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مقدمة:
�أكثر من �أل��ف و�أربعمائة ع��ام م�ضت على بعثة الإ�سالم،
قدم خاللها للب�شرية ح�ضارة ،ذات غ�ضارة ون�ضارة� ،سعد بها
العالم ردح ًا من الزمن� ،أعني ن�صفها الأول ،الذي ما زالت
تتحدث به الركبان.
ولكن ولأ�سباب متعددة �ضمرت هذه الح�ضارة وخفت �صوتها،
فظن بع�ض النا�س �أنها قد بادت وماتت ،و�أنها �أ�صبحت تاريخ ًا
ال يمكن �أن يعيد نف�سه ،واعتقدوا �أنه البد من بديل ،وال بديل
�أولى من الح�ضارة الغربية التي �ضربت ب�أطنابها �شرق ًا وغرباً،
وملأت دنيا العالم بالفكر المادي ال�صاخب� ،إال �أن ذلك لم
يكن �سوى وهم وقع به ذلك البع�ض� ،أما الحقيقة ف�إن الإ�سالم
ال يزال من الناحية النظرية غ�ض ًا قوياً ،محتفظ ًا بمقوماته،
قاب ًال للتطبيق والتفاعل مع الواقع.
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ولعل �أ�صدق دليل على ذلك «واق��ع الدولة ال�سعودية» التي
ن�ش�أت في منت�صف القرن الثاني ع�شر الهجري وا�ستمرت خالل
القرنين الثالث ع�شر والرابع ع�شر وما زالت �إلى اليوم محتفظة
بمبادئها ومقوماتها ،مع �أخذها ب�أ�سباب الح�ضارة والمدنية
المعا�صرة.
نقدم هذا الأنموذج للقارئ الكريم ،ال لكونه يربطنا بالما�ضي
فح�سب ،بل لأنه ي�ستلهم �أ�صوله ومبادئه من �شريعة ال ين�ضب
معينها ،وال تخلق على مر القرون� ،شريعة «�صيغت �أحكامها -
يقول ليوبولد فاي�س (محمد �أ�سد ت 1992م)  -بحيث ال يتعار�ض
�أح��ده��ا مع الطبيعة الأ�صيلة للإن�سان ،والمطالب الجوهرية
للمجتمع الب�شري في كافة الأزمنة والع�صور» (.)1
وهو �أنموذج ي�ضيف �إل��ى تلك الأ�صالة معا�صرة وحداثة،
تتفاعل مع الواقع ت�أثر ًا وت�أثيراً ،وت�ستفيد من كل م�ستحدث
مفيد .من غير قبول بالتغريب �أو اندماج بالآخر.
�إن��ه �أنموذج يبذل ما �أمكنه من و�سائل االجتهاد في تمثل
الإ�سالم وتجديد مبادئه وح�ضارته ،مع عدم ادعاء الع�صمة �أو
الكمال ،الذي ال ي�ضاف لغير النبيين.
بل �إن التفاوت بين النظرية والتطبيق� ،أمر ما منه بد ،برغم
7

النظام السياسي
للسعودية

واقعية دين الإ�سالم ،القابلة للتطبيق.
لكن الإن�سان بطبعه خطاء ،محدود القدرات ،مهما ت�ضافرت
جهوده.
وح�سب ه��ذا الأن��م��وذج �أن يقوم م�ستوي ًا على �سوقه في
ع�صر م�شحون بالتحديات واال�ضطرابات المادية والإلحادية
والعلمانية والال �أدرية والأهواء الم�سيطرة.
و�أم��ل��ن��ا م��ن قارئنا الكريم �أن يبحث معنا وبمو�ضوعية
ونزاهة عن الحق والحقيقة �أينما كانا ،مهما كثر المعار�ضون
والمخالفون .جاري ًا على �سنة الحياة «الف�أل الح�سن» ولي�س
الت�شا�ؤم �أو النظرة الت�شا�ؤمية القائمة على العداء و�سوء الظن
تجاه الح�ضارة الإ�سالمية ،كما �صورها �صموئيل هنتنجتون في
كتابه (�صراع الح�ضارات).
ونحن حين ن�سوق هذا الأنموذج محاط ًا وممزوج ًا بالفقه
والقانون ،فذلك �إ�شارة �إلى �أن نظام الحكم في الإ�سالم كغيره
من �أنظمة الحكم الأخرى لـه م�ضمون وله �شكل.
ف�أما الم�ضمون فهو الأ�س�س والمبادئ والقيم والت�شريعات التي
يقوم عليها النظام ،والتي تجدها مبثوثة في ثنايا هذه الدرا�سة،
وهذه ثابتة ال تتغير ،مهما تغيرت �أحوال الأمم وعاداتها.
8
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و�أم��ا ال�شكل فهو القوالب والآل��ي��ات والو�سائل التي يتكون
منها النظام ،مثل :العالقة بين ال�سلطات ،والأ�ساليب الإدارية،
وكيفية ال�شورى ،ونحو هذا.
وهذه قابلة للتطوير والتغيير بح�سب الم�صالح ومقت�ضيات
الأحوال.
فدونك عزيزي القارئ هذه الدرا�سة المخت�صرة عن نظام
الحكم في الإ�سالم وتطبيقه المعا�صر في المملكة العربية
ال�سعودية التي نرجو �أن ت�أخذ حيز ًا من اهتمامك وعنايتك.
واهلل الموفق
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تـمـهيـد:
الإ�سالم في �أ�صله اللغوي هو :اال�ست�سالم واالنقياد ،ودين
الإ�سالم هو اال�ست�سالم هلل رب العالمين ،وفق ما ج��اءت به
النبوات والر�ساالت ال�سماوية.
ولذا يتفق الأنبياء عليهم ال�سالم على الأ�صول كلها المتمثلة
بالإيمان بالغيب كله ،والأرك���ان العملية كال�صالة والزكاة،
والقيم الخلقية.
ثم تختلف النبوات بعد ذلك في تف�صيل الت�شريعات.
ودين الإ�سالم الذي نزل على محمد  هو �أوف��ى الأديان
و�أ�شملها.
وج��اءت ال�شهادة بذلك في القر�آن العزيز الذي نزل على
قلب محمد عليه ال�سالم .فقال تعالى{:ال َْي ْو َم َأ ْك َمل ُْت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم
يت ل َُك ُم ا ِإل ْس َال َم ِدي ًنا} (المائدة )3 :ولما
َو َأ ْت َم ْم ُت َعل َْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
قر�أ �أحد اليهود هذه الآي��ة جاء �إلى عمر بن الخطاب خليفة
10
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الم�سلمين ،فقال :يا �أمير الم�ؤمنين� :إنكم ت��ق��ر�ؤون �آي��ة في
كتابكم لو علينا مع�شر اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيداً،
فقال عمر :و�أي �آية؟ قال قولـه{ :ال َْي ْو َم َأ ْك َمل ُْت ل َُك ْم ِدي َن ُك ْم�...إلخ}
فقال عمر :واهلل �إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على ر�سول
اهلل  وال�ساعة التي نزلت فيها على ر�سوله  ع�شية عرفة في
يوم جمعة» متفق عليه (.)2
ومن لوازم هذا الكمال �أن يكون هذا الدين ذا �شمولية مطلقة،
�شمولية الزمان (من بعثة محمد عليه ال�صالة وال�سالم �إلى
قيام ال�ساعة) و�شمولية المكان (في �أي بقعة في هذا العالم).
و�شمولية الإن�سان (ج�سمه وعقله ونف�سه وروح��ه) .و�شمولية
المو�ضوع (�ش�ؤون الدين والدنيا معاً).
ومن هنا ي�سوغ لنا القول ب�أن دين الإ�سالم هو منظومة من
الأحكام والت�شريعات يجمعها عقد واحد؛ فهذا نظام العقيدة
والفكر ،وذاك نظام العبادة ،وذلك نظام المعامالت� ،إ�ضافة
�إل��ى �أنظمة �أخ���رى كنظام الأخ�ل�اق واالج��ت��م��اع ،وال�سيا�سة
والإدارة ..وهلم جرا.
وذلك مما ي�ؤكد �أن الإ�سالم منهج حياة �شامل وكامل.
وقد اعترف بهذه الحقيقة كثير من الم�ست�شرقين ،وهذه
11

