
 اإلدارة  أعمال  على  الرقابة

 حقوق   بعض  من  تتقص  أن  تملك   وظيفتها  بأداء  قيامها  في  اإلدارة   أن  فيه  الشك   مما

 ال   التي  الحدود  يرسم  ضابط  دون  تركه   يمكن   ال  هذا   وحقها  وحرياتهم،  األفراد

 .   للبطالن  تصرفاتها  يعرض  مما  تتجاوزها

 األجهزة هذه وتختلف  اإلدارة، عمل تراقب وأجهزة وسائل وجود   المبدأ هذا ويفرض

  وجود   الدول  اغلب  في  المستقر  أن  إال  فيها  المتبعة  القانونية  والنظم  الدولة  باختالف 

 : وهي  مواجهتهم  في  اإلدارة   أعمال  مشروعية  األفراد خاللها  من   يضمن  طرق  أربعة

 . السياسية  الرقابة·                    

  اإلدارية  الرقابة·                    

 .   القضائية  الرقابة·                    

 : السياسية  الرقابةاوال: 

 الرأي  طريق   عن  تتم  فقد  مختلفة،  صورا    اإلدارة   أعمال   على  السياسية  الرقابة  تتخذ

 قد  كما.    المهنية  والنقابات  السياسية  واألحزاب  االجتماعية  المؤسسات  وتمارسها  العام

 . البرلمانية  المؤسسات  طريق  عن  تمارس

 العام  الرأي  طريق   عن  الرقابة:  -1

 ما  وقت  في  معين  مجتمع  تسود  التي  اآلراء  مجموعة  العام  الرأي   بمصطلح  يراد

 .   والخاصة  العامة  بمصالحهم  تتعلق  معينة  موضوعات  بخصوص

  والنقابية   الشعبية  التنظيمات  و  الهيئات  مختلف   العام  الرأي  تكوين  في  ويشترك 

  التي   الوسائل  بمختلف   إليها  والدعوة  واتجاهاتها  أفكارها  طرح  طريق  عن  والحزبية

  العام  الرأي   وتعبئة  نشرها   في  كبيرا    دورا    والبصرية  السمعية   والوسائل  الصحافة  تؤدى

 .  خاللها  من  وتوجيهه

  ومنعها  اإلدارة  أعمال  تنظيم  في  البالغ  األثر  له  الرقابة  من  النوع  هذا  ان  الواضح  ومن

 حرية  تمارس  التي  الصحافة  السيما    العراق   في  السلطة   استعمال  في  التعسف  من

  بعض   عن  كشفت  ما  غالبا    والتي  عنها،  والمعبرة  األمة  لسان  باعتبارها  والرأي  التعبير

 . العامة  اإلدارة  موظفي  من  التجاوزات



 حرية  تكفل  التي  الدول  في  إال  تأثيره  يتسع  ال  الرقابة  طرق  من  الطريق  هذا  إن  غير

  القيام   يؤهله  ما  النضج  من  العام  الرأي  فيها  يبلغ  التي  و  العام  الرأي  طريق  عن  التعبير

 الرأي   و  الشعبية  اإلرادة  تسخر  معينة  فئات  لمصالح  الخضوع  وعدم  الرقابة  بواجب

 المصلحة   عن  تعبيرها  حقيقة  بذلك   فتفقد  الخاصة  مصالحها   و  أهدافها  لتحقيق  العام

 .   العامة

  ومؤسسات   الشعبية  والتنظيمات  الهيئات   مختلف  العام  الرأي  تكوين  في  ويشترك   

 الوسائل  مختلف  في  اليها  والدعوة افكارها  طرح  طريق  عن  واالحزاب  المدني  المجتمع

  وتعبئة   نشرها  في  كبيرا    دورا    والبصرية   السمعية  والوسائل  الصحافة  تؤدي  التي

 . خاللها  من  وتوجيههم  الجماهير

 . االعالم  وسائل  -2

 خالل  من الشعبي العام الرأي تعبئة في يساهم مهما   سياسيا   دورا   االعالم وسائل تلعب  

