »اإجراء  اخت�سا�سها:  �سمن  ومن 

والإدارية«)33(.
)- الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد؛ فالهدف منها حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد 
وال�سيا�سات  الأنظمة  واقرتاح  واأ�ساليبه،  ومظاهره  �سوره  ب�ستى  واملايل  الإداري 
الالزمة ملنع الف�ساد ومكافحته، وتوفري قنوات مبا�رشة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم 

املتعلقة بت�رشفات منطوية على ف�ساد)34(.
10- هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ من مهماتها مراقبة الأماكن العامة 

للحيلولة دون وقوع املنكرات))3(.
وبالنظر اإلى ما �سبق جند اأن هذه رقابة �سادرة من ال�سلطة التنفيذية، وقد تخطئ 
بنوعي  واملتمثل  الق�سائية  ال�سلطة  دور  هنا  فياأتي  قراراتها،  تنفيذ  يف  ال�سلطة  هذه 

الق�ساء يف اململكة:
الأول: رقابة الق�ساء؛ ففي املادة )11( من نظام الق�ساء: »تتولى املحكمة العليا 
مراقبة �سالمة تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وما ي�سدره ويل الأمر من اأنظمة«.
اإلغاء  الثاين: ديوان املظامل؛ ففي املادة )13/ب( من نظام الديوان: »دعاوى 

)32(  انظر: )م 3/و من اأول ( من نظام هيئة التحقيق والدعاء العام.

)33(  )م 5( من نظام تاأديب املوظفني.

)34(  انظر: )م 3( من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

)35(  انظر: )م 1( من الالئحة التنظيمية لنظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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الطعن عدم  ال�ساأن، متى كان مرجع  يقدمها ذوو  التي  النهائية  الإدارية  القرارات 
النظم  خمالفة  اأو  ال�سبب  يف  عيب  اأو  ال�سكل  يف  عيب  وجود  اأو  الخت�سا�س 
ذلك  يف  مبا  ال�سلطة،  ا�ستعمال  اإ�ساءة  اأو  تاأويلها  اأو  تطبيقها  يف  اخلطاأ  اأو  واللوائح 
واملجال�س  الق�سائية  �سبه  اللجان  ت�سدرها  التي  والقرارات  التاأديبية  القرارات 
حكمها  يف  وما  العام  النفع  جمعيات  ت�سدرها  التي  القرارات  وكذلك  التاأديبية، 
امتناعها  اأو  الإدارة  الإداري رف�س جهة  القرار  بن�ساطاتها، ويعد يف حكم  املت�سلة 
وبالنظر  واللوائح«،  لالأنظمة  اتخاذه طبقا  عليها  الواجب  قرار كان من  اتخاذ  عن 
املظامل  ديوان  ال�سادر من  لعام 1427هـ  الإدارية  واملبادئ  الأحكام  اإلى جمموعة 
امل�سوؤول  من  �سدرت  �سواء  القرارات،  على  الرقابة  مار�س  قد  الديوان  اأن  جند 
الإداري اأو املجل�س التاأديبي اأو اللجان �سبه الق�سائية)36(، وهذا يعترب اإجراًء عالجياً 

يتم فيه عالج القرار الإداري بعد �سدوره بالإلغاء.

املبحث الأول: الرقابة ال�سابقة يف اأنظمة اململكة

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: املق�سود بها

عند  تعرف  ما  ذاته؛ وهي  ال�سخ�س  من  نابعة  اأي  ذاتية؛  ال�سابقة  الرقابة  تكون  قد 
املوظف  لدى  الإميان  قوة  مبدى  كبريا  ارتباطا  مرتبطة  وهي  الداخلية؛  بالرقابة  البع�س 
اأن  اليقني  علم  يعلم  فهو  مراقبته  ازدادت  وجلَّ  عّز  اهلل  من  خوفه  ازداد  فمتى  نف�سه 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  تعالى:  قال  عليه؛  م�سجل  منه  ي�سدر  ما  كل 

القرارات  بع�س  باإلغاء  الديوان  من  ال�سادرة  الأحكام  من  جمموعة  الإدارية  واملبادئ  الأحكام  جمموعة  كتاب  يف    )36(
الإدارية ففي املجلد الثاين �س365 �سدر احلكم باإلغاء قرار اإداري بف�سل موظف ب�سبب عدم توفر اأي عامل كاف لإ�سدار 

مثل قرار الف�سل املذكور، ويف املجلد الثالث �س 929و949و957 اأحكام باإلغاء القرارات الإدارية.
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ژ )ق(. فمتى ا�ست�سعر املوظف امل�سلم هذه الرقابة فلن يحتاج لرقابة خارجية اأبدا، 
َ َحْيُثَما  ف�سعاره تقوى اهلل يف كل مكان وزمان؛ كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اتَِّق اهللَّ
ُكْنَت«)37(. فاإذا بلغ العبد هذه املرحلة و�سل اإلى اأرفع درجات العبودية، واأعلى مراتب 
َ َكاأَنََّك تََراُه، َفاإِْن مَلْ تَُكْن تََراُه َفاإِنَُّه  ْن تَْعُبَد اهللَّ الدين؛ وهي مرتبة الإح�سان: »الإِْح�َساُن اأَ
الوظيفة ميكن جعلها على خم�س  ال�سابقة على  الذاتية  َيَراَك«))3(. ورقابة املوظف هنا 

مراتب:
الأولى: اأن ينظر يف الوظيفة التي �سيتولها، هل هو اأهل لها؟ فيقوم بحقوقها 

ويوؤدي واجباتها.
الثانية: اأن ينظر هل الوظيفة يف مقدوره؟ 

الثالثة: ينظر هل توليه هذه الوظيفة اأو الرتك خري له؟
؟ الرابعة: اأن ينظر هل الباعث على توليه هذه الوظيفة اإرادة وجه اهلل عزَّ وجلَّ

وين�رشونه؟  ي�ساعدونه  اأعوان  وله  عليها  معان  هو  هل  ينظر  اأن  اخلام�سة: 
وخ�سو�ساً اإذا كانت الوظيفة حتتاج اإلى اأعوان.

ل  واإن  الوظيفة  هذه  على  اأقدم  اخلم�سة  املراتب  هذه  عنده  اجتمعت  فمتى 
فرتكها خري له يف الدنيا والآخرة))3(.

واأي�ساً ينبغي اأن ل ي�ساأل الوظيفة التي فيها اإمارة؛ وذلك حتى يعان عليها؛ فعن 
ْحَمِن بِن �َسُمَرَة ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل النَِّبىُّ �سلى اهلل عليه و�سلم: »َيا َعْبَد  َعْبِد الرَّ
ْن  َواإِ اإِلَْيَها،  ُوِكْلَت  لٍَة  َم�ْساأَ َعْن  وِتيَتَها  اأُ اإِْن  َفاإِنََّك  الإَِماَرَة،  تَ�ْساأَِل  َل  �َسُمَرَة  ْبَن  ْحَمِن  الرَّ

)37(  رواه الرتمذي يف كتاب الرب وال�سلة باب ما جاء يف معا�سرة النا�س )1987( وقال:« حديث ح�سن �سحيح«، ورواه 
الإمام اأحمد يف امل�سند 284/35)21354( وقال حمققو امل�سند:« ح�سن لغريه«.

)38(  رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب بيان الإميان والإ�سالم والإح�سان ووجوب الإميان باإثبات قدر اهلل �سبحانه وتعالى )8(.

)39(  انظر: اإغاثة اللهفان 98/1.



�سالح بن اإبراهيم بن حممد احل�سي

51 العدد 60 - �سوال 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة 

ِعْنَت َعَلْيَها«)40(. فكل ولية ل تخلو من م�سقة فمن مل يكن  لٍَة اأُ اأُوِتيَتَها ِمْن َغرْيِ َم�ْساأَ
له عون من اهلل تورط فيما دخل فيه وخ�رس دنياه وعقباه)41(.

وقد تكون الرقابة ال�سابقة خارجية؛ وهي املق�سودة هنا؛ اإذ هي نابعة من النظام 
نف�سه؛ ويق�سد بها:

يف  والنظر  التعيني،  قبل  الوظيفة  على  تعيينه  املراد  ال�سخ�س  ت�رشفات  ر�سد 
�سالحيته للقيام بهذه الوظيفة.

