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�شهد العالم العربي في مطلع عام 2011 م، اأحداثًا كبيرة، 
ال�شيا�شية  ُبنَيته  طالت  جوهرية  وتحولت  جذرية،  وتغيرات 
اأعقاب  في  ذلــك  كــان  والقت�شادية.  والجتماعية  والفكرية 
واليمن  وليبيا  وم�شر  تون�ض  مــن  كــل  فــي  ال�شعبية  الــثــورات 
و�شورية. ا�شتاأثرت هذه الأحداث بمواقع ال�شدارة الإخبارية، 
والتقارير التحليلية التي كانت تقراأ الوقائع، وتحلل الأحداث، 
وتتنباأ بتاأثيراتها وانعكا�شاتها، لي�ض على تلك الدول التي �شهدت 
مجتمعاتها الثورات ال�شعبية فح�شب، بل حتى على الدول العربية 
عربية  ونخب  اإقليمية،  حكومات  تداعت  اإذ  بها.  المحيطة 
في  واأجنبية،  عربية  اإعالم  وو�شائل  بحوث،  ومراكز  واأجنبية، 
الحديث المت�شل، والتحليل الم�شتمر، والتنبوؤ الدائم باأن تطول 
رياح تلك الثورات دوًل عربية، �شاربة في ال�شتقرار ال�شيا�شي 
والأمني، لي�ض فيها من اأ�شباب قيام تلك الثورات ما ي�شوغ التنبوؤ 

بحدوث ما ي�شابهها، ف�شاًل عن ا�شتن�شاخها.

مقدمة
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ال�سعودية في عين الحدث:

وال�شيا�شي  الديني  بثقلها  ال�شعودية،  العربية  المملكة 
والقت�شادي، لم تكن غائبة عن م�شرح الأحداث. فهي - من 
جهة – كانت تحاول التقليل من الخ�شائر ال�شيا�شية والقت�شادية 
والب�شرية التي اأحدثتها الثورات في تلك الدول، من خالل الأدوار 
وب�شيا�شة  والعالنية،  ال�شر  في  بها  تقوم  كانت  التي  ال�شيا�شية 
ذات نف�ض طويل ت�شت�شحب الروؤية الإ�شتراتيجية والمقا�شدية 
لماآلت تلك الأحداث وتاأثيراتها في بنية الن�شيج العربي في كل 

جوانبه.
محطًا  ال�شعودية  العربية  المملكة  كانت  اأخــرى،  جهة  ومن 
ال�شعبية  الثورة  تجربة  ا�شتن�شاخ  يريد  من  ومحاولت  لأنظار 
يعرف  الداخل  في  جهات  الأمــر  هــذا  تولت  مجتمعها.  داخــل 
وجهات  واأهدافهم،  غاياتهم   - و�شعبًا  قيادة   - ال�شعوديون 
ال�شعودية بركب  لو لحقت  واأجنبية، تمنت  الخارج، عربية  في 
اأهــداف  اأو  اإقليمية،  لهيمنة  تحقيقًا  ال�شعبية،  الــثــورات  تلك 
مو�شوعية  قــراءة  اأدنــى  له  من  كل  على  تخفى  ل  اأيديولوجية، 

ومحايدة لم�شار الأحداث.
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اأ�سوات من الداخل:

من  موؤيدة  قليلة،  طائفة  ان�شاقت  ال�شعودي،  الداخل  ففي 
في  ظهر  بما  واأعاجم  عرب  ونا�شرها  الخارج،  في  �شعوديين 
معي�شية  بحقوق  للمواطنين  مطالب  من  ال�شعودي  المجتمع 
وحياتية، لم تكن في جوهرها مرتبطة بتركيبة النظام ال�شيا�شي 
الثورات  اأ�شباب  من  �شببًا  كانت  التي  الجتماعي،  بنائه  اأو 
العربية. وهي مطالب لو تاأملها كل متابع ذي ب�شيرة لوجدها 
زاوية  من  اإليها  نظروا  واأولئك  هوؤلء  لكن  خدمية(،  )حقوقًا 
 – اأراد غيرها - التغيير ال�شامل، وحاولوا  ثورية، تريد - كما 

ق�شرًا - ربطها باأ�شباب قيام الثورات التي حدثت في غيرها. 
هذه الروؤية اأثبتت ف�شلها وقراءتها الخاطئة عند اأول اختبار 
لها، عندما تداعى نفر - عبر �شبكات التوا�شل الجتماعي - 
من  اأكثر  في  بالتظاهر  ونادوا  )حنين(،  اأ�شموها  تغيير  لثورة 
مدينة �شعودية. في هذه الأثناء كانت ال�شتجابة من المواطن 
والدينية  ال�شيا�شية  م�شتوياته  اختالف  على  نف�شه،  ال�شعودي 
المحاولت،  تلك  اأحبط  اإذ  وال�شعبية،  والجتماعية  والثقافية 
المواطن -  اأن  لول  ليحدث  يكن ذلك  لم  وواأدهــا في مهدها. 
ولي�ض رجل الأمن - هو الذي اأثبت خطاأ التف�شيرات والتحليالت 
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�شتحدث  اأنها  وظنوا  الخارج،  في  واأعاجم  �شّدقها عرب  التي 
على اأر�ض ال�شعودية ل محالة !!

تنبوؤات من الخارج:

التقارير الغربية التي ن�شرتها مراكز البحوث وو�شائل الإعالم 
عن تاأثير رياح الربيع العربي في ال�شعودية ات�شمت بال�شطحية 
في فهم الداخل ال�شعودي. فقد اتكاأت على م�شارين رئي�شين، 

كالهما بعيد عن القراءة المو�شوعية والواقعية لالأحداث:
�لم�سار �لأول: كان م�سدره ن�ساط قلة من ال�سعوديين في 
في  الجذري  بالتغيير   - يزالون  ول   - طالبوا  الذين  الخارج، 
الأن�شطة  من  اأو  ال�شعودية،  العربية  للمملكة  ال�شيا�شية  البنية 
الطائفية التي كانت تظهر بين حين واآخر في الجزء ال�شرقي 
تلك  بنت  الم�شدرين  هذين  اإلهامات  ومــن  ال�شعودية.  من 
اإلى  و�شلت  ثم  ال�شعودية،  في  يجري  ما  على  روؤيتها  التقارير 
يطالبون  كلهم  ال�شعوديين  اأن  مفادها:  هــي،  قررتها  نتيجة 
بالتغيير الجوهري في بالدهم. وهذه الروؤية المغلوطة ان�شحبت 
على التقارير العربية التي اعتمدت على التف�شير الغربي وروؤيته 

لأحداث الثورات العربية.
�لم�سار �لآخر الذي تبنته التقارير الغربية عن تاأثيرات ما 
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توظيف  هو محاولة  ال�شعودية،  في  العربي(  )الربيع  بـ  اأ�شمته 
الق�شايا المجتمعية القديمة لخدمة الراأي القائل بحتمية وجود 
ثورة في ال�شعودية، على غرار ما حدث في الدول العربية. وهذه 
المعنية  الدولية،  المنظمات  �شنويًا  تذكرها  التي  الق�شايا هي 
منها بحقوق الإن�شان على وجه الخ�شو�ض، مثل ق�شية المراأة، 
والتعليم، وحرية الراأي والتعبير، وغير ذلك من الق�شايا التي 
تمثل - في الروؤية العامة على الأقل - ق�شايا ثقافية اجتماعية 
خا�شة تختلف باختالف الأديان والثقافات، ولي�شت لها عالقة 
الخ�شبة  الأر�شية  مهدت  التي  الكبرى،  بالأ�شباب  مبا�شرة 

لنطالق الثورات العربية.

اإجابات عن ت�ساوؤلت:

القراءة الخاطئة للعالقة بين اأ�شباب قيام الثورات العربية 
واإرها�شات وجودها في ال�شعودية، تقود اإلى الدفع بحزمة من 
ح  وُتو�شّ الحقيقة،  ُتجلي  اأن  �شاأنها  ت�شاوؤلت من  الإجابات عن 
ال�شورة، وتقدم الواقع كما هو، ل كما ت�شوره فئة من النا�ض في 
الداخل اأو الخارج، وذلك اإ�شهامًا في تقديم المعلومة الحقيقية 
والمو�شوعية لكل من�شف يبحث عنها، في خ�شم ما يدور في 

العالم العربي من تغييرات.
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�لت�ساوؤلت �لتي تت�سمنها دفتا هذ� �لكتاب، هي:

ما الأ�شباب والبواعث التي قادت اإلى الثورات العربية؟	•
وفي �شوء الإجابة عن هذا الت�شاوؤل الرئي�ض، تنبني ت�شاوؤلت 

اأُخرى بين ما حدث هناك وما هو واقع هنا:
ما طبيعة العالقة بين الحكومة وال�شعب في ال�شعودية؟	•
الثورات 	• �شهدت  التي  ــدول  ال في  غيرها  عن  تختلف  وهــل 

ال�شعبية؟
ما اأ�ش�ض العالقة بين الحكومة وال�شعب في ال�شعودية، التي 	•

ل يعرفها الآخر؟
تلك ت�شاوؤلت من �شاأن الإجابة عنها اأن تقدم �شيئًا ذا بال، 
في  وال�شعب  الحكومة  بين  العالقة  طبيعة  معرفة  رام  لمن 
ُنظم  في  هو  وكما  اأنف�شهم،  ال�شعوديون  يراها  كما  ال�شعودية، 
مجتمعهم وواقعهم المعا�ض، وهي اإجابات ت�شاعد على محاولة 

التو�شل للفهم ال�شليم لما يحدث هنا، في ال�شعودية.
لكن، هل يكفي هذا؟

هل يكفي اأن نقدم الحقيقة لكل باحث عنها؟
اأو�شع مما قد ُيظن  اإلى مدى  العلمية تذهب  المحاولة  هذه 
مقاربة  يقدم  ل  مجرد،  تنظيري  فكري  )دفــاع(  محاولة  اأنها 
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في الإ�شالح. بل اإن )الإ�شالح( بمفهومنا نحن ال�شعوديين – 
ولي�ض بمفهوم منظري الثورة – هو مطلب للقيادة قبل اأن يكون 

مطلبًا لل�شعب.
ولذا نتقدم خطوة في �شوء الإجابة عن الت�شاوؤلت ال�شابقة 
َواأُ�ُش�ِشها،  وال�شعب  الحكومة  بين  العالقة  طبيعة  تبين  التي 
لن�شل اإلى ُلبَّ هذه المحاولة الفكرية وخال�شتها بطرح ال�شوؤال 

التالي:
ما جوانب الإ�شالح المرتجى ل�شمان اأمن المجتمع وا�شتقرار 

الدولة؟ وا�شتمرار رقيهما نحو الأف�شل.
ال�شيا�شية،  القيادة  لنداء  ي�شتجيب  منطقي،  �شوؤال  وهــو 
اإلى  الحاجة  ثم  ومن  والتطور،  النماء  �شرورات  مع  ويتناغم 
التغيير الذي يرجوه المجتمع، وذلك ل يتاأتى اإل بالإ�شارة اإلى 
الق�شور  مكامن  على  والــوقــوف  المرتجى،  الإ�ــشــالح  جوانب 

ها، وجوانب النق�ض ل�شتكمالها. ِل�شدِّ
الإجابات التي يجدها القارئ عن تلك الت�شاوؤلت كتبها نخبة 
من ذوي العلم والفكر والخبرة، من ال�شعوديين على اختالف 
وعربية،  اأجنبية  �شخ�شيات  معهم  واأ�شهمت  تخ�ش�شهم، 
اأن  فاختارت  قرب،  عن  المملكة  عرفت  و�شيا�شية،  اأكاديمية 
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تكتب لت�شارك في تقديم المعلومة ال�شادقة عن المملكة العربية 
ال�شعودية لمن يبحث عنها، في العالمين العربي والغربي على 

وجه الخ�شو�ض.

الهيئة ال�ست�سارية





الفصل األول
الثورات العربية.. األسباب والبواعث

�إق�ساء �ل�سريعة �لإ�سامية
�لف�ساد �لإد�ري و�لمالي

�لبطالة
غياب �لحريات �لم�سوؤولة

�لتنظيمات �ل�سيا�سية و�إرها�سات �لثورة
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اإق�ساء القيم والمقا�سد الإ�سالمية العليا
بال �لتليدي * 

مقدمة:

»الــثــورات  درا�ــشــة  حــاولــت  التي  المقاربات  تــعــددت  مهما 
المعرفية  والحقول  النظر،  ــا  زواي اختلفت  ومهما  العربية«، 
قبل  تدعو،  الحاجة  فاإن  الظاهرة،  هذه  لبحث  ا�شتعملت  التي 
المغامرة في اأي بحث من هذا النوع، اإلى االحتياط في التعامل 
قد  مت�شرعة،  قيم  اأحكام  اإ�ــشــدار  من  والتحفظ  الحدث  مع 
الم�شافة  اأن  ذلك  خطاأها.  الجارية  الأحــداث  تطورات  تظهر 

المغربي  المركز  في  باحث  الإ�شالمية،  وال�شوؤون  الفكر  مجال  في  وباحث  �شحفي   *
الدينية  والتيارات  الحركات  بدرا�شة  اهتمامات  له  المعا�شرة،  والأبحاث  للدرا�شات 
في الوطن العربي، �شدر له كتاب )العقل و�شوؤال النه�شة( )الإ�شالميون والعلمانيون 
وتدبير  والتحديات  ال�شعود  العربي:  والربيع  )الإ�شالميون  الممكن(  والتعاي�ض 

الحكم(. )المغرب(.

) 1 (
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الديناميات  تزال  ول  قريبة،  تزال  ل  الحدث  عن  تف�شل  التي 
ال�شيا�شية داخل البلدان التي عرفت الثورة تتدافع داخل الحقل 
الثورات مفتوحًا  ال�شيا�شي والجتماعي، ما يجعل م�شير هذه 

على كل الحتمالت.
غير اأن قرب الم�شافة، وعدم و�شوح الم�شهد ال�شيا�شي في 
الحقل  هذا  ترك  بال�شرورة  يعني  ل  العربي«  »الربيع  بلدان 
المعرفي خاليًا من اأي تاأطير نظري، كما ل يعني عدم خو�ض 
تجربة البحث عن مقترب تف�شيري، يحاول اأن يم�شك بالمعطيات 
والبيانات المتوافرة، ويبحث ال�شياقات ويقارن بينها، وير�شد 
ويحاول  ومخرجاتهم،  ال�شيا�شيين  الفاعلين  مدخالت  جدل 
نموذج  لبناء  الجتماعية؛  المقتربات  تقدمه  بما  ي�شتعين  اأن 
تف�شيري قادر على تقديم معرفة علمية بحقيقة الثورات العربية 

ومحدداتها واأ�شبابها.
التي  المقتربات  اأهــم  ر�شد  تحاول  البحثية،  المقالة  هذه 
نقاط االختالل  و�سنقف على  العربية،  الثورات  تف�سير  حاولت 
فيها، و�شنعمد اإلى الم�شاهمة في بناء معالم مقترب تف�شيري 
م�شتوحى من الخلفية الفكرية التي تتيحها النظرية المعرفية 

الإ�شالمية.
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مقاربات في تف�سير الثورات العربية:

تتعدد المقاربات التي حاولت تف�شير الثورة بح�شب الحقول 
الجتماع  علم  ال�شيا�شة،  )علم  اإليها  تنتمي  التي  المعرفية 
ال�شيا�شي، علم النف�ض ال�شيا�شي، النثروبولوجيا..(، وبح�شب 
البنائية  الــجــدلــيــة،  )الــمــاديــة  تطويرها  تــم  الــتــي  المناهج 
واأحيانًا  المختلفة...(  بت�شكيالتها  الأن�شاق  نظرية  الوظيفية، 
بح�شب الموقع الجتماعي والطبقي والإيديولوجي، الذي ينتمي 

اإليه الباحث.
المتعددة،  المناهج  وهذه  المعرفية،  الحقول  هذه  اأن  ومع 
تتيح اإمكانات مهمة لتقديم معرفة علمية بالثورات التي اندلعت 
في العالم العربي، اإل اأن علم الجتماع ال�شيا�شي، وباإقرار كثير 
من الباحثين، قد اأ�شيب ب�شدمة كبيرة)1(، ب�شبب عدم قدرته 
على التعاطي مع هذه الثورات، بله توقعها ومواكبة تفاعالتها 

وامتداداتها وا�شت�شراف م�شتقبلها)2(.

بالثورات  الجتماعية  العلوم  تتنباأ  لم  »لماذا  الحي:  عبد  تهامي  اأحمد  مقالة  انظر   )1(
اأكتوبر 2011م«، ومقال جاك قبانجي:  ال�شيا�شة الدولية العدد 186  العربية؟« في مجلة 
لعلم  العربية  المجلة  �شو�شيولوجية«  مقاربة  وم�شر؟  تون�ض  انتفا�شتا  فاجاأتنا  »لماذا 

الجتماع العدد 14 ربيع الأول 2011م.
العالم  يمثل  »ل  ال�شيا�شة:  علم  في  المغربي  المتخ�ش�ض  المودن  الحي  عبد  يقول   )2(
العلوم  اإلى  بالن�شبة  �شكلت  المنطقة  هذه  اإن  بل  الثورات.  لفهم  المثالي  الف�شاء  العربي 
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ومع اأن التراكم العلمي المطلوب في درا�شة الثورات العربية 
لم يح�شل بال�شكل الذي ي�شمح بفرز مقتربات علمية متباينة، 
ف�شنجتهد في ر�شم �شورة اأولية عن بع�شها بناء على اإ�شهامات 
قدمها بع�ض الباحثين، مع ت�شليط ال�شوء على اأوجه الق�شور في 
قدرتها التف�شيرية، معتمدين في ذلك على معايير الن�شحاب 
وال�شمول والطراد، التي تعد من اأهم المعايير التي تختبر بها 

القدرة التف�شيرية لأي مقاربة.
�أوًل: �لمقترب �لطبقي:

وهو المقترب التقليدي الذي اأطر ب�شكل نظري كثيف م�شاألة 
الثورة، ومحدداتها الطبقية، واآليات ال�شراع التي ت�شتعمل في 
بالدولة،  الثورة  الثورة، وعالقة  واأداة  الطبقي،  ال�شراع  اإدارة 
في  اللينينية  المارك�شية  اأ�شهمت  التي  المفاهيم  من  وغيرها 
اإنتاجها)1(. وتعتمد هذه النظرية على خطاطة وا�شحة، تجعل 
من الثورة ثمرة �شراع طبقي تقوم به الطبقة العاملة، وتنفذه 

ومجتمعاتها  وزعاماتها  الأنظمة  قدرة  لفهم  م�شدرًا  بداياتها  منذ  الحديثة  الجتماعية 
»الثورية  ورقة:  انظر  القائم«  ال�شتبدادي  النظام  اإنتاج  اإعادة  وعلى  ال�شتمرارية،  على 
العربية على �شوء نظريات الثورات والحتجاجات« اللقاء الدرا�شي المنظم بكلية الآداب 

والعلوم االإن�سانية الرباط بتاريخ 15 مار�ض 2011م.
)1( نذكر على �شبيل المثال كتاب الدولة والثورة - تعاليم المارك�شية حول الدولة ومهمات 

البروليتاريا في الثورة – دار التقدم مو�شكو.
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طليعة الثورة، التي يمثلها الحزب ال�شيوعي. وتقوم هذه الطليعة 
بتاأطير الن�شال الجماهيري، ونقل ال�شراع من بنيته الفوقية 
)ال�شراع  التحتية  بنيته  اإلــى  الأيديولوجي(  ال�شراع  )مــن 
الطبقي( وح�شمه بتولي الطبقة العمالية الحكم، وتقوي�ض بنية 

الدولة.
كل  في  التف�شيري  بالو�شوح  تت�شم  النظرية  هــذه  اأن  ومــع 
قوى  وتــفــاعــالت  ومــحــدداتــهــا،  اإرها�شاتها  ــورة،  ــث ال مــراحــل 
بعد  ما  اأو�شاع  ومعالجة  التاريخي،  الح�شم  ولحظة  ال�شراع، 
العالم  �شياق  اأنها في  اإل  الدولة،  وب�شكل خا�ض ق�شية  الثورة، 
في  نجمله  اأن  يمكن  كبير،  تف�شيري  بق�شور  تت�شم  العربي، 

العنا�شر الآتية:
للن�شال 	• ثورية موؤطرة  نتاج طليعة  الثورات لم تكن  اأن هذه 

ثورة  كانت  تمامًا  العك�ض من ذلك  واأنها على  الجماهيري، 
�شبابية من غير راأ�ض، تجاوزت الفاعل التنظيمي.

ولم 	• كبير،  ب�شكل  توارت  العاملة  للطبقة  الممثلة  القوى  اأن 
ت�شتطع اأن ترقى في العالم العربي اإلى قوى قادرة على اإدارة 
اللينينية،  المارك�شية  الأدبيات  في  ي�شمى،  ما  مع  ال�شراع 

بـالتحالف الطبقي الم�شيطر.
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المنتف�ض، 	• ال�شارع  عطف  ك�شب  في  ف�شلت  القوى،  هذه  اأن 
عائد  اإلــى  وتحوله  الثوري  العائد  ت�شتثمر  اأن  ت�شتطع  ولــم 
في  ف�شلها  بدليل  ال�شراع  في  موقعها  به  تح�شن  �شيا�شي، 

العملية النتخابية التي جرت في كل من م�شر وتون�ض)1(.
هذه العنا�شر تفقد المقترب الطبقي قدرته على التف�شير؛ 
الواقعة  على  النظرية  اأطـــره  وتحقق  ان�شحاب  عــدم  ب�شبب 

الجتماعية )الثورة(.
ثاأنياً: �لمقترب �لوظيفي �لبنائي:

لم تهتم الوظيفية البنائية في تقليعاتها النظرية والمنهجية 
هو  يكن  لم   – الرئي�ض  عيبها  بل  الأ�شا�شي-  فهمها  بالثورة، 
التغيير بقدر ما كان هو المحافظة على النظام، واإدارة التوتر، 
وتحقيق الأهداف والتكامل والتكيف)2( ولذلك عني اأرباب هذه 
النظرية بتجميع كم هائل من المعطيات والبيانات لفهم النظام 
ال�شيا�شي ككل، وربط كل ظاهرة جزئية بهذا الكل )الن�شقية(، 
مع تحديد الوظائف التي ت�شمن الحفاظ على ا�شتمرار النظام 

)1( ك�شفت نتائج العملية النتخابية في كل من م�شر وتون�ض تراجعًا كبيرًا للقوى الي�شارية 
وال�شيوعية.

)2( نذكر هنا على �شبيل المثال اإ�شهامات األموند وبار�شونز وديفيد اإي�شتون.
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ال�شيا�شي)1(.
�شمن هذا المقترب، ل يمثل الحراك ال�شعبي )اأو الثورة( 
التما�شك  على  طــارئــًا  �شيئًا  ال�شراع،  وجــوه  اأحــد  بح�شبانه 
حدوث  بتاتًا  يمنعان  ل  والن�شجام  فالتما�شك  الجتماعي، 
نظام  وجــود  يفتر�ض  �شراع  كل  »لأن  ال�شراعية؛  التفاعالت 
وبح�شب  اأ�شا�شيًا«)2(،  رهانًا  عليه  وال�شيطرة  مراقبته  تمثل  ما 
 - النظام  لتغيير  الوحيدة  الإمكانية  فاإن  واإي�شتون،  بار�شونز 
جزئيًا اأو كليًا - هو وقوع اختالل بين مدخالت النظام ال�شيا�شي 
ومخرجاته وعدم قدرته على تدبير هذا الختالل، ومن ذلك 
ال�شيا�شي  النظام  على  المطالب  زيــادة  عن  الناتج  الختالل 
ونق�ض التاأييد، الذي يوؤدي اإلى تناق�ض ال�شرعية وفقدانها)3(.

ومع اأن هذا المقترب الن�شقي، يوفر جملة من المفاهيم التي 
تعين على فهم الثورات العربية، ل�شيما ما يخ�ض الختالل في 
بوظائفه  القيام  على  قدرته  وعدم  ال�شيا�شي،  النظام  وظائف 

الجامعية  الموؤ�ش�شة   274  -270 المقارنة �ض  ال�شيا�شة  اأيب�شتمولوجيا  عارف  ن�شر   )1(
للدرا�شات والن�شر والتوزيع الطبعة الأولى 2002م.

الدكتور  تعريب  هارمان.  جاك  الجتماعية  النظرية  في  الجتماع  علم  خطابات   )2(
العيا�شي عن�شر �ض 95.

)3( فل�شفة الثورات �شلمان بونعمان مركز نماء للبحوث والدرا�شات �ض 40-41 الطبعة 
األأولى 2012م.
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الأهداف  وتحقيق  التوتر،  واإدارة  النظام،  على  المحافظة  في 
في  كلي  اأو  جزئي  تعديل  اإلــى  والحاجة  والتكيف،  والتكامل 
بنيته، اإل اأن عطبه الرئي�ض يتمثل في محاولته المحافظة على 
النظام، وتبرير ا�شتمراره. ولذلك، لم تزد المقتربات المتاأثرة 
ماك�ض  عند  ال�شرعية  مفهوم  ا�شتثمار  عن  الوظيفية  بالبنائية 
فيبر للوقوف عند حدود الختالل في وظائف النظام، ل�شيما 

ما يتعلق ب�شعف ال�شرعية اأو فقدانها.
ثالثاً: �لمقترب �لثقافي: 

معالم  انت�شار  �شرعة  ــاأويــل  ت اإلـــى  المقترب  هــذا  ويميل 
النتفا�شات والثورات العربية في اأقطار عربية كثيرة على اأنها 
نوع من التعبير الت�شامني بين ال�شعوب العربية؛ ب�شبب ا�شتراك 
في  التف�شير  هذا  ويركز  والدين،  اللغة  في  ال�شاحقة  الأغلبية 
المنظومة الثقافية/الرموزية الثقافية في التاأثير في �شلوكات 
هذا  اأن  غير  وال�شعوب)1(.  والمجتمعات  والجماعات  الأفــراد 
المقترب - مع قدرته على تف�شير �شلوك الت�شامن والتعاطف، 
يطور  لم  اأنه  اإل   - العربي  العالم  في  الثورات  امتداد  و�شرعة 

)1( انظر حوار عالم الجتماع التون�شي محمود الذوادي على موقع مركز نماء للبحوث 
والدرا�شات على الرابط:

 http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=7
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الثقافية  المنظومة  عنا�شر  يجعل  الــذي  بال�شكل  مفاهيمه 
الرمزية تف�شر اأ�شباب اندلع الثورة.

ر�بعاً: �لمقتربات �لو�سفية و�ل�سببية:

الحالة  وفرتها  التي  البيانات  تجمع  اأن  حاولت  التي  وهي 
اأ�شبابها  عند  وتقف  مراحلها،  وتر�شد  العربية(  )الــثــورات 
النظام  بفقدان  تتعلق  �شيا�شية  عوامل  كانت  �شواء  المبا�شرة، 
ال�شيا�شي ال�شرعية، اأو عوامل اجتماعية مرتبطة بتنامي م�شاعر 
مرتبطة  مركبة  بعوامل  اأو  ال�سعوب،  لدى  والحرمان  االإحباط 
بعدم قدرة النظام ال�شيا�شي على تلبية الحتياجات الأ�شا�شية 

لل�شعوب، ل�شيما في ظل اأزمات اقت�شادية.
وقد اعتمد عالم ال�شيا�شة الأمريكي لري دايموند جزءًا من 
هذا المقترب في مقالته التي ن�شرها في مجلة الفورين اأفيرز)1(، 
وذلك حين ح�سر اأ�سباب الثورة في »االإحباط المتزايد، والف�ساد 
اإذ  ال�شيا�شية«،  النظم  وانغالق  الجتماعي،  والظلم  والبطالة 
ال�شيا�شية،  النظم  �شرعية  وانعدام  الأ�شباب  هذه  بين  ربط 

)1( الموجة الرابعة اأو النطالقة الخاطئة؟ اأنظر المقالة على الرابط �شمن مجلة فورين 
اآفيرز :

http://www.foreignaffairs.com/articles/67862/larry-diamond/a-
fourth-wave-or-false-start
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متنبئًا بزوال �شرعية بع�ض النظم ال�شيا�شية، ك�شرعية النظام 
الليبي، وال�شوري، وال�شوداني، واليمني، وبحتمية الإطاحة بها 
توقع  نف�شه  الوقت  وفي  المقبلة،  القليلة  ال�شنوات  في  اأو  اليوم 
اأن ت�شتطيع نظم �شيا�شية اأخرى مثل النظام المغربي والأردني 
ال�شيا�شية  �شرعيتهما  ا�شتثمار  حالة  في  العي�ض  في  ال�شتمرار 

في اتجاه الإ�شالح الديمقراطي)1(.
وقد تواترت الدرا�شات والأبحاث العربية التي �شلكت الم�شلك 
اأخرى  وتــارة  ال�شتبداد،  في  تــارة  مركزة  التف�شير  في  نف�شه 
الفجوة  ات�شاع  في  اأخــرى  درا�شات  ركــزت  فيما  الف�شاد،  على 
ال�شيا�شي،  النظام  ا�شتجابة  و�شقف  ال�شعبية  النتظارات  بين 
ال�شكن،  ال�شغل،  )فر�ض  الجتماعي  الملف  يخ�ض  ما  ل�شيما 

ال�شحة....(.
اأنها ل تت�شم ب�شمة  اأن عطب هذه المقتربات الو�شفية  بيد 
ال�شمول والطراد، اإذ هناك دول عربية يوجد بها م�شتوى عال 
الذي  بال�شكل  فيها  يتفجر  لم  الو�شع  لكن  العوامل،  هذه  من 
تون�ض وم�شر، فالمغرب مثاًل، يعاني تفاقم ظاهرة  تفجر في 
الفقر،  اأحزمة  �شمن  الم�شنفين  عدد  تزايد  ومن  البطالة، 

)1( المرجع ال�شابق.
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وتون�ض،  الذي عرفته م�شر  نف�شه  الم�شير  اأنه لم يعرف  غير 
وهذا ما يدفع اإلى بحث المفارقات بين ال�شياقات، والمركبات 
التي تجعل هذه العوامل موؤدية للثورة في هذا ال�شياق، ومنتجة 

الإ�شالح في �شياق اآخر.
خام�ساً: فقد�ن �ل�سرعية �ل�سيا�سية كنموذج تف�سيري:

ال�شرعية  مفهوم  والأبــحــاث  الدرا�شات  من  كثير  ا�شتثمر   
ال�شيا�شية، وحاولت اأن تجعل منه نموذجًا تف�شيريًا لحالة الثورات 
اأنتجتها  التي  المفاهيم  من  جملة  ذلك  في  ووظفت  العربية، 
نظريات علم الجتماع ال�شيا�شي، وعلم النف�ض ال�شيا�شي بهذا 
ال�شلطة  ف�شل  اإلى  اأ�شا�شي،  ب�شكل  ال�شوؤال  وتوجه  الخ�شو�ض، 
ال�شيا�شية في المحافظة على �شرعيتها ال�شيا�شية، و�شمان ولء 

ال�شعب لها.
�ساد�ساً:توظيف مفاهيم ماك�س فيبر:

 بتوظيف مفاهيم ماك�ض فيبر تعك�ض حالة الثورات العربية 
عجز فعالية ال�شلطة ال�شيا�شية في تحقيق الرفاهية وال�شتقرار، 
كما تمثل في ال�شق المقابل، ف�شلها في بناء �شرعيتها ال�شيا�شية 
على اأ�ش�ض قانونية ت�شمن ثقة ال�شعب ور�شاه. وفي هذا ال�شدد، 
م�شر  في  الثورة  بين  ربطت  التي  الدرا�شات  نــدرج  اأن  يمكن 
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الأبحاث  اأي�شًا  ندرج  اأن  يمكن  كما  النتخابات،  في  والتزوير 
التي ربطت بين الثورة في تون�ض وف�شل النظام في تو�شيع دائرة 

المنتفعين في محيطه)1(.

�سابعاً:مفاهيم ميريلمان في علم �لنف�س �لجتماعي:

بتوظيف مفاهيم ميريلمان فاإن الثورات تعك�ض عجز النظام 
لدى  الإح�شا�ض  ير�شخ  اأن  وخطابه(  )بمبادراته  ال�شيا�شي 
ال�شعوب ب�شالحيته واأف�شليته مقارنة مع الخيارات البديلة. وقد 
تبنى هذه المقاربات كثير من الأبحاث التي تناولت، في اإطار 

و�شفي �شببي، مفهوم »فقدان الثقة« في النظام ال�شيا�شي.

ثامناً: مفاهيم عالم �ل�سيا�سة »ليب�ست«:

عجز  تمثل  العربية  الثورات  فاإن  ليب�شت  مفاهيم  بتوظيف 
النظم ال�شيا�شية عن تحقيق درجة مقبولة من النمو القت�شادي، 
و�شلطة هي  موؤ�ش�شات  يوجد من  ما  باأن  العتقاد،  ومن غر�ض 

الثورة في تون�ض هو �شيق القاعدة الجتماعية  اأ�شباب  اأن من بين  اأوليفي روا  )1( يرى 
التي ا�شتند اإليها النظام ال�شيا�شي، ومحاولة ح�شرها في دائرة اأ�شرته، وهو ما اأ�شعف 
�شرعية النظام ال�شيا�شي، وافقده القاعدة الجتماعية الم�شاندة. انظر مقاله: ثورة ما بعد 

الإ�شالميين بجريدة لوموند بتاريخ 12 فبراير 2011 على الرابط:
http://www.lemonde.fr/idees/article/201112/02//revolution-post-
islamiste_1478858_3232.html
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هذا  الدرا�شات  بع�ض  تبنت  وقد  للمجتمع)1(  والأنفع  الأ�شلح 
القت�شادية  الأزمــة  تداعيات  درا�شة  من  وانطلقت  المفهوم، 
تلبية  على  القدرة  وعدم  العربية،  القت�شادات  على  العالمية 
خ�شو�شًا  العربية،  لل�شعوب  المتزايدة  الأ�شا�شية  الحتياجات 
ندرج  اأن  يمكن  ال�شياق  هذا  وفي  الجتماعي)2(.  البعد  ذات 
اأي�شًا انعطافة بع�ض الأبحاث اإلى درا�شة ما ي�شمى بالحركات 

الجتماعية الحتجاجية في الوطن العربي)3(.
ومع اأن هذه المقاربات تقدم �شورة حقيقية عن العالقة التي 

)1( ال�شرعية ال�شيا�شية في الإ�شالم م�شادرها و�شوابطها، اإعداد عزام التميمي �ض 91
)2( يرى الدكتور عزمي ب�شارة اأن الثورة التون�شية قامت على خلفية اجتماعية )الخبز( 
مقاله:  انظر  الزمن،  في  والمتداد  التراكم  ال�شروريين:  النجاح  �شرطي  امتلكت  واأنها 
العربي  اأي�شًا  انظر   .2011 يناير   17 نت  الجزيرة  موقع  المجيدة  تون�ض  ثورة  ب�شدد 
ال�شديقي في مقاله بنف�ض الموقع : تون�ض خاطرة طريق نحو الديمقراطية ن�شر بتاريخ 

20 يناير 2011م.
)3( يرى الدكتور عبد الحي المودن في ورقته »اأنه ل يمكن ال�شتغناء عن �شو�شيولوجيا 
الحركات الحتجاجية عند معالجة الرجة الثورية العربية بحكم ما توفره من خبرات في 
البحث الميداني وتراكم نظري حول مو�شوع الحتجاج«. لكنه يرى اأن توظيفها في فهم 
تنتمي  اأنظمة �شلطوية  الأخيرة في ظل  تبلور هذه  العربية يتطلب اعتبار �شياقات  الرجة 
للعالم الثالث، تمار�ض في معظمها اأول مرة تجربة الحتجاج ال�شلمي ورفع مطالب غير-

�شوء  على  العربية  »الثورية  ورقة:  اأنظر  ثورية،  ذات حمولت  راديكالية  و�شعارات  مادية 
نظريات الثورات والحتجاجات« التي �شارك بها في اللقاء الدرا�شي المنظم بكلية الآداب 

والعلوم االإن�سانية الرباط بتاريخ 15 مار�ض 2011م.
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تربط بين ال�شعوب والأنظمة ال�شيا�شية في الدول، التي عرفت 
اأنها  اإل  فقدانها،  اأو  ال�شرعية  ب�شعف  تت�شم  والتي  الثورات، 
بديناميات  عالقتها  في  الثورية  اللحظة  دقيق  ب�شكل  تف�شر  ل 
ال�شرعية، اأي: اأن هذه المقتربات ل تحدد بال�شبط متى تنعدم 
ال�شرعية؟ ومتى ت�شعف؟ ومتى تح�شل فيها مجرد اأزمة؟ ومتى 
يكون للنظام ال�شيا�شي القدرة على احتواء هذه الأزمة؟ ومتى 
ل ي�شل م�شتوى ال�شرعية اإلى الدرجة الموجبة للثورة؟ ل�شيما 
لأ�شباب  درا�شتها  في  ركزت  التي  الدرا�شات  بع�ض  هناك  واأن 
الثورة في الأجوبة التي قدمتها النظم ال�شيا�شية في التعامل مع 
اأن تجعل من جوابها  الحراك، وكيف ا�شتطاعت بع�ض النظم 
اإ�شالحية  مبادرات  طرحها  عبر  لل�شرعية  اإ�شافيًا  م�شدرًا 

ا�شتباقية )1(.
 قدمت لنا �لمقاربات �ل�سابقة خا�سات مفيدة نحتاج �إلى 

�أن نلخ�سها في �لآتي:
�شرعية 	• اأزمة  في  يدخلها  لالأنظمة  ال�شيا�شي  النغالق  اأن   

حتى  التناق�ض  فــي  تــاأخــذ  ال�شرعية  هــذه  واأن  �شيا�شية، 
ال�شرعية  اأزمة  واأن  �شرعيتها،  كل  ال�شيا�شية  ال�شلطة  تفقد 

)1( انظر مقالة لري دايموند ال�شابقة » الموجة الرابعة اأم النطالقة الخاطئة؟«
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الإق�شاء  �شيا�شة  في  ال�شيا�شية  ال�شلطة  اأمعنت  كلما  تتعقد 
والتهمي�ض للقوى ال�شيا�شية والجتماعية.

اأن تنامي م�ساعر االإحباط والحرمان من الو�سع االجتماعي 	•
المتاأزم اأمام انعدام اأي �شيا�شات قادرة على تلبية النتظارات 
ال�شعبية يدخل ال�شلطة ال�شيا�شية في حالة اأزمة �شرعية، واأن 
هذه الأزمة تاأخذ في الت�شاع اإلى اأن تفقد ال�شلطة ال�شيا�شية 
قدرتها عل �شبط الحركات الجتماعية الحتجاجية، التي 
النظام  ي�شتهدف  ثــوري  عمل  اإلــى  تدريجي  ب�شكل  تتحول 

ال�شيا�شي.
اأن �شعف القاعدة الجتماعية لالأنظمة ال�شيا�شية، وت�شييق 	•

الف�شاد  دائــرة  من  يو�شعان  محيطها  في  المنتفعين  دائــرة 
وال�شتبداد، ويعر�ض �شرعية ال�شلطة ال�شيا�شية لالهتزاز.

خ�شو�شًا 	• وقيمها،  وهويتها  ال�شعوب  بكرامة  ال�شتهانة  اأن 
يتاأخر  قد  �شعبية  فعل  ردات  عنه  تنتج  ما  غالبًا  الدينية، 
اأخذت  اإن  ل�شيما  قوية،  تكون  لكنها  الزمن،  عبر  مفعولها 

طابعًا �شيا�شيًا واجتماعيًا.
اأن ا�شت�شهال الأو�شاع القت�شادية وتداعياتها الجتماعية، 	•

تحل  ا�شتباقية  بمبادرات  ال�شيا�شية  الأنظمة  قيام  وعــدم 
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م�شكلة الفجوة بين النتظارات ال�شعبية والمنجزات المتاحة 
يعر�ض النظم ال�شيا�شية لأزمة �شرعية تاأخذ في ال�شتفحال، 

كلما عجزت النظم ال�شيا�شية عن ا�شتعادة المبادرة.
والخال�شة، اأنه يمكن اأن نخت�شر خال�شات هذه المقتربات 
بين  القائم  التعاقد  نهاية  ثمرة  هي  العربية  الثورات  كون  في 

ال�شلطة ال�شيا�شية وال�شعوب. ذلك التعاقد الذي يت�شمن:
الوفاء بالمقت�شيات التي اعتمدت عليها ال�شلطة ال�شيا�شية في 	•

بناء �شرعيتها التاأ�شي�شية، �شواء كانت ثورية اأو د�شتورية...
�شرعيتها 	• ا�شتمرار  يقت�شيها  الــتــي  اللــتــزامــات  تحقيق 

ال�شيا�شية ومنها الملف الجتماعي بكامل ثقله.

الــثــورات  ظــاهــرة  لفهم  اإ�سالمية  مقاربة  اأجــل  مــن 
العربية:

اعتماد  في  الختالل  اأوجه  على  ال�شابق  المحور  في  وقفنا 
بع�ض المقتربات المنهجية في تف�شير ظاهرة الثورات العربية، 
على  وت�شاعد  تعين  مهمة  مفاهيم  توفر  كانت  واإن  اأنها،  وبيّنا 
نموذج  تقديم  على  قــادرة  غير  تبقى  اأنها  اإل  الفهم،  عملية 
الظاهرة،  حيثيات  جميع  على  النظرية  اأطره  تتحقق  تف�شيري 
ويت�شم ب�شفة ال�شمول والتعميم، اأي: اأنه يف�شر كل الحالت، ول 
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يخ�ض حالة واحدة، واأنه يت�شم بخا�شية الطراد، اأي: اأنه متى 
تحققت الأ�شباب، فاإنها تنتج بال�شرورة النتائج نف�شها من غير 

ا�شتثناء.
 ومما يزيد يقينًا في ق�شور هذه المقاربات اأنها وقفت عند 
اأ�شباب الظاهرة، ولم تتنبه اإلى العالقة المفتر�شة بين نتائجها 
واأ�شبابها، ل�شيما الحالت التي تفجرت فيها الثورة تميزت في 

مرحلة ترتيب و�شعها النتقالي ب�شمتين اثنتين:
تنطلق  التي  الإ�شالمية  التيارات  ب�شعود  وترتبط  �لأول��ى: 

المرجعية  داخــل  من  اجتهادها  من  واختياراتها  روؤيتها  في 
الإ�شالمية.

و�ل�سمة �لثانية: تراجع كبير للقوى العلمانية والي�شارية في 

العملية النتخابية.
بع�ض  �شجلتها  الــتــي  المت�شرعة  للمالحظات  فخالفًا   
اإيذانًا  العربية  الــثــورات  في  راأت  التي  الغربية،  الدرا�شات 
ويبعد  العلمانية،  بــالــ�ــشــعــارات  يــوؤمــن  جــديــد  جيل  بميالد 
ول  بالإيديولوجية،  يهتم  ول  خطابه،  من  الدينية  المفردات 
يكترث بق�شية الدعوة اإلى اهلل بقدر ما يهمه اأن يرفع �شعارات 



33

 الحكومة والشعب
في السعودية

ملمو�شة وبراغماتية)1( فقد اأظهرت نتائج العملية النتخابية 
في كل من تون�ض، والمغرب، وم�شر، اأن هذا الجيل هو اأكثر 
الت�شاقًا بق�شية الهوية والمرجعية الإ�شالمية، بدليل ت�شويته 
على القوى الإ�شالمية الحركية وال�شلفية، ما يعني اأن المعطى 
الهوياتي والمرجعي ل ينبغي اأن يغيب عند اأي مقترب تف�شيري، 
في  وحا�شمًا  وا�شحًا  كان  الديني  البعد  ح�شور  اأن  خ�شو�شًا 

هذه الثورات)2(. 
الثورات  كــون  من  اأوليفي،  اإليه  ذهــب  ما  اأن  والحقيقة،   
كبير  فيه تجاهل  اإطار حقل علماني �شرف،  تمت في  العربية 
للدور الكبير الذي قام به مفكرو الإ�شالم، الذين ا�شتغلوا على 
مدى اأزيد من عقدين من الزمن لإزالة الخ�شومة بين الإ�شالم 
والديمقراطية. ومن ثم فالمطالب التي كان ال�شباب يطالبون 
في  لالإ�شالم  الجديدة  النظرة  �شوى  اآخــر  �شيئًا  تكن  لم  بها، 
وال�شتقالل  والكرامة  الحرية  تجعل  التي  المق�شدية،  �شيغته 
اأوليفي  يراه  ما  اأن  يعني  ما  وهو  الإ�شالم.  في  عالية  مقا�شد 

 12 بتاريخ  الفرن�شية  لوموند  جريدة  الإ�شالميين،  بعد  ما  ثورة   « روا  اأوليفي  مقال   )1(
فبراير 2011.

)2( ن�شير في هذا ال�شياق اإلى الدور الثوري ليوم الجمعة، والدور الذي قام به التاأطير 
الديني في توجيه الثورة وتر�شيد م�شالكها.
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الجيل  عند  هــي  علمانيًا،  حقاًل  اأو  علمانية،  �ــشــعــارات  روا 
الجديد المفجر للثورات عناوين اإ�شالمية بارزة �شمن الروؤية 

المق�شدية لالإ�شالم.
الجانب  بفاعلية  المرتبطة  الجوهرية  المالحظة  هــذه 
الهوياتي والمرجعي في هذه الثورات تدفع اإلى طرح عدد من 

الأ�شئلة المت�شابكة: 
 اأين كان موقع الدين في هذه الثورات؟
 وهل كان اإق�شاوؤه اأحد عوامل الثورة؟ 

وما عالقة الدين ببقية العوامل التي تم ب�شطها في المقاربات 
ال�شابقة؟ 

اأكثر  علمية  معرفة  يقدم  الــذي  التف�شيري  النموذج  ومــا 
بالثورات العربية؟

الأولية  المقدمات  و�شع  الأ�شئلة  الجواب عن هذه  يقت�شي   
الآتية:
اأن المق�شود بالدين هنا لي�ض ال�شورة المرجعية التاأ�شي�شية 	•

الجيل  بها  يتمثل  التي  ال�شورة  به  المق�شود  ولكن  للدين، 
الجديد هذا الدين.

 اأن التمثالت التي يحملها جيل الثورة عن الدين هي وليدة 	•



35

 الحكومة والشعب
في السعودية

اجتهاد مفكري الإ�شالم لعقود من الزمن في بيان مقا�شد 
والعدالة  الديمقراطية  مع  تناق�شها  وعــدم  الكلية،  الدين 

الجتماعية والحرية والكرامة الإن�شانية.
اأن ال�شورة البراغماتية العملية التي ا�شتقرت في ذهن جيل 	•

الثورة عن الإ�شالم، هي تلك التي تجعل العالقة بين ال�شلطة 
ال�شيا�شية وال�شعب محكومة بمعادلة الديمقراطية والحرية 
الجتماعية  العدالة  وتحقيق  الحقوق  و�شمان  �شيا�شيًا، 

اجتماعيًا، وتحقيق الرفاه وال�شتقرار اقت�شاديًا واأمنيًا.
وعمومًا، فاإن ال�شورة التي ا�شتقرت في ذهن الجيل الجديد 
التي  ال�شلطة  لي�شت  هي  الإ�شالم،  في  ال�شيا�شية  ال�شلطة  عن 
ت�شتمد �شرعيتها من الدين، وتلزم الرعية بالطاعة في المن�شط 
النظرية  من  يتجراأ  ل  جــزء  هــذا  اأن  مع  لقراراتها،  والمكره 
اأخرى  �شورة  ذهنه  في  تركبت  واإنما  الإ�شالم،  في  ال�شيا�شية 
مختلفة �شاهمت جهود علمية كثيرة في بلورتها، منها ما يتعلق 
بوظائفها،  يتعلق  ما  ومنها  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  �شرعية  باأ�ش�ض 
ومنها ما يتعلق بعالقتها بالثروة، ومنها ما يتعلق باآليات تدبيرها 

ال�شلطة.
الجيل  فقدان  تجليات  اإحــدى  العربية  الثورات  تكون  فهل 
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الجديد ل�شورة هذه ال�شلطة ال�شيا�شية في الأنظمة ال�شيا�شية 
التي تمت الثورة عليها ؟ اأم تكون اأحد مظاهر اإق�شاء ال�شريعة 

في م�شمونها ال�شيا�شي من الحياة ال�شيا�شية العربية؟
مداخل،  خم�شة  الإ�شكالي  ال�شوؤال  هذا  مع  للتعاطي  نقترح 
الذي  التف�شيري،  للمقترب  اأ�شا�شية  اأر�شية  تقدم  اأن  يمكن 

�شنطوره في هذه المحاولة:
عند 	• ا�شتقر  الذي  بالمفهوم  ويرتبط  �لمفهومي:  �لمدخل 

القواعد  و  ال�شيا�شية في الإ�شالم،  ال�شلطة  الثورة عن  جيل 
المعيارية التي توؤ�ش�ض عليها �شرعيتها ال�شيا�شية، وال�شيا�شات 

الر�شيدة التي ت�شمن بها ا�شتمرار هذه ال�شرعية. 
عند 	• ا�شتقر  الــذي  بالفهم  ويرتبط  �لمقا�سدي:  �لمدخل 

لي�ض  الإ�شالمية،  لل�شريعة  الكلية  المقا�شد  الثورة عن  جيل 
في �شيغتها الحفاظية فقط)1(، واإنما في �شيغتها التجديدية 
التي انفتحت على مق�شد الحرية، ومق�شد العدل، ومق�شد 

ال�شاطبي  الإمام  قدمه  الذي  النظري  التاأ�شي�ض  الحفاظية،  بال�شيغة  المق�شود   )1(
لمقا�شد ال�شريعة، وتحديدًا �شياغته للمقا�شد ال�شرورية الخم�ض: حفظ الدين، وحفظ 

النف�ض، وحفظ العقل، وحفظ الن�شل، وحفظ المال.
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الحفاظ  ومق�شد  الحقوق)2(،  رعاية  ومق�شد  ال�شورى)1(، 
على نظام الأمة)3( وغيرها من المقا�شد الكلية  في الإ�شالم. 
فهذه المقا�شد التي اجتهد العلماء القدامى)4( والمحدثون)5( 
والمعا�شرون)6( في اإ�شافتها اإلى كليات ال�شريعة الإ�شالمية، 
تحدد جزءا من ال�شورة التي ارت�شمت في ذهن جيل الثورة 
عن القيم الأ�شا�شية، التي اأ�شبحت محددًا حا�شمًا ل�شرعية 

ال�شلطة ال�شيا�شية.
 �لمدخل �لمعياري �لتاريخي: ويرتبط بالتمثالت الذهنية 	•

تلك  ال�شيا�شية.  ال�شلطة  دور  عن  الثورة  جيل  يحملها  التي 
واالرتباط  االأم��ة  ه��ذه  اإل��ى  االنتماء  �ساهم  التي  التمثالت 
بتاريخها وخبرتها الح�شارية، وب�شكل خا�ض تجربة الحكم 
المخيال  في  المعيارية  �شورتها  �شناعة  في  فيها،  الر�شيد 

)1( انظر كتاب نحو تفعيل مقا�شد ال�شريعة للدكتور جمال الدين عطية من�شورات المعهد 
العالمي للفكر الإ�شالمي الطبعة الثانية 2009م.

)2( انظر كتاب ال�شيا�شة ال�شرعية في اإ�شالح الراعي والرعية ل�شيخ الإ�شالم ابن تيمية
النظام  كتابه  اأي�شًا  وانظر  عا�شور  بن  الطاهر  الإ�شالمية  ال�شريعة  مقا�شد  انظر   )3(

الجتماعي في الإ�شالم. 
)4( مثل �شيخ الإ�شالم ابن تيمية، 

)5( مثل ال�شيخ الطاهر بن عا�شور في كتابه مقا�شد ال�شريعة.
)6( مثل ال�شيخ يو�شف القر�شاوي وال�شيخ محمد الغزالي وال�شيخ اأحمد الري�شوني.
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جيل  تمثل  فــي  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  فلي�شت  الجتماعي. 
تقوم  التي  ال�شلطة  �شوى  الجتماعي،  مخياله  وفي  الثورة 
بالعدل،  وتحكم  والأمانات،  الحقوق  وترعى  ال�شورى،  على 

وتوؤ�ش�ض لقت�شاد الت�شامن)1(.
جيل 	• بت�شور  يرتبط  الذي  �لوظيفي:  �لتعاقدي  �لمدخل 

وال�شعب،  ال�شيا�شية  ال�شلطة  بين  العالقة  لطبيعة  الثورة 
التعاقد.  ال�سلطة بمقت�سى هذا  التي تناط بهذه  والوظائف 
واإذا كانت كتب القدامى ف�شلت في هذه الم�شائل، وح�شرت 
الوظائف الدينية والوليات المدنية، التي ت�شطلع بها دولة 
في  بــدورهــا  اأ�شهمت  المعا�شرين  كتب  فــاإن  الــخــالفــة)2(، 
في  المعيارية  ال�شيا�شية  ال�شرعية  لأ�ش�ض  الدقيق  التحديد 

الإ�شالم، ووظائف ال�شلطة ال�شيا�شية)3(.

الرا�شدة  التي خلفتها دولة الخالفة  الم�شرقة،  المعيارية  والنماذج  ال�شور  )1( ل تغيب 
باختالف �شورها عن المتخيل الجتماعي لأبناء الأمة الإ�شالمية.

)2( ح�شر الإمام الماوردي وظائف الإمام في ع�شر، وتابعه في ذلك الإمام الفراء، وميز 
اأ�شماه  وما  الدينية  الوظائف  بين  الرا�شدة  الخالفة  ابن خلدون في مقدمته في وظائف 
بالخطط الخالفية اأو الخطط الملوكية ال�شلطانية التي ترتبط برعاية الخلق في العمران 
اأهلها  اإلى  الأمانات  اأداء  في  العادلة  ال�شيا�شة  تيمية جماع  ابن  الإمام  ولخ�ض  الب�شري، 

والحكم بالعدل.
)3( حدد ال�شيخ يو�شف القر�شاوي في كتابه من فقه الدولة في الإ�شالم ثمانية معالم 
للدولة الإ�شالمية )مدنية مرجعيتها الإ�شالم، دولة عالمية، دولة �شرعية د�شتورية، دولة 
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التثاقف 	• عملية  بمفاعيل  ويرتبط  �ل��ح�����س��اري:  �ل��م��دخ��ل 

وتفجر  التكنولوجي  التطور  عملية  اأن  ل�شيما  الح�شاري، 
حدود  اأق�شى  تتيح  اأ�شبحت  الت�شالية  المعلوماتية  الثورة 
النك�شاف. وهو ما �شمح لجيل الثورة اأن يب�شر طبيعة ال�شلطة 
واأ�شكال  واأ�ش�ض �شرعيتها ووظائفها،  الغرب،  ال�شيا�شية في 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  ويقي�ض  ال�شلطة،  على  ال�شلمي  التداول 
في بلده اإلى ذلك)1(، ويتطلع اإلى بناء �شلطة �شيا�شية تتمتع 

بالموا�شفات نف�شها.
تجتمع هذه المداخل الخم�شة، لتبني �شورة مكتملة عن ال�شلطة 
ال�شيا�شية في متخيل جيل الثورة، وتح�شر هذه ال�شورة في وعي 
الوفاق  يتطلب  عندما  اإل  ت�شمر  ول  وخطابه،  وفعله  الجيل  هذا 

الحقوق  ودولة  لل�شعفاء،  حماية  ودولة  جباية،  دولة  ل  هداية  دولة  ك�شروية،  ل  �شورية 
والحريات، ودولة المبادئ والأخالق ( يراجع ف�شل معالم الدولة التي يبنيها الإ�شالم.

)1( في كتابه ال�شورى في معركة البناء، تناول الدكتور اأحمد الري�شوني ق�شية الديمقراطية 
واآليات الرقابة الموؤ�ش�شية في الغرب �شمن مبحث �شمن القتبا�ض والمالءمة، يقول: »فاإذا 
كانت الموازين الدقيقة، اأو الموازين بالق�شط، اأو الق�شطا�ض الم�شتقيم، قد اأ�شبحت رمزًا 
للعدل وعالمة عليه وو�شيلة اإليه، حتى عبر القراآن الكريم باللفظة الرومية نف�شها، فكذلك 
قد اأ�شبحت الديمقراطية رمزًا للتخل�ض من ال�شتبداد وال�شتئثار، ورمزًا لإ�شراك النا�ض 
العدل  تتحرى  اأنظمة دقيقة محكمة  وفق  وممثليهم  واختيار حكامهم  �شوؤونهم،  تدبير  في 
بع�ض  عن  نعبر  اأن  المفيد،  من  بل  مانع،  فال  الأقل،  على  الإمكان  حدود  في  والم�شاواة 

مقا�شدنا في اإقامة ال�شورى وتنظيمها بكلم الديمقراطية« �ض 166 دار الرازي الطبعة 1.
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اإذ  الم�شمون)1(  في  ولي�ض  اللغة  في  �شكليًا  تغييرًا  الجتماعي، 
التي  العناوين  تت�شمن  ال�شريعة  مقا�شد  اأن  على  حا�شل  التفاق 
رفعتها الثورات العربية، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والعدالة.

من  تح�شلت  التي  للخال�شات  وا�شت�شحابًا  العتبار،  لهذا 
ناتج المقتربات العلمية الدار�شة للربيع العربي، يمكن اأن ننتهي 
ال�شيا�شية،  �شرعيتها  اأ�ش�ض  ال�شيا�شية  النظم  فقدان  اأن  اإلى 
وعجزها عن تجديدها، وابتعادها عن ال�شورة المعيارية لل�شلطة 
ال�شيا�شية في الإ�شالم، واإخاللها بتحقيق مقا�شد الإ�شالم في 
المتمثلة  ال�شيا�شية  وظائفها  في  وتفريطها  والحكم،  ال�شيا�شة 
في تحقيق العدل والكرامة الإن�شانية و�شمان الحقوق، وت�شبب 
النظم  وبين  بينها  �شحيقة  هوة  خلق  في  ال�شيا�شية  ممار�شتها 
ال�شيا�شية في الغرب على م�شتوى الحكامة وتدبير الحكم، وما 
ترتب عن ذلك من انهيار �شرعيتها ال�شيا�شية، وعجزها الكامل 
للمواطنين،  العي�ض الكريم  تلبي �شرورات  اإنتاج �شيا�شات  عن 
تحقيق  ب�سرط  وفائها  عدم  بحكم  الدولي  االإ�سناد  وفقدانها 

)1( النتقادات التي توجه في العادة اإلى ق�شية تطبيق ال�شريعة ترجع بالأ�شا�ض اإلى خلية 
�شيا�شية توؤطر التوجهات العلمانية، التي تحاول اأن ت�شيع ت�شورًا خا�شًا لل�شريعة الإ�شالمية، 
حيث تجتهد في ح�شر دللتها في جانب العقوبات والحدود مع اإق�شاء الفهم التجديدي 
لل�شريعة القائم على رعاية المقا�شد الكلية والقيم الإ�شالمية، منها قيمة العدل والم�شاواة 

والحرية والكرامة ورعاية الحقوق وال�شورى وغيرها من القيم العالية.
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االأمن واال�ستقرار، كل ذلك اأنتج حالة من الحرمان واالإحباط 
التي تعاظمت في اأو�ساط ال�سعب، واأنتجت حراكًا �سعبيًا �سرعان 
م�شتهدفا  ال�شيا�شي  بعده  اإلــى  الجتماعي  بعده  من  تحول  ما 

بالأ�شا�ض بنية النظام ال�شيا�شي ورموزه.
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الخاتمة

الذي  الخم�شة،  المداخل  مقترب  تفعيل  نتائج  على  بناًء   
محددات  ندرج  اأن  يمكن  البحثية،  المقالة  هذه  في  اقترحناه 
محاور  �شمن  المختلفة،  المقتربات  اإليها  انتهت  التي  الثورة 
نظرية تنطلق من كون اإق�شاء القيم والمقا�شد العالية لالإ�شالم 
في نظام الحكم وال�شيا�شة اأحد اأهم الأ�شباب في �شناعة الربيع 

العربي. هذه المحاور يمكن اإجمالها فيما يلي :
تنكر  عــن  بــالــ�ــشــرورة  نــاتــج  ال�شيا�شية  ال�شرعية  فــقــدان 
ال�شلطة ال�شيا�شية لالأ�ش�ض المعيارية التي قامت على اأ�شا�شها 
بمقت�شيات  الإخالل  ناتجًا عن  يكون  اأن  يمكن  كما  �شرعيتها، 
اأطرته ال�شريعة  التعاقد ال�شيا�شي بين الراعي والرعية، الذي 

الإ�شالمية.
الحقوق  رعاية  في  بوظائفها  ال�شيا�شية  ال�شلطة  واإخــالل 
بالعدل،  ال�شورى، والحكم  واإقامة  الفقراء وال�شعفاء،  وحماية 
العدالة  وتحقيق  لل�شعوب  الإن�شانية  الكرامة  على  والحفاظ 
الجتماعية، كل ذلك ناتج عن تغييب للمقا�شد الكلية لل�شريعة 

الإ�شالمية.
في  له  التمكين  اأو  الف�شاد،  في  ال�شيا�شية  ال�شلطة  و�شلوع 



43

 الحكومة والشعب
في السعودية

تغييب  وجوه  اأحد  هو  ال�شيا�شي،  القرار  و�شناع  الإدارة  دوائر 
القيم الإ�شالمية الهادية للم�شاركة ال�شيا�شية في الإ�شالم.

مكونات  وتهمي�ض  ال�شيا�شي،  والنغالق  بالقرار،  وال�شتئثار 
المجتمع واإق�شاوؤها من دائرة الختيار اأو الم�شاركة اأو الن�شح، 

هي اأوجه تغييب ال�شيا�شة الر�شيدة في الحكم في الإ�شالم.
الحراك  من  حالة  واأنتجت  ت�شافرت،  التي  العوامل  فهذه 
ال�شعبي الثائر في خال�شة اأمرها، لي�شت اإل تجليًا من تجليات 
مجال  تاأطير  عن  ال�شيا�شية  قيمها  واإق�شاء  ال�شريعة  تغييب 

ال�شيا�شة وتدبير الحكم.
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الف�ساد الإداري والمالي
�أدو�رد �سو�رز *

التغيير؛ نظرًا  والم�شبب في قرع طبول  ال�شبب  اآثار  ت�شتمر 
لأننا ن�شهد مو�شمًا �شيا�شيًا جديدًا في كثير من الدول العربية. 
وقد حدد الكاتب �شلطان العي�شى ثالثة اأنواع رئي�شة من الف�شاد 

في العالم العربي:
المرور 	• �شرطة  رجل  بر�شوة  يرتبط  الذي  ال�شغير،  الف�شاد 

ب�شاأن مخالفة مرورية.

مرا�شل �شحافي، ومحرر اأخبار اإذاعية. كتب في العديد من ال�شحف والمطبوعات   *
 U.S.S. Leyte وعمل مرا�شل اأخبار من على متن حاملة الطائرات يو ا�ض ا�ض ليت
غير عمله ليلتحق بمجال عمليات التاأمين التجاري واإدارة المخاطر. تقلد عدة منا�شب 
قيادية في هذا المجال. عمل ع�شوًا في مجل�ض اإدارة �شركة الموؤّمن الأمريكي. وع�شوًا 
لجنة  في  ع�شوًا  وكذلك  الحكومية،  اأريزونا  بجامعة  الدرا�شية  للمنح  مجل�شين  في 

برامج المنح المحلية والدولية. )اأمريكا(.

