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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
سالم عل�ى أش�رف األنبی�اء المرس�لین أم�ا      الحمد هللا رب العالمین وال�صالة وال�    

  :بعد 
فإن اإلدارة تتمتع بامتیازات وسلطات اس�تثنائیة ف�ي تنفی�ذ قراراتھ�ا،              
وھ��و م��ا یجع��ل اإلدارة ف��ي مرك��ز الم��دعى علیھ��ا باس��تمرار، ویف��رض عل��ى      

  .األفراد والمؤسسات تنفیذ واحترام القرارات الصادرة عنھا
اراتھ��ا بامتی��از التنفی��ذ الجب��ري كم��ا تتمت��ع اإلدارة ف��ي مج��ال تنفی��ذ قر

الذي یتیح لھا تنفیذ قراراتھا التي تصدرھا بنفسھا دون الحاجة إل�ى االلتج�اء          
إلى القضاء ،ویعد التنفیذ الجبري من أخطر الوس�ائل الت�ي تلج�أ إلیھ�ا اإلدارة                
في تنفیذ قراراتھا حیث أن األصل أن تلجأ اإلدارة في حالة امتناع األفراد عن 

ل���ى الق���ضاء، ولك���ن التنفی���ذ الجب���ري ج���اء اس���تثناًء لھ���ذا األص���ل،     التنفی���ذ إ
ولخطورة ھذا األمر ألنھ یمس حریات وحقوق األف�راد فم�ن المھ�م بح�ث ھ�ذا                  
الموض��وع والوق��وف عل��ى ش��روط التنفی��ذ الجب��ري وحاالت��ھ ورقاب��ة الق��ضاء   

التنفی�ذ الجب��ري  : (علی�ھ ف��ي النظ�ام ال��سعودي والفق�ھ اإلس��المي تح�ت عن��وان    
  ).اإلداري في النظام السعودي والفقھ اإلسالمي، دراسة تأصیلیةللقرار 

  :مشكلة البحث
ق��د یمتن��ع األف��راد ع��ن تنفی��ذ ق��رارات اإلدارة مم��ا ی��ؤدي إل��ى تعطی��ل     

فھ��ل یح�ق ل�إلدارة أن تلج�أ إل�ى تنفی��ذ     . الم�صلحة العام�ة وتھدی�د النظ�ام الع�ام     
وف��ق -القت��ضاءقراراتھ��ا جب��رًا عل��ى األف��راد م��ستخدمة الق��وة المادی��ة عن��د ا     

  .شروط معینة، ألجل المحافظة على النظام العام
  .ھذا ما سوف نبینھ خالل ھذا البحث بتوفیق اهللا وإعانتھ

  :أھداف الدراسة
بیان معنى التنفیذ الجبري للقرار اإلداري في النظام السعودي والفقھ         .١

 .اإلسالمي
 توض��یح ش��روط وح��االت التنفی��ذ الجب��ري للق��رار اإلداري ف��ي النظ��ام   .٢

 .السعودي وموقف الفقھ اإلسالمي من ذلك
معرف��ة ض��مانات األف��راد ف��ي مواجھ��ة التنفی��ذ الجب��ري غی��ر النظ��امي   .٣

 .للقرار اإلداري في النظام السعودي وموقف الفقھ اإلسالمي من ذلك
بی��ان رقاب��ة الق��ضاء عل��ى التنفی��ذ الجب��ري للق��رار اإلداري ف��ي النظ��ام  .٤

 .السعودي وموقف الفقھ اإلسالمي من ذلك
  :مواد وطرق البحث

سوف اعتمد عل�ى كت�ب األنظم�ة وخاص�ة م�ا یتعل�ق بالنظ�ام ال�سعودي وعل�ى           
كتب الت�راث المعتم�دة ف�ي الم�ذاھب الفقھی�ة، وس�وف تك�ون الدراس�ة دراس�ة                   

  .تأصیلیة بالفقھ اإلسالمي
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  :خطة البحث
التعریف بالتنفیذ الجبري للقرار اإلداري في النظ�ام ال�سعودي            :المبحث األول

  :قھ اإلسالمي وفیھ مطلبانوالف
  .التعریف بالتنفیذ الجبري للقرار اإلداري في النظام السعودي: المطلب األول
  .التعریف بالتنفیذ الجبري للقرار اإلداري في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني

ح��االت وش��روط التنفی��ذ الجب��ري للق��رار اإلداري ف��ي النظ��ام    : المبح��ث الث��اني
  :المي وفیھ مطلبانالسعودي والفقھ اإلس

ح��االت وش��روط التنفی��ذ الجب��ري للق��رار اإلداري ف��ي النظ��ام       : المطل��ب األول
  .السعودي

ح��االت وش��روط التنفی��ذ الجب��ري للق��رار اإلداري ف��ي الفق��ھ     : المطل��ب الث��اني 
  .اإلسالمي

ضمانات األفراد في مواجھة التنفیذ الجبري غیر النظامي ف�ي    : المبحث الثالث 
  :لفقھ اإلسالمي وفیھ مطلبانالنظام السعودي وا

ضمانات األفراد في مواجھة التنفیذ الجبري غی�ر النظ�امي ف�ي       : المطلب األول 
  .النظام السعودي

ضمانات األفراد في مواجھة التنفیذ الجبري غیر النظامي ف�ي          : المطلب الثاني 
  .الفقھ اإلسالمي

اإلداري ف��ي الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى التنفی��ذ الجب��ري للق��رار   : المبح��ث الراب��ع
  :النظام السعودي والفقھ اإلسالمي وفیھ مطلبان

الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى التنفی��ذ الجب��ري للق��رار اإلداري ف��ي       : المطل��ب األول
  .النظام السعودي

  الرقابة القضائیة على التنفیذ الجبري في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني
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  ملخص البحث
رة تلجأ إلیھ في حالة امتن�اع األف�راد ع�ن           التنفیذ الجبري أحد امتیازات اإلدا    

تنفیذ قراراتھا، حیث یحق لھا تنفیذ قراراتھا ولو بالقوة الجبری�ة ف�ي حال�ة االمتن�اع       
دون الحاجة إلى أخ�ذ إذن م�سبق م�ن الق�ضاء وإن ك�ان األص�ل أن تلج�أ اإلدارة إل�ى                  

ا األص��ل الق��ضاء لتنفی��ذ قراراتھ��ا ف��ي حال��ة االمتن��اع، ولك��ن ج��اء ذل��ك اس��تثناًء لھ��ذ   
لحمایة النظام العام والمصلحة العام�ة وھ�ذا الح�ق ل�یس مطلق�ًا ب�ل مقی�د ف�ي ح�االت                  

  :حددھا النظام وھي
 .وجود نص صریح یمنح اإلدارة حق التنفیذ الجبري .٥
 .إذا لم یوجد نص نظامي یسمح لإلدارة بالتنفیذ الجبري .٦
 .حالة الضرورة واالستعجال .٧

لضوابط الت�ي ینبغ�ي مراعاتھ�ا م�ن     وأحاط تلك الحاالت بعدد من الشروط وا   
  .االلتجاء إلى التنفیذ الجبري وذلك للحفاظ على حقوق وحریات األفراد

وأصل جواز التنفیذ الجبري وحاالت�ھ وش�روطھ یرج�ع ف�ي الفق�ھ االس�المي إل�ى               
بعثن�ي رس�ول   : سمعت علیًا رض�ي اهللا عن�ھ یق�ول   : حدیث عبید اهللا بن أبي راقع قال    

انطلق�وا حت�ى ت�أتوا    : ھ وس�لم أن�ا والزبی�ر والمق�داد ب�ن األس�ود ق�ال         اهللا صل اهللا علی�    
روضة خاخ فإن بھا ظعینة ومعھا كتاب فخذوه منھا، فانطلقنا تعادي بنا خیلنا حت�ى           

م�ا مغ�ي م�ن    : أخرج�ي الكت�اب، فقال�ت   : انتھینا إلى الروضة فإذا نحن بالظعینة فقلن�ا       
فأخرجت��ھ م��ن عقاص��ھا، فأتین��ا ب��ھ لتخ��رجن الكت��اب، أو لنلق��ین الثی��اب : كت�اب، فقلن��ا 

رس�ول اهللا ص�ل اهللا علی�ھ وس�لم ف��إذا فی�ھ م�ن حاط�ب ب�ن أب��ي بلتع�ة إل�ى أن�اس م��ن            
  ...).المشركین من أھل مك یخبرھم ببعض أمر رسول اهللا صل اهللا علیھ وسلم

وفي حالة تعسف اإلدارة في استعمال ھذا الحق، فقد رتب النظ�ام ع�دد م�ن               
  :على حقوقھم أمام اإلدارة تتمثل فیما یليالضمانات لألفراد للحفاظ 

 . وقف تنفیذ القرار .١
 .الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة .٢
 .رقابة اإلدارة على نفسھا بنفسھا .٣

وھ��ذه ال��ضمانات الت��ي قررھ��ا النظ��ام تحق��ق الع��دل وتق��یم الح��ق وھ��ي م��ن    
إن اهللا  (:أعظم مبادئ وقیم الدین اإلسالمي الحنیف التي دعى إلیھا، كم�ا ق�ال تع�الى    

  ...).یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى
وف��ي المملك��ة الجھ��ة المخت��صة بالرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى التنفی��ذ الجب��ري        
للقرار اإلداري ھي المح�اكم اإلداری�ة وفق�ًا لنظ�ام دی�وان المظ�الم ال�صادر بالمرس�وم                  

ھ���ـ، وھ���ي الجھ���ة الت���ي ح���ددھا الفق���ھ    ١٩/٦/١٤٢٨ وت���اریخ ٧٨/الملك���ي رق���م م 
  .اإلسالمي في نظر المنازعات اإلداریة

وتقوم رقابة الق�ضاء ف�ي النظ�ام ال�سعودي والفق�ھ اإلس�المي عل�ى التحق�ق                  
م��ن مب��دأ الم��شروعیة للق��رار اإلداري وس��المتھ م��ن العی��وب، وم��ن ث��م ف��إن ق��رار        
اإلدارة یكون غیر مشروع إذا ما شابھ عیوب م�ن عی�وب ال�شكل أو االخت�صاص أو                 

ام، كما یتحقق القضاء من مالءمة الجزاء الواقع على األف�راد           لسبب أو مخالفة النظ   
  .مع الخطأ الواقع منھم لیتحقق العدل والمساواة بین جمیع أفراد المجتمع
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Abstract 
     Forced enforcement is one of the privileges of 
the administration to resort to in the case of 
individuals abstaining from implementing its 
decisions, where it is entitled to implement its 
decisions, even by force of constraint, in case of 
abstention without the need to obtain prior 
permission from the judiciary. This exception to 
this asset to protect public order and public 
interest and this right is not absolute, but 
restricted in cases identified by the system are: 
١. Existence of an explicit provision giving the 
administration the right to compulsory execution. 
٢. If there is no statutory provision allowing the 
administration to perform forced enforcement. 
٣. The state of necessity and urgency. 
These cases took into account a number of 
conditions and controls that should be taken into 
account in resorting to forced execution in order 
to preserve the rights and freedoms of individuals. 
The origin of the forced enforcement allowance 
and its conditions and rules,  is due in the Islamic 
jurisprudence of the hadeeth of 'Ubaydullah ibn 
Abi Raqqa who said:' I heard 'Ali (may Allah be 
pleased with him) say: The Messenger of Allaah 
(peace and blessings of Allaah be upon him) sent 
me and Zubayr and al-Muqdad ibn al-Aswad said: 
"Go until you come to kak oasis you will find a 
lady with a letter , So we said to her: " hand us the 
letter ," or "take off your clothes," and we took 
him out of her punishment. The Messenger of 
Allaah (peace and blessings of Allaah be upon 
him) came to him. Ibn Abi Baltata to the people of 
the infidels of the people of Makkah tells them 
some of the things done by the Messenger of 
Allah...). 
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In the case of arbitrary use of this right, the 
system has arranged a number of guarantees for 
individuals to preserve their rights before the 
administration: 
١. Halt the implementation of the resolution. 
٢. Judicial control over the work of the 
Department. 
٣. Management control on its own. 
These guarantees, which the regime decided to 
achieve justice and assess the right, which is one 
of the greatest principles and values of the Islamic 
religion, which he called for .  
In the Kingdom, the competent authority for 
judicial supervision of the compulsory 
implementation of administrative decision is the 
administrative courts in accordance with the 
system of the Board of Grievances issued by the 
Royal Decree No. M / ٧٨ dated ١٩/٦/١٤٢٨ AH, which 
is defined by Islamic jurisprudence in the 
consideration of administrative disputes. 
The judicial supervision in the Saudi system, the 
Islamic jurisprudence is to verify the principle of 
legality of the administrative decision and its 
integrity is flawed, and therefore the decision of 
the administration is illegal if the defects of 
defects of form or jurisdiction or cause or 
violation of the system, Individuals with the actual 
error of them to achieve justice and equality 
among all members of society. 
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  املبحث األول

التعريف بالتنفيذ اجلربي للقرار اإلداري يف النظام السعودي والفقه 

  اإلسالمي

  اطب اول

  ارف ذ اري رار اداري  اظم اودي

دارة بتنفیذ قراراتھا جبرًا وذلك عندما ی�رفض        قیام اإل :(یقصد بالتنفیذ الجبري    
المخاطب أو المخاطبون تنفیذ ھ�ذه الق�رارات طواعی�ة أو عن�د مخالف�ة الق�رار                 

   .)١()بإتیان ما نھى عنھ أو جعل عراقیل للحیلولة دون تنفیذ القرار 
ھ�و ح�ق اإلدارة ف�ي أن تنف�ذ قراراتھ�ا بنف�سھا تنفی�ذًا                (:وقیل التنفیذ المباش�ر     

  .) ٢() القضاء دون التجاء إلى جبریًا
أنھ الحق الذي تتمتع بھ اإلدارة الحكومیة في تنفیذ قراراتھ�ا مباش�رة            : (وقیل  

وب��القوة الجبری��ة إذا ل��م ینف��ذھا األف��راد طواعی��ة واختی��ارًا دون اللج��وء إل��ى      
الق���ضاء فھ���و امتی���از ل���إلدارة العام���ة وح���دھا وال یح���ق لألف���راد اتباع���ھ ف���ي  

بعض أو في عالقاتھم باإلدارة وإنما یج�ب عل�یھم اللج�وء      عالقاتھم ببعضھم ال  
إل��ى الق��ضاء الست��صدار حك��م واللج��وء إل��ى جھ��ات االخت��صاص لتنفی��ذ ھ��ذا        

  ) ٣().الحــــكم 
حق اإلدارة في أن تنفذ أوامرھا على األفراد بالقوة الجبریة ، إذا :( وقیل بأنھ 

  )٤ ().لقضاء رفضوا تنفیذھا اختیارًا دون الحاجة إلى إذن سابق من ا
  :ومن خالل ما سبق یمكن مالحظة ما یلي 

أن األصل أن تلجأ اإلدارة إل�ى الق�ضاء لتنفی�ذ قراراتھ�ا ولك�ن الم�نظم                 -١
 .أعطاھا ھذا الحق استثناًء لتحقیق المصلحة العامة 

  : تتمتع اإلدارة من خالل التعاریف السابقة على میزتین ھما -٢
 أنھ یفترض أن القرار اإلداري ص�در       بمعنى: قرینة سالمة القرارات اإلداریة      - أ

م���ستوفیًا كاف���ة ال���شروط الالزم���ة ، ومرج���ع ذل���ك أن العم���ل اإلداري یح���اط       
 .)١(بضمانات خاصة مما یجعل األفراد ملزمین باحترام ھذه القرارات 

                                                           

 ، معھ���د اإلدارة ٢٩٩ العجم���ي ،حم���دي محم���د ، الق���انون اإلداري ف���ي المملك���ة ، ص  (١)
 . ه١٤٣١العامة السعودیة، 

 ، دار المطبوع����ات الجامعی����ة  ٦١٨الحل����و ، ماج����د راغ����ب ، الق����انون اإلداري ،ص     (٢)
 .،االسكندریة 

 ،مكتبة القاھرة الحدیث�ة،  ٦٦١،٦٦٢إلداري ، ص  الجرف ، طعمیة الجرف ، القانون ا       )(٣
 . م ١٩٧٠

الطماوي  ، سلیمان محمد الطماوي ، النظریة العامة للقرارات اإلداری�ة دراس�ة مقارن�ة           )(٤
 .  م ١٩٥٧ ، دار الفكر العربي ،  ٤٥٠، ص 
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أن افت���راض س���المة الق���رارات :أن اإلدارة م���دعى علیھ���ا باس���تمرار   - ب
م تلك القرارات من أوامر أو نواھي ، اإلداریة یترتب علیھ إلزام اإلفراد باحترا    

وبالت����الي إذا أراد الف����رد االعت����راض عل����ى تل����ك الق����رارات ، فعلی����ھ أن یب����دأ 
ب��إجراءات التقاض��ي ورف��ع ال��دعوى الق��ضائیة عل��ى اإلدارة وفق��ًا لإلج��راءات      

  )٢(القانونیة  

   ااطب

ا ا  ريذ ا فرا  

ل  أل للغة لت: لف  لجب في  ي بالتنفي    ع

التنفیذ مصدر نفذ والتنفیذ في الحك�م اإلج�راء العمل�ي لم�ا یق�ضي ب�ھ و الھیئ�ة                
   .)٣(التنفیذیة السلطة التي تقوم بتنفیذ قوانین الدولة وأوامرھا 

