بحث حمكِّم

الرقابة ال�سابقة
والالحقة يف �أنظمة
اململكة العربية ال�سعودية
�إعداد
�صالح بن �إبراهيم بن حممد احل�صي

ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية كلية الآداب جامعة امللك في�صل بالأح�ساء

الرقابة ال�سابقة والالحقة يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� .أما بعد:
ف�إن اهلل عز وجل قد ح َّمل ابن �آدم �أمانة عظيمة ،ومع حتميله لهذا الأمانة
و�صفه بالظلم واجلهل؛ قال �سبحانه :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ

(الأحزاب .)72ولهذا فهو حتمل �أمرا عظيما �س ُي�س�أل عنه يوم القيامة و�س ُيحا�سب
عليه ،وهو مع حتمل هذه الأمانة مل يرتك ولن يرتك ،بل تت�سلط عليه �أمور �أخرى
حماولة �إغراءه ،وتزيني اخليانة له ،وحمله على الراحة والدعة وال�سكون حتى
يركن �إليها ،ف�إذا ركن �إليها مت الق�ضاء عليه ،لأنه جهل �أن احلياة جهاد م�ستمر حتى
عز
املمات ،و�أن عليه �أن ي�صارع النف�س والهوى وال�شيطان وقرناء ال�سوء ،واهلل َّ
َّ
وجل مل يرتكه هام ًال بل �أر�سل الر�سل و�أنزل الكتب ليقوم النا�س بالق�سط والعدل
يف حقوق اهلل وحقوق العباد ،وجعل باب الرجعة ملن �أخط�أ مفتوحاً ،فباب التوبة
مفتوح ،يتوب اهلل يف الليل على من �أ�ساء بالنهار ،ويتوب اهلل يف النهار على من
�أ�ساء بالليل حتى تطلع ال�شم�س من مغربها.
�أهمية البحث:
عز َّ
وجل جعل البن �آدم واعظاً من
 -1اجلميع البد �أن يخ�ضع للرقابة ،واهلل َّ
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نف�سه؛ وهو قلبه ،و�أي�ضاً ال بد �أن يخ�ضع لرقابة خارجية؛ لأن الهوى قد يغلبه
فيحتاج ملن يتابع عمله ،فالرقابة مطلب مهم ،وكل �شيء �صغر �أو كرب ال بد �أن
يخ�ضع للرقابة ،ولو ترك النا�س ودعاواهم الدعوا �أموال غريهم و�أعرا�ضهم؛
ال�س ْل َطانِ َما
ولهذا يقول �أمري امل�ؤمنني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنهَّ �« :إن اللهَّ َ لَيَ َز ُع ِب ُّ
َال َي َز ُع ِبا ْلق ُْر�آنِ ».
 -2بالرقابة الق�ضاء على الف�ساد الإداري واملايل ،فكان لزاماً بيان �أوجه الرقابة
يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية لتحقيق هذا املطلب.
 -3بيان ما ا�شتملت عليه �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية من مواد نظامية تبني
كيفية الرقابة ومن يتوالها.
 -4بيان جوانب الثغرات يف هذه الأنظمة فيما يتعلق بالرقابة وحماولة �إيجاد
ما ي�سد هذه الثغرات من تو�صيات.
الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل البحث يف فهار�س املكتبات ومواقع اجلامعات يف الإنرتنت مل �أجد
من بحث يف هذا املو�ضوع بهذه ال�صيغة.
منهج البحث:
يعتمد على اال�ستقراء الناق�ص للن�صو�ص النظامية املتعلقة بهذا البحث ،ثم
درا�ستها درا�سة �رشعية ت�أ�صيلية؛ بح�سب فهم الباحث؛ تبني ما يتعلق مبو�ضوع
الرقابة ،وبيان �أهميته ،وعناية النظام به ،وما ميكن �أن ي�ضاف للو�صول بهذه
الأنظمة �إلى الكمال الن�سبي.

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

39

الرقابة ال�سابقة والالحقة يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية

املبحث التمهيدي :تعريف الرقابة و�أهميتها ومن يخت�ص بها

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :تعريف الرقابة

وفيه فرعان:
الفرع الأول :تعريف الرقابة لغة:

م�أخوذة من رقب؛ وهي تطلق على احلفظ ،والر�صد ،واالنتظار ،واحلرا�سة،
واملرقب :املو�ضع امل�رشف يرتفع عليه الرقيب((( ،فالرقيب موكل باحلفظ واحلرا�سة
وعليه الرت�صد واالنتظار �إذا وكل �شخ�صاً للقيام ب�أمر ما لينظر ليقوم به على الوجه
الأكمل �أم ال؟ ،فك�أنه على مكان عال؛ لأنه يراقب وينظر ت�رصفات من حتت رقابته.
الفرع الثاين :تعريف الرقابة ا�صطالحاً:
مل �أجد �أحداً من الفقهاء فيما اطلعت عليه عرفها ا�صطالحاً ،وقد عرفها بع�ض
الباحثني املعا�رصين يف جانبها املايل ب�أنها« :العلم الذي يبحث يف مراقبة احلقوق
وااللتزامات يف �ضوء ال�رشيعة الإ�سالمية مبا حتويه من قواعد تتعلق باملال العام
جمعاً و�إنفاقاً»((( ،وهذا التعريف قا�رص على احلقوق وااللتزامات ،فخرج عنه
ال�شخ�ص املطلوب منه القيام بهذه احلقوق وااللتزامات ،وبالنظر للتعريف اللغوي
لكلمة الرقابة ف�إن تعريفها يف اال�صطالح لن يخرج عن معناها اللغوي(((؛ فتعرف
((( انظر :مقايي�س اللغة البن فار�س  353/2مادة (رقب) ،ول�سان العرب البن منظور  424/1باب الباء ف�صل الراء
مادة(رقب).
((( الرقابة املالية يف الفقه الإ�سالمي حل�سني راتب يو�سف ريان  ،20ويف القانون ال يوجد تعريف حمدد للرقابة حيث
تباينت الآراء يف و�ضع تعريف حمدد لها وال�سبب راجع �إلى النظرة �إلى الرقابة فكل عرفها يف ناحية حمددة ومل يراع
ال�شمول يف تعريفها .انظر :الرقابة ال�سيا�سية والق�ضائية على �أعمال الإدارة املحلية درا�سة مقارنة ملحمد الديداموين
حممد عبد العال  66وما بعدها.
((( انظر :املو�سوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية .337/36
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ب�أنها« :ر�صد ومراقبة ت�رصفات ال�شخ�ص للنظر يف �أهليته للوظيفة» .وهذا الر�صد
واملراقبة م�ستمر فهو يكون �سابقا على التعيني ،ويكون الحقاً بعد التعيني ،وهي
�شاملة للرقابة املالية والإدارية ،و�أي�ضاً �شامل لل�شخ�ص املعنوي واالعتباري ،وبغ�ض
النظر عمن �سيقوم بالرقابة �سواء �أكانت جهة خمت�صة �أم حمت�سبة؛ وذلك �أن كل
ت�رصف ي�صدر من �أي �شخ�ص كان اعتبارياً �أو معنوياً فهو خا�ضع للرقابة ،ف�إن كان
منكرا �أنكر عليه ،و�إن كان معروفا �أعني عليه؛ كما قال ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ملا
يت َع َل ْي ُك ْم َولَ ْ�س ُت ِبخَ يرْ ِ ُك ْمِ ،ف�إِ ْن �ضَ َع ْف ُت
ا�س �إِنيِّ ْ َق ْد ُو ِّل ُ
تولى اخلالفةَ « :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َف َق ِّو ُمونيِ َ ،و ِ�إ ْن �أَ ْح َ�س ْن ُت َف َ�أعِ ْي ُنونيِ »((( ،فال�صديق ر�ضي اهلل عنه بني هنا يف هذه
اخلطبة املخت�رصة مهمة الأمة يف الرقابة ،والهدف من الرقابة ،ففي حال املنكر يكون
الغر�ض من الإنكار التقومي والإ�صالح ،ويف حال املعروف تكون الإعانة والفزعة،
والرقابة بهذه الكيفية حتقيق لقوله تعالى :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ (�آل عمران .)110
املطلب الثاين� :أهمية الرقابة