النظام السياسي
للسعودية

طائفة من �أقوالهم:
 1ـ يقول الدكتور فتزجرالد« :لي�س الإ�سالم دين ًا فح�سب
ولكنه نظام �سيا�سي �أي�ضاً».
 2ـ ويقول الدكتور �شاخت« :على �أن الإ�سالم يعني �أكثر من
دين� ،إنه يمثل �أي�ض ًا نظريات قانونية و�سيا�سية ،وجملة
القول� :إنه نظام كامل من الثقافة ي�شمل الدين والدولة
معاً».
 3ـ ويقول �سير توما�س �آرنولد« :كان النبي في نف�س الوقت
رئي�س ًا للدين ورئي�س ًا للدولة».
 4ـ ويقول الأ�ستاذ جب« :عندئذ �صار وا�ضح ًا �أن الإ�سالم
لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ،و�إنما ا�ستوجب �إقامة
مجتمع م�ستقل ،لـه �أ�سلوبه المعين في الحكم ،وله قوانينه
و�أنظمته الخا�صة به» (.)3
على �أن محل درا�ستنا هذه هو نظام واحد فقط من تلك
الأنظمة هو :نظام الحكم وال�سيا�سة.
وقبل الدخول في المو�ضوع نطرح بع�ض الت�سا�ؤالت التي
تفر�ض نف�سها في هذا المقام.
 ما حقيقة هذا النظام ؟ وما �شكله ؟ وهل من عالقة بينه12
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وبين الأنظمة ال�سيا�سية المعا�صرة؟
 ما الأ�س�س التي يقوم عليها؟ وم��ا المقا�صد والأه���داف التي ي�سعى ه��ذا النظام �إلىتحقيقها؟
 كيف ن�ش�أ هذا النظام ؟ وهل هو نظريات �صرفة �أم لـهتطبيقات واقعية؟
 ما �سلطات الدولة ؟ وما العالقة بينها؟ ما العالقة بين الحاكم والمحكوم؟ وما حقوق كل منهماوواجباته؟
 هل توجد رقابة على ت�صرفات الدولة ؟ وكيف؟ ما معنى «الحرية» وما حدودها ؟ وما موقع المر�أة في ال�سيا�سة الإ�سالمية ؟كل هذه الت�سا�ؤالت تحاول هذه الدرا�سة �أن تجيب عنها في
�ضوء الن�صو�ص الت�شريعية ،وفي �ضوء التطبيقات المعا�صرة في
المملكة العربية ال�سعودية ،بح�سبانها �أنموذج ًا واقعي ًا لتطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية.
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كل �شيء ي�سمو بنبل مقا�صده.
والدولة �أي دولة ت�سمو بنبل مقا�صدها.
و�إذا ك��ان النا�س يختلفون في مقا�صدهم وم���آرب��ه��م ،كما
يختلفون في معيارية النبل �أو ال�سمو ،ف���إن العقل والمنطق
يق�ضيان ب�أن اهلل تعالى هو �أحكم الحاكمين ،و�أن حكمته و�إرادته
�أبلغ من خلقه.
وم��ا �أر�سل اهلل الر�سل و�أن��زل النبوات �إال من �أج��ل �سعادة
الإن�سان في الدنيا والآخرة.
ولذا يقول محمد عليه ال�سالم( :كانت بنو �إ�سرائيل ت�سو�سهم
الأنبياء ،كلما هلك نبي خلفه نبي و�إنه ال نبي بعدي) متفق عليه.
ومعنى ت�سو�سهم :تتولى �أمورهم كما تفعل الأم��راء والوالة،
وال�سيا�سة :القيام على ال�شيء بما ي�صلحه.
و�إذا ك��ان��ت الأن��ب��ي��اء ت�سو�س �أم��م��ه��م ،ف��ق��د ك���ان خاتمهم
محمد عليه ال�سالم هو �صاحب ال�سيا�سة ال�شرعية ال�شاملة ،الذي
16
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قاد �أمته في �ش�ؤون الدين والدنيا ،ثم �شرع للأمة نظام ًا �سيا�سي ًا
وا�ضح المقا�صد ،را�سي القواعد كما �أ�شرنا في التمهيد.
ولنا هنا �أن نت�ساءل عن المقا�صد التي يرمى نظام الحكم في
الإ�سالم �إلى تحقيقها.
والحق �أن هذه المقا�صد هي تابعة لمقا�صد النبوة ،و�أن ما
جاءت النبوات ب�إثباته و�إقامته و�إحيائه بين النا�س .ف�إن نظام
الحكم (الخالفة) مطالب برعايته وتحكيمه في النا�س.
ويمكننا �إيجاز هذه المقا�صد في النقاط الآتية:
 -1تحقيق العدل:
قال �سبحانه في تنزيلهَ { :لق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِال َْب ِّي َن ِ
ات َو َأن َز ْل َنا
اس بِا ْل ِق ْس ِط} (الحديد� ،)25 :أي �أن
َم َع ُه ُم ال ِْك َت َ
اب َوال ِْمي َز َان ِل َي ُقو َم ال َّن ُ
غاية النبوة القيام بالعدل.
 -2الداللة على الخير والتحذير من ال�شر.
ين ِإن َّم َّك َّنا ُه ْم ِفي أْ َ
الصلاَ َة
ال ْر ِض َأ َق ُاموا َّ
جاء في التنزيل{ :ا َّل ِذ َ
نك ِر َو ِل َّل ِه َعا ِق َب ُة أْ ُ
وف َو َن َه ْوا َع ِن ال ُْم َ
َوآ َت ُوا ال َّزكَ ا َة َو َأ َم ُروا بِال َْم ْع ُر ِ
ال ُمورِ}