  واالجتماعات   والمسموعة  المرأية  والفضائيات  والصحف  المفكرين  واقوال  كتابات

 يتعرض   والتي  إلحاحا    االكثر   المشاكل  على   الجماهير  اطالع  في  تساهم  التي  والندوات

  الحكام   سياسات  انتقاد  خالل  من  الشعب  لصالح  جماعي  مراقب  وتكون  المجتمع  لها

 . القانون  لسيادة  وانتهاكهم  وفسادهم  فضائحهم  وكشف 

 . السياسية  االحزاب   -3  

 االتصال  تحقيق  الى  السياسية  االحزاب  تسعى  ان  الديمقراطي   العمل   اساسيات  من  

 للحصول  السعي  هو  السياسية  االحزاب  به  تقوم  الذي  االساسي  فالدور.  الجماهيري

 ما اذا بتنفيذها تعد التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية لبرامجها  االفراد تأييد على

 لعمل  مراقبة  االحزاب   تبقى  ذلك   تحقيق  وحتى.  االنتخاب  عبر  السلطة   الى   وصلت

 . القانون  وسيادة  للدستور  احترامها   لضمان   االداره

 ضمن  فقد   العراق   في   السياسية  لالحزاب  تتح  لم   رصة الف  هذه  ان   بالذكر   الجدير  ومن

 ولم   للسلطة   السلمي  والتداول  السياسية  التعددية  1925  لعام  العراقي  االساسي  القانون

 ثورة  حققته  ما  رغم  الجمهوري   النظام  ظل  في  حاال    باحسن  السياسية  االحزاب  تكن

  السياسية   االحزاب  منح  طريق  عن  منجزات  من  1958  عام  تموز  من  عشر  الرابع

 . القائمة  الوطنية  االحزاب  كافة   ضمت  ائتالفية  حكومة   وتشكيل  العمل  حرية

 



 العراقية  الدولة  تأسيس  منذ  العراق  في  السياسي  النظام  لطبيعة  العملي  الواقع  ان  اذ  

  على قادرة ومعارضة، قوية سياسية احزاب وجود ضمانة من يخلو 2003 عام وحتى

  وحقوق   للدستور  احتراما    عنه  انحرفت  ما  اذا  الصواب  الى  وردها  السلطة  مراقبة

 . االفراد  وحريات

 .   البرلمان طريق  عن  الرقابة:  4

  عن   وذلك   التنفيذية  السلطة  أعمال  على  البرلمان  برقابة  الرقابة  من  الطريق  هذا  يتمثل

  علي  أنها البرلمان يجد قد التي طلباتهم المتظمنة و األفراد  من المقدمة الشكاوى طريق

  سحب  أو  االستجواب  أو  السؤال  بحق  الوزراء  مواجهة  إلى  يدعو  مما  الوجاهة  من  قدر

 .   كلها  الوزارة  من  الثقة

 إلى  دولة  من تختلف وهي الدستور، في مرسوم  هو بما  البرلمانية  الرقابة  شكل ويتحدد

  حيث  األخرى،   النظم   في  منها  النيابية  النظم  في  أقوى   البرلمانية  الرقابة  وتكون  أخرى

  الفردية   المسؤولية  عن  ناهيك   تضامنية  مسؤولية  البرلمان  أمام  مسؤولة  الوزارة  تكون

 .   وزارته  أعمال  عن  وزير   لكل

 لمبدأ   احتراما    الحكومة   أعمال   على  البرلمان  رقابة  العراقي  الدستور  كفل  وقد

 لخمسة   اجاز   فقد  ،  النواب  أحد  يجهله  أمر   حول  السؤال   توجيه  طريق  عن  المشروعية

 الستيضاح  للمناقشة  عام  موضوع  طرح   النواب  مجلس  من  االقل  في  عضوا    وعشرين