املطلوب يف ال�شخ�ص املراد تعيينه على الوظيفة �أن يكون قوياً �أميناً؛ كما قال
تعالى :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ (الق�ص�ص) فهذان الأمران
هما ركنا كل وظيفة ،بدءاً ب�أكرب وظيفة يف الدولة؛ وهي امللك� ،إلى �أ�صغر وظيفة،
ولهذا ملا طلب يو�سف عليه ال�صالة وال�سالم من ملك م�رص �أن يوليه بني له �سبب
ذلك؛ كما قال تعالى :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ
(يو�سف) فهو عليه ال�صالة وال�سالم �أهل لهذه الوظيفة؛ لأنه حفيظ ملا ا�ستودع؛
((( رواه عبد الرزاق يف امل�صنف باب ال�سمع والطاعة (.336/11 )20702
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وهذا يحتاج لقوة يف الأمانة ،وعليم مبا ويل((( ،والعلم هنا يحتاج لقوة يف
معرفة كيفية ت�سيري �أمور خزائن الأر�ض من ناحية كيفية حفظها وتوزيعها.
وهكذا كل وظيفة بح�سبها ،فيختار لها الأمثل فالأمثل بقدر اال�ستطاعة؛ كما
قال تعالى :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ (التغابن )16:وقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«�إِ َذا �أَ َم ْرت ُُك ْم ِب�أَ ْم ٍر َف�أْتُوا ِم ْن ُه َما ْا�س َت َط ْع ُت ْم»(((.
والقوة يف كل والية ووظيفة بح�سبها؛ فوظيفة الدفاع عن الدين واملقد�سات
وحدود الوطن حتتاج �إلى �شجاعة ودراية وخربة باحلروب؛ ولهذا جند النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�ستعمل خالد بن الوليد وعمرو بن العا�ص ر�ضي
اهلل عنهما منذ �أ�سلما ،وكان �إ�سالمهما مت�أخرا يف ال�سنة ال�سابعة من الهجرة؛
هلل َما َع َد َل بِي َر ُ�س ُ
ول ا ِ
ويف هذا يقول عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهَ « :ف َوا ِ
هلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل ْم َوبِخَ الِدِ ِبن ا ْل َولِيدِ �أَ َحداً م ِْن �أَ ْ�ص َحا ِب ِه يف �أَ ْم ٍر َح َزبَ ُه ُم ْن ُذ
�أَ ْ�س َل ْم َنا»(((.
و�إذا كانت الوظيفة يف غري احلرب فهي بحاجة �إلى القوة يف العلم ،والقوة
يف اتخاذ القرار ،وح�سن الإدارة؛ كما قال تعالى :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ (البقرة) ،وقال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﮊ (مرمي ،)12:وهذا �أمر يختلف بح�سب كل وظيفة ،فالقوة
املطلوبة تختلف باختالف الوظائف.
والأمانة يف الوظيفة تتحقق بخ�شية اهلل عزَّ َّ
وجل ،وترك خ�شية النا�س ،و�أن ال
ي�شرتي ب�آيات اهلل ثمنا قليال؛ كما قال تعالى :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
((( انظر :جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن؛ البن جرير الطربي .219/13
((( متفق عليه؛ البخاري يف كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلمُ «:ب ِعثْتُ ب َِج َوامِ ِع ا ْل َكل ِِم»
( )7288وم�سلم يف كتاب احلج باب فر�ض احلج مرة يف العمر (.)1337
((( رواه البيهقي يف دالئل النبوة  ،346/4وانظر :البداية والنهاية البن كثري .399/6
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(املائدة) ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ا ْل ُق�ضَ ا ُة ثَ َالثَ ٌةَ :واحِ ٌد فِى الجْ َ َّن ِة َوا ْثنَانِ فِى ال َّنا ِر،
َف�أَ َّما ا َّلذِ ى فِى الجْ َ َّن ِة َف َر ُج ٌل َع َر َف الحْ َقَّ َفقَ�ضَ ى ِبهَِ .و َر ُج ٌل َع َر َف الحْ َقَّ َف َجا َر فِى الحْ ُ ْك ِم
ا�س َع َلى َج ْه ٍل َف ُه َو فِى ال َّنا ِر»((( .وهذا و�إن كان يف
َف ُه َو فِى ال َّنا ِرَ ،و َر ُج ٌل َق�ضَ ى لِل َّن ِ
الق�ضاء فهو ي�شمل كل من له والية؛ فاملوظف املوكل بالنظر يف معامالت النا�س؛
�أيا كانت؛ هو قا�ض ،فال يجوز له تقدمي معاملة على غريها� ،أو الت�ساهل يف معاملة
والت�شدد يف الأخرى ،بل عليه حتري العدل يف جميع ما يرد �إليه من معامالت.
واجتماع الأمانة والقوة يف النا�س قليل جداً؛ والواجب هو النظر يف الوظيفة
وما تقت�ضيه ،ف�إن كانت بحاجة للقوة قدم الأقوى و�إن كان فاجراً(((؛ ولهذا قال النبي
ين ِبال َّر ُج ِل ا ْل َفاجِ ِر»( ،((1و�سئل الإمام
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِ َّن اللهَّ َ لَيُ�ؤَ ِّي ُد َه َذا الدِّ َ
�أحمد عن الرجلني يكونان �أمريين يف الغزو� ،أحدهما قوي فاجر ،والآخر �صالح
�ضعيف ،مع �أيهما يغزى؟ ،فقال�« :أما الفاجر القوي فقوته للم�سلمني وفجوره
على نف�سه ،و�أما ال�صالح ال�ضعيف ف�صالحه لنف�سه و�ضعفه على امل�سلمني ،فيغزى
مع القوي الفاجر»( ،((1ولهذا ال�سبب جند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نهى �أبا ذر
ر�ضي اهلل عنه عن الوالية فقالَ « :يا �أَبَا َذ ٍّر �إِ ِّنى �أَ َر َ
اك �ضَ عِ ي ًفا َو�إِ ِّنى �أُحِ ُّب لَ َك َما �أُحِ ُّب
ِل َن ْف�سِ ى َال تَ�أَ َّم َر َّن َع َلى ا ْث َنينْ ِ َو َال تَ َو َّلينَ َّ َم َال َيت ٍِيم»( .((1مع �أنه ر�ضي اهلل عنه من �أعظم
ال�صحابة �صدقا و�أمانة؛ و�صفه عليه ال�صالة وال�سالم بقولهَ « :ما �أَ َظ َّل ِت الخْ َ�ضرْ َ ا ُء َو َال
((( رواه �أبو داود يف كتاب الأق�ضية باب يف القا�ضي يخطئ ( ،)3573والرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف القا�ضي ( )1322وقال الألباين يف �صحيح �سنن �أبي داود �»:)3051( 682/2صحيح».
((( انظر فيما �سبق :ال�سيا�سة ال�شرعية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية .23-12
( ((1متفق عليه؛ البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة خيرب ( )4234وم�سلم يف كتاب الإميان باب غلظ حترمي الغلول و�أنه
ال يدخل اجلنة �إال امل�ؤمنون (.)115
( ((1ال�سيا�سة ال�شرعية .15
( ((1رواه م�سلم يف كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة من غري �ضرورة (.)1826
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�أَ َق َّل ِت ا ْل َغبرْ َ ا ُء �أَ ْ�صد ََق م ِْن �أَ ِبى َذ ٍّر»( .((1ولعل �ضعفه ر�ضي اهلل عنه راجع �إلى ر�أيه يف
املال؛ وهو �أنه ال يجوز �إم�ساك املال الزائد على احلاجة� ،سواء كان على م�ستوى
الفرد �أو الدولة( ،((1وهذا ال ي�صلح مع الوالية؛ ف�إن الوالية حتتاج �إلى وجود مال
مدخر ملتطلبات الدولة ،وي�ؤيد �أن �ضعفه راجع �إلى ر�أيه يف املال كون النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سابق قرن بني الوالية ومال اليتيم ،ولهذا لو تولى مال
يتيم ف�إنه �س ُيبقي منه قدر حاجة اليتيم ،والباقي يخرجه يف وجوه الرب ،وهذا ينايف
القيام على مال اليتيم ،وهذا لي�س بطعن فيه ر�ضي اهلل عنه ،و�إمنا هو ف�ضل اهلل ي�ؤتيه
من ي�شاء؛ ولهذا روى الإمام م�سلم يف مقدمة �صحيحه(َ ((1ع ْن ا ْب ِن َ�أ ِبى ال ِّزنَا ِد َع ْن
يثُ ،يق ُ
�أَ ِبي ِه َق َال�« :أَ ْد َر ْك ُت ِبالمْ َدِ ي َن ِة مِائَ ًة ُك ُّل ُه ْم َم�أْ ُمون ٌَ ،ما ُي�ؤْخَ ُذ َع ْن ُه ُم الحْ َدِ ُ
َال لَ ْي َ�س م ِْن
�أَ ْه ِلهِ» ،فهي قدرات بها يتفاوت النا�س ويختلفون اختالفاً �شديداً واهلل اعلم.
ومعرفة الأ�صلح لكل والية مهم جداً؛ ولهذا ينبغي على املويل �أن يعرف
املق�صود بكل وظيفة ،وطبيعة العمل املنوط بها ،ثم ي�سعى يف اختيار ال�شخ�ص
املنا�سب لها.
ف�أهمية الرقابة وا�ضحة مبا �سبق ،فهي رقابة �سابقة الختيار ال�شخ�ص املنا�سب
للمكان املنا�سب ،و�أهمية الرقابة ال تنتهي هنا ،بل البد من رقابة الحقة على
ال�شخ�ص الذي مت اختياره بعناية ،فكل �شخ�ص وكل �إليه القيام ب�أمر� ،سواء كرب �أو
�صغر ف�إنه يخ�ضع للمراقبة؛ وذلك لأن الأمني قد يخون ،والنا�صح قد يغ�ش ،واهلل
عز َّ
َّ
وجل يقول :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
( ((1رواه الرتمذي يف كتاب املناقب باب مناقب �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه ( )3801وقال »:حديث ح�سن» ،ورواه الإمام �أحمد
يف امل�سند  )6519( 70/11وقال حمققو امل�سند »:ح�سن لغريه».

( ((1انظر :فتح الباري البن حجر  »:273/3قال ابن عبد الرب :وردت عن �أبي ذر �آثار كثرية تدل على �أنه كان يذهب �إلى
�أن كل مال جمموع يف�ضل عن القوت و�سداد العي�ش فهو كنز يذم فاعله ،و�أن �آية الوعيد نزلت يف ذلك ،وخالفه جمهور
ال�صحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة».
(.24 ((1
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عز َّ
وجل فو�ض �إليه الأمر ،و�أمره باملبا�رشة ،ونهاه عن
ﰕ ﰖ ﮊ (�ص) .فاهلل َّ
اتباع الهوى ،وبني عاقبة ذلك( ،((1فهي مهمة عظيمة وم�س�ؤولية ج�سيمة ،ف�إذا مل
يقم املويل بهذا الأمر ف�إنه بذلك قد عر�ض نف�سه للعقوبة ،وا�ستحق �صفة اخليانة،
قال تعالى :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﮊ (الأنفال) .و َع ْن َم ْعق ِِل ْب ِن َي َ�سا ٍر ر�ضي اهلل عنه َق َال�َ :سمِ ْع ُت ال َّن ِب َّى
�صلى اهلل عليه و�سلم َيق ُ
يح ٍة �إِ َّال
ُولَ « :ما م ِْن َع ْبدٍ ْا�سترَ ْ َعا ُه اللهَّ ُ َرعِ َّي ًة َف َل ْم َي ُح ْط َها ِب َن ِ�ص َ
لمَ ْ َيجِ ْد َرائ َِح َة الجْ َ َّنةِ»( .((1فالكل م�س�ؤول والكل حما�سب على كل �شيء؛ حتى على
�سمعه وب�رصه وقلبه؛ قال تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ (الإ�رساء) .فلن ي�سلم من ذلك �أحد،
حتى ال�صادقون؛ قال تعالى :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ (الأحزاب.)8 :
«ف�إذا ُ�سئل ال�صادقون وحو�سبوا على �صدقهم ،فما الظن بالكاذبني؟»(.((1
املطلب الثالث :من يخت�ص بالرقابة

القيام بالرقابة من املهمات العظيمة؛ ودليل ذلك قيام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بها بنف�سه ال�رشيفة ،فقد كان مي�شي يف الأ�سواق ويفح�ص ال�سلع؛ ف َع ْن �أَ ِبى ُه َر ْي َر َة
ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َم َّر َع َلى ُ�صبرْ َ ِة َط َع ٍام َف�أَ ْدخَ َل َي َد ُه فِي َها
َالَ « :ما َه َذا َيا َ�صاحِ َب َّ
ال�س َما ُء َيا َر ُ�س َ
َف َنالَ ْت �أَ َ�صا ِب ُع ُه بَ َل ًال َفق َ
ول
الط َع ِام»َ ،ق َال� :أَ َ�صابَ ْت ُه َّ
اللهَّ َِ ،ق َال�« :أَ َف َال َج َع ْل َت ُه َف ْو َق َّ
ا�س؟ َم ْن َغ َّ�ش َف َل ْي َ�س ِمنِّي»( ،((1ودرج
الط َع ِام َك ْى َي َرا ُه ال َّن ُ
( ((1انظر :الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى .28
( ((1رواه البخاري يف كتاب الأحكام باب من ا�سرتعي رعية فلم ين�صح (.)7150
(� ((1إغاثة اللهفان من م�صايد ال�شيطان البن القيم .100/1
( ((1رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « :مَنْ غَ �شَّ نَا َفلَ ْي َ�س مِ نَّا » (.)102
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على هذا اخللفاء من بعده ،ف�أمري امل�ؤمنني عمر ر�ضي اهلل عنه يدخل ال�سوق وي�س�أل
اب ر�ضي اهلل
عن ال�سعر؛ ف َع ْن َ�سعِ يدِ ْب ِن المْ ُ َ�س ِّي ِب رحمه اهلل تعالى �أَ َّن ُع َم َر ْب َن الخْ َ َّط ِ
وقَ ،فق َ
اب:
ال�س ِ
َال لَ ُه ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
عنه َم َّر ِب َحاطِ ِب ْب ِن �أَ ِبى بَ ْل َت َع َة َو ُه َو َي ِب ُيع َز ِبي ًبا لَ ُه ِب ُّ
ال�س ْع ِر َو ِ�إ َّما �أَنْ تُ ْر َف َع م ِْن ُ�سو ِق َنا»( .((2وال يقت�رص الأمر يف الرقابة
« ِ�إ َّما �أَنْ ت َِزي َد فِى ِّ
على الوالة فقط ،بل كل فرد يف هذه الأمة معني بالرقابة؛ وذلك �أن من خريية
هذه الأمة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال تعالى :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ (�آل عمران .)110:وقال
�صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن َر�أَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُي َغيرِّ ْ ُه ِبيَدِ ِه َف ِ�إنْ لمَ ْ َي ْ�س َتطِ ْع َف ِبل َِ�سا ِن ِه
َف�إِنْ لمَ ْ َي ْ�س َتطِ ْع َف ِب َق ْل ِب ِه َو َذل َِك �أَ ْ�ض َع ُف الإِميَانِ »( .((2والتغيري بالل�سان وهلل احلمد مقدور
عليه ،فكل �شخ�ص ر�أى من موظف تق�صرياً فليكتب فيه �إلى امل�س�ؤولني ،فالباب
مفتوح ،فينبغي على كل فرد عدم الت�سامح مع املنكر الذي يراه( .((2وهذا من
التعاون على الرب والتقوى.
و�إذا نظرنا �إلى النظام ال�سعودي جند �أنه حدد �أ�شخا�صاً؛ �سواء �أكانوا حقيقيني �أم
اعتباريني؛ يخت�صون بالرقابة؛ بنوعيها الإدارية واملالية(((2؛ وهم على النحو الآتي:
-1امللك؛ فاملنظم جعل من مهمات امللك الإ�رشاف على تطبيق ال�رشيعة
الإ�سالمية وال�سيا�سة العامة للدولة( ،((2و�أي�ضا جمل�س امللك وويل عهده مفتوحان
( ((2رواه الإمام مالك يف املوط�أ يف كتاب البيوع باب ما جاء يف احلكرة .)2599(357/2
( ((2رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب بيان كون النهي عن املنكر من الإميان و�أن الإميان يزيد وينق�ص و�أن الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر واجبان (.)49
( ((2انظر( :م  )18/3من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد »:ن�شر الوعي مبفهوم الف�ساد وبيان �أخطاره و�آثاره
وب�أهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم الت�سامح مع الف�ساد ،وت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
وو�سائل الإعالم على التعاون والإ�سهام يف هذا ال�ش�أن».
( ((2انظر :منهج ال�شريعة الإ�سالمية يف حماية املجتمع من الف�ساد املايل والإداري لعبد اهلل �آل غ�صاب  90وما بعدها.