(الحج )41:وذلك عام لجميع النا�س.
 3ـ حفظ الدين ،بالبيان والدفاع.
�أما البيان فيكون بطريق الإجمال في حق غير الم�سلمين،
17
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وذلك بتو�ضيح مبادئ الإ�سالم وف�ضائله ،وبطريق التف�صيل في
حق الم�سلمين ،لحاجتهم �إلى ذلك.
و�أما الدفاع فله طريقان �أي�ضاً:
�أحدهما :طريق الحجة والبرهان ،ب��رد ال�شبهات وتفنيد
الأباطيل التي يثيرها �أهل الهوى والزيغ.
والثاني :طريق القوة عند االقت�ضاء وال�ضرورة.
على حد قول ال�شاعر العربي:
�إذا لم يكن �إال الأ�سنة مركب ًا

فما حيلة الم�ضطر �إال ركوبها

وهو حق م�شروع في كل الديانات والقوانين.
 -4تنفيذ الأحكام والقواعد النظامية ؛ وذلك بتنفيذ الجزاء
الذي يقت�ضيه الحكم ال�شرعي والقاعدة النظامية ،دون
ت�ساهل �أو تراخٍ .
 -5رعاية حقوق الإن�سان ،وهي الم�صالح العامة التي جاء
الإ�سالم بتقريرها.
وهي ثالث مراتب:
�أ -ال�ضرورات ،المتعلقة بالدين والنف�س والعقل والعر�ض
والمال.
ب ـ ـ الحاجيات ،مما يحتاجه الإن�سان من م�صالح الدين
18
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والدنيا ،والذي بفقده تح�صل الم�شقة� ،أو بع�ض ال�ضرر.
ج��ـ ـ��ـ��ـ التح�سينيات ،م��م��ا ي��ع��د م��ن م��ك��ارم الأخ��ل��اق �أو
الكماليات.
 -6تدبير �ش�ؤون الحياة الدنيا وتنظيمها ،في �أي �ش�أن كان
مما تقت�ضي الم�صلحة العامة وجوده ،ويغلب خيره �شره.
 -7حفظ النظام العام في المجتمع.
وهو من �أهم الغايات والمقا�صد ،فبحفظ هذا النظام تجري
الحياة بانتظام وا�ستقرار ،وب�ضياعه تكون الفو�ضى والهمجية.
تلك جملة المقا�صد والغايات التي يهدف الإ���س�لام �إلى
تحقيقها من خالل نظامه ال�سيا�سي.
وعندما نفت�ش عن ه��ذه المقا�صد في النظام ال�سعودي
�سنجدها بو�ضوح في جانبين:
جانب نظري ،وجانب تطبيقي:
�أما الجانب النظري فيتجلى في الأنظمة..
جاء في المادة الأولى من النظام الأ�سا�سي للحكم« :المملكة
العربية ال�سعودية دولة عربية �إ�سالمية ،ذات �سيادة تامة ،دينها
الإ�سالم ،ود�ستورها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله  ،ولغتها
هي اللغة العربية ،وعا�صمتها الريا�ض».
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وقد ا�شتملت هذه المادة على �سبع فقرات ،بينت هوية هذه
الدولة وغايتها و�أهدافها.
ثم تبين المادة التا�سعة غاية اجتماعية بالغة الأهمية فتقول:
«الأ�سرة هي نواة المجتمع ال�سعودي ويربى �أفرادها على �أ�سا�س
العقيدة الإ�سالمية وما تقت�ضيه من الوالء والطاعة هلل ولر�سوله
ولأولى الأمر ،واحترام النظام وتنفيذه ،وحب الوطن واالعتزاز
به وبتاريخه المجيد».
�أم��ا الغر�ض من التعليم ف�إنه «يهدف �إل��ى غر�س العقيدة
الإ�سالمية في نفو�س الن�شء و�إك�سابهم المعارف والمهارات
وتهيئتهم ليكونوا �أع�ضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين
لوطنهم معتزين بتاريخه» .المادة (.)13
و�أما الجانب العملي التطبيقي ،ف�إن من ت�أمل فيه ف�سيلحظ
تلك المقا�صد ب�صورة �أو ب�أخرى ماثلة �أمامه ،وال�سيما في
ال��م��ج��االت ذات ال�صبغة ال�شرعية ،كالق�ضاء ،والتعليم،
والتنظيم ،و�ش�ؤون الدعوة ،والفتوى والح�سبة ،ونحوها.
فالق�ضاء مثالً ،يتحرى العدالة ،وين�شد المحافظة على
حقوق الإن�سان ،وعلى النظام العام.
والتعليم بكل م�ستوياته ما زال يغر�س في نفو�س الن�شء
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مبادئ الإ�سالم وقيمه و�أحكامه.
والتنظيم يهدف �إل��ى تحقيق الم�صالح ،وتدبير �ش�ؤون
الحياة.
والدعوة ت�ستهدف �صالح الفرد ،والمجتمع ،والدولة و�أمم
الأر�ض� ،سواء كانت خطاب ًا مفتوح ًا لكل �أحد� ،أو خا�صة ب�أفراد
�أو حاالت معينة.
والفتوى ،ما زالت تعالج م�شكالت النا�س وق�ضاياهم في كل
�ش�أن لـه حكم �شرعي.
والح�سبة ،وه��ي جهاز رق��اب��ة اجتماعية تعالج الأخطاء
الأخالقية ،والمخالفات ال�شرعية الظاهرة.
وهكذا تبدو خطوات الدولة وتحركاتها وممار�ساتها ذات
مغزى ر�شيد ،ومعنى �سديد.
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يمتاز النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي بجملة من الخ�صائ�ص
وال�سمات ،لعل من �أهمها:
 -1ربانية الأ�صول والقواعد .فالأ�صول التي يقوم عليها مثل:
ال�شورى ،والعدل ،والبيعة والطاعة ،والم�س�ؤولية م�صدرها وحي
اهلل المنزل على ر�سوله محمد عليه ال�سالم.
{و َشاوِ ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْمر} (�آل عمران:
كما في هذه الآيات الكريمةَ :
ِ {،)159إ َّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُركُ ْم َأن ُتؤدُّو ْا ا َأل َما َن ِ
ات ِإلَى َأ ْه ِل َها َو ِإذَا َح َك ْم ُتم َب ْي َن

ين آ َم ُنو ْا َأ ِطي ُعو ْا
ال َّن ِ
اس َأن َت ْح ُك ُمو ْا بِا ْل َع ْدلِ ِ}(الن�ساءَ { ،)58 :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ول َو ُأ ْو ِلي ا َأل ْم ِر ِم ُ
ال ّل َه َو َأ ِطي ُعو ْا ال َّر ُس َ
نك ْم} (الن�ساء.)59 :

