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 * *نظام المظالم) والية المظالم(

اىل الحقوق حقوقيم ومنع التعدي والجور. ووالية المظالم سمطة قضائية اعمى من  ويقصد بالمظالم منح
 المنازعات ما ال ينظره القاضي, بل ىي تنظر ظالمة الناس منو . مطة القاضي والمحتسب, فيي تنظر فيس

ضاء وتحتاج الى عمو زجة من سطوة السمطان ونصفو القتوعرف ابن خمدون المظالم بانيا وظيفة مم 
 -: وعظيم ىمو يد

 نشأة المظالم وتطورها : 

يعد حمف الفضول الذي نشأتو بطون قريش في مكة قبيل البعثة النبوية في دار عبداهلل بن جدعان  
ألنصاف المظمومين واخذ الحق من الظالم المبنة االولى لمنظر في المظالم في العصر العربي االسالمي وقد 

 ذا الحمف قبل بعثتو وباركو.        مم( ىحضر الرسول )صمى اهلل عميو وس

وتولى الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( بنفسو النظر في المظالم لحماية المسممين من المتجاوزين عمى        
ومنع اليدايا فيعد عصره ىو .حقوق االخرين فعزل العالء الحضرمي عن والية البحرين الن اىميا شكوه 

 ظالم . العصر الذي نشأ فيو النظر في الم

 *المظالم في العصر الراشدي* 

وضع الخميفة ابو بكر )رضي اهلل عنو( الخطوط الرئيسة لوالية المظالم وعد نفسو واليًا ليا بقولو "  
 وىو مقتديًا بسيرة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( .الضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع عمية حقة". 

عنو( شديدًا عمى عمالو ويحاسبيم ويستمع شكاوى الناس  وكان الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل 
 ويزيل الظمم .

عمر )رضي اهلل الخميفة واوصى الخميفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( قادة الجند بأتباع سياسة  
 عنو( وشدد عمى عمال الخراج وعزل العامل الذي يشكوه الناس. 



اهلل عنو( حيث استحدث )بيت القصص( وجمس  وتطور نظام المظالم في خالفة االمام عمي )رضي 
 لممظالم ينظر في شكوى الناس وكان يوصي عمالو بالحسنى.

 *المظالم في العصر االموي* 

وخطى نظام المظالم خطوة اخرى نحو اتساع دائرتو في العصر االموي عندما نظمت دار لممظالم  
ومًا ينظر فيو شكاوى المتظممين ثم اعقبو الخميفة من قبل الخميفة عبدالممك بن مروان الذي افرد لمظالمات ي

عمر بن عبد العزيز الذي يعد اول من ندب نفسو لمنظر في المظالم ورد مظالم بني امية وكذلك نظر غيره 
 من الخمفاء االمويين في المظالم .

 *المظالم في العصر العباسي* 

يم وقد عين الخميفة المنصور موظفًا مختصًا نالت ىذه المؤسسة اىتمامًا اداريًا من قبل الخمفاء انفس 
ليذه المؤسسة ىو الحسن بن عمارة كما نظر فييا بقية الخمفاء العباسيين منيم المنصور والميدي واليادي 
والرشيد والمأمون وكانوا ينصفون المظموم ويحققون العدالة. كما عيد بعض الخمفاء العباسيين الى وزرائيم 

فترات الضعف والتدىور السياسي واالداري المرافق لتدخل القوى االجنبية وخاصة الميمة ذاتيا خاصة في 
البويييين والسالجقة واصبح الخمفاء بعيد بن السمطة الفعمية فأصبحت المظالم بأيدي اشخاص خارجي عن 

 مواصفات صاحب المظالم .