والجب��ري اس��م ، والجبری��ة اس��م لم��ن ك��ان عل��ى م��ذھب الجبری��ة ، وھ��و أس��م     
من��ھ یق���ال بی���ع جب��ري وإقام���ة جبری���ة   من��سوب إل���ى جب��ر ب���القوة والق���سر و  

،والتسعیر الجبري  ھو   السعر الرسمي الذي تح�دده الدول�ة لل�سلع بحی�ث ال                   
  .یجوز للبائع أن یتعداه 

والجبري منسوب إلى الجبر بمعنى االكراه ،وأجب�ره عل�ى االم�ر جب�ره جب�رًا ،               
   .)٤(وتجبر بمعنى تكبر ، والجبر الشجاع 

اإلج�راء العمل�ي لم�ا    : لمعن�ى الق�انوني ال�سابق ھ�و         والمعنى اللغوي المناسب ل   
  .یقضى بھ بالقوة واإلكراه 

لثاني  ال : لف  الص لجب في  ي بالتنفي    :لتع

یمكن تعریف التنفیذ الجبري في الفق�ھ اإلس�المي م�ن خ�الل حی�ث ح�دیث عبی�د             
هللا اهللا بن أبي رافع قال س�معت علی�ًا  رض�ي اهللا عن�ھ ، یق�ول بعثن�ي رس�ول ا                       

صلى اهللا علیھ وسلم أنا والزبیر والمقداد بن األس�ود ق�ال انطلق�وا حت�ى ت�أتوا           
  ومعھ�ا كت�اب فخ�ذوه منھ�ا فانطلقن�ا تع�ادى              )١(  فإن بھا ظعینة    )٥(روضة خاخ 

                                                                                                                                        

 م دار الفك�ر  ٨٦٤  الطماوي ، سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ الق�انون اإلداري ، ص         )(١
ه، الطم���اوي  ، س���لیمان محم���د الطم���اوي ، النظری���ة العام���ة    ١٤٢٨عرب���ي ، الق���اھرة،  ال

 .، مرجع سابق٤٤٩،٤٤٨للقرارات اإلداریة دراسة مقارنة  ، ص
 ،مرج���ع ٨٦٤ الطم���اوي ، س���لیمان محم���د الطم���اوي ، مب���ادئ الق���انون اإلداري ، ص (٢)

رارات اإلداری�ة دراس�ة     سابق ، الطماوي  ، سلیمان محم�د الطم�اوي ، النظری�ة العام�ة للق�                
 .، مرجع سابق٤٤٩،٤٤٨مقارنة  ، ص

، دار ٩٣٩ ص ٢إب��راھیم م��صطفى و أحم��د الزی��ات وأخ��رون ، المعج��م الوس��یط ، ج��ـ     ) (٣
 .الدعوة ، تحقیق مجمع اللغة العربیة 

 ، مرجع سابق ١٠٥ ص ١ إبراھیم مصطفى وأخرون ، المعجم الوسیط ، جـ(٤)
األس��د ب��ین مك��ة والمدین��ة المن��ورة  ، انظ��ر ،     موض��ع بق��رب حم��راء   :  روض��ة خ��اخ  (٥)

 . ، دار الفكر ، بیروت ٣٣٥ ص ٢الحموي ، یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، جـ
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بنا خیلنا حتى انتھین�ا إل�ى الروض�ة ف�إذا نح�ن بالظعین�ة فقلن�ا أخرج�ي الكت�اب                     
 أو لنلقین الثیاب فأخرجتھ من فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب ،   

 فأتینا بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فإذا فی�ھ م�ن حاط�ب ب�ن                   )٢(عقاصھا
أبي بلتعة إلى أناس من المشركین من أھ�ل مك�ة یخب�رھم ب�بعض أم�ر رس�ول                   

  )٣ (... )اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ص حی��ث ت��ضمن الح��دیث ق��رارًا إداری��ًا م��ن الح��اكم اإلداري المتمث��ل ف��ي ش��خ   

النبي صلى اهللا علیھ وسلم على أحد أفراد دولتھ بأخذ الكتاب الذي معھ�ا ول�و    
انطلقوا حتى تأتوا روضة خـــــــــاخ    : (بالقوة في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم        

، وذلك لما تضمن الكتاب من أمور ) فإن بھا ظعینة ومعھا كتاب فخذوه منھا 
  .تھدد النظام العام كما ظھر في أخر الحدیث  

: ومن خالل ما س�بق یمك�ن تعری�ف التنفی�ذ الجب�ري ف�ي الفق�ھ اإلس�المي بأن�ھ               
حق اإلدارة في تنفیذ قراراتھا وأوامرھا على األفراد ولو بالقوة الجبریة دون     
الحاجة  لاللتجاء إل�ى الق�ضاء للح�صول عل�ى أذن س�ابق لحمای�ة النظ�ام الع�ام             

  .وتحقیق المصلحة العامة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                        

ھي المرأة وقیل اسمھا سارة على المشھور وكانت موالة عمرو بن ھاشم بن           :  ظعینة   (١)
ي ، ف��تح المطل��ب ،وقی��ل اس��مھا كن��ود وتكن��ى أم س��ارة  ، أنظ��ر ، ب��ن حج��ر ،أحم��د ب��ن عل��  

 . ه ١٣٧٩ ، دار المعرفة ، بیروت ، ١١٥ ص ١الباري ، جـ 
ھي ذوائبھا المضفرة  ، أنظر ، ب�ن حج�ر ،أحم�د ب�ن عل�ي ، ف�تح الب�اري ،              :   عقاصھا    (٢)
 . ، مرجع سابق ١٩١ ص ٦جـ 
، ) ٣٠٠٧(، رق�م  ٧٢ ص  ٤ رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، ب�اب الجاس�وس ، ج�ـ                (٣)

حمد بن اس�ماعیل ، الج�امع ال�صحیح ، دار ال�شعب ، الطبع�ة األول�ى ،          أنظر ، البخاري ، م    
 .م١٩٨٧ه ،١٤٠٧القاھرة ، 
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  ثاني الاملبحث

 النظام السعودي حاالت وشروط التنفيذ اجلربي للقرار اإلداري يف

  والفقه اإلسالمي

   اولاطب

 ريذ اروط ات ووديم اظا  داريرار ا  

ل أل لسع  :لف  ا  لن إل في  لجب للق  لتنفي    حاال 

 یج�وز ل�إلدارة أن تلج�أ إلی�ھ إال ف�ي ح�االت       التنفیذ الجبري إج�راًء اس�تثنائیًا ال   
معینة، حیث أن األصل العام أن تلجأ اإلدارة إلى الق�ضاء للح�صول عل�ى حك�م                

  .)١(قضائي  بحقوقھا إذا رفض األفراد تنفیذ قراراتھا
ولذا سمح النظام ف�ي ح�االت اس�تثنائیة ومح�ددة ح�ق التنفی�ذ الجب�ري ل�إلدارة               

عل��ى النظ��ام الع��ام، دون الحاج��ة إل��ى إذن  لتحقی��ق الم��صلحة العام��ة والحف��اظ 
  :، وھذه الحاالت ھي كما یلي)٢(مسبق من القضاء

لى أل   وجود نص صریح یمنح اإلدارة حق التنفیذ الجبري: لحالة 

وذل��ك بوج��ود ن��ص نظ��امي ص��ریخ یم��نح اإلدارة الح��ق ف��ي اس��تخدام الق��وة       
  .)٣(المادیة في تنفیذ قراراتھا دون الحاجة للجوء إلى القضاء

وفي ھذه الحالة تستمد اإلدارة حقھ�ا ف�ي التنفی�ذ الجب�ري م�ن ن�ص النظ�ام أو             
النظام مباشرة فتقوم بتنفیذ قراراتھا جب�رًا عل�ى األف�راد، ول�و أدى األم�ر إل�ى            

  .)٤(استعمال القوة المادیة
ومن األمثلة على ذلك في النظام ال�سعودي، م�ا ن�صت علی�ھ الم�ادة الع�شرون        

ال یج��وز الحج��ز عل��ى : (، حی��ث ن��صت عل��ى أن�ھ )٥(ة م�ن نظ��ام الخدم��ة المدین�  

                                                           

، ٤٥١الطم��اوي، س��لیمان محم���د الطم��اوي، النظری��ة العام���ة للق��رارات اإلداری���ة، ص     )  ١(
 .مرجع سابق

أس��س ومب��ادئ النظ��ام اإلداري ون��شاط اإلدارة    _الظ��اھر، خال��د خلی��ل، النظ��ام اإلداري    ) ٢(
، _  وامتیازاتھ���ا وتطبیقاتھ���ا ف���ي المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة دراس���ة مقارن���ة  العام���ة

م، ٢٠٠٩ھ���ـ،١٤٣٠، مكتب��ة الق��انون واالقت��صاد، الری���اض، الطبع��ة األول��ى،     ٣٥٤ص
، مكت��ب المح��امي  ١٥٠ ص ٢الطھ��راوي، ھ��اني عل��ي، الق��انون اإلداري ال��سعودي ،ج  

 .م٢٠١٦ھـ،١٤٣٧كاتب الشمري، الریاض، الطبعة األولى، 
 .، مرجع سابق٣٥٥ الظاھر، خالد خلیل، النظام اإلداري، ص)٣(
 ل��یس المق��صود ب��القوة المادی��ة ھن��ا الق��وة الت��ي ت��ستخدم لمج��ازات األف��راد عل��ى أفع��ال      )٤(

إجرامیة ارتكبوھا، وإنما المقصود بھ�ا الق�وة الت�ي ت�ستخدم لمن�ع وق�وع اخ�الل بالنظ�ام            
، دار ٦٣٧ق���انون اإلداري، ص الع���ام، انظ���ر، المھن���ا محم���د ف���ؤاد، مب���ادئ وأحك���ام ال  

 . المعارف، االسكندریة
 .ھـ١٠/٧/١٣٩٧ بتاریخ ٤٢/ نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٥(
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راتب الموظ�ف إال ب�أمر م�ن الجھ�ة المخت�صة، وال یج�وز أن یتج�اوز المق�دار          
  ).المحجوز كل شھر عن ثلث صافي راتبھ الشھري ما عدا دین النفقة

فھ��ذا ال��نص یخ��ول الجھ��ة المخت��صة أن تحج��ر ثل��ث رات��ب الموظ��ف دون إذن 
  )١(. إذا أقتضى األمر ذلك  قضائي مسبق وبالقوة الجبریة

، حیث )٢(وما نصت علیھ المادة الرابعة واألربعون من نظام البلدیات والقرى 
إذا امتن��ع أي ش��خص ع��ن تنفی��ذ أوام��ر البلدی��ة ال��صادرة     : (ن��صت عل��ى أن��ھ 

بموج��ب ص��الحیاتھا النظامی��ة فیج��وز أن تق��وم البلدی��ة ب��أمر رئی��سھا بالتنفی��ذ  
ام مع ع�دم اإلخ�الل بم�ا یترت�ب عل�ى االمتن�اع       على نفقة للمتنع في حدود النظ     

  ).من جزاء
فھذا النص یخول الجھة اإلداریة تنفیذ قراراتھا بالقوة الجبریة عن�د االمتن�اع             
ع��ن التنفی��ذ كم��ا رت��ب لھ��ا ح��ق تقری��ر ج��زاء عل��ى الممتن��ع ع��ن تنفی��ذ الق��رار  

  .اإلداري حسب األنظمة واللوائح المتبعة
ث���ون م���ن نظ���ام المناف���سات والم���شتریات كم���ا ن���صت الم���ادة ال���سادسة والثال

یج��وز للجھ��ة الحكومی��ة زی��ادة التزام��ات المتعاق��د    : ( عل��ى أن��ھ )٣(الحكومی��ة 
عشرة في المائة من القیمة اإلجمالیة % ١٠ضمن نطاق العقد بما ال یتجاوز      

ع�شرین ف�ي المائ�ة،      % ٢٠للعقد أو تخفیض ھذه االلتزامات بما ی�ال یتج�اوز           
  ).ة الضوابط الالزمة لذلكوتوضح الالئحة التنفیذی

حیث أعطى النظام الحق للجھة اإلداریة في زیادة أو خفض التزامات المتعاقد 
معھا بقوة النظام وفق ض�وابط ن�صت علیھ�ا الالئح�ة التنفیذی�ة وذل�ك لتحقی�ق          

  .المصلحة العامة والمحافظة على النظام العام
 ب�شأنھ م�ن ل�وائح        وما صدر  )٤(وكذلك ما ورد بنظام وظائف مباشرة األموال        

م��ن الم��ادة الثامن��ة م��ن تعلیم��ات تطبی��ق ) ١٨(وتعلیم��ات، فق��د ورد ف��ي البن��د 
ف��ي حال��ة ثب��وت ال��نقص أو االخ��تالس تتخ��ذ : (م��ا یل��ي) ٥(أحك��ام م��واد النظ��ام 

الجھة اإلداریة التابع لھا صاحب العھدة االجراءات الواجبة وفقًا لنظام جبایة            
م ال�صادرة ف�ي ھ�ذا ال�شأن الس�تئداء حق�وق             أموال الدولة والتعلیمات والتعامی   

الدولة من األموال الخاصة للمسؤول عن العھدة وفي حالة عدم كفایتھا لھ�ذه   
الحق��وق یج��ري التنفی��ذ بالت��ساوي ع��ن الج��زء الب��اقي م��ن األم��وال الخاص��ة       

  ).للموظفین المتضامنین

                                                           

 .، مرجع سابق٣٥٥ الظاھر، خالد خلیل، النظام اإلداري، ص)١(
 .ھـ٢١/٢/١٣٩٧ بتاریخ ٥/نظام البلدیات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٢(
وت��اریخ ٥٨/الحكومی��ة ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م م  نظ��ام المناف��سات والم��شتریات) ٣(

 .ھـ٤/٩/١٤٢٧
 وت����اریخ ٧٧نظ����ام وظ����ائف مباش����رة األم����وال، ال����صادر بالمرس����وم الملك����ي رق����م       ) ٤(

 .ھـ٢٣/١٠/١٣٩٥
 بت�اریخ  ٤/١٣١٣٠ التعلیمات الصادرة بقرار من وزیر المالیة واالقتصاد ال�وطني رق�م             )٥(

 .ھـ٢٠/٨/١٣٩٦
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حیث نص النظام عل�ى ح�ق الدول�ة ف�ي حال�ة ال�نقص أو االخ�تالس م�ن العھ�د             
تي بعھدة الموظ�ف الح�ق ف�ي اس�تیفائھا م�ن أم�وال الموظ�ف الخاص�ة وف�ي               ال

حال��ة ع��دم كفایتھ��ا یج��ري التنفی��ذ بالت��ساوي ع��ن الج��زء الب��اقي م��ن األم��وال   
الخاص���ة للم���وظفین المت���ضامنین مع���ھ ،ب���القوة الجبری���ة دون الحاج���ة إل���ى     

  . االلتجاء إلى القضاء 

لثانية   .دارة بالتنفیذ  الجبريإذا لم یوجد نص نظامي یسمح لإل :لحالة 

قد تصدر أنظمة أو لوائح دون أن ینص عل�ى ج�زاء لم�ن یخالفھ�ا، فف�ي ھ�ذه                     
الحالة إذا امتنع األف�راد ع�ن التنفی�ذ ف�إن الق�ضاء أب�اح ل�إلدارة اس�تعمال ح�ق                      
التنفیذ الجبري لحم�ل األف�راد عل�ى احت�رام الن�صوص النظامی�ة وذل�ك لتمك�ین               

نفی�ذ ن�صوص النظ�ام وحت�ى ال یتعط�ل النظ�ام       اإلدارة من القی�ام بواجبھ�ا ف�ي ت    
  .)١(مما یؤدي إلى تھدید النظام العام

وھذه الحالة نادرة الحدوث؛ وذلك أنھ إذا خالف اإلف�راد نظام�ًا ل�م ی�نص عل�ى             
  :عقوبة لمن یخالف أحكامھ فإننا نكون أمام احتمالین

 النظ�ام،    أن معظم األنظمة تصدر الئحة تنفیذیة لتطبیق أحكام        :االحتمال األول 
وف��ي ھ��ذه الحال��ة ال یج��وز ل��إلدارة التنفی��ذ الجب��ري ألن��ھ یج��ب علیھ��ا تطبی��ق    

  .)٢(العقوبة التي تنص علیھا الالئحة التنفیذیة
 إذا ل�م ت�صدر اإلدارة الئح�ة تنفیذی�ة عل�ى اعتب�ار أن تطبی�ق                  :االحتمال الث�اني  

النظ�ام  النظام ال یتطل�ب إص�دارھا فھن�ا یج�وز ل�إلدارة التنفی�ذ الجب�ري ألحك�ام                 
ل��ضمان احت��رام أحك��ام النظ��ام، وحت��ى ال ی��ؤدي إل��ى تعطی��ل األنظم��ة وإھ��دار     

  .)٣(قیمتھا 
  . حالة الضرورة واالستعجال:الحالة الثالثة

ویقصد بحالة الضرورة وجود خطر یھدد النظام العام بأحد عناصره ویستلزم        
  .)٤(تدخل اإلدارة تدخًال عاجًال لدرء ھذا الخطر 

تنفیذ الجبري في ھذه الحالة مسلم بھ فقھ�ًا وق�ضاًء، حت�ى             وحق اإلدارة في ال   
وإن لم ینص صراحة في النظام على ذلك ،وحتى في حالة وجود جزاء حدده               

، وحتى ولو كان المنظم یمنع اإلدارة صراحة م�ن          )٥(النظام للمخالفة المرتكبة  

                                                           