وهذا الر�سد دلت عليه ن�سو�س ال�رشيعة، فاهلل عز وجل قد اأمر يف كتابه احلكيم 
فاإن  فيه  ت�رشفهم،  ومراقبة  لر�سد  وذلك  اأموالهم؛  يعطوا  اأن  قبل  اليتامى  باختبار 

ژ ې  ې   اإليهم اأموالهم واإْن ل فال؛ قال تعالى:  كان ت�رشفهم ر�سيدا دفعت 
وملا  ژ )الن�ساء:6(.  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
�ساأل اأبو ذر ر�سي اهلل عنه النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يوليه مل ي�ستجب لطلبه 
َقاَل:  عنه  اهلل  ر�سي  َذرٍّ  ِبى  اأَ َعْن  م�سلم)42(  �سحيح  ففي  ال�سبب؛  له  وبني  منعه  بل 
ِ اأََل تَ�ْسَتْعِمُلِنى، َقاَل: َف�رَشََب ِبيَِدِه َعَلى َمْنِكِبى ثُمَّ َقاَل: »َيا اأَبَا َذرٍّ  ُقْلُت َيا َر�ُسوَل اهللَّ
ى  دَّ َها َواأَ نََّها اأََمانٌَة َواإِنََّها َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِخْزٌى َونََداَمٌة اإِلَّ َمْن اأََخَذَها ِبَحقِّ ِعيٌف َواإِ اإِنََّك �سَ
الَِّذى َعَلْيِه ِفيَها«، ويف ق�سة جمع القراآن َقاَل اأَبُو بَْكٍر ر�سي اهلل عنه لَزْيِد ْبِن ثَاِبٍت 
اِرىِّ ر�سى اهلل عنه: »اإِنََّك َرُجٌل �َسابٌّ َعاِقٌل َوَل نَتَِّهُمَك، ُكْنَت تَْكُتُب اْلَوْحَى  الأَْن�سَ
ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َفَتَتبَِّع اْلُقْراآَن َفاْجَمْعُه«)43(، فو�سف ال�سديق ر�سي  ِلَر�ُسوِل اهللَّ

ِ َتَعاَلى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ ژ )6622(،  )40(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب الأميان والنذور باب َقْوِل اهللَّ
وم�سلم يف كتاب الأميان باب ندب من حلف ميينا فراأى غريها خريا منها اأن ياأتي الذي هو خري ويكفر عن ميينه )1652(.

)41(  انظر: فتح الباري 124/13.

)42(  في كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغري �سرورة )1825(.

ڭ  ۓ  ڭ ڭ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ژ  َقْوِلِه:  باب  التف�سري  كتاب  يف  البخاري  رواه    )43(
اأَْفِة )4679(. ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ژ ِمَن الرَّ
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اأن هذه  اإمنا هو عن معرفة تامة به، ول �سك  اهلل عنه لزيد بن ثابت ر�سي اهلل عنه 
املعرفة هي نتيجة ملراقبة ت�رشفات زيد، واإذا نظرت لل�سفات التي و�سف ال�سديق 
ر�سي اهلل عنه زيداً بها عرفت ال�سبب الذي من اأجله اختاره لهذه املهمة العظيمة، 
فهو غري متهم، وهذه عالمة ال�سالح، وذو عقل، وهذه عالمة الكفاية، وم�ساف 
واأي�ساً  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عهد  يف  الوحي  بكتابة  ال�سابقة  التجربة  اإليها 

كونه �ساباً وهذا مما يجعله قادراً على القيام باأعباء هذه الوظيفة.

املطلب الثاين: الن�سو�ص النظامية املتعلقة بالرقابة ال�سابقة

يف  متمثلة  ال�سابقة  اخلارجية  الرقابة  جند  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأنظمة  يف 
اأمرين:

الأمر الأول: رقابة �ضابقة على املتويل، وهذا وا�ضح يف النقاط الآتية:

امللك جند  تعيني  الوظائف؛ ففي  يتولى  فيمن  املنظم  ي�شعها  التي  ال�رسوط   -1
عبد  بن  العزيز  عبد  املوؤ�س�س  امللك  اأبناء  يف  احلكم  »يكون  اأنه  على  ن�س  املنظم 
الرحمن الفي�سل اآل �سعود واأبناء الأبناء، ويبايع الأ�سلح منهم للحكم على كتاب 
اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم«)44(. ومعرفة الأ�سلح اإمنا تكون مبراقبة 
ت�رشفات ال�سخ�س قبل مبايعته بامللك؛ وذلك ب�سالحه يف نف�سه و�سالحه يف اإدارة 
الأمور، وقد اأكد املنظم هذا يف نظام البيعة، فن�س يف املادة )12( منه: »على اأن 
تقوم الهيئة خالل مدة ل تتجاوز �سبعة اأيام باختيار الأ�سلح للحكم من اأبناء امللك 

املوؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�سل اآل �سعود واأبناء الأبناء«.
ويف تويل وظائف الدولة ن�س املنظم على �رشطني مهمني يلزم توفرهما فيمن 

ي�سغل هذه الوظائف:

)44(  انظر: )م 5( من النظام الأ�سا�سي للحكم.
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والأخالق))4(؛  ال�سرية  ح�سن  يكون  اأن  ال�سالح  دلئل  ومن  ال�سالح؛  الأول: 
واأن ل يكون حمكوما عليه بجرمية خملة بالدين وال�رشف«)46(.

ويف الالئحة املنظمة لل�سوؤون املالية يف اجلامعات)47( يف الف�سل اخلام�س املتعلق 
بالرقابة املالية ق�سمت الرقابة اإلى ق�سمني: رقابة قبل ال�رشف، ورقابة بعد ال�رشف، 
ال�سابقة؛  الرقابة  يف  داخل  وهو  ال�رشف؛  قبل  الذي  الأول  الق�سم  يف  وجعلت 
ال�رسوط التي يجب توفرها فيمن يختار مراقبا ماليا؛ وذلك يف املادة )21(، وهي 

اأن يكون مت�سفا بالأمانة ونقاء ال�سرية.
الثاين: الكفاية يف القيام باأعباء الوظيفة))4(؛ وهي اجلدارة، كما عربت عنه املادة 
الأولى من نظام اخلدمة املدنية؛ ويف الالئحة املنظمة لل�سوؤون املالية يف اجلامعات 
تتوافر  اأن  ماليا  فيمن يختار مراقبا  تراعى  التي  الأمور  املادة )21( جعلت من  يف 
فيه الكفاءة املهنية من حيث التاأهيل العلمي واخلربة العملية، ول ميكن معرفة هذين 
�سهاداته  على  بالطالع  وذلك  التعيني؛  قبل  ت�رشفاته  ومراقبة  بر�سد  اإل  الأمرين 
وخرباته ودوراته؛ ثم تعيينه على الوظيفة، وميكن اأن تعرف عن طريق املقابلة؛ كما 
هو معمول به يف التعيني على بع�س الوظائف فتعمل لهم مقابلة، وقد يطلب منهم 

اإلقاء حما�رشة ليت�سح من خاللها كفايته ل�سغل الوظيفة املتقدم عليها))4(.
اأن القراآن ن�س عليهما؛ كما يف قوله تعالى:  وبالتاأمل يف هذين ال�سـرطني جند 

)45( انظر: )م 4/د( من نظام اخلدمة املدنية حيث ا�سرتطت للتعيني يف الوظيفة: »اأن يكون ح�سن ال�سرية والأخالق«، 
و)م 4( من نظام جمل�س ال�سورى، و)م 17( من نظام املناطق، و)م 1( من نظام البيعة. 

)46(  )م 3( من نظام جمل�س الوزراء، وانظر: )م 31/و( من نظام الق�ساء.

املعقودة  العايل  التعليم  ملجل�س  الثانية  اجلل�سة  يف  واملتخذ   2/6 الرقم  ذي  العايل  التعليم  جمل�س  بقرار  ال�سادرة    )47(
بتاريخ 1416/6/11هـ واملتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�سريفني رئي�س جمل�س التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي 

7/ب/9045 يف  1416/6/27هـ.

)48(  انظر: )م 3/ب( من نظام جمل�س الوزراء.

يف  ومن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ال�سعوديني  اجلامعات  من�سوبي  ل�سوؤون  املنظمة  الالئحة  من   )11 )م  انظر:    )49(
حكمهم.
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يف  متمثلة  فالقوة  ژ )الق�س�س(.  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے  
النبي  جند  ال�شنة  يف  وبالنظر  ال�شالح،  �رسط  يف  متمثلة  والأمانة  الكفاية،  �رسط 
�سلى اهلل عليه و�سلم قد اخترب عماله قبل التولية للنظر يف كفايتهم؛ فتارة ي�ساألهم 
اإَِذا  ى  تَْق�سِ »َكْيَف  لَُه:  َقاَل  اْليََمِن،  اإِلَى  عنه  اهلل  ُمَعاًذا ر�سي  بَعَث  حني  كما ح�سل 
ِ؟«.  ْد ِفى ِكَتاِب اهللَّ ، َقاَل: »َفاإِْن مَلْ َتِ ِ ِبِكَتاِب اهللَّ ى  اأَْق�سِ اٌء؟«. َقاَل:  َعَر�َس لََك َق�سَ
َر�ُسوِل  �ُسنَِّة  ِفى  ْد  َتِ مَلْ  »َفاإِْن  َقاَل:  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللَّ َر�ُسوِل  َفِب�ُسنَِّة  َقاَل: 
ِ؟«. َقاَل: اأَْجَتِهُد َراأِْيى َوَل اآلُو، َف�رَشََب  ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َوَل ِفى ِكَتاِب اهللَّ اهللَّ
َق َر�ُسوَل َر�ُسوِل  ِ الَِّذى َوفَّ ْمُد هلِلَّ ْدَرُه َوَقاَل: »احْلَ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم �سَ َر�ُسوُل اهللَّ
 ِ اهللَّ َعْبَد  فعن  يديه،  بني  الق�ساء  منهم  يطلب  وتارة   .)(0(» ِ اهللَّ َر�ُسوَل  ى  ُيْر�سِ مِلَا   ِ اهللَّ
َر�ُسوِل  اإِلَى  َماِن  َيْخَت�سِ َرُجاَلِن  َقاَل: َجاَء  اأنه  اْلَعا�س ر�سي اهلل عنهما  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن 
َم ِلَعْمرو بِن اْلَعا�س:  َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللُ  ْم َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللُ  اهلِل �سَ
ي؟  ْنَت َها ُهَنا َيا َر�ُسوَل اهلل، َقاَل: »نََعْم«، َقاَل: َعَلى َما اأَْق�سِ »اْق�ِس بَْيَنُهَما«. َقاَل: َواأَ
اأَْجٌر  َفَلَك  َفاأَْخَطاأَْت  اجَتَهدت  ِن  َواإِ اأُُجوٍر  َع�رَشُة  لََك  ْبَت  َفاأَ�سَ اجَتَهدت  »اإِِن  َقاَل: 
َفَقْد  َواِحْد«)1)(. وكان عمر ر�سي اهلل عنه اإذا ا�ستح�سن من الرجل الق�ساء وله،» 
اْلَفَر�ُس،  َفَعَطَب  لَْيِه،  اإِ ِليَْنُظَر  َقْبِلِه  ِمْن  َفاِر�ًسا  ُعَمُر  َعَلْيِه  َفَحَمَل  ِبَفَر�ٍس،  َرُجاًلً  �َساَوَم 
َمْن  َوبَْيَنَك  بَْيِني  َفاْجَعْل  َقاَل:  َمالَُك،  ُهَو  بَْل  الآَخُر:  َوَقاَل  َمالَُك،  ُهَو  ُعَمُر:  َفَقاَل 