) 2 (



45

 الحكومة والشعب
في السعودية

وا�شع 	• ــه  لأن نــظــرًا  اأعــلــى؛  م�شتوى  تاأثير  ــى  اإل يرقى  الثاني 
النطاق، ويوؤثر اأو يف�شد اقت�شاديات كثير من البلدان التي 
ال�شكلية  تلك  وت�شاهد  الف�شاد.  النوع من  فيها هذا  يمار�ض 
كجزء من عقود وخدمات كبيرة وذات قيمة عالية، وب�شائع 
بين الحكومة اأو موظفي الدولة وكبار قادة الأعمال التجارية 
اأو ال�شركات. ويمكن القول اإن كثيرًا من الدول متورطة في 
الممار�سات  تلك  واأن  الم�سكلة،  تلك  وتعاني  الن�ساط،  هذا 
والدول  الأوروبي،  والتحاد  الأمريكتين،  في  وجودها  يمكن 
ال�شحف  اأن  ويت�شح  العالم.  من  اأخــرى  ودول  الآ�شيوية، 
اليومية تك�شف بع�شًا من تلك الممار�شات، وتندفع ب�شرعة 
البارزة،  الرئي�شة  العناوين  في  الأحــداث  تلك  ــراز  اإب نحو 
التي  الكثيرة  المعامالت  المعروفة هي  الجوانب غير  ولكن 

لم يك�شف عنها النقاب بعد.
اإليه بالف�شاد ال�شيا�شي، وهو من 	•  النوع الثالث هو ما ي�شار 

من  كثير  في  القت�شادية  ال�شحة  تــوؤرق  التي  الم�شكالت 
يتعلق  فيما  كبيرة  عناية  لقيت  اأنها  الموؤكد  ومــن  الــدول، 

بالبلدان العربية.
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اإن ق�شية تحديد الف�شاد من الممار�شات التي تتعلق بعامة 
والقطاع  والقت�شاديات  الدولة  تدخل  تتناول  والتي  ال�شعب، 
غيرها.  وكثير  المنوعة،  اأو  المرئية  وال�شفافية  والعقود  العام 
وتعد جوانب الحتيال والر�شوة المبا�شرة وال�شمنية، والبتزاز 
للعالقات  الــوا�ــشــح  التعقيد  مــن  جـــزءًا  كــثــيــرة،  ــان  اأحــي فــي 
والأهداف. ونحن ن�شهد حقيقة ما يقع في عالم عربي يثور فيه 
الم�شبوهة،  وممار�شاتها  حكوماتهم  على  ويتمردون  مواطنوه، 
وتقدم م�شر وتون�ض واليمن ولبنان والعراق واأفغان�شتان وليبيا 
بع�شًا من الأمثلة الجلية، التي حدثت موؤخرًا لحركات نا�شئة، 
يكون فيها الف�شاد كلمة الغ�شب ال�شائعة، وحيث ي�شبح الت�شتر 
الممار�شة  ولي�ض  القانون  هو  الحكوميين  الم�شوؤولين  قبل  من 
ال�شاذة، واأ�شبحت النتفا�شات والثورات اأكثر �شعبية في البالد 
العربية المتورطة، واأ�شبح الوعي الجتماعي هو ال�شالم، عبر 
التفاعل الن�شط ل�شبكة الإنترنت، الذي ُي�شير ويدفع الجماهير 
للثورة والمعار�شة والحتجاج. ويطالب الو�شع الراهن بالتغيير 
والإ�شالح من النوع الذي يقود اإلى ال�شفافية والحكم، ولكن هما 
بمثابة الختبار الكبير، و�شوف يكونان من المهام ال�شاقة التي 
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ي�شعب اأن تحققها حكومة جديدة في فترة زمنية ق�شيرة.
اإن الف�شل الكبير الذي ي�شود بع�ض الدول العربية، هو غياب 
الم�شاءلة التي تخ�ض قادتها، الذين يتبوؤون المنا�شب الم�شوؤولة 
ولكنها  الف�شاد  �شد  قوانين  هناك  تكون  وقد  الحكومة.  داخل 
لم ت�شل اإلى مرحلة التنفيذ. ونتيجة لذلك، قال رئي�ض البنك 
الدولي روبرت زوليك، Rebort Zoe Lick«، اإن ر�شالتنا اإلى 
زبائننا في منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، مهما كانت 
اأنظمتها ال�شيا�شية، اأنه ل يمكن اأن تكون لديهم تنمية ناجحة 

من دون وجود حكم ر�شيد، ومن دون م�شاركة المواطنين فيه.
قوانين  وتفعيل  المعلومات،  بن�شر  الحكومات  ن�شجع  ونحن 
حرية المعلومات، وجعل خزائنهم وعمليات م�شترياتهم مفتوحة 
الإ�شالحات  ورعــايــة  الم�شتقلة  المراجعة  فعاليات  بناء  مع 

الخا�شة باأنظمة العدالة«.
 the World Audia الــدولــيــة  المراجعة  منظة  اأعـــدت 
Organization قائمة لعام )2010م( تت�شمن ت�شنيفًا للدول 

والبلدان، فيما يتعلق بالأ�ش�ض والقواعد التي ت�شتخدمها لقيا�ض 
الف�شاد، وت�شنيف الديمقراطيات.
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والتنبيه  الإنــذار  في  والتقارير  الدرا�شة  هذه  مثل  ت�شتمر 
من عواقب تنامي درجات ال�شيا�شات غير الم�شتقرة في بع�ض 
التي  واالإح��ب��اط  الغ�سب  درج��ات  تنامي  مع  العربية،  ال��دول 
ركزت في الف�شاد والر�شى الحكومية، وتاأثير باليين العمالت 
اأن  ينبغي  كان  التي  الــمــوارد،  من  �شحبها  يتم  التي  النقدية، 
النظر  نوا�شل  وعندما  العامة.  والم�شلحة  الرفاهية  في  تنفق 
في بع�ض الدول العربية فاإننا نرى نوبات الغ�شب ورياح التغيير 
تميل نحو العدوانية، وهي ت�شتمر في التنامي، وتحدي الأنظمة 
الحالية، والأبنية ال�شيا�شية الراهنة. وُيعد النفط وال�شيا�شات 
الدول  ب�شرعة في  التقلب  ت�شارك  التي  العنا�شر  والأمــوال من 
العربية المعنية. ويبدو اأن الراأي العام الغربي يميل اإلى تجاهل 
التعامالت،  تلك  في  والم�شاركة  الحكومات  على  اللوم  اإلقاء 
على الرغم من اأن اأياديهم تتعامل في الخفاء في عقود خا�شة 
وال�شتيراد  الت�شدير  واأنواع  الع�شكرية،  والتموينات  بالأ�شلحة 
المختلفة، والتعوي�شات عن طريق ترتيبات معينة، مع تف�شيل 
ويتم  الموافقة.  لمنح  بال�شلطة  يتمتعون  الذين  لأولئك  خا�ض 
تحويل التعامالت النقدية العاجلة ونقلها عبر العمليات البنكية، 
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التي ترتبط بو�شائل الإعالم الإلكترونية، مع ملكيات مخفية اأو 
مغطاة. الف�شاد يمكن اأن يكون �شغيرًا تافهًا، اأو كبيرًا هائاًل، 

ولكن ال�شلب والختال�ض يكمن في ال�شفقة نف�شها.
من  كثير  له  والمنظم  ال�شيا�شي،  الف�شاد  اأن  المده�ض  من 
وقلة  الحكومات،  كفاءة  بعدم  تقا�ض  التي  ال�شارة،  العواقب 
فاعليتها، كما اأن الختيار غير المنطقي يوؤدي اإلى اختال�شات 
الحكومات  �شاأن  تقليل  اإلى  يوؤدي  لذلك  الكلي  والتاأثير  كبيرة، 
المعنية. فالف�شاد يمنع الكفاءة، ويوهن ال�شتقرار، وال�شدقية 
اإلى بع�ض  اإ�شافة  اأن تتحلى بها الوكالت المعنية،  التي ينبغي 
اإذ  ر�شائل خاطئة لعامة ال�شعب. ولي�شت هذه ق�شية هام�شية، 
اإلى عزل الجماهير  ال�شعب، ويوؤدي لحقًا  اإن ذلك يثير عامة 
عن »�شادتها«، وحينها تنتج المعادلة ما نراه حول العالم، وما 
النت�شار  يتم  حيث  معينة،  عربية  دول  في  خا�ض  بوجه  نراه 
ن�شرت  وقــد  والر�شى.  بالف�شاد  والديمقراطية  الحرية  على 
 ،Transparency International منظمة ال�شفافية العالمية
 Corruption( الف�شاد  اإدراك  موؤ�شر  )1995م(  عــام  منذ 
Perception Indix(، الذي ي�شنف البلدان �شنويًا عن طريق 
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الخبراء،  تقويمات  تحددها  التي  للف�شاد،  المرئية  م�شتوياتها 
وا�شتطالعات الراأي«. هذا الموؤ�شر يعرف الف�شاد باأنه: »�شوء 
عام  ومنذ  خا�شة«.  فوائد  لجني  العامة  ال�شلطات  ا�شتغالل 
)2010م( �شّنف الموؤ�شر )178( بلدًا بوا�شطة مقيا�ض ي�شل 
اإلى النقطة )10( »نظيف جدًا«، وينخف�ض اإلى درجة )�شفر( 
»درجة ف�شاد عالمية«. ويجب اأن نتذكر اأن البلدان التي تكون اأقل 
درجة على الميزان هي التي تقع فري�شة لآثار الر�شى وم�شتويات 

الف�شاد المرتبطة بذلك.
ال�شنوات  في  اأجــريــت  التي  القيا�شية  الدرا�شات  �شاندت 
الأخيرة الإح�شائيات التي تبين اأن الف�شاد والر�شى وممار�شات 
اأخرى، لي�شت مح�شورة في العالم العربي، ولكن ح�شبما اأورده 
فاإن  م�شت،  �شنوات  ثالث  قبل   )CPI( الف�شاد  اإدراك  موؤ�شر 
العالم العربي نال معدًل �شعيفًا، واأن بلدًا عربيًا واحدًا هو دولة 
قطر، تم ت�شنيفه بين اأف�شل ثالثين دولة من مجموعة )180( 
البنك الدولي  واإدراجها. وجميع موؤ�شرات  دولة تمت درا�شتها 
وقد  الف�شاد،  يحدثها  التي  والتفاعالت  لالآثار  مقيا�ض  لديها 
ال�شيا�شي،  القانونية، وال�شتقرار  الم�شوؤولية  اأنها  اأدرجت على 
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وفعالية الحكومة، وجودة القوانين الرقابية، و�شيادة القانون، 
ومكافحة الف�شاد. وت�شبح تلك الق�شايا المحددة ن�شيطة ب�شكل 
وتفاعلهم  الدول،  ا�شتجابة مواطني  ملحوظ، في حدود كيفية 
مع حكوماتهم، ولقد �شاهدنا ذلك في م�شر في العام الما�شي. 
الجماهير  وثــورة  الحقيقي  الغ�شب  وعوا�شف  نوبات  و�شهدنا 

الغفيرة. 
التي  الأمرا�ض  من  يعدان  الحكومات  في  والر�شوة  الف�شاد 
ت�شكل جزءًا من الظواهر ال�شيا�شية، التي ربما تحدد على اأنها 
ب�شكل  بال�شكوى  العرب  جــاأر  وقد  الجتماعية.  الم�شاكل  من 
مفتوح من تلك الم�شاكل، واأنها قد اأدت اإلى اإن�شاء المنظمات 

الرقابية على الف�شاد.
يبدو  العربي  العالم  في  التغيرات  اأحدثته  الذي  التاأثير  اإن 
ال�شلبية  وبالآثار  الحكومات،  لدى  ال�شفافية  بانعدام  مدفوعًا 
الممار�شة، وبالحتجاجات المطالبة  والمدمرة لالقت�شاديات 
بالحرية، وبالأجندة الجتماعية، التي تكون في حراك م�شتمر. 
اإلى جودة الحكم و�شفافيته يعد جزءًا من  وعليه فاإن الحاجة 
العربي  العالم  في  يحدث  ما  اأن  وبالتاأكيد  الوليدة.  المعادلة 
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يمثل �شورة مقطعية لما يحدث في اأماكن اأخرى من العالم.
الف�شاد،  حول  ال�شعوب  اأطلقتها  التي  العالية  ال�شرخة  اإن 
والح�شانة التي يتمتع بها المف�شدون وال�شتقرار القت�شادي، 
اأحدثت هزات قوية متالحقة حول العالم في عام )2011م(. 
وانت�شرت الحتجاجات والمظاهرات في كثير من البلدان ب�شكل 
�شريع؛ من اأجل توحيد النا�ض من طوائف المجتمع كافة. وقد 
تت�شعب خلفياتهم ولكن ر�شالتهم واحدة: المطالبة بالمزيد من 

ال�شفافية والم�شوؤولية من قادتنا.
وعودة اإلى )موؤ�شر اإدراك الف�شاد( فقد اأظهرت نتائجه لعام 
يبدوان متجذرين  االآمال  العام وخيبة  االإحباط  اأن  )2011م( 
لدى ال�شعوب، واأنه ل يوجد اإقليم، اأو بلد في العالم، مح�شن 
�شد الأ�شرار التي يلحقها الف�شاد، وقد �شجلت الغالبية العظمى 
من البلدان والأقاليم والمقاطعات البالغ عددها )183( بلدًا، 

اأدنى من 5 درجات على مقيا�ض الموؤ�شر.
رئي�ض   Huguette Labelle لبلي  هوجيتي  يقول  ولذلك 
على  الف�شاد  العام  هذا  »راأينا  العالمية(:  ال�شفافية  )منظمة 
�شعارات المحتجين، �شواء كانوا اأغنياء، اأو فقراء. و�شواء كانوا 
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العالم  في  اأو  المالية،  الديون  اأزمــة  �شربتها  التي  ــا  اأوروب في 
العربي حيث بداأت حقبة �شيا�شية جديدة، فاإن على القادة اأن 

يهتموا بالمطالب التي تدعو اإلى اإن�شاء حكومات اأف�شل«.
الإنــذار  في  والتقارير  الدرا�شات  هذه  مثل  ت�شتمر  وهكذ�، 

والتنبيه من عواقب ال�شيا�شات غير الم�شتقرة في بع�ض الدول 
العربية، مع تنامي درجات الغ�سب واالإحباط، التي تركزت في 
النقدية  العمالت  باليين  وتاأثير  الحكومية،  والر�شى  الف�شاد 
التي يتم �شحبها من الموارد، وهو ما اأدى اإلى ظاهرة الغ�شب 
ال�شعبي العام، الذي اأطاح بعدد من الحكومات العربية ول يزال 

يهدد بع�شها الآخر.
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البطالة
�أ.د. �سارل �سان برو *

العربية،  البلدان  بع�ض  في  اندلعت  التي  الثورات  ُيمّيز  ما 
ال�شيا�شية  الأزمات  بين  الوثيق  الت�شابك  اأثناء عام 2011، هو 
هذه  طبيعة  فتحليل  والجتماعية.  والقت�شادية  والمعنوية 
الثورات يوؤّدي اإلى عدم الكتفاء بتف�شير يعتمد على عامل موؤّثر 
واحد، اإذ اإّن الظروف كانت مختلفة جّدا من بلد اإلى اآخر؛ ففي 
بع�ض البلدان، ليبيا و�شورية – مثاًل - كان العامل الذي لعب 
الدور الحا�شم هو �شوء ممار�شة الحكم؛ وجور الأنظمة ال�شيا�شية 

الفرن�شي  المر�شد  مدير  القانونية،  الأبحاث  واإدارة  ال�شيا�شية  العلوم  في  دكتوراه   *
كلية  والعربية في  الإ�شالمية  الدرا�شات  اأ�شتاذ  باري�ض،  الجيو�شيا�شية في  للدرا�شات 
يقارب  ما  ن�شر  والدولية.  الفرن�شية  الجامعات  من  وعدد  ديكارت  باري�ض  القانون، 
منها:  والإ�شبانية.  والإنجليزية  العربية  اللغات  اإلى  بع�شها  وترجم  كتابًا،  الثالثين 
)�شيا�شة فرن�شا العربية، 2007 م(، )الإ�شالم : م�شتقبل ال�شلفية بين الثورة والتغريب، 

2008م(، )رهان حوار الح�شارات،2010 م(، وغيرها. )فرن�شا(.

) 3 (
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جورًا ل ُيطاق. وكنتيجة لالأزمة ال�شيا�شية كان لالأزمة المعنوية 
اأنف�شهم  وجدوا  المعنّية  الدول  تلك  �شعوب  لأّن  اأي�شًا؛  دورها 
تائهين بال مرجعية، وبال م�شروع م�شتقبلي كبير، وبال ت�شّورات 
اأو اأهداف مثالية تجمعهم، ولذلك نجحت الحركات التي تتخذ 
من الإ�شالم مرجعًا؛ لأّن الدين يظهر في اأعين اأغلبية ال�شّكان 

هو المعتَقد الوحيد الموثوق فيه.
لكن كان العامل الأ�شا�شي في الثورات، في كثير من البلدان، 
ال�شيِّئ  واأثــره  حّدته  من  بالطبع  وزادت  ال�شّكاني  النفجار  هو 
مفتِر�شة  عولمة  اإطــار  في  القت�شادية  الجتماعيُة  الم�شاكُل 
البلدان  تعي�شها  التي  القت�شادية،  المالية  بالأزمة  َمْو�شومة 
في  الجتماعية  الق�شية  تزال  ل  لذا  عام 2008،  منذ  الغربية 
اأجوبة  اإلى  تحتاج  التي  الكبرى  الق�شايا  �شمن  العربي  العالم 

ُتالئم التحديات الم�شتجدة.

الم�ساألة الديموغرافية:

اأهمية  هنا  لها  الديموغرافية  الم�شاألة  اأّن  وا�شًحا  اأ�شبح 
حياة  في  اأ�شا�شّي  ركن  الديموغرافي  العن�شر  اإّن  اإذ  خطيرة، 
النتباه  يلفت  فمّما  العربي  العالم  اأّما بخ�شو�ض  المجتمعات، 
ر جزئّيًا  اأّن هذه المجموعة من البلدان قد مّرت بتطّورات تف�شِّ
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�شنوات  فمنذ   ،2000 عام  من  الأّول  العقد  نهايِة  ا�شطراباِت 
عدد  زاد  الــزمــن،  من  قــرن  ن�شف  ظــرف  وفــي  الخم�شينات، 
البلدان العربية زيادة كبيرة، واأق�شد بالبلدان العربية  �شكان 
الثنتين والع�شرين دولة )1( الأع�شاء في جامعة الدول العربية، 
اإّن  ثــّم  العربي،  الخليج  اإلــى  الأطل�شي  المحيط  من  الممتدة 
الإنمائي )PNUD( من خالل تقرير  المتحدة  الأمم  برنامج 
التنمية الإن�شانية العربية عام 2009م ُيخِبر، بناًء على تقديرات 
اأّن عدد �شكان البلدان العربية �شيبلغ  قّدرتها الأمم المتحدة، 
 170 مقابل  عام 2015م،  في حدود  ن�شمة  مليون   385 تقريبًا 
اإفريقيا  التي ت�شّم  المنطقة  مليونًا في عام 1980)2(. مجموع 
محتفظة  تزال  ل  والم�شرق  العربي(  المغرب  )اأي:  ال�شمالية 

م�شر،  جيبوتي،  القمر،  جزر  البحرين،  ال�شعودية،  العربية  المملكة  الجزائر،   )1(
موريتانيا،  المغرب،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  الأردن،  العراق،  المتحدة،  العربية  الإمارات 
عمان، فل�شطين، قطر، ال�شومال، ال�شودان، �شورية )�شوريا(، تون�ض، واليمن. اإذن هذا 
اأقّليات عربية  ت�شّم  الدول  اأن هذه  برغم  اإ�شرائيل  ول  تركيا  ول  اإيران  يتناول  ل  البحث 
ذات �شاأن )مثل: الأحواز( في اإيران ومنطقة الإ�شكندرونة في تركيا والفل�شطنيين داخل 

فل�شطين المحتلة(.
PNUD/( الـ  اإ�شدارات  من   ،2009 لعام  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير   )2(
UNDP(، بالفرن�شية والنجليزية والعربية، الرقم الدولي المعياري للكتاب )ردمك( : 

978-92-1-054477-1. الموقع:
 http://www.arab-hdr.org/
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بن�شبة نمّو ديموغرافي كبيرة، تفوق 2% في ال�شنة، اأي: اأكبر من 
ِن�َشِب المناطق النامية الأخرى المراوحة بين 0.7% و %1.6.

اإّن م�شر التي هي اأكثر البلدان العربية �شّكانًا كانت في عام 
م�شاحة  يعي�شون على  ن�شمة،  مليون  اأكثر من 81  تحوي   2011
مليون كيلومتر مربع، لكن الأر�ض الزراعية فيها اأ�شغر من بلد 
�شوي�شرا )وهي عبارة عن �شكل �شريط عر�شه ع�شرة كيلومترات 
اأي:  كيلومتر،  األف  ال�شريط  ويمتّد هذا  النهر  مقربة من  على 
من القاهرة اإلى �شّد اأ�شوان(. فمنذ عام 1981 ت�شاعف عدد 
�شنة  حدود  في  اأخرى  مّرة  يت�شاعف  اأن  ُي�شتبعد  ول  ال�شّكان، 

2050م. 
الحالة م�شابهة لما في الجزائر، حيث �شار عدد ال�شكان فيها 
ثالثة اأ�شعاف ما كان حين الح�شول على ال�شتقالل، وم�شابهة 
اأي�شًا لما في اليمن حيث يبلغ معّدل النمّو الديموغرافي %3.5 
في ال�شنة، وكذلك هو الحال في اأكثر البلدان العربية الأخرى، 
فهذه الأرقام ُتف�ّشر كون هوؤلء ال�شكان �شّبانًا بن�شبة كبيرة جّدا. 
فمثاًل 30% من الم�شريين ل يتجاوز عمرهم 15 �شنة، وفي تون�ض 
42% من ال�شكان الع�شرة الماليين لم يبلغوا 25 �شنة من العمر.

ل الأعمار في البلدان العربية ي�شاوي 22 �شنة، وبالتالي  اإّن معدَّ
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عدد كبير من ال�شباب ُيْقبل كّل عام على �شوٍق للعمل غير كافية 
ل�شتيعابهم )كما هو حال م�شر وتون�ض(، اأو �شوٍق �شبه منعدمة 
)كما هو الحال في الجزائر(، فيترتَّب على ذلك ِن�َشب مذهلة 
�شنة(.   29 و   16 بين  اأعمارهم  الذين  )وهم  ال�شباب  لبطالة 
فعلى �شبيل المثال ح�شب منظمة العمل العربية، فاإّن ن�شبة بطالة 
ال�شباب اأثناء 2006/2005 بلغت 46% في الجزائر، وفي عام 
2010 وعلى م�شتوى العالم العربي، فاإن ال�شكان البالغين من 
العمر اأقّل من 30 �شنة كانوا في حالة بطالة، وغالبية ال�شباب 
يحملون  البطالة  يعانون  الذين  مليونًا،  ع�شر  الخم�شة  العرب 
تاَبعوا  ال�شباب  من   %40 اإلى   %30 اأّن  علمًا  وظيفية،  موؤهالت 
درا�شات جامعية، اإذن الدبلوم الذي كان الح�شول عليه ي�شاوي 
ذلك،  لح�شول  كافيًا  �شببًا  يُعْد  لم  المهني  والرتقاء  النجاح 
وروح  والحرمان  الت�شايق  اإح�شا�شات  ت�شّور  اإذن  ال�شهل  فِمن 
التمّرد، التي قد تروج مثاًل بين ال�شباب الجزائري اأو الم�شري 

اأو التون�شي، الذي لي�ض له اآفاق م�شتقبلية.
اأْن انفجرت الثورة التون�شية من انتحار رجل  اإذن  فال غرو 
عاطل عن العمل في منطقة محرومة يوم 17 دي�شمبر 2010، 

حتى قيل اإن الثورة هذه كانت ثورة التون�شيين العاطلين. 
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م�سكلة البطالة:

ال�شكان  ن من تزاُيٍد �شريع لعدد  المكوَّ ر  اْلمتفجِّ المزيج  اإّن 
واقت�شادية عظمى منذ عام 2008 من  مالية  اأزمة  من جهة، 
جهة اأخرى، قد اأحدث م�شكالت اجتماعية اقت�شادية مّت�ِشعة، 
ومنها بالخ�شو�ض زيادة البطالة في كثير من البلدان العربية. 
فح�شب تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2009م، ال�شادر 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )PNUD()1( فاإّن المعّدل 
 2005 عامي  بين  كــان  العربية  البلدان  في  للبطالة  ال�شامل 
باأجمعه،  العالم  في   %6.3 مقابل   ،%14.4 ي�شاوي  و2006 
بالنفط  الغنية  العربي  الخليج  في  الإمــارات  بع�ض  وبا�شتثناء 
والقليلة �شّكانًا، فاإن كّل البلدان العربية معنّية بهذه الظاهرة، 
اإّل اأن بع�ض البلدان تاأّثرت اأكثر من غيرها، مثل م�شر وتون�ض 
والجزائر واليمن وموريتانيا والدول التي �شادت فيها الفو�شى 

والحروُب الأهلية كال�شومال والعراق.
 منظمة العمل الدولية ترى اأن المنطقة العربية مّرت بنمّو 
اقت�شادّي جّيد، لكنها ُتالِحظ اأّن اأكثر هذه البلدان لم ُتح�شن 
التهّيوؤ لعواقب زيادة هائلة في عدد ال�شكان، ما اأّدى اإلى زيادة 

)1( المرجع نف�شه
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في  وظيفة  مليون   51 خلق  فيجب  العمل،  �شوق  في  المزاَحَمة 
ظرف زمني َيمتّد من الآن اإلى عام 2020؛ من اأجل تلبية الطلب 
المت�شاعد من ال�شباب العربي على العمل، وهذا يعني اأّن ن�شبة 
النمّو التي و�شل اإليها العالم العربي بين 1980 و 2004 التي هي 

بمعّدل 6.4% غير كافية في مقابل النمو ال�شكاني المتزايد.
العالم  في  البطالة  م�شكلة  وراء  متعددة  اأ�شباب  هناك   
العربي. فمن هذه الأ�شباب اأّن التعليم والتكوين المهني كثيرًا 
ما يكونان غير مالئمين لالحتياجات، ومن الأ�شباب اأي�شًا اأّن 
دول  في  جيدًا،  م�سبوط  غير  المدن  وت�سّخم  الريفي  الن�زوح 
اإلى  النازحين  لت�شغيل  تكفي  اأو خدمات  لها �شناعات  يكن  لم 
العاّم  القطاع  في  الوظائف  اإنقا�ض  اأي�شًا  ذلك  ومن  المدن، 
الذي كثيرًا ما ُيطالب به �شندوق النقد الدولي القائم اأحيانًا 
ه  ُيَعّو�شْ لم  اإنقا�ٌض  وهو  ُيطفئها،  ل من  الناَر  ُي�شرم  بدور من 

القطاع الخا�ض الذي لم َيْنُم اإّل قلياًل جّدا.
اإلى هذه العوامل الرئي�شة ان�شّمت الآثاُر الجتماعية لالأزمة 
المالية والقت�شادية العالمية التي جاءت نتائُجها ال�شلبية تزيد 

من ِحّدة �شلبية اآثار العولمة.
المعتمد  القت�شاد  البلدان ذات  ُتخطئ حتى  لم  الأزمة  اإن 
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وذلك  و�شوريا،  وليبيا  كالجزائر  الغاز،  اأو  البترول  دخل  على 
لكن  الدولة،  م�شتوى  على  والنْهب  اْلمنت�شر،  التبذير  ب�شبب 
تمتلك  ل  التي  تلك  هي  اأكثر  ــة  الأزم من  المت�شّررة  البلدان 
التي  العولمة،  اأّن  اإلــى  التنبيه  يجب  وهنا  الطاقة.  من  مــوارد 
اإفال�ض  اإلــى  اأّدت  قد  بالنفع،  �شتاأتي  اأّنها  فيها  قيل  ما  كثيرًا 
والهندية  ال�شينية  للمنتجات  اأتاحت  حيث  باأكملها،  مناطق 
المغربية  البلدان  منتجات  تناف�ض  اأْن  المنخف�شة  الُكلفة  ذات 
وم�شر، في �شناعة الن�شيج والقطن مثاًل. ففي تون�ض ومع اأّن 
ا�شتفادتها  ب�شبب  ن�شبّيًا،  نجاحًا  حققت  ال�شاحلية  مناطقها 
من ال�شياحة وازدهار اقت�شادي ناجم عن ا�شتثمارات اأجنبية 
فقرًا  اأكثر  �سارت  الداخلية  مناطقها  اأن  اإال  مالئمة،  ب�سروط 
تلو  واحدة  العمل  عن  الن�شيج  وم�شانُع  المناجُم  توّقفت  كلما 

الأخرى، فالبطالة في هذه المناطق تجاوزت ن�شبة %35.
ويح�شن هنا التنبيه اإلى اأّن اأكثر البلدان، وخ�شو�شًا م�شر 
اأق�شى  اإلــى  ليبرالي  طابع  ذات  قــرارات  اتخذت  قد  وتون�ض، 
ْت اإلى كوارث اقت�شادية، اأّما م�شر فقد كانت فيها  ، اأْف�شَ حٍدّ
�شيا�شة النفتاح القت�شادي للرئي�ض ال�شادات، ويعني ذلك اأّنها 
انتقلت اإلى اقت�شاد ليبرالي همجّي اأّدى اإلى فوارق اجتماعية 
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لم َتَزْل تّت�شع، كما اأّدى اإلى ظهور طبقة جديدة من الم�شتغّلين 
فيها  فتوجد  تون�ض  اأّما  المتف�شية.  بالر�شوة  العي�ض  ي�شتطيـبون 
لم  الليبرالي  القت�شاد  اإّن  اإذ  اأقــّل،  بقدر  لكن  ال�شورة  هذه 
ي�شتفد منه اإّل اأ�شخا�ض قليلون، لهم عالقة وثيقة بالحكم. قد 
نثني على تون�ض وم�شر لتحقيقهما معّدل نمّو اقت�شادي جّيدًا 
يراوح بين 6 و 7%، لكن كان ذلك في معظمه ُم�شطَنعًا؛ لأّنه 
لم يترتب على ذلك اإن�شاء اقت�شاد حقيقي، ول تح�شين ملمو�ض 
للظروف المعي�شية. والحقيقة اأن الم�شتفيدين من هذا النمّو، 
هم مجموعة �شغيرة من المتاجرين، واأحيانًا من المرت�شين، 
اأّما ال�شعب فكانت حالته تتَدْهور اأكثر فاأكثر، خ�شو�شًا ب�شبب 
النقد  �شندوق  فر�شها  التي  الُمْفِرطة  التق�ّشفية  التدابير 
دومينيك  نتخّوف من حديث  اأن  بنا  الأجدر  كان  وقد  الدولي، 
على  والم�شري  التون�شي  النظامين  هناأ  عندما  �شترو�شكان، 
اهتمامهما بتطبيق تعليمات �شندوق النقد الدولي، وقد كانت 

بمثابة اأوامر �شرطّي الراأ�شمالية الُمَعْوَلمة. 
رحاء، ما ثار نا�ٌض اإّل لأجل هذه الظروف المعي�شية  ِلَنُكْن �شُ
وغالء  البطالة  ــادة  زي ب�شبب  اأي:  ال�شعوبة،  في  المتزايدة 
كانت  بواجبها.  القيام  عن  الدولة  وتَخّلي  الم�شتمر  الأ�شعار 
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بواجبها  تقم  لم  وعاجزة،  وغا�شة  فا�شدة  اأنظمة  على  ثورتهم 
لخدمة المواطن. 

ــّل حـــال، فمهما اأظــهــرت الـــثـــوراُت مــدى الأزمـــة   وعــلــى ك
فاأكثر  ِبحّل،  تــاأِت  لم  فاإنها  البطالة  عن  الناتجة  الجتماعية 
معظم  في  مطروحة  �شتبقى  البنيوية  القت�شادية  الم�شاكل 
في  تقهقرًا  �شّببت  الثورات  اأن  ُيالَحظ  بل  المعنية،  البلدان 
عدد  زاد  حيث  وتون�ض،  م�شر  من  كّل  في  القت�شادي  الو�شع 
العاطلين من 500.000 قبل الأحداث اإلى اأكثر من 800.000 

في نهاية عام 2011.
الدولي )BIT()1( الذي  العمل  الإداري لمكتب  اإّن المجل�ض 
الدولية)OIT( )2()3( قد  العمل  الدائمة لمنظمة  الأمانة  ُيمّثل 
الو�شائل  في  للبحث  ة  خا�شّ دورة   2011 مار�ض   21 يوم  عقد 
م�شتقباًل  العربي،  العالم  في  اأكثر عدًل  م�شتقَباًل  ت�شمن  التي 
يجمع بين احترام حقوق العمل الأ�شا�شية والتوظيف والحماية 
العمل  مكتب  وح�شب  م�شتدامة،  لتنمية  كاأ�شا�ض  الجتماعية 

)International Labour Office( بالنجليزية اأي )ILO( يقال له )1(
(2) www.ilo.org
 International Labour( اأي  بالنجليزية   )ILO( لها  يقال   )3(

)Organization
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�شمن  تندرج  العربي  العالم  في  ال�شباب  بطالة  فــاإّن  الدولي 
توفير  اأّن  �شّك  فال  �شعيفة.  عمل  باأ�شواق  تتمّيز  اأو�شع  م�شكلة 
البلدان  حكومات  تواجه  التي  الأولــّيــات  من  هي  عمل  فر�ض 
العربية، ل�شّيما تلك التي اأ�شابتها الأزمة اأكثر كم�شر وتون�ض، 
اإّل اأّن الواقعية تفر�ض العتراف ِبعدم كفاية التدابير اْلُمقتَرحة 
اأرباب  التي من بينها تكوين مهنّي مَوّجه اأكثر نحو احتياجات 
تكن  لم  اإذا  حاّل  ُتمّثل  ل  التدابير  هذه  لأّن  واْلُمن�شاآت؛  العمل 
م�شحوبة بعملّية تنمية حقيقية، وتنويع منا�شط القطاع الخا�ّض 

التي تن�شاأ عنها ُفَر�ض عمل جديدة.
�شائبة  اإ�شتراتيجية  ــرارات  ق اتخاذ  في  اأّوًل  َيكُمن  الحّل 
ومالئمة، من اأجل تنمية م�شتدامة، تجمع بين تقوية القت�شاد 
ق�شّية  فــاإّن  ال�شدد  هذا  وفي  الجتماعي.  والتقّدم  الواقعي 
اقت�شاٍد  بناء  ِلمحاولة  م�شتح�شنًا  اأُْنــمــوذجــًا  ُت�شّكل  المغرب 
اأكثر تنّوعًا، اإذ اإّنه ي�شمل ال�شياحة، و�شيد ال�شمك، والفالحة، 
وال�شناعة الزراعية الغذائية، و�شناعة الن�شيج والجلود، و�شبكة 
من ال�شناعات )في مجال ال�شيارات والطائرات وال�شيدلة(، 
الحال مع تطوير  مة، كما هو  اْلُمتقدِّ اأو  بالمجالت  مع اهتمام 
اإلى  اإ�شافًة  والريحية(.  منها  )ال�شم�شية  الجديدة  الطاقات 
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ال�شاد�ض  الملك محمد  بــه  قــام  ــذي  ال الــدفــع  ُيــالَحــظ  ــك،  ذل
طنجة  بخ�شو�ض  �ــشــواء  كبيرة،  تنموية  م�شاريع  لم�شلحة 
الأ�شا�ض  الميناء  هو  �شار  الذي   )Tanger Med( ط  المتَو�ِشّ
لكل البحر المتو�شط، مع كونه اأحد الم�شروعات التنموية الأكثر 
حداثة على ال�شعيد العالمي فيما يتعلق بالطاقات المتجّددة)1(، 
اأَهّمّيًة  الدولة  ــدْوِر  وِل ال�شيا�شية  لــالإرادة  يكون  اأن  اإذن  فيجب 

كبرى.

اإيـجاد الحلول للتحّديات الجديدة:

بالتاأكيد لي�شت العولمة امتدادًا لنظاٍم نافع وكفيل باأن ي�شمن 
الزدهار لجميع الدنيا، بل هي اإعادَة ت�شكيِل البيئة الإ�شتراتيجية 
الدولية، بما فيها من ُقوى جديدة وقوى �شاعدة واأخرى متهافتة 
اأو راكدة، ومعنى ذلك اأّنها تحّديات جديدة ل بّد من مواجهتها 

واإّل كانت العاقبة الهام�شّية والخروج من التاريخ.
له،  يكون  اأن  يجب  الــذي  الــوزن  اليوم  العربي  للعالم  لي�ض 
حاميًا  بل  قــدوًة،  تركيا  في  بع�شهم  يرى  �شعفه  على  وكدليل 

)1( اإدارة : )�شارل �شان برو( و )جان اإيف دو كارا( و )فريديريك روفيلوا(، »المغرب 
في النطالق« )Le Maroc en marche(، باري�ض، اإ�شدارات المركز الوطني للبحث 

العلمي )CNRS(، �شنة 2009. 
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العربية �شعيفة ومتفّرقة، و�شعفها من  الأّمة  جديدًا. ما زالت 
يتمتعون  العرب  اأن  الرغم من  الحقيقة على  تفرقها. هذه هي 
ِبمزايا وموؤّهالت ُمتحققة، َفُهم ي�شّكلون قّوة تبلغ 350 مليونًا من 
ال�شّكان، يتحّدثون ِبُلغة واحدة، وتجمعهم ِقَيم م�شتَركة، ويتوّزعون 
اإلى  العربي  الخليج  من  تمتّد  الأطـــراف  مترامية  اأر�ــض  على 
المحيط الأطل�شي، اأي: عند ملتقى القاّرات الثالث: اآ�شيا واأورّبا 

واإفريقيا، والإ�شالم ُيمّثل عاماًل قوّيًا للتماُثل والوحدة)1(.
اإّن الناتج المحّلي الإجمالي للدول العربية يزيد على 2000 
بع�شها  م  ُيتِمّ بلدانًا  ت�شّم  العربية  الدول  اأمريكي.  دولر  مليار 
المملكة  بينها  )من  العربية  البلدان  فبع�ض  الآخــر،  اقت�شاَد 
العربية ال�شعودية والعراق والإمارات الخليجية والجزائر وليبيا 
واأكثر  العالمية،  النفط  احتياطيات  من  َتملك %58   ) وغيرها 
من 30% من احتياطيات الغاز، وكثير من هذه الُدَول )كالمملكة 
تمتلك  المّتحدة(  العربية  والإمــارات  وقطر  ال�شعودية  العربية 

)1( �شارل �شان برو، )م�شتقبل ال�شلفية بين الثورة والتغريب( ترجمته اإلى العربية مكتبة 
 Islam: l›avenir de la Tradition(  .الملك عبدالعزيز العامة بالريا�ض، 2011م
entre révolution et occidentalisation(، باري�ض-موناكو، لو رو�شي، 2008.
الأجيال  عن  النا�ض  توارثه  ما  جميع  )اْلُمَتواَرث(  ِبـ  اأق�شُد  المترجم:  من  )مالحظة 

الما�سية من المعتقدات واالأعراف والعادات والتقاليد واالأفكار واأنماط العي�ش... الخ.
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قدرات كبيرة على توظيف الأموال، ف�شاًل عن الآفاق الجديدة 
التي ُتتيحها الم�شرفية الإ�شالمية، التي تزداد مع مرور الأّيام 
وهناك  التكّيف)1(.  على  الإ�شالم  قدرة  ِبو�شوح  تبّين  ن�شاطًا 
بلدان اأخرى لها اإمكانات كبيرة في مجال الفالحة )كالمغرب 
وال�شودان(، اأو لها موارد بحرية )كالمغرب واليمن وعمان(، اأو 
اأْكفاء )كما  التقليدية ومَوّظفون  لها محترفون في ال�شناعات 
)كما  عاملة  اأْيــٍد  لها  اأو  و�شورية(،  ولبنان  وتون�ض  المغرب  في 
في م�شر(. فالتكاُمل القت�شادّي العربّي �شمن �شوق م�شتركة 
النمّو  معّدل  ويرفَع  جديدة  حيوّيًة  المنطقَة  َيْمَنَح  اأن  باإمكانه 
ويخلَق الماليين من فر�ض العمل الالزمة لتنمية العالم العربي 
المغرب  بلدان  بين  القت�شادّي  التكاُمل  اأن  كما  وا�شتقراره. 
�شي�شمح  العربي  العالم  بلدان  بين  اأو�شع  نطاق  وفي  العربي 
ِبتح�سين �سروط التبادل االقت�سادي مع البلدان االأوروبية التي 

هي بمنزلة ال�شريك الطبيعي.

 La Tradition( »الإ�شالم نة في  المت�شمَّ الإ�شالحية  »الَنْزعة  برو،  �شان  �شارل   )1(
الـ)CNRS(، 2010، مترجم  اإ�شدارات  باري�ض،   ،)islamique de la réforme

اإلى العربية، القاهرة، 2012.
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غياب الحريات الم�سوؤولة 

د. هدى بنت دليجان �لدليجان *

في  التفكر  اإلــى  ودعــاه  بالعقل،  الإن�شان  تعالى  اهلل  اأكــرم 
وتعلم  الأمـــور،  عــواقــب  فــي  والنظر  والخلق،  والحياة  الــكــون 
كيفية مجريات الأمور، والعبرة من ق�ش�ض الما�شين، والتنبوؤ 
الحياة  في  الإن�شان  يواجهه  ما  لكل  وال�شتعداد  بالم�شتقبل، 

كلية  الإ�شالمية،  الدرا�شات  ق�شم  في  القراآن  وعلوم  التف�شير  في  م�شارك  اأ�شتاذ   *
الآداب، جامعة الملك في�شل بالإح�شاء. ع�شو اللجنة ال�شت�شارية الن�شائية واللجنة 
مركز  في  متفرغة  غير  باحثة  العالي،  التعليم  وزارة  في  القياديات  لملتقى  العلمية 
لندن عام  soas جامعة  والإفريقية  ال�شرقية  الدرا�شات  بكلية  الإ�شالمية  الدرا�شات 
2008-2009، باحثة في هيئة حقوق الإن�شان، �شاركت باأكثر من 20 بحثًا علميًا وعدد 

من المقالت العلمية. )ال�شعودية(.

) 4 (
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بم�شوؤوليةكاملة)1(، وهذا هو مناط التكليف االإلهي لالإن�سان باأن 
جعله حرًا طليقًا مكلفًا)2(.

ونظرًا للتغير الكبير في الدورة الح�شارية العالمية وتاأثيرها، 
بارزًا في تر�شيخ  الحديثة دورًا  المعلوماتية  الثورة  فقد �شكلت 
بالمحكوم  الحاكم  اأثر ذلك في عالقة  وبيان  الفا�شلة،  القيم 
والأنظمة  الحكومات  ُتعد  ذلــك  اأجــل  مــن  مختلفة.  بطريقة 
الإ�شتراتيجية  الروؤية  بناء  في  كبيرًا  وباعثًا  محفزًا  ال�شيا�شية 
للتعامل بين القيادة وال�شعب، وتنفيذ الآليات المنا�شبة لتحقيق 

الكرامة للمواطنين والمقيمين واحترام حرياتهم.
الب�شري  التاريخ  مر  وعلى  ــًا  دوم كانت  الم�شوؤولة  والحريات 
الفطرة  في  ا�شتقرت  التي  الدينية  الدوافع  من  دافعًا  المعا�شر 
اأن  »ذلــك  الكريمة،  الإن�شانية  الحاجات  من  وحاجة  الب�شرية، 

الإ�شالم ي�شعى ل�شمان حرية النا�ض واإخال�ض عبوديتهم هلل«)3(. 
 لقد كانت القيم الكريمة التي جاءت بها الر�شالة الخاتمة 
حول حرية الإن�شان وكرامته، والثورة �شد ما يتعار�ض معها، اأو 

)1(انظر: ال�شيخ قريب اهلل،ح�شن ال�شيخ الفاتح، الحريات الأ�شا�شية للمواطنين،�ض31.
العظيم،)75/4(،  القراآن  تف�شير  عمر،  بن  اإ�شماعيل  الفداء  اأبو  كثير،  ابن  )2(انظر: 
وال�شعدي، عبدالرحمن بن نا�شر، تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان، �ض374.

)3(الغنو�شي، ال�شيخ را�شد، الحريات العامة في الدولة الإ�شالمية،67.
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يقلل منها، اأو ُيحقرها، �شببًا في اأن يكون مفهوم الحرية والكرامة 
لدى الم�شلمين حيًا في النفو�ض، ورا�شخًا في الأذهان، ل يحتاج 
اإلى �شرح اأو تو�شيح. وقد �شهدت المجتمعات العربية التي هبت 
ثارت  حيث  المعنى،  لهذا  تاأكيدًا  العربي  الربيع  ريــاح  عليها 
وانطلقت  الم�شلوبة،  الدينية  حرياتها  �شد  وانتف�شت  �شعوبها 
التي  الحقيقية  بهويتها  الحياة  في  الم�شروعة  بحقوقها  تنادي 

حاولت حكومات تلك الدول تمييعها اأو تغييبها.
الحريات  تلك  لأهـــم  عــر�ــض  البحثية  المقالة  هــذه  وفــي 

الم�شلوبة، التي كانت �شببًا في ظهور الربيع العربي.

حرية ممار�سة ال�سعائر التعبدية:

كال�شالة،  يومية  �شعائر  اإلــى:  التعبدية  ال�شعائر  تنق�شم   
و�شعائر �شنوية كال�شيام والزكاة والحج. ويمكن الحديث فيما 
يلي عن �شعيرة ال�شالة؛ لأنها من اأعظم اأركان الإ�شالم التي 
الثورات  �شهدت  التي  المجتمعات  في  ممنهجًا  تغييبًا  �شهدت 
العربية، وهو ما يعد اأي�شًا تغييبًا للحريات الم�شوؤولة التي هي 

حق للفرد والمجتمع.
 فقد قرر الإ�شالم حرية الم�شلم في تاأدية ال�شالة جماعة في 
ورّهب من مخالفة  العلى،  بالدرجات  ورّغب في ذلك  الم�شجد، 
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ترك ال�شالة في جماعة الم�شجد في حق الرجال، وكفل الإ�شالم 
الحرية للم�شلم في تاأدية ال�شالة في اأي مكان. قال ر�شول اهلل �: 
)وجعلت لي الأر�ض م�شجدًا وطهورًا()1(. فانت�شار الم�شاجد في 
المدن والقرى، وفي الطرقات ومحطات الم�شافرين �شواء البرية 
والقيام  عليها،  والمداومة  ال�شالة  لإقامة  والت�شابق  الجوية،  اأم 
بحقها، هو من �شمات المجتمع الم�شلم، الذي يمتثل قول الحق 
)2(، وقول 

تبارك وتعالى: }وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصَلتِِهْم يَُحاِفُظوَن{ 
النبي �: )العهد الذي بيننا وبينهم ال�شالة، فمن تركها فقد 

كفر( )3(.
 هذا هو ما ينبغي اأن يكون في البلدان العربية الإ�شالمية، 
في  جماعة  ال�شالة  تاأدية  من  الحرمان  كان  هذا  اأجــل  ومن 
الم�شاجد، والت�شييق على الم�شلين من اأهم اأ�شباب الحتقان 
الحكومات  بع�ض  �شيقت  فقد  المجاورة.  العربية  الــدول  في 
الم�شاجد،  في  ال�شالة  تاأدية  في  الحرية  من  البائدة  العربية 
الإيمان  بين  الفا�شلة،  العظيمة  ال�شعيرة  هذه  اإقامة  وحاربت 
الم�شلمين  على  ف�شيقت  والأ�شاليب،  الو�شائل  ب�شتى  والكفر، 

)1( اأخرجه البخاري، كتاب التيمم، حديث رقم 326.
)2( المعارج:34

)3( اأخرجه الترمذي،كتاب الإيمان،حديث رقم )256،وقال:حديث ح�شن �شحيح غريب.
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�شعوبها  دول  في  هذا  حدث  و�شبابًا.  �شيوخًا  وكبارًا،  �شغارًا 
ِ أَن 

َنَع َمَساِجَد اللهّ م�شلمة، تقراأ قول اهلل تعالى: }وََمْن أَْظلَُم ِمَّن مَّ
 َّ يُْذَكرَ ِفيَها اْسُمُه وََسَعى ِفي َخرَابَِها أُوْلَـِئَك َما َكاَن لَُهْم أَن يَْدُخلُوَها إاِل

نَْيا ِخزٌْي وَلَُهْم ِفي اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ )1(. َخآئِِفنَي لُهْم ِفي الدُّ

اأن  اإل  ال�شديد  والوعيد  العظيم  الإلــهــي  الــنــداء  هــذا  ومــع 
تاأدية  على  يعاقبون  كانوا  العربية  الدول  بع�ض  في  الم�شلمين 
وزراء  لأحــد  ت�شريحًا  هنا  ونــذكــر  الم�شاجد.  فــي  ال�شالة 
ت�شجيل  �شيتم  »اإنــه  فيه:  قــال  البائدة  الأنظمة  في  الداخلية 
رواد الم�شاجد ببطاقة ممغنطة، عليها �شورة الم�شلي وا�شمه 
في  ت�شجيله  و�شرورة  يرتاده،  الذي  الم�شجد  وا�شم  وعنوانه، 
الم�شجد  في  ال�شالة  تاأدية  من  �شرطة،ليتمكن  مركز  اأقــرب 
المعين« )2(. ولذلك اأ�شهمت الأوامر الأمنية في مراقبة الإمام 
اإلى  الدعوة  في  وظيفته  من  ال�شالة  اإمام  ليتحول  للم�شلين، 
الخير  على  الم�شجد  جماعة  وجمع  الم�شلين،  واإر�ــشــاد  اهلل 
والهدى وبيان الحق، ليقوم بدور المخبر والمتج�ش�ض لمراقبة 
الأمنية  الجهات  وتــزويــد  اأن�شطتهم،  وت�شجيل  الم�شلين، 
تر�شيد  بحجة  ودينهم،  �شالتهم  في  عليهم  ت�شيق  بتقارير 

)1( البقرة: 117
)2( انظر: جريدة اإيالف التون�شية )الن�شخة الإلكترونية( على ال�شبكة العنكبوتية.
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الحكومات  بين  ال�شيئة  العالقة  الم�شاجد!! فكانت هذه  ارتياد 
العربية ال�شابقة و�شعوبها �شببًا لمنع الحرية في تاأدية ال�شعائر 
التعبدية، و�شببًا من اأ�شباب الثورة على تلك الأنظمة. من هنا 
الثورة  الم�شطهدة في زمن  ال�شعوب  التفاف تلك  يتبين �شبب 
بع�شها على بع�ض، واتفاقها على محاربة الظلم بتنظيم جموع 
الم�شلين في الميادين، والمواجهة في �شور بليغة وموؤثرة كانت 
ترجو ن�شائم الحرية. ول غرابة في ذلك، فتعاليم الإ�شالم التي 
قوى  كانت  الع�شور،  كل  في  العبودية  طوق  ك�شر  نحو  دفعت 
ناه�شة وداعية لكرامة الإن�شان، حيث هدفت اإلى تحريره من 
الرق والعبودية. وكانت القوى الجتماعية التى ثارت �شد قيد 
الإن�شان وحب�شه في قيود بولي�شية ما اأنزل اهلل بها من �شلطان، 
دعوة  في  لالنتفا�شة،  الدافعية  العربية  ال�شعوب  األهم  ما  هي 
الإن�شان  حرية  واإعــادة  الإن�شانية،  الكرامة  لحترام  مفتوحة 

وحقه الم�شروع في ممار�شة �شعائره الدينية.

حرية الحجاب وم�ساركة المراأة:

ين الكامل الخالد، الذي اأخرج اهلل به الإن�شان   الإ�شالم هو الدِّ
وهو  والر�شاد،  الهدى  اإلى  ال�شالل  ومن  النور،  اإلى  الظلمات  من 
الذي مكن المراأة الم�شلمة من التعلم، والتفكير، ومواجهة الأحداث 
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بنف�ض را�شية وعزيمة موؤكدة، وهو الدين الذي مكن المراأة الم�شلمة 
لتكون في دائرة الحدث والتاأثير في المجتمع الم�شلم.

الأوائــــل من  الن�شاء  اأن  ــالم  ــش الإ� �ــشــدر  تــاريــخ  فــي  نــقــراأ 
والقتل،  والتعذيب  لال�شطهاد  تعر�شن  المهاجرات  الموؤمنات 
بعد اأن ا�شتجبن لأمر اهلل ور�شوله، فا�شتطعن باإيمانهن العميق 
الدين  ف�شاء  فــي  والنــطــالق  الجاهلية  ــام  رك مــن  التخل�ض 
الجديد. ف�شاركت المراأة الم�شلمة اأخاها في الهجرتين الأولى 
والثانية اإلى الحب�شة، وتعر�شت ل�شنوف الأذى والعذاب، مثل 
اأبي  اأ�شماء بنت عمي�ض، �شاحبة الهجرتين، وزوجة جعفر بن 
طالب ر�شي اهلل عنهما )1(، واأم �شلمة ر�شي اهلل عنها في حادثة 

هجرتها اإلى المدينة النبوية )2(. 
وقد فقه المجتمع الأول طبيعة المرحلة التي تمر بها البعثة 
الم�شلمة  المراأة  الكاملة، فاأ�شبحت  النبوية الخاتمة والر�شالة 
حرة مكلفة، لها من الحقوق ال�شرعية في العلم والعمل والنكاح 
الحرية  لمبادئ  يوؤ�ش�ض  ما  ذلــك،  وغير  والو�شية  والميراث 

الم�شوؤولة في المجتمع الم�شلم.

)1( اأخرجه م�شلم،كتاب ف�شائل ال�شحابة، حديث رقم )4565(.
)2( انظر: الع�شقالني، الإ�شابة في اأ�شماء ال�شحابة، )8/8(.
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فالمراأة في الإ�شالم هي رمز الطهر والعفاف والحياء، وهي 
عليها  محترمة،  م�شونة  بيتها  من  تخرج  كلها،  الأ�شرة  �شرف 
بلبا�شها  وهي  الحجاب،  ووقار  ال�شتر،  وجالل  الحياء،  عالمة 
الحجاب ال�شرعي تعلن للعالم كله �شخ�شيتها الم�شتقلة، وحريتها 

الكاملة بعبوديتها لمن خلقها، واأنعم عليها بهذا الدين)1(. 
فالحجاب هو: »لبا�ض �شرعي �شابغ ت�شتتر به المراأة الم�شلمة، 
خــارج  مــن ج�شدها  �شيء  روؤيـــة  مــن  الأجــانــب  الــرجــال  ليمنع 
بيتها«)2(. والحجاب �شعيرة ظاهرة للمراأة الم�شلمة، اأوجبه اهلل 
نبينا  الأمين  الر�شول  اأحكامه  وبين  الكريم،  القراآن  تعالى في 
محمد � في ال�شنة المطهرة، ون�شت الن�شو�ض ال�شرعية على 
ت�شميته بالخمار والجلباب الذي هو الحجاب ال�شرعي ال�شاتر. 
ــــة وجــــوب الــحــجــاب عــلــى الــمــراأة  وعــلــى الــرغــم مــن اأدل
المحجبة،  الــمــراأة  العربية  الأنظمة  بع�ض  الم�شلمة،حاربت 
التعليم  مجالت  في  تمكينها  من  عائقًا  الحجاب  من  وجعلت 
م�شكلة  وظــهــرت  المجتمع،  فــي  مختلفة  ميادين  فــي  والعمل 
الفر�ض  وتقلي�ض  الم�شلمة،  المراأة  مع  التعامل  في  التناق�ض 

)1( انظر: اأبو �شقة، عبدالحليم، تحرير المراأة في ع�شر الر�شالة، )251/1(.
)2(اأبو غدة،ح�شن عبدالغني، واآخرون، الإ�شالم وبناء المجتمع، �ض100.
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العملية اأمام المراأة ب�شبب الحجاب ال�شرعي.
ت�شكيل  اإعـــادة  العربية  الحكومات  بع�ض  حاولت  وعندما 
علومه  فــي  التقدم  نحو  باأبنائه  والــدفــع  الــمــدنــي،  المجتمع 
الإن�شان  ممار�شة  اإلى  بالدعوة  ابتداأت  والإن�شانية،  الطبيعية 
لحريته ال�شهوانية، وتحريره من العبودية الحقة، ليكون عبًدا 
اأ�شيًرا لتلك الأنظمة الفا�شدة، بدعوى اإطالق حرية العقل في 
اأن يبدع ويكت�شف، وكانت )ثورة العقل( التي زعمت اأنها تهيئ 
الرجل  بين  الفر�ض  وتكافوؤ  الم�شاواة  وتحقق  للجميع،  العدالة 
حر�شت  مظاهر  وهي  المجتمع،  تنمية  في  للم�شاركة  والمراأة 

بع�ض البلدان العربية على التظاهر بها �شكاًل ل م�شموًنا.
وعلى اإثر الدعوة اإلى اإعادة �شياغة المجتمع المدني، قامت تلك 
االأنظمة العربية بمنهجة االختالط المذموم بالن�ساء المتبرجات 
في  العارية  المراأة  �شور  وظهرت  والعمل،  الدرا�شة  مجالت  في 
ال�شوارع والإعالم، وُن�شرت مواخير الدعارة في كل مكان، وتجارة 
الجن�ض الناعم، في �شورة مقيتة لإهدار كرامة المراأة الم�شلمة، 
واأ�شبحت الفر�ض العليا للمراأة التي خلعت حجابها، و�شارت في 
ركاب المدنية المزعومة والتح�شر الزائف، واأ�شبحت الم�شاومة 
على عر�ض المراأة الم�شلمة وكرامتها وحجابها �شرطًا للح�شول 
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على الفر�شة الثمينة في الدرا�شة والعمل. 
النت�شار �شاحب ذلك  في  الإ�شالمية  المفاهيم  بداأت  فلما 
بع�ض  الم�شلمة في  المراأة  واأ�شبحت  ال�شرعي،  الحجاب  عودة 
التنازل عن  اأمام  الدول العربية م�شتعدة للت�شحية بم�شتقبلها 
حجابها، ما كان �شببًا في منا�شرتها الثورات �شد تلك الأنظمة 
في  الحجاب  فانت�شر  الــحــجــاب.  فــي  حريتها  �ــشــادرت  التي 
�شفوف الفتيات والن�شاء الم�شلمات، واأ�شبحت المراأة الم�شلمة 
في بلدان الربيع العربي وغيرها مدركة حجم الموؤامرة الكبرى 
التي تحيكها الحكومات؛ ا�شتجابة لتو�شيات موؤتمرات ال�شكان 
وُف�شحت  المدني،  المجتمع  في  الم�شاركة  با�شم  اأو  والتنمية، 
توجهات تلك الأنظمة البائدة في روؤيتها المهينة للمراأة، وراأى 
الهجمة  والعربية  العالمية  الإعالمية  التقارير  في  كله  العالم 
التي �شهدت ثورات  البائدة  ال�شر�شة عليها من خالل الأنظمة 
الربيع العربي، وهي موؤازرة انت�شرت لكرامة الأمة الثائرة �شد 
اإهانة المراأة الم�شونة الحرة، وبخا�شة اإذا علمنا اأن عددًا من 
اأغت�شبن بطريقة  البائدة  الأنظمة  تلك  الم�شلمات في  الن�شاء 
لهيب  اأ�شعل  ما  وهو  الظالمة،  الأنظمة  تلك  جنود  من  وح�شية 
من  التخل�ض  في  الرغبة  زيادة  في  واأ�شهم  الحرة،  ال�شفوف 
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تلك الأنظمة باأية و�شيلة)1(.
 وخرجت المراأة الم�شلمة بعد الربيع العربي وهي ت�شتن�شق 
الأنظمة  اأغالل  من  والخلو�ض  الربيع،  وكرامة  الحرية  اأنفا�ض 
يمالأ مدرجات  والمنقبات  المحجبات  م�شهد  ليكون  الفا�شدة، 
الجامعات، ومكاتب ال�شركات وو�شائل الإعالم، واأثبتت المراأة 
حجابها،  التزامها  فــي  هــي  الحقيقية  حريتها  اأن  الم�شلمة 
وا�شتجابتها لأمر ربها الكريم، ودعوة اإلى اإتقانها العمل، وتلبية 

مقا�شدها ال�شريفة في خروجها من بيتها.
الم�شلوبات  الن�شاء  راأتــه  ما  ب�شبب  الثورات  هذه  حدثت  لقد 
لحريتهن في الحجاب مقارنة مع دول اإ�شالمية مجاورة، اأو قريبة 
لمجتمعاتهن، وبخا�شة في بالد الحرمين ال�شريفين التي كانت 
بمعزل عن تلك الثورات وم�شبباتها، اإذ ا�شتطاعت المراأة ال�شعودية 
اأن تخرج من هذا الماأزق العربي الكبير في ت�شجيع بم�شاركتها 
الحية في جميع المجالت، وهي م�شونة كريمة بحجابها ال�شرعي 
للدرا�شة  تهيئة  في  التعليمي  نظامه  اأ�شهم  مجتمع  في  المتميز، 

)1( انظر: ما كتبته ال�شحفية الأمريكية ماري كولفن مرا�شلة ال�شنداي تايمز،وهو توثيق 
ليبيا،22/ في  الهالك  الليبي  النظام  اغت�شاب جنود  لحوادث  الفيديو  ومقاطع  بال�شور 
الهجوم  في  �شوريا  ثورة  اأحداث  في  الثائرة  ال�شحفية  هذه  قتلت  وقد  مايو/2011م، 

الهمجي على حم�ض الحرة في 22/فبراير/2012م.
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المنف�شلة بين البنين والبنات في مراحل التعليم العام والتعليم 
العالي، ومن خالل �شيا�شة تعليمية تن�ض على »تقرير حق الفتاة 
في التعليم بما يالئم فطرتها ويعدها لمهمتها في الحياة،على اأن 
يتم هذا بح�شمة ووقار في �شوء ال�شريعة الإ�شالمية،فاإن الن�شاء 
على  تن�ض  مجتمعية  م�شاركة  خالل  ومن  الــرجــال«)1(،  �شقائق 
�شرورة التزام المراأة ال�شوابط ال�شرعية في مجالت الحياة)2(، 

وهو ما كان محط اإعجاب من غير ال�شعوديين)3(.
هذا عر�ض موجز لمظهرين مهمين من مظاهر كبت الحريات، 
واأثرها في ظهور الربيع العربي، ومحاولة ال�شعوب الثائرة المطالبة 
الإ�شالم،  كفلها  التي  والم�شلوبة  الم�شوؤولة  وحرياتها  بحقوقها 
وتظل اأي محاولة لمنع الحرية الم�شروعة عن اأي فرد اأو �شعب اأو 

م�شادرتها هي محاولة يائ�شة خا�شرة بجميع المقايي�ض.

)1( انظر:الحقيل، �شيا�شة التعليم في المملكة العربية ال�شعودية، �ض39.
)2( القرار الملكي 121/اأ - مثاًل - ن�ض على م�شاركة المراأة ال�شعودية في مجل�ض ال�شورى 

والمجال�ض البلدية المختلفة مع رعاية ال�شوابط ال�شرعية.
ال�شفيرة  الأميركية  الخارجية  العامة في وزارة  العالقات  �شوؤون  نّوهت بذلك وكيلة   )3(
كارين هيوز بما حققته الفتاة ال�شعودية في مجالت التنمية كافة، وتميزها وتفردها في 
الكامل،  والحجاب  الكاملة  بالحرية  تمتعها  مع  والإبداعية  والثقافية  العلمية  المجالت 
اأكثر من 500 طالبة من طالبات كلية دار الحكمة للبنات في  وقالت في لقاء مفتوح مع 
جدة: »اإن المراأة ال�شعودية تحتل مكانة بارزة في مجتمعها من خالل دورها المهم والفاعل 
في التنمية، اإذ تتبواأ مراكز قيادية في التعليم والطب والتدريب والجامعات والموؤ�ش�شات 

المجتمعية، اإ�شافة اإلى دورها الإن�شاني من خالل اإ�شهاماتها في عدة جمعيات اإن�شانية.
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) 5 (

التنظيمات ال�سيا�سية واإرها�سات الثورة
د. م�سفر بن عبد�هلل �لب�سر *

مقدمة:

الثورات  �شهدت  التي  العربية  للمجتمعات  ال�شيا�شية  القراءة 
التنظيمات  بين  العالقة  اخــتــالل  ــى  اإل بو�شوح  ت�شير  ال�شعبية 
ال�شيا�شية التي كانت تن�شط في مجتمعاتها والنظم ال�شيا�شية التي 
كبير  جانب  في   - ُيعزى  الختالل  هذا  واأ�شباب  تحكمها.  كانت 
اإلى ا�شتبداد تلك النظم ال�شيا�شية وقوة اأجهزتها الأمنية  منه - 
التي كانت تعك�ض الولء للنظم اأكثر من ولئها للمجتمع وال�شعب.

في  التدري�ض  هيئة  المتحدة، ع�شو  بالوليات  اأوكالهوما  في جامعة  الإعالم  دكتوراه    *
ق�شم الإعالم بجامعة الإمام محمد بن �شعود الإ�شالمية بالريا�ض. عمل رئي�شًا لق�شم 
الدعوة  كلية  في  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  وكياًل  ثم  الجامعة،  في  الإعــالم 
اأعيرت  والدولية،  المحلية  الموؤتمرات  وع�شوية عدد من  رئا�شة  في  �شارك  والإعــالم، 
خدماته من الجامعة للعمل مديرًا تنفيذيًا لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود 

العالمية لل�شنة النبوية والدرا�شات الإ�شالمية المعا�شرة.)ال�شعودية(.
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وتداول  والتعددية  الديمقراطية  �شعارات  من  الرغم  وعلى 
اإل  ال�شيا�شية،  والم�شاركة  الأحــزاب  اإن�شاء  وحرية  ال�شلطة، 
وتمنع  ال�شعارات،  تلك  عن  تتخلى  ما  �شرعان  النظم  تلك  اأن 
الم�شاركة ال�شيا�شية اإن هي و�شلت اإلى الم�شتوى الذي يمثل قلقًا 
لتلك النظم، وفي �شنوات الر�شا التي تتعاي�ض فيها التنظيمات 
ال�شيا�شية مع الحكومات، فاإن الأخيرة ل ت�شمح لهم اإل بالو�شول 
اأن  ي�شتطيعون  ل  البرلمان  في  المقاعد  من  محدود  عدد  اإلى 

ُيحِدثوا بها اأي اأثر في الحياة ال�شيا�شية.
ال�شيا�شية  التنظيمات  بين  الــعــالقــة  فــي  الخــتــالل  هــذا 
تلك  م�شاركة  على  باآخر  اأو  ب�شكل  انعك�ض  العربية  والحكومات 
التنظيمات ال�شيا�شية في الثورات ال�شعبية، وهو ما تحاول هذه 

الورقة مناق�شته في �شوء المحاور الأربعة التالية:
• توتر العالقة بين التنظيمات ال�شيا�شية والحكومات.	
• بذور القابلية للثورة.	
• تاأجيج الثورة.	
• تاأثيرات ما بعد الثورة.	