وفي الأحاديث النبوية ال�شريفة الآتية:
(كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته) متفق عليه.
(فوا ببيعة الأول فالأول) متفق عليه.
� -2أنه نظام فكري عقائدي .ولي�س نظام ًا دنيوياً� ،أو قانوني ًا
�صرفاً.
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حيث يقوم على �أن الحاكم (الم�شرع) الحقيقي هو اهلل
تعالى ،وعلى الخ�ضوع والتعبد لـه �سبحانه.
�أي �أن ك ًال من الحاكم والمحكوم خا�ضع ل�شريعة �إلهية.
ومن هنا قام هذا النظام على ركنين عظيمين:
�أحدهما� :إ�سالمية هذا النظام ،بحيث يكون قائماً ،وم�صطبغ ًا
{و َأ ِن ْاح ُكم َب ْي َن ُهم
بمنهج اهلل و�شرعه ،قال �سبحانهَ :
ب َِمآ َأن َز َل ال ّل ُه َو َال َت َّتب ِْع َأ ْه َواء ُه ْم َو ْاحذَ ْر ُه ْم َأن َي ْف ِت ُن َ
وك َعن
َب ْع ِض َما َأن َز َل ال ّل ُه ِإل َْي َك} (المائدة.)49 :

الثاني� :أن يكون الحاكم القائم على هذا النظام م�سلماً .قال
ين آ َم ُنو ْا َأ ِطي ُعو ْا ال ّل َه َو َأ ِطي ُعو ْا ال َّر ُس َ
ول
تعالىَ {:يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َو ُأ ْو ِلي ا َأل ْم ِر ِم ُنك ْم} (الن�ساء ،)59 :حيث جاء تقييد الطاعة
لولي الأمر �إذا كان من الم�سلمين� ،أما غير الم�سلم فهو
�أجنبي ،مختلف الفكر واالعتقاد ،فال يعقل �أن ي�سو�س
�أمة تخالفه في الفكر� .أو يحكم ب�شريعة ال ي�ؤمن بها.
 -3االرتباط الوثيق بين �ش�ؤون الدنيا و�ش�ؤون الدين ،وعدم
الف�صل بينهما.
فكل �أمور الحياة (الفردية والجماعية) محكومة بت�شريع
اهلل تعالى� ،سواء فيما يت�صل بعالقة الإن�سان بربه� ،أو عالقته
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بنف�سه� ،أو عالقته بمجتمعه ودولته� ،أو عالقته ببيئته.
وهكذا عالقات المجتمع وم�ؤ�س�سته ودولته .وقد تقدم قبل
قليل ما ي�ؤكد التوافق بين الدين والدنيا.
� -4أنه نظام �أخالقي ،تقوم عالقاته بين �أفراده ،وعالقات
الأف��راد بالدولة ،وعالقة الدولة بالدول الأخ��رى على القيم
الخلقية الرا�سخة كال�صدق ،والإخال�ص ،والن�صح ،والرحمة،
واالح��ت��رام والثقة المتبادلة ،وال��ع��دل والبر وال��وف��اء بالعهد
والأمانة.
� - 5أنه نظام يجمع بين �أ�سلوبي الإجمال والتف�صيل.
فهو مجمل الأ�س�س والقواعد كالعدل وال�شورى والبيعة،
والطاعة.
حيث نجد ك ًال منها قد جاء ت�شريعه ب�أ�سلوب الإجمال ،دون
تف�صيل.
بحيث يمكن تطبيقها ب�أكثر من �أ�سلوب ح�سب الأو�ضاع
والظروف.
وهو في الوقت نف�سه نظام مف�صل في بع�ض الجوانب ،كما
في الحقوق والواجبات ،ف�إن �أكثرها قد جاء ب�أ�سلوب تف�صيلي.
كما �سي�أتي.
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بل �إن الأح��ك��ام الت�شريعية محل التطبيق في المجاالت
المدنية والجنائية والتجارية والمالية وغيرها ،قد جاء مف�ص ًال
في ن�صو�ص ال�شريعة.
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يقوم نظام الحكم في الإ�سالم على �أ�س�س متينة ورا�سخة ،ال
تكاد تختلف عن �أ�س�س الإ�سالم ذاته.
والمتتبع لهذه الأ�س�س يمكنه ت�صنيفها �إلى ثالثة �أنواع:
 -1الأ�س�س الفكرية.
 -2الأ�س�س الد�ستورية.
 -3الأ�س�س الأخالقية.
و�إليك بيانها ب�إجمال �شديد.
النوع الأول :الأ�س�س الفكرية:
 -1اال�ستخالف القدري ،وال�شرعي.
واال�ستخالف القدري هو اعتقاد �أن اهلل تعالى قد ا�ستخلف
الإن�سان في هذه الأر�ض ،لغر�ضين كبيرين:
�أحدهما :تحقيق عبودية اهلل تعالى.
الثاني :عمارة الأر�ض.
وق��د ج��اء توكيد ذل��ك في ال��ق��ر�آن الكريم في ع��دة �آيات،
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ال ِئ َك ِة ِإنِّي َج ِ
{و ِإذْ َق َ
ض
ال َر ُّب َك ِلل َْم َ
اعلٌ ِفي ا َأل ْر ِ
كقوله تعالىَ :
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َماء َو َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح
يها َمن ُيف ِْس ُد ِف َ
َخ ِلي َف ًة َقالُو ْا َأ َت ْج َعلُ ِف َ
ب َِح ْم ِد َك َو ُنقَدِّ ُس ل ََك َق َ
ون} (البقرة.)30:
ال ِإنِّي َأ ْعل َُم َما َال َت ْعل َُم َ
{و ُه َو ا َّل ِذي َج َعل َُك ْم َخ َال ِئ َف ا َأل ْر ِض}(الأنعام:
وقال �سبحانهَ :

 )165وهكذا يكون وجود الإن�سان في هذه الأر���ض جاري ًا وفق
المقدور ،ووفق حكمة الرب القدير.
و�أم��ا اال�ستخالف ال�شرعي ،فهو �أن ينظم الإن�سان حياته
ال�سيا�سية والإدارية وفق الت�شريع الإلهي الذي �أنزله اهلل تعالى
على نبيه محمد  ،وارت�ضاه لهذه الأمة .
وهذا ال يتحقق �إال لمن �آمن بهذا الت�شريع وبمن �أنزل عليه
وهو محمد عليه ال�سالم.
وجاء التنويه عن هذا اال�ستخالف في ن�صو�ص �شرعية كثيرة.
ين آ َم ُنوا ِم ُ
الصا ِل َح ِ
ات
نك ْم َو َع ِملُوا َّ
كقوله تعالىَ :
{و َع َد ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ل ََي ْس َتخْ ِل َف َّن ُهم ِفي أْ َ
ين ِمن َق ْب ِلهِ ْم َول َُي َم ِّك َن َّن َل ُه ْم
ال ْر ِض كَ َما ْ
اس َتخْ ل ََف ا َّل ِذ َ
ِدي َن ُه ُم ا َّل ِذي ْار َت َضى َل ُه ْم َول َُي َبدِّ َل َّن ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْو ِفهِ ْم َأ ْم ًنا َي ْع ُب ُدو َن ِني لاَ
ون بِي َش ْي ًئا} (النور.)55 :
ُي ْش ِركُ َ