الق�ساء )3592(  الراأي يف  اجتهاد  باب  الأق�سية  كتاب  داود يف  واأبو  امل�سند 333/36)22007(،  اأحمد يف  الإمام  رواه    )50(
والرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء يف القا�سي كيف يق�سي )1327( وقال: »هذا حديث ل نعرفه اإل من هذا الوجه 
ولي�س اإ�سناده عندي مبت�سل«، وقال حمققو امل�سند: »اإ�سناده �سعيف«، و�سبب �سعفه جهالة الرواة عن معاذ ر�سي اهلل عنه؛ 
لكن قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى يف اإعالم املوقعني 202/1: »فهذا حديث واإن كان عن غري م�سمني فهم اأ�سحاب معاذ 
فال ي�سره ذلك؛ لأنه يدل على �سهرة احلديث واأن الذي حدث به احلارث بن عمرو عن جماعة من اأ�سحاب معاذ ل واحد 
بالعلم والدين والف�سل  اأ�سحاب معاذ  لو �سمي، كيف و�سهرة  اأن يكون عن واحد منهم  ال�سهرة من  اأبلغ يف  منهم، وهذا 
امل�سلمني  اأفا�سل  من  اأ�سحابه  بل  كذاب ول جمروح،  ول  متهم  اأ�سحابه  يف  يعرف  ول  يخفى؟  ل  الذي  باملحل  وال�سدق 
وخيارهم، ل ي�سك اأهل العلم بالنقل يف ذلك، كيف و�سعبة حامل لواء هذا احلديث، وقد قال بع�س اأئمة احلديث: اإذا راأيت 

�سعبة يف اإ�سناد حديث فا�سدد يديك به«.

)51(  رواه الدارقطني يف كتاب الأق�سية والأحكام وغري ذلك 361/5)4457( والإمام اأحمد يف امل�سند 367/11 )6755( وقال 
حمققو امل�سند:« اإ�سناده �سعيف«.
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َي  ْيًحا الِعَراِقي، َفاأَتَيَاُه َفَقاَل ُعَمُر: اإِنَّ َهَذا َقْد َر�سِ �ِسْئَت، َقاَل: اْجَعْل بَْيِني َوبَْيَنَك �رُشَ
ْيَت، اأَْو ُردَّ َكَما اأََخْذَت، َفَقاَل  ْيٌح ِلُعَمَر: ُخْذ مِبَا ا�ْسرَتَ َة، َفَقاَل �رُشَ ِبَك َفَق�سَّ َعَلْيِه الِق�سَّ

ًيا«)2)(. اُء اإِل َذِلَك! َفَبَعثَُه ُعَمُر َقا�سِ ُعَمُر: َوَهِل الَق�سَ
حيادهم،  و�سمان  املوظفني  نزاهة  على  احلفاظ  لأجل  الهدايا؛  قبول  منع   -2
واملنع هنا لي�س عاماً واإمنا هو مقيد اإذا كان الغر�س من الهدية الإغراء، ويعرف ذلك 
تبادل  اأي  املوظف  بينهم وبني هذا  امل�سالح والذين مل يكن  اأرباب  اإذا دفعت من 
للهدايا قبل وليته)3)(، وهذا املنع فيه م�سلحة للموظف وللعمل حيث ل يكون يف 

قلبه اأي ميل ملن اأهداه فيعتني به فيكون فيها �سبه بالر�سوة من هذه الناحية)4)(.
3- املنع من التجارة)))(؛ وذلك اأن املوظف اإذا ا�ستغل بالتجارة ترتب عليه اإما 
البيع  يف  حماباته  اأجل  من  بالتجارة  معهم  يتعامل  ملن  مراعاته  اأو  لعمله،  ت�سييع 

وال�رشاء.
وينبغي اأن ي�شاف هنا بالن�شبة ل�رسوط تويل الوظائف؛ اأنه يف بع�ص الوظائف ل 
ت�سند ملن طلبها وحر�س عليها؛ فَعْن اأَِبى ُمو�َسى ر�سي اهلل عنه َقاَل: َدَخْلُت َعَلى النَِّبىِّ 
 ، ِ ْرنَا َيا َر�ُسوَل اهللَّ : اأَمِّ ُجَلنْيِ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَنَا َوَرُجاَلِن ِمْن َقْوِمى َفَقاَل اأََحُد الرَّ
َوَقاَل الآَخُر ِمْثَلُه، َفَقاَل النَِّبىُّ �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإِنَّا َل نَُولِّى َهَذا َمْن �َساأَلَُه َوَل َمْن 
َحَر�َس َعَلْيِه«)6)(. وهذه الولية التي �ساألها املراد بها الإمارة، ويتبع ذلك كل ولية 

)52(  رواه عبد الرزاق يف امل�سنف يف كتاب البيوع باب الرجل ي�سرتي ال�سيء على اأن يجربه فيهلك 224/8)14979( ووكيع 
يف اأخبار الق�ساة 189/2.

)53(  انظر: )م 12( من نظام اخلدمة املدنية.

)54(  انظر: املغني لبن قدامة 58/14.

)55(  انظر: )م 13( من نظام اخلدمة املدنية، و)م 6( من نظام الوزراء، و)م 51( من نظام الق�ساء.