( ((2انظر( :م  )55من النظام الأ�سا�سي للحكم.
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لكل مواطن ولكل من له �شكوى �أو مظلمة( ،((2وهذا �أمر درجت عليه هذه الدولة،
ففي زمن امللك عبد العزيز رحمه اهلل تعالى �أعلن الديوان العايل البيان الآتي�« :إن
�صاحب اجلاللة امللك يعلن للنا�س كافة �أن من كانت له ظالمة على كائن من كان
موظفاً �أو غريه كبرياً �أو �صغرياً ثم يخفي ظالمته ف�إمنا �إثمه على نف�سه و�إن من كانت
له �شكاية فقد و�ضع على باب دار احلكومة �صندوق لل�شكايات مفتاحه لدى جاللة
امللك ،فلي�ضع �صاحب ال�شكاية �شكايته يف ذلك ال�صندوق ،((2( »...وعلق مثل
هذا الكالم على باب امل�سجد النبوي(.((2
 -2جمل�س الوزراء؛ فمن اخت�صا�صاته مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح
والقرارات(.((2
� -3أمراء املناطق؛ فمن مهماتهم مراقبة �أعمال حمافظي املحافظات ومديري
النواحي ور�ؤ�ساء املراكز والت�أكد من كفايتهم يف القيام بواجباتهم(.((2
 -4ديوان املراقبة العامة؛ وهو يخت�ص بالرقابة الالحقة على جميع �إيرادات
الدولة وم�رصوفاتها ،وكذلك مراقبة كافة �أموال الدولة املنقولة والثابتة ومراقبة
ح�سن ا�ستعمال هذه الأموال وا�ستغاللها واملحافظة عليها(.((3
 -5املباحث الإدارية(((3؛ التابع للمباحث العامة بوزارة الداخلية ،وهو جهاز
متخ�ص�ص يف مكافحة الر�شوة بني موظفي الدولة.
( ((2انظر( :م  )43من النظام الأ�سا�سي للحكم.
( ((2امل�صحف وال�سيف؛ ملحيي الدين القاب�سي .311
( ((2انظر :املرجع ال�سابق .334
( ((2انظر( :م  19و )24من نظام جمل�س الوزراء.
( ((2انظر( :م 7و  )13من نظام املناطق.
( ((3انظر( :م  )7من نظام ديوان املراقبة العامة
( ((3ال�صادرة بالأمر ال�سامي ذي الرقم  8/1112يف 1400/2/1هـ.
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 -6وزارة اخلدمة املدنية؛ فقد ن�صت املادة ( )36من نظام اخلدمة املدنية على
�أنه« :تعد تقارير دورية عن كل موظف» ،و�إعداد هذه التقارير نوع من الرقابة.
 -7هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ فمن مهماتها الرقابة على ال�سجون وتفتي�شها(.((3
 -8هيئة الرقابة والتحقيق؛ والتي ن�ش�أت مبوجب نظام ت�أديب املوظفني،
ومن �ضمن اخت�صا�صها�« :إجراء الرقابة الالزمة للك�شف عن املخالفات املالية
والإدارية»(.((3
 -9الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد؛ فالهدف منها حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد
الإداري واملايل ب�شتى �صوره ومظاهره و�أ�ساليبه ،واقرتاح الأنظمة وال�سيا�سات
الالزمة ملنع الف�ساد ومكافحته ،وتوفري قنوات مبا�رشة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم
املتعلقة بت�رصفات منطوية على ف�ساد(.((3
 -10هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ من مهماتها مراقبة الأماكن العامة
للحيلولة دون وقوع املنكرات(.((3
وبالنظر �إلى ما �سبق جند �أن هذه رقابة �صادرة من ال�سلطة التنفيذية ،وقد تخطئ
هذه ال�سلطة يف تنفيذ قراراتها ،في�أتي هنا دور ال�سلطة الق�ضائية واملتمثل بنوعي
الق�ضاء يف اململكة:
الأول :رقابة الق�ضاء؛ ففي املادة ( )11من نظام الق�ضاء« :تتولى املحكمة العليا
مراقبة �سالمة تطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وما ي�صدره ويل الأمر من �أنظمة».
الثاين :ديوان املظامل؛ ففي املادة (/13ب) من نظام الديوان« :دعاوى �إلغاء
( ((3انظر( :م /3و من �أوال ) من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام.
(( ((3م  )5من نظام ت�أديب املوظفني.
( ((3انظر( :م  )3من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
( ((3انظر( :م  )1من الالئحة التنظيمية لنظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو ال�ش�أن ،متى كان مرجع الطعن عدم
االخت�صا�ص �أو وجود عيب يف ال�شكل �أو عيب يف ال�سبب �أو خمالفة النظم
واللوائح �أو اخلط�أ يف تطبيقها �أو ت�أويلها �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،مبا يف ذلك
القرارات الت�أديبية والقرارات التي ت�صدرها اللجان �شبه الق�ضائية واملجال�س
الت�أديبية ،وكذلك القرارات التي ت�صدرها جمعيات النفع العام وما يف حكمها
املت�صلة بن�شاطاتها ،ويعد يف حكم القرار الإداري رف�ض جهة الإدارة �أو امتناعها
عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح» ،وبالنظر
�إلى جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية لعام 1427هـ ال�صادر من ديوان املظامل
جند �أن الديوان قد مار�س الرقابة على القرارات� ،سواء �صدرت من امل�س�ؤول
الإداري �أو املجل�س الت�أديبي �أو اللجان �شبه الق�ضائية( ،((3وهذا يعترب �إجرا ًء عالجياً
يتم فيه عالج القرار الإداري بعد �صدوره بالإلغاء.
املبحث الأول :الرقابة ال�سابقة يف �أنظمة اململكة

وفيه مطلبان:
املطلب الأول :املق�صود بها

قد تكون الرقابة ال�سابقة ذاتية؛ �أي نابعة من ال�شخ�ص ذاته؛ وهي ما تعرف عند
البع�ض بالرقابة الداخلية؛ وهي مرتبطة ارتباطا كبريا مبدى قوة الإميان لدى املوظف
نف�سه فمتى ازداد خوفه من اهلل ع ّز َّ
وجل ازدادت مراقبته فهو يعلم علم اليقني �أن
كل ما ي�صدر منه م�سجل عليه؛ قال تعالى :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
( ((3يف كتاب جمموعة الأحكام واملبادئ الإدارية جمموعة من الأحكام ال�صادرة من الديوان ب�إلغاء بع�ض القرارات
الإدارية ففي املجلد الثاين �ص� 365صدر احلكم ب�إلغاء قرار �إداري بف�صل موظف ب�سبب عدم توفر �أي عامل كاف لإ�صدار
مثل قرار الف�صل املذكور ،ويف املجلد الثالث �ص 929و949و� 957أحكام ب�إلغاء القرارات الإدارية.
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ﮊ (ق) .فمتى ا�ست�شعر املوظف امل�سلم هذه الرقابة فلن يحتاج لرقابة خارجية �أبدا،
ف�شعاره تقوى اهلل يف كل مكان وزمان؛ كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ات َِّق اللهَّ َ َح ْي ُث َما
ُك ْن َت»( .((3ف�إذا بلغ العبد هذه املرحلة و�صل �إلى �أرفع درجات العبودية ،و�أعلى مراتب
الدين؛ وهي مرتبة الإح�سان« :الإِ ْح َ�س ُان َ�أ ْن تَ ْع ُب َد اللهَّ َ َك�أَن ََّك تَ َرا ُهَ ،ف�إِ ْن لمَ ْ تَ ُك ْن تَ َرا ُه َف�إِ َّن ُه
َي َر َ
اك»( .((3ورقابة املوظف هنا الذاتية ال�سابقة على الوظيفة ميكن جعلها على خم�س
مراتب:
الأولى� :أن ينظر يف الوظيفة التي �سيتوالها ،هل هو �أهل لها؟ فيقوم بحقوقها
وي�ؤدي واجباتها.
الثانية� :أن ينظر هل الوظيفة يف مقدوره؟
الثالثة :ينظر هل توليه هذه الوظيفة �أو الرتك خري له؟
عز َّ
وجل؟
الرابعة� :أن ينظر هل الباعث على توليه هذه الوظيفة �إرادة وجه اهلل َّ
اخلام�سة� :أن ينظر هل هو معان عليها وله �أعوان ي�ساعدونه وين�رصونه؟
وخ�صو�صاً �إذا كانت الوظيفة حتتاج �إلى �أعوان.
فمتى اجتمعت عنده هذه املراتب اخلم�سة �أقدم على هذه الوظيفة و�إن ال
فرتكها خري له يف الدنيا والآخرة(.((3
و�أي�ضاً ينبغي �أن ال ي�س�أل الوظيفة التي فيها �إمارة؛ وذلك حتى يعان عليها؛ فعن
َع ْبدِ ال َّر ْح َم ِن ِبن َ�س ُم َر َة ر�ضي اهلل عنه َق َالَ :ق َال ال َّن ِب ُّى �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :يا َع ْب َد
ال َّر ْح َم ِن ْب َن َ�س ُم َر َة َال ت َْ�س�أَلِ الإِ َما َرةََ ،ف ِ�إن ََّك �إِنْ ُ�أوتِي َت َها َع ْن َم ْ�س َ�ألَ ٍة ُوكِ ْل َت �إِلَ ْي َهاَ ،و ِ�إنْ
( ((3رواه الرتمذي يف كتاب الرب وال�صلة باب ما جاء يف معا�شرة النا�س ( )1987وقال »:حديث ح�سن �صحيح» ،ورواه
الإمام �أحمد يف امل�سند  )21354(284/35وقال حمققو امل�سند »:ح�سن لغريه».
( ((3رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب بيان الإميان والإ�سالم والإح�سان ووجوب الإميان ب�إثبات قدر اهلل �سبحانه وتعالى (.)8
( ((3انظر� :إغاثة اللهفان .98/1
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�أُوتِي َت َها م ِْن َغيرْ ِ َم ْ َ�س�ألَ ٍة ُ�أعِ ْن َت َع َل ْي َها»( .((4فكل والية ال تخلو من م�شقة فمن مل يكن
له عون من اهلل تورط فيما دخل فيه وخ�رس دنياه وعقباه(.((4
وقد تكون الرقابة ال�سابقة خارجية؛ وهي املق�صودة هنا؛ �إذ هي نابعة من النظام
نف�سه؛ ويق�صد بها:
ر�صد ت�رصفات ال�شخ�ص املراد تعيينه على الوظيفة قبل التعيني ،والنظر يف
�صالحيته للقيام بهذه الوظيفة.
وهذا الر�صد دلت عليه ن�صو�ص ال�رشيعة ،فاهلل عز وجل قد �أمر يف كتابه احلكيم
باختبار اليتامى قبل �أن يعطوا �أموالهم؛ وذلك لر�صد ومراقبة ت�رصفهم ،فيه ف�إن
كان ت�رصفهم ر�شيدا دفعت �إليهم �أموالهم و�إنْ ال فال؛ قال تعالى :ﮋ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (الن�ساء .)6:وملا
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يوليه مل ي�ستجب لطلبه
�س�أل �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه َّ
بل منعه وبني له ال�سبب؛ ففي �صحيح م�سلم(َ ((4ع ْن َ�أ ِبى َذ ٍّر ر�ضي اهلل عنه َق َال:
ُق ْل ُت َيا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �أَ َال ت َْ�س َت ْعمِ ُلنِىَ ،ق َالَ :ف�ضرَ َ َب ِبيَدِ هِ َع َلى َم ْنكِ ِبى ثُ َّم َق َالَ « :يا �أَبَا َذ ٍّر
ِ�إن ََّك �ضَ عِ ٌ
يف َو ِ�إ َّن َها �أَ َمانَ ٌة َو ِ�إ َّن َها َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة خِ ْز ٌى َونَ َدا َم ٌة ِ�إ َّال َم ْن �أَخَ َذ َها ِب َح ِّق َها َو َ�أ َّدى
ا َّلذِ ى َع َل ْي ِه فِي َها» ،ويف ق�صة جمع القر�آن َق َال �أَبُو بَ ْك ٍر ر�ضي اهلل عنه ل َز ْيدِ ْب ِن ثَا ِب ٍت
اب َعاق ٌِل َو َال نَ َّت ِه ُم َكُ ،ك ْن َت ت َْك ُت ُب ا ْل َو ْح َى
الأَن َْ�صا ِر ِّى ر�ضى اهلل عنه�ِ « :إن ََّك َر ُج ٌل �شَ ٌّ
ِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َف َت َت َّب ِع ا ْلق ُْر� َآن َف ْاج َم ْع ُه»( ،((4فو�صف ال�صديق ر�ضي
( ((4متفق عليه؛ البخاري يف كتاب الأميان والنذور باب َق ْولِ اللهَّ ِ َت َعا َلى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ (،)6622
وم�سلم يف كتاب الأميان باب ندب من حلف ميينا فر�أى غريها خريا منها �أن ي�أتي الذي هو خري ويكفر عن ميينه (.)1652
( ((4انظر :فتح الباري .124/13
( ((4في كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغري �ضرورة (.)1825

( ((4رواه البخاري يف كتاب التف�سري باب َق ْو ِلهِ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ مِ نَ ال َّر�أْ َف ِة (.)4679
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اهلل عنه لزيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه �إمنا هو عن معرفة تامة به ،وال �شك �أن هذه
املعرفة هي نتيجة ملراقبة ت�رصفات زيد ،و�إذا نظرت لل�صفات التي و�صف ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه زيداً بها عرفت ال�سبب الذي من �أجله اختاره لهذه املهمة العظيمة،
فهو غري متهم ،وهذه عالمة ال�صالح ،وذو عقل ،وهذه عالمة الكفاية ،وم�ضاف
�إليها التجربة ال�سابقة بكتابة الوحي يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أي�ضاً
كونه �شاباً وهذا مما يجعله قادراً على القيام ب�أعباء هذه الوظيفة.
املطلب الثاين :الن�صو�ص النظامية املتعلقة بالرقابة ال�سابقة

يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية جند الرقابة اخلارجية ال�سابقة متمثلة يف
�أمرين:
الأمر الأول :رقابة �سابقة على املتويل ،وهذا وا�ضح يف النقاط الآتية:

 -1ال�رشوط التي ي�ضعها املنظم فيمن يتولى الوظائف؛ ففي تعيني امللك جند
املنظم ن�ص على �أنه «يكون احلكم يف �أبناء امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد
الرحمن الفي�صل �آل �سعود و�أبناء الأبناء ،ويبايع الأ�صلح منهم للحكم على كتاب
اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم»( .((4ومعرفة الأ�صلح �إمنا تكون مبراقبة
ت�رصفات ال�شخ�ص قبل مبايعته بامللك؛ وذلك ب�صالحه يف نف�سه و�صالحه يف �إدارة
الأمور ،وقد �أكد املنظم هذا يف نظام البيعة ،فن�ص يف املادة ( )12منه« :على �أن
تقوم الهيئة خالل مدة ال تتجاوز �سبعة �أيام باختيار الأ�صلح للحكم من �أبناء امللك
امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل �آل �سعود و�أبناء الأبناء».
ويف تويل وظائف الدولة ن�ص املنظم على �رشطني مهمني يلزم توفرهما فيمن
ي�شغل هذه الوظائف:
( ((4انظر( :م  )5من النظام الأ�سا�سي للحكم.