، دار الزھ����راء،  ١٣٠،١٣١ ھیك����ل، ال����سید خلی����ل، الق����انون اإلداري ال����سعودي، ص    )١(
وانظ���ر، الظ���اھر، خال���د خلی���ل، النظ���ام اإلداري،    . م٢٠٠٩الری���اض، الطبع���ة األول���ى   

 .، مرجع سابق٣٥٦ص
، من���شورات ٥٩٨ عب���د الوھ���اب، محم���د رفع���ت، مب���ادئ وأحك���ام الق���انون اإلداري، ص)٢(

 .م٢٠٠٥وت، الحلبي الحقوقیة، بیر
، مرج�ع س�ابق،     ٥٩٩عبد الوھ�اب، محم�د رفع�ت، مب�ادئ وأحك�ام الق�انون اإلداري، ص              ) ٣(

  .، مرجع سابق٦٣٢الحلو، ماجد راغب، القانون اإلداري، ص
، مرج�ع س�ابق، والظ�اھر، خال�د خلی�ل،      ٦٢٣ الحلو، ماجد راغ�ب، الق�انون اإلداري، ص        )٤(

 .، مرجع سابق٣٥٦النظام اإلداري، ص
 .، مرجع سابق٦٢٣ ماجد راغب، القانون اإلداري، ص الحلو،)٥(
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ال االلتجاء إلى التنفیذ الجبري، وذلك لكي ال تتع�رض الدول�ة ألخط�ار ج�سیمة        
  .)١(یمكن تداركھا في المستقبل

وتب�یح حال��ة ال�ضرورة لل��سلطة اإلداری�ة اتخ��اذ اإلج�راءات الت��ي تراھ�ا الزم��ة      
لدرء الخطر وإن خالفت بھا األنظمة أو كان فیھا اعتداء عل�ى حق�وق األف�راد               
وحری��اتھم، فم��ا ك��ان محظ��ورًا عل��ى اإلدارة فعل��ھ ف��ي الظ��روف العادی��ة یك��ون  

ة بالق��در ال��ذي ی��دفع ب��ھ حال��ة ال��ضرورة، ذل��ك ألن    مباح��ًا ف��ي حال��ة ال��ضرور 
القواع��د النظامی��ة الت��ي تناس��ب األوق��ات العادی��ة تب��دو ع��اجزة ع��ن مواجھ��ة      

  .)٢(الظروف االستثنائیة وحاالت الضرورة
ومن أمثلة حاالت الضرورة التي تبرر حق اإلدارة في التنفیذ الجبري ح�دوث             

ور وباء خطی�ر یھ�دد ال�صحة        مظاھرات واضطرابات تھدد األمن العام، أو ظھ      
العامة، أو حدوث أمور تھدد السكینة العامة، ففي مثل ھذه الح�االت ت�ستطیع               
اإلدارة تفریق المظاھرات وإطالق النار أثناء المظاھرات والقبض على بعض      
األش��خاص الخط��رین عل��ى األم��ن الع��ام، كم��ا ت��ستطیع تقیی��د حری��ة االنتق��ال،     

  .)٣(ظ على النظام العاموإیقاف بعض الصحف ،كل ذلك للحفا
ومن أمثلة ذلك في النظام السعودي ما نصت علیھ المادة السادسة والثالثون            

لل��وزارة عن��د   : (، حی��ث ن��صت عل��ى أن��ھ   )٤(م��ن نظ��ام المطبوع��ات والن��شر    
ال��ضرورة س��حب أي ع��دد م��ن أع��داد ال��صحیفة دون تع��ویض إذا ت��ضمن م��ا     

  ...)یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة 
نظ��ام ل��وزارة اإلع��الم الح��ق ف��ي س��حب أي ع��دد م��ن أع��داد         حی��ث أعط��ى ال 

ال��صحیفة عن��د ال��ضرورة ب��القوة الجبری��ة وب��دون تع��ویض كم��ا ف��ي حال��ة إذا    
  .تضمن العدد ما یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة 

:  عل�ى أن�ھ    )٥(كما نصت المادة مائة وستة من نظ�ام الط�رق والمب�اني           
یق سواء كان موظفًا فنی�ًا أو      كل شخص وجد لیدیر حركة اإلطفاء وقت الحر       (

  : تابعًا للبلدیة مكلف بما یأتي)٦(ضابط شرطة أو إسعاف أو جلوازًا
إش�عار دوائ�ر البل�دیات واإلس�عاف وال�شرطة بالح�ادث ومح�ل وقوع��ھ          )أ 

 .ویدعوھم إلى الواجب بأسرع واسطة ممكنة

                                                           

، مرج��ع س��ابق، وانظ��ر   ٩٠١ الطم��اوي، س��لیمان محم��د، مب��ادئ الق��انون اإلداري، ص   )١(
 .، مرجع سابق٦٢٣الحلو، ماجد راغب، القانون اإلداري، ص

، مرج�ع س�ابق، وانظ�ر الحل�و،     ١٢٩ ھیكل، السید خلیل، القانون اإلداري السعودي، ص   )٢(
 .، مرجع سابق٦٢٣، القانون اإلداري، صماجد راغب

، مرج�ع س�ابق،   ٥٩١ عبد الوھ�اب، محم�د رفع�ت، مب�ادئ وأحك�ام الق�انون اإلداري، ص         )٣(
 .، مرجع سابق٦٢٤وانظر الحلو، ماجد راغب، القانون اإلداري، ص

 .ھـ٣/٩/١٤٢١ بتاریخ ٣٢/ نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٤(
 .ھـ١/٦/١٣٦٠ في ٨٦٣مباني والطرق المنشور في أم القرى العدد رقم  نظام ال)٥(
الحاجب أنظر ، إبراھیم م�صطفى وأخ�رون      : الشرطي والجمع جالوزه وقیل     :  جلوازا       )٦(

 . ، مرجع سابق١٢٩ ص ١، المعجم الوسیط ،ج
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 .إبعاد أي شخص یتعرض أو یعیق سیر حركة اإلطفاء  )ب 
 .تصال بموقع الحریقإقفال أي طریق أو ممر ذو ا  )ج 
 .ھدم أي بناء بقدر ما یمنع انتشار النار  )د 
ال��دخول إل��ى أي مك��ان تق��ضي الم��صلحة باس��تعمالھ للم��ضخات أو م��ا    )ه 

ماثلھا من األجھزة المختصة باإلطف�اء بق�صد ت�سلیطھا عل�ى الن�ار أو        
 أو وعاء أو بئر أو )١(تقریبھا منھ أو ألخذ ماء من مجرى أو فنطاس

 . منابع الماء سواًء كان ذلك خاصًا أو عامًاصھریج أو أي منبع من
قفل المواسیر الرئیسیة والفرعیة لتوفیر حفظ القوى في جل�ب الم�اء              )و 

 ).واتخاذ أیة وسائل غیر ذلك تعین على القیام بالواجب
        حیث أعطى النظام الحق لموظفي الدول�ة ف�ي حال�ة ال�ضرورة كم�ا ف�ي             

ال وق�رارات حت�ى ل�و أدى ذل�ك إل�ى          حالة الحریق اتخ�اذ ك�ل م�ا یل�زم م�ن أعم�             
ارتكاب بعض المحاذیر والمخالفات للمحافظة عل�ى الم�صلحة العام�ة والنظ�ام             

 .العام 

نه ا على  لن ثمانية م نف  لما مائة    :كما نص 

في حالة الخطر على حیاة اإلنسان أو الصحة أو المال وتعرضھ إلى الحریق        (
ا ماثل�ھ ذل�ك م�ن أي ح�ادث مف�اجئ س�واء              أو الفیضان أو األمطار الغزیرة وم�      

كان بطریق مباشر أو غیر مباشر فعلى المحالت والبلدیات وموظفیھا ورجال  
الشرطة واإلسعاف أو أي موظف إداري أو قضائي أن یستنجد على الفور كل 
م��ن ك��ان حاض��رًا أمام��ھ وحول��ھ أو ب��القرب م��ن مح��ل الح��ادث م��ن األش��خاص 

ئرة رسمیة أو خیریة ذات عالقة بالموضوع  وعلیھ أیضًا طلب مساعدة أیة دا     
وكل موظف رسمي لھ عالقة بھذه المواضیع یتق�اعس ع�ن أداء الواج�ب ف�ي            
ھذا السبیل وثبت علیھ ذلك یخصم علیھ ألول م�رة ن�صف راتب�ھ وف�ي الثانی�ة                 

  ).یضاعف وفي الثالثة یطرد من الوظیفة
عل�ى ك�ل موظ�ف      حیث أعطى النظام للجھة اإلداریة الحق في التنفیذ الجب�ري           

یتق��اعس ع��ن أداء واجب��ھ ف��ي حال��ة الخط��ر عل��ى حی��اة اإلن��سان أو ص��حتھ أو 
مالھ وثبت علی�ھ ذل�ك ، أن یخ�صم علی�ھ ألول م�رة ن�صف راتب�ھ وف�ي الثانی�ة           

  . یضاعف وفي الثالثة یطرد من الوظیفة 
ونظرًا لخطورة التنفیذ الجبري في حالة الضرورة ومساسھ بحقوق وحری�ات           

  دد القضاء اإلداري عدد من الشروط التي یجب توافرھا عند األفراد، فقد ح

                                                           

ح��وض الدخ��ار الم��اء الع��ذب وی��ستعمل للتم��وین ف��ي ال��سفیھ وقی��ل وع��اء           :  فنط��اس )١(
 . ، مرجع سابق٧٠٣ ص ٢جع السابق،جي كبیر لحفظ السوائل، المرأسطوان
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  :)١(التجاء اإلدارة إلیھ وتتلخص فیما یلي
األم�ن  -وجود خطر ج�سیم یھ�دد النظ�ام الع�ام ف�ي أح�د عناص�ره األساس�یة                 .١

 .ویتطلب تدخًال سریعًا لتالفیھ-العام والصحة العامة والسكینة العامة
امیة العادیة؛ ومعنى ذلك أن�ھ یج�ب        أن یتعذر دفع ھذا الخطر بالطرق النظ       .٢

على اإلدارة التأكد من عدم وجود وسیلة عادیة لدفع ھذا الخطر قبل اللجوء إلى              
 .)٢(التنفیذ الجبري وإال كان عمل اإلدارة غیر مشروع

أن یك���ون ھ���دف اإلدارة م���ن التنفی���ذ الجب���ري تحقی���ق الم���صلحة العام���ة    .٣
لح شخ�صیة أو غیرھ�ا تح�ت    والمحافظ�ة عل�ى النظ�ام الع�ام، ول�یس تحقی�ق م�صا       

س��تار حال��ة ال��ضرورة وإال أص��بح قرارھ��ا معی��ب بعی��ب انح��راف ال��سلطة، وھ��ذا   
ال��شرط ش��رط ع��ام یھ��یمن عل��ى جمی��ع ت��صرفات اإلدارة دون الحاج��ة ألن ی��نص   

 .)٣(علیھ المنظم صراحة
أن ال تتع��سف اإلدارة ف��ي اس��تعمال ھ��ذا الح��ق إال بمق��دار م��ا تق��ضي ب��ھ       .٤

حة األف�راد ف�ي س�بیل الم�صلحة  العام�ة، ومقت�ضى              الضرورة، وال تضحي بم�صل    
ھذا الشرط أال تتعسف اإلدارة في إجراءاتھا، فإذا ك�ان أم�ام اإلدارة ع�دة رس�ائل                  
لتحقیق ذات الغایة، فعلیھا أن تختار أقلھا ضررًا عل�ى األف�راد وإال كان�ت اإلدارة              

 .)٤(مسؤولة عن المبالغة أو التعسف فیما اتخذتھ من إجراءات

لسع: لثانيلف  ا  لن إل في  لجب للق  لتنفي    :ش 

في الحاالت التي یجوز لإلدارة اس�تعمال التنفی�ذ الجب�ري ن�ص فقھ�اء الق�ضاء        
  :)٥(اإلداري على شروط یجب مراعاتھا عند التنفیذ الجبري وھي 

مال أن یتعلق التنفیذ الجبري بحالة من الحاالت التي یجوز لإلدارة فیھ�ا اس�تع             .١
 .حق التنفیذ الجبري والتي سبق بیانھا

أن یمتن���ع األف���راد ع���ن تنفی���ذ الق���رار بع���د دع���وتھم إل���ى التنفی���ذ االختی���اري     .٢
واعطائھم الوق�ت الك�افي للتنفی�ذ، ف�ال یوج�د مب�رر نظ�امي أو منطق�ي أن تق�وم               

 .اإلدارة بالتنفیذ الجبري إذا قبل األفراد القیام بالتنفیذ االختیاري

                                                           

 الحربي، اب�راھیم س�لیمان، الق�انون اإلداري وتطبیقات�ھ ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،             )١(
ه، وانظر، الظ�اھر، خال�د      ١٤٣٤، مطبعة الحمیضي، الریاض، الطبعة األولى،       ١٢٦ص

الحل��و، ماج��د راغ��ب، الق��انون  ، مرج��ع س��ابق، انظ��ر ٣٥٧خلی��ل، النظ��ام اإلداري، ص 
، مرج����ع س����ابق، وانظ����ر، ھیك����ل، ال����سید خلی����ل، الق����انون اإلداري  ٦٢٤اإلداري، ص

 .، مرجع سابق١٢٩،١٣٠السعودي، ص
 .، مرجع سابق١٣٠ ھیكل، السید خلیل، القانون اإلداري السعودي، ص)٢(
 .، مرجع سابق٩٠٥ الطماوي، مبادئ الفانون اإلداري، ص)٣(
، مرج��ع س��ابق، الطم��اوي، مب��ادئ الق��انون اإلداري، ٦٢٥ون اإلداري، ص الحل��و، الق��ان)٤(

 .، مرجع سابق٩٠٥ص
، مرج��ع س��ابق، وانظ��ر الظ��اھر، خال��د ٦١٩ الحل��و، ماج��د راغ��ب، الق��انون اإلداري، ص)٥(

، مرج��ع س��ابق، عب��د الوھ��اب، محم��د رفع��ت، مب��ادئ    ٣٥٧خلی��ل، النظ��ام اإلداري، ص 
 .رجع سابق، م٦٠٠،٦٠١وأحكام القانون اإلداري، ص
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اإلداري مشروعًا یستند إلى نص نظامي محدد ونافذ في حق    أن یكون القرار     .٣
من یراد تنفیذه في مواجھتھم، فإذا لم یكن مشروعًا أو غیر نافذًا في حق م�ن           

 .یضار من تنفیذه لعدم نشره أو إعالنھ فال یجوز تنفیذه تنفیذًا جبریًا
اذه أن یكون ھدف اإلدارة تحقیق المصلحة العامة بأن ال تتجاوز م�ا یل�زم اتخ�         .٤

لتنفی���ذ الق���رار، وال ی���ؤدي إل���ى االعت���داء عل���ى حق���وق م���ن ینف���ذ الق���رار ف���ي  
 .مواجھتھ

   ااطب

ا ا  داريرار ا ريذ اروط ات و  

یمكن التعرف على حاالت وشروط التنفیذ الجبري في الفقھ اإلسالمي 
سمعت علیًا، رضي : ع قالمن خالل الوقوف على حدیث عبید اهللا بن أبي راف   

اهللا عنھ، یقول بعثني رسول اهللا صل اهللا علیھ وسلم أنا والزبیر والمقداد ب�ن        
األسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بھا ظعینة ومعھا كتاب فخذوه 
منھا فانطلقنا تعادى بنا خیلن�ا حت�ى انتھین�ا إل�ى الروض�ة ف�إذا بالظعین�ة فقلن�ا                    

 م��ا مع��ي م��ن كت��اب فقلن��ا لتخ��رجن الكت��اب، أو لتلق��ین   أخرج��ي الكت��اب فقال��ت
الثیاب فأخرجتھ من عقاص�ھا فأتین�ا ب�ھ رس�ول اهللا ص�ل اهللا علی�ھ وس�لم ف�إذا                   
فیھ من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس م�ن الم�شركین م�ن أھ�ل مك�ة یخب�رھم            

  ). ١...)(ببعض أمر رسول اهللا صل اهللا علیھ وسلم 
ن حاالت التنفیذ الجبري في الفقھ اإلسالمي      فمن خالل ھذا الحدیث یظھر لنا أ      

  :تتمثل فیما یلي

لجب: ال يح يسمح لإل بالتنفي  ج ن ص   :حالة 

ویظھ�ر ذل�ك م�ن خ�الل أم�ر النب��ي ص�ل اهللا علی�ھ وس�لم الح�اكم اإلداري لعل��ي          
انطلق�وا حت�ى   : (رضي اهللا عن�ھ وم�ن مع�ھ بأخ�ذ الكت�اب م�ن الم�رأة ف�ي قول�ھ                

  ).خ فإن بھا ظعینة ومعھا كتاب فخذوه منھاتأتوا روضة خا

الستعجال: ثانيا لض    :حالة 

فانطلقن�ا تع�ادي بن�ا خیلن�ا        : (ویظھر ذلك من خ�الل ق�ول عل�ي رض�ي اهللا عن�ھ             
ففھ��م م��ن قول��ھ ھ��ذا أن األم��ر ك��ان ی��ستدعي ) حت��ى انتھین��ا إل��ى روض��ة خ��اخ

 النظ�ام الع�ام،    العجلة والسرعة وأن األمر خطیر على المصلحة العامة ویھ�دد         
فأتینا بھ رسول اهللا : (وتبین ذلك من قول علي رضي اهللا عنھ بعد أخذ الكتاب