توتر العالقة بين التنظيمات ال�سيا�سية والحكومات:

بين  العالقة  كانت  الما�شية،  الثالثة  العقود  مــدى  على 
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�شهدت  التي  الــدول  في  والحكومات  ال�شيا�شية  التنظيمات 
واليمن،  وليبيا،  م�شر،  )تون�ض،  �شعبية  ــورات  ث مجتمعاتها 
و�شوريا( ت�شير في موؤ�شر بياني مت�شاعد نحو التوج�ض والخوف 
اأمام  يكن  لم  الحكم.  اأنظمة  على  التنظيمات  تلك  تاأثير  من 
حكومات تلك الدول اإال ت�سييق الخناق على ن�ساط الجماعات 

ال�شيا�شية، وقياداتها، وم�شروعاتها الفكرية والمجتمعية.
للعلمانية  الـــولء  فــي  �شارمة  الحكومة  كانت  تون�ض  ففي 
ومطاردة ن�ساط الجماعة االإ�سالمية، و�سجن قادتها، وا�سطرار 
بع�شهم للعي�ض خارج البالد ليمار�شوا توجيهاتهم للداخل من 

الخارج. 
اأكبر  )وهــي  الم�شلمين  ــوان  الإخ جماعة  كانت  م�شر  وفي 
تنظيم �شيا�شي في الدول التي �شهدت الثورات ال�شعبية( ُتغير 
بها،  التي مرت  المراحل  تمليه ظروف  ما  وفق  �شيا�شاتها  من 
ومع ذلك لم ياأمن قادتها وم�شروعاتهم ال�شيا�شية من المالحقة 
ب�شكل  تنت�شر  كانت  التي  برامجهم  على  والت�شييق  وال�شجن 

مذهل في كل محافظات م�شر.
اأما في ليبيا فاأول ت�شكيل لتنظيم �شيا�شي معار�ض كان تابعًا 
لجماعة الإخوان الم�شلمين اأي�شًا في عام 1967م، عبر توا�شل 
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الذين كانوا يدر�شون في  الليبيين  بين الطالب  دائم وم�شتمر 
م�شر واأ�شاتذة الجامعات في ليبيا. ثم علمت ال�شلطات الليبية 
بهذا الحراك ال�شيا�شي فحظرتها واأودعت اأع�شاءها ال�شجن. 
وحتى عندما ن�شط بع�شهم في العمل ال�شري تم القب�ض على 
بع�شهم عام 1998م، وفّر البع�ض الآخر اإلى خارج ليبيا وتفرقوا 

في دول عديدة.
وفي اليمن ن�شط حزب التجمع اليمني لالإ�شالح، وبخا�شة 
الحاكم  النظام  لكن  الثورة،  �شبقت  التي  القليلة  ال�شنوات  في 
كان يماطل كثيرًا في وعوده ال�شيا�شية بالتمكين لهم في الم�شرح 
ال�شيا�شي، بل كان يق�شو كثيرًا على قياداتهم للحد من ن�شاطهم 
وتاأثيرهم. وقد كانوا - في الجملة - اأح�شن حاًل من نظرائهم 
في تون�ض وم�شر ب�شبب عدد من المعطيات الجتماعية، اأهمها: 
القبلية والع�شائرية التي كانت تمثل �شندًا لهم يمنع الحكومات 

من اتخاذ �شيا�شات قمعية تجاههم.
اأمــا  الإ�ــشــالمــي،  التوجه  ذات  للتنظيمات  بالن�شبة  هــذا 
اأو  القومية  اأو  الليبرالية  ال�شيا�شية  والأحــــزاب  الجماعات 
اإل واجهات لمت�شا�ض  تمثل في حقيقتها  النا�شرية فلم تكن 
التيار  هــذا  لتنظيمات  �ُشمح  فقد  ال�شيا�شية.  النخب  غ�شب 
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بت�شكيل الأحزاب والجماعات ال�شيا�شية، وانطلقت في برامجها 
وتــداول  ال�شيا�شية،  الديموقراطية  �شعارات  ترفع  الحزبية 
التي  الكبرى  الأحزاب  وتزاحم  باأنواعها،  والحريات  ال�شلطة، 
تنتمي لها النظم ال�شيا�شية في النتخابات الرئا�شية، والبرلمان، 
ن مما ُتريد، لهيمنة  والنقابات، وغيرها، لكنها في النهاية ل ُتَمكَّ
الأحزاب الحاكمة على مفا�شل الحكم وفر�شها بطرق �شرعية 
وغير �شرعية لأع�شاء ينتمون اإلى الحكومة وحزبها، تنتهي في 

نهايتها اإلى تحقيق ما يريده الرئي�ض والموؤيدون له.
اختالف  على  ال�شيا�شية  التنظيمات  فاإن  الأحــوال،  كل  وفي 
توجهاتها كانت اأحوالها تتغير بين مد وجزر طيلة العقود الثالثة 
الما�شية، لكن مح�شلة ذلك كله هو: اأنها تتمدد اإلى حدود معينة، 
اأن  دون  منها،  بــداأت  التي  ال�شفر  نقطة  اإلى  فتعود  تنكم�ض  ثم 

تحدث اأثرًا ملمو�شًا في الواقع يتنا�شب مع توجهاتها واأهدافها.

بذور القابلية للثورة:

تتوجه  اأن  ال�شيا�شية  التنظيمات  حاولت  الو�شع،  هذا  اإزاء 
بن�شاطها اإلى القاعدة المجتمعية لُتحِدث الأثر الذي ترجوه، وهو 
اأثر يبداأ من تغيير البنية الجتماعية ليت�شاعد ب�شكل �شمولي 
النظام  الهرم في  راأ�ض  اإلى  لي�شل  ومكثف في كل التجاهات 
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ال�شيا�شي. وهي ا�شتراتيجية طبقتها التنظيمات ال�شيا�شية على 
اختالف توجهاتها الفكرية ومنطلقاتها ال�شيا�شية.

الجماعات  لن�ساط  عنوانًا  ك��ان  ال��ذي  االإ�سالمي  فاالتجاه 
 - التحديد  وجــه  على  واليمن  وم�شر  تون�ض  في   - ال�شيا�شية 
ال�شعوب، من  لدى  الإ�شالمية  القيم  اإحياء  على  التركيز  حاول 
خالل الهيمنة على النقابات وموؤ�ش�شات المجتمع المدني، وحلَّ 
الحكومات،  مع  الم�شلحة  المواجهة  محّل  الإ�شالمي(  )البعث 
ال�شراع  عن  بعيدًا  بهدوء،  ال�شتراتيجية  هذه  مالمح  وتكونت 
مع الأنظمة اأو القتتال والحتراب. ا�شتطاعت هذه التنظيمات 
اأن تخترق هيئات الدولة ونقاباتها ومنظماتها الجتماعية، مع 
بالن�شبة  الأكثرية  تمثل  التي  المتو�شطة  الطبقة  على  التركيز 

لعدد ال�شكان.
ومع مرور الوقت اكت�شب التجاه الإ�شالمي �شعبية وا�شحة، 
وهيمن على كثير من الموؤ�ش�شات الجتماعية الموؤثرة عن طريق 
النتخابات،  في  بالدخول  للجميع  ي�شمح  كان  الذي  القانون، 
وبخا�سة النقابات ذات التاأثير الكبير في اأو�ساط المجتمع، مثل 
نقابات الأطباء، والمهند�شين، والمحامين، والعمال، وغيرها.

من  جياًل  �شنعت  الهادئة  ال�شمولية  ال�شتراتيجية  هــذه 
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ال�شباب - رجاًل ون�شاًء - مت�شبعًا بقيم الجماعات الإ�شالمية 
متغيرات  لأي  وهياأتهم  الزمن،  من  مدة  فيهم  غر�شتها  التي 

وتحولت يمكن اأن تحدث في المجتمع والدولة.
اأو  الليبرالية  التوجهات  ذات  ال�شيا�شية  التنظيمات  اأمــا 
القومية اأو النا�شرية فقد عملت هي الأخرى بهذه ال�شتراتيجية 
الموجهة اإلى القاعدة ال�شعبية اأكثر من تركيزها على مفا�شل 
الجهود،  مبعثرة  كانت  التنظيمات  تلك  لكن  العليا.  ال�شيا�شة 
ولم ت�شكل في مجموعها قوة تغيير �شعبية يمكن التنبوؤ بفاعلية 
تاأثيرها على �شرائح المجتمع المختلفة في الدول التي �شهدت 

الثورات ال�شعبية.
الثقافة  في  موؤثرة  كانت  الليبرالية  التنظيمات  اأن  �شحيح 
تكن  لم  لكنها  ال�شيا�شية،  الحياة  من  جوانب  وفي  والإعــالم، 
ت�شكل خطرًا يهدد الأنظمة الحاكمة، كما اأنها لم تحظ باإ�شناد اأو 
تعاطفي جماهيري من عامة ال�شعب. وقد بذلت هذه التنظيمات 
جهودًا مكثفة لتحقيق برامجها ال�شيا�شية، لكنها لم تكن منظمة 
بال�شكل الذي يجعلها اأكثر فاعلية في المجتمع. وربما يكون هذا 
تتنادى  الغربية  الليبرالية  الموؤ�ش�شات  جعل  الذي  هو  ال�شبب 
لتنظيم �شفوف هذه التيارات واإر�شادها لأف�شل ال�شبل للو�شول 
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موؤتمرات  الهدف  لهذا  وُعِقد  فيهم،  والتاأثير  الجماهير  اإلى 
وندوات عديدة، كان من اأهمها لقاء الوفد الليبرالي العربي مع 
تحالف الليبراليين والديموقراطيين من اأجل اأوربا في بروك�شل 
)20- 26 اأبريل 2008م( تحت عنوان: )تنظيم وتطوير برنامج 
الأحزاب الليبرالية الحديثة(. وفي المدة نف�شها ُعِقد في برلين 
المتعلقة  والإ�شرافية  التنظيمية  ور�شة عمل بعنوان: )الق�شايا 
باإدارة الأحزاب ال�شيا�شية الحديثة(، وندوة: )التحديات التي 
تواجه الليبرالية في العالم العربي(، ونوق�شت في هذه الندوات 
ق�شايات مهمة بالن�شبة لهذه الأحزاب، مثل: تنظيم الأحزاب، 

وتمويل الحمالت النتخابية، والتعبئة الع�شوية، وغيرها.
كثيرة  اأحيان  في  كان  ال�شيا�شية  التنظيمات  من  النوع  هذا 
اأع�شائه  من  كــان  ومــن  العربية،  الحكومات  من  جــزءًا  يمثل 
يكن  لم  ال�شيا�شية  الحرية  من  بم�شاحه  يتمتع  كــان  م�شتقاًل 
بع�ض  يكون  وقد  الإ�شالمية.  التنظيمات  اأع�شاء  بها  يحظى 
القوة  تمنحه  دولية  حقوقية  موؤ�ش�شات  من  مدعومًا  قادتهم 
في ممار�شة ن�شاطه، واإن لم تر�ض عنه الحكومة. حدث ذلك 
للقيادي ال�شيا�شي - اأيمن نور - على �شبيل المثال ل الح�شر -، 
ح�شني  حكومة  �شجنته  فقد  الم�شري.  الغد  حزب  زعيم  وهو 
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مبارك، فتلقى خطابًا �شديد اللهجة من زعيم الكتلة الليبرالية 
في البرلمان الأوربي يطالب بالإفراج عنه. كما كتبت �شحيفة 
الرئي�ض  فيه  هاجمت  مــقــاًل  الأمــريــكــيــة  بو�شت  الوا�شنطن 
الم�شري ح�شني مبارك ل�شجنه اأيمن نور، وطلبت �شراحة من 
الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما عدم ا�شتقبال الرئي�ض مبارك 
اأثناء زيارته لوا�شنطن، وهو ما اأ�شطر الأخير لإطالق �شراحه 

قبل م�شي المدة المحكومة عليه.
عبر  ظاهرًا  كان  الليبرالية  ال�شيا�شية  التنظيمات  خطاب 
و�شائل الإعالم، وتنقله الموؤ�ش�شات الإعالمية الغربية، وتركز 
عليه لإعطائه زخمًا �شيا�شيًا وجماهيريًا داخل المجتمعات التي 
كان ين�شط فيها، لكن ذلك لم يوؤثر كثيرًا في القاعدة ال�شعبية، 
مثل  براقة،  ل�شعارات  الليبرالي  الخطاب  رفع  الرغم من  على 
ال�شيا�شية،  والتعددية  والم�شاركة  والحرية،  الديموقراطية، 
والإ�شالمية من جهة  العربية  ال�شعوب  تناق�شه مع قيم  ب�شبب 
هذا  اأن  بيد  اأخــرى.  جهة  من  له  الغربية  الموؤ�ش�شات  ولدعم 
التيار كان يمثل قلقًا م�شتمرًا للحكومات العربية، وكان اأتباعه 
ال�شعبية  للكتلة  اإ�شافيًا  رقمًا  يمثلون   - قلتهم  على   - وموؤيدوه 

التي كانت ترف�ض النظم ال�شيا�شية التي تحكمها.
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تاأجيج الثورة:

اأيًا كانت تف�شيرات المحللين ال�شيا�شيين لأ�شباب قيام الثورات 
ال�شيا�شية  التنظيمات  اأن  هو  العين  تخطوؤة  ل  ما  فاإن  العربية، 
اأهم  الثورات كانت من  تلك  التي �شهدت  الدول  التي كانت في 
عوامل تاأجيجها وت�شجيعها وا�شتمراريتها، انت�شارًا لمبادئها اأو 
اأفكارها التي كانت تروج لها خالل العقود الثالثة الما�شية. بل 
كانت الثورات تمثل الفر�شة ال�شانحة لتلك التنظيمات لُتحِدث 

التغيرات الكبرى التي اخت�شرتها تلك الثورات.
وهذا ما جعل قياديًا �شيا�شيًا بارزًا في اليمن )عبدالمجيد 
الزنداني( يقول: اإن ما فعله ال�شباب في اأيام لم ن�شتطع فعله 
في �شنين، وقول را�شد الغنو�شي: اإن ثورة اليا�شمين في تون�ض 
اخت�شرت الزمن لتقفز بالإرادة ال�شعبية اإلى الواجهة وتفر�ض 
نف�شها بقوة العزيمة والإ�شرار على التغيير وهزيمة ال�شتبداد. 
وهكذا كانت م�شاعر التوجهات العلمانية والقومية والنا�شرية 
فر�شة  هي  ال�شعبية  الثورات  اأن  على  اتفقوا  الذين  وغيرها، 

التغيير ال�شيا�شي التي طال انتظارها.
ومن ي�سترجع م�ساهد الثورات العربية قبل اأن تنتهي با�سقاط 
اأن  ي�شتطيع  الــدول  تلك  تحكم  كانت  التي  ال�شيا�شية  الأنظمة 
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تظاهراتها  في  ال�شعوب  ترفعها  كانت  التي  ال�شعارات  يتذكر 
كانت  التي  الأفكار  جوهر  تمثل  كانت  اإذ  والعنيفة،  ال�شلمية 
المناداة  مثل:  ال�شيا�شية،  والأحـــزاب  التنظيمات  بها  تنادي 
بتطبيق ال�شريعة الإ�شالمية، اأو العدل، اأو الم�شاواة، ومحاكمة 
الثورات  نجحت  اأن  وبعد  وغيرها.  والمف�شدين،  الم�شتبدين 
في الإطاحة بالحكومات، تابع الجمهور العربي ما كان يحدث 
اأفكارها  اتخذت من  التنظيمات من مواجهات  تلك  اأتباع  بين 
ومبادئها منطلقًا لالختالف والتنازع. نتذكر في هذه ال�شياق 
ق�شية  على  الطلبة  بين  �شراع  تون�ض من  في جامعة  ما حدث 
اإال  االختالط والحجاب. وهي واإن كانت ق�سية غير جوهرية، 
لفر�ض  ي�شعى  اتجاه  كل  مت�شادة،  فكرية  لتوجهات  ترمز  اأنها 

قناعاته على مجتمع ما بعد الثورة.
ال�سيا�سية،  االأنظمة  و�سقوط  الثورة  بعد  ما  مرحلة  واأم��ا 
اإلى  ال�شيا�شية  والأحــزاب  التنظيمات  تلك  قيادات  برزت  فقد 

الواجهة، في محاولة منها للهيمنة على الم�شهد ال�شيا�شي.
ففي تون�ض ت�شدر حزب النه�شة الإ�شالمي، ور�شي الليبراليون 
اإلى  واأتباعها  بالنه�شة  دفعت  التي  القــتــراع  �شناديق  بنتيجة 
الم�شلمين  الإخــــوان  جماعة  اأم�شكت  م�شر  وفــي  الــواجــهــة. 
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وال�شلفيون بمفا�شل الحياة ال�شيا�شية، وح�شلوا على ثلثي المقاعد 
تاركين  الد�شتور،  �شياغة  لجنة  على  هيمنوا  بل  البرلمانية، 
الأحزاب ال�شيا�شية الليبرالية والقومية والنا�شرية يقت�شمون ما 

تبقى من مقاعد نيابية ل يمكن اأن تحدث اأثرًا ذا بال.

تاأثيرات ما بعد الثورة:

التي  الـــدول  و�ُشِغلت  حكومات،  و�شقطت  ـــورات،  ث انتهت 
دوًل  لكن  الثورة،  بعد  ما  بمرحلة  حكوماتها  �شعوبها  اأ�شقطت 
اأخرى تحاول ا�شتن�شاخ تجربة غيرها، متاأثرة بال�شعارات التي 
عقول  في  عالقًا  يــزال  ل  تاأثيرًا  واأخــذت  غيرها،  يرفعها  كان 
اإلى التغيير. �شوريا هي النموذج البارز في  ال�شعوب المتطلعة 
والباطن - نموذج  ال�شياق، لكنه - كما يبدو في الظاهر  هذا 
متاأثر ب�شعارات )البديل الإ�شالمي( للنظام الحاكم. ربما يبدو 
للوهلة الأولى اأن المجل�ض الوطني الذي يمثل المعار�شة وين�شق 
اأعمالها ذو هيكلة تجمع الأطياف الأيديولوجية المختلفة، لكن 

الواقع في الداخل ينطق بغير ما تريده المعار�شة في الخارج.
نف�ض  ذات  �شعارات  ال�شوريون  يرفعها  التي  فال�شعارات 
اإ�شالمي في اأحيان كثيرة، والمقاومة في الداخل هي من اأبناء 
ال�شنة، العرب اأو الأكراد، الذين يطالبون برحيل النظام البعثي 
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ورموزه واأتباعه. هذا ظاهر ل تخطئه عين المراقب، وهو يقراأ 
اأتباع  كنتم  )اإن  هلل(،  اإل  نركع  )لن  مثل:  اإ�شالمية،  �شعارات 
عبدالمطلب(،  بن  حمزة  الأ�شود  �شياد  اأحفاد  فنحن  الأ�شد 
ال�سباط  األ�سنة  على  تترد  لفظية  �سعارات  م��ن  ذل��ك  وغير 

ون للجي�ض الحر. والجنود المن�شقين الذين َينظمُّ
التظاهرات وال�شعارات التي ُترفع في الثورة التي عمت المدن 
ال�شورية ت�شير اإلى اإرادة �شعبية تتطلع اإلى دولة اإ�شالمية، واإن 
لم يكن لهذه الإرادة اأحزاب اأو رموز يعبرون عنها في ع�شر ما 
قبل الثورة، كما كان يحدث في تون�ض وم�شر واليمن، وهي اأقرب 

ما تكون اإلى ا�شتن�شاخ الثورة الليبية في ال�شكل والم�شمون.

الخاتمة:

والأحـــزاب  التنظيمات  لعالقة  موجز  عر�ض  هو  �شبق  ما 
ال�شيا�شية بالثورات العربية في مراحلها الثالث:

مرحلة زرع بذور القابلية للثورة في اأو�ساط ال�سباب.	•
مرحلة تاأجيج الثورات ال�شعبية بعد قيامها.	•
مرحلة الم�شاركة في الم�شهد ال�شيا�شي ما بعد الثورة.	•

التنظيمات والأحزاب  وقد تبينت العالقة المبا�شرة لوجود 
�شرية  اأو  قانونية  علنية  كانت  �شواء   - المجتمع  في  ال�شيا�شية 
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ت�شهدها  التي  الكبرى  التحولت  فــي  وتاأثيرها   - محظورة 
المجتمعات العربية. و�شبب ذلك هو اأن الحكومات العربية هي 
لتطبيقها  ين�شط،  اأن  ال�شيا�شي  الحراك  لمثل هذا  هياأت  التي 
المرجعية عن  اأ�ش�شها وم�شادرها  في  تختلف  �شيا�شية  اأنظمة 
مغايرة  فكرية  اأو  دينية  مرجعيات  وهي  الإ�شالمية،  ال�شريعة 
لفطرة ال�شعوب العربية التي تحكمها، وهو ما جعل التنظيمات 
ال�شيا�شية ذات التوجه الإ�شالمي تتعاطف مع الثورة وتوؤججها 

لطرح بديل يمثل عقيدة المجتمع.
التوجهات  ال�شيا�شية ذات  بالن�شبة لالأحزاب  نف�شه  والحال 
تحقيق  �شئمت من عدم  فقد  غيرها،  اأو  القومية  اأو  الليبرالية 
الت�شويف  من  واأُحبطت  اأجلها،  من  تنا�شل  التي  ال�شعارات 
والمماطلة من الحكومات التي كانت تعدهم بالعدالة والحرية 
ال�شعبية  الثورات  ال�شيا�شية وغيرها، فتعاطفت مع  والم�شاركة 

التي انطلقت في مجتمعاتها، و�شاركت في مراحلها الثالث.
بمثابة  �ل�سيا�سية  و�لأح���ز�ب  �لتنظيمات  ه��ذه  كانت  لقد 
�لجد�ول �لتي �لتقت في م�سب و�حد، وهو: �لتهيئة للتغيير، 
ثم �لم�ساركة في �لثورة، و�أخير�ً �لمناف�سة على ح�سول �أكبر 
قدر ممكن من �لمكا�سب �ل�سيا�سية في مرحلة ما بعد �لثورة 

و�سقوط الأنظمة.





الفصل الثاني
طبيعة العالقة بين الحكومة والشعب

 في السعودية
تمهيد

المبحث الأول: �أ�س�س �لعاقة بين �لحكومة 
و�ل�سعب في �ل�سعودية

المبحث الثاني:معالم ��ستقر�ر �لمملكة و�أ�سبابه 
في عهد �لتحولت �ل�سيا�سية
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تمهيد:

اإلى قيام الثورات  اأدت  اأهم الأ�شباب التي  بعد ا�شتعرا�ض 
تقويم  محاولة  القارئ  ذهن  اإلى  يتبادر  ومناق�شتها،  العربية 
فاإن  ولــذا  الأ�شباب.  تلك  �شوء  في  ال�شعودي  المجتمع  واقــع 
الكتاب في ف�شله الثاني ي�شتبق الإجابة العاجلة، لي�شهم في 
ر�شم �شورة واقعية لطبيعة العالقة بين الحكومة وال�شعب في 
ال�شعودية، من خالل الحديث عن اأ�ش�ض هذه العالقة التي قد 
يدرك  ل  لكن  ال�شعودي،  المجتمع  طبيعة  عن  البعيد  يعرفها 
الرغم  على  والجتماعي،  ال�شيا�شي  الكيان  حفظ  في  اأثرها 

من كثير من العوا�شف التي واجهها منذ تاأ�شي�شه.
الإ�شالمية،  ال�شريعة  م�شدرية  هــو:  الأ�ش�ض  هــذه  واأول 
بو�شفها المرجعية الوحيدة للنظم المعمول بها في المملكة، 
الــتــكــامــل بين  الــثــانــي، وهـــو:  انــبــنــى عليها الأ�ــشــا�ــض  الــتــي 
الموؤ�ش�شتين ال�شيا�شية وال�شرعية، ل�شمان بقاء هذه العالقة 

وا�شتمراريتها.
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لقد واجهت المملكة العربية ال�شعودية، منذ قيامها على يد 
الموؤ�ش�ض الملك عبدالعزيز ومن معه من الرجال، كثيرًا من 
الأزمات التي اأظهرت التكامل ال�شيا�شي وال�شرعي في م�شاهد 
تتكرر كلما َجدَّ موقف، اأو ظهرت اأزمة، اأو ثارت عا�شفة تهدد 
الكيان، اأو ُتلوح بتقوي�ض البناء، وهو ما اأنتج م�شوؤولية م�شتركة 
اقت�شاها  ما  هي  الم�شوؤولية  هــذه  والمحكوم.  الحاكم  بين 
مفهوم )البيعة(، الذي لم توجد تطبيقاته المعا�شرة اإل في 

النظام ال�شيا�شي للمملكة العربية ال�شعودية.
ال�شيا�شية  التحولت  عهد  في  المملكة  ا�شتقرار  معالم  اإن 
هو م�شهد ل يمكن اإدراكه اإل بالفهم العميق لطبيعة اأجزائه 
الكاملة  والمعرفة  ال�شحيحة.  �شورته  تكتمل  حتى  الكلية 
لطبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم في ال�شعودية ل يمكن 
الخيوط  كل  على  يقف  لم  ما  بها،  يحيط  اأن  عنها  لباحث 
النوع  ذلك  اأفــرز  الذي  ال�شعودي،  المجتمع  لن�شيج  الناظمة 
خالل  من  ي�شتطيع  مو�شوعي  حكم  اإلى  لي�شل  العالقة،  من 
م المجتمع، في �شوء ما يع�شف بمن حوله من تحولت  اأن ُيقوِّ

�شيا�شية، وهو ما يناق�شه هذا الف�شل من الكتاب.





المبحث األول
أسس العالقة بين الحكومة والشعب

 في السعودية
�ل�سريعة �لإ�سامية �أ�سا�س �لحكم في �ل�سعودية

�لّتَكاُمُل بين �لموؤ�س�ستين �ل�سيا�سية و�ل�سرعية

�لم�سوؤولية �لم�ستركة بين �لحاكم و�لمحكوم
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ال�سريعة الإ�سالمية اأ�سا�س الحكم في ال�سعودية
بقلم: د. يا�سر بن �إ�سماعيل ر��سي*

ال�سريعة الإ�سالمية و�سنن اهلل في الجزيرة العربية:

في  جعل  اأن  حكمته،  وجليل  تعالى  اهلل  عدل  كمال  من  اإن 
بني الب�شر اأمرين اثنين، لولهما لف�شدت الب�شرية، وانحدرت 
والجهل  والآثــام،  المعا�شي  وظلمات  ال�شهوات،  ح�شي�ض  اإلى 
وال�شياع. هذان الأمران هما: النبوة وال�شريعة. يقول الأ�شتاذ 
�شعيد النور�شي )ت: 1960م(: » اإن القدرة الإلهية التي ل تترك 
اأمير، والنحل من دون يع�شوب، ل تترك حتمًا  مل من دون  النَّ

متخ�ش�ض  المنورة،  بالمدينة  طيبة  بجامعة  التدري�ض  هيئة  وع�شو  معتمد،  مدرب   *
العلمية  والبحوث  الموؤلفات،  من  عدد  له  الكريم،  القراآن  وعلوم  التف�شير  مجال  في 
من  كثير  في  �شارك  والدولية،  المحلية  المحكمة  العلمية  المجالت  في  المن�شورة 
الملتقيات والندوات والموؤتمرات المحلية والدولية، محكم ر�شمي وم�شت�شار في عديد 

من المجالت العلمية المحكمة )ماليزيا(.
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النبوة  م�شت  وقد  �شريعة«)1(.  دون  من  نبي،  دون  من  الب�شر 
الخاتمة وبقيت ر�شالتها و�شريعتها الإ�شالمية الخالدة، لتكون 

منهاجًا للحياة، وقانونًا للب�شر.
المنهج  على  يتوقف  الأر�ــض،  في  دولة  اأي  نجاح  اأ�شا�ض  اإن 
به  تحكم  الــذي  والقانون  د�شتورها،  في  الدولة  تعتمده  الــذي 
�شعبها. واإن اأو�شح المناهج واأكملها، وخير القوانين واأف�شلها 

هو القانون الإلهي )�شرع اهلل تعالى(.
فال�شريعة الإ�شالمية هي ما �شرعه اهلل تعالى لعباده؛ لرعاية 
وت�شمل  والآخـــرة.  الدنيا  في  �شعادتهم  وتحقيق  م�شالحهم، 
ومعامالت،  عبادات،  من  العملية  والأحكام  العقيدة،  اأحكام 
في  للدولة  ال�شيا�شية  الأحــكــام  ت�شمل  كما  ــدود،  وح واأحـــوال، 

تنظيم عالقاتها الداخلية والخارجية وما اإلى ذلك.
وتخت�ض ال�شريعة الإ�شالمية عن غيرها من ال�شرائع الب�شرية 

اأو القوانين الو�شعية، بعدة خ�شائ�ض:
النق�ض  عن  ه  المنـزَّ الخالق  تعالى،  اهلل  هو  ع  الم�شرِّ اأن 
ى بِِه نُوًحا وَالَِّذي  يِن َما وَصَّ َن الدِّ والخلل. قال تعالى:}َشرََع لَُكم مِّ

)1( النبوة مكانتها و�شرورتها لالإن�شانية في فكر النور�شي، د. يا�شر بن اإ�شماعيل را�شي، 
مجلة التجديد، العدد)25(،1430هـ - 2009م.
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يَن واََل  ْيَنا بِِه إِبْرَاِهيَم وَُموَسى وَِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّ أَوَْحْيَنا إِلَْيَك وََما وَصَّ

ُ يَْجَتِبي إِلَْيهِ َمن يََشاء  تََتَفرَُّقوا ِفيهِ َكُبرَ َعلَى الُْمْشرِِكيَن َما تَدُْعوُهْم إِلَْيهِ اللَّ

وَيَْهِدي إِلَْيِه َمن يُِنيُب{ )1(.

اأحكامها موافقة لفطرة الإن�شان،  اأي:  اإنها �شريعة فطرية، 
اختالف.قال  ول  بينها  تناق�ض  ل  والمادية،  الروحية  ورغباته 
ِ الَِّتي َفَطرَ النَّاَس َعلَْيَها اَل  تعالى: } َفأَِقْم وَْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطرَةَ اللَّ
يُن الَْقيُِّم وَلَِكنَّ أَْكَثرَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{ )2(. ِ ذَلَِك الدِّ تَْبِديَل لَِخلِْق اللَّ

اإنها �شريعة كاملة في تعاليمها، و�شاملة في قوانينها، ت�شمل 
جميع �شوؤون الحياة ومتطلباتها.

قال تعالى: }الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم وَأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي 
ِثٍْم  وَرَِضيُت لَُكُم الِْسلََم دِيًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيرَ ُمَتَجانٍِف لِّ

.)3(
َ َغُفورٌ رَِّحيٌم{ َفإِنَّ اللهّ

اإنها �شريعة �شالحة لكل زمان ومكان، لي�ض لها مدة �شالحية، 
ل الخلق من  اأوَّ اأو منطقة حدودية. بها جاء  اأو بقعة جغرافية، 
واكتملت  الر�شالت  ختمت  وبها  ال�شالم-  عليه  –اآدم  الب�شر 

)1( ال�شورى: 13.
)2( الروم: 30.
)3(المائدة: 3.
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بخاتم الأنبياء والر�شل محمد بن عبد اهلل �، وبرفعها ينتهي 
ُعمر الدنيا، وتقوم ال�شاعة.

�شنن اهلل  يلزمنا معرفة  الإ�شالمية  ال�شريعة  والحديث عن 
هذه  تعاليم  فيه  اكتملت  الــذي  الجغرافي،  الموقع  في  تعالى 
ال�شريعة واأحكامها. فاإن من �شنن اهلل تعالى وتدابيره النافذة 
في خلقه، التي يجب اأن يعلمها النا�ض ويوؤمنوا بها؛ اأن لمنطقة 
الجزيرة العربية خ�شو�شية جغرافية، ودينية، وِجبليَّة، تختلف 

عن غيرها من مناطق العالم اأجمع. 
للبعثة  مــهــدًا  العربية  الجزيرة  اخــتــار  تعالى  اهلل  اأن  اأوًل: 
المحمدية، وجعل مكة المكرمة فيها- اأطهر بقاع الأر�ض- مركزًا 
لنطالق الر�شالة الخاتمة اإلى جميع اأقطار العالم. وهذا المعنى 
م�شتنبط من موقع مكة الجغرافي في و�شط الياب�شة، فقد اأثبتت 
درا�شات الإعجاز العلمي الحديثة ذلك. ا�شتنباطًا من قوله تعالى: 
}وََكَذلَِك أَوَْحْيَنا إِلَْيَك ُقرْآنًا َعرَبِيًّا لُِّتنِذرَ أُمَّ الُْقرَى وََمْن َحْولََها وَتُنِذرَ يَْوَم 

)1( )2(. و�ُشئل ر�شول 
ِعيرِ{ الَْجْمِع اَل رَيَْب ِفيِه َفرِيٌق ِفي الَْجنَِّة وََفرِيٌق ِفي السَّ

)1( ال�شورى: 7.
)2( ينظر البحث المو�سع ل� د. ح�سين كمال الدين اأحمد، اإ�سقاط الكرة االأر�سية بالن�سبة 
اإلى مكة المكرمة، وتعيين اتجاه القبلة، مجلة البحوث الإ�شالمية، )الريا�ض: رئا�شة اإدارة 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد، ج1، عدد2، 1396/1395هـ(، �ض335-292.
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اهلل �: اأخبرنا عن نف�شك؟ فقال: »دعوة اأبي اإبراهيم، وب�شرى 
عي�شى، وراأت اأمي حين حملت بي اأنه خرج منها نور اأ�شاءت لها 
ُب�شرى، وُب�شرى من اأر�ض ال�شام«)1(. فالآية والحديث يو�شحان 
اإلى  الإ�شالم  ر�شالة  انت�شار  ت�شبيه  وهو  الأهمية،  غاية  في  اأمرًا 
مكة  الإ�شعاعي-وهي  بالمركز  والبلدان؛  المجاورة  المناطق 
اإ�شعاعات �شوئية تت�شع �شيئًا ف�شيئًا  المكرمة- الذي تنطلق منه 
لتنت�شر في اأرجاء الأر�ض. وفي هذا دللة وا�شحة على اأن الجزيرة 
ول  الإ�شالم،  ديانة  �شوى  ديانة  فيها  تكون  اأن  ي�شلح  ل  العربية 
يحكمها قانون اأو �شريعة �شوى �شريعة الإ�شالم، لذا قال �: »ل 
يجتمع دينان في جزيرة العرب«)2(. وهذه �شنة ما�شية اإلى قيام 
ل ول تتغيَّر اإل اإذا رجع النا�ض اإلى عهد الجاهلية  ال�شاعة، ل تتبدَّ
يكون  ول  الم�شرفة،  الكعبة  وهدمت  الأ�شنام،  عبادة  الأولى من 

ذلك اإلَّ في اآخر الزمان.
ل  اني للمنطقة، فقد تكفَّ ثانيًا: لأجل حكمة هذا الختيار الربَّ
اهلل تعالى لها -ل �شيما البلد الحرام فيها- بنعمة الأمن والأمان، 
اإلى  زق  الرِّ من  الطيبات  لأهلها  و�شمن  وال�شتقرار،  والرخاء 

)1(  رواه الحاكم في الم�شتدرك، 600/2. وقال �شحيح الإ�شناد ووافقه الذهبي.
)2(  عن ابن �شهاب الزهري، التمهيد،ابن عبد البر،   12/13  .
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اإبراهيم عليه ال�شالم، قال  اأن تقوم ال�شاعة، ا�شتجابة لدعوة 
تعالى: }وَإِذْ َقاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل َهـََذا بَلًَدا آِمًنا وَارْزُْق أَْهلَُه ِمَن 
ِ وَالَْيوِْم اآلِخرِ َقاَل وََمن َكَفرَ َفأَُمتُِّعُه َقلِيلً ثُمَّ  الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاللهّ

)1(. فال ي�شتتب هذا الأمن، 
أَْضَطرُُّه إِلَى َعَذاِب النَّارِ وَبِْئَس الَْمِصيرُ{

اإل في ظل  زق لدواعي هذا الأمــن   الــرِّ ول تكون حرا�شة ذلك 
تحكيم �شريعة الإ�شالم. 

تعالى نظر  اأن اهلل  العربية،  الجزيرة  ثالثًا: من خ�شائ�ض 
اأعلم بهم، فاختار منهم جن�ض العرب  اأجنا�ض خلقه، وهو  في 
قال   .� اهلل  عبد  بن  محمد  الزمان:  اآخــر  نبي  فيهم  ليبعث 
ْنُهْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك وَيَُعلُِّمُهُم  ََّنا وَابَْعْث ِفيِهْم رَُسوالً مِّ تعالى: }رَب
)2(. وذلك كما 

يِهْم إِنََّك أَنَت الَعزِيزُ الَحِكيُم{ الِْكَتاَب وَالِْحْكَمَة وَيُزَكِّ

يعلل علماء التاريخ وال�شيرة النبوية بما اأودع اهلل في العرب من 
�شفات �شخ�شية، ونف�شية، وعقلية -ل يت�شع المقام لب�شطها- 
تتنا�شب مع عظم حمل ر�شالة الإ�شالم ون�شره في الأر�ض. في 
تقوم  حتى  عامة،  المتتالية  العهود  وفي  خا�شة  النبوي  العهد 

ال�شاعة)3(.

)1( البقرة: 126.
)2( البقرة: 129

)3( ينظر: الجامع ال�شحيح لل�شيرة النبويَّة، د. �شعد المر�شفي، )بت�شرف(، �ض 251.
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ال�سريعة الإ�سالمية اأ�سا�س الحكم في ال�سعودية:

)رحمه  الوهاب  عبد  بن  محمد  د  المجدِّ العاِلم  اأدرك  لقد 
اهلل تعالى(، واأمراء الدولة ال�شعودية الأولى وملوكهم- بعناية 
في  فنظروا  المنطقة،  في  الإلهية  نة  ال�شُّ هذه  ورعايته-   اهلل 
حال الجزيرة العربية، فوجدوها قد امتالأت بالفتن العقائدية، 
ورجــع  الأخــالقــيــة،  والنــحــرافــات  الفكرية،  وال�ــشــطــرابــات 
النا�ض اإلى ما كان عليه اأهل الجاهلية قبل الإ�شالم، من البدع 
والخرافات وعبادة غير اهلل، فانت�شر الجهل وال�شالل، والنهب 
فكان  والأمــان.  الأمن  وُعدم  والظلم،  القهر  وتف�شى  وال�شلب، 
)1157هـ  �شنة  الإ�شالحية  الدعوة  انطلقت  اأن  ذلك  اإثر  على 
-1744م( بين كل من الإمام محمد بن �شعود )ت: 1179هـ-
)ت:  عبدالوهاب  بن  محمد  وال�شيخ  الدرعية،  اأمير  1765م( 
1206هـ-1791هـ(. لتحكيم ال�شريعة الإ�شالمية واإرجاع النا�ض 

اإلى تعاليم الكتاب وال�شنة. 
ونظرة اإلى الم�شادر التاريخية؛ العربية منها وغير العربية، 
اأن  على  تتفق  فاإنها  محايدة،  باأقالم  ُكتبت  التي  تلك  �شيما  ل 
ل كان نتيجة لهذه  �شبب قيام الدولة ال�شعودية في مهدها الأوَّ
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الدعوة الإ�شالحية)1(. واأن هذه الدعوة كانت �شليمة المق�شد، 
المتفق  ومن   « لوريمر:  ج.  ج.  الكاتب  يقول  الهدف.  وا�شحة 
الوهابية ملتزمة تمام اللتزام ما  اأن الدعوة  عليه ب�شكل عام 
 .)2( به«  المعترف  الإ�شالمي  والتراث  الكريم،  بالقراآن  جاء 
حالة المغربي جون �ض. حبيب في كتابه: )الإخوان  ويذكر الرَّ
العودة  تق�شي  الوهاب  عبد  بن  محمد  دعوة  »اأن  ال�شعوديون( 
اإلى ممار�شة الإ�شالم الحقيقي القائم على القراآن وال�شنة على 

مذهب الإمام اأحمد بن حنبل...«)3(.
العزيز  عبد  الملك  اأقــام  الإ�شالحية  الــدعــوة  هــذه  وعلى 
اآل �شعود )رحمه اهلل تعالى( )ت: 1373هـــ-1953م( د�شتور 
المملكة العربية ال�شعودية، واأر�شى دعائمها، منذ بداية ن�شاله 
في ا�شتعادة مدينة الريا�ض عام )1319هـ -1902م( -وهو ما 
يتفق عليه الموؤرخون لبداية الدور الثالث لتاريخ المملكة )4(- 

المختار،  الدين  �شالح  وحا�شرها،  ما�شيها  في  ال�شعودية  العربية  المملكة  تاريخ   )1(
�ض35.

بن  محمد  وتعليق:  جمع  لوريمر،  ج.  ج.  الخليج،  دليل  في  ال�شعودية  البالد  تاريخ   )2(
�شليمان الخ�شيري. �ض27.

)3( الإخوان ال�شعوديون، في عقدين )1328هـ - 1349هـ( )1910م – 1930م(، جون 
�ض. حبيب، �ض28.

)4( المملكة العربية ال�شعودية )م�شيرة البناء(، وزارة الإعالم الخارجي، �ض9.
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حتى توحيدها عام )1351هـ -1932م(. فمن اأقواله في د�شتور 
وقانوني،  د�شتوري،   « قوله:   )1(- كثيرة  وُخطبِه - وهي  الدولة 
ونظامي، و�شعاري، دين محمد �، فاإما حياة �شعيدة على ذلك، 
واإما موتة �شعيدة«)2(. ويوم اأن طلبت هيئة الأمم المتحدة من 
الحكومات الأع�شاء فيها، موافاتها بن�شخة من د�شاتير بالدها؛ 
باأن تبعث بن�شخة من القراآن  اأمر الملك عبد العزيز حكومته 
الكريم اإلى تلك الهيئة، واأن تكتب لها باأن القراآن هو د�شتورها 

الوحيد، واأن اأحكامه نافذة في كل اأرجاء البالد)3(.
على  دلياًل  الآخر  الطرف  �شهادات  بع�ض  ن�شتعر�ض  ولعلنا 

نجاح الملك الموؤ�ش�ض في اإقامة الدولة ال�شعودية.
في  الحياة  �شكل  �شعود  ابن  ل  »بــدَّ اأنطونيو�ض:  جورج  يقول 
عرب الجزيرة تبدياًل اأ�شا�شًيا، في نواحيها الخا�شة والعامة، 
بما اأوجده من نظام للحكم،...كما اأنه جعل ال�شرع الإ�شالمي 

ل في ت�شيير اأمور الدولة«)4(. له المقام الأوَّ

)1(  ينظر للزيادة: الملك عبد العزيز اآل �شعود �شخ�شيته ومقومات نجاحها من خالل 
خطبه، محمد المنيف، 1431هـ.

الغالمي،  المنعم  عبد  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  له  المغفور  جاللة  الرا�شد  الملك   )2(
�ض382.

)3(  المرجع ال�شابق نف�شه.
)4(   الملك عبد العزيز اآل �شعود اأمة في رجل، د. عبد اهلل التركي، �ض173 .
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ويقول موري�ض جارنو: »اإذا كان ابن �شعود قد نجح في لم �شعث 
اأرقى عوامل  اإلى  الجزيرة العربية تحت لوائه، فاإن مرد ذلك 

الترامي والتما�شك، اأي: التقيد ال�شديد باأحكام القراآن«)1(.
جونز  هــارفــرد  ال�شير  ال�شهير  ال�شيا�شي  الــمــوؤرخ  ويــقــول 
بريدجز، وقد عا�شر اأحداث الدعوة الإ�شالحية الأولى: »ابن 
�شعود لم يلبث اأن تقلد الزعامة ال�شيا�شية والدينية، ولم يجد 
�شعوبة في ك�شب الموافقة على ذلك من قبل العرب... اإن تقلد 
هاتين الزعامتين ين�شجم تمامًا مع اأقوال نبيهم واأفعاله، ومع 
ما كان قد مار�شه الخلفاء الأوائل الذين خلفوا النبي � واأبناء 

بالدهم في جزيرة العرب« )2(.
�ض )رحمه اهلل تعالى( الذي  لقد كان من دعاء الملك الموؤ�شِّ
اإقامة  في  مق�شده  و�شالمة  نيته،  ح�شن  على  ل  ودَّ عنه،  اأثــر 
ق�شدي  كــان  اإن  »اللهم  قوله:  الإ�ــشــالم،  �شريعة  على  الدولة 
منك  فاأرجو  والم�شلمين،  الإ�شالم  ون�شرة  اهلل،  كلمة  اإعــالء 
التوفيق والتاأييد والن�شر، واإن كان ق�شدي خالف ذلك، فاأرجو 

)1(  المرجع ال�شابق نف�شه.
)2(  موجز لتاريخ الوهابي، ال�شير هارفرد بريدجز، ترجمة ودرا�شة: د. عوي�شة الجهني، 

�ض72.



110

 الحكومة والشعب
في السعودية

جال الذين  منك اأن تريحني بالموت العاجل«)1(. ويذكر اأحد الرِّ
عا�شروه موقفًا ودعاًء عجبًا �شمعه منه، اإذ يقول: »راأيت الملك 
الفجر،  �شالة  عند  الليل،  من  الأخير  الهزيع  في  العزيز  عبد 
يتم�شك باأ�شتار الكعبة ويدعو اهلل قائاًل: »اللهم اإن كان في هذا 
الُملك خير لي وللم�شلمين، فاأبقه لي ولأولدي، واإن كان فيه �شر 
اهلل  فا�شتجاب  اأولدي«)2(.  ومن  مني  فانزعه  وللم�شلمين،  لي 
ملك  له  فاأبقى  ونبل هدفه،  مق�شده،  ب�شحة  وعلم  له،  تعالى 
الجزيرة، اإذ حكم فيها بين اإمارة وملك اأكثر من خم�شين عامًا، 
من )1319هـ - 1373هـ (، )1902م – 1953م(، وهي اأطول 
مدة ُحكم لحاكم عربي عرفها تاريخ الدول والملوك في القديم 
والحديث منذ قيام الدولة الإ�شالمية في المدينة المنورة على 

�شاحبها اأف�شل ال�شالة واأتم الت�شليم.
من  لأولده  والحكم  الولية  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأبقى  ثم 
خم�شة  الآن  حتى  منهم  فحكم  الحا�شر،  ع�شرنا  حتى  بعده، 
ملوك، �شاروا على المنهاج نف�شه، وم�شوا على الخط القيادي 
نف�شه للدولة، فما منهم من ملك اإل وله كلمات خالدة وب�شمة 

)1(  الدعوة في عهد الملك عبد العزيز، د. محمد ال�شثري، �ض77.
)2(  الأئمة من اآل �شعود والنهج الإ�شالمي الفريد، فهد الكليب، �ض91.
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وا�شحة في د�شتور الدولة.
فهذا الملك �شعود بن عبد العزيز )رحمه اهلل تعالى(- ومدة 
– 1964م(- يقول في   1953( – حكمه: )1373- 1384هـ( 
اأن ن�شتبدل  اإحدى كلماته: »ل يمكن لنا باأي حال من الأحوال 
الإ�شالمية  ال�شريعة  ن�شتبدل  واأن  اأخرى،  باأديان  الإ�شالم  دين 
اأنزل اهلل بها من �شلطان، مهما  بمذاهب و�شرائع وقوانين ما 

كانت الأ�شباب والم�شببات«)1(.
تعالى(-  اهلل  )رحمه  العزيز  عبد  بن  في�شل  الملك  وهذا 
ومدة حكمه: ) 1384-1395هـــ( – )1964-1975م(- يقول 
بعد مبايعته ملكًا على المملكة: »واأنا بدوري اأبايعكم على كتاب 
اهلل و�شنة ر�شوله، واأن اأكون نا�شرًا لل�شرع في جميع الأمور، واأن 
اأقوم بما ي�شلح المواطنين في دينهم ودنياهم، موؤملين الخير 
لأمتنا، متبعين في ذلك ال�شريعة، جعلنا اهلل من اأن�شار دينه، 

وخدمة بيته«)2(.
 اأما الملك خالد بن عبد العزيز )رحمه اهلل تعالى(- ومدة 
فمن  )1975-1982م(-   – )1395-1402هـــــ(  من  حكمه: 

)1(  المرجع ال�شابق، �ض49.
)2(  تاريخ اآل �شعود، �شعود بن هذلول، �ض224.
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ل  كلماته الماأثورة عنه: » اإن تطبيق ال�شريعة الإ�شالمية لهو من اأوَّ
الواجبات التي يجب علينا وعليكم تطبيقها، والتم�شك بعراها 
ولالإ�شالم  ولكم  لنا  النجاح  فيها  فهي  حياتنا،  �شوؤون  كل  في 

والم�شلمين«)1(.
العزيز  عبد  بن  فهد  الملك  ال�شريفين  الحرمين  ولخادم 
رحمه اهلل تعالى -ومدة حكمه: )1402-1426هـــ(-)1982-
ال�شعودية  العربية  المملكة  في  د�شتورنا  قوله:»اإن  2005م(- 
�شيء  من  فيه  اختلف  ومــا   � ر�شوله  و�شنة  اهلل...  كتاب  هو 
الدولة من  ت�شدره  ما  الحكمان على كل  وهما  اإليهما.  رددناه 

اأنظمة«)2(.
الملك  ال�شريفين  الحرمين  الراهن يقول خادم  العهد  وفي 
عبد اهلل بن عبد العزيز، اإذ بداأ حكمه الفعلي عام: )1426هـ 
- 2005م(- في خطابه عندما تولى مقاليد الحكم: ».. واإنني 
اإذ اأتولى الم�شوؤولية بعد الراحل العزيز –الملك فهد- واأ�شعر 
اهلل  من  العون  اأ�شتمد  عظيمة،  الأمانة  واأن  ثقيل،  الحمل  اأن 

)1(  الأئمة من اآل �شعود والنهج الإ�شالمي الفريد، فهد الكليب، �ض49.
)2(  المملكة العربية ال�شعودية )م�شيرة البناء(، وزارة الإعالم الخارجي، �ض57. وينظر 
للزيادة: كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

اآل �شعود، عبد الرحمن الروي�شد.



113

 الحكومة والشعب
في السعودية

)عز وجل(، واأ�شاأل اهلل �شبحانه اأن يمنحني القوة على موا�شلة 
ُه موؤ�ش�ض المملكة العربية ال�شعودية  ال�شير في النهج الذي �شنَّ
العظيم، جاللة الملك عبد العزيز اآل �شعود )طيب اهلل ثراه(، 
واأتبعه من بعده اأبناوؤه الكرام )رحمهم اهلل(. واأعاهد اهلل ثم 
اأعاهدكم اأن اأتخذ القراآن د�شتورًا، والإ�شالم منهجًا، واأن يكون 
�شغلي ال�شاغل اإحقاق الحق، واإر�شاء العدل، وخدمة المواطنين 
كافة بال تفرقة، ثم اأتوجه اإليكم طالبًا منكم، اأن ت�شدوا اأزري، 
بالن�شح  علي  تبخلوا  ل  واأن  الأمانة،  حمل  على  تعينوني  واأن 

والدعاء« )1(.
الدولة  في  الإ�شالمية  ال�شريعة  تطبيق  في  ال�شعي  يكن  لم 
حقيقة  لها  لي�ض  ف�شفا�شة،  وعود  اأو  وهمية،  �شعارات  مجرد 
عقودها  في  ومواقفها  المملكة  تاريخ  بل  الواقع،  اأر�ــض  على 
نظام  م�شا�ض  م�شاألة  اإن  بل  لمق�شدها.  ي�شهد  كلها  التاريخية 
بنت  التي  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحــكــام  على  المبني  الحكم 
المملكة العربية ال�شعودية عليها د�شتورها، خط اأحمر ل يقبل 
النقا�ض اأو الحوار، وغير م�شموح بطرحه على طاولة التفاو�ض 

الن�شخة  1427هـ،  الآخر  ربيع   25 الثالثاء   ،)13847( العدد  الريا�ض،   جريدة   )1(
الإلكترونية:

   http://www.alriyadh.com
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والم�شاومة. فهذا الملك الموؤ�ش�ض عبد العزيز يقول رادًا على 
من اأراد تمييع منهج الدولة وخلخلة قوائمها: » من النا�ض من 
اأنزل  مما  �شيئًا  اأغيَّر  ل  فــواهلل  بالدين،  التم�شك  علينا  عاب 
بع اإلَّ ما جاء به«)1(. فلم يترك  اهلل على ل�شان ر�شوله � ول اأتَّ
الملك عبد العزيز اأي مجال للم�شاومة والمناورة على منهجه 
مقابل اأية مكا�شب مادية اأو �شيا�شية لإر�شاء بع�ض الأطراف اأو 

القوى)2(.

عالقة ال�سعب بنظام الحكم والحاكم:

في م�شاألة عالقة الحاكم برعيته فقد ا�شتن الملك الموؤ�ش�ض 
المفتوح،  الباب  �شيا�شة   - الحكم  تقلده  -بعد  العزيز  عبد 
ة وال�شماع منهم، وتلبية احتياجاتهم متمثاًل في  ل�شتقبال الرعيَّ
ذلك بخلق النبي �، والخلفاء الرا�شدين من بعده، ومن �شار 
نة �شمة  على نهجهم في �شيا�شة الُملك. وقد اأ�شبحت هذه ال�شُّ
بارزة في ملوك اآل �شعود حتى وقتنا الحا�شر، والواقع ي�شادق 
على ذلك. وفي هذا تعزيز لأوا�شر المحبة وبناء لج�شور ال�شلة 
بين الحاكم والمحكوم، وبين الراعي والرعية. وللملك الموؤ�ش�ض 

)1(  الملك عبد العزيز: المنهج القويم في الفكر والعمل، د. عبد اهلل التركي، �ض44.
)2(  عنا�شر القوة في توحيد المملكة العربية ال�شعودية، د. بدر الفقير، �ض50.
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الراعي  بين  التباعد   « يقول:  اإذ  الباب  لطيفة في هذا  كلمات 
لون الحق باطاًل، وي�شورون  والرعية يدع مجاًل للنفعيين، فيحوِّ
الباطل حقًا، اإذا لم تكن هناك �شلة بين ولة الأمور والأهالي، 
النفعيين من  اأولئك  فاختالط الرعية مع الحاكم يق�سي على 
فلي�ض  ثانية،  جهة  من  الم�شكالت  ويحل  الأمــور  وي�شهل  جهة، 
بيننا وبين اأحد حجاب، فالدين ل ياأمرنا بالعتزال، وال�شرف 

ل ياأمر بالبتعاد عن النا�ض« )1(.
لقد بايع ال�شعب ملوك المملكة العربية ال�شعودية على ال�شمع 
والطاعة في المكره والمن�شط، والع�شر والي�شر؛ لأنهم على علم 
الأمر من طاعة اهلل ور�شوله، كما هو حق  باأن طاعة ولي  تام 
أَيَُّها  اإليه تعاليم الإ�شالم. قال تعالى:}يَا  �شرعي للحاكم دعت 
َ وَأَِطيُعواْ الرَُّسوَل وَأُوْلِي األَْمرِ ِمنُكْم َفإِن تََنازَْعُتْم  الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللهّ

ِ وَالَْيْوِم اآلِخرِ 
ِ وَالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللهّ

ِفي َشْيءٍ َفرُدُّوُه إِلَى اللهّ

ذَلَِك َخْيٌر وَأَْحَسُن تَأْوِيلً{ )2(.

اإن ما ي�شعى اإليه اأي �شعب في ظل حكومته هو اإقامة العدل 
والم�شاواة فيهم، و�شمان حقوقهم وممتلكاتهم، وب�شط الأمن 

ببيروت،  والن�شر،  لل�شحافة  اللواء  دار  ن�شر  والعروبة،  العرب  خدمة  في  عام  مئة   )1(
�ض35.

)2( الن�شاء: 59.
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ال�شعودية  العربية  المملكة  حملته  ما  وهــذا  بينهم،  والرخاء 
يد  على  تاأ�شي�شها  منذ  تحقيقه  على  و�شعت  عاتقها،  على 
ُبغية توطيد العالقة بين الحاكم  الموؤ�ش�ض عبدالعزيز،  الملك 
والمحكوم، و�شبطها ب�شوابط ال�شرع، فاأن�شاأت لذلك عددًا من 
كانت  التي  وغيرها  والمراكز  والهيئات  والــوزارات  المجال�ض، 
بمنزلة ع�شب الدولة وعامودها الفقري الذي ت�شتند اإليه وتعتمد 
عليه في �شوؤونها كلها، ال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية، 
والمجل�ض  العدل،  ووزارة  ال�شورى،  مجل�ض  فاأن�شاأت  والدينية. 
الأعلى للق�شاء، وديوان المظالم...، وفي مجال توعية المجتمع 
واإر�شادهم، اأن�شاأت وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف والدعوة 
والإر�شاد، والرئا�شة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، والرئا�شة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وهيئة 

كبار العلماء، وغيرها من الهيئات والموؤ�ش�شات.
المحكوم  ال�شعب  بين  العالقة  قويت  اأن  ذلــك  نتاج  فكان 
العامل  اإن  اإذ  بينهما،  ال�شلة  وتعمقت  الحاكمة،  والــدولــة 
الم�شترك الذي �شبط هذه العالقة بين الطرفين كان التحاكم 
اإلى كتاب اهلل تعالى و�شنة ر�شوله �، والعمل بما جاء فيهما من 

تعاليم واأحكام وقواعد. 
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العارمة  العربية  والثورات  المعا�شرة،  المتغيرات  ظل  وفي 
العربية  المملكة  تقف  الــيــوم،  العربي  العالم  ي�شهدها  التي 
تحكيم  في  بمنهجها  ومفتخرة  بد�شتورها،  �شامخة  ال�شعودية 
ال�شريعة الإ�شالمية. واثقة من �شعبها، و�شامنة رعيتها؛ لأنها 
وال�شتقرار،  والــرخــاء  والأمـــان  الأمــن  مظلة  عليهم  ب�شطت 

واأقامت فيهم العدل والإح�شان. 
ب�شهادة  ال�شعودية،  العربية  المملكة  في  الحكم  نظام  اإن 
القا�شي والداني، وعلى رغم الق�شور الذي هو طبيعة الب�شر، 
ُيعدُّ اأنموذجًا يقتدى به. وما �شهدته الدولة وت�شهده من حركات اأو 
اتجاهات مارقة عن نظامها، واأحداث اإرهابية ق�شت بالتخريب 
والف�شاد واإراقة دماء الأبرياء من المواطنين وغيرهم، ل يمثل 
المجتمع  وينكره  بل  لل�شعب،  العام  الــراأي  الأحــوال  من  بحال 
لأنه  وال�شيا�شية؛  والعقدية  الفكرية  اأطيافه  بجميع  ال�شعودي 
مخالف تمامًا لما جاء به الإ�شالم من �شماحة و�شالم ورحمة 
بين النا�ض ومن ا�شتم�شاك بحبله، بدون تق�شير اأو جفاء. وهي 
ظاهرة طبيعية في المغالين المتطرفين اأو الجافين من بع�ض 
فئات المجتمع، اإذ تكررت تاريخيًا على مر الع�شور، منذ ع�شر 

الخلفاء الرا�شدين حتى ع�شرنا الحا�شر.
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العربية  المملكة  بقاء  �شرَّ  اإن  القول  يحّق  فاإنه  وبالجملة 
قوتها  مركز  واأن  زالــت-  وما  عــام-  مئة  من  لأكثر  ال�شعودية 
وولًء؛   وطاعة  مبايعة  لها  ال�شعب  وا�شتجابة  عزها،  وا�شتمرار 
وتحكيم  ال�شليمة  العقيدة  على  القائم  بمنهجها  تم�شكها  هو 
ال�شريعة الإ�شالمية. بخالف و�شع الدول المجاورة التي تهافتت 
الحاكم،  المنهج  تميع  ب�شبب  وت�شاقطت  الأخــرى  تلو  واحــدة 
وغمو�ض الد�شتور القائم، ما نقمت �شعوبها عليها. والحمد هلل 

رب العالمين.
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التكامل بين الموؤ�س�ستين ال�سيا�سية وال�سرعية
�أ.د. نجاح بنت �أحمد �لظهار*

مقولت  والــمــقــروءة،  الم�شموعة  الإعـــالم  و�شائل  تتناقل 
اأبناء  قلوب  في  والريب  ال�شك  اإلقاء  منها:  الهدف  مغر�شة 
المطالبة  على  وتحري�شهم  حكامهم!  تجاه  ال�شعودي  ال�شعب 
اإليه في ظل  بالحرية والديمقراطية! واأن هذا هو ما يفتقرون 
تحالفها  خــالل  من  الدين  با�شم  تحكمهم  اأن  اإل  تاأبى  دولــة 
ل�شلطتها  اإخ�شاعهم  في  الحكومة  اأفلحت  الذين  علمائه،  مع 
يخدم  فيما  فته  ووظَّ الديني،  خطابهم  ف�شي�شت  ال�شيا�شية، 

م�شالحها ال�شيا�شية!.

�شحيفة  في  راأي  وكاتبة  المنورة،  بالمدينة  طيبة  جامعة  في  العربية  اللغة  اأ�شتاذة   *
البالغة،  في  المتخ�ش�شة  والكتب  المحكمة،  الأبحاث  من  عــددًا  ن�شرت  المدينة. 

والمراأة، والطفل، والتعليم، وق�شايا المجتمع. )ال�شعودية(.
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اتفاقها  منذ  ال�شعودية،  الدولة  ديــدن  هو  هذا  اأن  وزعموا 
�شعود  بن  الأمير محمد  ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب، مع  مع 
في الدولة ال�شعودية الأولى، وراأوا اأن هذا التفاق قام لخدمة 
الطرفين.  مــن  كــل  ين�شدها  كــان  التي  الخا�شة،  الم�شالح 
لين�شر  تحميه  قــوة  عن  يبحث  كــان  عبدالوهاب،  بن  فمحمد 
دينية  مظلة  اإلى  بحاجة  �شعود  اآل  كان  فيما  الوهابي،  مذهبه 
و�شرعية، ت�شوغ تو�شعهم الع�شكري، وت�شمن ا�شتقرار حكمهم.