 -وىيئة تتكون من : واصبح لوالية المظالم في العصر العباسي ديوان خاص يسمى ديوان المظالم 

 وىو الشخص المسؤول عن رفع الظالمات الى الخميفة . -صاحب الديوان :-1

 يقوم بتسجيل الشكوى وما يتعمق بيا في سجالت الديوان. -كاتب تثبيت :-2

 يقوم باستنساخ خالصات القصص او الرقع .  -كاتب نسخ :-3

 الناظر في المظالم . المتظممين الموقعة منكتب عمى قصص ىو الذي ينشئ ال -كاتب انشاء :-4

 . مراسمة اصحاب العالقة او القاضييقوم بتحرير الكتب الصادرة عن الديوان و -كاتب تحرير :-5

ويالحظ في العصر العباسي توسع )مجمس النظر في المظالم( ويتألف المجمس من اعضاء دائمين  
  -ىم :



 ويكون اما الخميفة او الوزير او كبار القضاة .الناظر في المظالم او رئيس المجمس -1

 الحماة واالعوان ميمتيم فقط النظام واالمن في المجمس .-2

 القضاة وميمتيم االستعالم منيم عما ثبت عندىم من الحقوق .-3

 الييم في القضايا الشرعية التي يحتاجيا الناظر في المظالم . عالفقياء ويرج-4

 ر المظالم وكانوا يشيدون ألثبات الحكم . الشيود وىم تابعون لناظ-5

 *اختصاصات مجمس المظالم* 

 دي الوالة عمى الرعية .عالنظر في ظمم وت-1

 النظر في استغالل وتعسف العمال وجباة الخراج .-2

 ي الوثائق الرسمية .  مراقبة كتاب الدواوين ومحاسبة مزور -3

 تظمم الجند والموظفين من نقص ارزاقيم. -4

 موال او االمالك وىي نوعان: لمغصوب من ارد ا-5

 وب السمطان      غص -أ

 وب شخصية . غص-ب

 . االشراف عمى االوقاف-6

 تنفيذ ما عجز القضاء عن تنفيذه .-7

 النظر فيما عجز عنو الناظر في الحسبة .-8

 النظر في المنازعات والفصل فييما .-9

الكبيرة بين المظالم والقضاء فالبد من التطرق الى الفرق ة نظرًا لمعالق -المظالم والقضاء : الفرق بين 
 -بين صالحيات كل منيما :

 في كف الخصوم ورفع الظمم ما ليس لمقضاة.  لناظر المظالم ىيبة وقوة سمطة-1



 يتمتع ناظر المظالم بسمطة افسح مجااًل واوسع مما لمقضاة . -2

الحق اوسع من سمطات القاضي العادي الذي ولو سمطات في الوصول الى الحق ومعرفة المبطل من -3
 يتقيد في كشف االسباب وثبوت الحقوق بأدلة محددة. 

  ير ظممو وليس ذلك لمقاضي العادي.لو ان يبادر فورًا في تأديب وتيذيب من بان عدوانو وظ-4

اضي ولصاحب المظالم تأخير الحكم بين الخصوم عند اشتباه امرىم واستبيام حقوقيم وليس ذلك لمق-5
 العادي .

ويحق لصاحب المظالم رد الخصوم الى الصمح وعدم الفصل بينيم اذا رغبوا فض النزاع بينيم صمحًا عن -6
 تراضي وليس لمقاضي العادي ذلك .

ويجوز لو استدعاء الشيود وسؤاليم مما عندىم في موضوع النزاع الواقع بين الخصوم وليس ذلك لمقاضي -7
. 

مجيولي العدالة ما يخرج عن عرف القضاء اذ ال يسمع القاضي  ع من شياداتصاحب المظالم ان يسمول-8
 اال من الشاىد العدل .

 ويحق لو تحميف الشيود عند ارتيابو بيم ويستكثر من عددىم ليزول عنو الشك وينفي عنو االرتياب .-9

االقامة الجبرية  يتمتع صاحب المظالم بسمطات اجرائية اكثر من القاضي كأن يكون لو الحق في فرض-11
 او التوقيف االحتياطي لمخصمين .
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 صبحي الصالح , النظم االسالمية -13
 شحاذه الناطور , النظم االسالمية -14

 
     

 
 