ص��ل اهللا علی��ھ وس��لم ف��إذا فی��ھ م��ن خاط��ب ب��ن أب��ي بلتع��ة إل��ى أن��اس م��ن            
الم��شركین م��ن أھ��ل مك��ة ویخب��رھم ب��بعض أم��ر رس��ول اهللا ص��ل اهللا علی��ھ         

  ).وسلم

                                                           

 .من ھذا البحث  ٩ سبق تخریجھ ص   )١(
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لح��اكم اإلداري یقت��ضي وفھ��م عل��ي رض��ي اهللا عن��ھ وم��ن مع��ھ أن األم��ر م��ن ا 
فقلن�ا  : (التنفیذ ولو بالقوة عند االمتناع، ویظھر ذلك من قولھ رضي اهللا عن�ھ    

أخرج��ي الكت��اب فقال��ت م��ا مع��ي م��ن كت��اب فقلن��ا لتخ��رجن الكت��اب، أو لتلق��ین    
  ...الثیاب فأخرجتھ من عقاصھا 

أن ل��إلدارة الح��ق ف��ي تنفی��ذ أوامرھ��ا ) أو لتلق��ین الثی��اب: (وی��ستفاد م��ن قول��ھ
تى لو أدى ذلك إلى فعل محظ�ور، إال أن الفق�ھ اإلس�المي ض�بطھا بقاع�دتین             ح

  :ھما
  )١() الضرورات تبیح المحظورات (:قاعدة

  )٢() الضرورات تقدر بقدرھا (:وقاعدة
كما ان الفق�ھ اإلس�المي ض�بط ت�صرفات اإلم�ام لتحقی�ق الم�صلحة العام�ة                       

لرعی����ة من����وط الت����صرف ف����ي ا: (بالقاع����دة الفقھی����ة الت����ي ت����نص عل����ى أن 
منزلة اإلمام في : (رحمھ اهللا-، وأصل ھذه القاعدة قول الشافعي)٣()بالمصلحة

، وھ��ذا األص�ل م��أخوذ م��ن ق�ول عم��ر ب��ن   )٤()الرعی�ة منزل��ة ال��ولي م�ن الیت��یم  
إني أنزلت نفسي من م�ال اهللا بمنزل�ة وال�ي الیت�یم،             : (الخطاب رضي اهللا عنھ   

، )٥( اس��تغنیت اس��تعففت إن احتج��ت أخ��ذت من��ھ، ف��إذا أی��سرت رددتھ��ن ف��إن      
  .)٦("اإلمام راع ومسئول عن رعیتھ: "ویشھد لذلك قولھ صل اهللا علیھ وسلم

ومعنى ھذه القاعدة الفقھیة أن تصرف الراع�ي عل�ى الرعی�ة ولزوم�ھ عل�یھم         
شاءوا أم أبوا معلق ومتوقٌف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن ت�صرفھ،   

ي ھ�و ك�ل م�ن ول�ي م�ن أم�ور العام��ة       دینی�ة كان�ت أم دنیوی�ة، والم�راد ب�الراع     
ش��یئًا، عام��ًا ك��ان كال��سلطان، أو خاص��ًا كم��ن دون��ھ م��ن العم��ال، ف��إن نف��اذ           
تصرفات كل منھم على العامة مترتٌب عل�ى وج�ود المنفع�ة ف�ي ض�منھا؛ ألن�ھ                  
مأمور من قبل الشارع صلى اهللا علی�ھ وس�لم أن یح�وطھم بالن�صح، ومتوع�ٌد               

                                                           

، دار ٥٩ ص١ انظ��ر ال��سبكي، ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي، األش��باه والنظ��ائر، ج  )١(
 .ه١٤١١الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 

، دار القل��م، ١٧٨ انظ��ر، الزرق��ا، أحم��د ب��ن ال��شیخ محم��د، ش��رح القواع��د الفقھی��ة، ص   )٢(
 .ھـ، تحقیق، مصطفى الزرقا١٤٠٩دمشق، الطبعة الثانیة، 

، دار الكت���ب ١٢١ ص١ال���سیوطي، عب���د ال���رحمن ب���ن أب���ي بك���ر، األش���باه والنظ���ائر،ج ) ٣(
 .ه١٤٠٣العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

، وزارة األوق��اف  ٣٠٩ ص١ الزرك��شي، محم��د ب��ن بھ��ادر، المن��شور ف��ي القواع��د، ج      )٤(
 .تیسیر فائق أحمد: ه، تحقیق١٤٠٥والشئون اإلسالمیة، الكویت، الطبعة الثانیة، 

 رواه البیھقي، باب ما یكون للوالي األعظم ووالي االقلیم من مال اهللا وما جاء في رزق  )٥(
، البیھقي، أبو بكر أحم�د ب�ن   )١٣٣٩٢(، رقم ٣٥٣ ص٦القضاء وأجر سائل الوالة، ج    

، ح��سین، ال��سنن الكب��رى وف��ي ذیل��ھ الج��وھر النف��ي، دائ��رة المع��ارف النظامی��ة، الھن��د      
 .ه١٣٤٤الطبعة األولى، 

، مرج���ع )٨٩٣(، رق���م ٣٠٤ ١ رواه البخ���اري، كت���اب الجمع���ة ف���ي الق���رى والم���دن، ج)٦(
 .سابق
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م�ن ول�ي م�ن    : " ولفظ الح�دیث أو معن�اه  من قبلھ على ترك ذلك بأعظم وعید،  
  )٢)(١(."أمور ھذه األمة عمًال فلم یحطھا بنصح، لم یرح رائحة الجنة

وھذه القاعدة تضبط الحدود التي یتصرف في نطاقھا كل من ولي من األم�ور          
العامة شیئًا، فینبغي أن تكون تصرفاتھ وأعمالھ مبنیة على مراعاة المصلحة       

  .لنظام العامالعامة والمحافظة على ا

                                                           

 وأصلھ ما رواه البخاري عن معقل بن یسار قال سمعت رسول اهللا صل اهللا علیھ وس�لم           )١(
ما من واٍل یلي رعیة من الم�سلمین فیم�وت وھ�و غ�اش لھ�ا إال ح�رم اهللا علی�ھ                 : (یقول

، ب��رقم ٢٦١٤ ص٦كت��اب األحك��ام، ب��اب م��ن اس��ترعي رعی��ة فل��م ین��صح، ج       ) لجن��ةا
)٦٧٣٢.( 

 .، مرجع سابق٣٠٩ الزرقا، أحمد بن الشیخ محمد، شرح القواعد الفقھیة، ص)٢(
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   الثالثاملبحث

ضمانات األفراد يف مواجهة التنفيذ اجلربي غري النظامي يف 

  النظام السعودي والفقه اإلسالمي

  اطب اول

ت اراد  وا اذ اري ر اظ  اظم 

  اودي

راد، مم��ا ق�د تتع��سف اإلدارة ف��ي اس�تعمال ح��ق التنفی��ذ الجب�ري عل��ى األف��        
یترتب علیھ التعدي على حق�وق األف�راد وس�لبھم حق�وقھم، ول�ذا ف�إن الق�ضاء          
اإلداري رتب بعض الضمانات لألفراد للحفاظ على حقوقھم أمام اإلدارة، ومن 

  :ھذه الضمانات ما یلي
  :وقف تنفیذ القرار اإلداري -١

ع تبین لنا مما سبق أن القرار اإلداري یكون ق�ابًال للتنفی�ذ بذات�ھ، ویق�     
عل��ى ع��اتق ال��شخص ال��ذي م��ن م��صلحتھ إلغ��اء الق��رار أن یطل��ب ذل��ك أم��ام       

، وال یترت��ب عل��ى رف��ع دع��وى اإللغ��اء توق��ف الق��رار       )١(الق��ضاء المخ��تص  
اإلداري، بل ت�ستطیع اإلدارة االس�تمرار ف�ي تنفی�ذ قرارھ�ا بواس�طة موظفیھ�ا                 

ام ، وھ��ذا م��ا ن��صت علی��ھ الم��ادة التاس��عة م��ن نظ��ام المرافع��ات أم��)٢(مباش��رة 
مع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة : (، حیث نصت على أنھ)٣(دیوان المظالم 

من ھ�ذا النظ�ام، ال یترت�ب عل�ى رف�ع ال�دعوى وق�ف                ) الثامنة(من المادة   ) ٥(
تنفیذ القرار المطلوب إلغاءه، على أنھ یجوز للمحكمة أن ت�أمر بوق�ف تنفی�ذه               

  ). یتعذر تداركھاإذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفیذه یرتب آثارًا
اس��تثناًء م��ن : (عل��ى أن�ھ ) ٥(ون�صت الم��ادة الثامن�ة م��ن النظ�ام نف��سھ فق�رة      

خ�الل  -؛ للمحكمة أن تقبل دع�وى اإللغ�اء       )٤(األحكام الواردة في الفقرة السابقة    

                                                           

 .، مرجع سابق١٢٥ ھیكل، السید خلیل، القانون اإلداري السعودي، ص)١(
 .سابق، مرجع ٣٥٢ الظاھر، خالد خلیل، النظام اإلداري، ص)٢(
 وت���اریخ ٣/م:  نظ��ام المرافع���ات أم��ام دی���وان المظ��الم ال���صادر بالمرس��وم الملك���ي رق��م     )٣(

 .ه٢٢/١/١٤٣٥
) ب( المن�صوص علیھ�ا ف�ي الفق�رة     - فیما لم یرد بھ نص خاص، یجب ف�ي ال�دعوى         -٤ ()٤(

من نظام دی�وان المظ�الم إن ل�م تك�ن متعلق�ة ب�شؤون الخدم�ة          ) الثالثة عشرة (من المادة   
ن یسبق رفعھا إلى المحكمة اإلداریة التظلم إل�ى الجھ�ة م�صدرة الق�رار خ�الل            أ -المدنیة

ستین یوم�ًا م�ن ت�اریخ العل�م بھ�ذا الق�رار، ویتحق�ق العل�م ب�ھ ب�إبالغ ذوي ال�شأن ب�ھ أو                   
  .بنشره في الجریدة الرسمیة إذا تعذر اإلبالغ

إذا ص�در  وعلى تلك الجھ�ة أن تب�ت ف�ي ال�تظلم خ�الل س�تین یوم�ًا م�ن ت�اریخ تقدیم�ھ، و                   
القرار بالرفض وجب أن یكون مسببًا، وبعد مضي ستین یوم�ًا م�ن ت�اریخ تق�دیم ال�تظلم         
دون البت فیھ بمثابة ص�دور ق�رار برف�ضھ، ویج�ب قب�ل رف�ع ال�دعوى إذا كان�ت متعلق�ة                 
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في الحاالت المستعجلة مت�ى اقترن�ت بطل�ب وق�ف تنفی�ذ           -فترة التظلم الوجوبي  
ط ال��تظلم إل��ى الجھ��ة م��صدرة الق��رار،   الق��رار اإلداري المطل��وب إلغ��اءه ب��شر  

وتبت المحكمة على وجھ السرعة في طلب وقف التنفیذ، وتنظر في موضوع     
الدعوى بعد انتھاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجھة مصدرة الق�رار    

  ).تظلمھ قبل انتھاء ھذه الفترة
لب وق�ف   وتبین لنا من خالل نصوص المواد السابقة أنھ یجوز لألفراد ط               

تنفیذ القرار اإلداري وعل�ى الق�ضاء اإلداري وق�ف تنفی�ذ الق�رار اإلداري عن�د                 
  :توفر الشروط التالیة

 .توفر حالة االستعجال .١
 .إذا رأت المحكمة أن تنفیذه یرتب آثارًا یتعذر تداركھا .٢
  .التظلم إلى الجھة مصدرة القرار .٣

ل�ب  فإذا ثبت ذلك وجب على المحكمة على وج�ھ ال�سرعة الب�ت ف�ي ط     
وقف التنفیذ وتنظر ف�ي موض�وع ال�دعوى بع�د انتھ�اء فت�رة ال�تظلم الوج�وبي                 
بمرور ستین یومًا من تاریخ تقدیم التظلم دون البت فیھ أو إذا رفضت الجھة       

  .مصدرة القرار تظلمھ قبل انتھاء ھذه الفترة
  :الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة -٢

م الضمانات لألفراد في مواجھت�ھ  تعد رقابة القضاء على أعمال اإلدارة من أھ  
السلطة اإلداریة، حیث یوفر القضاء أھم أنواع الحمای�ة لألف�راد ض�د انح�راف       

، وذلك بإلغاء القرار اإلداري وفقًا لما نصت علیھ الفقرة )١(السلطة أو تعسفھا
، حی�ث ن�صت عل�ى       )٢(من المادة الثالث�ة ع�شر م�ن نظ�ام دی�وان المظ�الم               ) ب(

  :اإلداریة بالفصل في اآلتيتختص المحاكم : (أن
دعاوى إلغاء القرارات اإلداریة النھائیة التي یقدمھا ذو الشأن، متى ك�ان             -ب

مرج��ع الطع��ن ع��دم االخت��صاص، أو وج��ود عی��ب ف��ي ال��شكل، أو عی��ب ف��ي          
السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا، أو إساءة       

الق�رارات التأدیبی�ة، والق�رارات الت�ي ت�صدرھا          استعمال ال�سلطة، بم�ا ف�ي ذل�ك          
اللج��ان ش��بھ الق��ضائیة والمج��الس التأدیبی��ة، وك��ذلك الق��رارات الت��ي ت��صدرھا    
                                                                                                                                        

بشؤون الخدمة المدنیة التظلم إل�ى وزارة الخدم�ة المدنی�ة وح�دھا دون الجھ�ة اإلداری�ة               
من ت�اریخ العل�م ب�القرار ،وعل�ى وزارة الخدم�ة المدنی�ة أن تب�ت        وذلك خالل ستین یومًا  

وإذا ص��در قرارھ��ا ب��رفض ال��تظلم أو . ف��ي ال��تظلم خ��الل س��تین یوم��ًا م��ن ت��اریخ تقدیم��ھ 
م��ضت الم��دة المح��ددة دون الب��ت فی��ھ، ج��از رف��ع ال��دعوى إل��ى المحكم��ة اإلداری��ة خ��الل  

نقضاء ال�ستین یوم�ًا الم�ذكورة       ستین یومًا من تاریخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو ا         
ویجب أن یكون قرار وزارة الخدمة المدنیة برفض ال�تظلم م�سببًا     . دون البت في التظلم   

،وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنیة لمصلحة المتظلم ولم تقم الجھة اإلداریة بتنفیذه  
 خ��الل خ��الل س��تین یوم��ًا م��ن ت��اریخ إبالغ��ھ، ج��از رف��ع ال��دعوى إل��ى المحكم��ة اإلداری��ة 

 ).الستین یومًا التالیة لھذه المدة
 .، مرجع سابق٣٥٩ الظاھر، خالد خلیل، النظام اإلداري، ص)١(
 .ھـ١٩/٦/١٤٢٨ وتاریخ ٧٨/ نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٢(
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المتصلة بنشاطاتھا، ویعد ف�ي حك�م الق�رار       -وما في حكمھا  -جمعیات النفع العام  
اإلداري رفض جھة اإلدارة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا 

  ).طبقًا لألنظمة واللوائحاتخاذه 
فإذا تم الطعن أمام دیوان المظالم على القرار الذي شابھ عیب من عیوب      

االلغاء فإن دیوان المظالم یتولى إلغاء ذل�ك الق�رار المعی�ب م�ن لحظ�ة ن�شؤه،              
كما للق�ضاء الحك�م ب�التعویض ع�ن األض�رار الت�ي لحق�ت األف�راد نتیج�ة ل�ذلك                     

  .)١(غاءهالقرار المعیب الذي تم إل
كما س�یأتي مزی�دًا م�ن االی�ضاح لرقاب�ة الق�ضاء عل�ى الق�رار الجب�ري           

  .لإلدارة ضد األفراد في المبحث التالي بإذن اهللا
  :رقابة اإلدارة على نفسھا بنفسھا -٣

تتولى اإلدارة مراقبة نفسھا بنفسھا؛ حیث یجب علیھا أن تتحقق من           
اش��ترط الم��نظم  م��دى م��شروعیة ومالءم��ة أعمالھ��ا لل��شرع والنظ��ام، حی��ث      

ال��سعودي وج��وب ال��تظلم إل��ى الجھ��ة م��صدرة الق��رار قب��ل طل��ب إلغ��اء الق��رار   
: عل�ى أن�ھ  ) ٥(اإلداري، حیث نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات الفقرة    

استثناء م�ن األحك�ام ال�واردة ف�ي الفق�رة ال�سابقة، للمحكم�ة أن تقب�ل دع�وى              (
االت الم��ستعجلة مت�ى اقترن��ت  ف��ي الح� -خ��الل فت�رة ال��تظلم الوج�وبي   –اإللغ�اء  

بطل�ب وق�ف تنفی�ذ الق��رار اإلداري المطل�وب إلغ�اءه ب��شرط ال�تظلم إل�ى الجھ��ة        
  ...).مصدرة القرار 

فإذا وجدت اإلدارة أن ما صدر عنھا من قرارات مخالف�ة للنظ�ام فلھ�ا          
إلغاء تلك القرارات من نفسھا، كما لھا سحب قرارھا في حال�ة أن�ھ بن�ي عل�ى       

ت��ب عل��ى إلغ��اء الق��رار إنھ��اء اآلث��ار الم��ستقبلیة للق��رار        عی��ب ج��سیم، ویتر 
  .)٢(اإلداري، أما السحب فیعني ھدم القرار اإلداري من لحظة نشؤه

   ااطب

ي ر اظ  ا ت اراد  وا اذ ار

ا  

الت�ي  سوف أبین في ھذا المطل�ب موق�ف الفق�ھ اإلس�المي م�ن ال�ضمانات                    
  :أقرھا النظام لألفراد في حالة تعسف اإلدارة وظلمھا، وھي كالتالي