فهذا التفاق في نظر هوؤلء المغر�شين الذين قراأوا التاريخ 
بعيون اأعماها الح�شد، وعقول مالأها الجهل، هو اتفاق يق�شي 
ببقاء ال�شوؤون ال�شيا�شية في يد محمد بن �شعود و�شاللته، فيما 
يحتكر محمد بن عبدالوهاب و�شاللته ال�شوؤون الدينية، وعلى 
كانت  التي  عبدالوهاب  بن  محمد  ال�شيخ  فتاوى  ن�شجت  هذا 
من  ُيعدُّ  عليهم  الخروج  واأن  الحكام،  طاعة  وجوب  على  توؤكد 
الكبائر في الإ�شالم، وهكذا وفرت فتاوى ال�شيخ الغطاء الآمن 

ل�شتقرار الحكم ال�شعودي.
وكانت فل�شفة هذه الفتوى تقوم على اأن الدولة ال�شيا�شية ل 
غنى عنها لأنها تكفل تطبيق �شرع اهلل، فهي جزء �شميمي من 
الدين؛ لذا فالدفاع عنها وحمايتها واجب ديني، فحمايتها هي 
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حماية للدين، فاإذًا طاعة الحاكم واجب �شرعي.
وقد روج هوؤلء الحاقدون، اأن هذا النهج التحالفي بين الدين 
والدولة توارثه حكام اآل �شعود اأبًا عن جد، غير اأنه في الع�شر 
بزيادة  التحالف  هذا  ُعرى  ال�شيا�شية  الجبهة  نق�شت  الحالي 
فتاوى  اإ���س��دار  على  واإجبارهم  العلماء،  على  ال�سغوط  ح��دة 
تتناغم مع الهوى ال�شيا�شي للدولة، وي�شت�شهدون بالفتاوى التي 
اأ�شدرتها هيئة كبار العلماء من جواز ال�شتعانة بقوات خارجية، 
الخليج  اإبان حرب  في  وذلك  العقيدة،  في  تخالفنا  كانت  واإن 

الثانية )1990 -1991م(.
وبهذا وجدت تلك الفئة �شالتها، فهبت تذيع في الأفاق تبعية 
والأدلجة،  بالقولبة،  ت�شفهم:  واأخذت  لل�شيا�شة،  الدين  علماء 

ر، والتخلف، والرجعية. والتحجُّ
المزاعم  تلك  تــرويــج  مــن  الــحــاقــديــن  هـــوؤلء  نية  وكــانــت 
والفتراءات، هي �شق �شف الوحدة، وخلخلة اللحمة الوطنية، 
وزعزعة الأمن، وتفتيت اأ�شالع المثلث الذي تتكون منه الدولة، 
الطرق  وبهذه  وال�شعب(،  ال�شريعة،  وعلماء  )الحاكم،  وهــو 
الخبيثة يتم الإيقاع بين الجميع، في�شرب بع�شهم رقاب بع�ض. 
التي �شحبت منهم  الدولة  اأوغرت �شدورهم على  فالعلماء قد 
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له،  راأي  ل  مقاد  باأنه  فكره  ُملئ  وال�شعب  الدينية،  �شلطتهم 
فُعُنقُه بين يدي ال�شلطة الدينية وال�شلطة ال�شيا�شية، واأن عليه 

اأن يطالب بحريته، وعتق رقبته من هذا ال�شتعباد.
وفي ظل هذه الفو�شى تجد ال�شلطة ال�شيا�شية لنف�شها الُعذر 
في قمع ال�شعب وعلماء ال�شريعة بحجة الدفاع عن اأمن بالدها، 
واإر�شاء ال�شتقرار فيها. وبنهاية هذا الم�شهد المتخيل، اعتقدت 
هذه  لمقولتها  ت�شوق  تفتاأ  لم   التي  �شة  الُمحرِّ الجهات  تلك 
اأينعت  اأن ثمار خططها قد  ليل نهار عبر كل و�شائل الت�شال 
وحان قطافها، فكانت فتنة المناداة بالخروج على الدولة في 
مظاهرات تم التخطيط والتوقيت لها، تحت �شعار )وطن بال 
هوية( و)وطنية بال خ�شو�شية(. كان موؤ�شر نجاح هذه الثورة 
قد و�شل اإلى اأق�شى مداه، فقنبلة النزاع الموقوتة قد ُزرعت في 
قلب المجتمع، واقتربت �شاعة انفجارها، والمناخ العربي اأ�شبح 
على  ال�شعبية  الثورات  فهاهي  الموؤكد،  بالن�شر  ُيب�شر  خ�شبًا 
و�شقطت  بالنجاح،  ُكللت  قد  وم�شر،  وليبيا  تون�ض  في  الحكام 

الحكومات واحدة تلو الأخرى وانت�شرت اإرادة ال�شعوب.
يوم  فكان  ثورتهم،  بنجاح  اأيديهم  العابثون  اأولــئــك  ومــالأ 
)بجمعة  �ُشمي  ــذي  ال 1432/4/6هــــــ(،  مار�ض   11( الجمعة 
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تتطاول  العالم  اأعناق  ظلت  اليوم  هذا  في  حنين(.  مظاهرات 
لترى الم�شهد ال�شعودي، وهو يقف في مواجهة َتحدِّ يهدد الوحدة 
الوطنية، وكانت تزاحمها اأعناق اأولئك المخربين وقد رق�شت 
انبلج  ما  اإذا  حتى  طربًا،  اأعطافهم  وتمايلت  فرحًا،  قلوبهم 
وا�شحًا،  الم�شهد  يرون  حتى  اأعينهم  الجميع  وفرك  ال�شباح، 
ول يفوتهم جزء منه، تفاجاأ الجميع بثورة لم ي�شهد لها التاريخ 
مثياًل، وثورة فريدة من نوعها في تاريخ الإن�شانية، ثورة يعجز 
ال�شمت(،  )ثورة  ال�شكون(،  )ثورة  اإنها  و�شفها،  عن  الو�شف 
)ثورة ال�شمود(، )ثورة الوفاء(، )ثورة كيد الأعداء(، )ثورة 

التحالف(، وقل ما �شئت من الأ�شماء من هذا القبيل.
ك�شواد  �شوداء  دامية،  اأرادوهــا  لثورة  المرجفون  لقد خطط 
على  َبَنْوها  والع�شبية،  الخيانة،  رائحة  منها  تفوح  قلوبهم، 
الأكاذيب والأراجيف، والحقد الأ�شود القميء، وكان يوم ثورتهم 
ولكن  المزيفة،  والهتافات  الموؤيدة  الح�شود  منها  تخيلوا  التي 
كانت ال�شدمة المفاجئة، اإذ لم يروا اإل جحافل الفراغ وال�شكون 

تقتل اأطماعم، وترد كيدهم في نحورهم.
وكان وراء ظهور هذه الثورة الهادئة، التي اأده�شت العالم، 
وقلبت الموازين ال�شيا�شية العالمية، علماء ال�شريعة الأفا�شل، 
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الوحدة  بتمزيق  ينادي  ناعق  لأي  �شمعهم  ي�شيخوا  لم  الذين 
الوطنية، وت�شارعوا يلتفون حول قيادتهم، فاأ�شدرت هيئة كبار 
تفريق  في  خطرها  وبيان  المظاهرات،  بتحريم  فتوى  العلماء 
الكلمة، واإ�شاعة الفو�شى، جاء فيها: ».. وهيئة كبار العلماء اإذ 
ت�شت�شعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب وال�شنة وفي 
الأ�شباب،  كل  بذل  اإلى  الجميع  تدعو  فاإنها  حكيمة  قيادة  ظل 
الأ�شباب  وتحذر من كل  الألفة،  وتوثق  اللَّحمة،  تزيد من  التي 
التي توؤدي اإلى �شد ذلك، وهي بهذه المنا�شبة توؤكد على وجود 
والتناهي  والتقوى،  البر  على  والتعاون  والتفاهم،  التنا�شح، 
عن الإثم والعدوان، وتحذر من �شد ذلك من الجور، والبغي، 
وغمط الحق، .. كما تحذر من الرتباطات الفكرية والحزبية 
متم�شكة  واحدة  جماعة  البالد  هذه  في  الأمة  واإذ  المنحرفة، 
الإ�شالم  اأئمة  عليه  وما  وتابعوهم،  ال�شالح  ال�شلف  عليه  بما 
قديمًا وحديثًا من لزوم الجماعة، والمنا�شحة ال�شادقة، وعدم 
الكمال ووجود  بعدم  واإ�شاعتها، مع العتراف  العيوب  اختالق 
الخطاأ، واأهمية الإ�شالح على كل حال وفي كل وقت، فاإن الهيئة 
يجلب  الذي  ال�شرعي  اأ�شلوبها  والن�شيحة  الإ�شالح  اأن  توؤكد 
تهويل  فيها  بيانات  باإ�شدار  ولي�ض  المف�شدة  ويــدراأ  الم�شلحة 
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واإثارة فتن، واأخذ التواقيع عليها، لمخالفة ذلك ما اأمر اهلل عز 
وجل به، والهيئة توؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البالد، 
معه  يكون  ول  الم�شلحة،  يحقق  الذي  ال�شرعي  الأ�شلوب  فاإن 
مف�شدة هو المنا�شحة، وهي التي �شنها النبي �، و�شار عليه 

�شحابته الكرام، واأتباعهم باإح�شان(. 
اإذ  و�شعبهم،  الأمر في علمائهم  ولة  لم يخب ظن  وهكذا، 
خرج الأمير نايف بن عبدالعزيز في اليوم التالي )ال�شبت 12 
ونبلهم  ال�شجاعة،  وقفتهم  العلماء  في  ليحي  2011م(  مار�ض 
التي  الأ�شيلة،  الوطنية  ــروح  ال بتلك  ال�شعب  ويهنئ  الــنــادر، 
يفوتني  )ل  فقال:  معدنها،  وقــوة  �شدقها،  الأحـــداث  اأثبتت 
في هذ� �لمقام �أن �أ�سيف �إلى �سكري لجميع �لمو�طنين، �أن 
�ل�سيخ،  �آل  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  �لمملكة  مفتي  �سماحة  �أ�سكر 
وعلماء �لمملكة، و�أئمة �لم�ساجد ولكل �لعقاء من �أبناء هذ� 
�لأ�سر�ر،  �لوطن، لقد ردو� بكل قوة وثقة - بعد �هلل - على 
�لذين يريدون بنا �سر�ً، ولكننا - وهلل �لحمد - �أمناء على هذ� 

�لوطن...(.
ا�شتغراب  من  زادت  التي  ال�شعودي  الم�شهد  مفاجاآت  وتوالت 
العالم، اإذ تلت ثورة )جمعة حنين( التي انقلب فيها ال�شحر على 
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ال�شاحر، ثورة اأخرى اأعظم من �شابقتها اإثارة، ثورة ُيمكن اأن نطلق 
عليها )ثورة الفرح( و)ثورة التالحم( و)ثورة الوحدة الوطنية(.

 18 الموافق   - )1432/2/13هـــــ  الموافق:  الجمعة  يوم  ففي 
 ، وفيِّ �شعب  اأعماق  من  انطلقت  ثورة  اأول  قامت  2011م(  مار�ض 
اإنها ثورة تروى، وق�شة  َخَرج مهلاًل مكبرًا مجددًا ولءه لقيادته. 
النزيه،  ال�شعبي  ال�شتفتاء  جمعة  اإنها  قيادته،  مع  �شعب  تالحم 
ا�شتفتاء لم يرد في الأجندات ال�شيا�شية، �شهد العالم نتائجه في 
تلك الحتفالت التي عمت اأرجاء البالد فخرج ال�شغار والكبار، 
�شكرًا  تلهج  واأل�شنتهم  فرحًا،  تتهلل  ووجوههم  والرجال،  الن�شاء 
تلك  في  تمثلت  التي  بالبالغة  مفعم  موجز،  تاريخي  خطاب  بعد 
القلب  من  خرجت  التي  ال�شادقة،  والمعاني  الرقيقة،  العبارات 
فخوٌر  �أن��ا  )ك��م  يقول:  وهو  الملك  اإلى  ا�شتمع  القلب،  اإلى  لت�شل 
بكم، و�لمفرد�ت و�لمعاني تعجز عن و�سفكم، �أقول ذلك لي�سهد 
�لتاريخ، وتكتب �لأقام، وتحفظ �لذ�كرة �لوطنية باأنكم بعد �هلل 
�سمام �لأمان لوحدة هذ� �لوطن، و�أنكم �سفعتم �لباطل بالحق، 

و�لخيانة بالولء، و�سابة �إر�دتكم �لموؤمنة(.
الت�شامح  لمبادئ  عملي،  تطبيق  هي  هــذه  الفرح  ثــورة  اإن 
والحوار، نعم اإنها ثورة الحوار الحر التي كان عمادها الحوار 
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المفتوح بين ال�شعب وقيادته، حيث اأف�شى ال�شعب بكل مطالبه 
فكانت  المطالب،  تلك  لكل  القيادة  وا�شتمعت  واحتياجاته، 
النتيجة حزمة من القرارات التي ت�شمنت اإ�شالحات جوهرية، 
وعالجت م�شكالت مف�شلية، بلهجة تُنمُّ عن ال�شدق والعزم في 
تحقيقها، وفوق ذلك العمل الجاد والدوؤوب في �شرعة اإنجازها، 

ليتمتع بها ال�شعب.
اإن تلك القرارات الإ�شالحية، لم�شت ما يطمح اإليه ال�شعب 
اأزمة  راأ�شها  وعلى  والمعي�شية،  والتعليمية  ال�شحية  �شوؤونه  في 
الإ�شكان، والق�شاء على البطالة، اإلى غير ذلك من الإ�شالحات 
التي عمت البالد، ولعل من اأهم النقاط التي اأذيعت: اأن هذه 
القرارات والإ�شالحات، اإنما هي من حق ال�شعب، فالكل �شركاء 

في موارد الدولة وعائداتها.
اأن هذا الم�شهد ال�شعودي ال�شيا�شي،  ومما �شبق، يتاأكد لنا 
وقدم  ال�شيا�شية،  والنظريات  والأعراف  الموازين  كل  قلب  قد 
من  كثير  تعار�شها  كانت  وا�شحة،  �شيا�شية  روؤية  اأجمع  للعالم 
وتنادي  والديمقراطية  التقدم  تدعي  التي  العالمية،  ــروؤى  ال
والفتن  القالقل  ب�شل�شة من  وتمر في مطالبتها هذه  بالحرية، 

والتخريب و�شفك الدماء.
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ولتاأ�شيل هذه الروؤية ال�شيا�شية ال�شعودية، ينبغي اأن نعود اإلى 
تاريخ تاأ�شي�ض المملكة، ونقراأ الم�شهد ال�شعودي ال�شيا�شي منذ 
ن�شاأته، قراءة واعية محايدة، وهي حتمًا �شت�شلمنا اإلى مقومات 
ُت�شكل من خاللها منظومتها  التي  الناجحة  القيادات  ومبادئ 
اأبرز تلك المقومات: اللتفاف حول معتقد  الإدارية، ولعل من 
ُم�شترك يوؤمن به القائد ويوؤمن به اأفراد قيادته، ومنه ياأخذون 
بينهم،  فيما  ينظمون عالقاتهم  وعليه  مناهج حياتهم،  جميع 
على  تنبني  التي  المعتقد،  ذات  ُي�شاطرونهم  بمن  وعالقاتهم 

الحترام والت�شامح.
من هذا المعتقد الأ�شيل، يمتد ج�شر التوا�شل المتين، بين 
القائد و�شعبه، بكل �شدق و�شفافية، فتنمو العالقات بين جميع 
على  وتحالفوا  الجميع،  ارت�شاه  متين،  ميثاق  على  الأطــراف 
التم�شك بنظمه، وتعاهدوا على الدفاع عنه بالروح والمال، ذاك 
الرحمة،  دين  الحنيف،  الإ�شالمي  الدين  هو  العظيم  الميثاق 
والحب، والإخاء، وهذا ما تن�ض عليه المادة ال�شابعة من الباب 
الثاني من نظام الحكم في المملكة العربية ال�شعودية: )ي�ستمد 
�لحكم في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية �سلطته من كتاب �هلل 

�لنظام،  ه��ذ�  على  �لحاكمان  وهما   � ر�سوله  و�سنة  تعالى، 
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وجميع �أنظمة �لدولة(.
وجاء في المادة الثامنة من ذات الباب: )يقوم �لحكم في 
و�ل�سورى،  �ل��ع��دل،  �أ�سا�س  على  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة 

و�لم�ساو�ة، وفق �ل�سريعة �لإ�سامية(.
هو  الإ�شالمي  الدين  اأن  توؤكد  اأنظمتها،  كل  في  والمملكة 
نظام  من  الأول  الباب  من  الأولــى  المادة  في  فجاء  ركيزتها، 
الحكم، والمتعلق بالمبادئ العامة: )�لمملكة �لعربية �ل�سعودية 
ود�ستورها  �لإ���س��ام  دينها  تامة،  �سيادة  ذ�ت  �إ�سامية  دول��ة 

كتاب �هلل تعالى، و�سنة ر�سوله � ولغتها هي �للغة �لعربية، 
وعا�سمتها �لريا�س(.

هل وعي العالم اأجمع �شبب نجاح ال�شيا�شة ال�شعودية والتفاف 
العلماء وال�شعب حولها؟

التوحيد  كلمة  القائم على  اأن هذاالنظام  اإلى ذلك،  اأ�شف 
الدولة  اتخذته  نظام  هو  بل  اللحظة،  وليد  يكن  لم  الخال�ض، 
منذ قيام الدولة ال�شعودية الأولى )1157هـ - 1233هـ( على يد 
الموؤ�ش�ض الأول محمد بن �شعود، واتفاقه مع ال�شيخ محمد بن 
عبدالوهاب على اإعالء كلمة التوحيد، ولي�ض كما قال المرجفون 
ال�شخ�شية  الم�شالح  على  قائم  ديني،  �شيا�شي  تحالف  اأنــه 
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ن�شر  وهي  م�شتركة،  م�شلحة  اأجل  من  تحالف  اإنه  للطرفين، 
الدين الإ�شالمي ليعم خيره البالد والعباد.

وتهدف هذه الدعوة اإلى ن�شر الخير والمحبة وال�شالم بين 
أَرَْسلَْناَك  }وََما  تعالى:  اهلل  لقول  امتثاًل  قاطبة  الأر�ض  �شعوب 
)1( وقوله تعالى: }وََجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا 

ًة لِّلنَّاِس بَِشيرًا وَنَِذيرًا{ إاِلَّ َكافَّ

.)2(
ِ أَتَْقاُكْم{

وََقَبائَِل لَِتَعارَُفوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اللَّ

�شيطرة  على  يقم  لم  وال�شيا�شي،  الديني  بين  التحالف  هذا 
والتنا�شح  التكامل  على  قائمًا  كــان  بل  الآخـــر،  على  اأحدهما 
والم�شورة، وفوق ذلك التاآلف، والمحبة والتعاون. مفاهيم منبثقة 
من ميثاق واحد ارت�شاه الجميع وهو ال�شرع الإ�شالمي الحنيف.

وتتجلى لنا مظاهر اهتمام الدولة ال�شعودية الأولى بالعلماء، 
في حر�ض قادتها على ح�شور مجال�شهم، والتتلمذ على اأيديهم، 
وم�شاركتهم في المناق�شات العلمية، اإلى جانب ا�شطحابهم في 

مواطن الحرب لتعليم اأفراد الجي�ض واإر�شادهم.
وبف�شل جهود اأولئك القادة واإخال�ض العلماء ازدهر التنوير 
الفكري للعقول عن طريق ن�شر الكتاتيب والمكتبات الوقفية في 

)1( �شباأ: 38.
)2( الحجرات: 13.
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الم�شاجد، وفتح مجال المناظرات، فكانت هذه بذور النه�شة 
ال�شاملة، التي ت�شهدها المملكة اليوم، التي َتِعد بم�شتقبل زاهر 

- باإذن اهلل تعالى -.
وهكذا، اأخذت العالقة بين الديني وال�شيا�شي في المملكة تنمو 
وتزدهر، بعدما لم�ض الفريقان ما حققه هذا  التكامل والتعاون 
من خير عّم اأثره اأرجاد البالد، فبرزت �شورة هذا التعاون في 
الثالثة، )1319هـ(  ال�شعودية  الدولة  اإبان ظهور  اأجل معانيها، 
على يد الموؤ�ش�ض الملك عبدالعزيز اآل �شعود،  الذي ا�شتفاد من 
في  العلماء  دور  اأهمية  واأدرك  �شعود،  بن  محمد  الأمير  فطنة 
ا�شتتاب الأمن، وفي ذلك تذكر الباحثة )مو�شى بنت من�شور( 
حركة  اأن  تقديره  في  الملك  �شدق  )لقد  العلمية:  ر�شالتها  في 
التوطين، وتثبيت التعاليم ال�شلفية، �شتكون هي العامل الحا�شم 
في تغيير موازين القوى في الجزيرة العربية، وتك�شف الوثائق 
الم�شروع  ذلك  الك�شف عن  اأعقاب  في  تكون  قد  عامًا  راأيــًا  اأن 
م مركز ابن �شعود في و�شط  الهائل، باأن هذا الحدث الذي �ُشيَقوِّ
ب�شراحة   تك�شف  )الوثائق  اأي�شًا:  وتقول  العربية(.  الجزيرة 

وو�شوح اأهمية التوطين مع ن�شر التعاليم ال�شلفية(.
على  يقف  العلماء،  مع  عبدالعزيز  الملك  ل�شيرة  والقارئ 
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احترامه وتقديره لهم، حيث اتخذ منهم الم�شت�شارين في ق�شايا 
التعليم، والدعوة والإر�شاد والق�شاء، ويحاورهم �شمن جل�شات 
مخ�ش�شة معهم، اإلى جانب ا�شتغالله لموا�شم الحج، وجعلها 

موؤتمرًا علميًا يلتقي فيه بعلماء الأقطار الإ�شالمية الأخرى.
ا�شتعادة  على  عمل  اأنــه  للعلماء،  تقديره  �شور  ــرز  اأب ومــن 
هيبتهم في نفو�ض النا�ض، واحترامهم لهم، واإحيائه لمكانتهم 
العلمية. ثم ما كان منه في عام 1357هـ، حين كثر طالب ال�شيخ 
عبدالعزيز بن باز، قا�شي الخرج، حتى اأقبل عليه الطالب من 
البلدان المجاورة ، مثل: العراق وال�شام واليمن، فاأمر الملك 

عبدالعزيز ببناء مكان له، ليجتمع فيه بالنا�ض ويعلمهم.
الدينية  القرعاوي  عبداهلل  ال�شيخ  جهود  الملك  دعم  كما 
والعلمية في جنوب المملكة، وفتحه للعديد من المدار�ض هناك، 

واإنفاقه ال�شخي عليها.
وعلى هذا النهج التكاملي القويم في عالقة الحاكم بالعلماء، 
وتوقيرهم وم�شاركتهم في �شيا�شة البالد، �شار اأبناوؤه من بعده، 
تنفيذًا لو�شيته التي كتبها لولي عهده في عام 1352هـ، ومنها 
قوله: ) اأو�شيك بعلماء الم�شلمين خيرًا، احر�ض على توقيرهم، 
ومجال�شتهم، واأخذ ن�شيحتهم، واحر�ض على تعليم العلم، لأن 
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النا�ض لي�شوا ب�شيء اإل باهلل، ثم بالعلم، ومعرفة هذه العقيدة، 
احفظ اهلل يحفظك(.

راأينا  ال�شعودية - كما  الدولة  الذي �شارت عليه  النهج  هذا 
- جنت ثماره في اأق�شى الظروف، واأحلك الأزمات، فكل اأزمة 
�شدق  بكل  معها  يقفون  الدين  علماء  تجد  الــبــالد،  بها  تمر 
واإخال�ض. وال�شواهد على ذلك كثيرة، منها ما ذكر �شلفًا عن 
المثال الحا�شر في  الفا�شلة(، ذلك  )مظاهرات جمعة حنين 
من  اأحدثه  وما  اأجمع،  العالم  ذهن  في  بل  مواطن،  كل  ذهن 
مفاجاأة اأده�شت العقول من �شر هذا اللتفاف ال�شعبي المكين 
حول القيادة الذي كان �شببه علماء الدين الذين نادوا بالوحدة 

الوطنية، ونبذ الفرقة والت�شرذم.
للعلماء  الم�شرفة  الداعمة  المواقف  مثل هذه  على  والأمثلة 
ج على بع�شها، ولعل  كثيرة ل يت�شع المقام لح�شرها - واإنما ُنعرِّ
اأبرزها: حادثة )فتنة الحرم المكي( عام 1400هـ،  التي  من 
حدثت في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل، وكانت 
هذه الحادثة من اأعظم واأكبر التحديات التي واجهت الحكومة 
والعلماء وو�شعتهما على محك خطير، اإذ اإن القائمين بالفتنة 
المكي  بالحرم  يحتمون  اأنهم  اإلــى  اإ�شافة  ال�شلفية،  عــون  َيــدَّ
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بتفا�شيلها  الحادثة  القتال فيه. هذه  الذي حّرم اهلل  ال�شريف 
المعقدة المت�شابكة كانت تهدد اأمن المجتمع، لكن كان اجتماع 
موقف  من  ُتَقّوي  فتاوى  واإ�شدارهم  العلماء  كبار  هيئة  كلمة 
الحكومة، بينت للنا�ض اأن هذه الفئة تجراأت على مخالفة اأمر 
اهلل واأمر ر�شوله � وما عليه اإجماع اأئمة الإ�شالم، واأن على ولي 
الأمر اأن يق�شي على الفتنة باتخاذ كافة الو�شائل الم�شروعة، 
ولو اأدى ذلك اإلى قتالهم داخل الحرم، بعدما منحتهم الفر�شة 
الكافية، ا�شتنادًا اإلى قوله تعالى: }واَلَ تَُقاتِلُوُهْم ِعنَد اْلَْسِجِد اْلَرَاِم 
 .)1(

َحتَّى يَُقاتِلُوُكْم ِفيِه َفإِن َقاتَلُوُكْم َفاْقُتلُوُهْم َكَذلَِك َجزَاء الَْكاِفرِيَن{

وقوله �: »من �أتاكم و�أمركم جميع على رجل و�حد، يريد �أن 
ي�سق ع�ساكم، فا�سربو� عنقه كائناً من كان«. وهكذا اأخمدت 

الفتنة وعاد الأمن للوطن.
كما ُي�شكر لهم موقفهم الم�شرف في حرب الخليج، حين غزا 
)الجي�ض العراقي( دولة الكويت من غير حق م�شروع، وحاول 
للعلماء  التحدي  ال�شعودية، وظهر محك  الحدود  الهجوم على 
اأقوى من �شابقه، اإذ ظهرت ق�شية ال�شتعانة بالقوات الأجنبية 
في هذه الحرب، مما اأثار جدًل وخالفًا وا�شعين بين العلماء، 

)1( البقرة: 191.
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ونظامًا  منهجًا  الجميع  ارت�شاه  الذي  الإ�شالمي  النهج  ولكن 
وتكاتفها  الأمة،  م�شلحة  وتغليب  الوحدة  اإلى  يدعو  لحياتهم، 
كلمتهم،  واجتمعت  فعادت  اأخــرى،  وكل م�شلحة  راأي  كل  على 

وتوحدت ال�شفوف حول القيادة.
غير اأن الختبار الأعظم، والمتحان الأقوى على �شمود هذا 
التحالف، وعلى قوة هذا التالحم، ما كان من اأحداث )الحادي 
ع�شر من �شبتمبر 2001م( حين اأخذت اأ�شابع التهام  ت�شير 
اإلى علماء ال�شريعة، واإلى المناهج الدينية والأجندة الدعوية، 
التي يقفون وراءها، باأنها ال�شبب الرئي�ض في تفريخ الإرهاب، 
جنبات  في  ال�شلطوي،  والتو�شع  والتخلف،  بالت�شدد،  ورميهم 
الحد مــن �شلطتهم،  اإلــى �ــشــرورة  ولــمــزت  الــدولــة، وهــمــزت 
الديني  بين  التحالف  ذلك  ف�ض  يعني  ما  اأن�شطتهم،  وتقلي�ض 
وال�شيا�شي الذي قامت عليه الدولة، وا�شتبداله باأنظمة حديثة 
تتما�شى مع الع�شر. وظلت المكائد تحاك واحدة تلو الأخرى، 
لها، حتى كانت  يلين  اأن  بنف�شه  يرباأ  العلماء و�شبرهم،  وحلم 
)جمعة حنين( التي ك�شفت عن وجه الحقيقة، واأظهرت معدن 
بالوقوف في  �شارعوا  الذين  العلماء  الأ�شيل،  وال�شعب  العلماء 
بَِحْبِل  }وَاْعَتِصُمواْ  تعالى:  بقوله  يوؤمنون  لأنهم  الدولة،  �شف 
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تندد  الخطباء  اأ�شوات  فارتفعت  تََفرَُّقواْ{،)1(  واَلَ  َجِميًعا   ِ
اللهّ

العلماء  فتاوى  توالت  كذلك  مخاطرها،  وتبين  بالمظاهرات 
ال�شادقة تبين الحكم ال�شرعي في المظاهرات وما تجّره من 

وبال على النا�ض، وهدر للدماء البريئة.
من يقراأ فتاوى العلماء قراءة واعية نزيهة، �شيدرك بال �شك 
اأنهم لم يرموا من وراء فتواهم تلك التزلف، اأو التملق للحكام، 
اأو الن�شياع الأعمى للرغبة ال�شيا�شية، فهناك اإجماع من كبار 
العلماء على اأن المملكة العربية ال�شعودية، هي بالد ل تحتكم 
تحكيم  على  محاكمها  تقوم  واإنما  مطلقًا،  و�شعي  قانون  اإلى 

�شريعة اهلل القائمة على الكتاب وال�شنة.
ولعلني اكتفي بال�شت�شهاد هنا ببع�ض من اأقوال عالم جليل 
وذلك  الإ�شالمية،  الأمــة  اأبناء  نفو�ض  في  الخا�شة  مكانته  له 
ل�شيق المقام في هذا المقال الذي ل يت�شع لذكر اأقوال جميع 
رحمه   - باز  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  قول  اإلــى  ا�شتمع  العلماء. 
اهلل - وراأيه في نهج الدولة ال�شعودية: )وهذه �لدولة �ل�سعودية 
�لدين، وجمع  بها  ون�سر  �لحق،  بها  �هلل  ن�سر  مباركة  دول��ة 
بها �لكلمة، وق�سى بها على �أ�سباب �لف�ساد، و�أمن بها �لباد(، 

)1( اآل عمران: 103.
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)ومن �أقوى �أ�سباب نجاح هذه �لدعوة �أن هياأ �هلل لها  وقال: 
حكاماً �آمنو� بها، ون�سروها، و�آزرو� دعاتها، ذلكم هم �لحكام 
من �آل �سعود، بدء�ً من �لإمام �لمجاهد محمد بن �سعود رحمه 

�هلل موؤ�س�س �لدولة �ل�سعودية، ثم �أبنائه من بعده(.
وعلى الرغم من اإقراره لها بكل تلك ال�شفات الحميدة التي 
�شخ�شي  ِلَخْيٍر  يمدحها  لم  فهو  للدين،  ن�شرتها  من  اكت�شبها 
ناله منها، بل اإن ثناءه نابع من مقارنته لها ببقية الدول التي 
لم  ذلك  من  الرغم  وعلى  الو�شعية،  للقوانين  الخ�شوع  اآثرت 
ئها من الوقوع في بع�ض الخطاأ، ما يدل على �شدقه، اإذ قال:  ُيبرِّ
)ولي�ست مع�سومة، ولي�ست كاملة، ُكلٌّ فيه نق�س، فالو�جب 
�لتعاون معها على �إكمال �لنق�س، وعلى �إز�لة �لنق�س، وعلى 
�سد �لخلل بالتنا�سح و�لتو��سي بالحق، و�لمكاتبة �ل�سالحة، 
و�لزيارة �ل�سالحة، ل بن�سر �ل�سر و�لكذب ول بنقل ما يقال 

من �لباطل(.
ولو قراأت كلمات العلماء في الدولة ال�شعودية، تجدهم بعد 
ذكر اأف�شالها ل يحجمون عن العتراف بوجود نق�ض وزلت هي 
من طبيعة الب�شر، وجميعهم يجمعون اأن اإ�شالح الأخطاء يكون 
بالتنا�شح، بل حتى ولة الأمر اأنف�شهم في اأكثر من منا�شبة ل 
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يدعون لأنف�شهم الكمال، اإنما يطالبون ال�شعب بالتوا�شل معهم، 
وذكر مواطن الخلل والتحاور مع الم�شوؤولين باأ�شلوب اإ�شالمي 

ح�شاري، يهدف اإلى الإ�شالح.
وبهذا ماتت الفتنة قبل مخا�شها، بف�شل اهلل تعالى ثم بف�شل 
يقولوا  اأن  اإل  اأبوا  الذين  الأمر،  ولة  مع  والتكاتف  التحالف  ذلك 
العلماء  الملك عبداهلل  اأ�شات، خ�ض  وللم�شيء  اأح�شنت  للمح�شن 
نار  اأطفاأت  التي  بجهودهم،  وال�شادة  ف�شلهم  بذكر  خطابه،  في 
الفتنة، وحذر لمن يتعر�ض لهم زورًا وبهتانًا، فحفظ بذلك مكانتهم 
نحو  يجب  بما  منا  )و��ست�سعار�ً  خطابه:  في  جاء  اإذا  وهيبتهم، 
علمائنا �لأفا�سِل، وهم �أهل �لعلم وحر��س �لعقيدة ومن حباهم 
�لمطهر  �سرعنا  ج���ادة  على  �ل�سمت  وع��ل��و  �ل��ه��ْدي،  بح�سن  �هلل 
�أك��دو�  ما  م�سمول  في  َحَملَتِه،  �أف��ق  و�سعة  و�عتد�له،  بو�سطيته 
عليه في فتاو�هم، وقر�رتهم، وبياناتهم، ومحا�سر�تهم، فمثَّلو� - 
بحمد �هلل - �لمتد�د �لعلمي ل�سلفنا �ل�سالح، وفي �سياق مبارك 
ل ن�ستغربه من ُعلمائنا �لموفقين بف�سل �هلل عليهم للنهل من 
معين �لكتاب و�ل�سنة، بعيد�ً عن مز�لق �لبدع و�لأه��و�ء، و�لغلو 
�إل  عنها  يزيغ  كنهارها، ل  ليلها  بي�ساء  و�لتطرف على محجة 
هالك، وحر�ساً منا على �أن يعك�س �لإعام نهج �لدولة �لم�ستند 
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�إلى كتاب �هلل و�سنة ور�سوله � لتحقيق ذلك في �آد�ب �لتعامل 
مع علمائنا من خال عدم �لم�سا�س �أو �لتعر�س ل�سماحة مفتي 
�لعلماء،  كبار  هيئة  �أع�ساء  �لف�سيلة  و�أ���س��ح��اب  �لمملكة،  ع��ام 
بالإ�ساءة �أو �لنقد، ولأهمية �لتقيد بذلك، و�لحر�س عليه، على 

كافة و�سائل �لإعام �للتز�م �لتام بما ذكر())(.
كما حث على م�شاندة التجاه الديني ال�شلفي، اإذ اأمر الملك 
باإن�شاء فروع لالإفتاء في كافة مناطق المملكة، بوظائف محددة 
علميًا  ملتقًى  ليكون  فقهي  واإن�شاء مجمع  وميزانية مخ�ش�شة، 
هيئة  اإ�شراف  تحت  الفقهية،  والم�شائل  الق�شايا  فيه  ُتناق�ض 
القراآن  تحفيظ  لجميعات  مالي  دعم  واعتماد  العلماء،  كبار 
الكريم، انطالقًا من اأهمية حفظ الكتاب الكريم وتعلمه، واأثره 
المبارك على تربية الن�ضء، بمفاهيمه ال�شمحة البعيدة عن الغلو 
الدعوة  بمكاتب  الهتمام  الملك  اأوامر  �شملت  كما  والتطرف. 
والإر�شاد، حر�شًا من الدولة على ا�شتمرارها في القيام بواجبها 
عن  بعيدًا  الح�شنة،  والموعظة  بالحكمة  اهلل،  اإلى  الدعوة  في 
اأ�شاليب الغلو والتطرف، واقتداء بنهج ال�شلف ال�شالح، القائم 

)1( كلمة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لل�شعب ال�شعودي والأوامر الملكية ال�شادرة في 
يوم الجمعة 1432/4/13هـ الموافق 18 مار�ض 2011م.
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على الو�شطية والعتدال،  والهتمام بدور هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، واأثرها العظيم في �شلوك الفرد والمجتمع، 

وواجب دعمها حتى تقوم بواجبها على اأف�شل وجه)1(.
ويتجلى �شدى اعتزاز المليك بعلماء بلده و�شعبه، وكل من 
نا�شره ووقف في وجه الفتنة، بقوله: )��سمحو� لي �أن �أخاطب 
�لعلماء في هيئة كبار �لعلماء �أو خارجها، �لذين وقفو� ديانة 
مو�جهة  ف��ي  �لعليا،  ه��ي  �هلل  كلمة  وجعلو�  وج��ل،  ع��ز  للرب 
�سوت �لفرقة ودعاة �لفتنة، ول �أن�سى مفكري �لأمة وكتابها، 
�لذين كانو� �سهاماً في نحور �أعد�ء �لدين و�لوطن و�لأمة. 
وبكل �عتز�ز �أقول للجميع، ولكل مو�طن ومو�طنة �إن �أي �أمة 

ترفع كلمة �لحق ل خوف عليها(.
وهكذا، اأثبت محك المحن الذي مخ�ض التجربة ال�شيا�شية 
الديني  بين  المتكامل  التحالف  على  القائمة  ال�شعودية 
وال�شيا�شي، اأثبت اأ�شالة ولة الأمر، وطيب معدنهم، كما اأثبت 
اأ�شالة العلماء وعظيم ولئهم ووفائهم للمواثيق، فكانت نتيجة 
هذا  التحالف ال�شادق على كتاب اهلل و�شنة ر�شوله، واإعالءكلمة 
التوحيد، اأن توحدت ال�شفوف واجتمعت الكلمة على التنا�شر 

والوحدة، وراأى العالم اأجمع ملحمة الوحدة الوطنية.

)1( المرجع ال�شابق.
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الم�سوؤولية الم�ستركة بين الحاكم والمحكوم

�أ.د. �أبو بكر دكوري *

مقدمة:

�شالحًا  مجتمعًا  كان  اإذا  اإل  �شعيدًا  يكون  ل  مجتمع  كل  اإن 
م�شوؤوًل  يكون  اأن  اأفــراده  فرد من  األزم اهلل كل  لذلك  ر�شيدًا، 
نف�شه  في  �شالحًا  يكون  ثم  ومن  عليها،  ومحا�شبًا  اأعماله  عن 
وم�شلحًا لغيره. يقول �:)كلكم راع وكلكم م�شوؤول عن رعيته، 
الإمام راع وم�شوؤول عن رعيته، الرجل راع في اأهله وم�شوؤول عن 

ح�شل على درجة الدكتوراه في اأ�شول الفقه من الجامعة الإ�شالمية بالمدينة المنورة   *
عام 1982م، ودبلوم عالي في اللغة والح�شارة الفرن�شية من جامعة ال�شوربون ومن 
لرئي�ض جمهورية  م�شت�شارًا  الآن  يعمل  باري�ض.   في  الفرن�شية  للغة  الدولية  المدر�شة 
لالإي�شي�شكو،  التنفيذي  للمجل�ض  ورئي�شًا  والإ�شالمية،  الثقافية  لل�شوؤون  بوركينافا�شو 

وع�شو هيئة مكتب مجمع الفقه الإ�شالمي الدولي بجدة. )بوركينافا�شو(.
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رعيته، والمراأة راعية في بيت زوجها وم�شوؤولة عن رعيتها()1(. 
المجتمع  ــراد  اأف من  فــرد  لكل  جعل  قد  الإ�ــشــالم  نجد  ولذلك 

م�شوؤولية، �شواء كان تابعًا اأو متبوعًا، حاكمًا اأو محكومًا.
في  والمحكوم  الحاكم  بين  الم�شتركة،  والم�شوؤولية   
الإ�شالم، تتمثل قبل كل �شيء في التعاون على البر والتقوى، 
ويبداأ ذلك بالتزام الجميع تعاليم الإ�شالم الحنيف، والتم�شك 

ب�شريعته.
الإ�شالم لم يفر�ض على الّنا�ض �شكاًل معينًا لنظام الحكم؛ لأن 
الأزمان والأحوال والأماكن،  الّنا�ض تختلف باختالف  م�شالح 
لمجتمع  اأو  ما،  زمان  اأو  قانون يحقق م�شلحة في مكان  فرّب 
اأخرى، ولكن  اأو لأمة  اآخر،  اأو مكان  ما، ول يحققها في زمان 
حتى ل يقع الّنا�ض في حرج اأو خطاأ، �شرع لهم الإ�شالم الأحكام 
الأ�شا�شية، والمبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الحكم في 
كل زمان ومكان، وترك الفروع والتفا�شيل لكل مجتمع اأو اأمة، 
تت�شرف فيها بما يحقق اأمنها وم�شلحتها، على اأن ل تتعار�ض 
لل�شريعة  العامة  هذه الفروع مع الأحكام الأ�شا�شية والمقا�شد 

الإ�شالمية.

)1( متفق عليه، راجع ك�شف الخفاء 115/2.
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والأحكام  الإ�ــشــالم  في  الحكم  نظام  بين  الفرق  هو  هــذا 
والقوانين التي ي�شعها الب�شر، التي ل تخلو من الحيف والجور 
اإل لحماية  الأحكام  ي�شرعون  الب�شر ل  اإذ  الأحيان،  اأغلب  في 
العقل  فــاإن  واأي�شًا  الم�شالح،  من  غيرها  دون  م�شالحهم 
الحكم  بكل  والإحاطة  الإدراك  على  يقوى  ل  قا�شر،  الب�شرى 
والم�شالح المتعلقة بالعباد في كل زمان ومكان، اأما ما و�شعه 
الّنا�ض على  و�شعت م�شالح  فاإنها  وال�شرائع  الأحكام  اهلل من 
اختالف اأجنا�شهم وعاداتهم واأديانهم، وحققت لهم ال�شعادة 
الدائمة؛ لأن وا�شعها هو الرحيم بعباده، الذي و�شعت رحمته 
كل مخلوقاته، وهو العدل في اأحكامه، حيث حّرم الظلم على 
الّنا�ض محرمًا، ومن كان هذا �شاأنه فاإن ما  نف�شه وجعله بين 
اأو  بالق�شور  يت�شف  اأن  يمكن  ل  الأحكام  من  لعباده  ي�شّرعه 
من  كل  واأدى  اأحكامه،  الجميع  التزم  فاإذا  الق�شوة.  اأو  الظلم 
�شعدوا  وواجبات  حقوق  من  عليهم  ما  والمحكومين  الحكام 

جميعًا. 
تعاليم  على  قائم  حكم  هو   - اإذن   - الإ�شالم  في  فالحكم 
ال�شريعة الإ�شالمية، ولما كان ال�شعب ُمجتِمعًا ل يمكن له القيام 
بالتكاليف المنوطة به، اأوجب اهلل عليه اأن يختار من يحمل عنه 
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تبعة القيام بهذه التكاليف، ومن هنا ظهر مفهوم البيعة، بيعة 
ال�شعب للحاكم.

قد  الرعية،  �ــشــوؤون  ورعــايــة  للرئا�شة  اختياره  يتم  ومــن 
الحاكم،  اأو  ال�شلطان،  اأو  الملك،  اأو  الرئي�ض،  لقب  يحمل 
اإذ ل م�شاحة في ال�شطالح، ولكن قد جرت  اأو غير ذلك، 
العادة على ت�شميته بالإمام، اأو الخليفة، اأو الأمير في الدولة 

الإ�شالمية.
والخليفة في الإ�شالم هو من خلف ر�شول اهلل � في حفظ 
اإلى الرفيق الأعلى، ماأخوذ  الدين و�شيا�شة الأمة، بعد انتقاله 

من معناه اللغوي وهو النيابة عن الغير)1(.
ولأن الأمير هو من ي�شو�ض اأمور النا�ض، ويدير �شوؤونهم من 
الأمر وهو ال�شاأن، فاأمير الموؤمنين هو اإمامهم وحاكمهم العام. 
ال�سروط  توفر  بناء على  الحكم  لتولي  االأ�سلح  اختيار  تم  واإذا 
والأمة،  الرعية  تجاه  بواجباته  القيام  والتزامه  فيه،  المعتبرة 
بين  العدل  ميزان  واإقامة  الإ�شالم  دعوة  ن�شر  في  تتمثل  التي 
جميع اأفراد الرعية، واأداء الأمانات بمختلف اأنواعها من حفظ 
والذود عن مكا�شب  اإلى م�شتحقيها،  الحقوق  واإي�شال  الدين، 

)1( راجع هذا المو�شوع في مقدمة ابن خلدون �ض 190 وما بعدها.
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اأن يبايعه الجميع على ال�شمع  الأمة وم�شالحها، فاإنه ي�شتحق 
والطاعة في المعروف.

البيعة .. الم�سوؤولية الم�ستركة:

والبيعة اأهم ما يربط الحكام بالمحكومين؛ لأنها عهد بين 
الطرفين للتعاون على الخير، وقيام كل طرف بما له وما عليه 
اأي: على  تكون خا�شة،  وقد  تكون عامة،  وقد  الواجبات،  من 
اأمر معين، فيجوز تعددها ح�شب المهمات والمجالت الخا�شة 
بها، فقد بايع الأن�شار الر�شول � على الن�شرة والحماية اإن 
اإليهم، وبايعته الن�شاء على التزام تعاليم الإ�شالم  هو هاجر 
كما ورد في �شورة الممتحنة:}يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إِذَا َجاءَك الُْمْؤِمَناُت 
ِ َشْيًئا واََل يَْسرِْقَن واََل يَزْنِيَن واََل يَْقُتلَْن  يَُبايِْعَنَك َعلَى أَن الَّ يُْشرِْكَن بِاللَّ

أَواَْلدَُهنَّ واََل يَأْتِيَن بُِبْهَتاٍن يَْفَترِيَنُه بَْيَن أَيِْديِهنَّ وَأَرُْجلِِهنَّ واََل يَْعِصيَنَك 

 )1(
َ َغُفورٌ رَِّحيٌم{ َ إِنَّ اللَّ ِفي َمْعُروٍف َفَبايِْعُهنَّ وَاْسَتْغِفرْ لَُهنَّ اللَّ

تتعدد  ل  الأولــى  اأن  هو  والخا�شة  العامة  البيعة  بين  والفرق 
قال �:  ولهذا  ذلــك)2(،  تاأبى  لأن طبيعتها  واحــد؛  لأكثر من 
نبي خلفه  كلما هلك  الأنبياء،  ت�شو�شهم  اإ�شرائيل  بنو  )كانت 

)1( الممتحنة: 12.
)2( راجع الأحكام ال�شلطانية للما وردى �ض 30.
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نبي، واأنه ل نبي بعدي، و�شيكون بعدي خلفاء فيكثرون، قالوا 
فــالأول، ثم  الأول  ببيعة  اأوفوا  تاأمرنا؟ قال  يا ر�شول اهلل فما 
اأعطوهم حقهم، وا�شاألوا اهلل الذي لكم، فاإن اهلل �شائلهم عما 

ا�شترعاهم()1(.
ومعنى هذا الحديث كما قال النووي في �شرحه على �شحيح 
م�شلم: )اإذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول �شحيحة يجب 
عليه  ويحرم  بها  الوفاء  يحرم  باطلة  الثاني  وبيعة  بها،  الوفاء 

طلبها()2(.

الوفاء بالبيعة:

للحاكم،  به  الوفاء  يجب  للمحكوم  ملزم  عقد  والبيعة   
قال تعالى: }َفَمن نََّكَث َفإِنََّما يَنُكُث َعلَى نَْفِسِه وََمْن أَوَْفى بَِما 
)3( وقال اأي�شا: }وَأَوُْفواْ 

َ َفَسُيْؤتِيِه أَْجرًا َعِظيًما{ َعاَهَد َعلَْيُه اللَّ

ِ إِذَا َعاَهدتُّْم واَلَ تَنُقُضواْ األَيَْماَن بَْعَد تَوِْكيِدَها وََقْد َجَعلُْتُم  بَِعْهِد اللهّ

)4(. وهذا العهد وهذا الوفاء اإنما يكونان 
َ َعلَْيُكْم َكِفيلً{ اللهّ

)1( متفق عليه راجع نيل الأوطار 356/4.
)2( راجع �شرح �شحيح م�شلم للنووى 231/12 ونيل الأوطار 357/4  والمحلى لبن حزم 

.260/9
)3( الفتح: 10.

)4( النحل: 91.
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�شوؤون  برعاية  قيامه  مقابل  الأمير؛  اأو  الحاكم  اأو  لالإمام 
تحقيق  في  عنها  ونائب  الأمة  عن  وكيل  فهو  المحكومين، 

م�شلحتها.
اأمور  ع�شرة  في  الحاكم  واجبات  الــمــاوردي)1(  لخ�ض  وقد 

على النحو التالي: 
عليه  اأجمع  ومــا  الم�شتقرة  اأ�شوله  على  الدين  حفظ 
العدل  لتحقيق  المت�شاجرين  بين  الأحكام  تنفيذ  ال�شلف، 
ومنع الظلم، حماية الوطن من الفتن، واإقرار الأمن، اإقامة 
الحدود ل�شيانة محارم اهلل، تح�شين الثغور وحرا�شتها من 
العدو، الجهاد لمن يعادي الإ�شالم ويقف في طريق الدعوة، 
جباية الفيء وال�شدقات، اأي: تدبير موارد الدولة، تقدير 
العطايا وال�شتحقاقات في بيت المال، اختيار الأكفياء من 
في  العمل  �شير  ومتابعة  الأوامــر  تنفيذ  مراقبة  العاملين، 

الدولة)2(.

)1( هو علي بن محمد بن حبيب الب�شري العقبة ال�شافعي المعروف بالماوردى 5454 
راجع طبقات الأ�شوليين 240/1.

)2( راجع الأحكام ال�شلطانية �ض 15 وما ورد في هذا المو�شوع في كتاب روح الدين 
الإ�شالمي لعفيف طبارة.
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ال�سورى بين الحاكم والمحكوم:

العلمي  التطور  بفعل  اأخــرى  واجبات  هناك  اأن  �شك  ول 
والجتماعي والقت�شادي في العالم، فكان الأولى اأن تحدد 
للرعية،  وال�شعادة  الأمـــن  يحقق  مــا  بكل  الــواجــبــات  هــذه 
ويجّنبها كل ما فيه �شقاوؤها وهالكها في الدارين. وقد وردت 
قيام  وجــوب  اإلــى  تدعو  وال�شنة  الكتاب  من  كثيرة  ن�شو�ض 
الحاكم بواجباته، وتحذره من التق�شير فيها، منها قوله �: 
الم�شلمين ثم ل يجهد لهم وين�شح  اأمور  يلي  اأمير  )ما من 
يمّكن  �شيء  األ  ومعلوم  الجنة()1(.  معهم  يدخل  لم  اإّل  لهم 
الحاكم من القيام بواجباته ويجنبه الخطاأ في اإدارة �شوؤون 
به  نبيه  اهلل  اأمر  لذلك  ال�شورى،  على  اعتماده  مثل  الحكم، 
)2(، وقال في و�شف الموؤمنين: 

}وََشاوِرُْهْم ِفي األَْمرِ{ وقال: 
في  اأ�شحابه  ي�شاور   � وكان   .)3(

بَْيَنُهْم{ ُشورَى  }وَأَْمُرُهْم 

الم�شلحة.  فيه  ظهرت  اإذا  راأيهم  على  وينزل  الأمــور  كل 
والأمثلة على ذلك كثيرة كما في غزوة بدر وغيرها)4( وفي 

)1( رواه م�شلم.
))) اآل عمران: 159.

))) ال�شورى: 38.

))) راجع روح الدين الإ�شالمي �ض 321-322 وزاد المعاد 64/2.
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الم�شتدرك)1(، عن اأبى هريرة: )ما راأيت اأحدًا اأكثر م�شورة 
لأ�شحابه من ر�شول اهلل �()2(.

الطاعة في المعروف:

والبيعة اإذا تمت على اأ�شا�ض م�شروع وجب التزامها، وعدم 
نق�شها؛ لأن عدم المبايعة اأو نق�ض البيعة من دون وجه حق 
يعد خروجًا عن الجماعة، اإ�شافة اإلى ما في ذلك من اإثارة 
الفتن، التي ت�شعف �شوكة الأمة. يقول ر�شول اهلل �: )من 
له، ومن  القيامة ول حجة  يوم  لقي اهلل  يدًا من طاعة  خلع 
مات ولي�ض في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية()3(. ويلزم من 
قال  واأميرًا،  به حاكمًا  والر�شا  المبايع  كذلك طاعة  البيعة 
َ وَأَِطيُعواْ الرَُّسوَل وَأُوْلِي  تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللهّ
)4(، وفي حديث عبادة بن ال�شامت قال: )بايعنا 

األَْمرِ ِمنُكْم{

ومكرهنا  من�شطنا  فــي  والــطــاعــة  ال�شمع  على  اهلل  ر�ــشــول 
وع�شرنا وي�شرنا واأثرة علينا، واأل ننازع الأمر اأهله، قال اإل 

))) هو لمحمد بن عبد اهلل الني�شابوري ال�شهير بالحاكم وكتابه الم�شتدرك على 

ال�شحيحين م�شهور توفي �شنة 405هـ راجع الأعالم 101/7.
))) راجع زاد المعاد في هدي خير العباد لبن القيم 64/2.

))) رواه م�شلم.

))) الن�شاء: 59.
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اأن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيه برهان()1(، وقال � 
)من اأطاعني فقد اأطاع اهلل، ومن ع�شاني فقد ع�شى اهلل، 
الأمــيــر فقد  ومــن يع�ض  اأطــاعــنــي،  الأمــيــر فقد  ومــن يطع 
بمجموعها  تدل  كثير  وغيرها  الأحاديث  فهذه  ع�شاني()2( 
الأحــوال حر�شًا على  الأمــر في كل  اأولــي  على وجوب طاعة 
جمع كلمة الم�شلمين، لأن مخالفتهم ومنازعتهم �شتوؤدي اإلى 
ف�شاد اأحوالهم في الدين والدنيا، ومحل الطاعة هو في غير 
مع�شية كما ن�ض عليه قوله � على المرء ال�شمع والطاعة 
فيما اأحب وكره، اإّل اأن يوؤمر بمع�شية، فاإن اأمر بمع�شية فال 

�شمع ول طاعة ()3(.

�سبر الرعية على ما يقع من الحاكم من ظلم:

ومن الم�شوؤولية الم�شتركة اأن ت�شبر الرعية على ما يقع من 
الحاكم من ظلم، وال�شبر الماأمور به في حالة انحراف الحاكم 
انحرافًا لم ُيوؤَدِّ اإلى الكفر، ل يعني الر�شا بالظلم، واإنما لحقن 
الدماء، وجمع الكلمة، وعدم اإثارة الفتنة. ولكن يجب اأن يقابل 

))) متفق عليه راجع نيل الأوطار 358/4.

)2( متفق عليه راجع نيل الأوطار 359/4.
)3( رواه م�شلم.
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دون  من  منعه  اإلى  الموؤدية  الو�شائل  با�شتخدام  الظلم،  هذا 
والتوجيه  والوعظ  كالن�شح  كبير،  ف�شاد  ذلك  على  يترتب  اأن 
بهذه  يغتر  اأّل  الحاكم  وعلى  الح�شنة.  والموعظة  بالحكمة 
الن�شو�ض التي تمنع الخروج عليه، فيتمادى في ظلم الرعية، 
ويتم�شك  القانون  يلتزم  اأن  عليه  بل  المخالفات،  وارتــكــاب 
د�شتور  اأن  خ�شو�شًا  الرعية،  �شاأن  ذلك  في  �شاأنه  بالد�شتور، 
الم�شلمين لي�ض من و�شع الحاكم اأو غيره من الب�شر، واإنما هو 
من اهلل تعالى، فال يكون لعامة الّنا�ض من دون خا�شتهم، بل 
هو للّنا�ض جميعًا، فكان من الُم�َشلَّم به عقاًل و�شرعًا اأن يكون 
فالحاكم  ملوكهم.  دين  على  الّنا�ض  لأن  لغيره؛  قدوة  الحاكم 
تنفيذ  في  يــتــرددوا  ولــم  الّنا�ض  اأحبه  �شالحة  قــدوة  كــان  اإذا 
اأوامره، ول يطالب الحكام فقط بال�شتقامة، بل الرعية كذلك 
مطالبة بذلك اإذا ما اأرادت اأن يكون لها ولة وحكام �شالحون، 
في  وي�شعون  م�شلحتها،  على  ويحر�شون  بهمومها،  يهتمون 
رفاهيتها و�شعادتها، وقد ورد في الحديث: ) كما تكونوا ُيوّلى 

عليكم()1(.

)1( رواه الحاكم ومن طريقه الديلمي عن اأبى بكرة مرفوعا واأخرجه البيهقي بلفظ 
)يوؤمر عليكم( راجع ك�شف الخفاء 127-126/2.
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يا  تن�شفونا  األ  المنبر:  على  الملك)1(  عبد  الخليفة  وقال   
مع�شر الرعية؟. تريدون مّنا �شيرة اأبى بكر وعمر ولم ت�شيروا 
في اأنف�شكم ول فينا ب�شيرة اأبى بكر وعمر، اأ�شاأل اهلل اأن يعين 

كاًل على كل)2(. 

الن�سح للحاكم:

الن�شح للحاكم هو من م�شوؤولية الرعية، لكن الن�شيحة 
ل  اإذ  معينة،  ظروف  ولها  ال�شريعة،  حددتها  �شوابط  لها 
ينبغي اأن يلم�ض منها اأية اإهانة في حقه؛ يقول الر�شول �: 
يكون  اأن  يجب  لذلك  اهلل()3(،  اأهانه  ال�شلطان  اأهان  )من 
قال  لين،  وبكالم  الح�شنة  والموعظة  بالحكمة  الن�شح 
ُر أَوْ  اهلل تعالى لمو�شى وهارون: }َفُقواَل لَُه َقْواًل لَّيًِّنا لََّعلَُّه يََتَذكَّ

.)4(
يَْخَشى{

ال�شعودية  العربية  المملكة  ناأخذ  اأن  يمكن  تقدم  ومما   
نموذجًا عمليًا ل�شالحية نظام الحكم في الإ�شالم. فهي حققت 

)1( هو الخليفة الأموي الم�شهور عبد الملك بن مروان.
)2( راجع �شيد القلم لخالد �شيد على �ض 178.

)3( رواه الترمذي وقال حديث ح�شن.
)4( طه: 44.
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ما ت�شبو اإليه الدول من الأمن وال�شتقرار والرفاهية والتقدم 
في مختلف المجالت ب�شبب التزامها وتم�شكها بهذا النظام، 
وب�شبب اإدراك الحاكم والرعية للم�شوؤولية الم�شتركة بينهما. 
الثالثة  مادتها  ون�شت  للبيعة،  خا�شة  هيئة  باإن�شاء  قامت  اإذ 
اأن تلتزم كتاب اهلل و�شنة ر�شوله محمد � والمحافظة  على 
وعدم  وتعاونها  المالكة  الأ�ــشــرة  ووحــدة  الــدولــة  كيان  على 
تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية وم�شالح ال�شعب. ومن واجبات 
اأن  العظيم  باهلل  اأفرادها  من  فرد  كل  يق�شم  اأن  الهيئة  هذه 
ول �شك  والعدل،  والإخال�ض  والأمانة  بال�شدق  اأعماله  يوؤدى 
اأن هيئة هذا �شاأنها ل تختار للبالد والعباد اإّل من كان خائفًا 
اأدائــه،  في  وكفوؤا  اأعماله،  في  �شالحًا  نيته،  في  �شادقًا  هلل، 
لذلك  حظي ال�شعب ال�شعودي منذ قيام دولته الحديثة بحكام 

�شالحين. 
قبلة  لكونها  لــبــالدهــم  ــد  ــرائ ال الـــدور  مــن  الــرغــم  فعلى 
الم�شلمين، ومهد اإ�شالمهم الحنيف، ومثوى خير خلق اهلل، ما 
يوؤهلها لزعامة الأمة الإ�شالمية بال منازع، وعلى الرغم مما 
تتطلع  بحيث  كثيرة،  ومعنوية  مادية  اإمكانات  من  اهلل  وهبها 
اإليها كل �شعوب العالم، فلم يدفعهم ذلك كله اإلى التخلي عن 
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في  الم�شلمين  وتجاه  الداخل،  في  �شعبهم  تجاه  م�شوؤوليتهم 
الخارج. 

اأمواًل كثيرة،  ال�شعودية  الدولة  اأنفقت  المملكة،  ففي خارج 
لي�ض لزعزعة الأمن وال�شتقرار، واإنما لتقديم العون الم�شتمر 
لجميع  بل  و�شعوبًا،  دوًل  الم�شلمين  لجميع  ال�شخي  والدعم 
ومو�شع  ثقة،  محل  جعلها  ما  وهــذا  العالم،  في  المحتاجين 

احترام لدى جميع الحكام وال�شعوب والدول. 
اأن  ال�شعودية  الدولة  حكام  ا�شتطاع  الداخلي  المجال  وفي 
يوحدوا بالدهم، ويق�شوا على كل النزاعات القبلية والإقليمية 
وكل الفتن الداخلية فيها، بل قاموا بتوحيد الم�شلمين وجمعهم 
اأركان دينهم الحنيف  اأهم ركن من  اإمام واحد لأدائهم  خلف 
وهو ال�شالة في داخل الم�شجد الحرام. فقد ذكر الموؤرخون 
بتعدد  الحرام  الم�شجد  في  تتعدد  كانت  الواحدة  ال�شالة  اأن 
مذاهب الم�شلين، فاأهل كل مذهب ي�شلون على حدة، فاأزال 
المواطنين  لجميع  الدولة  ــن  واأمَّ كله.  ذلك  عبدالعزيز  الملك 
والوافدين، ولم يعد اأحد منهم يخاف على نف�شه، اأو ماله، اأو 

عر�شه. 
ال�شعودية  الدولة  حكام  تو�شعة  نلحظ  الديني  المجال  وفي 



158

 الحكومة والشعب
في السعودية

الإ�شالمية  الم�شاعر  مــن  وغيرهما  ال�شريفين  الحرمين 
من  والمعتمرون  والزائرون  الحجاج  يتمكن  بحث  المقد�شة، 

اأداء واجباتهم الدينية بكل �شهولة وي�شر.
والــعــالج  التعليم  تــاأمــيــن  والتعليم  ال�شحة  مــجــال  وفــي 
المجانيين لجميع المواطنين، من خالل المدار�ض النموذجية، 
اإ�شافة  المملكة،  مناطق  كل  في  المنت�شرة  الطبية  والمراكز 
مثياًل  لها  نجد  نكاد  ل  التي  التخ�ش�شية،  الم�شت�شفيات  اإلى 
حتى في اأكبر دول العالم واأرقاها. وكذلك ع�شرات الجامعات 
الإن�شانية،  والمعارف  العلمية  التخ�ش�شات  كل  في  العريقة 
بين  تربط  التي  ال�شريعة،  الطرق  �شبكات  ذلك  اإلــى  اأ�شف 
المعلقة،  بج�شورها  ترتبط  والتي  والمناطق،  المدن  مختلف 
في  للمواطنين  تقدم  التي  والــدوريــة  الدائمة  الخدمات  اأمــا 
مجال الإ�شكان والمرافق الحيوية والمواد الغذائية فكثيرة ل 
تح�شى، ول تكاد تجد مواطنًا �شعوديًا ي�شافر اإلى الخارج لطلب 
الأخرى،  الدول  مواطنو  يفعل  كما  الكريم،  العي�ض  اأو  العمل، 
ومع هذه الإنجازات التي تحققت في اأر�ض الواقع في الدولة 
ال�شعودية التي ي�شاهدها القريب والبعيد، ويعترف بها العدو 
في  ن�شاهده  الذي  التالحم  ي�شتغرب هذا  ال�شديق، فال  قبل 
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المملكة بين الحكام والرعية، عدل واإن�شاف من قبل الحكام، 
ووفاء وولء من قبل ال�شعب، فنعم الجميع بالأمن وال�شتقرار 
والرفاهية، كل ذلك لم يكن ليتحقق بعد توفيق اهلل لول اإدراك 
الحكومة ال�شعودية وال�شعب لم�شوؤوليتهما الم�شتركة في تحقيق 

معنى الدولة الإ�شالمية.





المبحث الثاني
 معالم استقرار المملكة وأسبابه في عهد 

التحوالت السياسية

مفهوم �لبيعة و�أثرها في �لمجتمع �ل�سعودي

تدين �لمجتمع �ل�سعودي.. �لمكّونات و�لخ�سائ�س 

�أثر �لعلماء في �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي
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مفهوم البيعة واأثرها في المجتمع ال�سعودي

د. �سعود بن محمد �لب�سر *

مقدمة:

ال�شيا�شية،  ــوم  ــعــل ال فـــي  الــبــاحــثــيــن  عــنــد  الــمــعــلــوم  مـــن 
والمتخ�ش�شين في �شياغة الد�شاتير والنظم والقوانين، اأن كل 
نظام �شيا�شي هو نتاج للثقافة ال�شائدة في المجتمع. فالأنظمة 
اأوربا والوليات المتحدة - على �شبيل المثال -  ال�شيا�شية في 
التي �شهدتها مجتمعات تلك  ال�شيا�شية  ا�شُتقت من النظريات 
اأفكار الفال�شفة والمنظرين على  الدول، والتي تطورت بتطور 
ال�شيا�شة ال�شرعية من المعهد العالي للق�شاء بجامعة الإمام محمد بن  دكتوراه في   *
�شعود الإ�شالمية، تقلد عددًا من المنا�شب التعليمية والأكاديمية، واأ�شرف على كثير 
من الر�شائل العلمية. مثل المملكة العربية ال�شعودية في عدد من الجهات الخارجية 
والمنا�شبات الدولية، كما �شارك في ندوات وموؤتمرات علمية ودعوية داخل المملكة 
وخارجها. يعمل الآن ع�شو هيئة تدري�ض في ق�شم ال�شيا�شة ال�شرعية بالمعهد العالي 

للق�شاء. )ال�شعودية(.
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ال�شيا�شية  الحياة  وتاأثرت بظروف  الزمن،  متتالية من  فترات 
لكل واحد منها، ما انعك�ض على روؤيته لما ينبغي اأن يكون عليه 
اأن تكون بين  النظام ال�شيا�شي، وطبيعة العالقة التي يفتر�ض 

الحاكم والمحكوم.
 1469( ميكافيللي  نيقول  هم:  الفال�شفة  هوؤلء  اأبرز  ولعل 
اأ�شاليب الحكم، وف�شل  - 1527م( الذي ا�شتهر بكتاباته عن 
الدينية  العــتــبــارات  عــن  تــامــًا  ف�شاًل  ال�شيا�شية  التدابير 
تبرر  )الغاية  مقولة:  �شاحب  وهو  والجتماعية،  والأخالقية 
الو�شيلة(، اأي: اأن قوة الدولة وهيمنتها على كل مفا�شل الحياة 

في المجتمع، يجب اأن تكون فوق كل اعتبار ومعيار. 
ــودان  ب جــان  الفرن�شي  المفكر  ــة  ــروؤي ال هــذه  اأثـــر  واقتفى 
فرن�شا  في  الديني  ال�شراع  عا�شر  الــذي  1596م(   -1529(
الكاثوليك والبروت�شتانت، وو�شع نظريته في )ال�شيادة(،  بين 
وا�شتند في روؤيته ل�شوؤون الحكم اإلى هذا المفهوم، الذي يمنح 
الحاكم �شلطة مطلقة يدير بها �شوؤون الدولة والمجتمع؛ وعلى 
اإثر تطبيق هذه النظرية ال�شيا�شية قامت الثورات والنقالبات 

في فرن�شا واأوربا تطالب بالديمقراطية.
نتج عن هذه الثورات ظهور جيل من الفال�شفة، الذين نظروا 
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للحرية ومعاداة ال�شتبداد والدفاع عن الحكم الد�شتوري. 
نادى  الــذي  المدني(  )المجتمع  م�شطلح  ذلك  بعد  ظهر 
 1632( لوك  جون  كتابات  في  والحقوق،  والم�شاواة  بالحرية 
-1704م( وجان جاك رو�شو )1806 -1873م( وجون �شتيوارت 
الفال�شفة  هــوؤلء  نظريات  واتفقت  1873م(.   -  1806( ميل 
ال�شعب  يبرمه  لـ )عقد(  نتيجة  المجتمعات هو  اأن ظهور  على 
مع الحاكم المنتخب؛ لتحقيق م�شالح الدولة والمواطن، واأن 
�شلطة الحاكم م�شروطة بالثقة التي يمنحها ال�شعب له، مقابل 

رعايته تلك الم�شالح.
وعندما نرى الد�شاتير ال�شيا�شية المطبقة في اأوربا والوليات 
اأنها م�شتمدة من النظريات ال�شيا�شية  المتحدة.. اليوم، نجد 
وما  الد�شاتير  تلك  فاإن  وبالتالي  الفال�شفة،  اأولئك  كتبها  التي 
عن  تعبير  هي  وقوانين  نظم  من  عنها  تفرع  اأو  منها،  ا�شتق 
اإرادة  تمثل  واأ�شبحت  المجتمعات،  تلك  �شادت  التي  الثقافة 

اأفراد المجتمع.