  وعشرين   خمسة  وبموافقة  النواب  مجلس  ولعضو  الوزراء،   مجلس  واداء  سياسة

  في   لمحاسبتهم  الوزراء،  او  الوزراء  مجلس  رئيس  الى  استجواب  توجيه  عضوا ،

 . اختصاصهم  في  تدخل  التي  الشؤون

  احد  من  الثقة  سحب  النواب  لمجلس  ان  الدستور  من  ثامنا  /  61  المادة  في  ورد  وقد  

 يملك  كما  الثقة،  سحب  قرار  تاريخ  من  مستقيال    ويعد  المطلقة،  باالغلبية  الوزراء 

 الثقة  سحب   اعضائه  لعدد  المطلقة   وباالغلبية  اعضائه  خمس  طلب   على   بناء    المجلس

 له   وجه  استجواب  بعد  الوزراء  مجلس  رئيس  من

 مقيد  دورها  فإن  أهمية  من  اإلدارة  أعمال   على  البرلمانية  الرقابة  به  تتمتع  ما  مع  ولكن

  إرادة   مع  متوافقة  أحيان  في  تكون  التي  البرلمان  في  السائدة  الحزبية  باإلرادة  غالبا  

  يختفي   وهنا  والحكم   الخصم  الحكومة  فتكون  نفسه   الحزب  من  أنها  صادف  لو  الحكومة

 في  خاصة  اإلدارة   تعسف   ضد  لألفراد  الكافية  الحماية  تحقق  وال  السياسية  الرقابة  دور

 أخر   بنوع  تعزيزها  يقتضي  مما   الواحد  الحزب   بنظام  تأخذ  التي  أو  النيابية  غير   الدول

  وافتقارهم  البرلمان  اعضاء  لدى  السياسي  الوعي  نضج  عدم  ان  كما,  الرقابة  أنواع  من



  دورها   ويختفي  الضمانة  هذه  ضعف   الى  تؤدي  قد  المعارضة  وضعف   الخبرة  الى

 . وحرياتهم  االفراد  حقوق  حماية  في  الحقيقي

 اإلدارية   الرقابة: اثاني 

  للبحث   تصرفاتها  على  اإلدارة  بها  تقوم  التي  الذاتية  الرقابة  في  تتمثل  اإلدارية  الرقابة

 العام   بمعناه  للقانون  موافقتها  حيث من  مشروعية رقابة  فهي   ومالءمتها   مشروعيتها  في

 .   تحقيقه  إلى  اإلدارة  تسعى  الذي الهدف   مع  تناسبها  حيث  من  مالئمة  ورقابة

 خاطئا    قرارا    تصدر   التي  لإلدارة   الفرصة   إتاحة  في   الرقابة  من   النوع  هذا   أهمية  وتبدو

 لكرامة   حفظ  ذلك  وفي   تبديال ،  أو  إلغاء    أو  تعديال    فتصححه  قراراها   في  النظر   تعيد  أن

 هذا  أن   إلى   باإلضافة  مالئمته  عدم  أو   تصرفها   مشروعية  عدم  تكتشف  عندما  اإلدارة

 .   مصاريف  أو  رسوم  أي  يتطلب  وال  مجاني  الرقابة  من  النوع

 . وكاالتي:  الشأن  ذوي  تظلم طريق  عن  وأما  تلقائي  بشكل  تتم  أن  أما  الرقابة  وهذه

 التلقائية   الرقابة: -1

  ومراجعة   ببحث  تلقائيا    اإلدارة  تقوم   عندما  اإلدارية  الرقابة  من  النوع  هذا  يتحقق

 منها،  المرجو  للهدف  ومالئمتها  للقانون  موافقتها  ومدى  مشروعيتها  لفحص   تصرفاتها

 أو  الموظف   الرقابة  هذه  يمارس  وقد  تعديال    أو  إلغاء    تصرفاتها  تصحيح  إلى  فتعمد

 رئاسية  سلطة   من  له  بما  اإلداري  الرئيس  يمارسها   وقد  القرار،  أصدرت  التي  الجهة