)56(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب الإجارة باب ا�ستئجار الرجل ال�سالح )2261(، وم�سلم يف كتاب الإمارة باب النهي عن 
طلب الإمارة واحلر�س عليها)1824(.
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فيها حكم؛ كالق�ساء واحل�سبة ونحو ذلك)7)(، ويدل على هذا اأن النبي �سلى اهلل عليه 
ر اأبا مو�سى ر�سي اهلل عنه على اليمن كما يف رواية م�سلم: َفَقاَل �سلى اهلل  و�سلم اأمَّ
ِ ْبَن َقْي�ٍس؟« َقاَل: َفُقْلُت َوالَِّذى بََعثََك  ْو َيا َعْبَد اهللَّ عليه و�سلم: »َما تَُقوُل َيا اأَبَا ُمو�َسى اأَ
»لَْن  َفَقاَل:  اْلَعَمَل،  َيْطُلَباِن  نَُّهَما  اأَ �َسَعْرُت  َوَما  اأَْنُف�ِسِهَما  ِفى  َما  َعَلى  اأَْطَلَعاِنى  َما  ِباحْلَقِّ 
ِ ْبَن  ْنَت َيا اأَبَا ُمو�َسى اأَْو َيا َعْبَد اهللَّ اأَْو َل نَ�ْسَتْعِمُل َعَلى َعَمِلَنا َمْن اأََراَدُه، َولَِكِن اْذَهْب اأَ
َقْي�ِس«. َفَبَعثَُه َعَلى اْليََمِن، وال�سبب يف عدم اإ�سنادها ملن �ساألها؛ اأن كل ولية حتتاج 
ْحَمِن ْبِن  اإلى اإعانة من اهلل فمن حر�س على الولية ُحرم هذه الإعانة؛ فعن َعْبِد الرَّ
ْحَمِن ْبَن �َسُمَرَة  �َسُمَرَة ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل النَِّبىُّ �سلى اهلل عليه و�سلم: »َيا َعْبَد الرَّ
لٍَة  َم�ْساأَ َغرْيِ  ِمْن  وِتيَتَها  اأُ َواإِْن  اإِلَْيَها  ُوِكْلَت  لٍَة  َم�ْساأَ َعْن  وِتيَتَها  اأُ اإِْن  َفاإِنََّك  الإَِماَرَة  تَ�ْساأَِل  َل 
اأُِعْنَت َعَلْيَها«)))(. وهذا ل يقال يف كل الوظائف واإمنا يف الوظائف التي فيها اإمرة؛ 
 ِ كما يف هذا احلديث؛ اأما غريها فال تدخل يف هذا النهي ول ي�سملها، فَعْن َعْبِد اهللَّ
ِلِب  ِلِب ْبَن َرِبيَعَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امْلُطَّ اأَنَّ َعْبَد امْلُطَّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن نَْوَفٍل اْلَها�ِسِمىِّ 
 ِ ِلِب َقاَل: َواهللَّ ِلِب َواْلَعبَّا�َس ْبَن َعْبِد امْلُطَّ اأَبَاُه َرِبيَعَة ْبَن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امْلُطَّ اأَنَّ  ُه  اأَْخرَبَ
اهلل  ِ �سلى  اهللَّ َر�ُسوِل  اإِلَى  َعبَّا�ٍس -  ْبِن  ِل  َوِلْلَف�سْ ِلى  َقاَل  اْلُغاَلَمنْيِ -  َهَذْيِن  بََعْثَنا  لَْو 
مِمَّا  ابَا  َواأَ�سَ النَّا�ُس  ى  ُيوؤَدِّ َما  َيا  َفاأَدَّ َدَقاِت  ال�سَّ َهِذِه  َعَلى  َرُهَما  َفاأَمَّ َماُه  َفَكلَّ و�سلم  عليه 
ِ اأَْنَت  َم اأََحُدنَا َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهللَّ يُب النَّا�ُس، َفاْنَطَلَقا َقاَل: َفَتَواَكْلَنا اْلَكاَلَم ُثمَّ تََكلَّ ُي�سِ
َدَقاِت  َرنَا َعَلى بَْع�ِس َهِذِه ال�سَّ ُل النَّا�ِس َوَقْد بََلْغَنا النَِّكاَح َفِجْئَنا ِلُتوؤَمِّ اأَبَرُّ النَّا�ِس َواأَْو�سَ
يُبوَن، َقاَل: َف�َسَكَت َطِوياًل َحتَّى اأََرْدنَا  يَب َكَما ُي�سِ ى النَّا�ُس َونُ�سِ َى اإِلَْيَك َكَما ُيوؤَدِّ َفُنوؤَدِّ
َجاِب اأَْن َل تَُكلَِّماُه، َقاَل: ثُمَّ  اأَْن نَُكلَِّمُه، َقاَل: َوَجَعَلْت َزْيَنُب تُْلِمُع َعَلْيَنا ِمْن َوَراِء احْلِ
اأَْو�َساُخ النَّا�ِس«)))(. فالنبي �سلى اهلل  َا ِهَى  اإِمنَّ ٍد  مَّ تَْنَبِغى لآِل حُمَ َدَقَة َل  َقاَل: »اإِنَّ ال�سَّ

)57(  انظر: فتح الباري 124/13.

)58(  �سبق تخريجه.

)59(  رواه م�سلم يف كتاب الزكاة باب ترك ا�ستعمال اآل النبي على ال�سدقة)1072(.
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عليه و�سلم مل ينكر عليهما ملا طلبا الوظيفة، واإمنا بني لهما ال�سبب يف عدم توليتهما، 
وذلك اأن جمع ال�سدقات ل اإمرة فيها واإمنا هي جمع لل�سدقة ثم اإي�سالها لبيت املال.
اأنها توؤخذ منهم وتو�سع يف بيت مال  اأن ين�س املنظم على  اأما الهدايا فينبغي 

امل�سلمني)60(؛ ويدل على هذا ما يلي:
1- اأن هذه الهدية اإمنا اأعطيت له ب�سبب وظيفته، ولهذا املعنى اأ�سار النبي �سلى 
َك َحتَّى تَاأِْتيََك  اهلل عليه و�سلم بقوله لبن اللتبية: »َفَهالَّ َجَل�ْسَت ِفى بَْيِت اأَِبيَك َواأُمِّ
اِدًقا«)61(. فابن اللتبية ر�سي اهلل عنه مل يخن ومل يختل�س لكنه  َهِديَُّتَك اإِْن ُكْنَت �سَ

ا�ستفاد من وليته؛ حيث اأُهدي اإليه فاأنكر ذلك عليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
النبي  فيها؛ ولهذا قال  له  الهدية فال حق  املنظم منع املوظف من قبول  اأن   -2
ِبَغرْيِ  �َسْيًئا  يَبَّ  تُ�سِ اليمن: »َل  اإلى  بعثه  ملا  �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ر�سي اهلل عنه 

نَُّه ُغُلوٌل«)62(. اإِْذِنى َفاإِ
3- ت�سمية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لالأموال الزائدة على ما هو حق للموظف 
َفْليَتَِّخْذ  َمْنِزٌل  لَُه  َولَْي�َس  َعَماًل  لََنا  َوِلَى  »َمْن  بالغلول  الوظيفة  ب�سبب  ت�ستفاد  والتي 
لَُه  لَْي�َسْت  اأَْو  َخاِدماً،  َفْليَتَِّخْذ  َخاِدٌم  لَُه  لَْي�َس  اأَْو  ْج  َفْليََتَزوَّ َزْوَجٌة  لَُه  لَْي�َسْت  اأَْو  َمْنِزًل، 
به  يق�سد  والغلول   .)63(» َغالٌّ َفُهَو  َذِلَك  �ِسَوى  �َسْيئاً  اَب  اأَ�سَ َوَمْن  َدابًَّة  َفْليَتَِّخْذ  َدابٌَّة 

وعمدة   ،167/13 الباري لبن حجر  وفتح   ،37 تيمية  ال�سرعية لبن  وال�سيا�سة   ،58/14 قدامة  املغني لبن  انظر:    )60(
القاري �سرح �سحيح البخاري للعيني 156/13.

)61(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب احليل باب احتيال العامل ليهدى اإليه )6979( وم�سلم يف كتاب الإمارة باب حترمي 
هدايا العمال )1832(.

)62(  رواه الرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء يف هدايا الأمراء )1335( وقال:« حديث ح�سن غريب«، والطرباين يف 
املعجم الكبري 128/20)259(.

)63(  رواه الإمام اأحمد يف امل�سند 543/29)18015( وقال حمققو امل�سند: »حديث �سحيح«، ورواه اأبو عبيد يف كتاب الأموال 
كتاب خمارج الفيء وموا�سعه التي ي�سرف اإليها ويجعل فيها باب توفري الفيء للم�سلمني واإيثارهم به )653(.
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لكن  الغنيمة،))6(  اخليانة يف  ا�سطالحهم ذكروه يف  الفقهاء يف  وبع�س  اخليانة)64(، 
هذا احلديث يدل على عمومه يف كل ولية.

ِفيَنا  َقاَم  َقاَل:  عنه  اهلل  ر�سى  ُهَرْيَرَة  اأبي  فعن  اأخذها؛  ملن  ال�سديد  توعده   -4
َم اأَْمَرُه َقاَل: »َل اأُْلِفنَيَّ اأََحَدُكْم  َمُه َوَعظَّ النَِّبىُّ �سلى اهلل عليه و�سلم َفَذَكَر اْلُغُلوَل َفَعظَّ
َيْوَم اْلِقيَاَمِة َعَلى َرَقَبِتِه �َساةٌ لََها ُثَغاٌء، َعَلى َرَقَبِتِه َفَر�ٌس لَُه َحْمَحَمٌة، َيُقوُل َيا َر�ُسوَل 
َيُقوُل  لَُه ُرَغاٌء،  بَِعرٌي  َرَقَبِتِه  اأَْبَلْغُتَك، َوَعَلى  َقْد  اأَْمِلُك لََك �َسْيًئا  َفاأَُقوُل َل  اأَِغْثِنى،   ِ اهللَّ
اِمٌت،  �سَ َرَقَبِتِه  َوَعَلى  اأَْبَلْغُتَك،  َقْد  �َسْيًئا  لََك  اأَْمِلُك  َل  َفاأَُقوُل  اأَِغْثِنى،   ِ اهللَّ َر�ُسوَل  َيا 
ِ اأَِغْثِنى، َفاأَُقوُل َل اأَْمِلُك لََك �َسْيًئا َقْد اأَْبَلْغُتَك، اأَْو َعَلى َرَقَبِتِه ِرَقاٌع  َفيَُقوُل َيا َر�ُسوَل اهللَّ

ِ اأَِغْثِنى، َفاأَُقوُل َل اأَْمِلُك لََك �َسْيًئا َقْد اأَْبَلْغُتَك«)66(. تَْخِفُق، َفيَُقوُل َيا َر�ُسوَل اهللَّ
بل  الذمم  اختالف  اإلى  اأدى  النبوة  زمن  عن  وبعده  الزمان  اختالف  اأن   -(
خراب اأغلبها، فال ميكن القول اإن الهدية التي اأعطيتها املوظف اإمنا هي عن حمبة 
له!، ولهذا قال اأمري املوؤمنني ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز رحمه اهلل تعالى: »َكانَِت اْلَهِديَُّة 

ِ �سلى اهلل عليه و�سلم َهِديًَّة، َواْليَْوَم ِر�ْسَوةٌ«)67(. ِفى َزَمِن َر�ُسوِل اهللَّ

الأمر الثاين: رقابة �ضابقة على النظام الذي يراد اإ�ضداره.