العقد الجتماعي:

كتابات  في  وردت  المفهوم  هذا  اأ�شول  اأن  من  الرغم  على 
 Thomas Hobbes هوبز  توما�ض  الإنجليزي  الفيل�شوف 
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)1588 - 1679م(، اإل اأنه بات من ال�شائع في الفكر ال�شيا�شي 
 Jean Jacques رو�ــشــو  جــاك  جــان  اأن  الــحــديــث  الــغــربــي 
اأ�شبحت  نظرية  اإلى  المفهوم  هذا  طور  الذي  هو   Rousseo

ُتن�شب اإليه.
تنظيم  به  واأراد  رو�شو،  طــوره  مفهوم  الجتماعي  فالعقد 
العالقات  يحدد  اإطارًا  وو�شع  وال�شعب،  الحكومة  بين  العالقة 
التي ت�شود في المجتمع. ورغبة من الذين جاوؤوا من بعده من 
مفهوم  فاإن  منظم،  مجتمع  اإقامة  في  ال�شيا�شيين  المنظرين 
العقد الجتماعي حاول �شياغة منظومة من الحقوق، تقوم على 
الحكومة  بين  الم�شتركة  الم�شالح  وتحقيق  والم�شاواة  العدل 
والمواطن، والناأي بالمجتمع عن ال�شراع الذي خا�شه الإن�شان 

من اأجل الح�شول على حقوقه واحتياجاته.
وبناء على هذا المفهوم، فاإن )الإرادة ال�شعبية( لها الحق 
وحدها في اختيار الحاكم، وقيام الدولة وتوجيهها نحو الغاية 
الإرادة  العامة.  الم�شلحة  وهي خدمة  اأجلها،  من  قامت  التي 
في  ـــراد  الأف اإرادة  هــي  الجتماعي«  »العقد  بمفهوم  العامة 
جملتهم، وهي وحدها م�شدر القانون، ولها ال�شلطة المطلقة، 
اأن  يجوز  ل  حــدود  له  العامة  ال�شلطة  يمار�ض  الــذي  والحاكم 
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كتاب  اإلى  ن�شبة  الجتماعي(  )العقد  �شمي:  ولذا  يتعداها)1( 
رو�شو: )العقد الجتماعي( الذي يقوم على فكرة رئي�شة هي: 
اأبرمه  لعقد  نتاج  هما  والجتماعي،  ال�شيا�شي  النظامين  اأن 

ال�شعب مع الحكومة.
ما �شبق هو عر�ض تاريخي موجز يو�شح العالقة بين الأنظمة 
في  الأنظمة  تلك  تحكمها  التي  المجتمعات  وثقافة  ال�شيا�شية 
في  موجودة  لي�شت  الحقيقة  هذه  المتحدة.  والــوليــات  ــا  اأورب
الدول الغربية فح�شب، بل هي موجودة اأي�شًا في ثقافات �شرقية 
هيمنت  الآن،  وال�شين  ال�شابق،  ال�شوفيتي  فالتحاد  اأي�شًا، 
عليهما الأيديولوجيا ال�شيوعية، وتاأثرت بها اأنظمة الحكم و�شائر 

الأنظمة التي تحكم ال�شيا�شة وحياة الأفراد في المجتمع.
لالأنظمة  المرجعية  اأن  هــي  هنا  نقررها  التي  الحقيقة 
ال�شيا�شية، في الغرب اأو في ال�شرق، كانت من و�شع الب�شر، اأي: 
�شتيورات ميل،  لوك، وجون  اأمثال جون  لها مفكرون من  ر  َنظَّ

وجان جاك رو�شو، وكارل مارك�ض، وغيرهم.
خ�شعت  البلدان  تلك  تحكم  التي  الد�شاتير  فــاإن  وبالتالي 

اجلامعية،  املعرفة  دار  الغربي.  ال�شيا�شي  الفكر  حممد.  عبداملعطي  على  انظر:   )1(
الإ�شكندرية، 1988م، �ض 317.
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ال�شيا�شية  للظروف  ت�شتجيب  لكي  كثيرة  وتعديالت  لتغيرات 
المجتمعات.  تلك  بها  مرت  التي  والقت�شادية،  والجتماعية 
وهذا ي�شير اإلى حقيقة اأخرى ل ينكرها العقل ال�شليم، وهي اأن 
المادية  الأ�شا�شية  بحاجاته  العلم  من  بلغ  مهما  الإن�شان  عقل 
لكل  �شالحًا  يكون  اأن  يمكن  ل  قا�شرًا  يبقى  فاإنه  والمعنوية، 

زمان ومكان.
ت�شتمد  �شيا�شية،  اأنــظــمــة  بين  الأ�ــشــا�ــض  الــفــرق  هــو  هــذا 
مرجعيتها من عقل الإن�شان، ونظام �شيا�شي يعتمد في مرجعيته 
وتعالى، على وحي اهلل  �شبحانه  وهو اهلل  الإن�شان،  على خالق 
اإلينا الر�شول محمد �، وهو ما يعرف عند  تعالى الذي نقله 
الكريم  القراآن  اأي:  وال�شنة(،  )الكتاب  بم�شدري  الم�شلمين 

و�شنة محمد �، وكالهما وحي من اهلل تعالى.

مرجعية النظام ال�سيا�سي في الدولة الإ�سالمية:

من المقرر في العلوم ال�شيا�شية اأن النظام ال�شيا�شي هو نتاج 
ت�شريع الب�شر، هوؤلء الب�شر هم مجموعة اأفراد يختارهم ال�شعب 
تعديلها  اأو  القوانين،  �شّن  الت�شريعية، مهمتهم  ال�شلطة  لتمثيل 
اأو تبديلها، بعد مرورها بمراحل مختلفة لت�شبح نافذة، مثل: 



168

 الحكومة والشعب
في السعودية

القتراح، والمناق�شة، والت�شويت، والت�شديق، والإ�شدار)1(.
وهكذا ندرك اأن الذين يقومون بالت�شريع في الأنظمة الو�شعية 
هم الب�شر، واأن الت�شريع - بهذه ال�شفة - قابل للتغير والتبديل، 

ح�شب ما تمليه الظروف التي تمر بها الدول والمجتمعات.
م�شدر  فــاإن  الإ�شالمية  للدولة  ال�شيا�شي  النظام  في  اأمــا 
وال�شنة  الكريم  ــقــراآن  ال فــي  المتمثل  الــوحــي،  هــو  الت�شريع 

النبوية.
فالنظام ال�شيا�شي ي�شتمد �شرعيته من �شريعة اهلل الذي له 
اإلى �شريعة اهلل هو الفي�شل بين الم�شلمين  الحكم. والتحاكم 
وغيرهم. بل اإن التحاكم اإلى �شريعة غير �شريعة اهلل هو �شرف 

لنوع من اأنواع العبادة لغير اهلل.
م�شدرًا  وجعلها  اهلل،  ب�شريعة  الحكم  ــاإن  ف عليه،  وبــنــاًء 
الذي  الإ�شالم،  اأ�شول  من  اأ�شل  هو  المجتمع  في  للت�شريعات 
نزل به الوحي من اهلل على ر�شوله �؛ لُت�شا�ض به �شوؤون الدولة 
ولي�ض  وغيرها.  والجتاعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  الدينية 
لل�شلطة التنظيمية )الت�شريعية بالتعبير ال�شيا�شي( حق الت�شريع 

الفكر  )1( انظر: حممود حلمي، نظام احلكم الإ�شالمي مقارنًا بالنظم املعا�شرة، دار 
العربي، القاهرة، ط2، 1973، �ض 181.
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اأو  الإ�شالمية،  ال�شريعة  عنه  �شكتت  فيما  اإل  فيه،  الجتهاد  اأو 
ليكون  بالنا�ض  اهلل  رحمة  وهذا من  �شرعي،  ن�ض  فيه  يرد  لم 

الإ�شالم �شالحًا لكل زمان ومكان.
من  والم�شتجدات  متناهية،  الن�شو�ض  اأن  به  الم�شلَّم  ومن 
الحوادث غير متناهية، واإذًا فال بد من الجتهاد الذي يعطي 
�شريح،  ن�ض  مع  يتعار�ض  ل  الذي  حكمها  نازلة  اأو  حادثة  كل 

ويتفق مع مقا�شد ال�شريعة وقواعدها الكلية.
والفقه،  العلم  لأهــل  بل  النا�ض،  لآحــاد  يكون  ل  والجتهاد 
الم�شتوفين �شروطه التي بينها علماء الإ�شالم. وكل ما ي�شتجد 
على المجتمع الم�شلم في �شوؤون حياته ل بد اأن ُيرد الأمر فيه 
الحكم  لي�شتنبطوا  الجتهاد؛  مرتبة  بلغوا  الذين  العلماء،  اإلى 
ال�شريعة  ن�شو�ض  هو  وا�شتنباطهم  اجتهادهم  وم�شدر  فيه، 

الإ�شالمية وقواعدها الكلية.
وهكذا ُت�شا�ض الدولة بد�شتور وُنُظم وقوانين متفقة مع روح 
اأو  الكريم  القراآن  في  �شريح  ن�ض  فيها  يرد  لم  ولو  ال�شريعة، 
ال�شنة النبوية، وهو ما ي�شمى عند علماء الم�شلمين بـ )ال�شيا�شة 
ال�شرعية(، ومفهومها اأن كل نظام يوؤخذ به في ت�شريف �شوؤون 
الدولة فهو من ال�شيا�شة ال�شرعية، متى كان قائمًا على الأ�شول 
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الكلية لل�شريعة، التي لم ُيق�شد بها اإل تح�شيل الم�شالح ودفع  
المفا�شد)1(. 

في  فاإن  الإ�شالمي،  العالم  على  �شبق  ما  تطبيق  اأردنا  واإذا 
نموذج  اأف�شل  ال�شعودية  العربية  للمملكة  ال�شيا�شي  النظام 
فالدولة  الإ�شالمية.  ال�شريعة  باأحكام  ُت�شا�ض  لدولة  معا�شر 
ال�شيا�شة  في  الكلية،  واأ�شوله  الإ�شالم  على  قامت  ال�شعودية 
اأهمها  اأن  يجد  اأنظمتها  في  والباحث  والجــتــمــاع،  والحكم 
مادته  في  ن�ض  الذي  للحكم،  الأ�شا�شي  النظام  هو  واأ�شهرها 
الأولى على اأن: المملكة العربية ال�شعودية دولة عربية اإ�شالمية 
ذات �شيادة تامة، دينها الإ�شالم، ود�شتورها كتاب اهلل تعالى 
و�شنة ر�شوله �، كما ن�ض في مادته ال�شابعة على اأن الحكم في 
المملكة العربية ال�شعودية ي�شتمد �شلطته من كتاب اهلل تعالى 
)اأي:  النظام  الحاكمان على هذا  وهما   ،� ر�شوله  �شنة  ومن 

نظام الحكم( وجميع اأنظمة الدولة.
الأ�شا�شي  النظام  عليها  ن�ض  كما  الإ�شالمية،  فال�شريعة 
الدولة  اأنظمة  ولكل  للد�شتور،  الت�شريع  م�شدر  هي  للحكم، 

)1( انظر: اأحمد الفا�شلي. حما�شرات يف نظام احلكم يف الإ�شالم، جامعة الأزهر، كلية 
ال�شريعة والقانون، ق�شم ال�شيا�شة ال�شرعية، من دون تاريخ، �ض4.
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ال�شعودية، وهي م�شدر ال�شيادة لالأمة، ولي�شت الأمة بت�شريعاتها 
الدول  في  كما  ال�شيادة،  م�شدر  هي  البرلمانية  المجال�ض  في 
الغربية، اأو  غيرها من الدول التي تتبنى الد�شاتير الو�شعية في 

ال�شيا�شة والحكم.

البيعة ومفهوم نظرية العقد الجتماعي:

تقدم الحديث عن اأن مفهوم )العقد الجتماعي( هو عقد 
الدولة  م�شالح  لتحقيق  المنتخبة  الحكومة  مع  ال�شعب  يبرمه 
والمواطن، واأن النظامين ال�شيا�شي والجتماعي، بما فيهما من 

حقوق وواجبات، هما نتاج هذا العقد.
واآليتها - مع طبيعة  هذه النظرية تتفق - من حيث �شكلها 
بين  الإ�شالمية،اأو  الدولة  في  والمحكوم  الحاكم  بين  العالقة 
رئي�ض الدولة والمواطنين بالمفهوم ال�شيا�شي المعا�شر، لكنها 

تختلف معها في المقا�شد والغايات.
ومن اأوجه الختالف اأن الغاية من وجود الحاكم في الدولة 
�شوؤون  جميع  في  الإ�شالمية،  ال�شريعة  تحكيم  هو  الإ�شالمية 
الحقوق،  وحفظ  العدل،  واإقــامــة  والجماعات،  الأفـــراد  حياة 
النا�ض من  الدولة؛ حتى يتمكن  واإ�شاعة الأمن وال�شتقرار في 
والزكاة،  وال�شيام،  ال�شالة،  مثل  الدينية،  ال�شعائر  اإقامة 
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من  وغيرها  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمــر  والحج، 
اأنواع العبادات؛ وكذلك ليتمكن اأفراد الدولة من اإقامة �شوؤونهم 

الدنيوية التي تحقق حاجاتهم المعي�شية.
اآلية  اأن  وهــي  اإليها،  الإ�ــشــارة  من  بد  ل  مهمة  وقفة  وهنا 
في  ال�شيا�شي  النظام  في  مهمة  لي�شت  الدولة  حاكم  اختيار 
بالحاكم  المناطة  والوظائف  الواجبات  اأهمية  بقدر  الإ�شالم 
ليحققها اأثناء توليه رئا�شة الدولة. ولذلك لم يرد ن�ض �شريح 
في ال�شريعة الإ�شالمية يحدد كيفية اختيار الحاكم، بل تركت 
ظروفهم  تنا�شب  التي  بالطريقة  الختيار  حرية  للم�شلمين 
العليا من  ال�شيا�شية والجتماعية، ما دامت محققة المقا�شد 

اختيار الحاكم.
ومن المهم في هذا ال�سياق اأن نذكر ال�سروط التي و�سعها 
علماء ال�شيا�شة ال�شرعية التي يجب توافرها في الإمام، ومنها: 
والأحكام،  النوازل  في  الجتهاد  اإلى  الموؤدي  والعلم  العدالة، 
و�شالمة الحوا�ض، والراأي المف�شي اإلى �شيا�شة الرعية، وتدبير 
في  �شروطًا  ال�شرعية  ال�شيا�شة  علماء  و�شع  كما  الم�شالح)1(. 

)1( املاوردي. الأحكام ال�شلطانية. �ض 6.
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من يختار الإمام، واأهمها العدالة، والعلم، والراأي)1(.
اإن وجود الحاكم يعد من اأعظم واجبات الدين، بغ�ض النظر 
عن الطريقة التي و�شل بها اإلى الحكم؛ لأن م�شالح الم�شلمين 
يقول  ولذلك  اهلل.  ب�شرع  ي�شو�شهم  حاكم  بوجود  اإل  تتحقق  ل 

ابن تيمية: 
واجبات  اأعظم  من  النا�ض  اأمــر  وليــة  اأن  ُيعرف  اأن  )يجب 
الدين، بل ل قيام للدين اإل بها، فاإن بني اآدم ل تتم م�شلحتهم 
اإل بالجتماع لحاجة بع�شهم اإلى بع�ض، ول بد لهم عند الجتماع 
من راأ�ض ... ولأن اهلل تعالى اأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، ول يتم ذلك اإل بقوة واإمارة، وكذلك �شائر ما اأوجبه من 
الجهاد والعدل واإقامة الحج والُجَمع والأعياد ون�شر المظلوم، 

واإقامة الحدود ل تتم اإل بالقوة والإمارة...()2(.

الذين  والعقد(  احلل  )اأه��ل  من  يكونون  اأ�سحابها  يف  توافرت  اإذا  ال�سروط  هذه   )1(
يختارون احلاكم. وبهذا يت�شح اأن اأمرًا بهذه الأهمية وهو اختيار رئي�ض الدولة قد يكون 
النزيه  واجلاهل،  العامل  الختيار  عملية  يف  ي�شّوي  الــذي  النتخاب،  اأ�شلوب  من  اأف�شل 
التناف�ض  ويربز  ويت�شرذم،  الرئا�شية  النتخابات  اأثناء  املجتمع  وينق�شم  الهوى،  و�شاحب 
بانق�شامها  الدولة  وتت�شتت جهود  واملواطن؛  للدولة  العامة  امل�شالح  ليطغى على  احلزبي 
اإلى موؤيدين ومعار�شني كل منهم ُي�شعف الآخر، اإ�شافة اإلى ما يكتنف لعبة الت�شويت من 

تزوير وتدخل من جماعات ال�شغط وامل�شالح.
)2( ابن تيمية. جمموع الفتاوي، 290/28 - 291.
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بها  يتم  التي  الكيفية  لي�ض  الإ�شالمية  الدولة  في  فالمهم 
مقا�شد  يحقق  اأن  هي  وجــوده  من  الغاية  بل  الحاكم،  اختيار 
ال�شريعة الإ�شالمية، ويحكم بين النا�ض بالحق كما قال تعالى: 
النَّاِس  بنَْيَ  َفاْحُكم  اأْلَرِْض  ِفي  َخلِيَفًة  إِنَّا َجَعلَْناَك  }يَا دَاُوودُ 

.)1(
} بِاْلَقِّ

وبالعدل:
.)2(

}وَإِذَا َحَكْمُتم بنَْيَ النَّاِس أَن َتُْكُمواْ بِالَْعْدِل .....{

واإقامة �شعائر الدين:
َلَة وَآتَُوا الزََّكاَة وَأََمُروا  نَّاُهْم ِفي اأْلَرِْض أََقاُموا الصَّ كَّ }الَِّذيَن إِن مَّ

.)3(
بِاْلَْعُروِف وَنََهْوا َعِن اْلُنَكرِ{

وهكذا فاإن وجود الحاكم هو حرا�شة لدين الإ�شالم، و�شيا�شة 
المظلومين  واإن�شاف  المعتدين،  اأيدي  الم�شلمين، وكف  لأمور 
مواد  وقطع  مواقعها،  من  الحقوق  واأخــذ  الظالمين)4(،  من 

)1( �شورة �ض،الآية 26.
)2( الن�شاء، 58.

)3( احلج، 41.
قدميًا  ــدول  ال د�شاتري  يف  وذكــر  ال�شماوية،  ال�شرائع  كل  اأكدته  الــذي  العدل  وهــو   )4(

وحديثًا.
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الف�شاد)1(، وبذلك ت�شلح الدولة وي�شلح المواطن.
ولذلك فاإن وجود الحاكم هو بمنزلة عقد اتفاق بينه وبين 
وي�شو�شهم  اهلل،  ب�شريعة  يحكمهم  اأن  على  )ال�شعب(،  الرعية 
دينيًا و�شيا�شيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا باأحكام اهلل، من خالل 

ن�شو�ض �شرعية، اأو نظم وقوانين تتفق مع مقا�شد الإ�شالم.
بهذه  الإ�شالم  في  ال�شيا�شي  النظام  في  الحاكم  كان  واإذا 
له  البيعة  مو�شوع  فاإن  الإ�شالمية،  الدولة  تراتبية  في  المكانة 
ال�شتخالف  مفهوم  تحقيق  في  كبيرة  واأهمية  عظيم،  �شاأن 

والتمكين.

اأهمية البيعة في النظام ال�سيا�سي في الإ�سالم:

حلقة  البيعة  مفهوم  من  جعلت  متعددة  اإ�شالمية  توجيهات 
ال�شيا�شي في الإ�شالم، من هذه  جوهرية في منظومة النظام 
التوجيهات اأن ال�شريعة الإ�شالمية توجب على الم�شلم اأن يكون 
ر�شول  قال  فقد  الدولة،  رئي�ض  اإمرة  وتحت  دولة،  في  مواطنًا 
اهلل �: »من خلع يدًا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ل حجة 

)1( انظر تف�شياًل مفيدًا عن الإمام بدر الدين بن جماعة يف كتابه: حترير الأحكام يف 
تدبري اأهل االإ�سالم، حتقيق. د. فوؤاد عبداملنعم اأحمد، ط1، طبقة رئا�شة املحاكم ال�شرعية 

وال�شوؤون الدينية بدولة قطر، 1405هـ، �ض 48 وما بعدها.
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له، ومن مات لي�ض في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«)1(.
قال النووي في المراد من الميتة الجاهلية: »اأي: على �شفة 

موتهم، من حيث هم فو�شى ل اإمام لهم«)2(.
لهذه  حــيــًا  تطبيقًا  الــكــرام  ال�شحابة  �شيرة  كــانــت  ولــقــد 
عن  ان�شرفوا  راأيناهم  ولهذا  واأمثالها،  النبوية  الن�شو�ض 
تجهيز جنازة الر�شول �، يوم اأ�شلم الروح اإلى الرفيق الأعلى، 
اإذا تمت  اإلى �شقيفة بني �شاعدة لختيار الخليفة الأول، حتى 
البيعة لل�شديق ر�شي اهلل عنه، اأقبلوا على جهاز النبي �)3(. 
وما حملهم على ذلك اإل الخ�شية من اأن يبقوا من دون دولة، اأو 

من غير رئي�ض دولة.

تطبيقات البيعة وفوائدها في الدولة ال�سعودية:

تكاد تكون المملكة العربية ال�شعودية هي الدولة الوحيدة في 
العالم الإ�شالمي، التي ين�ض  د�شتورها على اأن الم�شدر الوحيد 
للت�شريع هو كتاب اهلل تعالى و�شنة ر�شوله �، فهما الحاكمان 
بها  المعمول  الأنظمة  وجميع  للحكم،  الأ�شا�شي  النظام  على 

)1( رواه م�شلم 240/12.
)2( �شرح م�شلم للنووي 238/12.

)3( تاريخ الطربي، 211/3.
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في الدولة ال�شعودية، كما ن�شت على ذلك المادة ال�شابعة من 
النظام الأ�شا�شي للحكم في المملكة.

ومما ن�ض عليه النظام الأ�شا�شي للحكم، وُيعد اأحد مفاهيم 
ال�شيا�شة ال�شرعية الرئي�شية مفهوم البيعة لولي الأمر )الملك(، 
فقد جاء في المادة ال�شاد�شة منه ما ن�شه: )يبايع المواطنون 
الملك على كتاب اهلل تعالى و�شنة ر�شوله، وعلى ال�شمع والطاعة 

في الع�شر والي�شر والمن�شط والَمْكَره(.
وهذه المادة لها اأ�شل في مبناها ومعناها في ن�شو�ض القراآن 
وال�شنة النبوية، لي�ض هنا مقام التف�شيل فيها، واإنما المق�شود 
المواطنون  يبايع  اأن  على  ن�ض  للمملكة  ال�شيا�شي  النظام  اأن 
الملك بيعة �شرعية، توجب عليهم ال�شمع والطاعة في غير ما 

يخالف ال�شريعة الإ�شالمية.
والبيعة في الدولة ال�شعودية كانت الأ�شا�ض الذي قامت عليه، 
�شعود  بن  الإمــام محمد  بين  التاريخية  المبايعة  تمت  اأن  منذ 
بن  ال�شيخ محمد  والإمــام  الأولــى(  ال�شعودية  الدولة  )موؤ�ش�ض 
عبدالوهاب، الذي ُتن�شب اإليه الدعوة الإ�شالحية في الجزيرة 
اأن تكون على  البيعة بين الإمامين  العربية. فقد كان مقت�شى 
ن�شرة الإ�شالم، واإعالء كلمة التوحيد، والق�شاء على ال�شرك 
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والبدع، التي كانت في الجزيرة العربية، والحكم ب�شريعة اهلل.
الثالث من  الطور  الحديثة هي  ال�شعودية  العربية  والمملكة 
وتحكيم  الدين،  ن�شرة  على  توحدت  ال�شعودية،  الدولة  اأطوار 
وبعد  عبدالعزيز،  الملك  يــد  على  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شريعة 
ال�شرعية،  البيعة  طريق  عن  اأبنائه  اإلــى  الحكم  انتقل  مماته 
ارتباط  على  فيها  ي�سدد  المبايع  الملك  يوجهها  كلمة  كل  وفي 
المملكة بالإ�شالم، منهجًا وم�شلكًا في الحكم والبناء ال�شيا�شي 

والجتماعي، وغيرهما من �شوؤون الحياة.
هيئة  تاأ�ش�شت  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  الملك  عهد  وفــي 
البيعة)1(، لتعزز مفهوم البيعة ال�شرعية بين الحاكم والمحكوم. 

فقد جاء في المادة الثالثة من نظامها ما يلي:
ــة ر�ــشــولــه  ــن ــش ــاب اهلل تـــعـــالـــى، و� ــت ــك ــة ب ــئ ــهــي »تـــلـــتـــزم ال

محمد �...«.
مًا  ولذلك كان الق�شم، الذي يوؤديه اأع�شاء هيئة البيعة، مقدِّ
الهيئة  تقوم  الملك  وفاة  وعند  والوطن)2(.  الملك  قبل  للدين 
بالدعوة اإلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البالد وفقًا لنظام هيئة 

وتاريخ   135 اأ/  رقــم  امللكي  الأمــر  مبوجب  نظامها  و�شدر  البيعة  هيئة  تاأ�ش�شت   )1(
1427/9/26هـ.

)2( املادة اخلام�شة من نظام هيئة البيعة.
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م�شتمدان  نظامان  وهما  للحكم)1(،  الأ�شا�شي  والنظام  البيعة 
من كتاب اهلل تعالى و�شنة ر�شوله �.

البيعة،  هيئة  اأع�شاء  على  مقت�شرة  لي�شت  للملك  والبيعة 
الأمــراء،  يبايعه  الملك  ت�شمية  وعند  ال�شعب،  لعموم  هي  بل 
بيعة  فــي   مــوؤخــرًا  ذلــك  تجلى  وقــد  ال�شعب،  وعامة  والعلماء، 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، الذي خلف اأخاه الملك فهد بن 
ال�شعب موؤكدًا فيها تحكيم  اأمام  األقى كلمة  عبدالعزيز. حيث 
الدولة كتاب اهلل تعالى و�شنة ر�شوله �، ثم جل�ض ي�شتقبل جموع 
ال�شعب الذين بايعوه، كما ا�شتقبل اأمراء المناطق المواطنين، 
الذين بايعوا على الكتاب وال�شنة والحكم ب�شريعة اهلل تعالى، 
وا�شتقبل �شفراء الملك في دول العالم المختلفة بيعة المواطنين 

في خارج المملكة.
وهنا ينبغي اأن نذكر اأنه لي�ض لزامًا على كل مواطن اأن يذهب 
اإلى الملك، اأو من ينيبه ليبايعه، واإنما الجزء ينوب عن الكل، 
ولكن على كل مواطن اأن تكون في عنقه بيعة للملك وطاعة له 

في المعروف.
وبموجب مفهوم البيعة ال�شرعية بين الحاكم والمحكوم في 

)1( املادة ال�شاد�شة من نظام هيئة البيعة.
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المملكة العربية ال�شعودية ومقت�شياته، تحقق الأمن، وتطورت 
على  المحافظة  مع  المختلفة،  التنموية  مجالتها  في  الدولة 

الأ�شول الإ�شالمية التي تاأ�ش�شت عليها.
ومما ينبغي التوكيد عليه في �شياق الحديث عن اأثر مفهوم 
البيعة ال�شرعية في النظام ال�شيا�شي للمملكة العربية ال�شعودية، 

هو تحقيقها مق�شدين �شرعيين �شاميين:
�لأول: تحقيق الغاية الأ�شا�شية من قيام الدولة في الإ�شالم، 
وهو تحكيم �شريعة اهلل �شبحانه وتعالى، والتمكين الذي ُتقام 

به اأركان الإ�شالم و�شعائره.
َلَة وَآتَُوا الزََّكاَة وَأََمُروا  نَّاُهْم ِفي اأْلَرِْض أََقاُموا الصَّ كَّ }الَِّذيَن إِن مَّ

.

)1(
بِاْلَْعُروِف وَنََهْوا َعِن اْلُنَكرِ{

 ف�شعائر الإ�شالم ظاهرة في حياة المواطنين، والم�شلمون 
يفدون اإلى الأماكن المقد�شة للحج والعمرة والزيارة، والقادم 
الإ�شالمية  بالحياة  ي�شعر  مواطنيها  غير  من  المملكة  اإلــى 

للمواطن والمقيم على اأر�شها.
و�لثاني: هو الأمن المترتب على تحكيم ال�شريعة في الدولة 

الإ�شالمية، وهو ما اأ�شار اإليه القراآن الكريم في قوله تعالى:

)1( احلج، 41.
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اِلَاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهم  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ }وََعَد اللَّ

َنَّ لَُهْم دِيَنُهُم الَِّذي  ِفي اأْلَرِْض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم وَلَُيَمكِّ

ن بَْعِد َخوِْفِهْم أَْمًنا يَْعُبُدونَِني اَل يُْشرُِكوَن بِي  ارْتََضى لَُهْم وَلَُيَبدِّلَنَُّهم مِّ

.)1(
َشْيًئا{

بف�شل  الأمــن  لها  تحقق  قد  ال�شعودية  العربية  والمملكة 
اهلل ثم بتمكينها �شريعة اهلل في ال�شيا�شة والحكم والجتماع، 
اأن  قيادتها،  بايعوا  الذين  والمواطنون،  الدولة  وا�شتطاعت 
يتجاوزوا كثيرًا من الأزمات الأمنية التي مرت بها منذ توحيدها، 
المفرطين  من  اأو  الدين،  في  غلوا  الذين  الخوارج  من  �شواء 
اأن تحيد الدولة عن منهج ال�شريعة  اأرادوا  في الإ�شالم الذين 
الإ�شالمية. وقد راأى العالم ذلك جليًا في ع�شر الثورات التي 
الإقليمية  الظروف  اأثبتت  اإذ  العربية،  البالد  ببع�ض  ع�شفت 
المحيطة بالمملكة العربية ال�شعودية قوة العالقة بين الحكومة 
وال�شعب، وهو ما جنبها الفتن التي ع�شفت بمن حولها وحققت 

لها الأمن وال�شتقرار.

)1( النور، 56.
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تدين المجتمع ال�سعودي.. المكّونات والخ�سائ�س 

د. �لخ�سر عبد �لباقي محمد*

تمهيد:

في الوقت الذي ت�شهد فيه مجتمعات، وتعي�ض �شعوب حالت 
من الهلع وال�شطراب، بعد لجوء حكوماتها اإلى القمع وا�شتخدام 
القوة المفرطة �شّد مواطنيها، ولجوؤ اأفراد وجماعات منتف�شة 
اإلى اأ�شلوب الحرق وال�شلب والتخريب، في هذا التوقيت، نجد 
ال�شعب ال�شعودي في حالة مزيد من التوّحد والتالحم، وب�شكل 
اأكثر قوة و�شالبة مع قيادته وولة الأمر فيه، على الرغم من 

الأفريقيين  الكّتاب  لمنظمة  م�شاعد  عــام  اأمين  منها:  المنا�شب  مــن   عديدًا  �شغل   *
والآ�شيويين بالقاهرة، مدير عام البرامج المتخ�ش�شة بجامعة الحكمة، رئي�ض اللجنة 
بالمنتدى  موؤ�ش�ض  ع�شو  المتحدة،  اأفريقيا  برابطة  بالنيابة  العام  والأمين  الإعالمية 
العالمي للو�شطية –الأردن. ح�شل على جوائز علمية منها: جائزة خدمة اللغة العربية 
وق�شاياها، جمعية ل�شان العرب لرعاية اللغة العربية-جامعة الدول العربية القاهرة. 

له عدد من البحوث والمقالت المن�شورة.)نيجيريا(.
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الحكام،  على  والخروج  النتفا�ض  على  تحّر�ض  دعوات  ظهور 
�شعبية  ثــورات  من  عربية  بلدان  عدة  تجتاح  ما  مع  بالتزامن 
عارمة، و�شل�شلة اأحداث ج�شام، وتحولت من الهتزازات التي 
بها  وت�شتت  الجهود،  وبددت  الأرواح،  واأزهقت  الفتن،  اأ�شعلت 
ال�شفوف. ومما ل �شك فيه اأّن هذه الحالة من الفو�شى والتمزق 
والهرج والمرج نتاج لو�شع غير �شوي، ل�شكل غير طبيعي، لما 
وما من  والمحكوم،  الحاكم  بين  العالقة  عليه  تكون  اأن  يمكن 
�شّك اأّن هذا التالحم الوطني قد اأبرز المملكة العربية ال�شعودية 
حكيمة  �شيا�شة  وذات  م�شتقرة،  بــالدًا  الدولى،  ال�شعيد  على 
موفقة، �شّكلت قاعدة �شلبة لال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي 
والمواطن،  الوطن  على  الإيجابي  مــردوده  انعك�ض  والتنموي، 

ومنطقة الخليج، والعالم اأجمع.

منهجية المقاربة والتحليل:

توجيهات  مع  ومناطقه  مكوناته  بجميع  المجتمع  تجاوب  اإّن 
العلماء وعقالء الأمة؛ لاللتفاف حول ولة الأمر في المملكة العربية 
ال�شعودية، فّوت الفر�شة على المغر�شين ودعاة الفتنة، وتحققت 

بهذا التجاوب الإيجابي منفعة كبيرة للبالد وال�شعب معًا.
اأ�شئلة كثيرة تطرح في �شياق الحديث عن هذا  لكن هناك 
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المملكة  حالة  لتحليل  البت�شمولوجية  النظرة  ولعل  الو�شع، 
الــخــروج  الــ�ــشــعــوديــة، وتــعــاطــي �شعبها مــع دعــــوات  الــعــربــيــة 
بالربيع  الحكم فيها، في ظّل ما يعرف  والنتفا�ض على نظام 
العربي، فاإن تلك المنهجية تكون اأكثر قدرة لالإجابة ال�شافية 
والمقنعة عن تلك الت�شاوؤلت، عبر ا�شتخدام مقاربات متعددة 
تقف  كانت  التي  والعوامل  الأ�شباب  على  للوقوف  المداخل 
مع  ال�شعبي  والتفاعل  التعاطي،  في  الفريد  النموذج  وراء هذا 
دعوات بهذه الخطورة، وبهذا التهويل والت�شعيد المتنامي من 
قبل و�شائل الإعالم الدولية، واآليات الإعالم الجديد »�شبكات 

التوا�شل الجتماعي« تحديدًا.
 ومن دون اأدنى �شك اأو ريب فاإّن طبيعة العالقة ال�شرعية، التي 
والمواطنين  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  القيادة  بين  تربط 
الثقافية  الحياة  اأغــوار  ت�شبر  متاأنية  وقفات  اإلى  تحتاج  فيها، 
لهذا ال�شعب، وامتداداتها المختلفة، التي ترى اأن الدين واحد 
من اأقوى مكّونات تلك الثقافة، واأبرز اأوجه تجلياتها؛ لأّن الدين 
ُيَعدُّ جزءًا محوريًا من مكّونات المنظومة الرئي�شة لأّي مجتمع، 
لذا؛ يعمد كثير من الفال�شفة والمنّظرين للنظر اإليه واحدًا من 
لطبيعة  والتحليل  التف�شير  على  القادرة  المقاربات  اأوجه  اأهّم 
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فيه،  والوقائع  الأحـــداث  بماآلت  التنبوؤ  ثــّم  ومــن  مجتمع،  اأّي 
وا�شت�شراف منظورات م�شتقبلية له.

الدين ومكانته في المجتمع ال�سعودي:

اإذا نظر الإن�شان اإلى المجتمع ال�شعودي وتاأمل في مكّوناته، 
وطبيعة عالقات كّل مكّون منها مع الآخر، يجد مدى الت�شاق بين 
تلك العنا�شر، وتناغم اإيقاعات كّل منها مع الروؤية المنهجية، 
الدين  وهي  �شعبها،  عليها  وترّبى  الدولة،  عليها  تاأ�ش�شت  التي 
اأن يتعاظم دور  اإذن؛ فلي�ض من الم�شتغرب  والعقيدة ال�شلفية. 
الدين وثقافته في تحديد مالمح حياة المواطنين ال�شعوديين. 
الدين بتو�شيف  اأن نت�شّور  اأّنه ل يمكن  التنويه عنه  وما يجب 
وموؤ�ش�شاته،  رجالته  الح�شبان  في  ناأخذ  اأن  دون  من  مجرد 
المجتمع  في  العميقين  والتقدير  الحترام  من  به  تحظى  وما 

ال�شعودي، �شواء على الم�شتوى الر�شمي اأو ال�شعبي.
النزعة  عمق  في  وتجذره  الدين  عن  الحديث  اأّن  واأعتقد   
الفائدة  لزم  قبيل  مــن  يعّد  ال�شعودي  للمجتمع  المركزية 
بالن�شبة اإلى الم�شلمين، وفائدة الخير عند غيرهم، لما قامت 
به الركيزة الدينية في حياة �شكان الجزيرة العربية عمومًا عبر 
بقوة  حا�شرًا  كان  فالدين  الوطنية،  الدولة  قيام  اإلى  التاريخ، 
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الوازع  �شعف  حالة  كانت  فقد  ال�شعودية،  الدولة  تاأ�شي�ض  عند 
الديني، وانت�شار البدع والخرافات، منبعًا ودافعًا قويًا من بين 
اأ�شباب قيام الدولة ال�شعودية في مرحلتها الأولى، اإ�شافة اإلى 
بين  والتناحر  الحروب،  وكثرة  الأمن،  وانعدام  التفكك،  حالة 
مجتمعة  عوامل  كّلها  ال�شيا�شي،  ال�شتقرار  وعدم  الإمــارات، 
دفعت الإمامين محمد بن �شعود، ومحمد بن عبدالوّهاب لعقد 
لذا؛ نجد  ال�شعودية)1(،  الدولة  قيام  باإعالن  تّوج  تاريخي  لقاء 
اأّن الدين وموؤ�ش�شاته المختلفة قد اأدت دورًا محوريًا في حالة 
ال�شتقرار ال�شيا�شي، التي تنعم بها المملكة العربية ال�شعودية، 
ر لها الجو والبيئة ال�شروريين لالأمن والتنمية والزدهار،  ووفِّ
ال�شيا�شي  النظام  قدرة  تعزيز  على  مبا�شر  ب�شكل  �شاعدا  كما 
على التعامل بنجاح مع الأزمات التي تواجهه، وقدرته على اإدارة 
ال�شراعات القائمة داخل المجتمع ب�شكٍل ي�شتطيع من خالله اأن 
نه من القيام بما يلزم من تغييراٍت  يحافظ عليها في دائرٍة ُتمكِّ
واإ�شالحات، وال�شتجابة لتوقعات ال�شعب وحاجات المواطنين 

ب�شكل متدّرج، وعلى فترات زمنية متالحقة اأو متوا�شلة. 

العزيز-  عبد  الملك  دارة  ال�شعودية،  العربية  المملكة  تاريخ  عن  موجزة  معلومات   )1(
الريا�ض، رابط الموقع.

 www.darah.org.sa/informationabout.php
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على  ورجالتها  الدينية  الموؤ�ش�شات  فر�ض  ازدادت  كما 
خلفية عدة �شمات يتمّيزون بها، في مقدمتها العالقة الحميمية 
في  بــالعــتــدال  المقترنة  ال�شعبية  والعالقة  الأمـــر،  ولة  مــع 
من  وتوتًرا  ت�شدًدا  اأقل  مواقف  واتخاذ  وال�شلوكيات،  المواقف 
قبل الأطراف ال�شيا�شية والمدنية. اإّن تجاوب المجتمع بجميع 
مكوناته ومناطقه مع توجيهات العلماء وعقالء الأمة؛ لاللتفاف 
الدور  ا�شتمرارية  يوؤكد مجددًا  ال�شعودية،  الأمر في  ولة  حول 

الريادي لهوؤلء العلماء والموؤ�ش�شات ال�شرعية ب�شكل عام.
�شوؤونه؛  معظم  في  العلماء  اإلــى  يلجاأ  ال�شعودي  فالمواطن 
لمعرفة مدى م�شروعية ما يقدم عليه من �شلوك، كما يتم تلم�ض 
ا�شت�شارات اجتماعية منهم عند هوؤلء العلماء. لذلك لي�ض من 
الم�شتغرب اأن نرى مثل هذا التجاوب الكبير مع فتوى هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية ال�شعودية، التي تدعو اإلى »المحافظة 
على ا�شتقرار البالد، ونعمة اجتماع الكلمة على الكتاب وال�شنة 
في ظّل قيادتها الحكيمة،وت�شدد على وجوب التنا�شح والتفاهم 

والتعاون على البّر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان«)1(.

)1( فتاوى العلماء في تحريم التظاهرات : كتيب �شغير من من�شورات وزارة ال�شوؤون 
الإ�شالمية في المملكة العربية ال�شعودية.
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الموؤ�س�سات الدينية وت�سكيل القناعات ال�سيا�سية:

قد  التي  عندها،  والتوقف  بالمناق�شة  الجديرة  الأمــور  من 
لحياة  العامة  الثقافة  واقــع  يفهمون  ل  ممن  كثيرون  يجهلها 
في  اأ�شا�ض  م�شدر  هي  ال�شرعية   الموؤ�ش�شات  اأّن  ال�شعوديين، 
يقف  وعندما  ال�شعودي،  لل�شعب  ال�شيا�شية  القناعات  ت�شكيل 
ال�شعوديين،  لــدى  وتطيبقاته  ال�شيا�شي  الفقه  على  الإن�شان 
الإ�شالمية  ال�شريعة  تعاليم  اأّنه مرتبط، بل منبثق كّله من  يجد 
الداعمة للواقع ال�شيا�شي القائم، الذي يت�شم بال�شتقرار. ولذا؛ 
للمحافظة  والعمل  لدعمه،  ورجالتها  الموؤ�ش�شات  تلك  تعمل 
تبرز  التي  ال�شراعات  ل�شتيعاب  الكافية  الموارد  وتعبئة  عليه، 
فلي�ض  فيه،  العنف  وقــوع  دون  تحول  بــدرجــة  المجتمع  داخــل 
ال�شغط  اأو مكان لجماعات  ال�شيا�شية،  للمعار�شة  هناك مجال 
بالمنا�شحة  ترحيب  هناك  بل  الغربي،  بالمفهوم  والم�شالح 
والمالطفة، وت�شريع لثقافة التوا�شي على فعل الخير، والتناهي 
بالطرائق  المنابر  عبر  الآراء  وطرح  ال�شرعية،  المخالفات  عن 
ومما  ال�شرعي.  المنهج  اإطار  في  المقررة  الم�شروعة  والو�شائل 
ال�شيا�شي  الوعي  ت�شكيل  في  العلماء  ودور  التوجه  هــذا  يوؤكد 
الداعم ل�شرعية نظام الحكم في البالد، ما قاله العالمة ال�شيخ 
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محمد بن �شالح العثيمين - رحمه اهلل - وهو من اأبرز العلماء 
المعا�شرين في المملكة العربية ال�شعودية: »فاهلل اهلل في فهم 
منهج ال�شلف ال�شالح في التعامل مع ال�شلطان، واأن ل يتخذ من 
اأخطاء ال�شلطان �شبياًل لإثارة النا�ض واإلى تنفير القلوب عن ولة 
الأمور، فهذا عين المف�شدة، واأحد الأ�ش�ض التي تح�شل بها الفتنة 
ال�شر  يحدث  الأمــر  ولة  على  القلوب  ملء  اأن  كما  النا�ض.  بين 
والفتنة والفو�شى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل 
من �شاأن العلماء، وبالتالي التقليل من ال�شريعة التي يحملونها. 
فاإذا حاول اأحد اأن يقلل من هيبة العلماء، وهيبة ولة الأمر، �شاع 
بكالمهم،  يثقوا  لم  العلماء  تكلم  اإن  النا�ض  لأن  والأمن؛  ال�شرع 
واإن تكلم الأمراء، تمردوا على كالمهم، وح�شل ال�شر والف�شاد. 
فالواجب اأن ننظر ماذا �شلك ال�شلف تجاه ذوي ال�شلطان، واأن 
ي�شبط الإن�شان نف�شه، واأن يعرف العواقب، وليعلم اأن من يثور 
اإنما يخدم اأعداء الإ�شالم، فلي�شت العبرة بالثورة ول بالنفعال، 
ال�شكوت عن الخطاأ،  اأريد بالحكمة  العبرة بالحكمة، ول�شت  بل 
بل معالجة الخطاأ؛ لن�شلح الأو�شاع، ل لنغير الأو�شاع؛ فالنا�شح 

هو الذي يتكلم لي�شلح الأو�شاع ل ليغيرها«)1(.

)1( فتاوى مهمة لعموم الأمة، الريا�ض: النا�شر : دار العا�شمة، الطبعة الأولى، 1413هـ 
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طبقات المتدّينين في المجتمع ال�سعودي:

ال�شورة  بهذه  هنا  ال�شعودي  المجتمع  تدين  عن  الحديث 
اأو  ال�شعودي،  المجتمع  في  التدين  تنميط  نق�شد  اأّننا  يعنى  ل 
فعلى  ال�شعوديين،  بين  م�شتوياته  في  تباين  وجود  عدم  اّدعاء 
على  الم�شتدلون  المتدينون  بينهم  من  يوجد  المثال:  �شبيل 
تدينهم، القادرون على ربط ال�شلوكيات والأقوال والت�شرفات 
ال�سرعي  الحكم  ا�ستنباط  اأدوات  المالكون  ال�سرعية،  باأدلتها 
من الن�شو�ض، وهوؤلء هم العلماء المجتهدون، وهم القلة. كما 
توجد �شريحة اأخرى وهم طائفة اأقل مرتبة، ت�شتطيع الو�شول 
اإلى الحكم ال�شرعي، وتمتلك القدرة على البحث العلمي؛ بغية 
الترجيح واختيار ما تراه منا�شبًا من اأقوال العلماء المجتهدين 
من دون القدرة على ممار�شة الجتهاد، وهوؤلء هم طلبة العلم 
والدعاة على اختالف م�شاربهم، وهم اأو�شع دائرة من النوع الأول 
في المجتمع ال�شعودي، كما توجد طبقة اأخرى من المتدينين 
»اأميين«  م�شطلح  عليهم  ينطبق  ل  قد  ال�شعودي  المجتمع  في 
ال�شرورية  القواعد  يمتلكون  ل  ولكنهم  ال�شرعية،  الناحية  من 
في طلب العلم، وال تتوافر فيهم �سروط طالب العلم، وبالتالي 

تحقيق : اإبراهيم الفار�ض الجزء الأول �ض 288
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فهم ي�شاحبون العلماء، ويجال�شون طلبة العلم، وهم الغالبية 
العظمى من النا�ض، الذين �شغلهم ال�شعي في الأر�ض عن طلب 
فهم  وبالتالي  العلماء،  اأو مجال�شة  ال�شرعي«،  »بمفهومه  العلم 
يمار�شون �شعائر دينهم ح�شبما تلقوه في تربيتهم منذ ال�شغر 
المحاكاة  عبر  تلقفوه  وما  المدر�شة،  اأو  الأ�شري  الو�شط  في 
والتقليد لما هو �شائد في اأعرافهم وتقاليدهم،فهوؤلء بالتاأكيد 
النظر  بغ�ض  ال�شرعية،  المعرفة  الأدنى من  الحد  يمتلكون  قد 
عن طبيعتها من حيث ال�شحة ت�شورًا وممار�شة. لكّن التناول 
في هذا ال�شياق ياأخذ بنموذج التدين الأكثر انت�شارًا وتمددًا في 

المجتمع ال�شعودي.

خ�سائ�س تدّين المجتمع ال�سعودي: 

وفي جملة القول فاإّن تدين المجتمع ال�شعودي له خ�شائ�ض، 
يمكن اإيجازها في النقاط االآتية:

الت�شدد 	• بين  التوازن  من  حالة  وهي  والعــتــدال:  الو�شطية 
وال�شذوذ من جهة، والتهاون والتق�شير من جهة ثانية. يرتبط 
في  وا�سح  منهج  فهي  الب�سري،  الن�ساط  جوانب  بمختلف 
ت�شورات ال�شعوديين لفهم ال�شرع، وفيما يحكم �شلوكياتهم 
ال�شيا�شي، وفي منهج  العمل  المختلفة، وتحديدًا في مجال 
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التعامل مع الآخرين. ب�شكل عام، حيث يرف�ض هذا المنهج 
الوقوف اإلى اأحد النقي�شين، الغلو في الدين اأو الجفاء عنه، 
اأو في ال�شلوك والمواقف، ما  �شواء بالمبالغة في العتقاد، 
وقيمه  ال�شرع  مراتب  فيه  تنقلب  معكو�ض،  تدين  اإلى  يوؤدي 
ومقا�شده واأولياته، في�شّدد ويبالغ فيما خّففه ال�شرع، اأو لم 
العتناء  )مثل:  وعّظمه  قّدمه  ما  ي�شّيع  كما  اأ�شاًل،  يطلبه 
الكبير بالمولد النبوي مع الت�شاهل في التزام هديه � في 

مظاهر الحياة العامة(.
ال�شعوديين، 	• لدى  التدين  روح  طبعية  وهو  العفوي،  التدّين 

من  �شيء  بــدا  ولــو  حتى  الدين،  لتوجيهات  الذاتي  والميل 
التق�شير في بع�ض الجزئيات في الظاهر لدى بع�ض منهم، 
فكم من رجٍل اأو امراأٍة اأو فتى وفتاة، ُيرى في مظهر اأحدهم 
اأقرب،  اأو عدمها  اإلى قّلة الديانة  ه  باأنَّ ما قد ُيحَقر به ظنًا 
فال ُيْمِهلُك لإ�شداء واجب الن�شيحة - اإن اقت�شاها الحال - 

حتى ترى منه ما يجعلك ت�شتبعد �شوء الظّن به .. 
ال�شعودي، 	• لل�شعب  العامة  ال�شلوكيات  في  التدين  تاأ�شل 

والمدنية،  للتح�شر  المتالحقة  القفزات  من  الرغم  على 
الحياة  نواحي  ال�شعودية في  العربية  المملكة  ت�شهدها  التي 
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ب�شكل  ال�شباب  �شريحة  على  ذلك  وانعكا�شات  المختلفة، 
وا�شح. ولعل من الم�شاهدات المفيدة في هذا ال�شدد رواية 

�شاهد عيان قال فيها: 
اأمام  اأحد الزمالء في مكان عام،  اأنتظر  »ذات يوم كنت 
اأحد جوامع مدينة الريا�ض - وكنت �شبقت الموعد بما يقارب 
زيارة  في  معًا  لننطلق    - للطريق  احتياطًا  دقيقة  الع�شرين 
اأحد كبار علمائنا - حفظهم اهلل - وقد م�شى على اأداء �شالة 
الظهر - جماعة - قرابة ال�شاعة؛ واإْذ ب�شيارة ريا�شية �شبابية 
تاأتي م�شرعة لتقف بالقرب من موقف �شيارتي، وما اإن وَقَفْت 
حتى نزل منها �شابَّان، ل تبعد �ِشنُّهما عن الع�شرين عامًا تزيد 
قلياًل، اأو تنق�ض، وكان لبا�ض كٍل منهما قمي�ض تنح�شر يداه 
ما  باأحدث  �شبغته  وتوحي  المنكب،  ي�شتر  ولكنه  الع�شد  عن 
فه ال�شباب من المو�شة، وعلى كٍل منهما بنطال )جنز(  يتلقَّ
ُمْنَح�ِشٍر عن ال�شاقين، وي�شتر عورة الرجل .. نزل ُم�شِرَعين  
المياه،  دورة  عن  يبحثان  وهما  خطاأ  الن�شاء  م�شلى  ودخاًل 
في  و�شليا  وتو�شيا  م�شرعين  فخرجا  خاليًا،  الم�شلى  وكان 
الم�شجد.  ثم انطلقا متما�شكين بيديهما ولوح اأحدهما بيده 
التحية  فبادلتهما  مبت�شمين!  م�شلِّمين  الآخــر  وتبعه  اليمنى 
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الم�سهد،  بهذا  فرحتي  فرط  من  منها  باأح�سن  واالبت�سامة 
ر  تعبِّ ما  وهو غير  العين،  راأته  فيما  مثله  يعدله  اأن  قلَّ  الذي 

عنه الحروف)1(.
التدين الإيجابي �شمة اأخرى لواقع تدين المجتمع ال�شعودي، 	•

التي تحدد التدين واحدًا من المكا�شب الإن�شانية التي يمكن 
اأن يتم تعزيزها بجهود ذاتية ب�شرية بمحاولة جادة لت�شّرب 
وترجمتها.  الدينية  الن�شو�ض  في  الواردة  القيمية  المعاني 
اإلى  المنت�شبين  من  بع�ض  لــدى  نــراه  ما  عك�ض  على  وهــذا 
نحو  يجنحون  الذين  والمت�شددين،  الغالة  من  الإ�ــشــالم 
التدّين ال�شلبي، الذي يقوم على تاأكيد البعد الروحي للوجود 
البعد  اإلــغــاء  درجــة  اإلــى  ــوؤدي  ي ما  مطلق،  ب�شكل  الإن�شاني 
تناق�ض  عالقة  بينهما  العالقة  فيجعل  لالإن�شان،  المادي 
واإلغاء، كما هو حالة المت�شوفة من الغالة المنقطعين عن 

الحياة بدعوى العبادة والزهد.
الإعالء  ال�شعودي،  المجتمع  تدين  اإيجابية  موؤ�شرات  ومن   
والتقدير من �شاأن ال�شلوكيات الدينية المرغوب فيها، والت�شييق 

والت�شورات،  والمخابر  المظاهر  بين  ال�شتقامة  مفهوم  العتيبي:  مطر  بن  د.�شعد   )1(
موقع الملتقى الفقهي: 

www.feqhweb.com/vb/t1010.htm
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على فر�ض الظهور والمجاهرة بال�شلوكيات ال�شلبية دينيًا.
التدين التكاملي، وهو ال�شلوك الديني الذي ياأخذ في الح�شبان 	•

اأّن  اأ�شا�ض  على  والمو�شوعي،  الذاتي  البعدين  بين  ويجمع 
ل  والمقا�شد،  النيات  اأي:  الإن�شاني،  للوجود  الذاتي  البعد 
بينهما  فالعالقة  ال�شلوك،  اأي:  له،  المو�شوعي  البعد  يلغي 
ويقوم  والعمل(.  متكامل،)العلم  متبادل  تاأثير  عالقة  هي 
التدين التكاملي على اأ�شا�ض. �شمول التدين لأبعاد الإن�شان 
المتعددة )ال�شلوكية، والمعرفية، والوجدانية(، ويتجلى ذلك 
المطلوبة  العامة  المظاهر  بالتزام  ال�شعوديين  اهتمام  في 
التعلم  على  الإقــبــال  مظاهر  وكذلك  الأ�شكال،  في  دينيًا 
ون�شر المعارف الدينية )المعاهد العلمية/مدار�ض تحفيظ 
القراآن الكريم /حلقات الدرو�ض العلمية..( اإعالًء لقيمتها، 
في  المظاهر  لتلك  الكبرى  المقا�شد  ترجمة  اإلى  وو�شوًل 

ال�شلوكيات.
بال�شتمرارية،  يت�شم  ال�شعودي  المجتمع  تــدّيــن  اأّن  كما 
والتوا�شلية، والراهنية، فال يعّبر فقط عن حالة ما�شوية، بحيث 
يكون مجرد تعبير عن مجموعة تراثيات تاريخية متراكمة في 
حقبة زمنية من القديم خارج ال�شياق الآني المعا�شر،كما هي 
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بها  مرت  ظاهرة  تدينها  تجعل  التي  المجتمعات  بع�ض  حالة 
وانق�شت، بحيث ل يبقى منه �شوى الحتفال به في المهرجانات 

والأعياد المو�شمية.

الخال�سة:

الدين  بها  يحظى  التي  والمكانة  الأ�شباب  تلك  خلفية  على 
من  رئي�شان  عامالن  اأّنهما  ويتاأكد  وا�شحًا  ويتجلى  وعلماوؤه، 
دعائم ا�شتقرار المجتمع ال�شعودي، في ظل التحولت ال�شيا�شية 
بالفعل  تبّين  وقد  العربية،  المنطقة  بها  تمّر  التي  المت�شارعة، 
ال�شعودية،  العربية  المملكة  في  للدولة  معين  خير  العلماء  اأّن 
وفق  المجتمع،  اإيقاع  �شبط  في  لها  متينًا  اأ�شا�شًا  وي�شّكلون 
منهج ال�شلف ال�شالح، وفهمهم العالقة بين القيادة وال�شعب؛ 
لتمّيزهم بالفقه الدقيق والعتناء بدرجة كبيرة بم�شائل تقدير 
ــة  الأدل تكافوؤ  ظــّل  في  وبخا�شة  المفا�شد،  ودرء  الم�شالح، 
الأمور،  ومع�شالت  النوازل  في  النا�ض  واختالف  واعتباريتها، 
الإ�شالمية،  الأمة  بين علماء  ال�شامخ من  القطب  يمّثلون  وهم 
فال  ال�شرع،  مقا�شد  من  تنطلق  بعقالنية  �شوؤونها  يــديــرون 
يتاأثرون بمجرد ما ينقله ال�شباب لهم، ويفتون وفق ما تتطلبه 
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حما�شة الجماهير، كما ل يقبلون �شغطًا من اأحد، على الرغم 
البالد  لها تلك  التي تتعر�ض  الكبيرة  المحاولت والهزات  من 
الديني  بالوعي  ثــّم  تعالى  اهلل  وبف�شل  خالفية،  م�شائل  من 
والتوجيه  بالرعاية  ال�شعودية  في  العلماء  تعهده  الذي  العالي، 
مع  و�شدادًا  ن�شجًا  اأكثر  ب�شلوك  ال�شعوديون  تعامل  والتر�شيد، 
دعوات الخروج والنتفا�ض على قيادتهم، فف�شلت تلك الدعوة 

في تحقيق مرامها وبلوغ مقا�شدها.



198

 الحكومة والشعب
في السعودية

اأثر العلماء في ال�ستقرار ال�سيا�سي

عادل بن عبد �لرحمن �لمعاودة *

مقدمة

ابتعدت  قد  را�سدة،  فكرية  بقيادة  منوط  المجتمع  �سالح 
عن تاأثير الجوانب ال�شلبية في الإن�شان، وهي الهوى والأغرا�ض 
الأكابر،  اتباع  من  الحق،  روؤيــة  عن  يحجب  وما  ال�شخ�شية، 
لالإن�شان،  الرائعة  الجوانب  وا�شتيالء  الدهماء،  مع  والن�شياق 
وهي العلم المكت�شب عن طريق الوحي، وكمال العقل الرا�شد، 
يبعثهم  وتعالى  �شبحانه  كان اهلل  وقد  لالأنبياء.  اإل  ولي�ض هذا 

عمل خبيرًا منتدبًا لمركز البحرين للدرا�شات والبحوث، ورئي�شًا �شابقًا لمجل�ض اإدارة   *
في  الخيري  للعمل  المطوع  عبداهلل  جائزة  اأمناء  مجل�ض  ع�شو  الإ�شالمية.  التربية 
لل�شنة  العالمية  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف  لجائزة  العليا  الهيئة  وع�شو  الكويت، 
النبوية والدرا�شات الإ�شالمية المعا�شرة، ع�شو اتحاد البرلمان الدولي. �شارك في 

عدد من الموؤتمرات العلمية والبرلمانية داخل البحرين وخارجها. )البحرين(.
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في  الأمــان  بر  اإلى  الب�شرية  ليقودوا  الزمن،  من  فترة  كل  في 
�شوؤون الحياة كلها، وقد انقطعت النبوة بموت نبينا محمد �، 
يقوم  كان  بما  يقومون  الأنبياء،  ورثة  الربانيين،  العلماء  ولكن 
اأمر  ي�شلح  ما  اإلى  وتوجيهها  للب�شرية،  قيادة  من  الأنبياء  به 

اآخرتها ودنياها.
بين  العدل  اإقامة  والر�شل  الأنبياء  اإليه  دعا  ما  اأهــم  ومن 
الأمــر  ذلــك  ال�شيا�شي،  ال�شتقرار  ركيزة  يعد  الــذي  النا�ض، 
المهم الذي ت�شعى اإليه الأمم والدول وال�شعوب؛ لأنه �شبب في 
توفير الأمن والتنمية، وقد مار�ض العلماء والفقهاء دورًا مهمًا 
بارزًا في اإر�شاء ال�شتقرار في المجتمعات الإ�شالمية على مر 

التاريخ.
ولأن العلماء لهم تاأثيرهم في المجتمع، فقد كان من الطبيعي 
اأن تجد كلمة العلماء �شداها لدى عامة النا�ض؛ لأن العالم في 
نظر العامة يجب قبول قوله فيما يخبر به من حكم اهلل تعالى؛ 
لأن قول العلماء هو الحكم الف�شل فيما تنازع النا�ض فيه من 
النوازل الفقهية وال�شيا�شية، لعموم قوله تعالى: }َفاْسأَلُواْ أَْهَل 
ْكرِ إِن ُكنُتْم الَ تَْعلَُموَن{ )1( ونهى عن القول بغير علم فقال عز  الذِّ

)1( النحل: 43.
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وجل: }واَلَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم{ )1( وحرم القول بغير علم 
فقال �شبحانه: } ُقْل إِنََّما َحرََّم رَبَِّي الَْفَواِحَش َما َظَهرَ ِمْنَها وََما بََطَن 
ِ َما لَْم يَُنزِّْل بِِه ُسلَْطانًا وَأَن  وَالِثَْم وَالَْبْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ وَأَن تُْشرُِكواْ بِاللهّ

)2( فلم تبق هناك كلمة م�شموعة 
ِ َما الَ تَْعلَُمون{

تَُقولُواْ َعلَى اللهّ

بناء على هذه الن�شو�ض ال�شرعية مثل كلمة اأهل العلم. 
العمل  التي يجب  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  اأبرز عوامل  واإن من 

عليها ويتطلبها كل مجتمع، هي:
 العقيدة والفكر.	•
 العدل والإ�شالح.	•
 القت�شاد القوي.	•
الحقوق والواجبات.	•
 تمثيل الإعالم لقيم الأمة.	•

الأمــور  هذه  تو�شيح  في  وفعالية  بقوة  العلماء  �شاهم  وقد 
الأمن، وهذه  الأمور، ويختل  للنا�ض، كي ل ت�شطرب  واإبرازها 
الم�شاهمة، ل يمكن اأن يقوم بها غيرهم، لأنهم ينطلقون فيها 
لأن  تاأثيرهم  غيرهم  يوؤثر  اأن  يمكن  ول  النبوية،  التعاليم  من 

)1( الإ�شراء: 36.
)2( الأعراف:  33.
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الذي  اأنه حكم اهلل  اإلى ما ي�شدر عنهم على  ينظرون  النا�ض 
بخالف  خيرة  اأمــرهــم  من  لهم  ولي�ض  لــه،  ينقادوا  اأن  يجب 

غيرهم.
في  واأهميتهم  ومكانتهم  العلم  اأهـــل  منزلة  تخفى  ول 
ولذلك  وال�شتقرار،  الأمــن  وحفظ  والرعية  الراعي  اإ�شالح 
اتخاذهم  �شرورة  اإلــى   - اهلل  رحمه   - ال�شوكاني  الإمــام  نوه 
» ول  اإليهم، حيث قال ما ن�شه:  بطانة، وم�شورتهم، والرجوع 
والدين  والف�شل  العلم  اأهل  امتنع  لو  اأنه  عقل  ذي  على  يخفى 
وجود  لعدم  المطهرة،  ال�شريعة  لتعطلت  الملوك،  عن مداخلة 
الجاهلية  بالمملكة  الإ�شالمية  المملكة  وتبدلت  بها،  يقوم  من 
وَطّم،  الجهل  وعم  ومعاملة،  ديانة  من  ال�شرعية،  الأحكام  في 
الملك  من  ول�شيما  جهارًا،  وال�شنة  الكتاب  اأحكام  وخولفت 

وخا�شته واأتباعه«)1(.
وهذه المقالة ُتعنى بت�شليط ال�شوء على جانب م�شيء ومهم 
ال�شتقرار  في  العلماء  )دور  وهو  األ  العلم،  اأهــل  جوانب  من 
الأ�شباب  خــالل  من  ال�شعودية(  العربية  للمملكة  ال�شيا�شي 

التالية: 

)1( رفع االأ�ساطين في حكم االت�سال بال�سالطين، لل�سوكاني )مخطوط( �ش 29.
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�أوًل: قيام الدولة ال�شعودية منذ ن�شاأتها على التعاون التام 
التوحيد،  جانب  وحماية  الدين،  لن�شرة  والــولة  العلماء  بين 

ودعوة النا�ض اإليه.
ال�شعودية،  الدولة  تاريخ  عبر  العلماء  مكانة  اإبــراز  ثانياً: 

وم�شاهمتهم الفاعلة في ا�شتقرار الأمن وا�شتتبابه.
العلماء بالخو�ض  التقليل من �شاأن  ثالثاً: ظهور من يحاول 

في اأعرا�شهم وه�شم حقوقهم.
وعدم  الوطنية  اللحمة  تج�شيد  على  العلماء  حر�ض  ر�بعاً: 
ال�شماح بالم�شا�ض بالثوابت التي قامت عليها الدولة منذ بداية 

ن�شاأتها. 
ال�شريفين  الحرمين  بــالد  علماء  مكانة  اإظــهــار  خ��ام�����س��اً: 
العالم  بق�شايا  والهــتــمــام  الأمـــة  �شمل  لــم  على  وحر�شهم 

الإ�شالمي و�شوؤونه.