  :وقف تنفیذ القرار اإلداري. ١
إن إج��ازة النظ��ام لألف��راد بالمطالب��ة بوق��ف تنفی��ذ الق��رار اإلداري فی��ھ  
تحقی��ق للع��دل؛ ألن��ھ ی��ضمن لألف��راد ب��أن یت��ولى الق��ضاء النظ��ر ف��ي موض��وع    

 وھ��ي م��ن أعظ��م مب��ادئ وق��یم ال��دین  ال��دعوى مم��ا یحق��ق الع��دل ویق��یم الح��ق 
: اإلسالمي الحنیف التي یدعو إلیھا ویحث علیھا، یق�ول اب�ن الق�یم رحم�ھ اهللا               

                                                           

 .، مرجع سابق٣٥٩ الظاھر، خالد خلیل، النظام اإلداري، ص)١(
 .٣٦٠المرجع السابق، ص) ٢(
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إن ال�سیاسة العادل�ة مخالف�ة لل�شریعة الكامل�ة، ب�ل ھ�ي ج�زء م�ن                 : وال تقول (
أجزائھا وباب من أبوابھا، وتسمیتھا سیاس�ة أم�رًا اص�طالحي، وإال إذا كان�ت               

  .)١() عدًال فھي من الشرع
  .الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة. ٢

یعد الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة من أھم ال�ضمانات النظامی�ة            
لألفراد في مواجھ�ة ال�سلطة اإلداری�ة كم�ا بین�ا س�ابقًا، لم�ا یترت�ب علیھ�ا م�ن                       
إلغ��اء الق��رار اإلداري المعی��ب وتع��ویض المت��ضرر م��ن ھ��ذا الق��رار، وأص��ل       

ض الق�ضائي م�ن أھ�م خ�صائص ووظ�ائف قاض�ي المظ�الم ف�ي             اإللغاء والتعوی 
الفقھ اإلسالمي ومن اخت�صاصات دی�وان المظ�الم، فق�د ح�دد اإلم�ام الم�اوردي         

  : وذكر منھا)٣(اختصاص دیوان المظالم في عشرة أقسام ) ٢(
 النظ��ر ف��ي تع��دي ال��والة عل��ى الرعی��ة وأخ��ذھم بالع��سف ف��ي         :الق��سم األول

  .السیرة
  .لعمال فیما یجبونھ من األموال جور ا:القسم الثاني

وسیأتي مزید ایضاح عن رقابة القضاء على أعم�ال اإلدارة ف�ي حال�ة التنفی�ذ              
  .الجبري في المطلب التالي بإذن اهللا

  رقابة اإلدارة على نفسھا بنفسھا -٣
وبینا أن معنى ذلك أن للمتظلم من ق�رار اإلدارة أن یرف�ع تظلم�ھ إل�ى                  

قب�ل رف�ع دع�وى ق�ضائیة، وأن عل�ى اإلدارة            الجھة مصدرة القرار للنظر فی�ھ       
النظ��ر ف��ي ھ��ذا ال��تظلم ف��إن ك��ان الق��رار مخالف��ًا لل��شرع والنظ��ام فإنھ��ا تق��وم      
بإلغائھ، وھذا یحقق العدل الذي أمر اهللا بھ وقام�ت علی�ھ ال�سموات واألرض،           

  .)٤(...) ُقْرَبىٰنَّ اللََّھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإیَتاِء ِذي اْلأ: (كما قال تعالى
كم��ا ل��إلدارة س��حب الق��رار اإلداري إذا رأت ع��دم ص��حتھ كم��ا ج��اء ع��ن           

الرسول صل اهللا علیھ وسلم لما أراد أن ینزل ببدر دون الم�اء، فق�ال الحب�اب                  

                                                           

، دار ٣٧٣ ص٤ابن الق�یم، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر، إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین، ج                     )١(
 .طھ عبد الرؤوف سعد: م ، تحقیق١٩٧٢الجبل، بیروت، 

 الم��اوردي ،عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب ، أب��و الح��سن الم��اوردي ،اق��ضى ق��ضاة ع��صره   )(٢
ه،�ـ  ٤٥٠ ھ�ـ ف�ي الب�صرة، وانتق�ل إل�ى بغ�داد وت�وفي س�نة               ٣٦٤شافعي المذھب ،ول�د س�نة       

وولي القضاء في بلدان كثیرة ،ولھ العدید من المصنفات منھا أدب الدین وال�دنیا واألحك�ام            
 ص ٤الزركل��ي ، محم��ود ب��ن أحم��د، األع��الم، ج��ـ : ال��سلطانیة والح��اوي وغیرھم��ا ،انظ��ر 

وأنظ�ر،  ال�ذھبي ، محم�د ب�ن      .م٢٠٠٢ ،دار العلم للمالیین، الطبع�ة الخام�سة ع�شر،           ٣٢٧
 ، مؤس�سة الرس�الة ، تحقی�ق ش�عیب     ٦٦ص ١٨ س�یر أع�الم الن�بالء، ج�ـ    أحمد بن عثم�ان،  

 .األرنؤوط 
، دار قتیب�ة،    ١٠٧ الماوردي، علي بن محمد، األحكام السلطانیة والوالیات الدینی�ة، ص          )٣(

 .أحمد بن مبارك البغدادي: ھـ، تحقیق١٤٠٩الكویت، الطبعة األولى، 
 )٩٠: ( سورة النمل آیة رقم)٤(
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یا رسول اهللا أرأیت ھذا المنزل أمنزًال أنزلكھ اهللا لیس لن�ا أن        : ()١(بن المنذر 
ب�ل ھ�و ال�رأي     : و ال�رأي والح�رب والمكی�دة؟ ق�ال        نتقدمھ وال نتأخر عنھ، أم ھ     

والحرب والمكی�دة، ق�ال ی�ا رس�ول اهللا ف�إن ھ�ذا ل�یس بمن�زل فأم�ضي بالن�اس                   
 م�ا وراءه م�ن القل�ب، ث�م     )٢(حتى تأتي أدنى ماء من الق�وم فننزل�ھ، ث�م نغ�ور        

نبن��ي علی��ھ حوض��ًا فنمل��ؤه م��اء ث��م نقات��ل الق��وم فن��شرب وال ی��شربون، فق��ال   
، وفي ھذا دلیل على     )٣(" لقد أشرت بالرأي  : " علیھ وسلم  رسول اهللا صل اهللا   

م���شروعیة س���حب الق���رار اإلداري م���ن قب���ل اإلدارة، وإن ل���إلدارة مراجع���ة     
  .قراراتھا الصادرة عنھا والرجوع عن القرار إذا رأت عدم صحتھ

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

منذر بن الجم�وح ب�ن زی�د ب�ن ح�رام ب�ن كع�ب ب�ن ع�نم ب�ن كع�ب ب�ن س�لمة                    الحباب بن ال  )١(
األنصاري الخزرجي ثم السلمي قال ب�ن س�عد وغی�ره ش�ھد ب�درا ق�ال وك�ان یكن�ى أب�ا عم�ر                         

ھو ص�احب الم�شورة   : (قال الثعالبي) ذو الرأي(،صحابي، من الشجعان الشعراء، یقال لھ       
ال�رأي م�ا ق�ال حب�اب،     :  ونزل جبری�ل فق�ال  یوم بدر، أخذ النبي صلى اهللا علیھ وسلم برأیھ،    

،م�ات ف�ي خالف�ة عم�ر، وق�د زاد عل�ى الخم�سین ،         )  وكانت لھ في الجاھلیة آراء مشھورة     
أنظر ،بن حجر ،أحمد بن علي   ، اإلصابة في تمییز الصحابة ،دار الجیل، بیروت ،الطبعة  

 ص ٢ألع�الم ، ج  علي محمد البجاوي ، وأنظر ، الزركل�ي ، ا :ه ، تحقیق   ١٤١٢األولى ،   
 ، مرجع سابق١٦٣

 ندفن:  نغور أي)٢(
، دار إحیاء التراث ٣٢٧، ٣٢٦ ص ٣ابن كثیر، إسماعیل بن عمر، البدایة والنھایة، ج ) ٣(

 . علي شبري: ھـ، تحقیق١٤٠٨العربي، الطبعة األولى، 
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  املبحث الرابع

 الرقابة القضائية على التنفيذ اجلربي للقرار اإلداري يف النظام

  السعودي والفقه اإلسالمي

  اطب اول

ار ا  اذ اري رار اداري  اظم 

  اودي

ل  أل لجب للق :لف  لتنفي  لقضائية على  قابة  لمختصة بال لجهة   

  :إل 

اس��تقر التنظ��یم الق��ضائي ف��ي أغل��ب ال��دول عل��ى وج��ود ن��وعین م��ن الرقاب��ة      
ئیة على أعمال اإلدارة ، الن�وع األول ال یمی�ز ب�ین األف�راد واإلدارة ف�ي                  القضا

مراقب��ة ت��صرفاتھم ویخ��ضعھم إل��ى نظ��ام ق��ضائي واح��د ھ��و الق��ضاء الع��ادي     
ویسمى نظام القضاء الموحد ، أما الثاني فیسمى نظام القضاء المزدوج ویتم       

لمنازع�ات  فیھ التمییز ب�ین منازع�ات األف�راد ویخ�تص بھ�ا الق�ضاء الع�ادي وا             
  . )١(اإلداریة وتخضع لقضاء متخصص ھو القضاء اإلداري  

وف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة أخ��ذت بنظ��ام الق��ضاء الم��زدوج حی��ث ص��در  
 وت�اریخ  ٧٨/نظام دیوان المظ�الم ال�سعودي ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م م        

ھ��ـ وال��ذي یخ��تص بالمنازع��ات اإلداری��ة ، وأص��بحت المح��اكم     ١٩/٦/١٤٢٨
ی��ة جھ��ة ق��ضائیة م��ستقلة تم��ارس والیتھ��ا ف��ي الرقاب��ة الق��ضائیة عل��ى    اإلدار

أعمال اإلدارة وت�ستقل تمام�ًا بتنظیماتھ�ا واخت�صاصاتھا ع�ن الق�ضاء الع�ادي                
)٢( .   

تخ�تص  : (حیث نصت المادة الثالث�ة ع�شر م�ن نظ�ام دی�وان المظ�الم عل�ى أن               
  :المحاكم اإلداریة بالفصل في اآلتي 

ق المق���ررة ف���ي نظ���م الخدم���ة المدنی���ة     ال���دعاوي المتعلق���ة ب���الحقو   .١
والع����سكریة والتقاع����د لم����وظفي وم����ستخدمي الحكوم����ة واالجھ����زة ذوات    

 .الشخصیة المعنویة العامة المستقلة أو ورثتھم والمستحقین عنھم 
دعاوي إلغاء القرارات اإلداریة النھائیة التي یقدمھا ذوو الشأن متى            .٢

ي ال��شكل او عی��ب ف��ي ك��ان مرج��ع الطع��ن ع��دم االخت��صاص أو وج��ود عی��ب ف�� 
السبب أو مخالفة ال�نظم والل�وائح أو الخط�أ ف�ي تطبیقھ�ا أو تأویلھ�ا أو إس�اءة                    

                                                           

یة ،  الغمیز ، فوزي بن محمد ، القانون اإلداري وتطبیقاتھ في المملكة العربی�ة ال�سعود      (١)
 .١٤٣٧ ، مطبعة الحمیضي ، الریاض ، الطبعة الثانیة ، ٢٥٩ص 

 شفیق ، علي شفیق ، الرقابة على أعمال اإلدارة ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ، ص        (٢)
 ه ١٤٢٣، اإلدارة العامة للطباعة والنشر ، ٤٨
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اس��تعمال ال��سلطة بم��ا ف��ي ذل��ك الق��رارات التأدیبی��ة والق��رارات الت��ي ت��صدرھا     
اللج��ان ش��بھ الق��ضائیة والمج��الس التأدیبی��ة وك��ذلك الق��رارات الت��ي ت��صدرھا      

مت�صلة بن�شاطاتھا ویع�د ف�ي حك�م الق�رار            جمعیات النفع العام وما في حكمھا ال      
اإلداري رفض جھة اإلدارة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا 

 .اتخاذه طبقا لألنظمة واللوائح 
دعاوي التعویض التي یقدمھا ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جھة  .٣

 .اإلدارة 
 . فیھا الدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جھة اإلدارة طرفا .٤
 .الدعاوي التأدیبیة التي ترفعھا الجھة المختصة  .٥
 .المنازعات اإلداریة األخرى  .٦
 ).طلبات تنفیذ األحكام األجنبیة وأحكام المحكمین األجنبیة  .٧

ومن خالل ما نصت علیھ المادة السابقة یتضح أن دیوان المظ�الم ھ�و الجھ�ة              
  .ر اإلداري المختصة بالرقابة القضائیة على التنفیذ الجبري للقرا

  :رقابة القضاء على التنفیذ الجبري للقرار اإلداري : الفرع الثاني 
تخ�ضع س��لطة اإلدارة والت��ي م�ن حقھ��ا التنفی��ذ الجب�ري ف��ي الظ��روف العادی��ة    
لمب���دأ الم����شروعیة ال����ذي ی����ستدعي أن تك����ون اإلدارة خاض����عة ف����ي جمی����ع  

باطل�ة غی�ر   تصرفاتھا للقانون واال كان�ت ت�صرفاتھا و م�ا تتخ�ذه م�ن ق�رارات             
  وتتمث��ل رقاب��ة الق��ضاء عل��ى س��لطات اإلدارة ف��ي حال��ة التنفی��ذ   )١(م��شروعة 

  : یلي  ما الجبري

عية:ال قابة مش  :  

رقاب��ة الق��ضاء اإلداري عل��ى الق��رار اإلداري ف��ي حال��ة التنفی��ذ الجب��ري           
رقابة واسعة تشمل مختل�ف الن�واحي كال�شكل، االخت�صاص، ال�سبب، مخالف�ة         

، وم��ن ث��م ف��إن ق��رار )٢(و االنح��راف بال��سلطة والتع��سف باس��تخدامھاالنظ�ام، أ 
اإلدارة ال��صادر بالتنفی��ذ الجب��ري یك��ون غی��ر م��شروع إذا م��ا ش��ابھ أي م��ن        

  :العیوب التالیة
  : عیب الشكل  - أ

 الصورة التي یظھر بھا القرار واإلج�راءات الواج�ب اتباعھ�ا            :ویقصد بالشكل 
  .)٣(في إصداره

للقرار والقواعد اإلجرائیة الت�ي تتطلبھ�ا األنظم�ة     ھو المظھر الخارجي     :وقیل
  .)٤(واللوائح إلصداره

                                                           

 ، مرجع سابق ٣١١ العجمي ،حمدي محمد ، القانون اإلداري في المملكة ، ص (١)
جانكیر، فارس علي، سلطة اإلدارة المتعاقدة في حالة التنفیذ المعی�ب للعق�د اإلداري ،            ) ٢(

 م٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، ٩٩ص
 ، مرجع سابق٢٠٧ھیكل، السید خلیل، القانون اإلداري السعودي، ص) ٣(
 .دار الفكر العربي، مصر، ٣٤٨البنا، محمود عاطف، مبادئ القانون اإلداري، ص) ٤(
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 ع��دم احت��رام القواع��د اإلجرائی��ة أو ال��شكلیة المح��ددة    :ویق��صد بعی��ب ال��شكل 
إلصدار القرارات اإلداریة في القوانین واللوائح، سواء كان ذل�ك بإھم�ال تل�ك           

  .)١(القواعد كلیة أو بمخالفتھا جزئًیا
س��لطة اإلدارة ف��ي حال��ة التنفی��ذ الجب��ري یتحق��ق عن��د ع��دم وعی��ب ال��شكل ف��ي 

التزام جھة اإلدارة باتباع الشكلیات والقواعد اإلجرائیة أو الشكلیة التي یجب            
اتباعھا عند ممارسة اإلدارة لسلطتھا بغرض التنفیذي الجبري، على نحو م�ا            

ذي جاء اشترط المنظم على ما بینا سابقا ، ویؤكد ھذا حكم دیوان المظالم وال      
إن عی���ب ال���شكل ف���ي ك���ل ح���ال ال تحت���رم فی���ھ جھ���ة اإلدارة القواع���د   : (فی���ھ

اإلجرائیة والشكلیة المقررة في النظام لصدور الق�رارات اإلداری�ة س�واء ك�ان             
ذلك بإھمال القواعد بصورة كلیة، أم بمخالفتھا جزئًیا، وعلى ھذا ف�إن الق�رار     

  .)٢()اإلداري یصدر حینئذ مشوًبا بعیب الشكل
فى اإلدارة من مسئولیة مخالف�ة ال�شكل إذا ك�ان ال�شكل ال�ذي خالفت�ھ ك�ان                   وتع

  .)٣(یستند لحالة االستعجال أو الضرورة أو نص في النظام  
  :عیب االختصاص  - ب

الق�درة القانونی�ة الت�ي یملكھ�ا موظ�ف عم�ومي        : ویقصد باالختصاص 
  .)٤(أو سلطة عامة، وتخول لھ حق اتخاذ قرار معین

ال�سعودي أن المق�صود باالخت�صاص أن ی�صدر        وقرر دی�وان المظ�الم      
  .)٥(القرار من سلطة مختصة، أي لدیھا اإلمكانات النظامیة إلصداره

انتف�اء الق�درة القانونی�ة عل�ى اتخ�اذ عم�ل            : ویقصد بعیب االخت�صاص   
قانوني سواء كان ذلك االنتفاء مرجعھ االختصاص الشخصي أو الموض�وعي          