من  �سلطته  ي�ستمد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  »احلكم  اأن  على  املنظم  ن�س 
هذا  على  احلاكمان  وهما  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  تعالى  اهلل  كتاب 

)64(  انظر: ل�سان العرب مادة )غل(: »وغل يغل غلول واأغل خان... واأما غل يغل غلول فاإنه اخليانة يف املغنم خا�سة، 
والإغالل اخليانة يف املغامن وغريها«.

)65(  انظر: طلبة الطلبة يف ال�سطالحات الفقهية للن�سفي احلنفي 151: »الغلول: اخليانة يف املغنم«، واملطلع على اأبواب 
املقنع 118: »الغالُّ لغة: هو اخلائن، قال القا�سي عيا�س: لكنه �سار يف عرف ال�سرع خليانة املغامن خا�سة«، ومعجم لغة 

الفقهاء 334: »الغلول: ال�سرقة من الغنيمة قبل الق�سمة«.

)66(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري باب الغلول )3073(، وم�سلم يف كتاب الإمارة باب غلظ حترمي الغلول 
.)1831(

)67(  رواه البخاري تعليقا يف كتاب الهبة باب من مل يقبل الهدية لعلة، وانظر و�سل هذا الأثر ومعناه يف فتح الباري 
.220/5
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على  ال�سابقة  الرقابة  منه  ي�ستنتج  الن�س  فهذا  اململكة«))6(،  اأنظمة  وجميع  النظام 
�سدور النظام من حيث اأنه يجب على املُ�سدر اأن يراعي هذا الأمر قبل اإ�سداره 
اأي نظام، فينظر هل فيه خمالفة للكتاب وال�سّنة؛ وذلك بعر�سه على املتخ�س�سني، 
فهو اإذاً اإجراء وقائي؛ فاإذا مل يوجد فيه �شيء جاز اإ�شداره، واملنظم ناط هذا الأمر 

ب�سلطتني:
عليها  والت�سويت  الأنظمة  درا�سة  اخت�سا�ساته  فمن  الوزراء؛  جمل�س  الأولى: 

قبل اإ�سداراها، وكذلك درا�سة التعديالت عليها))6(.
واللوائح  الأنظمة  درا�سة  اخت�سا�ساته  �سمن  فمن  ال�سورى؛  جمل�س  الثانية: 
ب�ساأنها)70(، وب�سكل  الدولية والمتيازات واقرتاح ما يراه  واملعاهدات والتفاقيات 
خا�س فيما يتعلق بحقوق الإن�سان جعل املنظم لهيئة حقوق الإن�سان اإبداء الراأي 

يف م�رشوعات الأنظمة املتعلقة بحقوق الإن�سان)71(.
طبقا  �رشعية  �سيا�سة  الأمة  ب�سيا�سة  امللك  »يقوم  اأنه  على  املنظم  ن�س  واأي�سا 
لأحكام الإ�سالم«)72(، وال�سيا�سة ال�رشعية هي: »ما كان فعاًل يكون معه النا�س اأقرب 
اإلى ال�سالح واأبعد عن الف�ساد واإن مل ي�سعه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ول نزل 
به وحي«)73(، ووجه الرقابة ال�سابقة هنا وا�سح؛ اإذ امللك وهو ميثل اأعلى �سلطة يف 
وت�رشفاته  مطلقة،  لي�ست  ف�سيا�سته  ال�رشعية،  بال�سيا�سة  القيام  منه  مطلوب  الدولة 

)68(  انظر: )م 7( من النظام الأ�سا�سي للحكم.

)69(  انظر: )م 20 و21( من نظام جمل�س الوزراء.

)70(  انظر: )م 15( من نظام جمل�س ال�سورى.

)71(  انظر: )م 5( من نظام هيئة حقوق الإن�سان.

)72(  انظر: )م 55( من النظام الأ�سا�سي للحكم.

الفقه  يف  الأموال  م�سادرة  ر�سالة:  ال�سرعية  ال�سيا�سة  تعريف  يف  ذكر  ما  وانظر   ،13 القيم  لبن  احلكمية  الطرق    )73(
والنظام خلالد احل�سني 94 وما بعدها، وكتاب فقه املتغريات يف عالئق الدولة الإ�سالمية بغري امل�سلمني ل�سعد العتيبي 

21/1 وما بعدها.
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اهلل يف  يراقب  اأن  فعليه  ال�رشع،  بحكم  وم�سبوطة  مقيدة  كلها  بل  منفلتة،  لي�ست 
هذا، وعلى ال�سعب طاعته للقيام بهذه املهمة العظيمة، فاإن اأمر بخالف �رشع اهلل 
اَعُة َعَلى امْلَْرِء  ْمُع َوالطَّ فهنا ل �سمع ول طاعة؛ كما قال عليه ال�سالة وال�سالم: »ال�سَّ
يٍَة َفاَل �َسْمَع َوَل َطاَعَة«)74(.  يٍَة َفاإَِذا اأُِمَر مِبَْع�سِ امْلُ�ْسِلِم ِفيَما اأََحبَّ َوَكِرَه َما مَلْ ُيوؤَْمْر مِبَْع�سِ
و�رشيعة اهلل عزَّ وجلَّ وهلل احلمد واملنة �ساحلة لكل زمان ومكان، وافية لكل م�سالح 
عليه  ا�ستملت  وما  ومقا�سده،  ال�رشع  باأ�رشار  خبرياً  كان  من  ذلك  »يعرف  اخللق 
�رشيعة الإ�سالم من املحا�سن التي تفوق التعداد، وما ت�سمنته من م�سالح العباد يف 

املعا�س واملعاد، وما فيها من احلكمة البالغة والرحمة ال�سابغة«))7(.

املبحث الثاين: الرقابة الالحقة يف اأنظمة اململكة

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: املق�سود بها

الرقابة على ال�سخ�س املتويل للتاأكد من قيامه بامل�سوؤولية املوكلة اإليه.
ذاته،  نابعة من املوظف  ذاتية  الالحقة  الرقابة  وهذه رقابة خارجية، وقد تكون 

وميكن جعل هذه املراقبة على ثالث مراتب:
فيه حق اهلل؛  اأدى  فينظر يف عمله هل  اأكمل وجه؛  بالعمل على  القيام  الأولى: 

وذلك من ناحيتني:
الناحية الأولى: الإخال�س يف العمل؛ وذلك اأن الأعمال بالنيات؛ كما قال �سلى 

)74(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري باب ال�سمع والطاعة لالإمام )2955( وم�سلم يف كتاب الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء يف غري مع�سية وحترميها يف املع�سية )1839(.

)75(  جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم 583/20.
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َا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى«)76(. َا الأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َواإِمنَّ اهلل عليه و�سلم: »اإِمنَّ
�سلى  الر�سول  بها  اأمر  التي  الن�سيحة  من  هو  اإذ  العمل؛  اإتقان  الثانية:  الناحية 
ِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَر�ُسوِلِه  يَحُة« ُقْلَنا: مِلَْن؟، َقاَل: »هلِلَّ يُن النَّ�سِ اهلل عليه و�سلم يف قوله: »الدِّ

ِتِهْم«)77(. ِة امْلُ�ْسِلِمنَي َوَعامَّ َولأَِئمَّ
الثانية: نظره يف العمل الذي قام به؛ هل كان تركه خريا له من فعله؟

والدار  اهلل  به وجه  اأراد  هل  به؛  قام  الذي  الفعل  نيته يف  ي�ستح�رش  اأن  الثالثة: 
قال  الآخرة؟))7( كما  ثواب  فيخ�رش  الدنيا  به  اأراد  اأم  الرابحني،  فيكون من  الآخرة 

ڻ  ڻ  ڻ  ں   ڱں  ڱ  ڱ          ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ژگ  تعالى: 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ژ )ال�سورى(.

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بد منه، فقد كان  اأمر ل  والرقابة اخلارجية الالحقة 
 ِ اِعِدىِّ ر�سي اهلل عنه َقاَل: ا�ْسَتْعَمَل َر�ُسوُل اهللَّ اأَِبى ُحَمْيٍد ال�سَّ يحا�سب عماله؛ فَعْن 
َجاَء  ا  َفَلمَّ َتِبيَِّة،  اللُّ اْبَن  ُيْدَعى  �ُسَلْيٍم  بَِنى  َدَقاِت  َعَلى �سَ َرُجاًل  �سلى اهلل عليه و�سلم 
ِ �سلى اهلل عليه و�سلم: »َفَهالَّ  َحا�َسَبُه َقاَل: َهَذا َمالُُكْم َوَهَذا َهِديٌَّة، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
اِدًقا«))7(. وتبعه على  اإِْن ُكْنَت �سَ َك َحتَّى تَاأِْتيََك َهِديَُّتَك  اأَِبيَك َواأُمِّ َجَل�ْسَت ِفى بَْيِت 
عنه:  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  الرا�سد  اخلليفة  فهذا  الرا�سدون،  خلفاوؤه  ذلك 
؟  ْيُت َما َعَليَّ َق�سَ َمْرتُُه ِبالَعْدل اأَ ِن ا�ْسَتْعَملُت َعَلْيُكْم َخرْيَ َمْن اأَْعَلْم َواأَ ْيُتْم اإِ يقول: »اأََراأَ
َل«)0)(، ولهذا كان ل  اأَْم  اأََمْرتُُه  َما  اأََعِمَل  َعَمِلِه  يِف  اأَْنُظَر  َحتىَّ  َل،  َقاَل:  نََعْم،  َقالُوا: 

)76(  متفق عليه؛ البخاري يف كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )1(، وم�سلم 
ُه ِمَن الأَْعَماِل« )1907(. ا الأَْعَماُل ِبالنِّيَِّة« َواأَنَُّه َيْدُخُل ِفيِه اْلَغْزُو َوَغرْيُ َ يف كتاب الإمارة َقْوِلِه �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإِنَّ

)77(  رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب بيان اأن الدين الن�سيحة )55(.