 �سرورة العلماء للمجتمع واأثرهم فيه:

العلماء الربانيون هم نجوم الهدى، وم�شاعل النور، ومعالم 
اإليه  ودعــا  به  وعمل  النافع  العلم  تعلم  عالم  فكل  الإ�ــشــالح، 
يق، واهلل تعالى جعل منزلة  فحقه الإجالل والتكريم؛ لأنه �شدِّ
يقين بعد منزلة الأنبياء مبا�شرة فقال تعالى: }َفأُوْلَـِئَك  دِّ ال�شِّ
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الِِحيَن  َهدَاء وَالصَّ دِّيِقيَن وَالشُّ َن النَِّبيِّيَن وَالصِّ ُ َعلَْيِهم مِّ َمعَ الَّذِيَن أَنَْعَم اللهّ

)1(. وقد اأعلى اهلل عّز وجّل من قدر العلماء، 
وََحُسن أُولَـِئَك رَِفيًقا{

ُ أَنَُّه الَ  ورفع من �شاأنهم، ونّوه بمنزلتهم، قال تعالى: }َشِهَد اللهّ
)2(، وقال: }َهْل يَْسَتِوي الَِّذيَن 

إِلَـَه إاِلَّ ُهَو وَالَْملَئَِكُة وَأُوْلُواْ الِْعلِْم{

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  )3( وقال: }يَرَْفِع اللَّ
يَْعلَُموَن وَالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن{

ورثة  »العلماء  الحديث:  وفي   .)4(
دَرََجاٍت{ الِْعلَْم  أُوتُوا  وَالَِّذيَن 

الأنبياء«، فكان علماء الإ�شالم وما زالوا رواد الخير والإ�شالح، 
وم�شدرًا للتوجيه والن�شح، وي�شاهمون بقوة في عملية اإ�شالح 

العامة التي ين�شدها المجتمع.
ففي المملكة العربية ال�شعودية التي �شهدت الظهور المبارك 
على يد موؤ�ش�شها الأول الإمام محمد بن �شعود، و�شيخ الإ�شالم 
محمد بن عبدالوهاب – رحمهما اهلل - كانت ت�شتمد وجودها 
مكدرات  من  ال�شافية  الإ�شالمية  العقيدة  خالل  من  وقيمها 
ال�شرك ولوثات البدع، وقام كيانها على الكتاب وال�شنة، ورف�ض 
فاأح�شنت  الدليل،  من  المجردة  العلماء  باآراء  والتعبد  التقليد 

)1( الن�شاء: 69.
)2( اآل عمران: 18.

)3( الزمر: 9.
)4( المجادلة: 11.
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اإلى  العلماء  وكان  اهلل،  �شرع  واإقامة  بالعدل،  النا�ض  �شيا�شة 
جانب الحكام يمار�شون �شناعة القرار والإ�شراف عليه، حتى 
العباد  م�شالح  فيه  الــذي  ول�شرعه  اهلل  لمراد  موافقًا  يكون 

والبالد.
وتمثل دور العلماء في المملكة العربية ال�شعودية في اإر�شاء 
ال�شتقرار عبر الموؤ�ش�شات الر�شمية وغير الر�شمية، من خالل 
التوجيه والإر�شاد والتعليم والإفتاء والق�شاء والح�شبة والإعالم 

ومراكز البحث والمجمعات الفقهية.

 الأثر التاريخي لعلماء المملكة في ا�ستقرار البالد:

الإ�شالم  �شيخ  بداأها  التي  المباركة  التوحيد  دعــوة  كانت 
نجد  علماء  بعده  ومــن   - اهلل  رحمه   – عبدالوهاب  محمد 
والأمن،  ال�شتقرار  معالم  اإر�شاء  في  كبير  اأثر  ذات  والحجاز 
من  به  لنا  احتفظ  وما  التاريخ  على  نظرة  نلقي  اأن  وباإمكاننا 
اأمثلة  ومن  الكرام.  للعلماء  فيها  الفي�شل  الأمر  كان  مواقف، 
ذلك ما كتبه ال�شيخ عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب – رحمه 
– بتاريخ الثامن من �شهر اهلل المحرم عام 1218هـ في  اهلل 
ر�شالة له يبين فيها دور العلماء في اإر�شاء ال�شتقرار في مكة 
– وهلل  علينا  اهلل  مّن  ا  َلمَّ  ...« فقال:  دخولها،  عند  المكرمة 
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ومن  التلبية،  و�شعارنا  دخلنا  الم�شرفة،  مكة  بدخول  الحمد- 
حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم متاأدبون، لم يع�شدوا 
على  الهدي  دم  اإل  دمًا  يريقوا  ولم  �شيدًا،  ينفروا  ولم  �شجرًا 
الوجه الم�شروع، ولما تمت عمرتنا عر�ض الأمير-يعني �شعود 
وندعوهم  النا�ض  من  نطلب  ما  العلماء  على  عبدالعزيز-  بن 
اإليه وهو اإخال�ض التوحيد هلل تعالى وحده، والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر...فاجتمعت الكلمة وح�شلت الألفة وا�شتتب 
الأمر من دون �شفك دم، ول هتك عر�ض، ول م�شقة على اأحد 

وهلل الحمد«)1(.
ولم يقت�شر الدور التاريخي في تثبيت ولء ال�شعب والمجتمع 
اآل  اأ�شرة  للدولة، واإنما �شاهم في ا�شتقرار تنظيم القيادة في 
�شعود، خ�شو�شًا حينما يحدث الخالف بعد موت الإمام، فيكون 
والخالف  الفتنة  للعلماء، كما حدث في  فيها  الفي�شل  الحكم 
الذي ن�شب بين اأبناء الإمام في�شل بن تركي. فقد قام ال�شيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن ح�شن اآل ال�شيخ - رحمه اهلل - 

بالمواقف التي جنبت البلد كثيرًا من الويالت و�شفك الدماء.
اأبرز  هم  العلماء  كان  الثالثة  ال�شعودية  الدولة  عهد  وفي 

)1( علماء نجد خالل ثمانية قرون، عبداهلل الب�شام، )1- 173(.
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مع  اأ�شا�شي  ب�شكل  و�شاهموا  ونجاحها،  ل�شتقرارها  العوامل 
 .- اهلل  رحمه   - �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 
وفي عام 1337هـ اأقام الملك موؤتمرًا للعلماء لمناق�شة الخالف 
معتقد  اأن  وقـــرروا  والح�شر،  الــبــدو  الإخــــوان  بين  النا�شئ 
الم�شلمين بدوًا وح�شرًا واحد، واأ�شله الكتاب وال�شنة، وما كان 
عليه �شلف الأمة من ال�شحابة والتابعين ومن تبعهم باإح�شان 
وال�شافعي،  ومالك،  حنيفة،  اأبــو  الأربعة:  الم�شلمين  اأئمة  ثم 
واأحمد بن حنبل، الذين كان اعتقادهم واحدًا في الأ�شول مع 
اختالفهم في الفروع، وهم كلهم على حق باإذن اهلل، وكان من 
اآل  عبداللطيف  بن  عبداهلل  ال�شيخ  المدعوين:  العلماء  اأبــرز 
محمد  بن  عمر  وال�شيخ  �شحمان،  بن  �شليمان  وال�شيخ  ال�شيخ، 
بن �شليم، وال�شيخ عبداهلل بن بليهد، وال�شيخ عبدالرحمن بن 
�شالم، وال�شيخ محمد بن عبداللطيف اآل ال�شيخ، وال�شيخ ح�شن 

بن ح�شين اآل ال�شيخ، وال�شيخ �شعد بن حمد بن عتيق)1(.

)1( المرجع ال�شابق، )1 - 29- 30(.
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الأمر  اأولياء  بين  العالقة  توطيد  في  العلماء  اأثــر 
وعموم ال�سعب:

يعد دور العلماء بمنزلة �شوكة الميزان، التي توازن بين كفة 
حقوق ال�شعب وواجباته، وحقوق ولي الأمر وواجباته، وتنظيم 
كبير من  عامل  اأخــرى  على  كفة  ترجح  ل  بحيث  العالقة  هذه 

عوامل ال�شتقرار في البلد.
لأن  واأخطر؛  اأعظم  الناحية  هذه  في  العلماء  م�شوؤولية  اإن 
تعالى:  يقول  والأمــة،  المجتمع  عموم  على  تنعك�ض  توجيهاتهم 
ُ ِميَثاَق الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس واَلَ تَْكُتُمونَُه  }وَإِذَ أََخَذ اللهّ

.)1(
َفَنَبُذوُه وَرَاء ُظُهورِِهْم وَاْشَترَوْاْ بِِه ثََمناً َقلِيلً َفِبْئَس َما يَْشَترُوَن{

ولذا فاإن مكانة العلماء في الإ�شالم عظيمة وقد ج�شد هذا 
الأمر موحد الدولة ال�شعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �شعود حين التزم توجيهات ال�شرع من خالل ما يتوافق عليه 
الذي يجمع عليه  القول  اأنفذ  »واإني  يقول رحمه اهلل:  العلماء، 
العلماء  اأيها  فيه  بينكم  الخالف  يقع  الــذي  والقول  العلماء، 
اأقرب  كان  ما  اأقبل  اإذ  ال�شالح،  ال�شلف  عمل  فيه  اأعمل  فاإني 
اإلى الدليل من كتاب اهلل و�شنة ر�شوله واأقوال العلماء الأعالم 

)1(   اآل عمران:  64.
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المعتمد عليهم عند اأهل ال�شنة والجماعة«)1(.
ولعل ما يبين هذه العالقة المترابطة بين ال�شعب وولة الأمر 
من خالل الرقابة ال�شرعية التي يقوم بها العلماء قول ال�شيخ 
ال�شعودية رئي�ض  الديار  اإبراهيم، رحمه اهلل، مفتي  محمد بن 
الق�شاة في زمانه، في ر�شالة لأحد الدعاة: »بلغني اأن موقفك 
اأن  بــارك اهلل فيك -  وتــدري -  لي�ض كما ينبغي،  الإمــارة  من 
الإمارة ما ق�شد بها اإل نفع الرعية، ولي�ض �شرطها األ يقع منها 
زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف منافعها، وخيرها الديني 
من�شبه  اإنما  ومثلك  بكثير.  مفا�شدها  على  يربو  والدنيوي 
من�شب وعظ واإر�شاد واإفتاء بين المتخا�شمين ون�شيحة الأمير 
النافعة  النتيجة  فيها  ُتعرف  خال�شة،  وبنّية  بال�شر،  والماأمور 
اأو   - الأمير  عثرة  تكون  اأن  ينبغي  ول  والم�شلمين.  لالإ�شالم 
العثرات - ن�شب عينيك والقا�شية على فكرك والحاكمة على 
العالنية  وفي  الن�شيحة،  بواجب  قم  ال�شر  في  بل  ت�شرفاتك، 
اأظهر و�شرح بما اأوجب اهلل من حق الإمارة وال�شمع والطاعة 
من  واأعــرا�ــض  دمــاء  وظلم  اأمــوال  لجباية  تــاأت  لم  واأنها  لها، 
اأنها غير مع�شومة فقط.  اإل  اأ�شاًل  تفعل ذلك  ولم  الم�شلمين 

)1( خير  الدين الزركلي - �شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز، 1985م.
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فاأنت كن واإياها اأخوين، اأحدهما: مبين واعظ نا�شح، والآخر: 
اأح�شن دعا له  واإن  باذل ما يجب عليه، كاف عن ما لي�ض له، 
بالخير ون�شط عليه، واإن ق�شر عومل بما اأ�شلفت لك. ول يظهر 
عليك عند الرعية - ول �شيما المتظلمين بالباطل - عتبك على 
الأمير وانتقادك اإياه؛ لأن ذلك غير نافع الرعية ب�شيء، وغير 
ما تعبدت به، اإنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه اأن تكون جامع 
�شمل ل م�شتتًا، وموؤلفًا ل منفرًا. واذكر و�شية النبي � لمعاذ 
واأبي مو�شى – ر�شي اهلل عنهما - )ي�ّشرا ول تع�ّشرا، وب�ّشرا ول 

تنّفرا، وتطاوعا ول تختلفا()1(.

في  اأثــرت  التي  المنطقة  اأحـــداث  في  العلماء  ــر  اأث
المملكة:

الخ�شو�ض،  وجه  على  منها  والجزيرة  العربية،  المنطقة 
تمثل اأهمية كبيرة على م�شتوى العلماء، فقد كانت محط اأطماع 
كثير من القوى، وكانت محل �شد وجذب، وكانت المملكة طرفًا 
رئي�شًا في فر�ض الأمن وال�شتقرار فيها؛ لما يعود ذلك بالنفع 
ذلك،  في  م�شموع  �شوت  المملكة  لعلماء  وكان  والعباد.  للبالد 

)1( )1375/8/20هـ ، الفتاوى )183/8/12(.
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العلماء  كبار  كــان  م�شر  على  الثالثي  الــعــدوان  وقــع  فعندما 
وعموم ال�شعب ال�شعودي يقف جنبًا اإلى جنب مع الملك في�شل 
رحمه اهلل وموقفه التاريخي الكبير في تلك الحرب العدوانية 

على م�شر.
وللق�شية الفل�شطينية اأكبر ن�شيب، اإذ ُتعد من اأهم الق�شايا 
التي توؤثر في ا�شتقرار المملكة، لكون المملكة من اأكبر المعنيين 
بها، لعالقة الم�شجد الأق�شى بالم�شجد الحرام، وهذه المنزلة 
الم�شلمين. فقد  المملكة من دون غيرها من بالد  بها  تحظى 
بداية  فل�شطين  تجاه  الظالمة  القرارات  كل  العلماء �شد  وقف 
التق�شيم  بلفور في عام 1917م ومــرورًا بكل قرارات  من وعد 
في عام 48م، وانتهاًء بكل النتهاكات التي يتعر�ض لها ال�شعب 
الفل�شطيني اإلى اليوم. فقد اأ�شدر �شماحة ال�شيخ عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن باز - رحمه اهلل – فتوى بوجوب الجهاد على اأهل 
فل�شطين �شَدّ اليهود المعتدين على اأر�شهم، فقال: )فالواجب 
عليهم الدفاع عن دينهم واأنف�شهم واأهليهم واأولدهم، واإخراج 
اأي�شًا:  ة(، وقال  عدوهم من اأر�شهم بكل ما ا�شتطاعوا من قَوّ
)فالواجب على الدول الإ�شالمَيّة وعلى بقية الم�شلمين تاأييدهم 
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ودعمهم ليتخَلّ�شوا من عدوهم، وليرجعوا اإلى بالدهم()1(.
علماء  اأعــلــن  الكويت  اأر�ـــض  ح�شين  �ــشــدام  غــزا  وعندما 
المملكة ا�شتنكارهم، وكان على راأ�شهم �شماحة المفتي ال�شيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه اهلل -، فاأ�شدر كثيرًا من البيانات 
باإ�شالح الو�شع وواأد الفتنة بين الم�شلمين، التي كانت �شببًا في 

�شعف الأمة.
وكان العلماء عونًا ورفدًا في مواقف قيادة المملكة اإزاء كثير 
من الأحداث الج�شيمة التي حدثت في المنطقة، والتي تحدث 
والمجتمع  الدين  وخدمة  الحق  مع  كذلك  و�شيزالون  اليوم، 

والم�شلحة العامة.

 اأثر العلماء في محاربة التطرف:

لقد ج�شد علماء المملكة العربية ال�شعودية منذ بداية دعوة 
�شيخ الإ�شالم محمد بن عبدالوهاب – رحمه اهلل - العتدال 
والو�شطية، وكان الرا�شخون منهم يت�شدون لأي �شذوذ فكري اأو 
تطرف اأو غلو يخرج اإلى العنف �شد المجتمع. وعلى هذا �شارت 
على  تدلل  التي  والنماذج  والعلماء.  ال�شرعية  العلمية  الهيئات 

)1( مجموع الفتاوى وفتاوى �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.
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ذلك كثيرة، ولكن نذكر نموذجين الأول: بيان ال�شيخ العالمة 
محمد ال�شالح العثيمين – رحمه اهلل - الذي تاله في خطبة 
له م�شتنكرًا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الخبر عام 
من  عندنا  كــان  فمن  هــذا  )وعلى  فيه:  يقول  الــذي  1417هــــ، 
خطاأ  نعرف  وبذلك  الــدم،  محرم  محترم  فهو  باأمان  الكفار 
بال�شكان  اآهل  مكان  في  الخبر  في  وقعت  التي  التفجير  عملية 
المع�شومين في دمائهم واأموالهم ليلة الأربعاء العا�شر من هذا 
ال�شهر �شهر �شفر عام اأربعة ع�شر واأربعمئة واألف، الذي ح�شل 
من جرائه اأكثر من ثمانية ع�شر قتياًل وثالثمئة و�شتة وثمانين 
والكهول  وال�شيوخ  والن�شاء  الم�شلمون والأطفال  م�شابًا، منهم 
وال�شباب، وتلف من جراء ذلك اأموال وم�شاكن كثيرة، ول �شك 
ال�شرع  اأما  �شرع ول عقل ول فطرة،  يقرها  العملية ل  اأن هذه 
على  الدالة  والنبوية  القراآنية  الن�شو�ض  اإلــى  ا�شتمعتم  فقد 
وجوب احترام الم�شلمين في دمائهم واأموالهم، وكذلك الكفار 
الذين لهم ذمة اأو عهد اأو اأمان، واأن احترام هوؤلء المعاهدين 
من  يلزم  ول  الإ�ــشــالمــي،  الدين  محا�شن  من  والم�شتاأمنين 
منا�شرة،  ول  ولء،  ول  محبة،  عهودهم  بمقت�شى  احترامهم 
ولكن هو الوفاء بالعهد اإن العهد كان م�شئوًل. واأما العقل فالأن 



213

 الحكومة والشعب
في السعودية

الإن�شان العاقل لن يت�شرف اأبدًا في �شيء محرم؛ لأنه يعلم �شوء 
�شيء  في  يت�شرف  لن  العاقل  الإن�شان  واإن  والعاقبة،  النتيجة 
مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه، والر�شول � 
قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خيرًا اأو لي�شمت« 

)رواه البخاري()1(.
ال�شيخ  اآل  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  �شماحة  وبيان 
مفتي عام المملكة حول )تفجير مبنى اإدارة المرور بالريا�ض 
عام 2004م( حيث قال –حفظه اهلل -:)فقد تابعنا ببالغ الألم 
حادث التفجير الذي وقع في مبنى الإدارة العامة للمرور بو�شط 
مدينة الريا�ض، وما نتج عنه من قتل لأنف�ض م�شلمة مع�شومة، 
في  العاملين  الم�شلمين  مــن  كبير  لعدد  متنوعة  واإ�ــشــابــات 
المبنى، اأو المراجعين، اأو من كانوا في الطريق، اأو في المباني 
وغيرها.   و�شيارات  مبان  من  للممتلكات  واإتــالف  المجاورة، 
الفئة  هــذه  لحال  وبياًنا  لالأمة،  ون�شًحا  للذمة،  اإبـــراًء  ــي  واإن
ال�شالة المنحرفة، التي اتخذت الدين لها �شتاًرا، لأُبيِّن لعموم 
الم�شلمين اأن هذا العمل محرم، بل هو من اأكبر الكبائر..«)2(. 

)1( موقع �شماحة ال�شيخ على �شبكة المعلومات )الإنترنت(.
)2( وكالة الأنباء ال�شعودية.
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 اأثر العلماء في مواجهة اأدعياء المهدية والعتداء 
على الم�سجد الحرام:

بع�ض  واأتبعهم  بالباطل  المهدوية  اأدعــوا  الذين  اأولئك  هم 
ال�شفهاء، فجروا على الأمة فتنًا ومفا�شد كثيرة، وهذه الحادثة 
الفتن  هذه  من  الم�شلمون  به  اأبتلي  ما  واأ�شواأ  اأفظع  »من  هي: 
اأ�شحابه،  النكراء، تلك التي قام بها جهيمان مع �شرذمة من 
وقد �شول لهم ال�شيطان اأن اأحدهم هو المهدي المنتظر، الذي 
ورد ذكره في الأحاديث، فا�شتولوا على الحرم المكي ال�شريف، 
في غرة المحرم عام 1400هـ واأغلقوا اأبوابه وا�شتباحوا حرمته، 
واأراقوا الدماء فيه، وروعوا الآمنين من الم�شلين والطائفين 
بل  الحرام،  البلد  في  الحرام  الــدم  فا�شتباحوا  والذاكرين، 
هيئة  اأ�شدرت  وقد  الحرام،  ال�شهر  وفي  الحرام  الم�شجد  في 
كبار العلماء بالمملكة العربية ال�شعودية فتوى ب�شرورة تطهير 
الحرم ال�شريف من هذه ال�شرذمة الباغية المارقة ولو بالقوة، 
الإجــراءات  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  الأمــر  ولة  واتخذ 
اأ�شبوعين،  نحو  ا�شتمرت  التي  فتنتهم  على  للق�شاء  الالزمة 
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ذهب �شحيتها مجموعة من النا�ض حتى تم ا�شتئ�شال �شرهم، 
وا�شتراح الم�شلمون من هذه البلية«)1(.

وقد اأ�شدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية ال�شعودية 
في دعوى المهدية والعتداء على الم�شجد الحرام بيانًا قالت 

فيه: 
اإن هيئة كبار العلماء بهذه المنا�شبة ت�شتنكر من هذه الفئة 
المعتدية الظالمة فعلها الآثم، وعدوانها الغادر، وتعدها بذلك 

قد ارتكبت عدة جرائم اأهمها مايلي:
1- انتهاك حرم اهلل وجعله ميدانًا للقتل والقتال، وتحويله 
والــفــزع  الفو�شى  تــ�ــشــوده  حــرب  �شاحة  اإلـــى  اآمـــن  حــرم  مــن 
من  ذلــك  في  ما  متجاهلين  والقتال،  والقتل  وال�شطرابات 
الوعيد ال�شديد والإجرام البالغ. قال اهلل تعالى:}وََمن يُرِدْ ِفيِه 
)2(، وفي �شحيح البخاري اأن 

بِإِلَْحادٍ بُِظلٍْم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم{

ر�شول اهلل � قال: )اإن مكة حرمها اهلل ولم يحرمها النا�ض، 
ل يحل لمرئ يوؤمن باهلل واليوم الآخر اأن ي�شفك بها دمًا، ول 
يع�شد بها �شجرًا، فاإن اأحد ترخ�ض بقتال ر�شول اهلل � فيها 

)1( الدكتور عبدالعليم الب�شتوي »المهدي المنتظر«  في �شوء الأحاديث والآثار ال�شحيحة، 
�ض 101- 102.
)2( الحج:   25
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فقولوا اإن اهلل اأذن لر�شوله ولم ياأذن لكم، واإنما اأذن لي �شاعة 
فليبلغ  بالأم�ض  كحرمتها  اليوم  حرمتها  عــادت  وقد  نهار  من 

ال�شاهد الغائب(.
2- �شفك دماء الم�شلمين في بلد اهلل الحرام مكة المكرمة، 
فتنتهم  وب�شبب  اأيديهم  على  فيه  قتل  حيث  الآمــن  حرمه  وفي 

الع�شرات من الم�شلمين مع�شومي الدم والمال.
ال�شهر  وفــي  الــحــرام،  البلد  فــي  القتال  على  ـــدام  الإق  -3
ْهرِ الَْحرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل  الحرام قال تعالى: }يَْسأَلُونََك َعِن الشَّ

ِفيِه َكِبيٌر... الآية ()1(.

وهــم مع  اأمــرهــم  وولــي  الم�شلمين  اإمــام  الــخــروج على   -4
اإمامهم وتحت وليته و�شلطانه في حال من ال�شتقرار والتكاتف 
الكلمة، يح�شدهم عليها كثير من  والتاآلف والتنا�شح واجتماع 
�شعوب العالم ودوله، م�شتهينين بجريمة الخروج على ولي اأمر 
نافذة، جاهلين  بيعة  له من  اأعناقهم  ما في  الم�شلمين، وخلع 
اأو متجاهلين ما في ذلك من الن�شو�ض ال�شرعية من الكتاب 

وال�شنة.
وفي �شحيح م�شلم عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأنه �شمع 

)1( البقرة:   217.
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يوم  اهلل  لقي  طاعة  من  يــدًا  خلع  )مــن  يقول:   � اهلل  ر�شول 
القيامة ول حجة له، ومن مات ولي�ض في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية ( وفي �شحيح م�شلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض 
ر�شي اهلل عنهما اأن النبي � قال: )من اأتاكم واأمركم جميع 
يريد اأن ي�شق ع�شاكم اأو يفرق جماعتكم فا�شربوا عنقه كائنًا 

من كان (.
من  عليه  اعتدائهم  مدة  اهلل  حرم  تعطيل  في  الت�شبب   -5
ال�شعائر الدينية، من �شالة وذكر وطواف وتالوة لكتاب اهلل، 

وغير ذلك من اأنواع العبادات .
6- التغرير بمجموعة من الأغرار والن�شاء وال�شذج وغيرهم 
بزجهم في حظيرة هذا الطغيان الآثم، وتعري�شهم لكثير من 

الماآ�شي و�شنوف الم�شقة والت�شبب في قتل بع�شهم.
7- النقياد لداعي الهوى وال�شالل، حيث قام من تولى كبر 
المنتظر،  المهدي  هو  باأنه  اأحدهم  اإلى  بالإ�شارة  الفتنة  هذه 
ووجود  يدل على ذلك  ما  انتفاء  مع  بمبايعته  المطالبة  واأعلن 

ما يكذبه.
وبناًء على ما تقدم فاإن هيئة كبار العلماء ترى هذه الفئة فئة 
اآثمة، لعتدائها على حرم اهلل، وعلى م�شجده الحرام،  �شالة 
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الم�شلمين،  فرقة  ي�شبب  بما  وقيامها  الحرام،  الدم  و�شفكها 
و�شق ع�شاهم.

 اأثر العلماء في تج�سيد اللحمة الوطنية:

في  الوطنية  الوحدة  تر�شيخ  على  المملكة  علماء  يحر�ض 
و�شيا�شية  اجتماعية  و�شرورة  �شرعيًا،  مطلبًا  بح�شبانها  البلد 
بتاريخ  الــعــلــمــاء  كــبــار  هيئة  بــيــان  �ــشــدر  فــقــد  لــال�ــشــتــقــرار، 
الأ�شباب  كل  بذل  اإلى  الهيئة  فيه  دعت  الذي  1432/4/1هــــ، 
التي تقوي اللحمة، وتوؤدي اإلى الألفة، وذّكرت فيه بما مَنّ اهلل 
تعالى به على اأهل المملكة العربية ال�شعودية، من اتحاد �شفها، 
لها  قيادة حكيمة  وال�شنة، في ظل  الكتاب  كلمتها على  ووحدة 
من  ذلــك  يناق�ض  ما  كل  مت  وحرَّ رت  ــذَّ وح ال�شرعية،  بيعتها 
لالإ�شالح  ال�شرعية  الطريقة  وبينت  والبيانات،  التظاهرات 

والتوجيه)1(.
الخيانة  جريمة  من  ال�شديد  بالتحذير  العلماء  يقوم  كما 
حذر  فقد  وللوطن،  للدين  عظمى  خيانة  تمثل  التي  الوطنية، 
�شماحة المفتي ال�شيخ عبدالعزيز اآل ال�شيخ من الخيانة الوطنية 

)1( جريدة الريا�ض.، تاريخ: الثالثاء 24 ربيع الآخر 1432هـ، 29 مار�ض 2011م، العدد 
.15618



219

 الحكومة والشعب
في السعودية

وبالده  وطنه  المرء  يخون  اأن  الخيانة  اأعظم  من   ...« بقوله: 
وولة اأمره، فاإن الخيانة يعظم جرمها واإثمها بعظم ما يترتب 
وبالمجتمع  بالم�شلمين،  يلحق  الذي  والأذى  ال�شرر  من  عليها 
عليها  يترتب  الأمر  وولة  الوطن،  خيانة  اأن  �شك  ول  الم�شلم. 
من الأ�شرار العظيمة، والنتائج الخطيرة على مقدرات الوطن 
ومكت�شباتها، وعلى المواطنين بعامة �شيء كثير، فالموؤمن الحق 
ل يقدم على خيانة وطنه الذي ترعرع فيه، ونال من خيراته، 
وا�شتفاد من اإمكاناته، ول يمكن اأن يقدم على خيانة ولة اأمره 
الذين يحمل في عنقه عهدًا لهم، بالن�شح، والوفاء، والأمانة، 

ونبذ الخيانة«.

النوازل  في  الأمــن  ا�ستقرار  في  المملكة  علماء  اأثر   
والفتن:

حر�ض علماء المملكة العربية ال�شعودية على ا�شتقرار الأمن، 
و�شرورة اجتماع الكلمة، ووحدة ال�شف على ال�شعيد الداخلي 
والخارجي اإبان الأحداث والفتن الراهنة، فاأ�شدروا بيانًا جاء 
فيه: ) ل يخفى ما يجري في هذه الأيام من اأحداث وا�شطرابات 
اإذ  اأنحاء متفرقة من العالم، واإن هيئة كبار العلماء  وفتن في 
وال�شتقرار  العافية  الم�شلمين  لعموم   - ت�شاأل اهلل - عز وجل 
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والجتماع على الحق حكامًاَ ومحكومين، لتحمد اهلل �شبحانه 
على ما من به على المملكة العربية ال�شعودية من اجتماع كلمتها، 
وتوحد �شفها على كتاب اهلل عز وجل، و�شنة ر�شول اهلل �، في 
على  المحافظة  واإن  ال�شرعية...  بيعتها  لها  قيادة حكيمة  ظل 
الجماعة من اأعظم اأ�شول الإ�شالم، وهو مما عظمت و�شية اهلل 
اإذ يقول جل  تعالى به في كتابه العزيز، وعظم ذم من تركه، 
 ِ

ِ َجِميًعا واَلَ تََفرَُّقواْ وَاذُْكُرواْ نِْعَمَة اللهّ
وعال: }وَاْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اللهّ

َعلَْيُكْم إِذْ ُكنُتْم أَْعدَاء َفأَلََّف بَْيَن ُقلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتم بِِنْعَمِتهِ إِْخوَانًا وَُكنُتْم 

ُ لَُكْم آيَاتِهِ لََعلَُّكْم  ْنَها َكذَلَِك يَُبيُِّن اللهّ َن النَّارِ َفأَنَقذَُكم مِّ َعلََى َشَفا ُحْفرَةٍ مِّ

)1(. وقال �شبحانه: }واَلَ تَُكونُواْ َكالَِّذيَن تََفرَُّقواْ وَاْخَتلَُفواْ 
تَْهَتُدوَن{

)2(. وقال جل 
ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم الَْبيَِّناُت وَأُوْلَـِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{

ذكره:}إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقواْ دِيَنُهْم وََكانُواْ ِشَيًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيءٍ إِنََّما 
)3(. وهذا الأ�شل الذي 

ِ ثُمَّ يَُنبُِّئُهم بَِما َكانُواْ يَْفَعلُون{ أَْمرُُهْم إِلَى اللهّ

هو المحافظة على الجماعة مما عظمت و�شية النبي � به في 
»يد  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  قوله  مثل  وخا�شة،  عامة  مواطن 
اهلل مع الجماعة »رواه الترمذي«، وقوله عليه ال�شالة وال�شالم 

)1( اآل عمران: 103.
)2( اآل عمران:105

)3( الأنعام:159
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»من خلع يدًا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ل حجة له، ومن 
مات ولي�ض في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« رواه م�شلم، وقوله 
عليه ال�شالة وال�شالم: »اإنه �شتكون هنات وهنات فمن اأراد اأن 
من  كائنًا  بال�شيف  فا�شربوه  وهي جميع  الأمة  اأمر هذه  يفرق 
ووحدة  الكلمة  باجتماع  الو�شية  وما عظمت  م�شلم.  رواه  كان« 
ال�شف اإل لما يترتب على ذلك من م�شالح كبرى، وفي مقابل 
ذلك لما يترتب على فقدها من مفا�شد عظمى يعرفها العقالء، 
ولها �شواهدها في القديم والحديث. ولقد اأنعم اهلل على اأهل 
هذه البالد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب وال�شنة، 
ل يفرق بينهم، اأو ي�شتت اأمرهم تيارات وافدة، اأو اأحزاب لها 
منطلقاتها المتغايرة امتثاًل لقوله �شبحانه: }ُمِنيِبيَن إِلَْيِه وَاتَُّقوُه 
َلَة واََل تَُكونُوا ِمَن الُْمْشرِِكيَن })){ ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا  وَأَِقيُموا الصَّ

.)1(
دِيَنُهْم وََكانُوا ِشَيًعا ُكلُّ ِحزٍْب بَِما لََديِْهْم َفرُِحوَن{

فمع  الإ�شالمية،  الهوية  المملكة على هذه  وقد حافظت 
المباحة،  الدنيوية  بالأ�شباب  واأخذها  وتطورها،  تقدمها 
وافدة  باأفكار   - وقدرته  اهلل  بحول   - ت�شمح  ولن  لم  فاإنها 
من الغرب اأو ال�شرق، تنتق�ض من هذه الهوية، اأو تفرق هذه 

)1(   الروم:32-31.
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اأهل هذه البالد  واإن من نعم اهلل عز وجل على  الجماعة. 
حكامًا ومحكومين اأن �شرفهم بخدمة الحرمين ال�شريفين 
الرعاية  ينالن   - �شبحانه  والف�شل  الحمد  وله   - اللذين 
بقوله  عماًل  ال�شعودية  العربية  المملكة  حكومة  من  التامة 
�شبحانه: }وَإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمَثابًَة لِّلنَّاِس وَأَْمناً وَاتَِّخُذواْ ِمن 
رَا بَْيِتَي  َقاِم إِبْرَاِهيَم ُمَصلًّى وََعِهْدنَا إِلَى إِبْرَاِهيَم وَإِْسَماِعيَل أَن َطهِّ مَّ

)1(. وقد نالت المملكة 
ُجودِ{ ِع السُّ ائِِفيَن وَالَْعاِكِفيَن وَالرُّكَّ لِلطَّ

بهذه الخدمة مزية خا�شة في العالم الإ�شالمي، فهي قبلة 
كل  من  يوؤمونها  والم�شلمون  الحرمين،  وبــالد  الم�شلمين 
العام  مــدار  وعلى  حجاجًا  الحج  مو�شم  في  و�شوب  حدب 

عمارًا وزوارًا.
على  الكلمة  اجتماع  نعمة  ت�شت�شعر  اإذ  العلماء  كبار  وهيئة 
تدعو  فاإنها  حكيمة،  قيادة  ظل  في  وال�شنة  الكتاب  من  هدي 
وتوثق  اللحمة  من  تزيد  التي  الأ�شباب  كل  بذل  اإلــى  الجميع 
ذلك،  �شد  اإلــى  تــوؤدي  التي  الأ�شباب  كل  من  وتحذر  الألفة، 
والتفاهم  التنا�شح  وجــوب  على  ت�شدد  المنا�شبة  بهذه  وهي 
والعدوان،  الإثــم  عن  والتناهي  والتقوى،  البر  على  والتعاون 

)1(  البقرة:125.
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كما  الحق.  وغمط  والبغي،  الجور  من  ذلك  �شد  من  وتحذر 
تحذر من الرتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، اإذ الأمة 
ال�شلف  عليه  بما  متم�شكة  واحـــدة  جماعة  الــبــالد  هــذه  فــي 
ال�شالح وتابعوهم، وما عليه اأئمة الإ�شالم قديمًا وحديثًا من 
لزوم الجماعة والمنا�شحة ال�شادقة، وعدم اختالف العيوب 
واإ�شاعتها، مع العتراف بعدم الكمال، ووجود الخطاأ واأهمية 
اإذ تقرر ما  الهيئة  واإن  الإ�شالح على كل حال وفي كل وقت. 
 :� النبي  قــال  حيث  الــديــن،  في  عــال  مقام  من  للن�شيحة 
»الدين الن�شيحة« قيل لمن يا ر�شول اهلل؟ قال: »هلل ولكتابه 

ولر�شوله ولأئمة الم�شلمين وعامتهم« رواه م�شلم.
اأكــد من ينا�شح ولــي الأمــر حيث قــال عليه  اأنــه من  ومــع 
ال�شالة وال�شالم: » اإن اهلل ير�شى لكم ثالثًا، اأن تعبدوه، ول 
ت�شركوا به �شيئًا، واأن تعت�شموا بحبل اهلل جميعًا ول تفرقوا، 
فاإن  اأحمد.  الإمام  رواه   « اأمركم  اهلل  وله  تنا�شحوا من  واأن 
الهيئة توؤكد اأن لالإ�شالح والن�شيحة اأ�شلوبهما ال�شرعي الذي 
يجلب الم�شلحة ويدراأ المف�شدة، ولي�ض باإ�شدار بيانات فيها 
تهويل واإثارة فتن واأخذ التواقيع عليها، لمخالفة ذلك ما اأمر 
َن األَْمِن  اهلل عز وجل به في قوله جل وعال: }وَإِذَا َجاءُهْم أَْمٌر مِّ
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أَوِ الَْخْوِف أَذَاُعواْ بِِه وَلَْو رَدُّوُه إِلَى الرَُّسوِل وَإِلَى أُوْلِي األَْمرِ ِمْنُهْم 

ََّبْعُتُم  ِ َعلَْيُكْم وَرَْحَمُتهُ الَت لََعلَِمهُ الَّذِينَ يَْسَتنِبُطونَهُ ِمْنُهْم وَلَواْلَ َفْضُل اللهّ

اأن المملكة العربية ال�شعودية  َقلِيلً{ )1(. وبما  إاِلَّ  ْيَطاَن  الشَّ

والطاعة  الجماعة  ولزوم  والبيعة  وال�شنة  الكتاب  على  قائمة 
فاإن الإ�شالح والن�شيحة فيها ل تكونان بالتظاهرات والو�شائل 
قرره  ما  وهذا  الجماعة،  وتفرق  الفتن  تثير  التي  والأ�شاليب 
والتحذير  تحريمها  من  وحديثًا  قديمًا  البالد  هــذه  علماء 
منها. والهيئة اإذ توؤكد حرمة التظاهرات في هذه البالد فاإن 
الأ�شلوب ال�شرعي الذي يحقق الم�شلحة ول يكون معه مف�شدة 
هو المنا�شحة، وهي التي �شنها النبي � و�شار عليها �شحابته 

الكرام واأتباعهم باإح�شان.
ال�شرعية  الجهات  ا�شطالع  اأهمية  على  الهيئة  وتوؤكد 
اأنظمة  بذلك  ق�شت  كما  بواجبها  والتنفيذية  والرقابية 
الدولة وتوجيهات ولة اأمرها ومحا�شبة كل مق�شر. واهلل 
كل  من  الم�شلمين  وبــالد  بالدنا  يحفظ  اأن  ن�شاأل  تعالى 
�شوء ومكروه واأن يجمع كلمتنا على الحق واأن ي�شلح ذات 

)1( الن�شاء: 83.
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بيننا ويهدينا �شبل ال�شالم، واأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا 
اتباعه، ويرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه، واأن يهدي 
�شال الم�شلمين وهو الم�شوؤول �شبحانه اأن يوفق ولة الأمر 
اإنه ولي ذلك القادر عليه،  لما فيه �شالح العباد والبالد 
و�شحبه  اآلــه  وعلى  محمد  نبينا  على  و�شلم  اهلل  و�شلى 

اأجمعين()1(. 

)1( �شدر البيان بتاريخ 1432/4/1هـ، 5 مار�ض 2011م.
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الخاتمة

وفي الختام اأ�شير اإلى اأهم الركائز لال�شتقرار ال�شيا�شي في 
هذا البلد المبارك القائمة على الأمور التالية:

�أوًل: التعاون الوثيق بين الولة والعلماء في اإقامة العدل بين 

النا�ض في جميع �شئون الحياة ولي�ض ذلك اإل بتطبيق �شرع اهلل 
عز وجل، فاإنه عدل اهلل بين عباده كما قال الإمام ابن القيم 

.- اهلل  – رحمه 
الأمر  تقديم  في  الأمر  وولة  العلماء  بين  الم�شاورة  ثانياً: 

الأ�شلح في الأمور كلها اقتداًء بالنبي � في م�شاورته اأ�شحابه، 
.)1(

وقد اأمره تعالى بذلك فقال:  }وََشاوِرُْهْم ِفي األَْمرِ{
الوفاء  ومبداأ  والرعية،  للراعي  الحقوق  مبداأ  تر�شيخ  ثالثًا: 
بين  ون�شره  الحقوق  م�شاألة  في  الحق  ببيان  وذلك  بالواجبات 

النا�ض. 
ر�بعاً:الحر�ض على واجب الدعوة اإلى اهلل تعالى، وبث الخير 

بين اأفراد المجتمع وتعليمهم اإياه.

)1( اآل عمران: 159.
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والإبــداع  العلم  مجال  في  الأمــر  ولة  مع  خام�ساً:التعاون 

خير  لكل  اأ�شا�ض  وهم  الأنبياء،  ورثة  هم  فالعلماء  الح�شاري، 
ونه�شة، وعامل مهم في عملية النهو�ض العلمي والح�شاري.





الفصل الثالث
التطوير في السعودية ضمانة المستقبل

تمهيد
�لتطوير في مجال �لق�ساء
�لتطوير في مجال �ل�سورى
�لإ�ساح في مجال �لرقابة
�لتطوير في مجال �لفتوى

�لإ�ساح في �لمجال �لجتماعي
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تمهيد

وي�شتجيب  يتطور،  الــذي  المجتمع  هو  الحي  المجتمع 
تكون عوامل  اأن  بال�شرورة  لي�ض  التغيير ودوافعه.  لحاجات 
التغيير ا�شتجابة لعوامل خارجية، واإن كانت جزءًا من عملية 
التغيير ذاتها بو�شف المجتمع وحدة �شيا�شية توؤثر في العالم 
الخارجي وتتاأثر به، بل اإن الحاجة للتغيير تتطلبها ظروف 
كل مرحلة تنموية يمر بها المجتمع. المهم في عملية التغيير 
والجتماعية،  الثقافية  المجتمع،  باأ�ش�ض  مرتبطة  تكون  اأن 
مرحلة  من  النتقال  ظروف  ت�شت�شحب  متدرجة  تكون  واأن 

اإلى اأخرى.
و�سروط  يتناغم  الذي  النافع،  الموؤ�س�سي  العمل  تطوير 
ال�شكاني  للتزايد  وي�شتجيب  بالمجتمع،  الح�شاري  النهو�ض 
ورفاهيته  المواطن  لنماء  اأ�شا�شية  حاجات  من  يتطلبه  وما 
العي�ض  لأفــراده  يريد  مجتمع  لكل  مهمين  عاملين  يمثالن 
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الثقافي والأخذ  بيئة تجمع بين المحافظة على موروثه  في 
بماديات الحياة المعا�شرة.

بعد  لها  المخطط  ال�شتجابة  يعني:  التغيير  كــان  واإذا 
يفر�ض  الذي  الواقع  ومعطيات  اإليه  الحاجة  �شواهد  قراءة 
اأن يقوم  ُيفتر�ض  فاإن من  اأو ذاك،  التغيير  النمط من  هذا 
والمهارة  الكافية،  الخبرة  تمتلك  التي  النُّخب  هم  بذلك 
الالزمة، لتقديم الراأي في م�شمون واآلية التغيير الذي يقود 
اإلى التطوير، المبني على روؤية جديدة ومتزنة لما ينبغي اأن 

يكون عليه الم�شتقبل.
في الف�شل الثالث من هذا الكتاب روؤى مقترحة للتطوير 
التي  المجالت  اأهم  من  اأنها  نح�شب  مختلفة،  مجالت  في 
يخدم  الــذي  الحثيث،  التنموي  الرك�ض  عملية  في  ت�شهم 
والفتيا،  الق�شاء،  المجالت:  هذه  من  والمواطن.  الوطن 
ق�شاياه  بمختلف  الجتماعي  والجانب  والرقابة،  وال�شورى، 

واهتماماته.
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التطوير في مجال الق�ساء

د. هاني بن عبد�هلل �لجبير *

مقدمة:

ارتبط ن�شوء الدولة ال�شعودية بدعوة دينية اإحيائية، تحظى 
ال�شلفية،  الدعوة  وهي  وقبولهم،  الم�شلمين  من  كثير  باحترام 
مجتمع  ــه  اأن الظاهرة:  ال�شعودي  المجتمع  �شمة  كانت  ــذا  ول
متدين، على اختالف درجات التدّين وتنوع مفهومه، وهذا مع 
ظهوره وو�شوحه هو ما توؤكده عدة بحوث م�شحّيه، ودرا�شات، 

وا�شتطالعات للراأي.

قا�شي بالمحكمة العامة بالريا�ض، مار�ض الق�شاء قرابة ع�شرين عامًا في عدد من   *
المحاكم، كالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمحكمة العامة بجدة وغيرها. مدر�ض 
ال�شريعة  القرى. حا�شل على درجة الدكتوراه في  اأم  الق�شاء بجامعة  متعاون بق�شم 
الإ�شالمية، وعدد من الدورات المتخ�ش�شة.�شارك في اأكثر من ع�شرين موؤتمرًا وله 

اأكثر من ثالثين بحثًا من�شورًا وله م�شاركات اإعالمية.)ال�شعودية(.



233

 الحكومة والشعب
في السعودية

ومن هذه الدرا�شات: )تدّين ال�شعوديين، درا�شة ا�شتقرائية(، 
حاولت عر�ض موؤ�شرات تعك�ض تدّين ال�شعوديين من خالل نتائج 
الموؤ�شرات  البحوث والم�شوح وال�شتطالعات، وكان من جملة 
من  العظمى  الغالبية  اأن  وجد  قد  اأنه  الدرا�شة:  في  المذكورة 
الم�شمولين بالدرا�شة توؤدي ال�شعائر الدينية بانتظام �شديد، واأن 
ن�شبة من يتحرى طرائق الك�شب المباحة، وا�شتفتاء اأهل العلم 
الخا�شعين  المالية 74% من  الأ�شواق  عن م�شروعية عمله في 

للدرا�شة)1(.
المو�شوعات  يرون  والمبحوثات  المبحوثين  غالبية  وكان   
الدينية في و�شائل الإعالم والتوا�شل مهمة جدًا، وترتفع ن�شبة 
ذلك في الفئة العمرية من  35 – 44 �شنة، حيث بلغت ن�شبتهم 

64.2 % يليهم الفئة العمرية 25 – 34 �شنة)2(.
وقد خل�شت الدرا�شة اإلى اأن غالبّية المجتمع - ب�شرف النظر 
 - الجتماعية  وحالته  والتعليمي  الوظيفي  وم�شتواه  عمره  عن 
يعتقد باأهمّية المو�شوعات الدينية، ويمار�ض �شعائره بانتظام، 
ويثق في اأئمة الم�شاجد، وعلماء الدين، ما يعطي اإ�شارة قوّية 

والبحوث،  للدرا�شات  اأ�شبار  مركز  اإعداد  ا�شتقرائية،  درا�شة  ال�شعوديين،  تدين   )1(
الريا�ض، ) 1 / 38 (.

)2( المرجع ال�شابق ) 1 / 40 (.
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اإلى اأن النزعة الدينية تتجذر في المجتمع ال�شعودي.
– كانت  – ك�شائر الدول المجاورة لها   والدولة ال�شعودية 
ا�شتمر  التي  قاعدتها،  كانت  بل  الإ�شالمية،  الدولة  من  جزًءا 
حققت  متطاولة،  قــرونــًا  وق�شاًء  ت�شريعًا  الإ�شالمي  حكمها 
الدولة الإ�شالمية ح�شارًة ومجدًا معروفين، كان تحقيق  فيها 
اأبرز  من  الحريات  وكفالة  اأهلها  اإلى  الحقوق  واإي�شال  العدل 

مالمحه.
 وقد كان الق�شاة الم�شلمون م�شرب المثل في تاريخ الأمم 

وال�شعوب، نزاهًة وعدًل وجراأًة وتجردًا.
من  حقه  لل�شعيف  ياأخذ  ق�شاًء  الإ�شالمي  التاريخ  وعرف   
)اإن   :� النبي  بتوجيه  عماًل  القوي،  هذا  كان  مهما  القوي، 
اأّمّة ل ياأخذ ال�شعيف فيها حقه من القوي غير  اهلل ل يقّد�ض 

متعتع()1( .
 وعرف التاريخ الإ�شالمي ق�شاًء يقيم العدل الذي ل ت�شوبه 
َ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ  �شائبة، عماًل بتعاليم القراآن الكريم:}إِنَّ اللهّ

)1( ال�شنن الكبرى للبيهقي، كتاب اآداب القا�شي ) 10 / 93 ( من حديث اأبي �شفيان بن 
الحارث، وروي اأي�شًا من حديث ابن م�شعود واأبي �شعيد الخدري وغيرهم. انظر: مجمع 

الزوائد ) 4 / 197 (. والحديث �شححه الألباني في �شحيح الجامع ) 2738 (. 
ومعنى غير متعتع : اأي: من دون اأن ي�شيبه اأذى يقلقه في �شبيل بحثه عن الحق.
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 .)1(
األََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها وَإِذَا َحَكْمُتم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُمواْ بِالَْعْدِل{

}واَلَ يَْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُواْ{ )2(. اأي: ل تحملكم 

عليهم،  حكمكم  في  تعدلوا  األ  على  لهم  وبغ�شكم  عداوتكم 
فالعدل في الإ�شالم عدل مطلق.

 ولذا حفظ التاريخ �شفحات م�شرقة من وقائع عدل ق�شاة 
الإ�شالم بين المتخا�شمين، ا�شتمدوا ذلك من تعاليم الت�شريع 

الإ�شالمي في م�شائل الق�شاء )3(.
 ولذا فمن الطبعي اأن يكون الدين جزًءا من مكونات ثقافة 
المواطن ال�شعودي، فهو يقبل من الأحكام والت�شريعات ما يعتقد 
الأر�ض،  في  اإقامته  �شبحانه  اهلل  اأراد  الذي  للعدل  موافق  اأنه 
لأفرادها  وحقق  لمجدها  اأمته  اأو�شل  اأنه  التاريخ  �شهد  والذي 

العدل المطلوب.

)1(  الن�شاء: 58.
)2( المائدة:8.

)3( انظر : مفاخر الق�شاء الإ�شالمي كما يجليها الإ�شالم، د. محمد علي الها�شمي، دار 
الب�شائر الإ�شالمية. فقد جمع مواقف تاريخية كثيرة.
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مبادئ الق�ساء في ال�سعودية

)- �لتحاكم �إلى �ل�سريعة �لإ�سامية:

 من هذين المنطلقين: منطلق ارتباط الق�ساء بال�سيادة التي 
بها  التدّين مرتبطًا  والتي كان  الدولة على رعاياها،  تبا�شرها 
منذ ن�شوئها؛ ومنطلق تدّين المجتمع ال�شعودي، وقبوله الأحكام 
الت�شريع  على  معتمدًا  الق�شاء  كــون  اأهمية  تبرز  ال�شرعّية، 
الإ�شالمي في المملكة العربية ال�شعودية ؛ اإذ الق�شاء هو الأداة 
اأن قانون كل  الجتماعية التي تحقق القانون وتطبقه. ول�شك 
اإّنما ي�شتق منها، فهو يمثل ن�شاأتها، وتطورها، وتقاليدها،  اأّمة 
واآدابها، ومعتقداتها، ومن اأجل ذلك تختلف القوانين باختالف 
وعقيدته،  ال�شعب  لعادة  مطابقًا  القانون  كان  وكلما  ال�شعوب، 
تجد  لم  والدينّية،  وال�شيا�شّية  الجتماعية  لحالته  وم�شايرًا 
الأّمة غ�شا�شة في احترامه، فهي في هذه الحال: تحكم نف�شها 

بنف�شها، وتخ�شع لما تدين به.
ال�شعودي متفقًا مع  الق�شاء  اأن يكون  المعقول   ولذا كان من 
اأحكام الإ�شالم، م�شتمدًا منه، محافظًا على مبادئه، ومن هنا كان 
انخفا�ض المعدلت ون�شب الجرائم في المملكة العربية ال�شعودية 
مع وجود الزدهار القت�شادي وات�شاع رقعة البالد جدًا، ف�شبب 
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ذلك اأن ا�شتمداد النظام من الإ�شالم جعل المواطن متقباًل له، 
حري�شًا على احترامه، ي�شت�شعر الإثم عند مخالفته )1(.

للدولة  التاريخي  المــتــداد  مــن  تــقــّدم  بما  ذلــك  ويــتــاأكــد   
الإ�شالمّية، التي كان الق�شاء فيها معتمدًا الت�شريع الإ�شالمي.

 ومن عقائد الإ�شالم واأ�شوله : اأنه ل ي�شع اأحدًا من الم�شلمين 
اأن يتحاكم اأو يحكم بغير الت�شريع الإ�شالمي، قال تعالى : }وََمن 
)2(. وقال تعالى: 

ُ َفأُوْلَـِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن{ لَّْم يَْحُكم بَِما أَنزََل اللهّ

ُموَك ِفيَما َشَجرَ بَْيَنُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدواْ  }َفلَ وَرَبَِّك الَ يُْؤِمُنوَن َحتََّى يَُحكِّ

ا َقَضْيَت وَيَُسلُِّمواْ تَْسلِيًما{. )3(. وقال تعالى:  مَّ ِفي أَنُفِسِهْم َحرًَجا مِّ

.)4(
}

ُ }َفاْحُكم بَْيَنُهم بَِما أَنزََل اللهّ

لذا كان هذا المبداأ، الرتكاز على ال�شريعة الإ�شالمية، اأول 
وقد  ال�شعودية،  العربية  المملكة  في  الق�شاء  مبادئ  من  مبداأ 
ن�شت المادة ال�شابعة من النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر عام 

)1( الجريمة والعدالة في المملكة العربية ال�شعودية، تاأليف : �ض. هـ. حيرارين، رئي�ض 
ق�شم علم الإجتماع بجامعة اوتاوا. كندا، بوا�شطة كتاب : حد الزنا في ال�شريعة الإ�شالمية، 
د. محمد ر�شيد قباني. �ض 136، التعزير في ال�شريعة الإ�شالمية، د. عبدالعزيز عامر، 

�ض 533.
)2(  املائدة :44.
)3(  الن�شاء: 65.
)4(  املائدة : 49.
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1992م: )ي�شتمد الحكم في المملكة العربية ال�شعودية �شلطته 
هذا  على  الحاكمان  وهما  ر�شوله،  و�شّنة  تعالى  اهلل  كتاب  من 

النظام، وجميع اأنظمة الدولة(.
الملك  ال�شعودية  العربية  المملكة  موؤ�ش�ض  بذلك  و�شرح 
هي  الإ�شالم  )اأحكام  فقال:  خطاباته،  اأوائل  في  عبدالعزيز، 
الركيزة الأ�شا�ض للحكم، و�شتظل ال�شراج المنير الذي يهتدى 

بها ال�شائرون( )1(.
وقد ت�شمن نظام الق�شاء في المادة الحادية ع�شرة منه : 
اأن من اخت�شا�ض المحكمة العليا : مراجعة الأحكام والقرارات 
متى كان محل العترا�ض مخالفة اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، 
في  كما  العليا،  الإداريــة  المحكمة  اخت�شا�ض  من  اأي�شًا  وهذا 

نظام ديوان المظالم.
2- ��ستقالية �لق�ساء:

العربية  المملكة  في  الق�شاء  مبادئ  من  الثاني  والمبداأ   
المادة  من  ظاهر  وذلــك  الق�شاء،  ا�شتقاللية  هو  ال�شعودية: 
الأولى من نظام الق�شاء ال�شادر عام 2008م، التي ت�شمنت: 
)الق�شاة الم�شتقلون، ل �شلطان عليهم في ق�شائهم لغير اأحكام 

)1( جريدة اأم القرى العدد 32 يف 16 / 1 / 1344 هـ.
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التدخل  لأحد  ولي�ض  المرعية،  والأنظمة  الإ�شالمية،  ال�شريعة 
في الق�شاء(.

وهذا النظام حل محل نظام الق�شاء القديم، ال�شادر عام 
1395 هـ وهذه المادة هي اأولى مواده اأي�شًا.

ومع ن�ض النظام على هذا المبداأ العام فتوجد عدة �شمانات 
ل�شتقالل الق�شاء عن ال�شلطة التنفيذية في عدة اأنظمة، منها 
ما ت�شمنته المادة الخام�شة من نظام محاكمة الوزراء ونواب 
الوزراء التي جاء فيها : يعاقب الوزير في رتبته بال�شجن مدة 
التدخل  لجريمة  ارتكابه  حال  في  اأعــوام  ع�شرة  على  تزيد  ل 
 : باإدانته  الحكم  على  ويترتب  الق�شاء،  �شئون  في  ال�شخ�شي 

عزله من من�شبه، وحرمانه من تولي الوظائف العامة.
 وهنا لبد من تو�شيح م�شاألة تثار عند الحديث عن ا�شتقالل 
)الأحــكــام  اأن  الإ�ــشــالمــي  الفقه  مــبــادئ  مــن  فـــاإن  الق�شاء، 
ل�شلطة  الخا�شعة  التقديرية  العقوبات  وهــي:  التعزيرية( 
الق�شاء في تقدير الظروف المخففة والم�شددة فيها، اإذا �شدر 
من القا�شي حكم بتحديد العقوبة، فاإن من حق ولي الأمر اأن 
وهذا  قطعيًا.  الق�شائي  الحكم  كان  ولو  حتى  العقوبة  يخفف 
الت�شرف  هذا  اإذ  الق�شائي  ال�شتقالل  مبداأ  يعار�ض  ل  الأمر 
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واقع في دائرة �شالحيات ولي الأمر، وهو خارج عن كونه جزءًا 
من ال�شلطة التنفيذّية)1(. 

3- تمكن �لق�ساة وحيادهم:

وهو:  اأهمية  عنه  يقل  ل  اآخر  بمبداأ  ارتبط  ال�شابق  المبداأ   
قرره  بما  وذلــك  وحيادهم،  ونزاهتهم  الق�شاة  تمكن  �شمان 
واالأخالق،   ، ال�ّسن  ، من  للتولية  �سروط  الق�سائي من  النظام 
)3(؛  العلمية، والأهلية)2(، واختياره من هيئة ق�شائية  والكفاية 
اأكثر من درجة، وتمكين المتقا�شين  ومن جعل التقا�شي على 
بع�ض  عن  القا�شي  ورد  ومراجعتها،  الأحكام  في  الطعن  من 
الق�شايا، مما هو مذكور في نظام الق�شاء ونظام المرافعات 

ب�شكل مف�شل)4(.
�شمير  يكون  اأن  �شيلزم  الق�شاء  ا�شتقالل  اأن  هذا  و�شبب 

)1( انظر : ال�شريعة وال�شلطة يف العامل الإ�شالمي، تاأليف : �شامي زبيدة، ترجمة: عبا�ض 
عبا�ض، �ض257، دار املدار الإ�شالمي2007م، �شلطة ويل الأمر يف تقييد �شلطة القا�شي، 

د. حممد بن عبداهلل املرزوقي، �ض311، مكتبة العبيكان 2004م.
)2( املادة 31 من نظام الق�شاء.

)3( املادة 5/اأ من نظام الق�شاء.
)4( انظر: املبادئ الأ�شا�شية للتنظيم الق�شائي يف البالد العربية، د. توفيق ال�شاوي، 

�ض19-74، طبع جامعة الدول العربية، ال�شمانات الق�شائية املتعلقة مبراجعة الأحكام، 
د. نا�شر اجلوفان �ض17-39، مكتبة الر�شد 2007م.
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موؤثر  دون  من  عمله  يحكم  الذي  هو  اهلل  من  وخوفه  القا�شي 
م�شتوى  على  رقــابــة  دون  مــن  الق�شاة  تــرك  اأن  اإل  خــارجــي، 
اإجراءاتهم،  �شالمة  من  تحقق  دون  ومن  وحيادهم،  نزاهتهم 
اأو مطابقتها للت�شريع يفتح الباب لالإخالل بواجبات القا�شي، 
فمن هنا ارتبط المبداآن، وهما من مبادئ الق�شاء في ال�شريعة 

الإ�شالمية كما هو مقرر في كتب الفقه الإ�شالمي)1(.
د درجات �لتقا�سي: 4- تعدَّ

 وثم اأمر يتاأكد معه حر�ض وا�شع النظام على تعدد درجات 
الق�شاء  اأن  وهو  الأحــكــام،  مراجعة  �شبل  وتي�شير  التقا�شي، 
مدونًا  �شاماًل  مو�شوعيًا  قانونًا  الآن  حتى  يعتمد  لم  ال�شعودي 

يكون معتمد الق�شاة.
والحقيقة اأن التقنين )وهو و�شع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 
في  بعيد  زمن  منذ  م�شاألة مطروحة  قانونية(  مواد  �شكل  على 
عبدالعزيز  الملك  عر�شها  فقد  ال�شعودية،  العربية  المملكة 
�شورى على علماء المملكة العربية ال�شعودية، ثم عر�شت على 

هيئة العلماء عام 1393هـ، ثم اأعيد عر�شها عام 1426هـ.

)1( تب�شرة احلكام يف مناهج الأحكام، ابن فرحون املالكي، )18/1( دار الكتب 
العلمية، معني احلكام، الطرابل�شي احلنفي، �ض11.
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حلول  واإيــجــاد  الق�شاء،  تطوير  �ــشــرورة  الهيئة  راأت  وقــد   
يجوز  ل  اأنه  باأكثريتها  راأت  الهيئة  اأن  غير  التقا�شي،  لم�شكالت 
تدوين الأحكام ب�شكل مواد قانونية يلزم الق�شاة الحكم بها؛ لأنه 
من  لال�شتفادة  لتعطيله  اإ�شافة  التقا�شي،  لم�شكالت  حاًل  لي�ض 
الثروة الفقهية، وتمنع الق�شاء من مواكبة تطّور الحياة الجتماعية 

وُتلجئ القا�شي اإلى الحكم بغير ما يعتقده منا�شبًا للحال.
وخالف �شتة من اأع�شاء الهيئة هذا الراأي، وراأوا �شرورة، التقنين؛ 
مع  التوا�شل  و�شهولة  الأحكام،  واتحاد  الفو�شى،  لمنع  اأدعى  لأنه 

البلدان الأخرى، وفيه منع للقا�شي من الحكم بالت�شهي)1(.
 وقد جرى الق�شاء منذ ذلك الوقت على عدم وجود قانون 
مو�شوعي معتمد، واإن كان قد قام عدد من الفقهاء والق�شاة 
بو�شع مدونات ا�شتر�شادية على �شكل مواد تعد مرجعًا وا�شحًا 

مي�شرًا، واإن لم ياأخذ ال�شفة الر�شمية )2(.

)1( انظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�شعودية )207/3( القرار رقم 8 
في 1393/4/16هـ، فقه النوازل، د. بكر ابو زيد )25/1( مكتبة الموؤيد، تقنين ال�شريعة، 

اأ�شراره ومفا�شده، ال�شيخ عبداهلل الب�شام �ض8.
والمالحظ اأن المخالفين ممن يرون �شرورة التقنين هم من عمل في الق�شاء.