52

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

�صالح بن �إبراهيم بن حممد احل�صي

الأول :ال�صالح؛ ومن دالئل ال�صالح �أن يكون ح�سن ال�سرية والأخالق(((4؛
و�أن ال يكون حمكوما عليه بجرمية خملة بالدين وال�رشف»(.((4
ويف الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون املالية يف اجلامعات( ((4يف الف�صل اخلام�س املتعلق
بالرقابة املالية ق�سمت الرقابة �إلى ق�سمني :رقابة قبل ال�رصف ،ورقابة بعد ال�رصف،
وجعلت يف الق�سم الأول الذي قبل ال�رصف؛ وهو داخل يف الرقابة ال�سابقة؛
ال�رشوط التي يجب توفرها فيمن يختار مراقبا ماليا؛ وذلك يف املادة ( ،)21وهي
�أن يكون مت�صفا بالأمانة ونقاء ال�سرية.
الثاين :الكفاية يف القيام ب�أعباء الوظيفة(((4؛ وهي اجلدارة ،كما عربت عنه املادة
الأولى من نظام اخلدمة املدنية؛ ويف الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون املالية يف اجلامعات
يف املادة ( )21جعلت من الأمور التي تراعى فيمن يختار مراقبا ماليا �أن تتوافر
فيه الكفاءة املهنية من حيث الت�أهيل العلمي واخلربة العملية ،وال ميكن معرفة هذين
الأمرين �إال بر�صد ومراقبة ت�رصفاته قبل التعيني؛ وذلك باالطالع على �شهاداته
وخرباته ودوراته؛ ثم تعيينه على الوظيفة ،وميكن �أن تعرف عن طريق املقابلة؛ كما
هو معمول به يف التعيني على بع�ض الوظائف فتعمل لهم مقابلة ،وقد يطلب منهم
�إلقاء حما�رضة ليت�ضح من خاللها كفايته ل�شغل الوظيفة املتقدم عليها(.((4
وبالت�أمل يف هذين ال�شـرطني جند �أن القر�آن ن�ص عليهما؛ كما يف قوله تعالى:
( ((4انظر( :م /4د) من نظام اخلدمة املدنية حيث ا�شرتطت للتعيني يف الوظيفة�« :أن يكون ح�سن ال�سرية والأخالق»،
و(م  )4من نظام جمل�س ال�شورى ،و(م  )17من نظام املناطق ،و(م  )1من نظام البيعة.
(( ((4م  )3من نظام جمل�س الوزراء ،وانظر( :م /31و) من نظام الق�ضاء.
( ((4ال�صادرة بقرار جمل�س التعليم العايل ذي الرقم  2/6واملتخذ يف اجلل�سة الثانية ملجل�س التعليم العايل املعقودة
بتاريخ 1416/6/11هـ واملتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي
/7ب 9045/يف 1416/6/27هـ.
( ((4انظر( :م /3ب) من نظام جمل�س الوزراء.
( ((4انظر( :م  )11من الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف
حكمهم.
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ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ (الق�ص�ص) .فالقوة متمثلة يف
�رشط الكفاية ،والأمانة متمثلة يف �رشط ال�صالح ،وبالنظر يف ال�سنة جند النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قد اخترب عماله قبل التولية للنظر يف كفايتهم؛ فتارة ي�س�ألهم
كما ح�صل حني ب َع َث ُم َعا ًذا ر�ضي اهلل عنه ِ�إلَى ا ْليَ َم ِنَ ،ق َال لَ ُهَ « :ك ْي َف تَق ِْ�ضى ِ�إ َذا
اب اللهَّ ِ؟».
َع َر َ
اب اللهَّ َِ ،ق َالَ « :ف ِ�إنْ لمَ ْ جَت ِْد فِى كِ َت ِ
�ض لَ َك َق َ�ضا ٌء؟»َ .ق َال� :أَ ْق ِ�ضى ِبكِ َت ِ
َق َالَ :ف ِب ُ�س َّن ِة َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ق َالَ « :ف�إِنْ لمَ ْ جَت ِْد فِى ُ�س َّن ِة َر ُ�سولِ
اب اللهَّ ِ؟»َ .ق َال� :أَ ْج َت ِه ُد َر�أْيِى َو َال �آلُوَ ،ف�ضرَ َ َب
اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َو َال فِى كِ َت ِ
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َ�ص ْد َر ُه َو َق َال« :الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ ا َّلذِ ى َو َّفقَ َر ُ�س َ
ول َر ُ�سولِ
اللهَّ ِ لمِ َا ُي ْر ِ�ضى َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ»( .((5وتارة يطلب منهم الق�ضاء بني يديه ،فعن َع ْب َد اللهَّ ِ
ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َعا�ص ر�ضي اهلل عنهما �أنه َق َالَ :جا َء َر ُج َالنِ َيخْ َت ِ�ص َمانِ �إِلَى َر ُ�سولِ
َال َر ُ�س ُ
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل ْم َفق َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِل َع ْمرو ِبن ا ْل َعا�ص:
«ا ْق ِ�ض بَ ْي َن ُه َما»َ .ق َالَ :و َ�أن َْت َها ُه َنا َيا َر ُ�س َ
ول اهللَ ،ق َال« :نَ َع ْم»َ ،ق َالَ :ع َلى َما �أَ ْق ِ�ضي؟
َق َال�« :إِنِ اج َت َهدت َف َ�أ َ�ص ْب َت لَ َك َع� َرش ُة �أُ ُجو ٍر َو ِ�إنِ اج َت َهدت َف�أَخْ َط�أْ َت َف َل َك �أَ ْج ٌر
َواحِ ْد»( .((5وكان عمر ر�ضي اهلل عنه �إذا ا�ستح�سن من الرجل الق�ضاء والهَ «،فق َْد
َ�سا َو َم َر ُج ًال ِب َف َر ٍ�سَ ،ف َح َم َل َع َل ْي ِه ُع َم ُر َفا ِر ً�سا م ِْن َق ْب ِل ِه ِليَ ْن ُظ َر ِ�إلَ ْيهَِ ،ف َع َط َب ا ْل َف َر ُ�س،
َفق َ
َال ُع َم ُرُ :ه َو َمالُ َكَ ،و َق َال الآخَ ُر :بَ ْل ُه َو َمالُ َكَ ،ق َالَ :ف ْاج َع ْل بَ ْينِي َوبَ ْي َن َك َم ْن
( ((5رواه الإمام �أحمد يف امل�سند  ،)22007(333/36و�أبو داود يف كتاب الأق�ضية باب اجتهاد الر�أي يف الق�ضاء ()3592
والرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء يف القا�ضي كيف يق�ضي ( )1327وقال« :هذا حديث ال نعرفه �إال من هذا الوجه
ولي�س �إ�سناده عندي مبت�صل» ،وقال حمققو امل�سند�« :إ�سناده �ضعيف» ،و�سبب �ضعفه جهالة الرواة عن معاذ ر�ضي اهلل عنه؛
لكن قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى يف �إعالم املوقعني « :202/1فهذا حديث و�إن كان عن غري م�سمني فهم �أ�صحاب معاذ
فال ي�ضره ذلك؛ لأنه يدل على �شهرة احلديث و�أن الذي حدث به احلارث بن عمرو عن جماعة من �أ�صحاب معاذ ال واحد
منهم ،وهذا �أبلغ يف ال�شهرة من �أن يكون عن واحد منهم لو �سمي ،كيف و�شهرة �أ�صحاب معاذ بالعلم والدين والف�ضل
وال�صدق باملحل الذي ال يخفى؟ وال يعرف يف �أ�صحابه متهم وال كذاب وال جمروح ،بل �أ�صحابه من �أفا�ضل امل�سلمني
وخيارهم ،ال ي�شك �أهل العلم بالنقل يف ذلك ،كيف و�شعبة حامل لواء هذا احلديث ،وقد قال بع�ض �أئمة احلديث� :إذا ر�أيت
�شعبة يف �إ�سناد حديث فا�شدد يديك به».
( ((5رواه الدارقطني يف كتاب الأق�ضية والأحكام وغري ذلك  )4457(361/5والإمام �أحمد يف امل�سند  )6755( 367/11وقال
حمققو امل�سند� »:إ�سناده �ضعيف».
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�شِ ْئ َتَ ،ق َالْ :اج َع ْل بَ ْينِي َوبَ ْي َن َك �شرُ َ ْي ًحا العِ َراقِيَ ،ف َ�أتَيَا ُه َفق َ
َال ُع َم ُر� :إِ َّن َه َذا َق ْد َر ِ�ض َي
َال �شرُ َ ْي ٌح ِل ُع َم َر :خُ ْذ بمِ َا ا�شْ ترَ َ ْي َت� ،أَ ْو ُر َّد َك َما �أَخَ ْذ َتَ ،فق َ
َ�ص َع َل ْي ِه الق َِّ�ص َةَ ،فق َ
َال
ِب َك َفق َّ
ا�ض ًيا»(.((5
ُع َم ُرَ :و َه ِل الق ََ�ضا ُء �إِال َذل َِك! َف َب َعثَ ُه ُع َم ُر َق ِ
 -2منع قبول الهدايا؛ لأجل احلفاظ على نزاهة املوظفني و�ضمان حيادهم،
واملنع هنا لي�س عاماً و�إمنا هو مقيد �إذا كان الغر�ض من الهدية الإغراء ،ويعرف ذلك
�إذا دفعت من �أرباب امل�صالح والذين مل يكن بينهم وبني هذا املوظف �أي تبادل
للهدايا قبل واليته( ،((5وهذا املنع فيه م�صلحة للموظف وللعمل حيث ال يكون يف
قلبه �أي ميل ملن �أهداه فيعتني به فيكون فيها �شبه بالر�شوة من هذه الناحية(.((5
 -3املنع من التجارة(((5؛ وذلك �أن املوظف �إذا ا�شتغل بالتجارة ترتب عليه �إما
ت�ضييع لعمله� ،أو مراعاته ملن يتعامل معهم بالتجارة من �أجل حماباته يف البيع
وال�رشاء.
وينبغي �أن ي�ضاف هنا بالن�سبة ل�رشوط تويل الوظائف؛ �أنه يف بع�ض الوظائف ال
و�سى ر�ضي اهلل عنه َق َالَ :دخَ ْل ُت َع َلى ال َّن ِب ِّى
ت�سند ملن طلبها وحر�ص عليها؛ ف َع ْن �أَ ِبى ُم َ
َال �أَ َح ُد ال َّر ُج َلينْ ِ � :أَ ِّم ْرنَا َيا َر ُ�س َ
�صلى اهلل عليه و�سلم �أَنَا َو َر ُج َالنِ م ِْن َق ْومِى َفق َ
ول اللهَّ ِ،
َو َق َال الآخَ ُر ِم ْث َل ُهَ ،فق َ
َال ال َّن ِب ُّى �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِنَّا َال نُ َو ِّلى َه َذا َم ْن َ�س�أَلَ ُه َو َال َم ْن
�ص َع َل ْيهِ»( .((5وهذه الوالية التي �س�أالها املراد بها الإمارة ،ويتبع ذلك كل والية
َح َر َ
( ((5رواه عبد الرزاق يف امل�صنف يف كتاب البيوع باب الرجل ي�شرتي ال�شيء على �أن يجربه فيهلك  )14979(224/8ووكيع
يف �أخبار الق�ضاة .189/2
( ((5انظر( :م  )12من نظام اخلدمة املدنية.
( ((5انظر :املغني البن قدامة .58/14
( ((5انظر( :م  )13من نظام اخلدمة املدنية ،و(م  )6من نظام الوزراء ،و(م  )51من نظام الق�ضاء.
( ((5متفق عليه؛ البخاري يف كتاب الإجارة باب ا�ستئجار الرجل ال�صالح ( ،)2261وم�سلم يف كتاب الإمارة باب النهي عن
طلب الإمارة واحلر�ص عليها(.)1824
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فيها حكم؛ كالق�ضاء واحل�سبة ونحو ذلك( ،((5ويدل على هذا �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أ َّمر �أبا مو�سى ر�ضي اهلل عنه على اليمن كما يف رواية م�سلمَ :فق َ
َال �صلى اهلل
عليه و�سلمَ « :ما تَ ُق ُ
و�سى َ�أ ْو َيا َع ْب َد اللهَّ ِ ْب َن َق ْي ٍ�س؟» َق َالَ :ف ُق ْل ُت َوا َّلذِ ى بَ َعث ََك
ول َيا �أَبَا ُم َ
ِبالحْ َقِّ َما �أَ ْط َل َعانِى َع َلى َما فِى �أَ ْن ُف�سِ ِه َما َو َما َ�ش َع ْر ُت َ �أ َّن ُه َما َي ْط ُل َبانِ ا ْل َع َم َلَ ،فق َ
َال« :لَ ْن
و�سى �أَ ْو َيا َع ْب َد اللهَّ ِ ْب َن
�أَ ْو َال ن َْ�س َت ْعمِ ُل َع َلى َع َم ِل َنا َم ْن �أَ َرا َد ُهَ ،ولَكِ ِن ا ْذ َه ْب َ �أن َْت َيا َ�أبَا ُم َ
َق ْي ِ�س»َ .ف َب َعثَ ُه َع َلى ا ْليَ َم ِن ،وال�سبب يف عدم �إ�سنادها ملن �س�ألها؛ �أن كل والية حتتاج
�إلى �إعانة من اهلل فمن حر�ص على الوالية ُحرم هذه الإعانة؛ فعن َع ْبدِ ال َّر ْح َم ِن ْب ِن
َ�س ُم َر َة ر�ضي اهلل عنه َق َالَ :ق َال ال َّن ِب ُّى �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :يا َع ْب َد ال َّر ْح َم ِن ْب َن َ�س ُم َر َة
َال ت َْ�س�أَلِ الإِ َما َر َة َف ِ�إن ََّك �إِ ْن ُ�أوتِي َت َها َع ْن َم ْ�س َ�ألَ ٍة ُوكِ ْل َت �إِلَ ْي َها َو�إِ ْن ُ�أوتِي َت َها م ِْن َغيرْ ِ َم ْ َ�س�ألَ ٍة
�أُعِ ْن َت َع َل ْي َها»( .((5وهذا ال يقال يف كل الوظائف و�إمنا يف الوظائف التي فيها �إمرة؛
كما يف هذا احلديث؛ �أما غريها فال تدخل يف هذا النهي وال ي�شملها ،ف َع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ
ْب ِن الحْ َا ِر ِث ْب ِن ن َْو َف ٍل ا ْل َها�شِ مِ ِّى �أَ َّن َع ْب َد المْ ُ َّطل ِِب ْب َن َر ِبي َع َة ْب ِن الحْ َا ِر ِث ْب ِن َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِب
ا�س ْب َن َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِب َقا َالَ :واللهَّ ِ
�أَخْ برَ َ ُه �أَ َّن �أَبَا ُه َر ِبي َع َة ْب َن الحْ َا ِر ِث ْب ِن َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِب َوا ْل َع َّب َ
ا�س �ِ -إلَى َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل
لَ ْو بَ َع ْث َنا َه َذ ْي ِن ا ْل ُغ َال َمينْ ِ َ -قا َال لِى َو ِل ْل َف ْ�ض ِل ْب ِن َع َّب ٍ
ا�س َو�أَ َ�صابَا ممِ َّا
ال�ص َد َق ِ
عليه و�سلم َف َك َّل َما ُه َف�أَ َّم َر ُه َما َع َلى َهذِ ِه َّ
ات َف�أَ َّد َيا َما ُي�ؤَ ِّدى ال َّن ُ
َالَ :يا َر ُ�س َ
ا�سَ ،فا ْن َط َلقَا َق َالَ :ف َت َوا َك ْل َنا ا ْل َك َال َم ُث َّم تَ َك َّل َم �أَ َح ُدنَا َفق َ
ول اللهَّ ِ �أَن َْت
ُي ِ�ص ُ
يب ال َّن ُ
ات
ال�ص َد َق ِ
اح َفجِ ْئ َنا ِل ُت َ�ؤ ِّم َرنَا َع َلى بَ ْع ِ�ض َهذِ ِه َّ
ا�س َو�أَ ْو َ�ص ُل ال َّن ِ
�أَبَ ُّر ال َّن ِ
ا�س َو َق ْد بَ َل ْغ َنا ال ِّن َك َ
يب َك َما ُي ِ�صي ُب َ
ونَ ،ق َالَ :ف َ�س َك َت َط ِوي ًال َح َّتى �أَ َر ْدنَا
ا�س َون ُِ�ص َ
َف ُن�ؤَ ِّد َى ِ�إلَ ْي َك َك َما ُي َ�ؤ ِّدى ال َّن ُ
اب �أَ ْن َال تُ َك ِّل َما ُهَ ،ق َال :ثُ َّم
�أَ ْن نُ َك ِّل َم ُهَ ،ق َالَ :و َج َع َل ْت َز ْي َن ُب تُ ْلمِ ُع َع َل ْي َنا م ِْن َو َرا ِء الحْ َِج ِ
ال�ص َد َق َة َال تَ ْن َبغِ ى لآلِ محُ َ َّمدٍ �إِنمَّ َا هِ َى �أَ ْو َ�س ُ
ا�س»( .((5فالنبي �صلى اهلل
َق َال�« :إِ َّن َّ
اخ ال َّن ِ
( ((5انظر :فتح الباري .124/13
(� ((5سبق تخريجه.
( ((5رواه م�سلم يف كتاب الزكاة باب ترك ا�ستعمال �آل النبي على ال�صدقة(.)1072
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عليه و�سلم مل ينكر عليهما ملا طلبا الوظيفة ،و�إمنا بني لهما ال�سبب يف عدم توليتهما،
وذلك �أن جمع ال�صدقات ال �إمرة فيها و�إمنا هي جمع لل�صدقة ثم �إي�صالها لبيت املال.
�أما الهدايا فينبغي �أن ين�ص املنظم على �أنها ت�ؤخذ منهم وتو�ضع يف بيت مال
امل�سلمني(((6؛ ويدل على هذا ما يلي:
� -1أن هذه الهدية �إمنا �أعطيت له ب�سبب وظيفته ،ولهذا املعنى �أ�شار النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم بقوله البن اللتبيةَ « :ف َه َّال َج َل ْ�س َت فِى بَ ْي ِت �أَ ِب َ
يك َو�أُ ِّم َك َح َّتى تَ�أْ ِتيَ َك
َهدِ َّي ُت َك �إِنْ ُك ْن َت َ�صا ِد ًقا»( .((6فابن اللتبية ر�ضي اهلل عنه مل يخن ومل يختل�س لكنه
ا�ستفاد من واليته؛ حيث �أُهدي �إليه ف�أنكر ذلك عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
� -2أن املنظم منع املوظف من قبول الهدية فال حق له فيها؛ ولهذا قال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ر�ضي اهلل عنه ملا بعثه �إلى اليمنَ « :ال ت ُِ�ص نَ َّ
يب �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ
�إِ ْذنِى َف ِ�إ َّن ُه ُغ ُل ٌ
ول»(.((6
 -3ت�سمية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للأموال الزائدة على ما هو حق للموظف
والتي ت�ستفاد ب�سبب الوظيفة بالغلول « َم ْن َول َِى لَ َنا َع َم ًال َولَ ْي َ�س لَ ُه َم ْن ِز ٌل َف ْليَ َّتخِ ْذ
َم ْن ِز ًال� ،أَ ْو لَ ْي َ�س ْت لَ ُه ز َْو َج ٌة َف ْليَ َت َز َّو ْج �أَ ْو لَ ْي َ�س لَ ُه خَ ا ِد ٌم َف ْليَ َّتخِ ْذ خَ ادِماً� ،أَ ْو لَ ْي َ�س ْت لَ ُه
اب �شَ ْيئاً �سِ َوى َذل َِك َف ُه َو َغ ٌّال»( .((6والغلول يق�صد به
َدا َّب ٌة َف ْليَ َّتخِ ْذ َدا َّب ًة َو َم ْن �أَ َ�ص َ

( ((6انظر :املغني البن قدامة  ،58/14وال�سيا�سة ال�شرعية البن تيمية  ،37وفتح الباري البن حجر  ،167/13وعمدة
القاري �شرح �صحيح البخاري للعيني .156/13
( ((6متفق عليه؛ البخاري يف كتاب احليل باب احتيال العامل ليهدى �إليه ( )6979وم�سلم يف كتاب الإمارة باب حترمي
هدايا العمال (.)1832
( ((6رواه الرتمذي يف كتاب الأحكام باب ما جاء يف هدايا الأمراء ( )1335وقال »:حديث ح�سن غريب» ،والطرباين يف
املعجم الكبري .)259(128/20
( ((6رواه الإمام �أحمد يف امل�سند  )18015(543/29وقال حمققو امل�سند« :حديث �صحيح» ،ورواه �أبو عبيد يف كتاب الأموال
كتاب خمارج الفيء وموا�ضعه التي ي�صرف �إليها ويجعل فيها باب توفري الفيء للم�سلمني و�إيثارهم به (.)653

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

57

الرقابة ال�سابقة والالحقة يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية

اخليانة( ،((6وبع�ض الفقهاء يف ا�صطالحهم ذكروه يف اخليانة يف الغنيمة ((6(،لكن
هذا احلديث يدل على عمومه يف كل والية.
 -4توعده ال�شديد ملن �أخذها؛ فعن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضى اهلل عنه َق َالَ :ق َام فِي َنا
ال َّن ِب ُّى �صلى اهلل عليه و�سلم َف َذ َك َر ا ْل ُغ ُل َ
ول َف َع َّظ َم ُه َو َع َّظ َم �أَ ْم َر ُه َق َالَ « :ال �أُ ْل ِفينَ َّ �أَ َح َد ُك ْم
َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َع َلى َر َق َب ِت ِه �شَ اةٌ لَ َها ُثغَا ٌءَ ،ع َلى َر َق َب ِت ِه َف َر ٌ�س لَ ُه َح ْم َح َم ٌةَ ،يق ُ
ُول َيا َر ُ�س َ
ول
ول َال �أَ ْمل ُِك لَ َك �شَ ْيئًا َق ْد �أَ ْب َلغْ ُت َكَ ،و َع َلى َر َق َب ِت ِه بَعِ ٌري لَ ُه ُر َغا ٌءَ ،يق ُ
اللهَّ ِ �أَغِ ْثنِىَ ،ف�أَ ُق ُ
ُول
ول اللهَّ ِ �أَغِ ْثنِىَ ،ف�أَ ُق ُ
َيا َر ُ�س َ
ِت،
ول َال �أَ ْمل ُِك لَ َك �شَ ْيئًا َق ْد �أَ ْب َلغْ ُت َكَ ،و َع َلى َر َق َب ِت ِه َ�صام ٌ
ول اللهَّ ِ �أَغِ ْثنِىَ ،ف�أَ ُق ُ
َفيَق ُ
ُول َيا َر ُ�س َ
اع
ول َال �أَ ْمل ُِك لَ َك �شَ ْيئًا َق ْد �أَ ْب َلغْ ُت َك� ،أَ ْو َع َلى َر َق َب ِت ِه ِر َق ٌ
ول اللهَّ ِ �أَغِ ْثنِىَ ،ف�أَ ُق ُ
تَخْ فِقُ َ ،فيَق ُ
ُول َيا َر ُ�س َ
ول َال �أَ ْمل ُِك لَ َك �شَ ْيئًا َق ْد �أَ ْب َلغْ ُت َك»(.((6
� -5أن اختالف الزمان وبعده عن زمن النبوة �أدى �إلى اختالف الذمم بل
خراب �أغلبها ،فال ميكن القول �إن الهدية التي �أعطيتها املوظف �إمنا هي عن حمبة
له! ،ولهذا قال �أمري امل�ؤمنني ُع َم ُر ْب ُن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز رحمه اهلل تعالىَ « :كان َِت ا ْل َهدِ َّي ُة
فِى َز َم ِن َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َهدِ َّي ًةَ ،وا ْليَ ْو َم ِر�شْ َوةٌ»(.((6
الأمر الثاين :رقابة �سابقة على النظام الذي يراد �إ�صداره.