 -2م�س�ؤولية الإن�سان:
ف�إذا كان اهلل تعالى خلق هذا الكون وا�ستخلف الإن�سان على
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هذه الأر�ض فال �شك �أن وراء ذلك حكم ًا بالغة لأن ت�صرفات
الرب عز وجل منزهة عن العبث.
فالبد �إذن �أن يكون ه��ذا الإن�سان الم�ستخلف م�س�ؤو ًال
ومكلفاً ،والب��د �أن تكون هذه الم�س�ؤولية عظيمة ،و�أن يكون
التكليف عظيماً.
وه��ذا هو ما جاء توكيده في القر�آن الكريمِ { :إ َّن��ا َع َر ْض َنا

ات َو أْ َ
أْ َ
الس َم َاو ِ
ال ْر ِض َوالْجِ َبالِ َف َأ َب ْي َن َأن َي ْح ِم ْل َن َها َو َأشْ َفق َْن
ال َما َن َة َعلَى َّ
ُوما َج ُهولاً } (الأحزاب.)72:
ان ِإ َّن ُه كَ َ
نس ُ
ان َظل ً
ِم ْن َها َو َح َم َل َها الإْ ِ َ
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
{ َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ
اس ْاع ُب ُدو ْا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َلق َُك ْم َوا َّل ِذ َ
ون} (البقرة.)21:
َت َّت ُق َ

ولهذه الم�س�ؤولية زمانان :الدنيا والآخرة.
فمن الم�س�ؤوليات ما يجري في الدنيا ،ومنها ما يجري في
الآخ��رة ،ومنها ما يجري فيهما معاً ،بح�سب نوع الم�س�ؤولية
وحجمه ،وتبعاته.
 -3الم�شروعية العليا هلل عز وجل:
وذل��ك باعتقاد �أن اهلل تعالى كما تفرد بالخلق وال��رزق
والتدبير ،فهو كذلك الذي ينبغي �أن يتفرد بالت�شريع في كل
���ش���ؤون الإن�����س��ان مما ي��دخ��ل ف��ي دائ���رة (ال��ح�لال والحرام.
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�أو ال�صحة والف�ساد) ولذا جاء في القر�آن العظيمِ {:إ ِن ال ُْح ْك ُم
ِإ َّال ِل ّل ِه َأ َم َر َأ َّال َت ْع ُب ُدو ْا ِإ َّال ِإ َّي��ا ُه} (يو�سف )40 :وفيهَ { :أ َال َل ُه ال َْخل ُْق
َوا َأل ْم ُر} (الأعراف.)54 :

 -4التكريم الإن�ساني:
فنظام الحياة (ومنه النظام ال�سيا�سي) يقوم على هذه
القاعدة ،وهي فل�سفة �إ�سالمية ال تنفك عن عقيدته كما جاء
في التنزيلَ {َ :لق َْد كَ َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي ال َْب ِّر َوال َْب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم
ِّم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َوف ََّض ْل َنا ُه ْم َعلَى كَ ِث ٍير ِّم َّم ْن َخ َل ْق َنا َتف ِْضيالً}(اال�سراء.)70:

وعليه فالإن�سان هو محل التكليف ،و�إليه يوجه الخطاب في
الت�شريع والتنظيم.
 -5وحدة الأمة الم�سلمة:
يمكن تق�سيم المجتمع الدولي �إل��ى ث�لاث دوائ��ر ،مت�صل
بع�ضها ببع�ض� ،صغرى وو�سطى وكبرى.
فالدائرة ال�صغرى تمثل مجتمع الدولة� ،أي �شعبها.
والدائرة الو�سطى تمثل المجتمعات �أو ال�شعوب التي تلتقي
على �أه��داف م�شتركة ،كالعقيدة الإ�سالمية التي تجمع بين
ال�شعوب الإ�سالمية.
والدائرة الكبرى تمثل المجتمع الإن�ساني بعامة.
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و�إذا كان التوا�صل والتعاون طبيعة المجتمع الإن�ساني لكون
الإن�سان مدني ًا بالطبع؛ ف���إن طبيعة التعاون والتالحم بين
ال�شعوب الإ�سالمية �أمر تقت�ضيه عقيدة الإ�سالم.
ون ِإ ْخ َوةٌ} (الحجرات.)10 :
كما جاء في القر�آن العظيم { ِإن ََّما ال ُْم ْؤ ِم ُن َ
وفي الحديث النبوي ال�صحيح( :مثل الم�ؤمنين في توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الج�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه
ع�ضو تداعى لـه �سائر الج�سد بال�سهر والحمى) متفق عليه.
وهذا التالحم لي�س مراد ًا لـه �أن يكون �ضد المجتمعات الأخرى
�أو �أن ي�سلبها حقوقها ،بل من �أجل �أن يكون مجتمع ًا مثالي الأخالق
قوي العزيمة ،يهمه �أمر المجتمع الإن�ساني كله.
النوع الثاني :الأ�س�س الد�ستورية:
ونعني بها ذات الطابع ال�سيا�سي الد�ستوري ،وهي �إجماالً:
 -1العدل والم�ساواة.
و�أقرب معاني العدل :اال�ستقامة والو�سطية والم�ساواة ،وهو
نوعان :عقلي ،و�شرعي.
والعقلي ما يدل عليه العقل ،وهو �إعطاء كل ذي حق حقه.
وال�شرعي هو ما ي��دل عليه �شرع اهلل تعالى ،كالعقوبات
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المقدرة ،والق�صا�ص ،و�أن�صبة المواريث ونحوها (.)4
وكل تلك المعاني من القواعد الد�ستورية التي يجب ال�سير
بمقت�ضاها ،وقد دلت على ذلك الن�صو�ص ال�شرعية ،قال �سبحانه:
{ ِإ َّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ َوا ِإل ْح َس ِان َو ِإي َتاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى}(النحل ،)90 :وقال
تعالى{:قُلْ َأ َم َر َر ِّبي بِا ْل ِق ْس ِط} (الأعراف.)29:

 -2ال�شورى:
الم�شاورة هي مداولة الر�أي ومراجعته ،بحيث ال ي�ست�أثر �أحد
ب�شيء دون غ��ي��ره( )5ومكانتها ال�سيا�سية كما يقول اب��ن عطية
الأندل�سي (ت542هـ) (« :)6من قواعد ال�شريعة وعزائم الأحكام».
ين ْاس َت َجا ُبوا ِل َر ِّبهِ ْم َو َأ َق ُاموا
ودليل ذلك قول الحق �سبحانهَ :
{وا َّل ِذ َ
ون} (ال�شورى.)38:
ورى َب ْي َن ُه ْم َو ِم َّما َر َز ْق َنا ُه ْم ُين ِف ُق َ
َّ
الصلاَ َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ

 -3البيعة:
وهي عقد يت�ضمن الإيجاب والقبول بين طرفين� ،أحدهما
يتمثل بال�شعب� ،أوم��ن ينوب عنه ،والآخ���ر يتمثل بالمر�شح
للإمامة �أو الرئا�سة ال�سيا�سية.
يلتزم الأول بال�سمع والطاعة في المعروف مع المنا�صرة
والم�ؤازرة ،ويلتزم الثاني ب�أن ي�سو�سهم بالعدل والحق.
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ويذكر علماء الإ�سالم ل�صحة هذا العقد جملة من ال�شروط،
من �أهمها:
�أ� -أن تتوافر في المعقود لـه �شروط الإمامة.
ب� -أن يكون العاقد مو�صوف ًا بالرئا�سة الدينية والدنيوية.
جـ ـ ـ ر�ضا الطرفين (.)7
 -4ال�سمع والطاعة في المعروف.
والمق�صود بال�سمع :الفهم ،والطاعة :االنقياد.
�أي �أن هذا االنقياد �إنما يكون بعد الفهم والوعي.
فهي طاعة مب�صرة ،ولي�ست عمياء.
ولذا ال تكون �إال في المعروف ،وهو الذي ال يكون فيه مخالفة
لحكم اهلل تعالى وحكم ر�سوله.
وقد دلت على ذلك الن�صو�ص ال�شرعية.
ين آ َم ُنو ْا َأ ِطي ُعو ْا ال ّل َه َو َأ ِطي ُعو ْا ال َّر ُس َ
ول
قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َو ُأ ْو ِلي ا َأل ْم ِر ِم ُ
نك ْم ً} (الن�ساء.)59 :

وفي الحديث ال�صحيح�( :إنما الطاعة في المعروف) متفق
عليه.
وقد جاءت ن�صو�ص كثيرة ت�ؤكد هذه القاعدة.
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و�سبب هذه الكثرة �أن مجتمعات كثيرة من العرب وغيرهم
كانت قبل الإ�سالم تعي�ش الفو�ضى ،وال تلتزم بطاعة �أمير،
فجاءت هذه الن�صو�ص لتعويد النا�س على النظام.
وب��ه��ذا تندفع �شبهة بع�ض الم�ست�شرقين ال��ذي��ن يتهمون
الإ�سالم ب�أنه ي�أمر بالطاعة العمياء وبدون تردد.
 -5م�س�ؤولية الدولة.
�أ�صل الم�س�ؤولية التبعة ،وهي الأثر الناتج عن الإخالل بواجب.
وال��دول��ة ممثلة بالقائمين عليها م�س�ؤولة ع��ن �أعمالها
وت�صرفاتها.
فما كان �صحيح ًا من هذه الأعمال والت�صرفات فهو محل
الإم�ضاء والتقدير والثناء.
وما كان باط ًال فهو محل الم�ؤاخذة والت�صحيح.
وهذه الم�س�ؤولية ثنائية الزمان كما تقدم فقد تكون الم�ساءلة
في هذه الدنيا ،كما قد تكون في الدار الآخرة.
قال ر�سول اهلل ( :كلكم راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته)
متفق عليه.
ومما هو معروف �شرع ًا وقانون ًا �أن الدولة م�س�ؤولة عن �أخطاء
موظفيها.
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النوع الثالث :الأ�س�س الأخالقية:
وهي التي يقوم عليها �سلوك الفرد �أو الجماعة �أو الدولة من
ال�سجايا والطباع.
فما كان جاري ًا على مقت�ضى الفطرة والعقل ال�سليم وال�شرع
كال�صدق ،والوفاء ،والكرم ،وال�شجاعة ،والبر والإح�سان والرفق،
والحزم ،والن�صح فهو محمود عند اهلل وعند النا�س.
وما كان متنافي ًا مع الفطرة والعقل ال�سليم وال�شرع كالكذب
والغدر والبخل والجبن ،والإ�ساءة والعدوان والعنف والظلم
والغ�ش فهو مذموم عند اهلل وعند النا�س.
ولعل من �أهم الأخ�لاق التي ينبغي �أن تقوم عليها العالقة
بين الحاكم والمحكوم:
 -1الن�صح ،وهو �إرادة الخير للمن�صوح لـه.
ففي الحديث( :الدين الن�صيحة) �أخرجه م�سلم في �صحيحه.
 -2الرفق وهو اللطف ولين الجانب في التعامل.
وقد جاء في الحديث ال�صحيح�( :إن الرفق ال يكون في �شيء
�إال زانه ،وال ينزع من �شيء �إال �شانه) متفق عليه.
 -3االحترام بين الحاكم والمحكوم.
بحيث يكون التقدير والتكريم لكل طرف من قبل الطرف الآخر.
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وهذا ما يقت�ضيه التوا�ضع وعدم الكبرياء.
اس َولاَ
{ولاَ ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك ِلل َّن ِ
وقد جاء في و�صية لقمان البنهَ :

ِفي أْ َ
ال ْر ِض َم َر ًحا ِإ َّن ال َّل َه لاَ ُي ِح ُّب كُ َّل ُمخْ َت ٍال ف َُخ ٍور} (لقمان.)18 :

َت ْم ِش

 -4الثقة بين الحاكم والمحكوم:
بحيث تكون الم�صداقية وال�شفافية الحقيقية بينهما ،فال
مجال لإ�ساءة الظن ،والتج�س�س.
ومتى انزرعت هذه الثقة كانت ال�سكينة والطم�أنينة والأمن،
والتفرغ للعمل والإنتاج.
�أما �إذا �شاعت �إ�ساءة الظنون فالبد �أن يحل القلق والخوف
واال�ضطراب.
ولذا جاء في الحديث النبوي�( :إن الأمير �إذا ابتغى الريبة
في النا�س �أف�سدهم) �أخرجه �أبو داود في �سننه.
وفي هذا المعنى يقول ال�شاعر العربي المتنبي:
�إذا �ساء فعل املرء �ساءت ظنونه و�صـدق مـا يـعتـاده مـن تـوهـم
وعـادى حمـبـيـه بـقول عــداتـه و�أ�صبح يف ليل من ال�شك مظلم