ال�شافية  والمقدمة  القاري،  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�شيخ  ال�شرعية،  الأحكام  مجّلة   )2(
للمحققين، طبع تهامة للن�شر 1401هـ، م�شودة التقنين الذي و�شعه ال�شيخ محمد اإبراهيم 

بن جبير ول يزال مخطوطًا.
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 وهذا قد يكون من م�شكالت الق�شاء ال�شعودي، اإذ الق�شاء فيه 
ياأخذ في الجملة بالمنهج الالتيني )المعمول به في فرن�شا، وكثير 
من الدول العربية( الذي يجعل اأحكام الق�شاء ال�شابقة م�شدرًا 
الذي  النجلو�شك�شوني  الق�شاء  بخالف  اإلزاميًا،  ل  ا�شتر�شاديًا 

يجعل ال�شوابق الق�شائية م�شدرًا اإلزاميًا من م�شادر القانون.
بال�شوابق  ي�شتر�شدون  ال�شعوديين كثيرًا ما  الق�شاة  اأن  ومع 
الق�شائية ويطبقونها على الدعاوى المنظورة اأمامهم، اإل اأنهم 
قد يتجاوزونها، لكون ال�شياق الجتماعي اأو التجاري قد تغير)1(، 
وهذا يو�شع ال�شلطة التقديرية للقا�شي، ولذا لجاأ المنظم اإلى 
اإلزام الق�شاة بالت�شبيب للحكم وبيان الم�شتند فيه، واإلى تعّدد 

درجات التقا�شي عالجًا لهذه الم�شكلة)2(.
العلماء  كبار  موؤخرًا قرار هيئة   وعلى كل حال، فقد �شدر 
عام 1430هـ بالموافقة على التقنين، مع اقتراح اآلية لتنفيذه، 

اإل اأنه لم ت�شدر حتى الآن اأي مدونة قانونية متكاملة.

)1( انظر: مدونة ال�شنهوري القانونية، ن�شوء القانون المدني العربي المعا�شر، تاأليف: 
اإلى  والن�شر 2009م، مدخل  لالأبحاث  العربية  ال�شبكة  بعدها،  وما  ببخور، �ض367  غاي 
اأ. اآلن فارنتورت، �ض70، دار  النظام القانوني في الوليات المتحدة الأمريكية، تاأليف: 

الح�شاد 1996م.
)2( نظام الق�شاء المادة )35(، وانظر: ت�شبيب الأحكام الق�شائية، ال�شيخ عبداهلل بن 

خنين، �ض59، 1420هـ.
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 وقد كانت م�شاألة التقنين اأكثر م�شاألة تثار عند الحديث عن 
تطوير الق�شاء ال�شعودي، وغالب من يثيرها ي�شير اإلى ما يقع 

في نطاق قانون العقوبات، والقانون المدني.

تطوير الق�ساء:

والحقيقة اأن التطوير الماأمول للق�شاء ال�شعودي في م�شاألة 
اإلى اإعادة جمع الأنظمة، �شواء  التقنين يتجاوز ما �شبق ذكره 
لكل  متكاماًل  واحدًا  بناء  لتكون  مو�شوعية  اأو  اإجرائية،  كانت 
فرع من فروع الق�شاء. فمثاًل، نظام المحكمة التجارية �شدر 
عام 1350هـ، وهو نظام اإجرائي مو�شوعي، ول يزال مطبقًا في 
بع�ض جوانبه، اإل اأنه قد �شدر بعده ما يزيد على خم�شة ع�شر 
اإلى عدد  اإ�شافة  اأو عدلتها.  اأبوابه  األغت بع�ض  نظامًا تجاريًا، 
واللوائح والتعاميم المحلية، كما  الدولية  كبير من التفاقيات 
اأن دوائر التدقيق المخت�شة بالق�شاء التجاري جرت على عدة 
مبادئ ق�شائية لم تدون وتن�شر ب�شكل ر�شمي، وهذا كله يجعل 

على القا�شي والمترافع عبئًا كبيرًا في مراجعتها)1(.
قد  وحيث  التجارية،  غير  الم�شائل  في  يقال  ذلــك  ومثل   

الوجيز في  هـ،  الجبر، �ض17، 1400  د. محمد ح�شن  ال�شعودي،  التجاري  القانون   )1(
النظام التجاري ال�شعودي، د. �شعيد يحيى �ض 22، المكتب العربي الحديث 2004م.
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ت�شمن نظام الق�شاء ال�شادر عام 2008م اأن تكون كل الدوائر 
الق�شائية تقريبًا تحت مظلة واحدة، فق�شمت محاكم الدرجة 
اأحوال  : محاكم عامة، ومحاكم جزائية، ومحاكم  اإلى  الأولى 
�شخ�شية، ومحاكم تجارية، ومحاكم عمالية، واأجازت للمجل�ض 
الأعلى للق�شاء اإحداث محاكم متخ�ش�شة اأخرى ح�شب المادة 
الأنظمة  ومراجعة  درا�شة  اإعادة  من  لبد  فكان  منه،  التا�شعة 
التقنين  اإ�شافة  مع  �شاملة  مراجعة  والمو�شوعية  الإجرائية 
المطلوب لتخرج بعد ذلك في بناء متكامل، واإل فتقنين بع�شها 

لن يكون حاًل متكاماًل.
اآلياته  له  ومراجعتها  الأنظمة  �شدور  اأن  المعلوم  ومــن 
اأن  اإلى  يدعو  بع�شهم  اأن  اإل  ال�شعودية،  العربية  المملكة  في 
يكون التقنين الق�شائي �شادرًا من داخل الجهاز الق�شائي، 
و�شرحه  تعديله،  ولي�شهل  الموجود،  للواقع  كا�شفًا  ليكون 
وتعديله، وهذا اإن كان على �شكل مبادئ ق�شائية عامة فلي�ض 
في النظام ما يمنع منه، اإذ ت�شمن نظام الق�شاء اأن للهيئة 
العامة للمحكمة العليا اأن تقرر المبادئ العامة في الم�شائل 

المعلقة بالق�شاء.
• ومن الأطروحات التطويرية للق�شاء الدعوة اإلى اإن�شاء هيئة 	
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عليا تتولى الرقابة الإيجابية على الأنظمة، بالنظر في الأنظمة 
والقوانين التي يطعن في مخالفتها للنظام العام في المملكة 
العربية ال�شعودية، وهذا يتاأكد في حال وجود التقنين، فاإنه ل 

توجد في المملكة العربية ال�شعودية محكمة د�شتورية.
اأن دور  �أحدهما يرى   : اتجاهان  يتنازعها  الأطروحة  وهذه 
مجل�ض ال�شورى المتولي ل�شلطة الت�شريع يفي بهذا الغر�ض، واأن 
للق�شاة تفعيل الرقابة ال�شلبية )اأو المتناعية( من خالل عدم 

تطبيق المادة القانونية المخالفة للنظام العام.
و�لآخر يرى اأن دور ال�شلطة الت�شريعية ل يفي بهذا الغر�ض، 
واأن تفعيل الرقابة ال�شلبية يعطل فائدة التقنين، وهذا الأمر ل 

يزال محل جدل لم يح�شم)1(.
الق�شائي، 	• العمل  في  الإداري  الجانب  في  الحال  وكذلك 

نجد  عددهم  وقلة  الق�شايا  اأعــداد  تزايد  اأمــام  فالق�شاة 
اأوقاتهم واإمكاناتهم ُت�شتهَلك في جوانب اإدارية واإجرائية على 
ح�شاب العمل الق�شائي، ما يوؤدي اإلى ت�شتيت جهد القا�شي 
نتيجة قلة المعاونة الق�شائية والإدارية، ولعل اإعادة الهيكلة 
الوظيفية للمكتب الق�شائي من خالل وجود ترتيب اإجرائي 

)1( انظر : �شلطة ويل الأمر يف تقييد �شلطة القا�شي، مرجع �شابق، �ض358، حما�شرة: 
النظام الق�شائي يف اململكة العربية ال�شعودية، د. حممد العي�شى 1431هـ.
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دقيق، وعدد كاف من الم�شت�شارين وباحثي الق�شايا، يحل 
هذه الإ�شكالية، خ�شو�شًا مع اعتماد الق�شاء ال�شعودي على 

المرافعة ال�شفهية طريقًا اأ�شا�شيًا للتقا�شي.
تزايد 	• من  يحد  وال�شلح  الو�شاطة  مكاتب  تفعيل  اأن  كما   

�شدور  ت�شريع  ولعل  اإنهائها،  في  وي�شرع  الق�شايا،  اأعــداد 
الآن  الدرا�شة  تحت  هي  التي  الحديثة،  الإجرائية  الأنظمة 
ونظام  الجزائية،  الإجـــراءات  ونظام  المرافعات،  كنظام 
والعناية  الق�شائية،  الأنظمة  من  �شدر  ما  وتفعيل  التنفيذ، 
تدريبًا  اأعدادهم  زيادة  ظل  في  وتدريبهم  الق�شاة  بتطوير 
الدول  محاكم  تجارب  من  ال�شتفادة  من  وتمكينهم  قويًا، 
جودة  رفع  �شي�شمن  ذلك  كل  المجال،  هذا  في  المتقدمة 

العمل الق�شائي في المملكة العربية ال�شعودية.
يلم�ض �شمات  المملكة  الق�شائي في  الم�شهد   والمطلع على 
2008م،  عــام  الق�شاء  نــظــام  �ــشــدور  منذ  تتزايد  التطوير 
الجهاز  لتطوير  ــال  ري مليارات  لثمانية  الــدولــة  وتخ�شي�ض 
الق�شائي، مع اأن الخطوات المنفذة الم�شاهدة ل تزال بطيئة، 

اإل اأنها تتزايد، ومالمحها تت�شح ما يب�ّشر بح�شول الماأمول.
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التطوير في مجال ال�سورى

�أ.د. �سهيل بن ح�سن قا�سي *

تمهيد:

نموذج  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  ال�شورية  الممار�شة 
دول  من  كثير  في  النيابية  بالممار�شات  قي�ض  ما  اإذا  متفرد، 
ورجاله  ال�شوري  العمل  بطبيعة  الخا�ض  فهمه  له  لأن  العالم؛ 
الديمقراطية  الحياة  عن  الخا�ض  فهمه  له  اأن  كما  الموؤهلين، 
د�شتور  من  والفعل  بال�شرورة  م�شتمدة  مفاهيم  وهي  عامة، 
الإ�شالم ومبادئه التي اختارها اهلل لعباده. فقد جاءت الر�شالة 

عمل ع�شو هيئة تدري�ض بق�شم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة اأم القرى بمكة   *
اأعيرت خدماته لأمانة محافظة جدة م�شاعدًا لالأمين لل�شوؤون المالية  المكرمة، ثم 
والإدارية، ع�شو �شابق في مجل�ض ال�شورى، اإلى اأن ُعين مديرًا لجامعة اأم القرى لمدة 

�شنتين )1414 - 1416هـ(.)ال�شعودية(.



الدين  اأمــور  في  والمجتمع  النا�ض  حياة  لتنظيم  الإ�شالمية 
والدنيا معًا.

وت�شمن الفقه الإ�شالمي تف�شيالت الأحكام المبينة لأ�شول 
التنظيم  اإلى  م�شتندة  اأحكام  وهي  والح�شبة،  والإدارة  الحكم 
بينهم. قالت  �شورى  الم�شلمين  اأمور  باأن  الذي يق�شي  الإلهي، 
بذلك اآية القراآن رقم )38( من �شورة ال�شورى. وطلب الم�شورة 
والن�شيحة، وكذلك تقديمها، �شاأنه �شاأن كل عمل الم�شلم، هو 
عمل تعبدي، اإذا ما ق�شد به وجه اهلل، وطالما توافر فيه عن�شر 

الإخال�ض وخدمة الأمة والمجتمع.
وحين نطلق هنا �شفات التفرد والتميز، ل نفعل ذلك بدعوى 
يخلو  اأنه  ول  مكتمل،  تطبيق  المملكة  في  ال�شوري  التطبيق  اأن 
نقرر  واإنما  الفعلية،  الممار�شة  في  وق�شور  نق�ض  اأوجــه  من 
بذلك حقيقة اأن هذا التميز في الأداء ال�شوري يعزى اإلى تميز 
العقيدة  اأحكام  تطبيق  على  تعمل  التي  الإ�شالمية  الأمة  حياة 
وال�شريعة في كل �شوؤون حياتها. فما يكون من تميز فمرده اإلى 

خ�شائ�ض ت�شورات الفكر الإ�شالمي.
والتح�شين  التطوير  دواعــي  من  كثيرًا  هناك  اأن  �شك  ول 
اآليات  اأو  ونظمه،  المجل�ض  عمل  مجالت  في  �شواء  المطلوب، 
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العمل فيه واأ�شاليبه. وبع�ض هذا التطوير المرغوب فيه مرهون 
بطموحات المجتمع وتطلعاته، ب�شبب التطور المت�شارع لالأو�شاع 
الجتماعية والقت�شادية والتطلعات المتجددة لأفراد المجتمع 
التجربة  هذه  بممار�شة  عهد  حديث  مجتمع  وهو  وحاجاتهم. 
كيان  ذات  كموؤ�ش�شة  حديثة،  الأخــرى  هي  موؤ�ش�شة  نطاق  في 
كعمل  متحقق  قائم  ال�شوري  العمل  فاإن  واإل  وتنظيم،  م�شتقل 
واجب اأداوؤه على �شبيل فر�ض العين اأو فر�ض الكفاية. فلم تكن 
ال�شورية غائبة في يوم ما، على فترات مد وجزر عبر مراحل 
التاريخ، فاإن ال�شورى هي اإحدى الركائز الأ�شا�شية التي قامت 
المدينة  في  مرة  اأول  تاأ�ش�شت  منذ  الإ�شالمية،  الدولة  عليها 
المنورة، في عهد النبي �. فمع اأنه نبي موؤيد يوحى اإليه، فقد 
اأُمر بالتما�ض الم�شورة، قال اهلل تعالى: }وََشاوِرُْهْم ِفي األَْمرِ َفإِذَا 

.)1(
} ِ

ْل َعلَى اللهّ َعزَْمَت َفَتَوكَّ

لمحة تاريخية:

بال�شورى بكل  الأخذ  ال�شعودية  العربية  المملكة  التزمت  وقد 
اأ�شكالها، منذ اأقام الملك عبدالعزيز اآل �شعود رحمه اهلل الدولة 

)1( اآل عمران: 159.
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من  والعقد  الحل  اأهــل  مع  الم�شورة  دائــم  كان  حيث  الحديثة، 
اأ�شحاب الخبرة في ال�شوؤون العامة والخا�شة، �شواء من بين من 
يكون بح�شرته منهم، اأو من ي�شتدعيهم اأو ي�شاألهم الن�شح واإبداء 
الراأي. وهذا كان داأبه رحمه اهلل، فلم يكن يقبل اأي اأمر يخالف 
د�شتور المملكة القائم على القراآن الكريم وال�شنة النبوية، كما 

اأنه لم ُيوؤَثر عنه اأنه انفرد باأمر من الأمور من دون ال�شت�شارة.
وعند دخول الملك عبدالعزيز مكة عام 1343هـ / 1924م 
اإليها،  التي دعا  الأمور  اأول  ال�شورى  البالد، كانت  اإبان توحيد 
اأ�شتاأثر  اأن  اأريــد  »ول  قائاًل:  له  خطاب  اأول  في  عليها  و�شدد 
بالأمر في بالدكم، واإنما اأريد م�شورتكم في جميع الأمور()1(. 
وبعد خم�شة اأ�شابيع التقى الملك بعلماء البلد الحرام والأعيان 
اإلى  داعــيــًا  الــبــالد،  لإدارة  ينبغي  الــذي  ال�شكل  في  للت�شاور 
ت�شكيل مجل�ض لل�شورى، وكان مما قاله في هذا اللقاء: ل اأريد 
اأدعوكم لنتخاب مجل�ض  اأن  اأريد  مجال�ض وهمية لال�شت�شارة، 
ي�شم الرجال ذوي الكفاءات، اأريد الرجال الذين يعملون بجد 

واإخال�ض، يتحرون الحقائق والم�شلحة العامة)2(. 

)1( �شحيفة اأم القرى )ال�شحيفة الر�شمية( العدد 1 تاريخ 1343/5/15هـ.

)2( �شحيفة اأم القرى )ال�شحيفة الر�شمية( العدد 1 تاريخ 1343/5/15هـ.
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لقد تمخ�ض عن ذلك اللقاء ت�شكيل مجل�ض لل�شورى من اثني 
الأهلي  ال�شورى  مجل�ض  با�شم  ت�شكيله  اأعيد  ثم  ع�شوًا.  ع�شر 
بعد �شتة اأ�شهر، مكونًا من خم�شة ع�شر ع�شوًا، ثم اأعيد ت�شكيل 
المكلفة  التاأ�شي�شية  الهيئة  اأكملت  اأن  بعد  اأخرى  المجل�ض مرة 

بو�شع التعليميات الأ�شا�شية لت�شكيالت الحكومة)1(.
ال�شورى  مجل�ض  لنظام  ر�شمي  تنظيم  اأول  �ــشــدور  ــان  وك
بتاريخ  مفرغين،  وباأع�شاء  مــادة  ع�شرة  خم�ض  في  جــاء  قد 
1346/1/14هـ، حيث افتتح دورته الأولى الملك عبدالعزيز)2(  
وقد �شدر نظام داخلي للمجل�ض في )24( مادة، ثم �شدر ملحق 

خا�ض للنظام في )�شبع( مواد في العام نف�شه )3(.
اأخذت  وقد  الوطن،  هذا  في  ال�شورى  انطالقة  كانت  هكذا 
عدة مراحل من التعديل والتطوير، كما اأ�شاب المجل�ض بع�ض 
التعطيل لفترة تقرب من ع�شرين عامًا، والتعطيل كان في عمل 
كانت  حيث  تتعطل،  فلم  ذاتها  حد  في  ال�شورى  اأما  المجل�ض، 

)1( �سادق، محمد توفيق، تطوير الحكم واالإدارة في المملكة، ط 1، معهد الإدارة العامة 
1385هـ.

)2( الزهراني، عبدالرحمن بن علي، م�سيرة ال�سورى في المملكة العربية ال�سعودية، ط2، 
مجل�ض ال�شورى، ا لريا�ض، 1421هـ، �ض 26.

)3( �شحيفة اأم القرى )ال�شحيفة الر�شمية( العدد 186 تاريخ 1347/1/25هـ، �ض 3.
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مجل�ض  وعبر  الملكي،  الديوان  في  الم�شت�شارين  مع  م�شتمرة 
الوزراء، ف�شاًل عن اللقاءات الت�شاورية المفتوحة مع المواطنين، 
وجماعات النخبة، في عملية اتخاذ القرار. ومع هذا فاإن عام 
هذه  في  ال�شورى  م�شيرة  في  مف�شليًا  تاريخًا  يعد  1412هــــ 
البالد، عندما اأ�شدر الملك فهد نظامًا جديدًا للمجل�ض يواكب 
التطلعات، ويلبي الطموحات التنموية والح�شارية.  و�شدر في 
للمناطق ونظام للحكم. وتم الحر�ض على  الوقت نف�شه نظام 
بناء �شرح عمالق - ليكون مقرًا لمجل�ض ال�شورى - ويعد مبنًى 
لمجمع  متاخمًا  موقعه  وجــاء  العالم،  برلمانات  بين  متميزًا 
الهند�شية  الت�شاميم  اأحدث  وفق  بالريا�ض  الملكية  الدواوين 

ومزودًا باأف�شل التجهيزات التقنية)1(.
هذا  الجديد  ت�شكيله  في  ال�شورى  مجل�ض  اإن  القول  ويمكن 
تعزيز  طريق  عن  قائمًا،  كان  لما  وتطوير  تحديث  بمنزلة  هو 
اأطر المجل�ض وو�شائله واأ�شاليب عمله، بما يحقق له من الكفاية 
التي  المتالحقة  التطورات  مع  ويتنا�شب  والحيوية،  والتنظيم 
المجالت.  الأخيرة في مختلف  الحقبة  البالد خالل  �شهدتها 

الريا�ض  ط1،  والحا�سر،  الما�سي  بين  ال�سورى  مجل�ش  محمد،  بن  علي  �سبب،  اآل   )1(
1418هـ.



254

 الحكومة والشعب
في السعودية

وكان هذا الأمر اإيذانًا ببداية مرحلة جديدة من تاريخ ال�شورى 
في المملكة العربية ال�شعودية، اأعقبه �شدور الالئحة الداخلية 
تم  حيث  1414/3/3هـــ،  في  لها  المنظمة  والقواعد  للمجل�ض 
تكوين المجل�ض في دورته الأولى من رئي�ض و�شتين ع�شوًا، ولمدة 
اأربع �شنوات لكل دورة، وفي دورته الثانية �شار المجل�ض مكونًا 
المجل�ض  اأ�شبح  الثالثة  دورته  وفي  وت�شعين ع�شوًا،  رئي�ض  من 
مكونًا من رئي�ض ومئة وع�شرين ع�شوًا، وفي دورته الرابعة مئة 
وخم�شين ع�شوًا، وفي دورته الخام�شة التي بداأت عام 1430هـ 

ظل المجل�ض مكونًا من رئي�ض ومئة وخم�شين ع�شوًا.

مراحل التطوير التي �سهدها المجل�س:

ت�شكيليه  في  ال�شورى  مجل�ض  اإن�شاء  بتاريخ  الإلمامة  هذه  بعد 
لحقت  التي  التطور  وتيرة  �شرح  في  يكون  قد  والحديث،  القديم 
المجل�ض في مراحله منذ �شدور نظامه في عام 1412هـ، ما يعين 
على فهم الظروف والدواعي التي تحكم التدرج في تطويره. فقد 
تم اأوًل تعيين رئي�ض للمجل�ض في عام 1413هـ وتم ت�شكيل المجل�ض 
في 1414/3/3هـ من �شتين ع�شوًا. ويمكن القول اإن التطوير قد 
المثال  �شبيل  فعلى  الوقت،  بع�ض  ا�شتغرقت  جوانب  عدة  �شمل 
لذلك،  المنظمة  القواعد  وفق  المجل�ض  داخل  اللجان  ت�شكيل  تم 
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فتم اختيار الأع�شاء وفق رغباتهم. وكان عدد اللجان لم يتجاوز 
اإلى اثنتي ع�شرة لجنة وفقًا للزيادات  الثماني، ثم زيدت اللجان 
اأداء  التطوير  و�شمل  ال�شورى،  مجل�ض  اأع�شاء  على  طــراأت  التي 
اللجان، واأ�شلوب درا�شة الأنظمة واللوائح، التي كانت تعر�ض على 
مادة  مادة  الالئحة  اأو  النظام  مناق�شة  تحول من  فقد  المجل�ض، 
اإلى درا�شتها ف�شاًل ف�شاًل بهدف الت�شريع في وتيرة الأداء. و�شمل 
التطوير والإجازات التي تمنح لأع�شاء مجل�ض ال�شورى، ففي بدايات 
عمل المجل�ض كان رئي�ض المجل�ض يمنح الإجازة لمن يطلبها بعد 
التاأكد من عدم تاأثيرها في الن�شاب في جل�شات المجل�ض، اإلى اأن 
اأ�شبحت الإجازات جماعية ولمدة 45 يومًا اإلى جانب اإجازة عيد 
الأ�شبوعية،  الجل�شات  عدد  حتى  الأ�شحى.  عيد  واإجازة  الفطر، 
التطوير، وا�شتقر الآن على يومي الأحد  وتوقيت الجل�شات �شمله 
والثنين من ال�شاعة التا�شعة حتى الواحدة ظهرًا، وتم ال�شتفادة 
من وقت بعد الظهيرة، حيث اأ�شبحت اأغلب اللجان تعقد جل�شاتها 
مهامهم  ق�شاء  الأع�شاء  و�شع  في  اأ�شبح  وبهذا  الوقت،  هذا  في 
والتزاماتهم الأخرى في بقية اأيام الأ�شبوع، وقد وجد هذا التنظيم 
الجديد ارتياحًا لدى اأع�شاء مجل�ض ال�شورى ما يوؤمل اأن ينعك�ض 

اإيجابيًا على خدمة اأعمال المجل�ض.



256

 الحكومة والشعب
في السعودية

الم�ساركة الن�سائية:

اأي:  الن�شائية،  للم�شاركة  الفعلية  البداية  1420هـ  عام  �شهد 
بعد �شت �شنوات من ت�شكيل اأول مجل�ض لل�شورى في ثوبه الجديد. 
بم�شروع  اآنــذاك  البنات  تعليم  رئا�شة  تقدمت  عندما  ذلك  جاء 
ي�شتهدف تنظيم توظيف المراأة، ودرا�شة م�شروع التقاعد المبكر 
لها، فارتاأى المجل�ض �شرورة م�شاركة الن�شاء في المناق�شة، فتم 
الخدمة  ووزارة  البنات،  تعليم  يمثلن  ن�شائية  ت�شكيل مجموعات 
المدنية، اإ�شافة اإلى بع�ض الم�شتفيدات من هذا الم�شروع. وتمت 
المناق�شات مع اأع�شاء المجل�ض عبر ال�شبكة التلفزيونية المغلقة، 
في  الن�شائية  للم�شاركة  الباب  لفتح  �شببًا  البداية  هذه  وكانت 
ق�شايا اأخرى كم�شكالت المهور، والمبالغة في  تكاليف الزواج، 
كما اأعدت ال�شرفات المطلة على قاعة المجل�ض لح�شور ال�شيدات 
المناق�شات العامة المختلفة للمجل�ض. جاء هذا القرار متزامنًا 
مع الوقت الذي �شجلت فيه المراأة ح�شورًا مميزًا في اأوجه الحياة 
الجتماعية الأخرى في البالد. وقد ا�شتمرت م�شاركة المراأة في 
الق�شايا التي تعر�ض على مجل�ض ال�شورى، ل �شيما ما كان منها 
الأمر على  الأ�شرة والطفل ونحوهما. وظل  ب�شوؤون  ال�شلة  وثيق 
هذا النحو اإلى اأن توج في الجل�شة الفتتاحية لأعمال المجل�ض في 
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اأواخر عام 2011م، بالكلمة الملكية بمنح المراأة ع�شوية كاملة 
اأقرانها من الرجال للم�شاركة  في مجل�ض ال�شورى، �شاأنها �شاأن 
في كل ما يعر�ض على المجل�ض وما يتخذ من قرارات. وقد قوبل 
هذا االأمر بارتياح بالغ في مختلف االأو�ساط الن�سائية والرجالية، 
الوقت  في  ال�شرب،  خارج  التغريد  تعودوا  ممن  القلة  با�شتثناء 
الذي راأت االأو�ساط الن�سائية هذا االأمر موؤ�سرًا في غاية االأهمية، 
وجاء متقاربًا زمنيًا مع ما اأعلنه وزير ال�شوؤون البلدية والقروية 
بدءًا  البلدية،  المجال�ض  انتخابات  في  الن�شائية  الم�شاركة  عن 
من الدوة القادمة للمجل�ض. وفي هذا ال�شياق لبد من الإ�شارة 
ونائبة  الجامعات،  لإحــدى  مديرة  الآن  ت�شارك  المراأة  اأن  اإلى 
لوزير التربية والتعليم، وتتبواأ وظائف حكومية في وزارة التربية 
والتعليم، ووزارة ال�شحة، وفي وزارة ال�شوؤون الجتماعية، واأتيح 
ال�شلك  في  وظائف  في  الأخيرة  ال�شنوات  في  العمل  فر�ض  لها 
العامة، وت�شارك في انتخابات  الدبلوما�شي، وفي ال�شتخبارات 
وفي  الثقافية،  والأندية  بالمملكة،  وال�شناعية  التجارية  الغرف 

القطاع الخا�ض كالبنوك، وتقنية المعلومات وغير ذلك.

الختيارات من اأع�ساء مجل�س ال�سورى:

نظرًا لالهتمام الكبير باأن يكون اأع�شاء مجل�ض ال�شورى من 
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بين اأ�شحاب الكفاءة العالية والخبرة والخت�شا�ض، وما اأتاحه 
والتنظيمية  ال�شت�شارية  المهام  ممار�شة  من  المجل�ض  لهم 
الإداريــيــن،  القادة  لتدريب  مركزًا  يعد  ال�شورى  مجل�ض  فــاإن 
الأولى  الدورة  المدة منذ  وتخريج كثيرين منهم، فقد �شجلت 
اأع�شاء  عام 1414هـ حتى الدورة الحالية اختيارات لعدد من 
هيئات  ورئا�شة  وزاريــة،  لمنا�شب  اختيروا  ال�شورى،  مجل�ض 
عامة، و�شفراء، ومراكز قيادية في الدولة، ويتكرر النظر اإلى 
اأع�شاء مجل�ض ال�شورى حين البحث لختيار القادة من بينهم 

لأحد المراكز المرموقة في الدولة.

اآراء في تطوير مجل�س ال�سورى:

تمهيد: 

دائــرة  لتو�شيع  اأ�شلوب  هي  ال�شورى  اأن  التاأكيد  من  بد  ل 
�شنع القرار، ي�شارك فيه اأهل الحل والعقد بهدي من ال�شريعة 
الم�شلحة  يحقق  �شائب  قــرار  اإلــى  الو�شول  بهدف  ال�شمحة؛ 
ال�شورى:  فقه  كتابه  في  ال�شاوي  توفيق  الدكتور  ويوؤكد  العامة. 
)على الأمة لكي ت�شمن �شالحية القرارات وعدالتها اأن ت�شتر�شد 
بهدي ال�شريعة وقيمها التي تعطي هذه القرارات م�شمونًا عادًل 
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و�شالحًا يحقق لها النجاح والتقدم والنماء()1(. 
ولعل من نافلة القول اأن اأي تطوير ل بد واأن يكون متما�شيًا 
في  بها  المعمول  والأنظمة  الإ�ــشــالم،  في  ال�شورى  ر�شالة  مع 
المملكة، المنبثقة من الكتاب وال�شنة، ولقد ن�شت المادة 44 

من النظام الأ�شا�شي للحكم على ما يلي:
تتكون ال�شلطات في الدولة من:

1- ال�شلطة الق�شائية.

2- ال�شلطة التنفيذية.
3- ال�شلطة التنظيمية.

النظام  لهذا  وفقًا  وظائفها  اأداء  في  ال�شلطات  هذه  وتتعاون 
وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه ال�شلطات )2(. وفي هذا 
ال�شدد ي�شير الدكتور عبدالعزيز النعيم اإلى اأن المق�شود »بهذا 
النظام« هنا هو النظام الأ�شا�شي للحكم، واأن »غيره من الأنظمة« 
الم�شار اإليها في الن�ض هي نظام مجل�ض ال�شورى، ونظام مجل�ض 
الوزراء. وحين نرجع اإلى نظام مجل�ض ال�شورى نجد المادة )15( 
تن�ض في الفقرة )ب( على درا�شة الأنظمة واللوائح والمعاهدات 

)1( ال�شاوي، توفيق )فقه ال�شورى وال�شت�شارة(، دار الوفاء، م�شر 1421هـ، �ض 40.
)2( النظام الأ�شا�شي للحكم )املادة 44(.
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وفي  ب�شاأنها،  يراه  ما  واقتراح  والمتيازات  الدولية  والتفاقيات 
دور  تــوؤكــدان  الفقرتان  هــاتــان  الأنــظــمــة.  تف�شير  )ج(  الفقرة 
المجل�ض التنظيمي، فدرا�شة الأنظمة وتف�شيرها من اأهم الأدلة 
التي توؤكد دور المجل�ض التنظيمي، كما ا�شتدل د. النعيم بالمادة 
)18( من نظام مجل�ض ال�شورى التي تن�ض على ما يلي: ت�شدر 
وتعدل  والمتيازات  الدولية  والتفاقيات  والمعاهدات  الأنظمة 
بموجب مرا�شيم ملكية، بعد درا�شتها من مجل�ض ال�شورى(، واإن 

هذا دليل اآخر قوي يوؤكد دور مجل�ض ال�شورى التنظيمي.
اأردت بهذا التمهيد التاأكيد اأن دور مجل�ض ال�شورى تنظيمي 
اأ�شا�شًا ل ا�شت�شاريًا فقط، واأن هذا الدور التنظيمي وال�شت�شاري 

منبثق من هدي ال�شريعة.

تطوير مجل�س ال�سورى كما يراه بع�س اأع�سائه:

اأع�شاء مجل�ض ال�شورى ممن  اأن ثمانية من  اإلى  اأ�شير بدءًا 
اأم�شوا ثالث دورات متالحقة، قد اأ�شهموا في اإبداء تجاربهم 
في مجل�ض ال�شورى، وقد تمخ�ض عن هذا اإ�شدار كتاب بعنوان: 
اطلعت  كما  تحديثه)1(.  تجربة  في  ــراءة  ق ال�شورى،  مجل�ض 

)1( تحرير عبدالرحمن ال�شبيلي، الطبعة الأولى، الريا�ض، مطبعة ال�شفير 1429 -2008.
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على ما تف�شل به الزميل �شدقه فا�شل عن بع�ض ما دونه من 
مالحظات ت�شتهدف الم�شاهمة في التطوير، ف�شاًل عما يتخلل 
اأع�شاء  من  بع�ض  مع  خمي�ض  يــوم  كل  في  الأ�شبوعي  اللقاء 
مجل�ض ال�شورى القدامى، عن عر�ض تجارب �شابقة ومقترحات 
لتح�شين فعالية اأداء المجل�ض، واأغلبية الزمالء ينتابهم �شعور 
الأولى عام  الدورة  في  ت�شكيله  منذ  المجل�ض  اأداء  اأن  م�شترك 
1994م حتى الآن، قد �شهد تطورًا ملمو�شًا في مختلف مجالت 
عمله - واإن جاء هذا التطور تدريجيًا -. وقد �شبق اأن األمحت 
في �شفحات �شابقة اإلى ذلك، ومع هذا فاإن معظهم واأنا منهم 
يحدوهم الأمل في �شرعة الح�شم في كثير من �شبل التطوير في 

الآداء في �شوؤون مجل�ض ال�شورى ويمكن اإيجازها فيما يلي:
1- على ال�شعيد الإعالمي: بعد التكتم والتحفظ الإعالمي 
الذي �شاد جل�شات المجل�ض في الدورة الأولى، �شهدت الدورة 
الثانية للمجل�ض انفتاحًا على و�شائل الإعالم، واأ�شبح التلفزيون 
ال�شعودي )القناة الأولى( يبث مقتطفات من جل�شات المجل�ض 
يومي الخمي�ض والجمعة، وبع�ض ال�شحف تقدم ملخ�شًا لما دار 
في جل�شات المجل�ض، هذا الأمر لقي ا�شتح�شان المواطنين؛ لأنه 
والمجل�ض.  المواطن  بين  ال�شروري  التوا�شل  من  قدرًا  يحقق 
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جل�شات  وقائع  نقل  المنا�شب  من  فلعل  التقارب  يــزداد  ولكي 
كان  مــا  اإل  يحجب  ول  مبا�شرة،  الــهــواء  على  حية  المجل�ض 
ي�شتدعي الأمر حجبه عند ال�شرورة الق�شوى؛ وهذا يقربنا اإلى 

ال�شورة المثلى الماأمولة.
2- يتفق كثير من المراقبين بمن فيهم اأع�شاء مجل�ض ال�شورى 
األقي في  الذي  ال�شهير  الملكي  الخطاب  اأن  والقدامى،  الجدد 
مجل�ض ال�شورى 1424هـ - 2003م، والذي يعد اإعالنًا عن مرحلة 
المكا�شب  من  هو  ال�شيا�شي،  لالإ�شالح  والنهج  العهد  جديدة 
البارزة لتحقيق الدعم المعنوي لتحديث اأعمال مجل�ض ال�شورى 
وتطويرها، وتم تعديل مادتين من مواد نظامه. تخت�ض الأولى 
منهما بتو�شيح م�شار الختالف بين مجل�ض ال�شورى والوزراء، 
بينما اخت�شت  المرجعية،  ال�شورى في  بما يرجح كفة مجل�ض 
الم�شتجدات،  النظر في  بتو�شيع �شالحية المجل�ض في  الثانية 
وفيما يرغب بحثه من اأمور. وعلى الرغم مما اأ�شير اإليه اآنفًا، 
وبعد مرور ت�شعة اأعوام على التعديل، تولد ال�شعور لدى الغالبية 
اأن هذا الأمر لم ي�شتثمر كثيرًا بالقدر الذي يتنا�شب والحر�ض 
المبذول لإ�شدارهما، والماأمول التو�شع فيهما، لتحقيق المزيد 

من المكا�شب التي يتطلع اإليها المواطنون من المجل�ض.
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الفقرة  المادة )15(  تتيح  الحكومة:  اأداء  الرقابة على   -3
اأداء  على  لالطالع  مدخاًل  ال�شورى  مجل�ض  نظام  من  )د( 
الجهات الحكومية، التي تر�شل تقاريرها ال�شنوية اإلى المجل�ض، 
ومناق�شتهم.  الم�شوؤولين  لدعوة  المجل�ض  منه  يدخل  ومنفذًا 
يمنحه  ما  ال�شورى  مجل�ض  نظام  في  يوجد  ل  اأنه  المعلوم  من 
�شالحية الرقابة على اأداء ال�شلطة التنفيذية، كاإقرار ميزانية 
الدولة على �شبيل المثال، اإل اأن المادة )15( الم�شار اإليها اآنفًا 
الوزراء  التو�شع في فهمها، وتم ا�شتدعاء عدد كبير من  جرى 
والمخت�شين لمناق�شة اأداء جهاتهم، ومناق�شة اأع�شاء المجل�ض 
مع الم�شوؤولين عن اأوجه الق�شور والمعوقات، اإن وجدت، وو�شائل 
العامة  الميزانية  م�شروع  يعر�ض  اأن  والموؤمل  الآداء.  تطوير 
للدولة على مجل�ض ال�شورى، وكذلك عر�ض الح�شاب الختامي 
لمراجعته والتعرف اإلى الكيفية التي تنفذ بها الميزانية العامة 

لإبداء الراأي ب�شاأنها.
المجل�ض،  في  الن�شائية  الم�شاركة  عن  الحديث  �شبق   -4
والتدرج الذي �شحب هذا الأمر اإلى اأن اأعلن الملك عبداهلل بن 
المجل�ض عن  باأع�شاء  ال�شنوي  لقائه  في  بعد  فيما  عبدالعزيز 
�شرورة تمثيل المراأة ع�شوًا دائمًا في مجل�ض ال�شورى، اعترافًا 
اأن مثلت  بدورها وحقها في الم�شاركة في الحياة العامة، بعد 
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المملكة بنجاح في المحافل الدولية. ويرى بع�شهم اأن ت�شتقطع 
ن�شبة مئوية لها ل تقل عن ثلث المقاعد المخ�ش�شة لع�شوية 
مجل�ض ال�شورى، في الوقت الذي تحفظ فيه بع�شهم وارتاأى اأن 
يتم التدرج في هذا ال�شاأن، اإل اأن الترحيب بالم�شاركة الن�شائية 
في المجل�ض كان وا�شعًا. وقد ظهر ذلك بو�شوح في اأعقاب كلمة 

الملك التي اأ�شير اإليها اآنفًا.
5- المطالبة بمنح المجل�ض �شالحية المبادرة اإلى بحث اأي 
اأمر يكون متعلقًا بم�شالح المواطنين والبالد، وعدم تقييده بما 
يحال اإليه، والحر�ض على تو�شيع مواد النظام، كالمادة )23( 

المعدلة على �شبيل المثال وغيرها.
6- المطالبة باأن يتم مبداأ اإقرار انتخاب مجل�ض ال�شورى في 
دوراته المقبلة، وهناك �شبه اإجماع بين اأع�شاء المجال�ض باأن 
يقر المبداأ لن�شف اأع�شاء المجل�ض فقط، والم�شي في التعيين 
الجتماعي  الــتــوازن  حفظ  على  والحر�ض  الآخـــر،  للن�شف 

لمختلف فئات المجتمع.
7- يتطلع كثير من الم�شوؤولين والمواطنين بمختلف فئاتهم 
ال�شيا�شي  نظامنا  في  الرحى«  »قطب  المجل�ض  ي�شبح  اأن  اإلى 
ملتزمة  تنظيمية  �شلطة  اإلى  التدريجي  تحويله  ال�شعودي، عبر 
ال�شيا�شات،  واإجازة  القوانين،  و�شع  من  يمكنها  بما  وموجهة، 
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عبر القرارات الملزمة، وتر�شيد القرارات والتفاقات ومراقبة 
التنفيذ ومتابعته.

8- في ال�شاأن التنظيمي للمجل�ض: 
ــيــن  الإداري حــاجــة  عــن  الأعــ�ــشــاء  مــن  كثيرة  تو�شيات  اأ- 
التدريب  من  المزيد  اإلــى  ال�شكرتارية  �شيما  ل  المجل�ض،  في 
عاليًا  ت��دري��ب��ًا  م��درب��ة  ك���وادر  هناك  تكون  واأن  واالن�����س��ب��اط، 

لم�شاعدة الأع�شاء على القيام بمهامهم بفعالية اأكثر واأدق.
ب- تو�شيات اأخرى تتعلق بمزيد من العناية بجدول الأعمال 
واإقرار المو�شوعات التي تناق�ض في الجل�شة التي تليه عند نهاية 
الجل�شة  على  بالم�شادقة  لي�ض  الجل�شات  تبداأ  واأن  جل�شة  كل 
الما�شية فقط، واإنما باإقرار المو�شوعات في جدول الأعمال. 
اأن  ينبغي  التي  المختلفة  اللجان  تو�شيات  في  الحال  وكذلك 
هو  بما  المتعلقة  ومرئياتها  تو�شياتها  على  اهتمامها  ت�شب 
مطروح عليها، حيث لوحظ التركيز في الن�شو�ض والبنود في 

�شوء ما قدم لها من نظم ولوائح.
في  ـــرارات  ق مــن  يتخذ  مــا  تفعيل  اإلــى  الأعــ�ــشــاء  يتطلع   - ج 
المجل�ض، ومتابعة ما يتخذ من اإجراءات من المقام ال�شامي، �شواء 
بالموافقة، اأو الحفظ، اأو الرف�ض؛ وذلك لإحاطة الأع�شاء بما تم، 

وبهدف ال�شتفادة من تلك المرئيات اأو التو�شيات فيما بعد.
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التطوير في مجال الرقابة

�أ. د. عبد�لرحمن بن �إبر�هيم �لحميد *

مقدمة:

اأ�شا�شية،  وظائف  اأربع  من  ال�شليمة  الفعالة  الإدارة  تتكون 
هي التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. ومن دون نظام 
الخطط  اأن  من  التحقق  القرار  متخذ  ي�شتطيع  ل  كفوؤ،  رقابي 
قدمها،  التي  والتوجيهات  �شنها،  التي  والأنظمة  ر�شمها،  التي 
وتختلف  المرجوة منها.  الأهداف  واأنها تحقق  التزامها،   يتم 

)�شابقًا(،  المحا�شبة  ق�شم  رئي�ض  �شعود  الملك  والمراجعة جامعة  المحا�شبة  اأ�شتاذ   *
)دورتين(  القانونيين  للمحا�شبين  ال�شعودية  الهيئة  اإدارة  مجل�ض  في  ع�شوًا  عمل 
المالية،  الأوراق  ولجنة  بالهيئة  الختبارات  لجنة  و  المحا�شبة  معايير  للجنة  ورئي�شًا 
للجنة  ورئي�شًا  بالريا�ض،  وال�شناعية  التجارية  الغرفة  ال�شتثمار  للجنة  وع�شوًا 
ال�شتئنافية الزكوية ال�شريبية في وزارة التجارة، ع�شو في عدد من لجان المراجعة 
مجالت  في  من�شورة  علميًا  بحثًا  و18  موؤلفات  عدة  وله  �شعودية.  م�شاهمة  ل�شركات 

محلية واإقليمية وعالمية. )ال�شعودية(.
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حجم  باختالف  تعقيدها  ودرجــة  الرقابة  اأنظمة  متطلبات 
الكيان وطبيعته، الذي ي�شمله نظام الرقابة. ول �شك اأن اإدارة 
يتطلب  ال�شعودية  العربية  كالمملكة  دولة  بحجم  �شخم  كيان 
الحكومية  الجهات  من  كثير  فيه  ت�شاهم  قويًا،  رقابيًا  نظامًا 

وغير الحكومية، بل والمجتمع ال�شعودي ككل.
عبداهلل  الملك  ال�شريفين  الحرمين  خــادم  من  واإدراكــــًا 
العربية  المملكة  في  الرقابة  لأهمية  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اأنظمة  تطوير  اإلى  تهدف  اأطلق عدة مبادرات  فقد  ال�شعودية، 
وتعزيز  الف�شاد،  ومكافحة  المملكة،  في  واأجهزتها  الرقابة 

النزاهة وال�شفافية. ومن تلك المبادرات ما ياأتي:
قرار مجل�ض الوزراء رقم 235 وتاريخ 1425/08/20هـ الذي 	•

كلف ديوان المراقبة العامة بدرا�شة تطوير النظام المحا�شبي 
المحا�شبة  حــقــول  فــي  الــتــطــورات  يــواكــب  بما  الحكومي، 
والمراجعة، ويوفر لأجهزة الدولة البيانات المالية الدقيقة 
المرافق  وممتلكات  الأ�شول  قيم  عن  الموثوقة  والمعلومات 
الم�شتهدفة  تلك  وخا�شة  القت�شادي،  الطابع  ذات  العامة 
تطوير  حول  متكاملة  درا�شة  اإعــداد  تم  وقد  بالتخ�شي�ض. 
النقدي  الأ�شا�ض  وتحويله من  الحكومي  المحا�شبي  النظام 



270

 الحكومة والشعب
في السعودية

اإلى اأ�شا�ض ال�شتحقاق؛ لكي يكون قادرًا على توفير معلومات 
اأداء  لتطوير  ا�شتخدامها  من  القرار  متخذ  تمكن  اأف�شل، 
اأداء  من  الرقابية  الأجــهــزة  وتمكن  الحكومية،  الأجــهــزة 
اأعمالها على الوجه ال�شحيح، اإل اأن هذا الأمر ما زال قيد 

الدرا�شة.
وتاريخ 1425/08/20هــــ 	• رقــم 235  الـــوزراء  قــرار مجل�ض 

نف�شه الذي ن�ض اأي�شًا على اإن�شاء وحدات للرقابة الداخلية 
لتوفير  وذلك  العامة،  والموؤ�ش�شات  الحكومية  الأجهزة  في 
العام  للمال  الوقائية  والحماية  الذاتية  الرقابة  مقومات 
في  الأداء  كفاءة  رفع  في  والإ�شهام  ا�شتخداماته،  وتر�شيد 

الأجهزة الحكومية.
الذي 	• 1431/05/26هـــــ  وتاريخ  اأ/66  رقم  ال�شامي  الأمــر 

اأن تقوم هيئة الخبراء بمجل�ض الوزراء بالعمل على  ت�شمن 
والمتابعة  الرقابة  وال�شبط ووحدات  الرقابة  اأنظمة  تطوير 
الداخلية، بما يمكنها من اأداء مهماتها المناطة بها، والقيام 
بدرا�شة لك�شف مواطن الخلل وال�شعف في النظم والأجهزة 
تحقيق  على  قـــادرة  لتكون  تطويرها؛  لغر�ض  الــرقــابــيــة؛ 

الأهداف المرجوة منها.
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الأمر ال�شامي رقم اأ/65 وتاريخ 1432/04/13هـ القا�شي 	•
باإن�شاء الهيئة الوطنية لمكافحة الف�شاد. 

عام 	• في  المالية  ال�شوق  هيئة  اإن�شاء  فاإن  ذلك  اإلى  واإ�شافة 
1424هـ )2003م( كان له اأثر كبير في فر�ض الرقابة على 
والمخالفات  التالعب  والحد من  ال�شعودية،  المالية  ال�شوق 

في ذلك ال�شوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين. 
اإيجابيًا في الثقافة الرقابية لدى  كما ت�شهد المملكة تحوًل 
المبادرات  بع�ض  ظهور  ذلــك  دلئــل  ومــن  المدني،  المجتمع 
والنزاهة  ال�شفافية  تعزيز  اإلــى  تهدف  التي  الحكومية،  غير 
القدوة  »�شعفة  مبادرة  المبادرات  تلك  ومن  عليها.  والت�شجيع 
في  والنزاهة  وال�شفافية  الإف�شاح  على  ت�شجع  التي  الح�شنة«، 
المملكة العربية ال�شعودية، وفق الإ�شتراتيجية الوطنية لحماية 
موؤ�ش�شات  دور  على  ن�شت  التي  الف�شاد،  ومكافحة  النزاهة 
في  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  حماية  في  المدني  المجتمع 
من  الإ�شتراتيجية  هذه  احتوته  ما  وتحقيق  والتثقيف،  التوعية 
ال�شامية على  الموافقة  واآليات. وقد �شدرت  واأهداف  مقا�شد 
وتاريخ  برقم 2278/ م ب  اأن�شطتها  الموؤ�ش�شة ومزاولة  اإن�شاء 
1431/12/22هـــ، كما تم الترخي�ض لها طبقًا لأحكام لئحة 
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اإلــى  الموؤ�ش�شة  وتــهــدف  الخيرية.  والموؤ�ش�شات  الجمعيات 
المجتمع من  في  وتاأ�شيلها  والنزاهة  ال�شفافية  مبادئ  تر�شيخ 
خالل ن�شر ثقافة ال�شفافية والنزاهة والعدالة، عن طريق منح 
التي  والعامة،  الخا�شة  للكيانات  والدروع  وال�شهادات  الجوائز 
تتمتع بم�شتوى محدد من ال�شفافية والنزاهة، واإبرازها لجعلها 
قدوة ي�شتفيد الآخرون من تجربتها، اإ�شافة اإلى عمل البحوث 
والتاأهيل  والتدريب  الموؤ�س�سة  ن�ساط  مجاالت  في  والدرا�سات 
وتقديم الم�شورة، واإقامة الندوات والمحا�شرات وور�ض العمل 

لتحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة.
اإلى تقديم نبذة مخت�شرة عن الو�شع  ويهدف هذا المقال 
ال�شعودية،  العربية  المملكة  في  الراهن  الحكومي  الرقابي 
وت�شور عن الو�شع الماأمول، ومن ثم تقديم بع�ض المقترحات 

للتطوير.

الو�سع الراهن:

العربية  المملكة  في  الحكومي  الرقابي  الدور  ممار�شة  تتم 
ال�شعودية ب�شكل اأ�شا�شي عن طريق الجهات الآتية:

على 	• ال�شابقة  الرقابة  دور  تمار�ض  التي  المالية،  وزارة 
ال�شرف عن طريق ممثليها الماليين في الجهات الحكومية 
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المختلفة. وت�شرف وزارة المالية على اإعداد الميزانية العامة 
اإعداد  تتولى  كما  تنفيذها.  ومراقبة  ومناق�شتها،  للدولة، 
الح�شابات ال�شهرية لالأجهزة الحكومية والح�شاب الختامي 
للدولة، وتقوم بالتاأكد من تنفيذ اأحكام قواعد الم�شتودعات 

الحكومية واإجراءاتها. 
هيئة الرقابة والتحقيق، التي تمار�ض الرقابة على الأجهزة 	•

الحكومية والتحقيق في جرائم الختال�ض والر�شوة والتزوير 
ونحوها، والدعاء بخ�شو�شها اأمام ديوان المظالم. وتهدف 
الجهاز  في  الإداري  الأداء  ح�شن  من  التحقق  اإلــى  الهيئة 
الحكومي والموؤ�ش�شات العامة وتطبيق الأنظمة. وقد تاأ�ش�شت 
لرئي�ض  تتبع  وهــي  1391هــــ،  عــام  والتحقيق  الرقابة  هيئة 

مجل�ض الوزراء.
العليا، 	• الرقابة  جهاز  يمثل  الذي  العامة،  المراقبة  ديــوان 

ويقوم بدور الرقابة الالحقة على الأجهزة الحكومية. ويقوم 
الديوان بالتحقق من اأن جميع اإيرادات الدولة وم�شتحقاتها 
م�شروفاتها  كافة  واأن  للنظام،  وفقًا  ذمتها  في  اأدخلت  قد 
للنظم  وطبقًا  ال�شنوية،  الميزانية  لأحكام  وفقًا  تمت  قد 
واللوائح النافذة. كما يهدف الديوان اإلى التاأكد من تطبيق 
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والتحقق  ومالءمتها،  وكفايتها  والح�شابية  المالية  الأنظمة 
في  ت�شتعمل  والثابتة  المنقولة  الدولة  اأمــوال  جميع  اأن  من 
الأغرا�ض التي خ�ش�شت من اأجلها. وقد تم اإن�شاء الديوان 

عام 1391هـ، وهو يتبع لرئي�ض مجل�ض الوزراء.
�شعبة المباحث الإدارية، التي تخت�ض بعمليات التحري فيما 	•

يخ�ض جرائم الر�شوة، و�شبط المتهمين في هذه الجرائم، 
وقد  معهم.  للتحقيق  المخت�شة  الجهات  ــى  اإل واإحالتهم 
تاأ�ش�شت �شعبة المباحث الإدارية عام 1400هـ، وهي ترتبط 

اإداريًا وفنيًا بالمباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية.
اإدارات المتابعة والمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية 	•

عام  فــي  ـــوزراء  ال مجل�ض  مــن  قــرار  �شدر  وقــد  المختلفة. 
1425هـ بتاأ�شي�ض وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز 
حكومي وموؤ�ش�شة عامة، يرتبط رئي�شها بالم�شوؤول الأول في 
والحماية  الذاتية  الرقابة  مقومات  لتوفير  وذلك  الجهاز، 
في  والإ�شهام  ا�شتخداماته،  وتر�شيد  العام،  للمال  الوقائية 

رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.
الهيئة الوطنية لمكافحة الف�شاد، التي تم اإن�شاوؤها حديثًا في 	•

عام 1432هـ لغر�ض الم�شاهمة في حماية النزاهة، وتعزيز 
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وهي  والإداري،  المالي  الف�شاد  ومكافحة  ال�شفافية،  مبداأ 
تتبع خادم الحرمين ال�شريفين مبا�شرة.

الأجــهــزة  عمل  على  الرقابة  وجــهــات  الأنظمة  تعدد  ومــع 
دول  بين  متقدمة  مرتبة  تحتل  ل  المملكة  اأن  اإل  الحكومية، 
في  المملكة  احتلت  اإذ  وال�شفافية،  النزاهة  حيث  من  العالم 
الف�شاد  ال�شابعة والخم�شين على موؤ�شر  المرتبة  العام 2011م 
في القطاع الحكومي، ال�شادر عن منظمة ال�شفافية الدولية. 
الرقابي،  النظام  ق�شور  حالت  من  عددًا  المملكة  عانت  كما 
اأبرزها  ياأتي من  �شيئة  نتائج  اإلى  الأحيان  بع�ض  اأدت في  التي 
كارثة �شيول جدة. وقد اأحدثت هذه الكارثة حالة من ال�شدمة 
الحرمين  بخادم  حدا  ما  ال�شعودي،  المجتمع  لدى  والذهول 
الكارثة،  هذه  في  للتحقيق  عليا  لجنة  ت�شكيل  اإلــى  ال�شريفين 
تمهيدًا لمعاقبة المت�شببين فيها، وكذلك اإن�شاء هيئة لمكافحة 
اأوجه  لدرا�شة  الوزراء  الخبراء بمجل�ض  وتكليف هيئة  الف�شاد، 
على  والعمل  الحالية،  الرقابية  والأجهزة  النظم  في  الق�شور 

تطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
اإن تعدد الجهات والأنظمة الرقابية يعطي دللة وا�شحة على 
م لأهمية الرقابة، وحر�شه على تفعيل دورها في  اإدراك الُمنظِّ
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تطوير اأداء الجهات الحكومية، ومكافحة الف�شاد فيها. ول �شك 
اأن المنظومة الرقابية الحالية قد حققت كثيرًا من النجاحات، 
وتمكنت في كثير من الأحيان من القيام بدور بارز في مكافحة 
بع�ض حالت الف�شاد. ومع ذلك فاإن القرارات ال�شامية الأخيرة 
توؤكد اإدراك القيادة في المملكة العربية ال�شعودية لوجود بع�ض 
مواطن الخلل في المنظومة الرقابية الحالية. ويمكن تلخي�ض 

بع�ض اأهم اأوجه ق�شور تلك المنظومة فيما ياأتي: 
 عدم ا�شتقاللية اأجهزة الرقابة عن ال�شلطة التنفيذية، اإذ اإن 	•

جميع تلك الأجهزة الرقابية تابعة لجهات حكومية اأخرى. 
تداخل عمل الأجهزة الرقابية بع�شها في بع�ض، حيث نجد 	•

على �شبيل المثال اأن بع�ض المهام المناطة بديوان المراقبة 
الأمر  وهذا  والتحقيق.  الرقابة  بهيئة  اأي�شًا  مناطة  العامة، 
واإما حدوث  الآخر،  اتكال كل جهاز على  اإلى  اإما  يوؤدي  قد 
اأو ت�شتت الم�شوؤولية بينها  ت�شارب بين عمل تلك الأجهزة، 

في حال وجود تق�شير في العمل.
الجهات 	• في  الداخلية  المراجعة  اإدارات  دور  تفعيل  عدم 

مجل�ض  من  قرار  وجود  فمع  المطلوب.  بال�شكل  الحكومية 
الوزراء باإن�شاء وحدات للمراجعة الداخلية، اإل اأن هذا الأمر 
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لم يفعل بال�شكل الكافي بعد. 
الأجهزة 	• لدى  الداخلية  واللوائح  الأنظمة  و�شعف  التقادم 

المحا�شبي  النظام  ذلــك  ومــن  الرقابة.  محل  الحكومية 
ول  النقدي،  الأ�شا�ض  على  يرتكز  الذي  الحالي،  الحكومي 
ي�شتطيع توفير معلومات كافية تمكن من المتابعة وتقويم اأداء 
الجهات الحكومية بال�شكل الأمثل، اإذ اإن النظام المحا�شبي 
الحكومي الحالي يركز فقط في متابعة العتمادات ونفقات 
الأ�شول  كافية عن  يوفر معلومات  ول  الحكومية،  الميزانية 

واللتزامات والكفاءة في اأداء الأعمال. 
والموظفين 	• القياديين  لبع�ض  والمهنية  الكفاءة  �شعف 

ونق�ض  تدريبهم،  ونق�ض  الرقابية،  الأجهزة  في  العاملين 
عددهم وعدم تخ�ش�ض بع�شهم، اإ�شافة اإلى عدم وجود اآلية 
منا�شبة لتقويم اأدائهم، ومكافاأة المح�شن منهم، ومحا�شبة 

المق�شر. 
عدم ا�شتفادة معظم الجهات الحكومية من الو�شائل التقنية 	•

الجهات  ا�شتفادة  عدم  وكذلك  اأعمالها،  اأداء  في  الحديثة 
بعمل  القيام  على  لم�شاعدتها  الو�شائل  تلك  من  الرقابية 

رقابي فعال.
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على 	• العقوبات  فر�ض  اآلية  في  النظر  ــادة  اإع اإلــى  الحاجة 
المخالفين. اإن اأي نظام رقابي فعال ل بد واأن يكون محكمًا 
والكت�شاف،  المنع،  هي:  اأ�شا�شية  مراحل  ثالث  في  وقويًا 
والمعالجة، اإذ ل بد من توافر اآليات تمنع اأو تحد من وجود 
اإن  المخالفات  تلك  ك�شف  ت�شتطيع  واآلــيــات  المخالفات، 
وقعت، واآليات تمكن من فر�ض العقوبات الرادعة المنا�شبة 
في  عــام  �شعور  وجــود  اإن  المخالفات.  تلك  مرتكبي  على 
المجتمع باأن بع�ض المخالفات تمر من دون عقاب �شارم، 
قد ي�شجع الآخرين من �شعاف النفو�ض على تكرار مثل تلك 

المخالفات؛  لعدم وجود رادع كاف لهم.
الحكومية، 	• الأجهزة  في  وال�شفافية  الإف�شاح  م�شتوى  تدني 

عن  مف�شلة  دوريــة  تقارير  ن�شر  اأو  اإ�شدار  عدم  ذلك  ومن 
عمل تلك الأجهزة.

بالم�شاءلة 	• تقوم  م�شتقلة  موؤ�ش�شاتية  �شلطة  وجــود  عــدم 
والمحا�شبة. 

عدم وجود دور وا�شح وممنهج لم�شاركة ال�شحافة وو�شائل 	•
الأجهزة  اأداء  على  الرقابة  في  ككل  والمجتمع  الإعــالم 
ال�شحفية  الأخــبــار  وجــل  الف�شاد،  ومكافحة  الحكومية 
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الإفــ�ــشــاح  نق�ض  ب�شبب  الإ�ــشــاعــة،  على  يعتمد  حــالــيــًا 
وال�شفافية وعدم توافر المعلومة ال�شحيحة من م�شادرها 

الأ�شا�شية.  

الو�سع الماأمول:

تتجه اإرادة قيادة المملكة العربية ال�شعودية، وعلى راأ�شها 
خادم الحرمين ال�شريفين ومعه ال�شعب ال�شعودي الكريم، نحو 
تطوير العمل الحكومي القائم، واإيجاد بيئة ت�شودها النزاهة 
كفاءة  وذات  فعالة  رقابية  بمنظومة  مدعومة  وال�شفافية، 
وال�شفافية  النزاهة  باأن  القناعة  من  انطالقًا  وذلك  عالية، 
والعدل هي من الركائز الأ�شا�شية للدين الإ�شالمي الحنيف، 
اأن  هو  الجميع  من  والماأمول  المملكة.  د�شتور  يمثل  الــذي 
دوليًا  متقدمة  مرتبة  القريب  الم�شتقبل  في  المملكة  تتبواأ 
بين الدول الأقل ف�شادًا في القطاع الحكومي، كما يظهرها 
موؤ�شر الف�شاد ال�شادر عن منظمة ال�شفافية الدولية ونحوه 

من الموؤ�شرات. 
ي�شمى  عامًا  اإطــارًا  الدولية  ال�شفافية  منظمة  اأ�شدرت  لقد 
ت�شاهم  اأعمدة  عدة  على  يقوم  الذي  الوطني«  النزاهة  »نظام 
معًا في تحقيق النزاهة وال�شفافية والم�شاءلة في اأي دولة. وقد 
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تم ت�شوير ذلك النظام واأعمدته في ال�شكل الآتي:

الم�شدر: الموقع الإلكتروني لمنظمة ال�شفافية العالمية
)Transparency International( 

�ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية
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�سيادة 
�لقانون �لرفاهية

الف�شاد  �شد  حماية  الفعال  الوطني  النزاهة  نظام  ويوفر 
ول  اأ�شكالها.  ب�شتى  والمخالفات  ال�شلطة  ا�شتخدام  و�شوء 
�شيادة  في ظله  تتحقق  بل  على ذلك فح�شب،  اآثــاره  تقت�شر 
والتنمية  والرفاهية  والم�شاواة  بالعدل  وال�شعور  القانون 
ال�شتثمارات  وجلب  الإبـــداع  على  والت�شجيع  الم�شتدامة، 
الأجنبية، وغير ذلك من الآثار الإيجابية المهمة على المدى 
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النزاهة  نظام  يكون  ولكي  والطويل.  والمتو�شط  الق�شير 
اأن يكون كل عمود من اأعمدته المبينة  الوطني فعاًل فال بد 
في ال�شكل الم�شار اإليه قويًا ومالئمًا وقائمًا بدوره على الوجه 

المطلوب.

المقترحات:

لكي ت�شل المملكة اإلى الو�شع الماأمول بتوافر نظام نزاهة 
التالية  المقترحات  فاإن  ناجحة،  رقابية  وطني فعال ومنظومة 

يمكن اأن ت�شاهم في الو�شول اإلى ذلك الهدف: 
الثالث: 	• ال�شلطات  من  �شلطة  كل  لــدور  الدقيق  التحديد 

لتحقيق  والق�شائية،  والتنفيذية،  )التنظيمية(،  الت�شريعية 
.)check and balance( التوازن بينها

دعم مجل�ض ال�شورى بعدد كاف من الأع�شاء الممثلين لكل 	•
�شرائح المجتمع. 

الحرمين 	• بــخــادم  مبا�شرة  العليا  الــرقــابــة  اأجــهــزة  ــط  رب
ال�شريفين، ب�شفته ملك المملكة العربية ال�شعودية، اأو ربطها 

بال�شلطة الت�شريعية مبا�شرة بدًل من ال�شلطة التنفيذية.
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تمكين ال�شلطة الت�شريعية من م�شاءلة الم�شوؤولين في ال�شلطة 	•
التنفيذية. 

تطوير اآليات فر�ض العقوبات على المخالفين ممن ي�شيئون 	•
والتاأكد  �شخ�شية،  م�شالح  لتحقيق  منا�شبهم  ا�شتخدام 
ويتم  ورادعــة  وكافية  منا�شبة  المفرو�شة  العقوبات  اأن  من 
وذلك  ا�شتثناء،  دون  من  المخالفين  جميع  على  تطبيقها 

تنفيذًا لالإرادة الملكية. 
على 	• الرقابة  في  الإعـــالم  وو�شائل  ال�شحافة  دور  تفعيل 

ال�شلطة  لكونها  الف�شاد  ومكافحة  الحكومية  الأجهزة  اأداء 
الرابعة.  

تمكن 	•  )whistle blowing( للتبليغ  وا�شحة  اآلية  خلق 
من  عــام  ب�شكل  والمواطنين  الحكومية  الجهات  موظفي 
التبليغ عن المخالفات الحقيقية التي يكت�شفونها من دون اأن 

يخ�شوا من عواقب ذلك.
ت�شجيع موؤ�ش�شات المجتمع المدني على الم�شاهمة في تعزيز 	•

ال�شفافية والنزاهة ودعم المبادرات التي تتم بهذا التجاه.