  .)٦(أو الزمني أو المكاني
 التنفیذ الجب�ري م�شوبًا بعی�ب االخت�صاص إذا ص�در م�ن               ویكون قرار 

سلطة غیر مخت�صة بإص�داره، أو ص�دوره م�ن س�لطة غی�ر مفوض�ة م�ن قب�ل                     
  .)٧(السلطة المختصة طبًقا للنظام

                                                           

، دار الفل���ك ٦٣٨الطم���اوي، س���لیمان محم���د، الق���ضاء اإلداري ق���ضاء اإللغ���اء، ص    ) ١(
 .العربي، مصر

ق /٣٣٧٥/١ھ��ـ، ف��ي الق��ضیة رق��م  ١٤٢٧ لع��ام ٦/ت/٤٣٣حك��م دی��وان المظ��الم رق��م  ) ٢(
 .، مرجع سابق٣٣ھـ نقًال من العجمي، القانون اإلداري في  المملكة، ص١٤٢٥لعام 

لیفة، عبد العزیز عبد المنعم، تنفیذ العقد اإلداري وتسویة منازعاتھ قضاًء وتحكیم�ًا            خ) ٣(
 .م٢٠٠٩اإلسكندریة، ، ، منشأة المعارف١٢١، ص

 .، مرجع سابق٢٠٤ھیكل، السید خلیل، القانون اإلداري السعودي، ص) ٤(
ھ��ـ ف��ي  ٢٥/٣/١٤٢٧ھ��ـ، بجل��سة  ١٤٢٣ لع��ام ٦/ت/٢٢٦حك��م دی��وان المظ��الم رق��م   ) ٥(

ھـ، انظر، العجم�ي، الق�انون اإلداري ف�ي المملك�ة،     ١٤٢٣ق لعام /٣٧٠/٣قضیة رقم   ال
 .، مرجع سابق٢٢ص

 .، مرجع سابق٢٦العجمي، القانون اإلداري في المملكة، ص) ٦(
 .، مرجع سابق١٢١خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم، تنفیذ العقد اإلداري، ص) ٧(
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  :ج ـ عیب االنحراف في السلطة
وی���سمى أی���ًضا عی���ب إس���اءة اس���تعمال  : ویق���صد بعی���ب االنح���راف بال���سلطة 
ي القرار اإلداري، ویقصد بھ، أن ی�ستعمل        السلطة، وھو یتصل بركن الغایة ف     

 .)١(رجل اإلدارة سلطتھ التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف لھ بھ
ولم�ا ك�ان م�ن المب�ادئ     "ویؤكد ھذا ما قضى بھ دیوان المظالم بقولھ      

الم��سلمة ف��ي فق��ھ الق��ضاء اإلداري، أن��ھ ول��ئن كان��ت اإلدارة ت��ستقل بتق��دیر        
لحری�ة المطلق�ة ف�ي تق�دیر مالئم�ة إص�دار            مناسبة إصدار قراراتھا، وأن لھ�ا ا      

القرار اإلداري بمراعاة ظروفھ ووزن المالب�سات المحیط�ة ب�ھ، إال أن�ھ یج�ب                 
أن یكون الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت اإلدارة حرة في تقدیر      
مناسبة القرار اإلداري ومالءمتھ، فإنھا ملتزمة ب�أن ت�ضع نف�سھا ف�ي أف�ضل                

لقیامھ��ا بھ��ذا التق��دیر، وأن تجری��ھ ب��روح موض��وعیة،      الظ��روف واألح��وال  
ولم�ا ك�ان الق�رار اإلداري یق�وم عل�ى أرك�ان       .. وبعیًدا عن البواعث الشخ�صیة    

خم�سة ھ��ي االخت��صاص وال��شكل والمح��ل و ال�سبب والغای��ة، ولم��ا ك��ان رك��ن   
الغای��ة ھ��و الھ��دف ال��ذي ت��سعى اإلدارة إل��ى تحقیق��ھ م��ن إص��دار الق��رار، وأن   

التزام الغرض الذي رسمھ المنظم، فإذا ما جاوزت ھذا الھدف اإلدارة ملزمة ب
إلى ما عداه ولو كانت حسنة النیة، أصبحت قراراتھا مشوبة بعیب االنحراف        

  .)٢("في استعمال السلطة
فاألصل أن اإلدارة تمارس أعمالھا بق�صد تحقی�ق الم�صلحة العام�ة، ف�إذا                   

صرفھا ی�شوبھ عی�ب االنح�راف    لم یكن الباعث ابتغاء الم�صلحة العام�ة ف�إن ت�      
  . )٣(في السلطة أو إساءة استعمال السلطة مما یجعل قرارھا معرض لإللغاء

  :عیب مخالفة النظام  - د
أن یخ�الف   : عیب مخالفة النظام یتصل بمحل القرار اإلداري، ویق�صد ب�ھ               

  .)٤(القرار إحدى القواعد النظامیة
األثر النظامي ال�ذي    ومحل القرار اإلداري ھو موضوع ھذا القرار أو         

یحدثھ فیما یتعلق بالمراكز النظامی�ة العام�ة أو الخاص�ة ح�سب طبیع�ة الق�رار                 
  .)٥(الالئحیة أو الفردیة

ورقابة القضاء على عیب مخالفة النظام تنصب على ص�لب موض�وع     
، حیث )٦(القرار اإلداري وتھدف إلى جعلھ مطابًقا لما صدر من أنظمة ولوائح 

                                                           

 .، مرجع سابق٧٢٨اري قضاء اإللغاء، صالطماوي، سلیمان بن محمد، القضاء اإلد) ١(
ھ��ـ ف��ي ٢٢/١١/١٤٢٧ھ��ـ بجل��سة ١٤٢٧ لع��ام ٦/ت/٦٨٨حك��م دی��وان المظ��الم رق��م  ) ٢(

ھـ، نقًال عن العجم�ي، الق�انون اإلداري ف�ي المملك�ة،            ١٤٢٥ق لعام   /١٢٥٣/١القضیة  
 .، مرجع سابق٤١ص

 .بق، مرجع سا٢٤٨الظاھر، خالد خلیل، القضاء اإلداري في المملكة، ص) ٣(
 .، مرجع سابق١٠٢جانكیر، فارس علي، سلطة اإلدارة المتعاقدة، ص) ٤(
 .، مرجع سابق٥٠٩الحلو، ماجد راغب، القانون اإلداري، ص) ٥(
 .، مرجع سابق٢٣١الظاھر، خالد خلیل، القضاء اإلداري، ص) ٦(
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ع��شرة م��ن دی��وان المظ��الم ال��سعودي عل��ى أن تخ��تص    ن��صت الم��ادة الثالث��ة  
  :المحاكم اإلداریة بالفصل في اآلتي

 دعاوى إلغاء القرارات اإلداریة التي یقدمھا ذوو الشأن، متى كان مرج�ع             -ب
  .أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا... الطعن

یتعل��ق باالخت��صاص والج��دیر بال��ذكر أن رقاب��ة الق��ضاء اإلداري فیم��ا  
وال��شكل رقاب��ة خارجی��ة، أم��ا رقابت��ھ عل��ى عی��ب مخالف��ة النظ��ام فھ��ي رقاب��ة     
موض��وعیة تتعل���ق بج��وھر وموض���وع الق��رار وم���دى مطابق��ة مح���ل الق���رار     

  .)١(اإلداري ألحكام النظام العام
  : عیب السبب-ھـ 

الحال�ة الواقعی�ة أو النظامی�ة الت�ي ت�دفع رج�ل اإلدارة              : یقصد بال�سبب  
  .)٢(ر القرار اإلداريإلى إصدا

حالة واقعیة أو نظامیة تحم�ل     : (وعرفھ دیوان المظالم السعودي بأنھ    
اإلدارة على التدخل بقصد إح�داث أث�ر نظ�امي مع�ین ھ�و مح�ل الق�رار، ابتغ�اء               

  .)٣()وجھ الصالح العام الذي ھو غایة القرار
ع�دم الم�شروعیة ال�ذي ی�صیب الق�رار اإلداري          : ویقصد بعیب ال�سبب   

، بأن تكون الواقع�ة الت�ي تق�وم علیھ�ا الق�رار غی�ر موج�ودة أو غی�ر            في سببھ 
   .)٤(صحیحة من حیث تكییفھا النظامي

  :)٥(والرقابة القضائیة على ركن السبب تتخذ صوًرا ثالثًا وھي
  .الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع  . أ

 .الرقابة على التكییف النظامي للوقائع  . ب
 .ر مع خطورة السببالرقابة على مالءمة محل القرا  . ج

وحی�ث إن م�ن المتف�ق       "ویؤكد دیوان المظالم ذلك حیث ق�ضى بقول�ھ          
علیھ أن القرار اإلداري یجب أن یقوم على األسباب التي تبرره، وأن للقضاء       
اإلداري أن یتحرى حظھ من الصحة ف�ي األس�باب، وأن ل�ھ ح�ق الرقاب�ة عل�ى         

، ومن جھ�ة مطابقتھ�ا      تلك األسباب لمعرفة مدى صحتھا من الوجھة الواقعیة       
  .)٦(للنظام نًصا وروًحا

                                                           

 .، مرجع سابق٦٩١الطماوي، سلیمان محمد، القضاء اإلداري، ص) ١(
 .، مرجع سابق٢٣٨لیل، القضاء اإلداري، صالظاھر، خالد خ) ٢(
ق /٥٣٥/١ھ�ـ ف�ي ق�ضیة رق�م         ١٤٠١ لع�ام    ٨٦ / ٢قرار دیوان المظالم السعودي رقم    ) ٣(

 .، مرجع سابق١٤ھـ، نقًال من العجمي، القانون اإلداري في المملكة، ص١٤٠٠لعام 
 .، مرجع سابق٤٠٣الحلو ، ماجد راغب ، القضاء اإلداري ، ص ) ٤(
 .، مرجع سابق١٥القانون اإلداري في المملكة، صالعجمي، ) ٥(
ھـ في الق�ضیة  ٤/٣/١٤٢٧ھـ بجلسة   ١٤٢٧ لعام   ٦/ت/١٧٤حكم دیوان المظالم رقم     ) ٦(

ھ��ـ، نق��ًال ع��ن العجم��ي، الق��انون اإلداري ف��ي المملك��ة،    ١٤٢٤ق لع��ام /٢٠٧١/١رق��م 
 .، مرجع سابق١٥ص
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وعل��ى ذل��ك فإن��ھ یج��ب أن یك��ون الق��رار ال��صادر بالتنفی��ذ الجب��ري قائم��ًا عل��ى  
 وال یع��د ت��دخل اإلدارة م��شروعا إال إذا ك��ان مبنی��ًا عل��ى أس��باب   س��بب یب��رره،

صحیحة وجدیة من شأنھا أن تخل بالنظام العام بعناصره الثالث�ة األم�ن الع�ام               
  .) ١(عامة والسكنیة العامةوالصحة ال

  :المالئمة رقابة :ثانًیا
ال یكفي أن یكون قرار التنفیذ الجبري جائزًا قانوناً أو أنھ قد صدر بن�اء عل�ى       
أس��باب جدی��ة إنم��ا تت��سع رقاب��ة الق��ضاء لبح��ث م��دى اختی��ار اإلدارة الوس��یلة   

الءم المالئمة للتدخل ، فیجب أن ال تلج�أ إل�ى اس�تخدام وس�ائل قاس�یة أو ال ت�ت            
  مع خطورة الظروف التي صدر فیھا 

وم��ن ال��ضروري أن نب��ین أن س��لطة الق��ضاء ف��ي الرقاب��ة عل��ى المالئم��ة ھ��ي   
اس��تثناًء عل��ى القاع��دة العام��ة ف��ي الرقاب��ة عل��ى أعم��ال اإلدارة فاألص��ل ھ��و       
اس��تقالل اإلدارة ف��ي تق��دیر مالئم��ة قراراتھ��ا ولك��ن ب��النظر لخط��ورة ق��رارات    

   .)٢(یات فإن القضاء یبسط رقابتھ على المالئمة التنفیذ على الحقوق والحر
التطبی��ق عل��ى الرقاب��ة الق��ضائیة للتنفی��ذ الجب��ري ف��ي النظ��ام    : الف��رع الثال��ث 

  :السعودي 
م��ن رقاب��ة الق��ضاء عل��ى ق��رار اإلدارة بالتنفی��ذ الجب��ري أن دی��وان المظ��الم ق��د 

لع�ام  ق /١٠٤٧/١راقب مالئمة القرار في حكم ھیئة التدقیق في القضیة رقم           
ھـ المتعلق�ة بالتع�دي عل�ى الحری�ة الشخ�صیة باعتق�ال أح�د األش�خاص                 ١٤١٢

مقررا أن ھذا اإلجراء ال یتناسب مع الحالة المعروضة حیث ال توجد خطورة             
تستاھل عملیة االعتقال االمر الذي حدا بالدیوان أن یقرر مسئولیة الدولة من 

مدعي سجینًا وال یفرج عن�ھ  فطلب األمارة بقاء ال:( ھذا االعتقال فقال الھیئة   
اطالقًا حتى ینفذ الحكم ال سند لھ من النظام وال مب�رر ل�ھ م�ن الواق�ع ال�ذي ال               
یعدو معارضة رجل مسن وزوجھ وولده في كیفیة تنفیذ الشرطة الحك�م عل�ى              

وایضًا ف�إن بق�درة وامك�ان األجھ�زة المباش�رة تنفی�ذ الحك�م دون          .. نحو خاطئ 
 أن تلج���أ إل���ى إی���داع م���ن یب���دي مج���رد  أن یم���س األم���ن ب���أيء س���وء ودون 

المعارض�ة ال�سجن ألج��ل غی�ر م��سمى وحی�ث ال یت��أتى الق�صاص بال��سجن وال      
یمك��ن المعاوض��ة فی��ھ عین��ا ف��ال مج��ال لجب��ر ال��ضرر الن��اتج ع��ن ال��سجن إال       

   . )٣()بتعویضھ مادیًا 
ویالح��ظ م��ن خ��الل الق��ضیة ال��سابقة أن ال��دیوان حك��م ب��بطالن الق��رار ال��ذي        

 الجبري باالعتق�ال بمج�رد المعارض�ة وكم�ا حك�م ب�دفع ال�ضرر             یتضمن التنفیذ 

                                                           

 . م ١٩٩١، منشأة المعارف، ٩٣١ن اإلداري،ص  بسیوني ،عبدالغني بسیوني ،القانو(١)
  ، مرجع سابق٣٢٢ ، ٣٢١ العجمي ، القانون اإلداري، ص (٢)
 راج��ع حك��م ھیئ��ة الت��دقیق اإلداري ف��ي دی��وان المظ��الم ال��سعودي ال��دائرة األول��ى رق��م       (٣)

ھ��ـ حك��م غی��ر   ١٤١٢ق الع��ام  / ١ / ١٠٤٧ھ��ـ ف��ي الق��ضیة رق��م    ١٤١٦ لع��ام ١/ ت/٧٧
  مرجع سابق ٣٢٧اري ص منشور نقال عن العجمي القانون اإلد
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وحی��ث ال یمك��ن الق��صاص بال��سجن فق��د ق��رر تع��ویض المت��ضرر نتیج��ة خط��أ   
  .اإلدارة في قرارھا 

لثانية    : لقضية 

كما راقب دیوان المظالم قرار اإلدارة بالتنفیذ الجبري في القضیة المعروض�ة            
دم أش��خاص برف�ع دع�وى إل��ى   ھ��ـ حی�ث تق�  ١٤٢٦ق لع�ام  /١/٢٧٦علی�ھ رق�م   

دیوان المظالم ضد بلدیة محافظة القویعی�ة یطلب�ون ب�الطعن ف�ي ق�رار البلدی�ة                  
ھـ ٢٦/١٢/١٤٢٥ھـ المسلم لھم بتاریخ ١١/١١/١٤٢٥ وتاریخ ٢٣٥٨رقم 

والقاضي بإخراج المستأجرین العزاب من البیوت العائدة لھم الواقعة في حي         
لطعن في القرار ونظر ال�دیوان ف�ي ھ�ذه        الدیرة بالقویعیة وذكروا فیھ أسباب ا     

األسباب بحكم�ھ جھ�ة مخت�صة اس�تنادًا إل�ى الم�ادة الثامن�ة م�ن نظ�ام ال�دیوان                     
: ب وبع��د نظرھ��ا ف��ي األس��باب الت��ي ذكرھ��ا الم��دعون ، حكم��ت ب��أن  /الفق��رة ا

الق��رار ال��ذي أص��درتھ الم��دعى علیھ��ا بلدی��ة القویعی��ة مح��ل ال��دعوى ص��در      (
وم�ا دف�ع ب�ھ الم�دعون م�ن ع�دم اخت�صاص البلدی�ة         صحیحًا وموافقًا للنظ�ام ،      

من الالئحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة ، وأن ) ١٣/٣١( طبقا للمادة 
الدعوى المقامة من أصحاب البیوت المشتكین من العزاب تق�ام أم�ام المح�اكم        
العامة فإن ذلك صحیحا لو كانت الدعوى بین المدعین في ھذه الدعوى وبین       

 أما البلدیة فإنھ�ا تم�ارس ال�صالحیات المخول�ة لھ�ا م�ن ول�ي األم�ر                   المشتكین
بموجب األانظمة وقد اصدرت قرارھا بموجب ما خولھا النظ�ام ف�ي ذل�ك فإن�ھ             
ال مج���ال للق���ول ب���أن البلدی���ة علیھ���ا أقام���ة ال���دعوى أم���ام المح���اكم العام���ة ، 