ذلك عر�ض موجز للأ�س�س التي يقوم عليها النظام ال�سيا�سي
في الإ�سالم.
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ونحن نت�ساءل هنا :ما عالقة هذه الأ�س�س بنظام
الحكم ال�سعودي؟ وما مدى توافرها فيه؟
والحق �أن تلك الأ�س�س قد ا�ستدعيت بحذافيرها في تطبيقات
الخالفة الرا�شدة (�أب��ي بكر ال�صديق ،وعمر ابن الخطاب،
وعثمان بن عفان وعلي بن �أب��ي طالب) وهم الخلفاء الذين
جا�ؤوا بعد محمد عليه ال�صالة وال�سالم ،نظر ًا لكونهم �صحبوه
وعاي�شوا �سيرته وتابعوا م�سيرته� ،أما من جاء بعدهم ف�إنهم
تفاوتوا في ن�سبة قدرتهم على تحمل تلك الأمانة ،فمنهم من
�أخذ بحظ وافر من �سيرته ،ومنهم من قنع بالي�سير.
ف���إذا ما �أردن��ا �أن نتعرف على ه��ذه الن�سبة ب�ش�أن الدولة
ال�سعودية ف�إننا نلحظ� ،أن هذه الدولة منذ ن�ش�أتها عام 1157هـ
على يد الإمامين :محمد بن �سعود (ت 1179هـ) ومحمد بن
عبدالوهاب (ت 1206ه���ـ) ،قد حاولت �أن ت�ستعيد �أنموذج
الدولة الم�سلمة في ع�صورها الزاهرة ،في القرون الأولى.
و�أظن �أنها نجحت في محاولتها هذه �إلى حد كبير.
وقد �شهد لها بهذا النجاح عدد من الم�ست�شرقين.
يقول الأ�ستاذ الأمريكي لوتروب �ستودارد في �سياق حديثه
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عن ن�ش�أة محمد بن عبدالوهاب ولقائه بالأمير محمد بن �سعود
في الدرعية« :فق�ضى �سنين عديدة راح ًال من بالد �إلى بالد في
�شبه الجزيرة فب�شر بالدعوة موقظ ًا النفو�س ،حتى ا�ستطاع بعد
جهاد طويل �أن يجعل محمد بن �سعود وهو �أكبر �أمراء نجد...
يقبل الدعوة ...فاكت�سب ابن عبدالوهاب بذلك مكانة �أدبية
جليلة مكنته من بلوغ غايته و�إدراك غر�ضه .فتكونت بذلك
على التوالي وحدة دينية �سيا�سية في جميع ال�صحراء العربية
�شبيهة بتلك الوحدة التي �أن�ش�أها �صاحب الر�سالة (يعني نبي
الإ�سالم).
وفي الواقع ف�إن المنهج الذي نهجه ابن عبدالوهاب لي�شبه
�شبه ًا كبير ًا ذاك ال��ذي نهجه الخلفاء الرا�شدون ك�أبي بكر
وعمر ...ولما مات اقتفى الوهابيون �آثار خالفة الرا�شدين» (.)8
ف�إذا ما انتقلنا �إلى الدولة ال�سعودية المعا�صرة (المملكة
العربية ال�سعودية) ف�إننا لن نجد �صعوبة في ت�صوير واقعها ثم
مدى اعتمادها على الأ�س�س المتقدمة.
ولنبد�أ المعا�صرة من �أ�صولها� ،أعني من بداية ت�أ�سي�س
المملكة العربية ال�سعودية على يد الملك عبدالعزيز عليه رحمة
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اهلل عام1932م.
لقد عاهد ربه منذ البداية �أن يجدد ثوب الدعوة الإ�سالمية
التي �أحياها الإمامان محمد بن �سعود ومحمد ابن عبدالوهاب،
وذلك بتطبيق �شريعة الإ�سالم بقدر وُ�سعه و�إمكاناته ،وذلك
القتناعه ب�أن م�ضمون هذه الدعوة هو ما كان عليه �سلف هذه
الأمة في القرون الفا�ضلة ،فها هو يقول« :د�ستوري وقانوني
ونظامي و�شعاري دين محمد  ،ف�إما حياة �سعيدة على ذلك،
و�إما موتة �سعيدة» (.)9
ويقول�« :أنا داعية �إلى عقيدة ال�سلف ال�صالح» (.)10
ويقول �أي�ضاً�« :إن خطتي التي �سرت عليها وال �أزال �أ�سير
عليها هي �إقامة ال�شريعة ال�سمحة ،كما �أن من واجبي ترقية
جزيرة العرب والأخذ بالأ�سباب التي تجعلها في م�صاف البالد
الناه�ضة مع االعت�صام بحبل الدين الإ�سالمي الحنيف» (.)11
ولما عزم على التوجه �إلى الحجاز عام 1343ه��ـ من �أجل
�ضمه �إلى مملكته �صرح قائالً�« :إني م�سافر �إلى مكة ال للت�سلط
عليها ،بل لرفع الظلم والمغارم التي �أرهقت كاهل عباد اهلل،
�إني م�سافر �إلى حرم اهلل لب�سط �أحكام ال�شريعة وت�أييدها ،فلن
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يكون هناك بعد اليوم �سلطان �إال ال�شرع» (.)12
وهكذا تبدو رغبته وحر�صه نحو تطبيق ال�شريعة ،مهما كلفه
ذلك من خ�سائر وت�ضحيات.
وق��د ب��ذل جهده ف��ي تهيئة الو�سائل المعينة على ذلك،
مثل ا�ستكفاء الأمناء في المنا�صب العليا ومنابر التوجيه،
وا�ستحداث الم�ؤ�س�سات الر�سمية ال�شرعية (جهاز الح�سبة،
والفتوى ،والق�ضاء ،والمعاهد والكليات ال�شرعية...الخ) ومثل
طبع كتب التراث الإ�سالمي ون�شرها.
ومما �ساعد في تحقيق هذه الرغبة لدى الملك عبدالعزيز
رغبة �أخ��رى و�إ�صرار لدى المجتمع ال�سعودي ال��ذي كان وما
يزال م�ستم�سك ًا بعروة اهلل الوثقى ال انف�صام لها ،وهكذا التقت
الرغبتان على �أمر قد قدر.
وذل���ك دون ���ش��ك ي���ؤك��د �أن الأ���س�����س ال��ف��ك��ري��ة المتقدمة
(ا�ستخالف الإن�سان ،وتكريمه ،وم�س�ؤوليته ،وخ�ضوعه لل�شريعة،
ووحدة الأمة الإ�سالمية) ت�أتي في مقدمة فل�سفة الدولة العقدية
ونظرتها �إلى الوجود ،و�إ�صرارها على رفع راية التوحيد.
ف���إذا ما �أدرن��ا العجلة لتنقلنا من ذلك العهد �إل��ى عهدنا
43