283

 الحكومة والشعب
في السعودية

ت�شجيع القطاع الخا�ض على تبني �شيا�شات، واآليات تهدف 	•
اإلى مكافحة الف�شاد، وتعزيز النزاهة وال�شفافية، ومن ذلك 
ما يتعلق بتعامالت القطاع الخا�ض مع القطاع الحكومي، اأو 

حتى التعامالت التي تتم داخل القطاع الخا�ض نف�شه.
في 	• وال�شفافية  الإف�شاح  تحقيق  تكفل  وا�شحة  اآليات  خلق 

مف�شلة  دورية  تقارير  ن�شر  ذلك  ومن  الحكومية،  الأجهزة 
عن اأداء تلك الأجهزة.

والزدواجية 	• التداخل  لمنع  الرقابية  الأجهزة  هيكلة  اإعادة 
في اأعمالها. 

تفعيل دور اإدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية 	•
الأنظمة  وكذلك  والكفوؤة،  المتخ�ش�شة  بالكوادر  وتزويدها 

المالئمة لم�شاعدتها على تحقيق اأهدافها.
الأجهزة 	• لدى  الداخلية  واللوائح  الأنظمة  وتقوية  التحديث 

الحكومية محل الرقابة. ومن ذلك تطوير النظام المحا�شبي 
وتحويله اإلى اأ�شا�ض ال�شتحقاق، بدًل من الأ�شا�ض النقدي؛ 
ليتمكن من توفير معلومات كافية عن الأ�شول واللتزامات 
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والكفاءة في اأداء الأعمال. 
الرقابية 	• الأجهزة  في  الأكفاء  والموظفين  القياديين  تعيين 

وتدريبهم، وتطبيق �شيا�شات فعالة لتقويم الأداء والمكافاآت 
والجزاءات. 

الجهات 	• عمل  في  الحديثة  التقنية  الو�شائل  من  ال�شتفادة 
الحكومية والأجهزة الرقابية المختلفة.

قبل  من  قوية  �شيا�شية  اإرادة  هناك  اأن  فيه،  �شك  ل  ومما 
لتطوير  ال�شعودية؛  والحكومة  ال�شريفين  الحرمين  خــادم 
الرقابة المالية والإدارية على اأداء مختلف الأجهزة الحكومية، 
وذلك انطالقًا من د�شتور المملكة العربية ال�شعودية، المبني 
في  �شباقة  كانت  التي  الإ�شالمية،  ال�شريعة  على  كلي  ب�شكل 
من  الرغم  وعلى  والم�شاواة.  والعدل  النزاهة  ركائز  تر�شيخ 
اإل اأن كثيرًا  اأوجه الق�شور التي تم ا�شتعرا�ض اأهمها اأعاله، 
اأ�شا�شيًا  ذراعـــًا  ــت  زال ومــا  كانت  الحكومية،  الأجــهــزة  مــن 
للنه�شة التي تعي�شها المملكة على جميع الأ�شعدة القت�شادية 
تم  التي  المقترحات  فــاإن  ذلــك،  ومع  وغيرها.  والجتماعية 
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اأوجه  تالفي  على  اهلل  باإذن  �شت�شاعد  منها  بع�ض  ا�شتعرا�ض 
الق�شور في المنظومة الرقابية، كما اأنها �شت�شب مبا�شرة في 
نماء القت�شاد ال�شعودي، وذلك بالتوازي مع تحقيق اأهداف 

الرفاهية والعدل والم�شاواة في المجتمع.
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التطوير في مجال الفتيا

�أ.د. عبد�لوهاب بن �إبر�هيم �أبو �سليمان *

الفتيا، والفتوى، والإفتاء، األفاظ متقاربة، معناها في اللغة 
واحد، وهو بيان الحكم، اأو اإظهار الأمر الم�شكل على الم�شتفتي، 

وتو�شيحه، فهي الجواب عما ي�شكل من الأحكام. 
اأن  اإل  م�شتعمل،  �شحيح  ف�شيح  كالهما  والفتوى  والفتيا 
في  تداوًل  واأكثر  ا�شتعماًل،  واأعرق  لفظًا،  اأف�شح  لفظ )فتيا( 

الأحاديث النبوية، والمعاجم اللغوية من لفظ فتوى.

اأ�شتاذ الفقه والدرا�شات الإ�شالمية بجامعة اأم القرى بمكة المكرمة، ع�شو هيئة كبار   *
الفقهي بمنظمة  المجمع  ال�شعودية منذ 1413هـ، ع�شو  العربية  المملكة  العلماء في 
الموؤتمر العالم الإ�شالمي، وع�شو المجمع الفقهي برابطة العالم الإ�شالمي، وع�شو 
عدد من المجاميع والمراكز والموؤ�ش�شات ال�شرعية والعلمية داخل المملكة وخارجها، 
له موؤلفات في درا�شات التاريخ والعقائد وبحوث علمية في الفقه الإ�شالمي، وغيرها. 

)ال�شعودية(.
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الإفتاء في ال�شطالح: هو الإخبار بحكم اهلل تعالى عن دليل 
�شرعي، في واقعة من الواقعات لمن ا�شتفتى فيه.

قال اأحمد بن حمدان الحنبلي:
المفتي: هو المخبر بحكم اهلل تعالى لمعرفته بدليله)1(.

بع�ض  فيها  تعريفات  )الإفــتــاء(  المعا�شرين  بع�ض  عــرف 
الإ�شافات، والتقييدات، ولكنها ل تتعار�ض مع المعنى ال�شابق 

منها:
بمقت�شى  دينية  م�شاألة  عــن  تعالى  اهلل  بحكم  ــار  »الإخــب
الأدلة ال�شرعية لمن �شاأل عنه في اأمر نازل، على جهة العموم 

وال�شمول، ل على وجه الإلزام«)2(.
ومفارقتها  الفتيا،  خ�شائ�ض  التعريف  نهاية  في  اأدخل  قد 

عن الق�شاء، فاإن حكم القا�شي ملزم ولي�ض كذلك الإفتاء.
الإفتاء من اأهم المنا�شب ال�شرعية في المجتمع الإ�شالمي، 
الما�شية،  دللته  له  واجتماعية،  �شرعية،  اأهمية  من  له  لما 

والحا�شرة، والم�شتقبلية وانعكا�شاته.

)1( انظر: ق�شم الإفتاء بدائرة الأوقاف الإ�شالمية بدبي، الطبعة الأولى، )دبي، مطبعة 
البيان، عام 1418هـ / 1997م(، ج1، �ض 11.

الإفتاء،  ومناهج  المفتى  ر�شم  في  الم�شباح  اأحمد،  الدين  كمال  الرا�شدي، محمد   )2(
الطبعة الأولى )بيروت: دار اإحياء التراث العربي، عام 1425هـ /2005م(، �ض 19.
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عن  �شيء  كل  وقبل  اأوًل  تنبئ  للفتوى:  �ل�سرعية  �ل��دلل��ة 
ا�شتيعاب  حيث  مــن  الفتيا،  ب�شوؤون  القائمين  فكر  م�شتوى 
المعا�ض  الواقع  على  واإ�شقاطها  وفهمها،  الدينية،  الن�شو�ض 
يخ�ض  وفيما  ال�شرعية،  المقا�شد  ومراعاتهم  تامة،  بكفاءة 
المكلفين، وبتمام امتالكهم اأدوات الجتهاد)1(، مع التفهم لواقع 
الع�شر، واإدراك تام للنواحي الجتماعية، كما اأن للفتيا دللتها 

على ما يتحلى به المفتون من مرونة فكرية، و�شعة اأفق.
وا�شتيعابها  الأدوات،  تلك  المفتي  امتالك  قدر  على 
عدم  اأن  كما  اإيــجــابــًا،  المجتمع  على  نتائجها  تنعك�ض 

اكتمالها فيه تنعك�ض على المجتمع �شلبًا.
�أما �لدللة �لجتماعية للفتوى: فهي مفتاح التعريف على 
بتعاليم  تم�شكها  مدى  وبيان  وت�شرفاتها،  المجتمعات  �شلوك 
ال�شرع الحنيف، والتزامها القيم الجتماعية، وال�شلوكية، والنظم 

)1( قد عددت كتب اأ�شول الفقه واأدوات الجتهاد تحت عنوان )الجتهاد( وقد األفت كتب 
م�شتقلة في )المفتي والم�شتفتي( من اأهمها كتاب: )اأدب المفتي والم�شتفتي( لأبي عمرو 
الكتب  تبعًا في معظم  الفتيا  ال�شالح، وكتب عن  الدين بن  تقي  عثمان بن عبدالرحمن 
الفقهية، من اأهمها  كتاب )اإعالم الموقعين عن رب العالمين( ل�شم�ض الدين اأبي عبداهلل 
محمد بن اأبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، وقد اأ�شبع الدار�شون المحدثون الكتابة في 

هذا المو�شوع في �شوء ما ا�شتجد من اأمور.
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المرعية خالل الع�شور الما�شية، والحا�شرة، وعالقة اأفرادها 
بع�سهم مع بع�ش، وهي اأي�سًا مقيا�ش الن�ساط الح�ساري اليومي، 
والتجاهات الجماعية، والفردية للمجتمع، ومدى تجاوبها لما 

ي�شتجد في مجتمعاتها المعا�شرة لها، وتطورها.
كل ما ير�شد في مدونات الفتاوى من اأحداث ونوازل، وما 
يوقع عليها من اأحكام �شرعية، يعد مراآة حقيقية للواقع الديني، 
انغالق،  اأو  اأفــق،  و�شعة  تفتح،  من  والح�شاري  والجتماعي، 
و�شيق في الفكر، للع�شر الذي دونت فيه، فهي مجال خ�شب 

للدرا�شات الجتماعية.
الــبــعــيــد، والــقــريــب  الــمــا�ــشــي  الــ�ــشــالــح فــي  ال�شلف  تـــرك 
على  المدونة  الفتاوى  من  نفي�شًا  �شخمًا  تراثًا  الأمــة  لأجيال 
اختالف البلدان، والمذاهب الإ�شالمية، هي مجال للدرا�شات 
الوقت  في  وهي  المجتمع،  عليه  كان  بما  ناطقة  الجتماعية، 

نف�شه عنوان ما يتمتع به الفقهاء من اجتهاد، و�شعة اأفق.
فهي »�شجل ناطق باآراء اأ�شحابها، واجتهاداتهم، واأ�شاليبهم 
في فهم الفقه الإ�شالمي العام والخا�ض، واإحاطتهم بالروايات، 
فهي  الم�شكالت،  نحو  وتوجههم  الخالفات،  على  واإ�شرافهم 
قمة  اإلى  ال�شعود  و�شر  الدين،  في  الفقه  ُلباُب  التحقيق  على 
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الجتهاد، ت�شور الناحية العملية التطبيقية من الفقه، وتظهر 
نتائج القواعد الأ�شولية، والفقهية، والأحكام المقررة، ومدى 
الحوادث  وقــوع  عند  المعتبرة،  العامة  الم�شلحة  مالءمتها 

المتوقعة وغير المتوقعة.
وبالجملة فالفتاوى ب�شكل عام تمثل الحلول العلمية التطبيقية 
في النوازل الحادثة، ومن هنا يظهر الفرق وا�شحًا بين الفقه 
العملية  والفتاوى  الفقهية،  الكتب  بطون  في  المدون  النظري 
التي لحظت الأحوال الجتماعية، وال�شيا�شية، وراعت الأعراف 
والزمان،  العادات،  بتغير  تتغير  الفتاوى  لأن  ذلك  والعادات، 

والأمكنة)1(، اإذا ما كانت علة الحكم مناطة بها.
ودللتها  الــفــتــاوى،  خ�شائ�ض  مــن  تقدم  مــا  اإلــى  ي�شاف 
ال�شرعية والجتماعية، والح�شارية اأن الفتاوى ال�شابقة المدونة 
تزود الفقيه بتجارب المجتهدين ال�شابقين، وتنير له الطريق 
لما ينبغي اأن يتحراه من القواعد، والمفاهيم، وما يتجنبه من 
محاذير لخرق ما هو محل اإجماع الفقهاء، والتنبه لما هو محور 
خالف لتحرير محل النزاع، تلك هي جدوى الفتاوى ال�شرعية 

المدونة لالأجيال المقبلة.

)1(  فتاوى �شرعية، دائرة الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية بدبي، ج1، �ض16.
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اإعادة الفتاوى القديمة:

ي�سيء  الحا�شر،  الوقت  في  الفتاوى  م�شاكل  اإحــدى  هــذه 
فتاوى  و�إع��ادة  بتكر�ر،  �لإ�سامية  لل�سريعة  �لمفتين  بع�س 
�لمتقدمين، وتنزيلها على نو�زل �لع�سر �لحا�سر، دون مبالة 
و�لأح��و�ل، وتطور  و�لمكان،  و�لزمان،  �لأ�سخا�س،  باختاف 
الإ�شالمي،  الدين  روح  عن  انحراف  هــذا  اأن  ل�شك  �ل��ع��ل��وم، 
واإ�شاءة للفقه، والفقهاء المتقدمين، وقد عابه، ونعاه الفقهاء 

المتقدمون اأنف�شهم في غير مو�شع.
الأ�شا�ض الذي تبنى عليه �شحة الفتيا، وتحقق �شدقها، اأنها 

تمثل الفترة التي قيلت فيها.
عبداهلل محمد  اأبي  الدين  �شم�ض  للعالمة  بديعة  مقالة  في 
بن اأبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية في هذا الخ�شو�ض 

يقول:
فاألِغْه،  �شقط  ومهما  فاعتبره،  العرف  في  تجدد  )فمهما 
ول تْجَمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل اإذا جاءك 
بلدك،  عرف  على  ُتجزه  فال  ي�شتفتيك  اإقليمك  غير  من  رجل 
والجمود  الوا�شح،  الحق  هو  فهذا  قالوا  كتبك،  في  والمذكور 
بمقا�شد علماء  الدين، وجهل  اأبدًا �شالل في  المنقولت  على 
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الم�شلمين، وال�شلف الما�شين()1(.
يتحرى  اأن  وحديثهم،  قديمهم  الفقهاء،  اأو�شى جميع  بهذا 
المفتي عرف البالد وتقاليدها، والزمن الذي قيلت فيه، فال 
تكون الفتيا �شحيحة، �شادقة ما لم يراع المفتي عادات البالد 

واأعرافها، والأمكنة، والزمان.
قد قرر العالمة ابن القيم النتائج ال�شيئة عن الفتيا، التي ل 
يراعى فيها اختالف الأ�شخا�ض، والأوطان، والمجتمعات بقوله:
)ومن �أفتى �لنا�س بمجرد �لمنقول في �لكتب على �ختاف 
عرفهم، وعو�ئدهم، و�أزمنتهم و�أمكنتهم، و�أحو�لهم، وقر�ئن 
�أحو�لهم فقد �سل، و�أ�سل، وكانت جنايته على �لدين �أعظم 
�ل��ن��ا���س كلهم على �خ��ت��اف ب��اده��م،  ��َب  م��ن جناية م��ن ط��بَّ
ك��ت��اب م��ن كتب  ف��ي  وع��و�ئ��ده��م، و�أزم��ن��ت��ه��م، وطبائعهم بما 
�لطب على �أبد�نهم، بل هذ� �لطبيب �لجاهل، وهذ� �لمفتي 

�لجاهل �أ�سر ما على �أديان �لنا�س، و�أبد�نهم()2(. 
في �شوء ما تقدم يتبين اأن اإ�شالح الفتيا، وتطورها في اأي 
ابن  العالمة  قرره  الذي  المبداأ  هذا  من  ينطلق  اإ�شالمي  بلد 

)1(  ابن القيم، اإعالم الموقعين عن رب العالمين، الطبعة الأولى، حققه محمد محيي 
الدين عبدالحميد )م�شر: مطبعة ال�شعادة، عام 1955/1374م( ج2، �ض89.

)2(  اإعالم الموقعين عن رب العالمين ج3، �ض89.
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تتوافق  فتياهم  تكون  اأن  اأولــى  بلد  كل  فقهاء  اأن  ذلك  القيم؛ 
وحياة المجتمع، لي�شت غريبة عنه في كثير، اأو قليل، هذا هو 
حجر الزاوية، وجوهر التطور، والإ�شالح، خ�شو�شًا اإذا ات�شعت 
م�شاحة البالد، وتباعدت اأجزاوؤها، وتنوعت اأعراف مجتمعاتها 
وح�شارتها،  تمدنها،  درجــة  وتختلف  وحا�شرة،  بادية،  بين 
وعراقتها، كل هذا ينبغي اأن يكون على بال من يق�شد اإ�شالح 
المجتمع ب�شدق، لتن�شجم الفتيا والحياة الجتماعية، فال�شريعة 
ت�شريعاتها  في  وراعــت  العباد،  لم�شلحة  جــاءت  الإ�شالمية 
بين  ويباعد  بال�شالح،  عليهم  يعود  مما  المكلفين،  مقا�شد 
النية،  المجتمع والف�شاد، كل هذا يمكن تحقيقه متى خل�شت 

وتجردت ل�شالح الأمة، بعيدًا عن التحيز، والنغالق.
لذا فاإن مقترحات اإ�شالح مرفق الإفتاء، وتطوره تنبع مما 
تقدم تقريره، وما عرف �شرورة في الفقه الإ�شالمي ملخ�شًا 

في التالي:

مقترحات اإ�سالح الفتيا:

اأمران اإذا �شلحا في المجتمع ا�شتقام لالأمة دينها وحياتها، 
الق�شاء، والإفتاء، خ�ش�ض هذا المو�شوع للفتيا، واإن اإ�شالحه 
لما هو اأولى به، واأحق يحتاج اإلى المعالجة من الجذور، وهو ما 
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تتناوله الفقرات التالية:
الفتيا في الفقه الإ�شالمي، تطبيق عملي للفقه الإ�شالمي، . 1

لذا  واآدابــه،  وقواعده،  اأ�شوله،  له  بذاته،  قائم  علم  وهي 
خ�شه العلماء بالموؤلفات ا�شتقالًل، والبحث فيه تبعًا.

لي�ض كل فقيه ي�شلح لمن�شب الإفتاء، كما اأنه لي�ض المتخرج . 2
في كلية ال�شريعة ق�شم الق�شاء، اأو الفقه �شالحًا بال�شرورة 

لأن يكون مفتيًا.
خا�شة؛ . 3 علمية  خلفية  اإلى  بحاجة  علمي  تخ�ش�ض  الإفتاء 

الكليات  في  م�شتقل  بق�شم  يخ�ض  اأن  اإلى  يحتاج  ثم  فمن 
ال�شرعية في مرحلة التخ�ش�ض على ما يعامل به الق�شاء 

نف�شه.
عنوان . 4 تحت  خا�ض  تخ�ش�ض  ال�شرعية  الكليات  في  ين�شاأ 

)ق�شم الفتيا(.
الإ�شالمي . 5 الفقه  الدار�شون  الطالب  الق�شم  لهذا  يتخير 

كل  خ�شائ�ض  منها  يدركون  متعمقة،  بدرا�شة  المقارن 
في  المجتمع  تخدم  ب�شورة  فتواهم  ت�شدر  حتى  مذهب، 

اأهدافه، وتما�شكه، وتم�شكه بال�شرع.
الإ�شالمي . 6 الفقه  الدار�شون  الطالب  الق�شم  لهذا  يتخير 
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المتفتحون اجتماعيًا.
الممار�شون . 7 الق�شم  لهذا  المدر�شون  يتخير  اأن  يف�شل 

للفتوى.
المو�شوعات، . 8 ح�شب  الدرا�شي  المنهج  يــوزع  اأن  يف�شل 

مثال الفتوى في العبادات، الفتوى في المعامالت المالية، 
الفتوى في الأحوال ال�شخ�شية )النكاح، الطالق، النفقات، 
نواة  هــوؤلء  �شيكون  الخا�ض  التاأهيل  بهذا  اإلــخ.  الدماء( 

للمفتي الموؤهل.
9 . ، الــعــبــادات  الفقه،  فــي  فــروع  لــه  الفتيا  فــي  التخ�ش�ض 

المعامالت، الأحوال ال�شخ�شية، الجنايات، الدماء.
الــفــروع مهم جــدًا . 10 فــي كــل فــرع مــن هــذه  التخ�ش�ض 

لالإجادة، والتمكن من �شبر غورها، وقد ا�شتهر بهذا التنوع 
في الفقه ح�شب الإجادة فيه عدد من ال�شلف، منهم عطاء 
بن رباح، وطاوو�ض رحمهما اهلل تعالى، ا�شتهرا بالفتيا في 
المنا�شك حتى قيل: )فقه المنا�شك فقه المكيين(؛ ولهذا 
المو�شوع  ح�شب  الفتيا  ديــوان  في  للفتيا  فروع  اإيجاد  فاإن 

الفقهي مهم جدًا لمعرفة خ�شو�شيات كل مو�شوع فيها.
لي�ض كل من علم الفقه، ودر�ض العلوم ال�شرعية مخوًل . 11
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لأن يقوم بوظيفة الإفتاء؛ اإذا ل يلزم اأن يكون الفقيه مفتيًا؛ 
يكون  قد  خا�شًا؛  واجتماعيًا  علميًا،  تاأهياًل  لالإفتاء  فــاإن 
موؤهل  غير  ولكنه  وحافظًا،  وخطيبًا،  اإمامًا،  فقيهًا  الفرد 
لالإفتاء، بل تاأهل للتدري�ض، اأو الق�شاء، اأو الإمامة، اأو غير 

ذلك من الخطط. 
بواقعه . 12 ووعيًا  علمًا،  الإفتاء  ق�شم  في  الطالب  اإعــداد 

علمية  دورات  طريق  عــن  يكون  الح�شاري  الجتماعي، 
متخ�ش�شة في �شوؤون الحياة المعا�شرة المختلفة؛ ُيعرف 
ثم  فمن  االجتماعي،  الن�ساط  كثير من  من خالله حقيقة 

يمنح اإجازة الإفتاء.
يتمثل هذا الإعداد ب�شورة وا�شحة في �شيرة الإمامين . 13

مالك بن اأن�ض الأ�شبحي، وتلميذه الإمام محمد بن اإدري�ض 
ال�شافعي، رحمهما اهلل تعالى، لدى بدء ا�شطالعهما بخطة 
الإفتاء، بما يعد اأنموذجًا رفيعًا �شارت عليه الأمة الإ�شالمية 
موؤلفاتهم،  في  العلماء  الحقيقة  هذه  ر�شد  كثيرة،  اأجياًل 
عر�شها العالمة ابن فرحون، فلي�ض كل من اأحب اأن يجل�ض 
اإنه  بل  له،  يحلو  كما  جل�ض  والفتيا  للحديث  الم�شجد  في 
ي�شاور فيه اأهل التخ�ش�ض، المنفتحين على المجتمع، فاإن 



297

 الحكومة والشعب
في السعودية

راأوه اأهاًل لذلك جل�ض، يقول الإمام مالك رحمه اهلل تعالى: 
العلم  اأهل  من  �شيخًا  �شبعون  لي  �شهد  حتى  جل�شت  )وما 
اأني اأهل لذلك()1(، �شمن العالمة محمد النابغة بن عمر 
الغالوي هذا المنهج ال�شوي لمن يطمح اأن يت�شدر لالإفتاء 

في الأبيات التالية:
يتبعونافـــمـــالـــك اأجـــــــــازه �ــشــبــعــون لل�شحب  مــحــنــكــًا 

وقال:
ـــدا ـــه ـــش مـــــــا اأفـــــتـــــيـــــت حـــــتـــــى �

ــخــًا اأنــــنــــي عـــلـــى الـــهـــدى ــي ــش ــون � ــع ــب ــش �
ــــــــــازه الإمــــــــام ـــي اأج ـــع ـــاف ـــش ـــ� وال

غــــــــالم)2( يـــــا  تـــفـــتـــي  اأن  حــــــان  بـــــــ: 
الإمام محمد بن اإدري�ض ال�شافعي رحمه اهلل تعالى )150- 

204هـ(
)�شمع الحديث بمكة على جماعة منهم: �شفيان بن عيينه، 

)1(  ابن فرحون المالكي. الديباج المذهب في معرفة اأعيان علماء المذهب، الطبعة. 
د. تحقيق وتعليق محمد محمد الأحمدي اأبو النور )م�شر: دار التراث للطبع والن�شر. ت: 

د( ج1، �ض102.
)2( نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذهب المالكي، الطبعة الأولى، درا�شة وتحقيق 
وتعليق لخ�شر بن محمد بن قومار )بيروت: دار ابن حزم للطباعة والن�شر والتوزيع، عام 

1430 /2009م(، �ض 171.
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و�شعيد بن �شالم القداح، وم�شلم بن خالد الزنجي فقيه مكة، 
واأذن له في الإفتاء وله دون الع�شرين، وقيل: اإنه اأفتى وهو ابن 
خم�ض ع�شرة �شنة، ثم رحل اإلى المدينة، ولزم بها اإلى الإمام 

مالكًا بن اأن�ض ر�شي اهلل عنه مدة ياأخذ عنه العلم()1(.
المنهج . 14 ي�شمل �شمن  اأن  ينبغي  للمفتي  العلمي  التاأهيل 

الدرا�شي معرفة المذاهب الإ�شالمية، واأ�شول الفقه، واإجادة 
المعاني والأ�شاليب؛  اإدراك  العربية، بما ي�شتطيع به  علوم 

حتى ي�شتطيع التمكن من اإيجاد الحلول المنا�شبة.
لما اأنه اأ�شبح الإفتاء خطة من خطط الدولة، وموؤ�ش�شة . 15

ي�شتمل  بحيث  تنظيمها،  تطور  فالواجب  ر�شمية  حكومية 
على منا�شب كثيرة.

المفتي، نائب المفتي، اأمين الفتوى، وعدد من المفتين . 16
وتع�شيدهم  المختلفة،  الــمــذاهــب  فــي  فقهًا  الموؤهلين 
بالم�شت�شارين والخبراء لال�شتعانة بهم في درا�شة النوازل 

لين والكتبة. والوقائع، اإ�شافة اإلى الم�شجِّ

في  الثمين  العقد  المكي  الح�شني  اأحمد  بن  محمد  التقي  الطيب  اأبو  الفا�شي.   )1(
تاريخ البلد الأمين )مكة المكرمة: طبع على نفقة محمد �شرور ال�شبان. م�شر: ال�شنة 

المحمدية. عام 1958/1378م( ج1، �ض418.
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المتقدمين من قبل . 17 ا�شتعمال فتاوى  ي�شاء  اأن ل  ينبغي 
من  لأمثالها  الإجابة  باإعادة  وذلك  المعا�شرين،  المفتين 
النوازل، والأحداث وتكرار الحلول لها، مع اختالف الع�شر، 
والظروف الجتماعية، والواقع الح�شاري، فقد تقرر �شرعًا 
اأن لكل زمان، وبلد، فتاواه التي تتفق مع مكان اإ�شدارها، 
وزمانه. لي�ض من ال�شريعة مطلقًا تنزيل فتوى �شابقة على 

بيئة وزمان مختلف متاأخر عنها.
تخ�شي�ض مجل�ض لالإفتاء برئا�شة المفتي العام يتكون . 18

ال�شرعية  ال�شفات  ذوي  المناطق،  مفتي  من  الفقهاء  من 
المعتبرة.

يعين مفتو المناطق لمدة اأربعة اأعوام، ويمدد لهم لفترة . 19
واحدة فقط بناًء على الكفاءة الفقهية، وال�شمعة الدينية، 
وال�سلوك االجتماعي، لينخرط في التجديد الفكري اأجيال 

اأخرى.
الجانب  هذا  تولي  ال�شعودية  العربية  المملكة  حكومة  اإن 
)مو�شوع الفتيا( تطويرًا، وتنظيمًا اأهمية كبيرة، وت�شعى دائمًا 
الخ�شو�ض قرارات  المرفق، وقد �شدر بهذا  اإ�شالح هذا  اإلى 
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دينيًا،  الجادة  نحو  اإ�شالحه  اإلى  تــوؤدي  اأن  �شاأنها  من  مهمة، 
واجتماعيًا، وح�شاريًا وهي موا�شلة الم�شيرة في هذه التجاه، 
وب�شكل  علمية،  اأ�ش�ض  على  المبني  والتطوير  الإ�شالح،  اتجاه 

حثيث.
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الإ�سالح في المجال الجتماعي 
�أ.د.علي بن �إبر�هيم �لنملة *

مدخل:

تنطلق العناية بال�شاأن الجتماعي في المملكة العربية ال�شعودية 
راية  تحت  دت  توحَّ حين  البالد،  عليها  قامت  التي  المبادئ  من 
تحمل كلمة التوحيد »ل اإله اإل اهلل محمد ر�شول اهلل«. وبناًء على 
والتطوير  ال�شتمرار  اأف�شلية  الجتماعي  لل�شاأن  كان  المبداأ  هذا 
اإلــى  م  تق�شَّ اأْن  يمكن  التي  الجتماعية،  الخدمة  مــجــالت  فــي 
مجالين رئي�شين؛ هما: مجال التنمية الجتماعية، ومجال الرعاية 

والمعلومات  المكتبات  تخ�ش�ض  في  والدكتوراه  الماج�شتير  درجتي  على  حا�شل   *
�شعود  بن  الإمام محمد  في جامعة  تدري�ض  هيئة  المتحدة، عمل ع�شو  الوليات  من 
الإ�شالمية، ثم اختير ع�شوا في مجل�ض ال�شورى لثالث دورات ، ثم عين وزيرا للعمل 
وال�شوؤون الجتماعية لمدة خم�ض �شنوات. ع�شو في عدد من اللجان والمراكز العلمية 
والدولية داخل المملكة وخارجها. �شدرت له مجموعة كبيرة من الموؤلفات والمقالت 
العلمية ، وبخا�شة في ال�شت�شراق وق�شايا العالقة بين ال�شرق والغرب. )ال�شعودية(.
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الجتماعية. وكال المجالين نال الق�شط المنا�شب من العناية من 
الحكومة، من خالل اإن�شاء وزارة تعنى بال�شاأن الجتماعي با�شم 

وزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية منذ �شنة 1960م. 
الي من ال�شاأن الجتماعي اإلى ال�شاأن  ل ال�شاأن العمَّ ا تحوَّ    ولمَّ
القت�شادي، راأت الحكومة اأْن ُيفرد هذا ال�شاأن بوزارة م�شتقلَّة 
بالمجال  لُتعنى  العمل،  وزارة  ا�شم  �شنة 2004م، حملت  نهاية 
حقوق  على  المحافظة  من  د  وتتاأكَّ والوافد،  الوطني  الي  العمَّ
العربية  المملكة  في   - اأخــذت  التي  البطالة  وتعالج  ال،  العمَّ
ال�شعودية - بعدين رئي�شين؛ هما: البطالة الهيكلية، والبطالة 
ر  الجتماعية، ولي�ض بال�شرورة البطالة القت�شادية؛ اإذ ل ُيت�شوَّ
وجود بطالة اقت�شادية قائمة على ال�شّح في وجود الوظائف في 
انها  �شكَّ ثلث  بلد  في  »الخا�ض«،  والأهلي  الحكومي  القطاعين 
حا�شًرا  الجتماعي  الهاج�ض  بقي  ولهذا  للعمل.  الوافدين  من 

ة به)1(. الي برغم ا�شتقالل العمل بوزارة خا�شَّ في ال�شاأن العمَّ

معالجة الفقر:

 - الديني  ال�شعودية  العربية  المملكة  ه  توجُّ انعكا�شات  من 

)1(انظر: علي بن اإبراهيم النملة. العمل الجتماعي والخيري في منطقة الخليج العربية: 
يات ـ المواجهة.- الريا�ض: الموؤلِّف، 1431هـ/2010م.-�ض 311. التنظيم ـ التحدِّ
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محمد  اهلل  ر�شول  و�شنة  تعالى  اهلل  كتاب  تحكيم  على  القائم 
بن عبداهلل �، اأْن راعت الدولة العناية بالفقر والفقراء، من 
ته ال�شابعة  خالل النظام الأ�شا�شي للحكم، الذي ن�ضَّ في مادَّ
والع�شرين على الآتي: »تكٌفل الدولة حقَّ المواطن واأ�شرته في 
نظام  وتدعم  وال�شيخوخة،  والعجز  والمر�ض  الطوارئ  حالة 
�شات والأفراد على الإ�شهام  ع الموؤ�شَّ ال�شمان الجتماعي، وت�شجِّ
الرفاه  تحقيق  �شياديًّا  الدولة  ل  وتتحمَّ الخيرية«.  الأعمال  في 
ووقاية  اجتماعية  ورعاية  وتنمية  وتعليم  تربية  من  الجتماعي 

ر ذلك بموجب النظام الأ�شا�شي للحكم.  وعالج، وتوفِّ
وتحقيًقا لذلك تقوم الدولة باإن�شاء الهيئات والم�شالح، وت�شخُّ 
لها مواردها المالية والب�شرية، وت�شع اإ�شتراتيجياٍت وطنيًة للتعاُمل 
ذلك  في  بما  مدرو�شة،  ب�شور  الجتماعية  الخدمات  تقديم  مع 
اإ�شتراتيجية  و�شع النظم )القوانين( واللوائح التنظيمية وو�شع 
وطنية �شنة 2003م؛ لمعالجة الفقر باأ�شاليب غير تقليدية، بحيث 
اإلى الن�شف )50%( بحلول عام 2015م،  تتقلَّ�ض حالت الفقر 

وهو العام الم�شتهدف دوليًّا لتقلي�ض الفقر اإلى الن�شف.

الموارد المالية: 

ر الدولة الموارد المالية التي يتطلَّبها الرفاه الجتماعي،  وتطوِّ
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الأغنياء وتردُّ  توؤخذ من  التي  الزكاة،  من خالل و�شيلة جباية 
على الفقراء، بح�شبان اأنَّ هذا الإجراء في تح�شيل الزكاة يعدُّ 
عنها،  التخلِّي  بالحكومة  يح�شن  ل  التي  ال�شيادية،  الأمور  من 
�شة النقد العربي  ومن خالل اإن�شاء �شندوق خا�ض ملحق بموؤ�شَّ
ال�شعودي )خزينة الدولة( با�شم �شندوق ال�شمان الجتماعي، 
ع على  اأموال الزكاة، التي ُتجبى من الأغنياء ثم توزَّ تودع فيه 
من  د  والتاأكُّ الجتماعي،  البحث  على  تقوم  اآلية  في  الفقراء، 
اأْن تكون من م�شارف هذا  اأو الأ�شرة،  مدى ا�شتحقاق الفرد، 

ال�شندوق. 
قد  ال�شعودية  العربية  المملكة  تكون  قد  و�شيلة  وال�شندوق 
دت به بهذه الآلية. يختلف هذا ال�شندوق من حيث وظيفته  تفرَّ
ال  العمَّ بتقاعد  المعنية  الجتماعية  التاأمينات  مجالت  عن 
ويكاد  وغيرها،  والإ�شابة  العجز  حال  في  المالية،  و�شوؤونهم 
ا بالمملكة العربية ال�شعودية، من منطلق  يكون هذا النهج خا�شًّ
�شيادي – كما مرَّ ذكره - تلتزم الحكومة ر�شميُّا القيام به، ول 
ط في تحقيقه، واإْن قامت في بع�ش الدول االإ�سالمية جهات  تفرِّ
ن�شف حكومية اأو خيرية بهذا الأداء. وهذا الإجراء يدخل في 

مفهوم التنمية الجتماعية.
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ولأنَّ اأداء الزكاة داخل في مفهوم التنمية الجتماعية، فقد 
عملت الهيئات المعنية بال�شاأن الجتماعي على تو�شيع مفهوم 
النقدية  الأمـــوال  دفــع  على  تقت�شر  ل  بحيث  الــزكــاة)1(،  دفــع 
مبا�شرة اإلى الفقير فقط، بل تعمل على م�شروعات ترفع الفقير 
ل - في يوم ما - من حال  من هذه الحال من الفقر اإلى اأْن يتحوَّ
الفقر اإلى حال الغنى، بحيث يدفع هو الزكاة للفقراء، بعد اأْن 

كانت الزكاة ُتدفع له. 
ولذا كان من �شعارات ال�شندوق الوطني الخيري »بنك 
الفقراء« – الذي يعدُّ من مخرجات الإ�شتراتيجة الوطنية 
لمعالجة الفقر - اأنه ي�شاعد الفقير لي�شاعد نف�شه)2(، من 
ي�شاأل  جاء  لفقير   � اهلل  ر�شول  عن  ورد  حديث  منطلق 
فاأ�ًشا ليحتطب ويك�شب من كدِّ يده،  فاأعطاه  الر�شول � 
ويقابله في هذا الحكمة ال�شينية: »ل ُتعطني �شمكًة، بل 

علِّمني كيف اأ�شطاد ال�شمك«.

ة.- بيروت:  )1(انظر: عبدال�شالم الخر�شي. فقه الفقراء والم�شاكين في الكتاب وال�شنَّ
�شة الر�شالة، 1423هـ/2002م.- 534. موؤ�شَّ

)2(انظر: علي بن اإبراهيم النملة. مواجهة الفقر: الم�شكلة وجوانب المعالجة.-الريا�ض: 
 .)90 العربية؛  المجلَّة  ُكتيِّب  39.-)�شل�شلة  �ض  1425هـ/2004م.  العربية،  المجلَّة 

د ال�شغيِّر(. )بال�شتراك مع: اأ. د. �شالح بن محمَّ
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د الموارد المالية لتحقيق الرفاه الجتماعي، فاإ�شافة  وتتعدَّ
اإلى الزكاة، هناك �شعيرة اإ�شالمية وعالمية، تقوم على الأوقاف 
ثابًتا  ا  ماليًّ مورًدا  في جعلها  �شات  والموؤ�شَّ الأفــراد  يرغب  التي 
ال�شعيرة  وهذه  الجتماعية)1(.  الم�شروعات  لتغذية  ا،  وم�شتمرًّ
هي من الم�شتركات الإن�شانية، التي ل يكاد يخلو منها مجتمع، 
وتعدُّ في ثقافتنا الإ�شالمية من ال�شدقات الجارية، التي تبقى 
ع الحياة. ولذا نجد المجتمع ال�شعودي يوليها  للم�شلم بعد اأْن يودِّ
التطوير في  اأنها من  الأوقــاف على  اإلى  وينظر  عناية خا�شة، 

ا)2(. العمل الجتماعي، واأنها ُت�شهم في تطويره اأي�شً

الرعاية الجتماعية:

ومن جوانب الرعاية الجتماعية، التي ت�شطلع بها الحكومة 
الأهلي »الخا�ض« والخيري  القطاعان  ا، وي�شاركها فيها  �شياديًّ
الحكومة  من  وبتفوي�ض  تكاُملية،  م�شاركة  الثالث«،  »القطاع 
ة من  واإ�شراف مبا�شر منها، العنايُة بذوي الحتياجات الخا�شَّ

5.- القاهرة:  )1( انظر: يو�سف القر�ساوي. م�سكلة الفقر وكيف عالجها االإ�سالم.  ط 
مكتبة وهبة، 1406هـ/1986م. �ض 144.

واأثرها  لالأوقاف  الم�شتقبلية  الآفاق  والمجتمع:  الأوقاف  ال�شدحان.  انظر: عبداهلل   )2(
والدرا�شات  للبحوث  في�شل  الملك  مركز  الريا�ض:  وترابطها.-  المجتمعات  تما�شك  في 

الإ�شالمية، 1427هـ/2006م. �ض 89.
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ذوي الإعاقات الج�شدية والفكرية، ومجهولي الأبوين والأيتام، 
من  ين  والم�شنِّ نف�شيًّا،  والناقهين  الأحــداث،  من  والجانحين 
الذكور والإناث، الذين ل اأولَد ول اأهَل اأو اأقارَب اأو عائَل لهم 

يوؤوونهم. 
على  طــراأت  التي  الجتماعية  الحماية  مراكز  اإلــى  اإ�شافة 
وتعاطي  الجتماعية،  التغيُّرات  بحكم   – ال�شعودي  المجتمع 
 - والمواطنات  المواطنين  بع�ض  عند  والخمور  رات  المخدِّ
التعاُمل  ا�شتدعت  بحيث  الظاهرة،  من  قريبة  جعلتها  ب�شورة 

ية من جانبي الوقاية والعالج.  مع هذه الم�شكلة بجدِّ
المعروفة  الإيوائية  الدور  اإقامة  الفئات  بهذه  العنايُة  وتلزم 
دوليًّا، ولي�شت مح�شورة على ال�شاأن الجتماعي ال�شعودي، �شوى 
اأنَّ بع�شها محدود النزلء، مثل دور الم�شنين التي ل تزيد على 
ل عدد نزلئها على ثالث  اثنتي ع�شرة )12( داًرا، ول يزيد معدَّ
مئة وخم�شين )350( نزياًل ونزيلة، ومثل ذلك مراكز الحماية 

الأ�شرية التي ل تزيد على ثماني )8( دور فقط)1(.
وتعمل  الجتماعية،  الرعاية  تواجه  التي  يات  التحدِّ ومــن 

)1( انظر: عبداهلل ال�شدحان. الرعاية الجتماعية في المملكة العربية ال�شعودية: الن�شاأة 
والواقع.- الريا�ض: دارة الملك عبدالعزيز، 1425هـ. �ض 248.
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وتطويرها  ال�شعودي  المجتمع  في  تر�شيخها  على  الحكومة 
اأ�شلوب  باع  واتِّ الإيــواء،  دور  عدد  من  التقلي�ض  اإلى  الميل  هي 
الإيواء  دور  عدد  كثرة  فلي�شت  للدور،  بدياًل  المنزلية  الرعاية 
ًرا اجتماعيًّا ح�شاريًّا، بل اإنَّ العك�ض هو ال�شحيح، فكلَّما  موؤ�شِّ
المقيمين  عدُد  ومن حيث  العدد  - من حيث  الــدور  هذه  قلَّت 
والنزلء فيها - دلَّ ذلك على تراُبط المجتمع، وقلَّة الأمرا�ض 
لمجالت  الإيوائية  الــدور  عدد  يزيد  ل  ولذا  فيه،  الجتماعية 
داًرا  وت�شعين )95(  على خم�ٍض  باأنواعها  الجتماعية  الرعاية 
على م�شتوى البالد. وت�شمل هذه الدور جميع ذوي الحتياجات 

ة من الذكور والإناث. الخا�شَّ

القطاع الثالث »الخيري«:

�شات  ومما يدخل في مفهوم الرعاية الجتماعية قيام موؤ�شَّ
من  الحكومة  به  تقوم  ما  بتكميل  )الخيري(  الثالث  القطاع 
�شات  والموؤ�شَّ الجمعيات  قيام  خالل  من  اجتماعية،  خدمات 
الجمعيات  ـــزداد  ت حيث  �شة،  والمتخ�شِّ ــة  الــعــامَّ الخيرية 
يح�شن  ملحوظة؛  ب�شورة  الجتماعية  الخيرية  �شات  والموؤ�شَّ
خدماتها  اإلى  الحاجة  ازديــاد  بحكم  وزيادتها،  فيها  التركيز 
ب�شكل لفت، مما ينبئ عن زيادة التفات الحكومة لهذا القطاع، 
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والمتابعة  اللوائح  وو�شع  والتنظيم،  بالترخي�ض  له  ودعمها 
ي، الذي ياأخذ اأنماًطا مختلفة كالإعانات ال�شنوية  والدعم المادِّ
عات والأوقاف  والإن�شائية والطارئة، وت�شجيع ال�شدقات والتبرُّ

لها من المواطنين والوافدين. 
الأعــمــال  رجــال  مــن  المو�شرين  ت�شجيع  ــى  اإل اإ�شافة  هــذا 
�شات خيرية خا�شة بهم، لها تنظيمها  وغيرهم على اإن�شاء موؤ�شَّ
الوا�شح، ُتعنى بدعم الم�شروعات الجتماعية، من دون الدخول 
بال�شرورة في تف�شيالت تنفيذية ميدانية تقوم بها الجمعيات 

الخيرية.
حكومًة  ال�شعودي  المجتمع  يواجهها  التي  يات  التحدِّ ومن 
من  ع�شر  الحادي  اأحــداث  اأعقبت  التي  الحملة  تلك  و�شعًبا، 
العمل  في  الحادث  هذا  ــر  اأثَّ حيث  2001م،  �شنة  من  �شبتمبر 
الجتماعي الخيري المحلِّي والعالمي، وذلك من خالل ال�شغط 
والهيئات  الجمعيات  بها  ى  تتغذَّ التي  المالية  الــمــوارد  على 
خوًفا  عات؛  التبرُّ جمع  اأمام  العوائق  بع�ض  فظهرت  الخيرية، 
من اأْن تذهب هذه التبرعات اإلى غير ما يراد لها، فتكون موارد 
درجة  اإلى  فيه  بولغ  قد  التخوُّف  هذا  وكــاأنَّ  الإرهــاب.  لتعزيز 
اأدركت فيه الجهات المعنية اأنه ل بدَّ من عودة الحال اإلى اأف�شل 
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مما كانت عليه في جوانب الموارد المالية، مع بقاء ال�شوابط 
بال�شرر  يعود  بما  عات  التبرُّ ا�شتغالل  �شوء  عدم  ت�شمن  التي 

على المجتمع، وعلى الحكومة، وعلى المجتمع الدولي)1(. 

التنمية الجتماعية:

دة  ومتعدِّ عة  متنوِّ فهي  الجتماعية  التنمية  جــوانــب  ــا  اأم
وهي  الجتماعي،  بال�شاأن  المعنية  الجهة  وكانت  المجالت. 
تنموية  وظائف  تمار�ض  الجتماعية،  وال�شوؤون  العمل  وزارة 
اأْن  تقوم بها الآن بع�ض الجهات الحكومية وربَّما الأهلية، قبل 
والوقاية  التدريب  مجالت  في  بمهماتها  الجهات  تلك  ت�شتاأثر 
والعالج والتطعيمات والتوعية الأ�ْشرية والجتماعية والنف�شية، 
وتفعيل مفهوم الأ�شر المنتجة، ومعالجة الأمرا�ض الجتماعية، 
بع�ض  و�شطحات  والخمور،  رات  الــمــخــدِّ وتعاطي  كالتدخين 
الوافدين، ومن  العاملين  بع�ض  وتجاوزات  وال�شابَّات،  ال�شباب 

بينهم العاملون والعامالت في المنازل. 
حكومية  هيئات  الــمــجــالت  هــذه  مــن  لكثير  اأن�شئت  وحــيــث 

تقديم  الإرهاب/  على  للحرب  بريئة  �شحايا  ال�شلُّومي.  عبداهلل  بن  محمد  انظر:   )1(
�ض  1426هـ/2005م.  الإ�شالمي،  المنتدى  لندن:  الح�شين.-  عبدالرحمن  بن  �شالح 

304.- )�شل�شلة كتاب البيان؛ 63(.
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ة والزراعة، بقيت مجالٌت من التنمية  م�شتقلَّة، كالتعليم وال�شحَّ
يها هيئات اجتماعية  الجتماعية ل�شيقة بال�شاأن الجتماعي، توؤدِّ
ة« وخيرية. ومن ذلك – على �شبيل المثال –  حكومية واأهلية »خا�شَّ
وجود مراكز الأحياء التي تمار�ض اأ�شناًفا من التنمية الجتماعية، 
من  عون  متطوِّ عليها  ويقوم  التنفيذية.  لئحتها  تمليه  ما  بح�شب 

الرجال والن�شاء، وترعى اأن�شطة اجتماعية ممنهجة.
   يقود هذا اإلى عناية الحكومة بظاهرة التطوُّع، التي تعدُّ 
اًل لجهود  ا وحيويًّا مكمِّ رافًدا من روافد الموارد الب�شرية، مهمًّ
خالل  من  وذلــك  الجتماعي)1(،  الرفاه  تحقيق  في  الحكومة 
دة  ت�شجيع الحكومة على اإن�شاء جمعيات وهيئات تطوعية متعدِّ
التي  واللوائح  والنظم  الآليات  اإيجاد  خالل  ومن  الأغــرا�ــض، 
تحكم مفهوم التطوُّع، مع التوكيد اأنه – في المفهوم الإ�شالمي 
يكون  واإنما  النهائية)2(،  لته  مح�شِّ في  اني   مجَّ غير  عمل   -
دنياه  في  ع  المتطوِّ به  يتمتَّع  تعالى،  اهلل  من  اأجــٌر  له  المقابل 

)1( انظر: عبداهلل الخطيب. دور العمل التطوُّعي في تحقيق ال�شالم والأمن الجتماعيين.- 
في: موؤتمر العمل التطوُّعي في الوطن العربي.- الريا�ض: اأكاديمية نايف العربية للعلوم 

الأمنية، 1421هـ/2000م.
الن�شو�ض  �شوء  في  الإ�شالم  في  الخيري  العمل  اأ�شول  القر�شاوي.  يو�شف  انظر:   )2(

والمقا�سد ال�سرعية.- ط 2.- القاهرة: دار ال�شروق، 2008م. �ض 173.
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ع من تقدير اجتماعي،  واآخرته، هذا اإ�شافة اإلى ما يلقاه المتطوِّ
بما  والعتراف  التقدير  �شهادات  خالل  ومن  لذاته،  وتحقيق 

ع من جهود)1(. مه المتطوِّ قدَّ

: التطوير الم�ستمرُّ

من  المزيد  تتطلَّب   – بطبيعتها   – الوظائف  هــذه  جميع 
، بما في ذلك الحر�ض على جودة الخدمات  التطوير الم�شتمرِّ
الجتماعية  التغيُّرات  وبحكم  الإن�شان،  بها  ُي�شتهدف  التي 
الحديثة، بما فيها مجتمع  المجتمعات  تتتالى على جميع  التي 
تواجه  البالد  هذه  اأنَّ  يعني  وهذا  ال�شعودية.  العربية  المملكة 
– مع  تزيد  التي  التطوُّرات  لتواكب هذه  ًدا؛  قويًّا متجدِّ ًيا  تحدِّ
الجتماعية  الخدمات  المزيد من  اإلى  الحاجة  – من  الأ�شف 
المعنية  الهيئات  هذه  في  وجدت  ولذا  والم�شتحدثة.  القائمة 
الوظيفي  الم�شتوى  رفيعة  ٌة  خا�شَّ اأق�شاٌم  الجتماعي  بال�شاأن 

للتطوير والعناية بالجودة.
بتطوير  تعنى  وتنظيمات  هيئات  تقوم  نف�شه  الوقت  وفــي 
الأداء  هذا  ينعك�ض  بحيث  ومعرفيًّا،  وثقافيًّا  ذهنيًّا  المجتمع 

الإ�شالم.-  ميزان  في  التطوُّعي  العمل  الجمل.  عبدالعظيم  محمد  اأحمد  انظر:   )1(
القاهرة: دار ال�شالم، 1430هـ/2009م.�ض 206.
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على ال�شتمرار في تثبيت الأمن وال�شتقرار بجميع مفهوماتهما 
ة والعامة، فتهيئ الحكومة والقطاع الأهلي )الخا�ض(  الخا�شَّ
القطاع  وتت�شارك في ذلك مع  الم�شوؤولية الجتماعية،  تحقيق 
وحدات  التجارية  الغرف  وتن�شئ  والخيري،  »الخا�ض«  الأهلي 
ة بتحقيق الم�شوؤولية الجتماعية، وتعقد الندوات  اإدارية خا�شَّ
– على  اأنه  على  والت�شديد  المفهوم  هذا  لتر�شيخ  واللقاءات؛ 
هو  بل  الجتماعي،  الخيري  للعمل  بدياًل  يحلُّ  ل   - �شرورته 
المجتمع  فئات  م�شاهمة جميع  الدولة  ت�شمن  وبهذا  له)1(.  يكمِّ
في تطوير المجتمع، والرقي به اإلى تحقيق الأمان وال�شتقرار 

ر عنه بالرفاه الجتماعي. والوئام والوفاق المعبَّ

الحوار: 

الدولة  عناية  وفكريًّا  ذهنًيا  المجتمع  تنمية  و�شائل  ومن 
ع�شرية،  ثقافية  اجتماعية  �شرورًة  و�شرورته  الحوار  بمفهوم 
من  الــحــوار  مجالت  �شتَّى  في  الــدخــول  على  الت�شجيع  فجاء 

)1(  انظر: �شالح العامري وطاهر الغالبي. الم�شوؤولية الجتماعية واأخالقيات الأعمال: 
ا: مجلَّة الق�شيم.  ان: دار وائل، 2005م.- 467 �ض. وانظر اأي�شً الأعمال والمجتمع.- عمَّ
والخ�شارة.-  الربح  وح�شابات  المجتمع  خدمة  الجتماعية:  والم�شوؤولية  الخا�ض  القطاع 

الق�شيم.- ع 114 )1428/3هـ - 2007/3م(.- �ض 9 - 10.
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الداخل؛ لتحرير بع�ض الق�شايا الجتماعية والفكرية، وتثبيت 
تهيئ  كما  الدولة.  عليه  تقوم  الذي  العام  النهج  مع  مالءمتها 
د قيام هيئات ُتعنى  الحكومة مجالت الحوار مع الخارج، وتوؤيِّ
بهذا الجانب المهم في ركائز قيام المجتمع ال�شعودي، بحيث 
يكون قادًرا على �شماع وجهات النظر الأخرى، التي ل تتعار�ض 
اها ال�شعب ال�شعودي، ول تكاد  بال�شرورة مع الوجهة التي يتبنَّ
تختلف معه في الغايات واإْن اختلفت الو�شائل، ول بدَّ للو�شائل 

من اأْن تختلف من بيئة اإلى اأخرى.
في  الثقافات،  بين  الم�شتركات  على  الت�شديد  يكثر  ولــذا 
الوقت الذي يكثر فيه توكيد قيام بع�ض الفروقات الثقافية التي 
ل تكاد ت�شغل 5% من مجموع المفهومات الجتماعية والدينية 
ال�شتثناء  مفهوم  اإلــى  التنبُّه  ت�شتدعي  والتي  والثقافية)1(، 
اأنَّ  �شنة 1993م)2(. على  فرن�شا منذ  اإليه  الذي دعت  الثقافي 
اجتماعية  نماذج  تطبيق  دون  تحول  ل  الجتماعية  الفروقات 

داتها.- ط  )1(  انظر: علي بن اإبراهيم النملة. ال�سرق والغرب: منطلقات العالقات ومحدِّ
3.- بيروت: مكتبة بي�شان، 1431هـ/2010م.�ض 352.

ثنائية  الكونية:  مواجهة  في  الثقافي  ال�شتثناء  النملة.  اإبراهيم  بن  علي  انظر:   )2(
الإ�شالمية،  �شعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الريا�ض:  والعولمة.-  الخ�شو�شية 

1431هـ/2010م.�ض 46.
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الثقافية  البيئة  تطويعها  بعد  وفاعلة،  ناجحة  عالمية  وفكرية 
والجتماعية للمملكة العربية ال�شعودية. وهذا ما هو حا�شل.

ع الحكومة المدار�ض في مختلف مراحلها والمراكز     وت�شجِّ
على  الثقافية  و»ال�شالونات«  والأدبية  الجتماعية  والمنتديات 
تر�شيخ مفهوم الحوار بين الأفراد والمجموعات، وتعك�ض ذلك 
ب�شورة منهجية في الف�شول والقاعات الدرا�شية، التي تحر�ض 
تتطلَّبه  ما  اإل  والتلقين،  الإلقاء  اأ�شاليب  من  التقلي�ض  على 
المتون  وحفظ  والتلقين  الإلقاء  على  تقوم  التي  الموادِّ  بع�ض 

»الن�شو�ض«. 
واآدابــه  بالحوار  ا  معنيًّ ا  خا�شًّ مركًزا  الحكومة  واأن�شاأت     
ومقت�شياته، واأجرت عدًدا من الندوات واللقاءات داخل البالد 
وخارجها، ول تزال تقوم بذلك، لتر�شيخ ال�شماع لوجهات النظر 
منهج  على  القائمة  ال�شعودية  النظر  وجهة  وتقديم  الأخــرى، 
�ض على العتدال والمنهج الو�شطي وال�شماحة -  اإ�شالمي موؤ�شَّ
ولي�ض فقط الت�شاُمح كما هو ال�شائع بين النا�ض - في النظر اإلى 

الق�شايا)1(.

)1(  انظر: علي بن اإبراهيم النملة.ِ اإِ�ْشَكاُلية الُم�شطَلِح في الِفكِر الَعَرِبي: ال�شطراب في 
النقل المعا�شر للمفهومات.- بيروت: مكتبة بي�شان، 1431هـ/2009م.�ض 248.
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المراأة ال�سعودية:

عموًما،  الإ�شالمي  بال�شاأن  المهتمين  من  كثير  عادة  جرت 
المراأة  وب�شاأن  ا،  خ�شو�شً الإ�ــشــالم  في  الحقوقي  وبال�شاأن 
، على المقارنة بين الإ�شالم والثقافات  ال�شعودية ب�شورة اأخ�ضَّ
– في جزء منها - على كتاب  الأخــرى، �شواء منها ما قامت 
قامت  ما  اأم  ة،  الغرب خا�شَّ في  والن�شرانية  كاليهودية  ل  منزَّ
هذه  وتــاأتــي  ــة.  عــامَّ والــغــرب  ال�شرق  في  و�شعية  قوانين  على 
في  تاأتي  كما  تاريخية،  مو�شوعات  في  للمقارنة  المحاولت 

مو�شوعات معا�شرة.
الإ�شالم  بين  للمقارنة  ُتخ�شع  التي  الق�شايا  تلك  بين  ومن 
والغرب ما له عالقة بمكانة المراأة بين الإ�شالم والغرب، فيعمد 
المقارنون في �شبيل الرفع من �شاأن المراأة في الإ�شالم – بما 
الغرب،  التهوين من مكانتها في  اإلى  ال�شعودية -  المراأة  فيها 

وبيان ما يعتري معاملتها من �شوء. 
بين  المقارنة  وجاهة  عــدم  توكيد  اإلــى  الطرح  هــذا  ي�شعى 
الإ�شالم والغرب في كثير من الق�شايا، بما فيها ق�شايا المراأة، 
فالإ�شالم ديٌن قابل للتطبيق والممار�شة في الغرب، كما هو قابل 
ع  لذلك في ال�شرق، وبوادر التطبيق بادية في الغرب، بحيث يتوقَّ
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ل مع حلول الن�شف الثاني من  اأْن يكون الإ�شالم هو الدين الأوَّ
العقد الرابع من القرن الخام�ض ع�شر الهجري )1025م(.

والغرب جهٌة غلبت عليها الجغرافيا، ثم انبنت على الجغرافيا 
الزمان  تراعي  و�شعية،  وقوانين  ديانات  من  ثقافٌة هي خليط 
والمكان الذي و�شعت فيه، والنا�ض الذين و�شعت لهم، ول تاأخذ 
في ح�شبانها اختالف المكان والزمان، وما انبنى على الديانات 
اإلى  الموحاة  ن�شو�شها  في  الإن�شان  ل  تدخُّ من  ي�شلم  لم  منها 

الر�شل، من مو�شى، وعي�شى بن مريم، عليهم ال�شالم. 
ال�شابقة  لة  المنزَّ الكتب  ن�شو�ض  في  الب�شري  ل  التدخُّ هذا 
قابليتها  اإبطال  اإلى  ى  اأدَّ والإنجيل  التوراة  من  الكريم  للقراآن 
للتطبيق في مجالت �شتَّى، بما فيها مكانة المراأة في المجتمع، ما 
ى اإلى الهروب من تلك الن�شو�ض، والهجوم عليها من اأتباعها  اأدَّ
اإلحادية  ارات  تيَّ وظهور  تحريفها،  من  مبا�شرة  المنتفعين  غير 

رية »لبرالية« وعلمانية تنبذ الدين ول تقيم له وزًنا. وتحرُّ
ولأن الإ�شالم ينت�شر ب�شورة وا�شحة في ال�شرق والغرب، فاإنه 
اأ�شحين م�شلمات  الغرب  ن�شاء  ن�شبًة من  لأن  المقارنة؛  تنتفي 
ي�شعين الآن من خالل تنظيمات قانونية مجتمعية اإلى تر�شيخ 
اإ�شالمي، ُيدخلها في  مفهوم حقوق المراأة من منظور �شرعي 
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ف عند النظر في  م اهلل به بني اآدم، ول يتوقَّ التكريم الذي كرَّ
نقا�ض طبيعة هذه المراأة، وهل تدخل في �شنف اأن�شاف الآلهة 
الب�شر  اأن�شاف  �شنف  في  تدخل  اأنها  اأم  الأبي�ض(،  )الرجل 
نين، كما هو م�شمون مقولت اإرن�شت رينان.  من الن�شاء والملوَّ
وقد بطلت هذه المقولت ب�شاأن المراأة والإن�شان غير الأبي�ض 
في الغرب، وحلَّت محلَّها الآن �شور جعلت من المراأة �شلعًة في 

ج�شدها وفي روحها. 
وقد يقال في الدعوة اإلى البتعاد عن المقارنة بين المراأة 
لنا  ل عالقة  غربي  �شاأٌن  المراأة  �شاأن  اإن  والغرب،  ال�شرق  في 
الحال  واقع  اأنَّ  اإل  به،   - ال�شعودية  العربية  البيئة  هذه  في   -
لها  م في �شرقه وغربه قد حوَّ اأنَّ و�شع المراأة في العالم المتقدِّ
من  موقعها  الن�شاء عرفت  فئة من  ما عدا  ثانوي،  اإن�شان  اإلى 

المجتمع، ومار�شت دورها الذي اأيقنت اأنها اإنما ُخلقت له. 
المراأة  ومنه   - الم�شلم   المجتمع  في  الــمــراأة  ت�شلم  ولــم 
تنادي  ن�شائنا  بع�ض  فطفقت  البلوى،  هــذه  من   - ال�شعودية 
مفهومات  ومــن  �شرعية،  غير  منطلقات  من  الــمــراأة  بحقوق 
من  جاعلًة  وال�شرق،  الغرب  في  تماَر�ض  »لبرالية«  رية  تحرُّ
النموذج قد و�شل  وكاأنَّ هذا  للمقارنة.  الغربي وجًها  النموذج 
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اإلى مرحلة ُتحتذى، بينما هو اليوم ي�شير في خطِّ نزع الح�شمة 
اأهمية تكوين الأ�شرة، ما  اإلى درجة نفي  عن المراأة تدريجيًّا، 
ي اليوم اإلى »موت الغرب« كما يقول باترك بوكانن في كتابه  يوؤدِّ
ل المواليد في الغرب اليوم  »موت الغرب«)1(، وذلك بنزول معدَّ
عن 1.2، بينما الحدِّ الأدنى لبقائه اقت�شاديًّا وديموجرافيًّا ل 

ل المواليد. ى 2.1 في معدَّ بدَّ اأن يتعدَّ
اأنَّ  يرى  الــذي  ه  التوجُّ اأي:  المقارنة،  في  هان  التوجُّ هــذان 
ه الذي  ُتباع وت�شترى، والتوجُّ اأ�شحت �شلعة  المراأة الغربية قد 
نت من الح�شول على بع�ض حقوقها، كالهما  يرى اأنها قد تمكَّ
غير مو�شوعي، وينظر اإلى هذه الق�شية ب�شورة عاطفية اأكثر 

من نظره لها ب�شورة علمية تخلو من الهوى.
الأ�شلوب  هذا  نبذ  اإلى  الدعوة  اإلى  الطرح  هذا  ي�شعى  ولذا 
في المقارنة، وتوكيد ب�شط ما جاء به الإ�شالم في حقِّ الإن�شان 
ي، و�شعًيا في  ا، احتراًما لذهنية المتلقِّ عموًما، والمراأة خ�شو�شً
الوقت نف�شه اإلى اإقناع اأولئك الذين ابتلوا في فكرهم با�شتخدام 
المراأة �شلعة في معظم مجالت حياتها، ما جعلها تبحث عن 

وغزوات  وموتهم  ان  ال�شكَّ �شيخوخة  اأثر  الغرب:  موت  بوكانن.  ج.  باتريك  انظر:   )1(
بن  راجعه: محمد  ــ  التوبة.  العربية: محمد محمود  اإلى  نقله  ــ  الغرب.  المهاجرين على 

حامد الأحمري. ــ الريا�ض: مكتبة العبيكان، 1425هـ/2005م. ـ �ض  529.
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الخال�ض، فتجده في الإ�شالم فتتبناه اإيماًنا و�شلوًكا.
ر.  والمراأة ال�شعودية اليوم جزء من هذا العالم، تتاأثَّر وتوؤثِّ
ويجانب ال�شواب من يقول اإنها تتاأثَّر فقط، بل هي الآن - مع 
عدد من �شقيقاتها الم�شلمات - تقود حملة �شامتة في المجتمع 
الن�شوي الدولي، تعيد فيه المراأة اإلى �شابق عهدها في اإيمانها 
يتما�شى  بما  لها،  تعالى  اهلل  خلقها  التي  ال�شامية  بوظيفتها 
اأحكام ال�شرع التي ل تقت�شر في تطبيقها على المراأة في  مع 
المجتمع الذي يحكم بالإ�شالم، كما هو مجتمع المملكة العربية 
عات م�شلمة  ال�شعودية، بل اإنه ي�شري اليوم في مجتمعات وتجمُّ

في جهاٍت �شتَّى. 
ب�شاأن  الم�شروع  الحقِّ  هذا  م�شادرة  اإلــى  ي�شعى  الــذي  اإنَّ 
المجتمع  في  ومكانتها  حقوقها  المراأة  ي�شلب  الذي  هو  المراأة 

واإ�شهامها في تنميته.
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