ن�ص املنظم على �أن «احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية ي�ستمد �سلطته من
كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهما احلاكمان على هذا
( ((6انظر :ل�سان العرب مادة (غل)« :وغل يغل غلوال و�أغل خان ...و�أما غل يغل غلوال ف�إنه اخليانة يف املغنم خا�صة،
والإغالل اخليانة يف املغامن وغريها».
( ((6انظر :طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية للن�سفي احلنفي « :151الغلول :اخليانة يف املغنم» ،واملطلع على �أبواب
املقنع « :118الغالُّ لغة :هو اخلائن ،قال القا�ضي عيا�ض :لكنه �صار يف عرف ال�شرع خليانة املغامن خا�صة» ،ومعجم لغة
الفقهاء « :334الغلول :ال�سرقة من الغنيمة قبل الق�سمة».
( ((6متفق عليه؛ البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري باب الغلول ( ،)3073وم�سلم يف كتاب الإمارة باب غلظ حترمي الغلول
(.)1831
( ((6رواه البخاري تعليقا يف كتاب الهبة باب من مل يقبل الهدية لعلة ،وانظر و�صل هذا الأثر ومعناه يف فتح الباري
.220/5
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النظام وجميع �أنظمة اململكة»( ،((6فهذا الن�ص ي�ستنتج منه الرقابة ال�سابقة على
�صدور النظام من حيث �أنه يجب على املُ�صدر �أن يراعي هذا الأمر قبل �إ�صداره
�أي نظام ،فينظر هل فيه خمالفة للكتاب وال�س ّنة؛ وذلك بعر�ضه على املتخ�ص�صني،
فهو �إذاً �إجراء وقائي؛ ف�إذا مل يوجد فيه �شيء جاز �إ�صداره ،واملنظم ناط هذا الأمر
ب�سلطتني:
الأولى :جمل�س الوزراء؛ فمن اخت�صا�صاته درا�سة الأنظمة والت�صويت عليها
قبل �إ�صداراها ،وكذلك درا�سة التعديالت عليها(.((6
الثانية :جمل�س ال�شورى؛ فمن �ضمن اخت�صا�صاته درا�سة الأنظمة واللوائح
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات واقرتاح ما يراه ب�ش�أنها( ،((7وب�شكل
خا�ص فيما يتعلق بحقوق الإن�سان جعل املنظم لهيئة حقوق الإن�سان �إبداء الر�أي
يف م�رشوعات الأنظمة املتعلقة بحقوق الإن�سان(.((7
و�أي�ضا ن�ص املنظم على �أنه «يقوم امللك ب�سيا�سة الأمة �سيا�سة �رشعية طبقا
لأحكام الإ�سالم»( ،((7وال�سيا�سة ال�رشعية هي« :ما كان فع ًال يكون معه النا�س �أقرب
�إلى ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد و�إن مل ي�ضعه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وال نزل
به وحي»( ،((7ووجه الرقابة ال�سابقة هنا وا�ضح؛ �إذ امللك وهو ميثل �أعلى �سلطة يف
الدولة مطلوب منه القيام بال�سيا�سة ال�رشعية ،ف�سيا�سته لي�ست مطلقة ،وت�رصفاته
( ((6انظر( :م  )7من النظام الأ�سا�سي للحكم.
( ((6انظر( :م  20و )21من نظام جمل�س الوزراء.

( ((7انظر( :م  )15من نظام جمل�س ال�شورى.
( ((7انظر( :م  )5من نظام هيئة حقوق الإن�سان.
( ((7انظر( :م  )55من النظام الأ�سا�سي للحكم.
( ((7الطرق احلكمية البن القيم  ،13وانظر ما ذكر يف تعريف ال�سيا�سة ال�شرعية ر�سالة :م�صادرة الأموال يف الفقه
والنظام خلالد احل�صني  94وما بعدها ،وكتاب فقه املتغريات يف عالئق الدولة الإ�سالمية بغري امل�سلمني ل�سعد العتيبي
 21/1وما بعدها.
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لي�ست منفلتة ،بل كلها مقيدة وم�ضبوطة بحكم ال�رشع ،فعليه �أن يراقب اهلل يف
هذا ،وعلى ال�شعب طاعته للقيام بهذه املهمة العظيمة ،ف�إن �أمر بخالف �رشع اهلل
«ال�س ْم ُع َو َّ
الطا َع ُة َع َلى المْ َ ْرءِ
فهنا ال �سمع وال طاعة؛ كما قال عليه ال�صالة وال�سالمَّ :
المْ ُ ْ�سل ِِم فِي َما �أَ َح َّب َو َك ِر َه َما لمَ ْ ُي�ؤْ َم ْر بمِ َ ْع ِ�صيَ ٍة َف ِ�إ َذا �أُ ِم َر بمِ َ ْع ِ�صيَ ٍة َف َال َ�س ْم َع َو َال َطا َع َة»(.((7
عز َّ
وجل وهلل احلمد واملنة �صاحلة لكل زمان ومكان ،وافية لكل م�صالح
و�رشيعة اهلل َّ
اخللق «يعرف ذلك من كان خبرياً ب�أ�رسار ال�رشع ومقا�صده ،وما ا�شتملت عليه
�رشيعة الإ�سالم من املحا�سن التي تفوق التعداد ،وما ت�ضمنته من م�صالح العباد يف
املعا�ش واملعاد ،وما فيها من احلكمة البالغة والرحمة ال�سابغة»(.((7
املبحث الثاين :الرقابة الالحقة يف �أنظمة اململكة

وفيه مطلبان:
املطلب الأول :املق�صود بها

الرقابة على ال�شخ�ص املتويل للت�أكد من قيامه بامل�س�ؤولية املوكلة �إليه.
وهذه رقابة خارجية ،وقد تكون الرقابة الالحقة ذاتية نابعة من املوظف ذاته،
وميكن جعل هذه املراقبة على ثالث مراتب:
الأولى :القيام بالعمل على �أكمل وجه؛ فينظر يف عمله هل �أدى فيه حق اهلل؛
وذلك من ناحيتني:
الناحية الأولى :الإخال�ص يف العمل؛ وذلك �أن الأعمال بالنيات؛ كما قال �صلى
( ((7متفق عليه؛ البخاري يف كتاب اجلهاد وال�سري باب ال�سمع والطاعة للإمام ( )2955وم�سلم يف كتاب الإمارة باب وجوب
طاعة الأمراء يف غري مع�صية وحترميها يف املع�صية (.)1839

( ((7جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم .583/20
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اتَ ،و�إِنمَّ َا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما نَ َوى»(.((7
اهلل عليه و�سلم�« :إِنمَّ َا الأَ ْع َم ُال ِبال ِّن َّي ِ
الناحية الثانية� :إتقان العمل؛ �إذ هو من الن�صيحة التي �أمر بها الر�سول �صلى
يح ُة» ُق ْل َنا :لمِ َ ْن؟َ ،ق َال« :للِهَّ ِ َولِكِ َتا ِب ِه َو ِل َر ُ�سو ِل ِه
اهلل عليه و�سلم يف قوله« :الدِّ ُ
ين ال َّن ِ�ص َ
ني َو َعا َّم ِته ِْم»(.((7
َولأَ ِئ َّم ِة المْ ُ ْ�سلِمِ َ
الثانية :نظره يف العمل الذي قام به؛ هل كان تركه خريا له من فعله؟
الثالثة� :أن ي�ستح�رض نيته يف الفعل الذي قام به؛ هل �أراد به وجه اهلل والدار
الآخرة فيكون من الرابحني� ،أم �أراد به الدنيا فيخ�رس ثواب الآخرة؟( ((7كما قال
تعالى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ (ال�شورى).
والرقابة اخلارجية الالحقة �أمر ال بد منه ،فقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�ساعِ دِ ِّى ر�ضي اهلل عنه َق َالْ :ا�س َت ْع َم َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ
يحا�سب عماله؛ ف َع ْن �أَ ِبى ُح َم ْيدٍ َّ
ات بَنِى ُ�س َل ْي ٍم ُي ْد َعى ا ْب َن ال ُّل َت ِب َّيةَِ ،ف َل َّما َجا َء
�صلى اهلل عليه و�سلم َر ُج ًال َع َلى َ�ص َد َق ِ
َال َر ُ�س ُ
ا�س َب ُه َق َالَ :ه َذا َمالُ ُك ْم َو َه َذا َهدِ َّي ٌةَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ف َه َّال
َح َ
َج َل ْ�س َت فِى بَ ْي ِت �أَ ِب َ
يك َو�أُ ِّم َك َح َّتى تَ�أْ ِتيَ َك َهدِ َّي ُت َك �إِنْ ُك ْن َت َ�صا ِد ًقا»( .((7وتبعه على
ذلك خلفا�ؤه الرا�شدون ،فهذا اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه:
لت َع َل ْي ُك ْم خَ يرْ َ َم ْن �أَ ْع َل ْم َو َ�أ َم ْرتُ ُه ِبال َع ْدل َ�أ َق َ�ض ْي ُت َما َع َل َّي؟
يقول�« :أَ َر َ�أ ْي ُت ْم ِ�إنِ ْا�س َت ْع َم ُ
تى �أَن ُْظ َر فيِ َع َم ِل ِه �أَ َعمِ َل َما �أَ َم ْرتُ ُه �أَ ْم َال»( ،((8ولهذا كان ال
َقالُوا :نَ َع ْمَ ،ق َالَ :الَ ،ح َّ
( ((7متفق عليه؛ البخاري يف كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( ،)1وم�سلم
يف كتاب الإمارة َق ْو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إ مَِّنَا الأَ ْع َمالُ بِال ِّن َّيةِ» َو�أَ َّن ُه َي ْدخُ ُل فِي ِه ا ْل َغ ْز ُو َوغَ يرْ ُ ُه مِ نَ الأَ ْع َمالِ » (.)1907
( ((7رواه م�سلم يف كتاب الإميان باب بيان �أن الدين الن�صيحة (.)55
( ((7انظر� :إغاثة اللهفان .98/1
(� ((7سبق تخريجه.
( ((8رواه عبد الرزاق يف امل�صنف .285/10

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

61

الرقابة ال�سابقة والالحقة يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية

يخفى عليه �شيء من �أمر عماله( ،((8وكان يجتمع معهم يف مو�سم احلج( ،((8ويقت�ص
منهم ،فقد خطب يف النا�س فقال�« :أَ َال �إِنيِّ َواللهَّ ِ َما �أُ ْر�سِ ُل ُع َّماليِ �إِلَ ْي ُك ْم ِليَ�ضرْ ِ بُوا
�أَ ْب َ�شا َر ُك ْمَ ،و َال ِليَ�أْخُ ُذوا �أَ ْم َوالَ ُك ْمَ ،ولَكِ ْن �أُ ْر�سِ ُل ُه ْم ِ�إلَ ْي ُك ْم ِل ُي َع ِّل ُمو ُك ْم دِي َن ُك ْم َو ُ�س َّن َت ُك ْم،
َف َم ْن ُفعِ َل ِب ِه �شَ ْي ٌء �سِ َوى َذل َِك َف ْليرَ ْ َف ْع ُه �إِلَ َّى َف َوا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ �إِذاً لأَ ُق َّ�ص َّن ُه ِم ْن ُه،
ا�ص َفق َ
ني
ني �أَ َو َر َ�أ ْي َت ِ �إنْ َك َان َر ُج ٌل م َِن المْ ُ ْ�سلِمِ َ
َالَ :يا �أَ ِم َري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َف َوثَ َب َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َع ِ
�ض َرعِ َّي ِت ِه �أَ إ�ن ََّك لمَ ُ ْق َت ُّ�ص ُه ِم ْن ُه؟ َق َال� :إِى َوا َّلذِ ى نَ ْف ُ�س ُع َم َر ِبيَدِ هِ �إِذاً
َع َلى َرعِ َّي ٍة َف�أَ َّد َب بَ ْع َ
لأَ ُق َّ�ص َّن ُه ِم ْن ُه� ،أَنَّى َال �أَ ُق ُّ�ص ُه ِم ْن ُه َو َق ْد َر�أَ ْي ُت َر ُ�س َ
ُ�ص
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َيق ُّ
ني َف ُتذِ ُّلو ُه ْمَ ،و َال جُ َت ِّم ُرو ُه ْم َف َت ْف ِت ُنو ُه ْم َو َال مَ ْت َن ُعو ُه ْم
م ِْن نَ ْف�سِ هِ� ،أَ َال َال تَ�ضرْ ِ بُوا المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ا�ض َف ُت َ�ض ِّي ُعو ُه ْم»(.((8
ُحقُو َق َه ْم َف ُت َك ِّف ُرو ُه ْم َو َال تُ ْن ِزلُو ُه ُم ا ْلغِ يَ َ
املطلب الثاين :الن�صو�ص النظامية املتعلقة بالرقابة الالحقة

اعتنى النظام بهذه الرقابة .وتظهر هذه العناية يف الأمور الآتية:
الأمر الأول :الرقابة الالحقة ال�سلبية على موظفي الدولة؛ وتظهر يف النقاط
الآتية:

 -1امل�س�ؤولية؛ فكل موظف م�س�ؤول عن عمله؛ فن�ص املنظم على م�س�ؤولية
نواب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء الأع�ضاء بالت�ضامن فيما بينهم �أمام امللك
عن تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية والأنظمة وال�سيا�سة العامة للدولة( ،((8وكذلك
( ((8انظر :تاريخ الأمم وامللوك البن جرير الطربي .67/4
( ((8انظر :اخلراج لأبي يو�سف  ،116والرتاتيب الإدارية للكتاين  ،236/1وع�صر اخلالفة الرا�شدة لأكرم �ضياء العمري
.104
( ((8رواه الإمام �أحمد يف امل�سند  ،)286(384/1وانظر :املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية البن حجر الع�سقالين
.382/2
( ((8انظر( :م /57ب) من النظام الأ�سا�سي للحكم.
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م�س�ؤولية الوزراء ور�ؤ�ساء امل�صالح امل�ستقلة �أمام رئي�س جمل�س الوزراء عن
الوزارات وامل�صالح التي ير�أ�سونها( ،((8بل كل موظف م�س�ؤول عما ي�صدر عنه،
وم�س�ؤول عن ح�سن �سري العمل(.((8
 -2املتابعة؛ حيث تتم مراقبة املوظفني واجلهات احلكومية ،هل قاموا بتنفيذ
الأوامر والتعليمات املتعلقة بال�ش�أن العام وم�صالح املواطنني(.((8
 -3التجربة؛ وذلك �أن املوظف �إذا مت تعيينه ف�إنه يكون حتت التجربة �سنة ،وعلى
اجلهة التي يعمل لديها املوظف �أن تكتب عنه تقريراً بعد م�ضي ال�سنة ،والذي على
�ضوئه يتم تثبيته �إن كان �صاحلاً� ،أو ف�صله �إن مل يكن �صاحلاً� ،أو ينقل لوظيفة �أخرى
وتتم جتربته – �أي�ضاً � -سنة �أخرى ،ف�إن �صلح لها و�إن ال ف�صل(.((8
 -4املحاكمة؛ فاملوظف معر�ض للمحاكمة �إذا �أخل بواجبات عمله؛ كاختال�س
�أو تبديد �أو ت�رصف بغري وجه �رشعي يف �أموال الدولة العامة(.((8
 -5الف�صل؛ فاملوظف معر�ض للف�صل ت�أديباً(.((9
فالرقابة الالحقة يف النقاط ال�سابقة وا�ضحة فيها ،فمتى ا�ست�شعرها املوظف
حمله على القيام بعمله على �أمت وجه حتى ال يتعر�ض لواحدة من هذه الأمور
ال�سابقة.
ولكن ينبغي �أن تكون الرقابة �أدق من ذلك؛ وذلك ب�أن يح�صى ما عند املوظف
( ((8انظر( :م  )58من النظام الأ�سا�سي للحكم.
( ((8انظر( :م  )15من نظام اخلدمة املدنية ،و(م  )7/27من نظام مزاولة املهن ال�صحية.
( ((8انظر( :م  )1/3من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
( ((8انظر( :م  20و )22من الئحة التعيني يف الوظائف العامة وال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2/19وتاريخ 1425/5/26هـ،
ونظام الق�ضاء (م � )44أال �أنه يكون حتت التجربة ملدة ثالث �سنوات.
( ((8انظر( :م  )5من نظام حماكمة الوزراء ،و(م  )9من نظام مبا�شرة الأموال العامة.
( ((9انظر( :م /30و) من نظام اخلدمة املدنية.
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من �أموال قبل توليه ،و�إذا انتهت فرتة واليته �أح�صيت �أمواله مرة �أخرى ،ف�إن كانت
زيادتها غري طبيعة فيقا�سم حتى ولو مل تظهر منه خيانة وخ�صو�صاً يف املنا�صب
الكبرية التي يتقرب النا�س �إلى �أ�صحابها؛ وذلك �أن املن�صب له ت�أثري يف املحاباة
�سواء يف البيع �أو ال�رشاء؛ ويدل على هذا النوع من املحا�سبة؛ وهي الربح الناجت
ب�سبب الوظيفة؛ ُ
فعل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،فقد قا�سم عماله ف�شاطرهم
ن�صف �أموالهم( ،((9ومل يكن ذلك عن خيانة �صادرة منهم �أو اختال�س لكنه ر�ضي
اهلل عنه يرى �أنهم ا�ستفادوا هذه الأموال ب�سبب واليتهم(((9؛ وذلك �أن بع�ض النا�س
يهدون للوالة لي�س حبا لهم و�إمنا لأجل منا�صبهم ،وكذلك يت�ساحمون معهم يف
ال�رشاء في�شرتون منهم ب�أغلى من �سعر ال�سوق ،ويبيعون عليهم ب�أنزل من �سعر
ال�سوق تقربا �إليهم وتزلفا لتحقيق م�صالح لهم ،بل �إنه ر�ضي اهلل عنه �أخذ �أموا ًال
من بنيه؛ لأنه ر�أى �أنهم ا�ستفادوها ب�سبب قرابتهم؛ ففي املوط�أ(َ ((9ع ْن َ�أ ْ�س َل َم َ�أ َّن ُه
اقَ ،ف َل َّما
اب فِى َج ْي ٍ�ش �إِلَى ا ْلعِ َر ِ
َق َال :خَ َر َج َع ْب ُد اللهَّ ِ َو ُع َب ْي ُد اللهَّ ِ ا ْب َنا ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
و�سى الأَ�شْ َع ِر ِّي َو ُه َو �أَ ِم ُري ا ْل َب�صرْ َ ةَِ ،ف َر َّح َب ِب ِه َما َو َ�س َّه َل ،ثُ َّم
َق َف َال َم َّرا َع َلى �أَ ِبى ُم َ
َق َال :لَ ْو �أَ ْقدِ ُر لَ ُك َما َع َلى �أَ ْم ٍر َ�أ ْن َف ُع ُك َما ِب ِه لَ َف َع ْل ُتُ ،ث َّم َق َال :بَ َلى َها ُه َنا َم ٌ
ال م ِْن َمالِ اللهَّ ِ
اق
ني َف�أُ ْ�س ِل ُف ُك َما ُه َف َت ْب َتا َعانِ ِب ِه َم َتا ًعاً م ِْن َم َت ِاع ا ْلعِ َر ِ
�أُ ِري ُد �أَنْ َ�أ ْب َع َث ِب ِه �إِلَى �أَ ِم ِري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َو َي ُك ُ
ون ال ِّر ْب ُح لَ ُك َماَ ،فقَا َال:
ثُ َّم تَ ِبي َعا ِن ِه ِبالمْ َدِ ي َن ِة َف ُت�ؤَ ِّد َيانِ َر�أْ َ�س المْ َالِ �إِلَى �أَ ِم ِري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اب �أَنْ َي�أْخُ َذ ِم ْن ُه َما المْ َ َالَ ،ف َل َّما َقدِ َما بَا َعا
َو ِد ْدنَا َذل َِكَ ،ف َف َع َل َو َك َت َب �إِلَى ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
َف�أُ ْر ِب َحا َف َل َّما َد َف َعا َذل َِك ِ�إلَى ُع َم َر َق َال� :أَ ُك ُّل الجْ َ ْي ِ�ش �أَ ْ�س َل َف ُه ِمث َْل َما َ�أ ْ�س َل َف ُك َما؟ َقا َالَ :ال،
َفق َ
ني َف�أَ ْ�س َل َف ُك َما� .أَ ِّد َيا المْ َ َال َو ِر ْب َح ُهَ ،ف�أَ َّما َع ْب ُد اللهَّ ِ
اب :ا ْب َنا �أَ ِم ِري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َال ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
( ((9انظر :الأموال لأبي عبيد باب توفري الفيء للم�سلمني و�إيثارهم به �ص 298فقد ذكر �آثارا يف هذا املعنى ،وع�صر
اخلالفة الرا�شدة لأكرم �ضياء العمري  105و.115
( ((9انظر :ال�سيا�سة ال�شرعية البن تيمية  ،38وع�صر اخلالفة الرا�شدة .110
( ((9يف كتاب القرا�ض (.)2429
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َف َ�س َك َت َو َ�أ َّما ُع َب ْي ُد اللهَّ ِ َفق َ
َ�ص َه َذا المْ َ ُال
َالَ :ما َي ْن َبغِ ي لَ َك َيا �أَ ِم َري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َه َذا .لَ ْو نَق َ
اج َع ُه ُع َب ْي ُد اللهَّ َِ ،فق َ
�أَ ْو َه َل َك لَ َ�ضمِ َّنا ُهَ ،فق َ
َال َر ُج ٌل
َال ُع َم ُر� :أَ ِّد َيا ُهَ ،ف َ�س َك َت َع ْب ُد اللهَّ ِ َو َر َ
ا�ضاَ ،فق َ
َال ُع َم ُرَ :ق ْد َج َع ْل ُت ُه ِق َر ً
ني لَ ْو َج َع ْل َت ُه ِق َر ً
ا�ضا،
م ِْن ُج َل َ�ساءِ ُع َم َرَ :يا �أَ ِم َري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اب
َف�أَخَ َذ ُع َم ُر َر ْ�أ َ�س المْ َالِ َون ِْ�ص َف ِر ْبحِ ِه َو�أَخَ َذ َع ْب ُد اللهَّ ِ َو ُع َب ْي ُد اللهَّ ِ ا ْب َنا ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
ن ِْ�ص َف ِر ْب ِح المْ َالِ .
واملنظم قد �أخذ مبا يقارب هذه الرقابة؛ كما يف نظام الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد؛ فقد جعلت من �رشوط التعيني يف وظائف الهيئة «�أن يديل ب�إقرار الذمة
املالية»( ،((9ويق�صد به« :الإف�صاح عن الذمة املالية للموظف»( ،((9ويق�صد بالذمة
املالية« :كل ما ميلكه املوظف من �أموال ,وحقوق مالية ,وعينية ,ومعنوية؛ داخل
اململكة وخارجها ،وماله وما عليه من ديون»( ،((9وهذا الإقرار يقدم خالل ثالث
(((9
فرتات:
قدم قبل مبا�رشة املوظف ملهماته الوظيفية.
الأولى :الإقرار االبتدائي؛ ُي ّ
قدم كل ثالث �سنوات من تاريخ �شغل الوظيفة،
الثانية :الإقرار الدوري؛ ُي ّ
وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ نهاية كل فرتة.
قدم خالل ثالثني يوماً من تاريخ انتهاء �شغل املوظف
الثالثة :الإقرار الأخري؛ ُي ّ
للوظيفة.
والفائدة من تقدمي الإقرار يف هذه املواعيد �أن الهيئة تقوم بفح�ص هذه
الإقرارات ،ف�إذا وجدت زيادة ملحوظة غري عادية فتتم م�ساءلة املوظف ف�إذا مل
(( ((9م  )3/9من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
(( ((9م  )6/1من �ضوابط الإدالء ب�إقرارات الذمة املالية ملوظفي الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد املعتمدة بقرار رئي�س
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ذي الرقم ( )2يف 1433/1/9هـ.
(( ((9م  )5/1من ال�ضوابط ال�سابقة.
( ((9انظر( :م  )5من ال�ضوابط ال�سابقة.
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يقدم قناعات كافية عن التفاوت يف هذه الإقرارات خ�ضع للإجراءات النظامية
املتبعة يف هذا ال�ش�أن(.((9
لكن ا�شرتاط الإف�صاح عن الذمة املالية للموظف بهذه الطريقة ق�رصها املنظم
َّ
على موظفي الهيئة فقط ،مع �أن الواجب تعميمها ،وخ�صو�صا يف الوظائف التي
يرجو النا�س من �أ�صحابها املنفعة� ،أو يخافون منهم امل�رضة فيتقربون �إليهم �إما
بالهدايا� ،أو غريها ،وي�ؤيد هذا االقرتاح �أن التعليل الذي ذكره املنظم من ا�شرتاط
�إقرار املوظف بالذمة املالية �أنه من «باب ال�سيا�سة ال�رشعية ،و�أن �صاحبها م�سند �إليه
مهمة �رشيفة وهي حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،فكانت امل�صلحة بيَنة يف بوح
املوظف بذمته املالية» ،موجودة يف �أغلب وظائف الدولة وخ�صو�صاً الوظائف
الكبرية ،وخ�صو�صاً �أن هذا الإقرار؛ كما ن�ص عليه املنظم وثيقة براءة ال وثيقة
اتهام ،و�أي�ضاً خلراب الذمم يف هذا الزمان �إال ما رحم ربي ،ولأنه ال ي�أتي زمان
�إال والذي بعده �رش منه؛ كما قال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ال َي�أْتِى َع َل ْي ُك ْم َز َما ٌن
�إِ َّال ا َّلذِ ى بَ ْع َد ُه �شرَ ٌّ ِم ْن ُه َح َّتى تَ ْلق َْوا َر َّب ُك ْم»( .((9وهكذا ال يزال ال�رش يف�شو �إلى �أن
تقوم ال�ساعة؛ كما قال عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه�« :أَ ْم ِ ُ�س خَ يرْ ٌ م َِن ا ْليَ ْو ِم،
ال�سا َع ُة»( ،((10فلأن احلال كذا فمن باب
َوا ْليَ ْو ُم خَ يرْ ٌ م ِْن غَدٍ َ ،و َك َذل َِك َح َّتى تَق َ
ُوم َّ
ال�سيا�سة ال�رشعية �أن ي�ضع املنظم �رشوطاً ملن يتولى وظائف الدولة يكون الهدف
منها الق�ضاء على الف�ساد الإداري واملايل ،وكلما �أحدث النا�س �رشوراً زيد يف
ال�رشوط؛ كما قال اخلليفة الرا�شد عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل تعالى :حُ ْ
«ت َد ُث
( ((9انظر( :م  11و )12من ال�ضوابط ال�سابقة.
( ((9رواه البخاري يف كتاب الفنت باب ال ي�أتي زمان �إال الذي بعده �شر منه(.)7068
( ((10رواه الطرباين يف املعجم الكبري  )8773(154/9وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري « :20/13ب�سند �صحيح».
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ا�س �أَ ْق ِ�ضيَ ٌة ِبق َْد ِر َما �أَ ْح َد ُثوا م ِْن ا ْل ُف ُجو ِر»(.((10
لِل َّن ِ