 .   الالمركزية  الهيئات  على  إدارية  وصايا  من لها  بما  المركزية  الهيئة  أو  عليه،

 أعمال   مراقبة    مهمتها  أخرى   إدارية  هيئة  أو لجنة  تقارير  على  بناء    الرقابة  هذه  تتم  وقد

 بما   اإلداري  الرئيس  إبالغ   أو   المشروعة  غير  قراراتها   إلغاء   على  فتعمل   اإلدارة

 .   بخصوصها  المناسب  اإلجراء  ليتخذ  قانونية  مخالفات من  لها  يتكشف 

 تظلم  على  بناء    الرقابة:  2

 مالئمته   عدم  أو   تصرفها  مشروعية  عدم  اإلدارة  تكتشف   عندما  الرقابة  هذه  تمارس

  األهمية   بحسب  التظلمات  هذه  وتختلف   المصلحة،  صاحب  من  إليها  يقدم  تظلم  نتيجة

  قبل  باتباعها  األفراد  يلزم  عندما  أحيانا    إجبارية  فتكون  المشرع،  إياها  يمنحها  التي

 المشرع   فعل  مثلما  اإللغاء،  دعوى  لقبول  شرطا    فيكون  القضائي  الطعن  طريق   سلوك 

  لدعوى   بالنسبة  عاما    شرطا    ه  يجعله  و  الوجوبي  التظلم  بفكرة  أخذ  حيث  العراقي، 

 . اإللغاء



 لجنة  إلى أو رئاسيا   أو والئيا   التظلم يكون فقد  التظلم  إليها يقدم التي  الجهة  حيث من  أما

 .   متخصصة  إدارية

 ويطلب  القرار   أصدرت   التي  الجهة  إلى   يقدم  الذي   التظلم   وهو:  الوالئي  التظلم  -أوال  

 بعد  اإلدارة   وتقوم  مالئمته  عدم  أو  مشروعيته  لعدم  سحبه   أو تعديله  أو  القرار   إلغاء   إليها

 ما  لتفادي  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  مشروعيته  مدى  من  للتأكد  التظلم  بفحص  ذلك 

 .  عيوب  من  شابه

 عنه  صدر   من  رئيس  إلى  المصلحة  صاحب  من  يقدم  التظلم   وهذا:  الرئاسي  التظلم  -ثانيا  

 طريق استنفاذ بعد التظلم من النوع هذا إلى الشأن صاحب يلجأ وقد التظلم  محل  القرار

 . تظلمه  ورفضت  رأيها على  القرار  أصدرت  التي الجهة  أصرت ما  إذا  الوالئي  التظلم

 : متخصصة  لجنة  إلى الموجه  التظلم  -ثالثا  

 تشكيلها  يتم  خاصة   إدارية  لجنة  إلى  التظلم   يقدم  أن  األحيان  بعض  في  المشرع   يشترط  

  عن  الصادرة  القرارات  ومالئمة  مشروعية  مدى  في  النظر  بها  يناط  معينة  شروط  وفق

 .   منها  التظلم  يتم  والتي  اإلدارة

  اإلداري   الرئيس  إلى  الرجوع  دون  من  إلها  المقدمة  التظلمات  في  اللجان  هذه  وتفصل

 في   الشأن  هو   كما   القضائية  الرقابة  نحو  انتقالها  إلى  اللجان  هذه  تطور  ينتهي  ما  وغالبا  

 .   الفرنسي  الدولة  مجلس

 تصرفات  مشروعية  لضمان  كافية  ليست  فهي   اإلدارية   الرقابة  صورة  كانت  وأيا  

  صفتي  تجمع   فهي  والحياد  االستقالل  إلى  تفتقر  أنها   إذ  األفراد  مواجهة  في  اإلدارة

 يسر  من  الرقابة  هذه  به  تتميز  ما  برغم  الجهة  هذه  من  جانبها  يأمن  وال  والحكم  الخصم

 .   القضائية  الرقابة  مع  بالمقارنة  تكاليفها  وقلة   إجراءاتها
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