 الت�ي   والمشتكون رفعوا أم�رھم إل�ى البلدی�ة ب�صفتھا المخول�ة بتنفی�ذ األنظم�ة               
خولت فیھا ومنھ�ا ال�شروط الخاص�ة بم�ساكن العم�ال ،وبالت�الي ف�ال مح�ل لم�ا             
دفع بھ المدعون فلھذه األسباب وبعد المداولة حكم�ت ال�دائرة ب�رفض دع�وى           

   .)١() ضد بلدیة محافظة القویعیة
وفي ھذه الق�ضیة حك�م دی�وان المظ�الم ب�صحة ق�رار الجھ�ة اإلداری�ة وإن م�ن                 

لجبري بإخراج السكان الع�زاب لمطابقت�ھ ألحك�ام النظ�ام         صالحیاتھا التنفیذیة ا  
والل��وائح التنظیمی��ة لم��ساكن العم��ال داخ��ل العم��ران ال��صادر بق��رار مجل��س        

ھ�ـ وال�شروط ال�صحیة لم�ساكن العم�ال      ٦/٢/١٤٢٢ وتاریخ ٤٢الوزراء رقم   
 وت�اریخ   ٣٧٠٨٦داخل العمران الصادر بقرار الشؤون البلدیة والقرویة رقم         

  .ھـ ١٤٢٤ / ٦ / ١٢

                                                           

ھـ ال�صادر ف�ي   ١٤٢٦ لعام ٣/إ/د/٧١حكم ھیئة التدقیق اإلداري في دیوان المظالم رقم   (١)
 ھـ١٤٢٦ق لعام /١/٢٧٦القضیة رقم 
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باطا   

ا ا  ريذ اا  ا را  

ل    ال  الجھ�ة المخت�صة بالرقاب�ة الق�ضائیة عل�ى التنفی�ذ الجب�ري ف�ي                  :لف 

  .الفقھ اإلسالمي 
لتحدید القاضي المختص بالرقابة على التنفیذ الجبري نج�د أن والی�ة الق�ضاء             

  : )١(في الفقھ تنقسم إلى قسمین
 .وتختص بجمیع أنواع القضایا : القضاء العام  )١
نوع من أنواع القضاء العام وال تختلف عن�ھ إال م�ن            : قضاء المظالم    )٢

  حیث االختصاص 
   : )٢(ولقد حدد الماوردي اختصاص دیوان المظالم في عشرة اقسام منھا 

النظ��ر ف��ي تع��دي ال��والة عل��ى الرعی��ة وأخ��ذھم بالع��سف ف��ي       : الق��سم األول 
  .السیرة 

  .القسم الثاني جور العمال فیما یجبونھ من األموال 
وم��ن خ��الل ع��رض اخت��صاصات دی��وان المظ��الم ف��ي الفق��ھ اإلس��المي نج��د أن  
أغلب االختصاصات تتعلق بمقاضاة رجال السلطات ونوابھم كما تتعلق ب�تظلم         
الدولة من تعسف رؤسائھم ومن ذلك التنفیذ الجبري من قبل الدول�ة كم�ا ف�ي               

  .ل من اختصاص دیوان المظالم القسم األو
وبناء على ذلك فإن الجھة المختصة بالرقابة الق�ضائیة عل�ى التنفی�ذ الجب�ري                

  .في الفقھ اإلسالمي ھي دیوان المظالم 

لثاني     رقابة الق�ضاء عل�ى التنفی�ذ الجب�ري للق�رار اإلداري ف�ي الفق�ھ            :لف 

  :اإلسالمي 
 وھ�و    ي دی�وان المظ�الم    تبین لنا فیما سبق أن الجھة المختصة   ، ھ�           

  .نوع من أنواع القضاء وال یختلف عنھ إال من حیث االختصاص
 م�ا یھمن��ا   اخت�صاص دی�وان المظ��الم ف�ي ع�شرة أق��سام     ولق�د ح�دد الم��اوردي   

  :منھا
النظ��ر ف��ي تع��دي ال��والة عل��ى الرعی��ة وأخ��ذھم بالع��سف ف��ي       : الق��سم األول 

  .السیرة 
  .من األموال جور العمال فیما یجبونھ : القسم الثاني 

وم��ن خ��الل ھ��ذین االخت��صاصین نج��د أن رقاب��ة ق��ضاء المظ��الم فیم��ا یتعل��ق       
  :بالجھة اإلداریة تشمل نوعین من الرقابة 

                                                           

 ٨٨واصل نصر فرید ، السلطة القضائیة ونظ�ام الق�ضاء اإلس�المي ف�ي اإلس�الم ، ص          ) (١
 . ھـ١٤٠٣المكتبة التوفیقیة مصر الطبعة الثانیة 

 ، ١٠٧ الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، األحكام السلطانیة والوالیات الدینی�ة، ص    (٢)
 .مرجع سابق
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  :رقابة مشروعیة  - أ
حیث ینظر قاض�ي المظ�الم ف�ي ال�دعاوى الت�ي ض�د ال�والة ون�وابھم م�ن حی�ث                     

 حی��ث یج��ب عل��ىموافقتھ��ا لألحك��ام ال��شرعیة وس��المتھا م��ن التع��دي والظل��م، 
  : قاضي المظالم أن ینظر في قرار  اإلدارة ومدى  مراعاتھ للضوابط التالیة 

فإن وج�د الحك�م ف�ي أح�دھما         : عدم مخالفة النص من الكتاب والسنة        )١
من��صوصًا علی��ھ ب��الوجوب أو الحظ��ر كان��ت س��لطتھ مقی��دة بم��ا ھ��و        
من��صوص علی��ھ وأم��ا إن خی��ره ال��نص أو س��كت ع��ن بی��ان حك��م تل��ك   

ة ف�ي التعام�ل والنظ�ر ف�ي ق�رار اإلدارة وم�دى           القضیة ك�ان ل�ھ الحری�      
 .)١(مالئمتھ 

ف�إذا ك�ان الق�ضیة غی�ر من�صوص علیھ�ا ، ال        : عدم مخالفتھ االجماع     )٢
ف��ي الكت��اب وال ف��ي ال��سنة المطھ��رة فعل��ى القاض��ي أن ینظ��ر ف��ي م��ا    
أجمع علیھ علماء األمة ألن السلطة كما تتقید بالنص تتقید أیضا بم�ا        

  .)٢(أن یخرج عنھھو على اجماع فال یجوز 
إن ال���شریعة موض���وعة :ع���دم مخالف���ة مقاص���د ال���شریعة اإلس���المیة  )٣

لمصالح العباد ، ودرء المفاسد عنھم ، فمن قصد غیر ما وضعت ل�ھ              
َوَم�ن ُی�َشاِقِق    : " ، كان مناقضًا لھا فیكون عمل�ھ ب�اطًال لقول�ھ تع�الى              

ِب�ْع َغْی�َر َس�ِبیِل اْلُم�ْؤِمِنیَن ُنَولِّ�ِھ          الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھ اْلُھَدىٰ َوَیتَّ       
 )٤)(٣( "  َما َتَولَّىٰ َوُنْصِلِھ َجَھنََّم ۖ َوَساَءْت َمِصیًرا

جاء اإلسالم إلصالح ما فسد من أوضاع الناس : عدم مخالفة العرف  )٤
ولم یكن من أھدافھ ھدم ما اعتاده الناس من عادات ص�الحة تع�ارفوا      

الع�ادة محـــــــــــ�ـكمة    :(ر القاع�دة الفقھی�ة      علیھا جیًال بعد جیل  وق�ر      
ومقت��ضى ذل��ك اس��تقرار المجتم��ع وض��بط اج��راء األعم��ال وف��ق      ) ٥()

 .)٦(األعراف التي في اعتبارھا مصلحة معتبرة شرعاً 
وعل��ى ذل��ك ف��إن قاض��ي دی��وان المظ��الم عن��دما یراق��ب ق��رار اإلدارة فإن��ھ    

إلس�المي ب�أال یك�ون      یراقبھ من خالل تحق�ق مب�دأ الم�شروعیة ف�ي الفق�ھ ا             
الق���رار مخ���الف كت���اب اهللا وس���نة نبی���ھ الك���ریم أو اإلجم���اع أو المقاص���د   

 .الشرعیة أو اعراف الناس 

                                                           

الظاھر ، خالد خلیل الظاھر ، السلطة التقدیریة لإلدارة في الفق�ھ اإلس�المي ، بح�ث ف�ي              ) (١
 .مركز الدراسات القضائیة التخصصي ، منشور على اإلنترنت 

 .المرجع السابق ) (٢
 )١١٥: (  النساء أیة رقم سورة(٣)

 .المرجع السابق ) (٤
 ، دار الكت��ب العلمی��ة ، بی��روت، الطبع��ة   ٨٩ ص ١ اب��ن نج��یم ،االش��باه والنظ��ائر ،ج��ـ    (٥)

 .ھـ ١٤٠٣األولى، 
الظاھر ، خالد خلیل الظاھر ، السلطة التقدیریة لإلدارة في الفق�ھ اإلس�المي ، بح�ث ف�ي              ) (٦

 .منشور على اإلنترنت مركز الدراسات القضائیة التخصصي ، 
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وتشمل الرقابة عل�ى الم�شروعیة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي خم�سة أم�ور،                
 عند كالمھ ع�ن قاع�دة م�ا ینف�ذ م�ن            )١(كما قرر ذلك اإلمام محمد علي المالكي      

إن ما ینف�ذ م�ن ذل�ك        : ( ال ینفذ من ذلك حیث قال      تصرفات الوالة والقضاة وما   
 : وال ینقض  ھو ما اجتمع فیھ خمسة أمور

  .ما تناولھ الوالیة باألصالة: األول
  .الموافقة لدلیل الحكم: الثاني
  .الموافقة لسببھ وحجیتھ: الثالث
  .انتفاء التھمة فیھ: الرابع

  .)٢(وقوعھ على األوضاع الشرعیة: الخامس
 ما ال ینفذ من ذلك وینقضي فھ�و م�ا انتف�ى فی�ھ واح�د م�ن ھ�ذه                   وأما: (ثم قال 

  :الخمسة المذكورة فلذا انقسم إلى خمسة أقسام

ل أل الية باألصالة: لقس  ل له    :ما ال تتنا

عا   ما دلت النصوص على أن یكون كل من ولى والیة           النوع األول  :ه ن

إذا ل�م یب�ذل الجھ�د مم�ا         . ..الخالفة فما دونھا إلى الوصیة یكون معزوًال عنھ�ا        
خرج عن قاعدة الوالیة المذكورة وصار واحًدا من األربعة الساقطة التي ھي        
المفسدة الراجحة والم�صلحة المرجوح�ة والم�ساویة وم�ا ال م�صلحة فی�ھ وال               

ویج��ب عل��ى الخلیف��ة ع��زل الح��اكم إذا ارت��اب فی��ھ دفًع��ا للمف��سدة        ... مف��سدة
ح عن�د وج�ود ال�راجح تح�صیًال لمزی�د      والریبة عن المسلمین و یع�زل المرج�و       

  .)٣(المصلحة للمسلمین
 الق��ضاء م�ن القاض��ي بغی��ر عمل�ھ فإن��ھ ال تتناول��ھ الوالی��ة، ألن   :الن�وع الث��اني 

صحة التصرف إنما تستفاد من عقد الوالیة، وعقد الوالیة إنما یتناول منصًبا     
  .)٤(معیًنا فكان معزوًال عما عداه ال ینفذ فیھ حكمھ

                                                           

محمد علي بن حسین بن إبراھیم المالكي، فقیھ نحوي مغربي االصل، ولد بمكة سنة  )  ١(
ھ��ـ ،ودرس ف��ي الح��رم وتنق��ل لطل��ب ١٣٤٠ه ، وول��ي إفت��اء المالكی��ة بھ��ا س��نة ١٢٧٨

 كتاًب�ا م�ا زال أكثرھ�ا    ٣٠العلم في كثیر من البالد منھا أندونیسیا والمالیا، لھ أكثر م�ن    
ف�ي أص�ول الفق�ھ      ) ف�روق القراف�ي   (ًطا، ومن مؤلفاتھ تھذیب الفروق اخت�صر ب�ھ          مخطو

) فت�اوى الن�وازل الع�صریة     (ھـ ومن المخطوط�ات     ١٣١٧والسوانح الحازمة نشره عام     
ت�وفى بالط�ائف س�نة    ) انتصار االعتصام بمعتمد كل مذھب من مذاھب االئمة األع�الم    (و

 .جع سابق، مر٣٠٥ص٦، أنظر، الزركلي، األعالم، جـ ١٣٦٧
المالكي، محمد علي بن حسین، تھذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقھیة،  ) ٢(

وم��ا بع��دھا، م��ن إص��دارات وزارة   ٧٨ ص ٤حاش��یة عل��ى م��تن الف��روق للقراف��ي، ج��ـ    
ال��شؤون اإلس��المیة واألوق��اف وال��دعوة واإلرش��اد بالمملك��ة ،   دار الن��وادر، الكوی��ت،   

 .ه١٤٣١
 .٧٩، ص٤، ، جـالمرجع السابق) ٣(
الم��الكي، محم��د ب��ن عل��ي، تھ��ذیب الف��روق والقواع��د ال��سنیة ف��ي األس��رار الفقھی��ة،       ) ٤(

 .، مرجع سابق٧٩، ص٤حاشیة على متن الفروق القرافي، ، جـ



 

 

 - ١٥٩٣ - 

لثاني   ما تتناولھ الوالی�ة لك�ن حك�م بم�ستند باط�ل ب�أن حك�م فی�ھ عل�ى                     :لقس 

خ��الف أح��د أربع��ة أم��ور اإلجم��اع ال��سالم ع��ن المع��ارض وال��نص ال��سالم ع��ن  
المعارض والقیاس الجلي السالم ع�ن مع�ارض وقاع�دة م�ن القواع�د ال�سالمة                

  .)١(من المعارض

لثال لسب: لقس    ما حك به على خال 

قتل على من لم یقتل أو بالبیع على م�ن ل�م یب�ع           فإذا قضى القاضي بال   
  .)٢(كان قضاء على خالف األسباب فإذا اطلع علیھ وجب نقضھ... 

بع  ل ما تتناول�ھ الوالی�ة وص�ادف فی�ھ الحج�ة وال�دلیل وال�سبب غی�ر              : لقس 

أنھ متھم فیھ وذلك كق�ضائھ لنف�سھ فإن�ھ یف�سخ ألن القاع�دة أن التھم�ة تق�دح               
  .)٣( من حیث الجملةفي التصرفات إجماًعا

لخام   ما اجتمع فیھ أنھ تناولتھ الوالیة وصادف فیھ الحجة والدلیل   :لقس 

، حی�ث ق�د   )٤(والسبب وانتفت التھمة فیھ غیر أنھ اختلف فیھ من جھة الحج�ة         
یستوجب الشرع ل�بعض الت�صرفات أن تخ�رج ف�ي أوض�اع معین�ة، ف�إذا كان�ت                

إن الت�صرف یك�ون ق�ابًال لل�نقض        تلك التصرفات مخالفة لألوضاع الشرعیة، ف     
  .)٥(لعدم الموافقة لألوضاع الشرعیة

والجدیر بال�ذكر أن مخالف�ة اإلدارة ف�ي قراراتھ�ا ل�نص قطع�ي الدالل�ة                 
والثبوت تجعل قراراتھا منعدمة ال یرتب علیھا الشارع أي أث�ر، أم�ا إذا كان�ت     

شوًبا القرارات الصادرة م�ن اإلدارة مخالف�ة ل�نص ظن�ي، ف�إن الق�رار یك�ون م�         
  .)٦(بالبطالن

   رقابة مالءمة –ب 
حیث نجد أن ق�ضاء المظ�الم ب�سط رقابت�ھ ف�ي حال�ة الج�ور والظل�م ال�ذي یق�ع                      
على األفراد الناتج عن التنفیذ الجب�ري  ، ف�إن قاض�ي المظ�الم یج�ب علی�ھ أن              
یوازن بین خطأ األفراد و بین الجزاء ال�ذي وق�ع عل�یھم ، فل�ھ أن یق�رر بع�دم                    

  لغ فیھ ورده إلى الحد المعقول الذي لیس فیھ ظلم أو جورصحة الجزاء المبا
  

                                                           

 ..٨٠، ص٤المرجع السابق، ، جـ) ١(
 .٨١ ص٤المرجع السابق، جـ ) ٢(
 .٨٣ ص٤المرجع السابق، جـ) ٣(
 .٨٤ ص٤المرجع السابق ، جـ) ٤(
، دار ٩٨، ٩٧الب��از، داود الب��از، أص��ول الق��ضاء اإلداري ف��ي النظ��ام اإلس��المي ، ص  ) ٥(

 .٢٠٠٤الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
 .، مرجع سابق٩٨الباز، داود الباز، أصول القضاء اإلداري في النظام اإلسالمي ، ص)٦(
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صيا لت   لنتائج 

ح�ق اإلدارة ف�ي أن تنف�ذ أوامرھ�ا عل�ى األف�راد              : یقصد بالتنفی�ذ الجب�ري     .١
بالقوة الجبریة إذا رفضوا تنفیذھا اختیارًا، دون الحاجة إلى إذن م�سبق    

 .من القضاء
 الجب�ري كم�ا ف�ي ح�دیث      استعمل النبي صل اهللا علیھ وس�لم ح�ق التنفی�ذ           .٢