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

 -1رفع م�ستوى الكفاءة لدى املوظفني؛ وذلك بابتعاثهم للدرا�سة �سواء �أكان
داخل اململكة �أم خارجها� ،أو عمل الدورات لهم ،وهو واجب على الوزارات
وامل�صالح احلكومية بتمكني موظفيها من هذه الدورات( ،((10وهذا ي�ساعد على
القيام بعملهم على �أكمل وجه ،ولهذا جند معهد الإدارة العامة ُيعنى بهذا اجلانب،
بل �إن بع�ض اجلهات احلكومية واجلامعات قد جعلت عندها دائرة تُعنى بهذا اجلانب
املهم.
 -2رفع تقارير عن كل موظف ت�سمى تقارير الكفاية(((10؛ وهذه �إيجابية من
ناحية اطالع املوظف على نقاط القوة فيه فيحر�ص عليها وينميها ،واطالعه على
نقاط ال�ضعف لديه فيعمل على تالفيها.
وقد يكون ال�شخ�ص املرا َقب اعتبارياً؛ وهي الأجهزة احلكومية التي تبا�رش
القيام باخلدمات امل�سندة �إليها� ،أو ال�رشكات التي متتلك فيها الدولة ن�سبة ال تقل
عن  %25من ر�أ�س مالها(((10؛ وذلك من ثالث نواح:
الأولى :ناحية مالية؛ فتتم «الرقابة الالحقة على جميع �إيرادات الدولة
وم�رصوفاتها ،والرقابة على كافة �أموال الدولة املنقولة والثابتة ،ويتم الت�أكد من
ح�سن ا�ستعمال هذه الأموال واملحافظة عليها ،ورفع تقرير �سنوي عن ذلك �إلى
( ((10مل �أجد هذه املقولة م�سندة �إلى عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل تعالى بح�سب املراجع التي رجعت �إليها ،لكن هذه
املقولة موجودة يف كتب الفقهاء وغريهم من�سوبة �إليه و�إلى غريه .انظر :املقدمات املمهدات البن ر�شد  ،309/2والذخرية
للقرايف  ،122/12ومعني احلكام للطرابل�سي  ،177والطرق احلكمية البن القيم حتقيق /نايف بن �أحمد احلمد ،556/2
وبحث الأمري الدكتور /عبد العزيز بن �سطام بن عبد العزيز املن�شور يف املجلة الفقهية ال�سعودية العدد الثاين ع�شر �صفر/
جمادى الأولى 1433هـ.
( ((10انظر( :م  )34من نظام اخلدمة املدنية.
( ((10انظر( :م  )36من نظام اخلدمة املدنية.
( ((10انظر( :م  )4/1من 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 والت�أكد
من ح�سن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة»( ،((10وكذلك «التحري عن �أوجه الف�ساد
املايل والإداري يف عقود الأ�شغال العامة ،وعقود الت�شغيل وال�صيانة وغريها من
العقود ،املتعلقة بال�ش�أن العام وم�صالح املواطنني يف اجلهات امل�شمولة باخت�صا�صات
الهيئة ،واتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة يف �ش�أن �أي عقد يتبني �أنه ينطوي على
ف�ساد �أو �أنه �أبرم �أو يجري تنفيذه باملخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة»(.((10
الثالثة :ناحية التقارير التي تقدمها الوزارات والأجهزة احلكومية؛ حيث
تتم مناق�شتها من قبل جمل�س ال�شورى واقرتاح ما يراه حيالها( ،((10وقد تكون
التقارير مقدمة من جلان تفتي�شية يف الوزارة ملتابعة امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات
للجمهور؛ كامل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة؛ فتقوم هذه اللجان بالتفتي�ش عليها كل
ثالثة �أ�شهر وترفع تقارير للوزارة بانتظام كل ثالثة �أ�شهر(.((10
والرقابة الالحقة تكون �أي�ضاً على النظام نف�سه؛ وذلك بعد �صدوره للنظر يف
عدم خمالفته للكتاب وال�سنة ،والنظر يف مدى مرونة وقدرة هذا النظام لتنفيذ
�سري املهمة التي من �أجلها �صدر النظام واقرتاح تعديله(((11؛ وكذلك مراجعة
�أ�ساليب العمل و�إجراءاته بهدف حتديد نقاط ال�ضعف التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى
�سن الأنظمة حتقيق امل�صلحة ودفع
الف�ساد( ،((11وهذه رقابة ايجابية؛ �إذ املق�صد من ِّ
(( ((10م  )79من النظام الأ�سا�سي للحكم ،وانظر( :م  )29من نظام جمل�س الوزراء.

(( ((10م  )80من النظام الأ�سا�سي للحكم ،وانظر( :م  )5من نظام هيئة حقوق الإن�سان.
(( ((10م  )2/3من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
( ((10انظر( :م /15د) من نظام ال�شورى.
( ((10انظر( :م  )8من الالئحة التنفيذية لنظام امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة.
( ((11انظر( :م  )23من نظام ال�شورى ،و (م  )5من نظام هيئة حقوق الإن�سان.
( ((11انظر( :م  )7/3من نظام الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
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املف�سدة ،وهذا ي�ستوجب الرقابة امل�ستمرة على النظام للنظر يف م�آالته ،وهل هو
حمقق للم�صلحة �أو دافع للمف�سدة التي من �أجلها و�ضع النظام.
اخلامتة

ميكن تلخي�ص �أهم النتائج والتو�صيات يف النقاط الآتية:
 -1التعريف اال�صطالحي للرقابة ال يخرج عن التعريف اللغوي فهو �شامل
جلميع �أنواع الرقابة.
 -2كل موظف يف هذه الدولة كرب �أو �صغر خا�ضع للرقابة؛ �إذ الكل من بني
�آدم ،وكلهم خطاء.
 -3املطلوب يف كل والية القوة والأمانة ،واجتماعها يف �شخ�ص واحد قليل،
لكن يجب البحث على قدر اال�ستطاعة ،و�إذا تعذر اجتماعهما فينبغي تقدمي ال�صفة
التي تقت�ضيها الوظيفة.
 -4كل فرد يف هذه الدولة له م�شاركة يف الرقابة .و�أبواب امل�س�ؤولني بدءاً من
امللك �إلى �أ�صغر م�س�ؤول مفتوحة.
 -5الرقابة يف اململكة العربية ال�سعودية موجودة يف �سلطاتها الثالث :التنظيمية
والتنفيذية والق�ضائية.
 -6الرقابة ال�سابقة متمثلة يف ال�رشوط الالزم توافرها يف املوظف املراد تعيينه؛
من حيث ال�صالح والكفاية ،ومنعه من التجارة ،ومن قبول الهدايا �إذا كان الغر�ض
منها الإغراء ،وقد تكون على النظام نف�سه.
 -7الرقابة الالحقة على املوظف لها طرفان:
 رقابة �سلبية؛ متمثلة بامل�س�ؤولية واملتابعة ،والتجربة ،واملحاكمة ،والف�صل. رقابة �إيجابية؛ متمثلة يف الدورات التي تعقد للرقي بعمل املوظفني ،ورفعالعدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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التقارير عنهم.
 -8الرقابة الالحقة على اجلهة احلكومية؛ �إدارياً ومالياً.
 -9الرقابة الالحقة على النظام من ناحية مرونته وقوته وعدم وجود ثغرات
فيه.
 -10يو�صى ب�أن ي�ضاف �إلى ال�رشوط يف بع�ض الوظائف �أن ال تعطى ملن حر�ص
عليها.
-11يو�صى ب�أن ت�صادر الهدايا غري امل�رشوعة من املوظفني وتو�ضع يف بيت
املال.
 -12يو�صى ب�أن ين�ص املنظم على املحا�سبة املالية للموظف الذي ميكن �أن
تكون وظيفته �سبباً لك�سبه املال �سواء عن طريق الهدايا �أو البيع وال�رشاء؛ وذلك
بح�رص ما لديه قبل الوظيفة ثم ح�رصها مرة �أخرى عند انتهاء عمله وينظر ،ف�إن زاد
ماله زيادة غري طبيعية فيقا�سم هذه الأموال؛ لأنه ا�ستفادها ب�سبب وظيفته ،ويف
ق�صة ابن اللتبية ر�ضي اهلل عنه وت�رصف عمر ر�ضي اهلل عنه ما ي�ؤيد هذا االقرتاح،
وخ�صو�صا �أن املنظم قد �ألزم بهذا موظفي الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
 -13يو�صى ب�إعادة النظر يف املحفزات والبدالت التي تو�ضع للموظفني حتى
ال يكون له �سبيل للخيانة.
 -14يو�صى ب�أن ي�شاع يف املجتمع ثقافة عدم الت�سامح مع �صور و�أ�شكال
الف�ساد الإداري واملايل ،و�أن هذا من باب التعاون على الرب والتقوى.
هذا ما ي�رسه اهلل �سبحانه؛ واحلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل و�سلم على ر�سوله
الأمني.
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