)78(  انظر: اإغاثة اللهفان 98/1.

)79(  �سبق تخريجه.

)80(  رواه عبد الرزاق يف امل�سنف 285/10.
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يخفى عليه �سيء من اأمر عماله)1)(، وكان يجتمع معهم يف مو�سم احلج)2)(، ويقت�س 
بُوا  ِليَ�رْشِ اإِلَْيُكْم  ايِل  ُعمَّ اأُْر�ِسُل  َما   ِ َواهللَّ اإِينِّ  »اأََل  فقال:  النا�س  فقد خطب يف  منهم، 
اأَْب�َساَرُكْم، َوَل ِليَاأُْخُذوا اأَْمَوالَُكْم، َولَِكْن اأُْر�ِسُلُهْم اإِلَْيُكْم ِليَُعلُِّموُكْم ِديَنُكْم َو�ُسنََّتُكْم، 
ِمْنُه،  ُه  نَّ لأَُق�سَّ اإِذاً  ِبيَِدِه  نَْف�ِسي  َفَوالَِّذي  اإِلَىَّ  َفْعُه  َفْلرَيْ َذِلَك  �ِسَوى  �َسْيٌء  ِبِه  ُفِعَل  َفَمْن 
ْن َكاَن َرُجٌل ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي  اإِ ْيَت  اأََوَراأَ اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي  َفَوثََب َعْمُرو ْبُن اْلَعا�ِس َفَقاَل: َيا 
ُه ِمْنُه؟ َقاَل: اإِى َوالَِّذى نَْف�ُس ُعَمَر ِبيَِدِه اإِذاً  َب بَْع�َس َرِعيَِّتِه اأَاإنََّك مَلُْقَت�سُّ َعَلى َرِعيٍَّة َفاأَدَّ
َيُق�سُّ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللَّ َر�ُسوَل  َراأَْيُت  َوَقْد  ِمْنُه  ُه  اأَُق�سُّ َل  اأَنَّى  ِمْنُه،  ُه  نَّ لأَُق�سَّ
ُروُهْم َفَتْفِتُنوُهْم َوَل َتَْنُعوُهْم  بُوا امْلُ�ْسِلِمنَي َفُتِذلُّوُهْم، َوَل ُتَمِّ اأََل َل تَ�رْشِ ِمْن نَْف�ِسِه، 

يُِّعوُهْم«)3)(. ُروُهْم َوَل تُْنِزلُوُهُم اْلِغيَا�َس َفُت�سَ ُحُقوَقَهْم َفُتَكفِّ

املطلب الثاين: الن�سو�ص النظامية املتعلقة بالرقابة الالحقة

اعتنى النظام بهذه الرقابة. وتظهر هذه العناية يف الأمور الآتية:

الأمر الأول: الرقابة الالحقة ال�ضلبية على موظفي الدولة؛ وتظهر يف النقاط 

الآتية:

م�سوؤولية  على  املنظم  فن�س  عمله؛  عن  م�سوؤول  موظف  فكل  امل�سوؤولية؛   -1
امللك  اأمام  بينهم  فيما  بالت�سامن  الأع�ساء  الوزراء والوزراء  رئي�س جمل�س  نواب 
وكذلك  للدولة)4)(،  العامة  وال�سيا�سة  والأنظمة  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تطبيق  عن 

)81(  انظر: تاريخ الأمم وامللوك لبن جرير الطربي 67/4.

)82(  انظر: اخلراج لأبي يو�سف 116، والرتاتيب الإدارية للكتاين 236/1، وع�سر اخلالفة الرا�سدة لأكرم �سياء العمري 
.104

)83(  رواه الإمام اأحمد يف امل�سند 384/1)286(، وانظر: املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية لبن حجر الع�سقالين 
.382/2

)84(  انظر: )م 57/ب( من النظام الأ�سا�سي للحكم.
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عن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  اأمام  امل�ستقلة  امل�سالح  وروؤ�ساء  الوزراء  م�سوؤولية 
عنه،  ي�سدر  عما  م�سوؤول  موظف  كل  بل  يراأ�سونها)))(،  التي  وامل�سالح  الوزارات 

وم�سوؤول عن ح�سن �سري العمل)6)(.

بتنفيذ  قاموا  هل  احلكومية،  واجلهات  املوظفني  مراقبة  تتم  حيث  املتابعة؛   -2

الأوامر والتعليمات املتعلقة بال�ساأن العام وم�سالح املواطنني)7)(.

3- التجربة؛ وذلك اأن املوظف اإذا مت تعيينه فاإنه يكون حتت التجربة �سنة، وعلى 

اجلهة التي يعمل لديها املوظف اأن تكتب عنه تقريراً بعد م�سي ال�سنة، والذي على 

�سوئه يتم تثبيته اإن كان �ساحلاً، اأو ف�سله اإن مل يكن �ساحلاً، اأو ينقل لوظيفة اأخرى 

وتتم تربته – اأي�ساً - �سنة اأخرى، فاإن �سلح لها واإن ل ف�سل)))(.

4- املحاكمة؛ فاملوظف معر�س للمحاكمة اإذا اأخل بواجبات عمله؛ كاختال�س 

اأو تبديد اأو ت�رشف بغري وجه �رشعي يف اأموال الدولة العامة)))(.

)- الف�سل؛ فاملوظف معر�س للف�سل تاأديباً)0)(.

املوظف  ا�شت�شعرها  فمتى  فيها،  وا�شحة  ال�شابقة  النقاط  يف  الالحقة  فالرقابة 

الأمور  هذه  من  لواحدة  يتعر�س  ل  حتى  وجه  اأمت  على  بعمله  القيام  على  حمله 

ال�سابقة.
ولكن ينبغي اأن تكون الرقابة اأدق من ذلك؛ وذلك باأن يح�سى ما عند املوظف 

)85(  انظر: )م 58( من النظام الأ�سا�سي للحكم.

)86(  انظر: )م 15( من نظام اخلدمة املدنية، و)م 7/27( من نظام مزاولة املهن ال�سحية.

)87(  انظر: )م 1/3( من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

)88(  انظر: )م 20 و22( من لئحة التعيني يف الوظائف العامة وال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2/19 وتاريخ 1425/5/26هـ، 
ونظام الق�ساء )م 44( األ اأنه يكون حتت التجربة ملدة ثالث �سنوات.

)89(  انظر: )م 5( من نظام حماكمة الوزراء، و)م 9( من نظام مبا�سرة الأموال العامة.

)90(  انظر: )م 30/و( من نظام اخلدمة املدنية.
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من اأموال قبل توليه، واإذا انتهت فرتة وليته اأح�سيت اأمواله مرة اأخرى، فاإن كانت 
املنا�سب  يف  وخ�سو�ساً  خيانة  منه  تظهر  مل  ولو  حتى  فيقا�سم  طبيعة  غري  زيادتها 
املحاباة  يف  تاأثري  له  املن�سب  اأن  وذلك  اأ�سحابها؛  اإلى  النا�س  يتقرب  التي  الكبرية 
�سواء يف البيع اأو ال�رشاء؛ ويدل على هذا النوع من املحا�سبة؛ وهي الربح الناجت 
ب�سبب الوظيفة؛ فعُل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، فقد قا�سم عماله ف�ساطرهم 
اأو اختال�س لكنه ر�سي  اأموالهم)1)(، ومل يكن ذلك عن خيانة �سادرة منهم  ن�سف 
اهلل عنه يرى اأنهم ا�ستفادوا هذه الأموال ب�سبب وليتهم)2)(؛ وذلك اأن بع�س النا�س 
يت�ساحمون معهم يف  منا�سبهم، وكذلك  واإمنا لأجل  لهم  لي�س حبا  للولة  يهدون 
�سعر  من  باأنزل  عليهم  ويبيعون  ال�سوق،  �سعر  من  باأغلى  منهم  في�سرتون  ال�رشاء 
اأمواًل  اأخذ  اإنه ر�سي اهلل عنه  اإليهم وتزلفا لتحقيق م�سالح لهم، بل  ال�سوق تقربا 
نَُّه  اأَ �ْسَلَم  اأَ َعْن  املوطاأ)3)(  ففي  قرابتهم؛  ب�سبب  ا�ستفادوها  اأنهم  راأى  لأنه  بنيه؛  من 
ا  َفَلمَّ اْلِعَراِق،  اإِلَى  َجْي�ٍس  ِفى  اِب  اخْلَطَّ ْبِن  ُعَمَر  اْبَنا   ِ اهللَّ َوُعَبْيُد   ِ اهللَّ َعْبُد  َخَرَج  َقاَل: 
ثُمَّ  َل،  َو�َسهَّ ِبِهَما  َب  َفَرحَّ ِة،  َ اْلَب�رشْ اأَِمرُي  َوُهَو  الأَ�ْسَعِريِّ  ُمو�َسى  اأَِبى  َعَلى  ا  َمرَّ َقَفاَل 
 ِ ْنَفُعُكَما ِبِه لََفَعْلُت، ُثمَّ َقاَل: بََلى َها ُهَنا َماٌل ِمْن َماِل اهللَّ َقاَل: لَْو اأَْقِدُر لَُكَما َعَلى اأَْمٍر اأَ
اْلِعَراِق  َمَتاِع  ِمْن  َمَتاًعاً  ِبِه  َفَتْبَتاَعاِن  َفاأُ�ْسِلُفُكَماُه  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرِي  اإِلَى  ِبِه  ْبَعَث  اأَ اأَْن  اأُِريُد 
َفَقاَل:  ْبُح لَُكَما،  امْلُوؤِْمِننَي َوَيُكوُن الرِّ اأَِمرِي  اإِلَى  امْلَاِل  َراأْ�َس  َياِن  َفُتوؤَدِّ ِبامْلَِديَنِة  تَِبيَعاِنِه  ثُمَّ 
ا َقِدَما بَاَعا  اِب اأَْن َياأُْخَذ ِمْنُهَما امْلَاَل، َفَلمَّ َوِدْدنَا َذِلَك، َفَفَعَل َوَكَتَب اإِلَى ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ
�ْسَلَفُكَما؟ َقاَل: َل،  ْي�ِس اأَ�ْسَلَفُه ِمْثَل َما اأَ ا َدَفَعا َذِلَك اإِلَى ُعَمَر َقاَل: اأَُكلُّ اجْلَ َفاأُْرِبَحا َفَلمَّ
 ِ ا َعْبُد اهللَّ َيا امْلَاَل َوِرْبَحُه، َفاأَمَّ اِب: اْبَنا اأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي َفاأَ�ْسَلَفُكَما. اأَدِّ َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ

اآثارا يف هذا املعنى، وع�سر  )91(  انظر: الأموال لأبي عبيد باب توفري الفيء للم�سلمني واإيثارهم به �س298 فقد ذكر 
اخلالفة الرا�سدة لأكرم �سياء العمري 105 و115.

)92(  انظر: ال�سيا�سة ال�سرعية لبن تيمية 38، وع�سر اخلالفة الرا�سدة 110.

)93(  يف كتاب القرا�س )2429(.
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ِ َفَقاَل: َما َيْنَبِغي لََك َيا اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي َهَذا. لَْو نََق�َس َهَذا امْلَاُل  ا ُعَبْيُد اهللَّ مَّ َف�َسَكَت َواأَ
، َفَقاَل َرُجٌل  ِ ِ َوَراَجَعُه ُعَبْيُد اهللَّ َياُه، َف�َسَكَت َعْبُد اهللَّ ِمنَّاُه، َفَقاَل ُعَمُر: اأَدِّ اأَْو َهَلَك لَ�سَ
ا،  ِقَرا�سً َجَعْلُتُه  َقْد  ُعَمُر:  َفَقاَل  ا،  ِقَرا�سً َجَعْلَتُه  لَْو  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرَي  َيا  ُعَمَر:  ُجَل�َساِء  ِمْن 
اِب  ِ اْبَنا ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ ِ َوُعَبْيُد اهللَّ َف ِرْبِحِه َواأََخَذ َعْبُد اهللَّ �َس امْلَاِل َوِن�سْ َفاأََخَذ ُعَمُر َراأْ

َف ِرْبِح امْلَاِل. ِن�سْ
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  نظام  يف  كما  الرقابة؛  هذه  يقارب  مبا  اأخذ  قد  واملنظم 
الذمة  باإقرار  »اأن يديل  الهيئة  التعيني يف وظائف  الف�شاد؛ فقد جعلت من �رسوط 
بالذمة  ويق�سد  للموظف«)))(،  املالية  الذمة  عن  »الإف�ساح  به:  ويق�سد  املالية«)4)(، 
اأموال، وحقوق مالية، وعينية، ومعنوية؛ داخل  املالية: »كل ما ميلكه املوظف من 
الإقرار يقدم خالل ثالث  اململكة وخارجها، وماله وما عليه من ديون«)6)(، وهذا 

فرتات: )7)(
الأولى: الإقرار البتدائي؛ ُيقّدم قبل مبا�رشة املوظف ملهماته الوظيفية.

الوظيفة،  �سغل  تاريخ  من  �سنوات  ثالث  كل  ُيقّدم  الدوري؛  الإقرار  الثانية: 
وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ نهاية كل فرتة.

الثالثة: الإقرار الأخري؛ ُيقّدم خالل ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء �سغل املوظف 
للوظيفة.

هذه  بفح�س  تقوم  الهيئة  اأن  املواعيد  هذه  يف  الإقرار  تقدمي  من  والفائدة 
مل  فاإذا  املوظف  م�ساءلة  فتتم  عادية  غري  ملحوظة  زيادة  وجدت  فاإذا  الإقرارات، 

)94(  )م 3/9( من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

)95(  )م 6/1( من �سوابط الإدلء باإقرارات الذمة املالية ملوظفي الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد املعتمدة بقرار رئي�س 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ذي الرقم )2( يف  1433/1/9هـ.

)96(  )م 5/1( من ال�سوابط ال�سابقة.

)97(  انظر: )م 5( من ال�سوابط ال�سابقة.
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النظامية  لالإجراءات  الإقرارات خ�سع  التفاوت يف هذه  قناعات كافية عن  يقدم 
املتبعة يف هذا ال�ساأن)))(.

املالية للموظف بهذه الطريقة ق�رسها املنظم  لكنَّ ا�شرتاط الإف�شاح عن الذمة 
على موظفي الهيئة فقط، مع اأن الواجب تعميمها، وخ�سو�سا يف الوظائف التي 
اإما  اإليهم  فيتقربون  امل�رشة  منهم  يخافون  اأو  املنفعة،  اأ�سحابها  من  النا�س  يرجو 
بالهدايا، اأو غريها، ويوؤيد هذا القرتاح اأن التعليل الذي ذكره املنظم من ا�شرتاط 
اإقرار املوظف بالذمة املالية اأنه من »باب ال�سيا�سة ال�رشعية، واأن �ساحبها م�سند اإليه 
بيَنة يف بوح  مهمة �رشيفة وهي حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد، فكانت امل�سلحة 
الوظائف  وخ�سو�ساً  الدولة  وظائف  اأغلب  يف  موجودة  املالية«،  بذمته  املوظف 
وثيقة  ل  براءة  وثيقة  املنظم  عليه  ن�س  كما  الإقرار؛  هذا  اأن  وخ�سو�ساً  الكبرية، 
ياأتي زمان  اإل ما رحم ربي، ولأنه ل  اتهام، واأي�ساً خلراب الذمم يف هذا الزمان 
َزَماٌن  َعَلْيُكْم  َياأِْتى  »َل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  كما  منه؛  �رش  بعده  والذي  اإل 
اأن  اإلى  يف�سو  ال�رش  َربَُّكْم«)))(. وهكذا ل يزال  تَْلَقْوا  َحتَّى  ِمْنُه  �رَشٌّ  بَْعَدُه  الَِّذى  اإِلَّ 
اْليَْوِم،  ِمَن  تقوم ال�ساعة؛ كما قال عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه: »اأَْم�ِسُ َخرْيٌ 
باب  اَعُة«)100(، فالأن احلال كذا فمن  ال�سَّ تَُقوَم  َحتَّى  َوَكَذِلَك  َغٍد،  ِمْن  َخرْيٌ  َواْليَْوُم 
ال�سيا�سة ال�رشعية اأن ي�سع املنظم �رشوطاً ملن يتولى وظائف الدولة يكون الهدف 
يف  زيد  �رشوراً  النا�س  اأحدث  وكلما  واملايل،  الإداري  الف�ساد  على  الق�ساء  منها 
َدُث  »ُتْ تعالى:  اهلل  العزيز رحمه  عبد  بن  عمر  الرا�شد  اخلليفة  قال  كما  ال�رسوط؛ 

)98(  انظر: )م 11 و12( من ال�سوابط ال�سابقة.

)99(  رواه البخاري يف كتاب الفنت باب ل ياأتي زمان اإل الذي بعده �سر منه)7068(.

)100(  رواه الطرباين يف املعجم الكبري 154/9)8773( وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 20/13: »ب�سند �سحيح«.