بعثن�ي  : س�معت علی�ًا رض�ي اهللا عن�ھ یق�ول         : عبید اهللا بن أبي راق�ع ق�ال       
: رسول اهللا ص�ل اهللا علی�ھ وس�لم أن�ا والزبی�ر والمق�داد ب�ن األس�ود ق�ال                    

انطلق��وا حت��ى ت��أتوا روض��ة خ��اخ ف��إن بھ��ا ظعین��ة ومعھ��ا كت��اب فخ��ذوه   
ض��ة ف��إذا نح��ن  منھ��ا، فانطلقن��ا تع��ادي بن��ا خیلن��ا حت��ى انتھین��ا إل��ى الرو  

: م��ا مغ��ي م��ن كت��اب، فقلن��ا    : أخرج��ي الكت��اب، فقال��ت  : بالظعین��ة فقلن��ا 
لتخ��رجن الكت��اب، أو لنلق��ین الثی��اب فأخرجت��ھ م��ن عقاص��ھا، فأتین��ا ب��ھ     
رسول اهللا صل اهللا علیھ وسلم ف�إذا فی�ھ م�ن حاط�ب ب�ن أب�ي بلتع�ة إل�ى                 
أناس من المشركین من أھ�ل م�ك یخب�رھم ب�بعض أم�ر رس�ول اهللا ص�ل                    

وھ��ذا الح��دیث أص��ل ف��ي تعری��ف التنفی��ذ الجب��ري     ...). علی��ھ وس��لم اهللا 
  .وبیان حاالتھ وشروطھ كما مر معنا

ال تقوم اإلدارة بعمل قانوني كما ھو الح�ال ف�ي أنظم�ة ال�ضبط وت�دابیره             .٣
الفردی��ة، وإنم��ا تق��وم بعم��ل م��ادي یتمث��ل ف��ي إجب��ار األف��راد عل��ى تنفی��ذ   

 .نظام العامالقرارات اإلداریة من أجل المحافظة على ال
في حالة امتناع األفراد عن تنفیذ القرارات اإلداریة فإن اإلدارة ال تنتظر  .٤

حت��ى ی��صدر حك��م ق��ضائي ب��إلزام األف��راد باالمتث��ال ألم��ر اإلدارة، وإنم��ا   
یكون لھا استعمال القوة المادیة مباش�رة، وذل�ك للمحافظ�ة عل�ى النظ�ام               

عة ال تتحمل التأخیر، العام والذي قد یستدعي اتخاذ إجراءات مادیة سری
 .وقد تلجأ اإلدارة إلى تنفیذ أوامرھا بنفسھا

 :حدد النظام الحاالت التي یجوز فیھا التنفیذ الجبري، وھي كنا یلي .٥
 .وجود نص صریح یمنح اإلدارة حق التنفیذ الجبري .١
 .إذا لم یوجد نص نظامي یسمح لإلدارة بالتنفیذ الجبري .٢
 .حالة الضرورة واالستعجال .٣

ط��ورة التنفی��ذ الجب��ري ف��ي حال��ة ال��ضرورة واالس��تعجال عل��ى     نظ��رًا لخ .٦
حقوق وحریات األفراد فقد حدد القضاء اإلداري عدد من ال�شروط الت�ي       

 :یجب توافرھا عند االلتجاء إلیھ تتلخص فیما یلي
 .وجود خطر جسیم یھدد النظام العام في أحد عناصره األساسیة .١
 .عادیةأن یتعذر دفع ھذا الخطر بالطرق النظامیة ال .٢
أن یكون ھدف اإلدارة تحقی�ق الم�صلحة العام�ة والمحافظ�ة عل�ى         .٣

 .النظام العام
أن ال تتعسف اإلدارة في استكمال ھذا الحق إال بمقدار ما تق�ضي             .٤

 .بھ الضرورة
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ف��ي الح��االت الت��ي یج��وز ل��إلدارة اس��تعمال التنفی��ذ الجب��ري ن��ص فقھ��اء   .٧
 :  الجبري وھيالقضاء اإلداري على شروط یجب مراعاتھا عند التنفیذ

أن یتعلق التنفیذ الجبري بحالة من الحاالت التي یج�وز ل�إلدارة             -١
 .فیھا استعمال حق التنفیذ الجبري

أن یمتن��ع األف��راد ع��ن تنفی��ذ الق��رار بع��د دع��وتھم إل��ى التنفی��ذ        -٢
 االختیاري  

 أن یكون القرار اإلداري مشروعًا   -٣
 أن یكون ھدف اإلدارة تحقیق المصلحة العامة   -٤

قھ اإلسالمي الحاالت التي ح�ددھا النظ�ام وض�بط حال�ة ال�ضرورة              أقر الف  .٨
 :واالستعجال بقاعدتین    فقھیتین ھما 

  )الضرورات تبیح المحظورات : ( قاعدة 
  )الضرورات تبیح المحضورات : ( وقاعدة 

ضبط الفقھ اإلسالمي تصرفات اإلمام لتحقیق المصلحة العام�ة بالقاع�دة         .٩
 )التصرف في الرعیة منوط بالمصلحة ( : الفقھیة التي تنص على أن 

في حالة تعسف اإلدارة في استعمال حق التنفیذ الجبري  ف�إن النظ�ام              .١٠
 :رتب بعض الضمانات لألفراد للحفاظ على حقوقھم أمام اإلدارة منھا 

 :وقف تنفیذ القرار اإلداري عند توفر الشروط التالیة  -١
 توفر حالة االستعجال  - أ

ذ یرت����ب آث����ارًا یتع����ذر   إذا رأت المحكم����ة أن التنفی����   - ب
 تداركھا

 التظلم إلى الجھة مصدرة القرار  - ت
 الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة -٢
 رقابة اإلدارة على نفسھا بنفسھا -٣

 أقر الفقھ اإلسالمي ال�ضمانات الت�ي ن�ص علیھ�ا النظ�ام ال�سعودي ألنھ�ا                 -١١
ف تحقق العدل وتقیم الحق وھي من أعظم مبادئ وقیم الدین اإلسالمي الحنی�             

إن اهللا ی��أمر بالع��دل واإلح��سان وإیت��اء ذي : (الت��ي دع��ا إلیھ��ا، كم��ا ق��ال تع��الى
  ...).القربى

 وف�ي المملك��ة الجھ��ة المخت��صة بالرقاب�ة الق��ضائیة عل��ى التنفی��ذ   -١٢
الجب��ري للق��رار اإلداري ھ��ي المح��اكم اإلداری��ة وفق��ًا لنظ��ام دی��وان المظ��الم         

ھ�ـ، وھ�ي الجھ�ة      ١٩/٦/١٤٢٨ وت�اریخ    ٧٨/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م    
  .التي حددھا الفقھ اإلسالمي في نظر المنازعات اإلداریة

 رقابة القضاء في النظام السعودي والفقھ اإلس�المي تق�وم عل�ى             -١٣
تحقیق مبدأ المشروعیة للق�رار اإلداري وس�المتھ م�ن العی�وب، وم�ن ث�م ف�إن          

 أو ق��رار اإلدارة یك��ون غی��ر م��شروع إذا م��ا ش��ابھ عی��وب م��ن عی��وب ال��شكل   
االخت��صاص أو ل��سبب أو مخالف��ة النظ��ام، كم��ا یتحق��ق الق��ضاء م��ن مالءم��ة      
الجزاء الواقع على األفراد م�ع الخط�أ الواق�ع م�نھم لیتحق�ق الع�دل والم�ساواة              

  .بین جمیع أفراد المجتمع
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  المصادر والمراجع                                       

 المملك��ة ، معھ��د اإلدارة   العجم��ي ،حم��دي محم��د ، الق��انون اإلداري ف��ي   .١
 . ه١٤٣١العامة السعودیة، 

 الحل���و ، ماج���د راغ���ب ، الق���انون اإلداري ، دار المطبوع���ات الجامعی���ة     .٢
 .،االسكندریة 

 الج��رف ، طعمی��ة الج��رف ، الق��انون اإلداري ، مكتب��ة الق��اھرة الحدیث��ة،    .٣
 . م ١٩٧٠

إلداری�ة   الطماوي ، سلیمان محمد الطماوي ، النظری�ة العام�ة للق�رارات ا         .٤
  .م ١٩٥٧دراسة مقارنة  ، دار الفكر العربي   

 الطماوي ، سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون اإلداري ، دار الفكر  .٥
  ه،  ١٤٢٨العربي ، القاھرة، 

إبراھیم مصطفى و أحمد الزیات وأخرون ، المعجم الوسیط ، دار الدعوة             .٦
 .، تحقیق مجمع اللغة العربیة 

 . موي ، معجم البلدان ، دار الفكر ، بیروت الحموي ، یاقوت الح .٧
ه ١٣٧٩بن حجر ،أحمد بن علي ، فتح الباري ، دار المعرفة ، بیروت ،            .٨
 . 
البخاري ، محمد بن اسماعیل ، الج�امع ال�صحیح ، دار ال�شعب ، الطبع�ة                  .٩

 .م١٩٨٧ه ١٤٠٧األولى ، القاھرة ، 
اإلداري أس���س ومب���ادئ النظ���ام _الظ���اھر، خال���د خلی���ل، النظ���ام اإلداري   .١٠

ون�شاط اإلدارة العام�ة وامتیازاتھ��ا وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك��ة العربی�ة ال��سعودیة      
، مكتب������ة الق������انون واالقت������صاد، الری������اض، الطبع������ة     _ دراس������ة مقارن������ة 

  .م٢٠٠٩ھـ،١٤٣٠األولى،
 الطھ��راوي، ھ��اني عل��ي، الق��انون اإلداري ال��سعودي ، مكت��ب المح��امي      .١١

  .م٢٠١٦ھـ،١٤٣٧كاتب الشمري، الریاض، الطبعة األولى، 
المھن���ا محم���د ف���ؤاد، مب���ادئ وأحك���ام الق���انون اإلداري، دار المع���ارف،       .١٢

  . االسكندریة
 ھیكل، السید خلیل، الق�انون اإلداري ال�سعودي، دار الزھ�راء، الری�اض،              .١٣

  . .م٢٠٠٩الطبعة األولى 
 عبد الوھاب، محمد رفع�ت، مب�ادئ وأحك�ام الق�انون اإلداري، من�شورات               .١٤

  .م٢٠٠٥ت، الحلبي الحقوقیة، بیرو
 الحرب���ي، اب���راھیم س���لیمان، الق���انون اإلداري وتطبیقات���ھ ف���ي المملك���ة     .١٥

  ه ١٤٣٤العربیة السعودیة، مطبعة الحمیضي، الریاض، الطبعة األولى، 
 السبكي، تاج الدین عبد الوھاب ب�ن عل�ي، األش�باه والنظ�ائر، دار الكت�ب                .١٦

 .ه١٤١١العلمیة، الطبعة األولى، 
حم���د، ش���رح القواع���د الفقھی���ة، دار القل���م،  الزرق���ا، أحم���د ب���ن ال���شیخ م .١٧

  .ھـ، تحقیق، مصطفى الزرقا١٤٠٩دمشق، الطبعة الثانیة، 
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 ال��سیوطي، عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر، األش��باه والنظ��ائر، دار الكت��ب         .١٨
  .ه١٤٠٣العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

 الزرك��شي، محم��د ب��ن بھ��ادر، المن��شور ف��ي القواع��د،  وزارة األوق��اف       .١٩
تی�سیر ف�ائق   : ه، تحقی�ق ١٤٠٥إلسالمیة، الكوی�ت، الطبع�ة الثانی�ة،    والشئون ا 

  .أحمد
 البیھق�ي، أب��و بك��ر أحم��د ب��ن ح��سین، ال��سنن الكب��رى وف��ي ذیل��ھ الج��وھر   .٢٠

 .ه١٣٤٤النفي، دائرة المعارف النظامیة، الھند، الطبعة األولى، 
 اب�ن الق�یم، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر، إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین، دار            .٢١

 .طھ عبد الرؤوف سعد: م ، تحقیق١٩٧٢ بیروت، الجبل،
 الزركل���ي ، محم���ود ب���ن أحم���د، األع���الم، دار العل���م للمالی���ین، الطبع���ة       .٢٢

  .م٢٠٠٢الخامسة عشر، 
 ال��ذھبي ، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان، س��یر أع��الم الن��بالء، مؤس��سة          .٢٣

 الرسالة ، تحقیق شعیب األرنؤوط 
الوالی��ات الدینی��ة، دار  الم��اوردي، عل��ي ب��ن محم��د، األحك��ام ال��سلطانیة و  .٢٤

  .أحمد بن مبارك البغدادي: ھـ، تحقیق١٤٠٩قتیبة، الكویت، الطبعة األولى، 
 اإلص���ابة ف���ي تمیی���ز ال���صحابة ،دار الجی���ل، بی���روت ،الطبع���ة األول���ى ،    .٢٥

  .علي محمد البجاوي:ه ، تحقیق ١٤١٢
 اب���ن كثی���ر، إس���ماعیل ب���ن عم���ر، البدای���ة والنھای���ة، دار إحی���اء الت���راث   .٢٦

 ھـ،١٤٠٨لطبعة األولى، العربي، ا

  . علي شب:  تحقي

 الغمیز ، فوزي بن محم�د ، الق�انون اإلداري وتطبیقات�ھ ف�ي المملك�ة          .٢٧
العربی���ة ال���سعودیة ، مطبع���ة الحمی���ضي ، الری���اض ، الطبع���ة الثانی���ة ،    

١٤٣٧. 
 ش���فیق ، عل���ي ش���فیق ، الرقاب���ة عل���ى أعم���ال اإلدارة ف���ي المملك���ة   .٢٨

 .ه ١٤٢٣امة للطباعة والنشر ، العربیة السعودیة ، اإلدارة الع
 ج���انكیر، ف���ارس عل���ي، س���لطة اإلدارة المتعاق���دة ف���ي حال���ة التنفی���ذ   .٢٩

 م ٢٠١٤المعیب للعقد اإلداري ، الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 البن��ا، محم��ود ع��اطف، مب��ادئ الق��انون اإلداري، دار الفك��ر العرب��ي،   .٣٠

 .مصر
ء اإللغ�اء، دار الفل�ك     الطماوي، سلیمان محمد، القضاء اإلداري ق�ضا       .٣١

 .العربي، مصر
 خلیف���ة، عب���د العزی���ز عب���د الم���نعم، تنفی���ذ العق���د اإلداري وت���سویة      .٣٢

  .م٢٠٠٩اإلسكندریة، ، منازعاتھ قضاًء وتحكیمًا ، منشأة المعارف
 ب��سیوني ،عب��دالغني ب��سیوني ،الق��انون اإلداري، من��شأة المع��ارف ،    .٣٣

  . م ١٩٩١
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ظ�ام الق�ضاء اإلس�المي ف�ي         واصل نصر فرید ، ال�سلطة الق�ضائیة ون         .٣٤
 . ھـ١٤٠٣اإلسالم ، المكتبة التوفیقیة مصر، الطبعة الثانیة ، 

 الظ��اھر ، خال��د خلی��ل الظ��اھر ، ال��سلطة التقدیری��ة ل��إلدارة ف��ي الفق��ھ  .٣٥
اإلسالمي ، بحث في مركز الدراسات القضائیة التخصصي ، منشور على 

 .اإلنترنت 
 العلمی�ة ، بی�روت، الطبع�ة     ابن نج�یم ،االش�باه والنظ�ائر ، دار الكت�ب         .٣٦

 .ھـ ١٤٠٣األولى، 
 المالكي، محمد علي بن حسین، تھذیب الفروق والقواعد السنیة في       .٣٧

األس��رار الفقھی��ة، حاش��یة عل��ى م��تن الف��روق للقراف��ي، وم��ا بع��دھا، م��ن    
إص����دارات وزارة ال����شؤون اإلس����المیة واألوق����اف وال����دعوة واإلرش����اد   

 .ه١٤٣١بالمملكة ،   دار النوادر، الكویت، 
 الباز، داود الباز، أصول القضاء اإلداري في النظ�ام اإلس�المي ، دار           .٣٨

  .٢٠٠٤الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
 بت��اریخ ٤٢/نظ��ام الخدم��ة المدنی��ة ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م م   .٣٩

  .ھـ١٠/٧/١٣٩٧
 بت��اریخ ٥/نظ��ام البل��دیات والق��رى ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م م    .٤٠

  .ھـ٢١/٢/١٣٩٧
ناف��سات والم��شتریات الحكومی��ة ال��صادر بالمرس��وم الملك��ي   نظ��ام الم .٤١

  .ھـ٤/٩/١٤٢٧وتاریخ ٥٨/رقم م
 ٧٧ نظام وظ�ائف مباش�رة األم�وال، ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م                 .٤٢

  .ھـ٢٣/١٠/١٣٩٥وتاریخ 
 التعلیمات الصادرة بقرار م�ن وزی�ر المالی�ة واالقت�صاد ال�وطني رق�م             .٤٣

  .ھـ٢٠/٨/١٣٩٦ بتاریخ ٤/١٣١٣٠
 بتاریخ ٣٢/وعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام المطب .٤٤

  .ھـ٣/٩/١٤٢١
 ف��ي ٨٦٣ نظ�ام المب��اني والط��رق المن��شور ف�ي أم الق��رى الع��دد رق��م    .٤٥

  .ھـ١/٦/١٣٦٠
:  نظام المرافعات أمام دیوان المظالم ال�صادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م             .٤٦

  .ه٢٢/١/١٤٣٥ وتاریخ ٣/م
 وت��اریخ ٧٨/ملك��ي رق��م منظ��ام دی��وان المظ��الم ال��صادر بالمرس��وم ال   .٤٧

  .ھـ١٩/٦/١٤٢٨
 
  