�سالح بن اإبراهيم بن حممد احل�سي

67 العدد 60 - �سوال 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة 

يٌَة ِبَقْدِر َما اأَْحَدُثوا ِمْن اْلُفُجوِر«)101(. ِللنَّا�ِس اأَْق�سِ

الأمر الثاين: الرقابة الالحقة الإيجابية؛ وذلك من خالل نقطتني:

اأكان  1- رفع م�ستوى الكفاءة لدى املوظفني؛ وذلك بابتعاثهم للدرا�سة �سواء 
الوزارات  على  واجب  وهو  لهم،  الدورات  عمل  اأو  خارجها،  اأم  اململكة  داخل 
على  ي�ساعد  وهذا  الدورات)102(،  هذه  من  موظفيها  بتمكني  احلكومية  وامل�سالح 
القيام بعملهم على اأكمل وجه، ولهذا جند معهد الإدارة العامة ُيعنى بهذا اجلانب، 
بل اإن بع�س اجلهات احلكومية واجلامعات قد جعلت عندها دائرة تُعنى بهذا اجلانب 

املهم.
من  اإيجابية  وهذه  الكفاية)103(؛  تقارير  ت�سمى  موظف  كل  عن  تقارير  رفع   -2
فيه فيحر�ص عليها وينميها، واطالعه على  القوة  نقاط  ناحية اطالع املوظف على 

نقاط ال�شعف لديه فيعمل على تالفيها.
تبا�رش  التي  احلكومية  الأجهزة  وهي  اعتبارياً؛  املراَقب  ال�سخ�س  يكون  وقد 
تقل  ل  ن�سبة  الدولة  فيها  تتلك  التي  ال�رشكات  اأو  اإليها،  امل�سندة  باخلدمات  القيام 

عن )2% من راأ�س مالها)104(؛ وذلك من ثالث نواح:
الدولة  اإيرادات  جميع  على  الالحقة  »الرقابة  فتتم  مالية؛  ناحية  الأولى: 
من  التاأكد  ويتم  والثابتة،  املنقولة  الدولة  اأموال  كافة  على  والرقابة  وم�رشوفاتها، 
اإلى  تقرير �سنوي عن ذلك  الأموال واملحافظة عليها، ورفع  ا�ستعمال هذه  ح�سن 

)101(  مل اأجد هذه املقولة م�سندة اإلى عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل تعالى بح�سب املراجع التي رجعت اإليها، لكن هذه 
املقولة موجودة يف كتب الفقهاء وغريهم من�سوبة اإليه واإلى غريه. انظر: املقدمات املمهدات لبن ر�سد 309/2، والذخرية 
للقرايف 122/12، ومعني احلكام للطرابل�سي 177، والطرق احلكمية لبن القيم حتقيق/ نايف بن اأحمد احلمد 556/2، 
وبحث الأمري الدكتور/ عبد العزيز بن �سطام بن عبد العزيز املن�سور يف املجلة الفقهية ال�سعودية العدد الثاين ع�سر �سفر/ 

جمادى الأولى 1433هـ.

)102(  انظر: )م 34( من نظام اخلدمة املدنية.

)103(  انظر: )م 36( من نظام اخلدمة املدنية.

)104(  انظر: )م 4/1( من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
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رئي�س جمل�س الوزراء«))10(.
الثانية: ناحية ح�سن الأداء الإداري؛ حيث »تتم مراقبة الأجهزة احلكومية والتاأكد 
من ح�سن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة«)106(، وكذلك »التحري عن اأوجه الف�ساد 
من  وغريها  وال�سيانة  الت�سغيل  وعقود  العامة،  الأ�سغال  عقود  يف  والإداري  املايل 
العقود، املتعلقة بال�ساأن العام وم�سالح املواطنني يف اجلهات امل�سمولة باخت�سا�سات 
الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة يف �ساأن اأي عقد يتبني اأنه ينطوي على 

ف�ساد اأو اأنه اأبرم اأو يجري تنفيذه باملخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة«)107(. 
حيث  احلكومية؛  والأجهزة  الوزارات  تقدمها  التي  التقارير  ناحية  الثالثة: 
تكون  وقد  حيالها))10(،  يراه  ما  واقرتاح  ال�سورى  جمل�س  قبل  من  مناق�ستها  تتم 
التقارير مقدمة من جلان تفتي�سية يف الوزارة ملتابعة املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات 
كل  عليها  بالتفتي�س  اللجان  هذه  فتقوم  اخلا�سة؛  الطبية  كاملوؤ�س�سات  للجمهور؛ 

ثالثة اأ�سهر وترفع تقارير للوزارة بانتظام كل ثالثة اأ�سهر))10(.
اأي�ساً على النظام نف�سه؛ وذلك بعد �سدوره للنظر يف  والرقابة الالحقة تكون 
لتنفيذ  النظام  هذا  وقدرة  مرونة  مدى  والنظر يف  وال�سنة،  للكتاب  عدم خمالفته 
مراجعة  وكذلك  تعديله)110(؛  واقرتاح  النظام  �سدر  اأجلها  من  التي  املهمة  �سري 
اإلى  توؤدي  اأن  ميكن  التي  ال�شعف  نقاط  تديد  بهدف  واإجراءاته  العمل  اأ�شاليب 
الف�ساد)111(، وهذه رقابة ايجابية؛ اإذ املق�سد من �سنِّ الأنظمة حتقيق امل�سلحة ودفع 

)105(  )م 79( من النظام الأ�سا�سي للحكم، وانظر: )م 29( من نظام جمل�س الوزراء.

)106(  )م 80( من النظام الأ�سا�سي للحكم، وانظر: )م 5( من نظام هيئة حقوق الإن�سان.

)107(  )م 2/3( من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

)108(  انظر: )م 15/د( من نظام ال�سورى.

)109(  انظر: )م 8( من الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة.

)110(  انظر: )م 23( من نظام ال�سورى، و )م 5( من نظام هيئة حقوق الإن�سان.

)111(  انظر: )م 7/3( من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
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املف�سدة، وهذا ي�ستوجب الرقابة امل�ستمرة على النظام للنظر يف ماآلته، وهل هو 
حمقق للم�سلحة اأو دافع للمف�سدة التي من اأجلها و�سع النظام.

اخلامتة

ميكن تلخي�ص اأهم النتائج والتو�شيات يف النقاط الآتية:
�سامل  فهو  اللغوي  التعريف  عن  يخرج  ل  للرقابة  ال�سطالحي  التعريف   -1

جلميع اأنواع الرقابة.
اإذ الكل من بني  اأو �سغر خا�سع للرقابة؛  2- كل موظف يف هذه الدولة كرب 

اآدم، وكلهم خطاء.
3- املطلوب يف كل ولية القوة والأمانة، واجتماعها يف �سخ�س واحد قليل، 
لكن يجب البحث على قدر ال�ستطاعة، واإذا تعذر اجتماعهما فينبغي تقدمي ال�سفة 

التي تقت�سيها الوظيفة.
4- كل فرد يف هذه الدولة له م�ساركة يف الرقابة. واأبواب امل�سوؤولني بدءاً من 

امللك اإلى اأ�سغر م�سوؤول مفتوحة.
)- الرقابة يف اململكة العربية ال�سعودية موجودة يف �سلطاتها الثالث: التنظيمية 

والق�سائية. والتنفيذية 
6- الرقابة ال�شابقة متمثلة يف ال�رسوط الالزم توافرها يف املوظف املراد تعيينه؛ 
من حيث ال�سالح والكفاية، ومنعه من التجارة، ومن قبول الهدايا اإذا كان الغر�س 

منها الإغراء، وقد تكون على النظام نف�سه.
7- الرقابة الالحقة على املوظف لها طرفان:

 - رقابة �سلبية؛ متمثلة بامل�سوؤولية واملتابعة، والتجربة، واملحاكمة، والف�سل.
 - رقابة اإيجابية؛ متمثلة يف الدورات التي تعقد للرقي بعمل املوظفني، ورفع 
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التقارير عنهم.
)- الرقابة الالحقة على اجلهة احلكومية؛ اإدارياً ومالياً.

ثغرات  وقوته وعدم وجود  مرونته  ناحية  من  النظام  الالحقة على  الرقابة   -(
فيه.

10- يو�شى باأن ي�شاف اإلى ال�رسوط يف بع�ص الوظائف اأن ل تعطى ملن حر�ص 
عليها.

بيت  يف  وتو�سع  املوظفني  من  امل�رشوعة  غري  الهدايا  ت�سادر  باأن  11-يو�سى 
املال.

اأن  ميكن  الذي  للموظف  املالية  املحا�سبة  على  املنظم  ين�س  باأن  يو�سى   -12
البيع وال�رشاء؛ وذلك  اأو  الهدايا  املال �سواء عن طريق  �سبباً لك�سبه  تكون وظيفته 
بح�رش ما لديه قبل الوظيفة ثم ح�رشها مرة اأخرى عند انتهاء عمله وينظر، فاإن زاد 
ويف  وظيفته،  ب�سبب  ا�ستفادها  لأنه  الأموال؛  هذه  فيقا�سم  طبيعية  غري  زيادة  ماله 
ق�سة ابن اللتبية ر�سي اهلل عنه وت�رشف عمر ر�سي اهلل عنه ما يوؤيد هذا القرتاح، 

وخ�سو�سا اأن املنظم قد األزم بهذا موظفي الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
13- يو�سى باإعادة النظر يف املحفزات والبدلت التي تو�سع للموظفني حتى 

ل يكون له �سبيل للخيانة.
واأ�سكال  �سور  مع  الت�سامح  عدم  ثقافة  املجتمع  يف  ي�ساع  باأن  يو�سى   -14

الف�ساد الإداري واملايل، واأن هذا من باب التعاون على الرب والتقوى.
هذا ما ي�رشه اهلل �سبحانه؛ واحلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم على ر�سوله 

الأمني.