النظام السياسي
للسعودية

ال��راه��ن ،وال��ل��ذان يف�صل بينهما نحو ن�صف ق��رن ف�سنجد
ت�شابه ًا حقيقي ًا بين الزمنين ،من حيث روح الدولة وم�ضمونها
ومخزونها الإيماني.
وما تغير ال يكاد يتجاوز الآليات والأ�شكال والو�سائل.
وبت�أمل د�ستور الدولة المعا�صر تبدو ال�صورة نا�صعة.
و�إليك هذه ال�شواهد من النظام الأ�سا�سي للحكم.
جاء في المادة (« )9الأ�سرة هي نواة المجتمع ال�سعودي،
ويربى �أفرادها على �أ�سا�س العقيدة الإ�سالمية ،وما تقت�ضيه
من ال��والء والطاعة هلل ولر�سوله ولأول��ى الأم��ر» ،وفي المادة
(« :)13يهدف التعليم �إلى غر�س العقيدة الإ�سالمية في نفو�س
الن�شء».
وفي المادة (« )25تحر�ص الدولة على تحقيق �آمال الأمة
العربية والإ�سالمية في الت�ضامن وتوحيد الكلمة ،وعلى تقوية
عالقتها بالدول ال�صديقة».
وف��ي ال��م��ادة (« :)26تحمى ال��دول��ة حقوق الإن�����س��ان وفق
ال�شريعة الإ�سالمية».
والمت�أمل في واقع ال�سيا�سة العامة للدولة ال�سعودية يلحظ
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مدى العمق الفكري القائم على �سالمة الفكر واالعتقاد و�سالمة
المنهج.
و�أمامنا �أنموذجان ي�صلحان مر�آة لما نقول ،هما :ال�سيا�سة
التعليمية ،وال�سيا�سة الإعالمية واللتان تعك�سان حقيقة فكر �أي
دولة �أو حكومة.
و�إليك فقرات من كل من ال�سيا�ستين:
�أوالً :ال�سيا�سة التعليمية:
 -1جاء في البند ( )1منها« :ال�سيا�سة التعليمية في المملكة
تنبثق من الإ�سالم الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلق ًا
و�شريعة وحكم ًا ونظام ًا متكام ًال للحياة ،وهي جزء �أ�سا�سي من
ال�سيا�سة العامة للدولة».
 -2وجاء �ضمن الأ�س�س العامة التي يقوم عليها التعليم ما ي�أتي:
ـ الإيمان باهلل رب ًا وبالإ�سالم دين ًا وبمحمد  نبي ًا ور�سوالً.
ـ الر�سالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفا�ضلة التي
تحقق ال�سعادة لبني الإن�سان وتنقذ الب�شرية مما تردت به من
ف�ساد و�شقاء.
ـ الإيمان بالكرامة الإن�سانية التي قررها القر�آن الكريم.
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ـ العلوم الدينية �أ�سا�سية في جميع �سنوات التعليم االبتدائي
والمتو�سط والثانوي بفروعه ،والثقافة الإ�سالمية مادة �أ�سا�سية
في جميع �سنوات التعليم العالي.
ـ احترام الحقوق العامة التي كفلها الإ�سالم و�شرع حمايتها».
 -3وجاء �ضمن غاية التعليم ما ي�أتي:
ـ غاية التعليم فهم الإ�سالم فهم ًا �صحيح ًا متكام ًال وغر�س
العقيدة الإ�سالمية ون�شرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم
الإ�سالمية وبالمثل العليا».
ثانياً :ال�سيا�سة الإعالمية:
و�إليك مقتطفات من بع�ض موادها:
 «يلتزم الإعالم ال�سعودي بالإ�سالم في كل ما ي�صدر عنه،ويحافظ على عقيدة �سلف هذه الأم��ة ،وي�ستبعد من و�سائله
جميعها كل ما يناق�ض �شريعة اهلل» (المادة الأولى).
 يعمل الإعالم ال�سعودي على مناه�ضة التيارات الهدامةواالتجاهات الإلحادية والفل�سفات المعادية ،ومحاوالت �صرف
الم�سلمين عن عقيدتهم ويك�شف زيفها .المادة (.)2
 ت��د�أب و�سائل الإع�لام على خدمة المجتمع ،وذل��ك عن46

النظام السياسي
للسعودية

طريق ت�أ�صيل قيم الإ�سالم الثمينة وتر�سيخ تقاليده العربية
الكريمة .المادة (.)3
ذلك هو مجمل الأ�س�س الفكرية في عهد الدولة ال�سعودية،
�أما الأ�س�س الد�ستورية (العدل والم�ساواة ،وال�شورى ،والبيعة،
وال�سمع والطاعة في المعروف ،وم�س�ؤولية الدولة) .ف�إنها ت�أخذ
حيز ًا كبير ًا من النظام الأ�سا�سي للحكم.
فالمادة الثامنة تقول« :يقوم الحكم في المملكة العربية
ال�سعودية على �أ�سا�س العدل وال�شورى والم�ساواة وفق ال�شريعة
الإ�سالمية».
والمادة ال�ساد�سة تقول« :يبايع المواطنون الملك على كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله وعلى ال�سمع والطاعة في الع�سر والي�سر
والمن�شط والمكره».
نعم قد يكون لهذه الأ�س�س عند التطبيق �أكثر من �صورة،
فال�شورى مث ًال يمكن تطبيقها ب�صور ع��دي��دة ،فقد تتحقق
بدون وجود مجل�س �شورى منظم ،وذلك بمراجعة عقالء الأمة
وحكمائها وعلمائها في كل الأمور الم�شكلة �أو الغام�ضة كما كان
ال�ش�أن في عهد الخلفاء الرا�شدين.
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وقد تطبق ب�إن�شاء مجل�س منظم ،وتكون قراراته غير ملزمة،
وقد تكون ملزمة وهكذا دواليك.
وما هذه الأ�س�س مع تنوع التطبيق� ،إال كمثل عمارة كبيرة،
بنيت �أ�سا�ساتها وهياكلها ،ثم �أ�صبح المهند�س �أو �صاحب
العمارة يتفنن في توزيع غرفها ،وممراتها ،و�أبوابها ونوافذها،
وزخرفتها ،ثم بعد �سنين بدا لـه �أن يغير فيها ،مع البقاء على
هيكلها.
و�أما الأ�س�س الأخالقية (الن�صح ،والرفق ،واالحترام والثقة
(ح�سن الظن) فهي مثل عظيمة ،ومن المتوقع �أن يتفاوت النا�س
�أفراد ًا كانوا �أم جماعات� ،أم دو ًال في تطبيقها ،بل ال يطيقها �إال
القلة من النا�س.
ولذا من ال�صعوبة الحكم على فرد �أو جهة معينة ب�أنها ملتزمة
بها على الوجه الأكمل� ،أو تكون فاقدة لها ب�صورة كاملة.
�أما �أكثر النا�س فتجد فيه ال�شيء ونقي�ضه ،فقد يجمع بين
غ�ش ون�صح ،ويجمع بين رفق وعنف ،كما قد يجمع بين �إح�سان
الظن و�إ�ساءته بح�سب المواقف والمالب�سات.
وه�ؤالء يكونون من جن�س من يخلط عم ًال �صالح ًا و�آخر �سيئاً،
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وهم �أكثر الم�سلمين.
ناهيك عما ي�صدر من غيرهم.
�أما كيف نجد هذه المثل ،والأخالق على �أر�ض الواقع فيعتقد
�أنها موجودة بالفعل ،والكثير من �أجهزة الدولة تمار�سها بال
تكلف ،ولكن قد ال يدركها بع�ض المراجعين و�أ�صحاب الحاجات،
ف�صاحب الحاجة �أعمى ،وربما �صدرت ت�صرفات ال �أخالقية
من م�س�ؤول فتو�صم الجهة كلها بهذه المثلبة.
ولي�س ذلك من العدل في �شيء.
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يذهب بع�ض الكتاب كالدكتور محمد ف��اروق النبهان في
كتابه (نظام الحكم في الإ�سالم) �ص 66في تق�سيم الحكومات
�إلى عدة �أق�سام باعتبارات مختلفة:
�أوالً :تق�سيم الحكومات من حيث الخ�ضوع للقانون �إلى ق�سمين:
 -1الحكومة اال�ستبدادية ،وهي تقوم على الفردية والقوة
دون القانون.
 -2الحكومة القانونية ،وهي التي تقوم على القانون.
ثانياً :تق�سيمها من حيث الرئي�س الأعلى للدولة �إلى ق�سمين
�أي�ضاً:
 -1الحكومة الملكية ،وهي التي يتم فيها تداول ال�سلطة عن
طريق الوراثة.
 - 2الحكومة الجمهورية ،وهي التي يتم فيها اختيار رئي�س
الدولة عن طريق االنتخاب.
ثالثاً :تق�سيمها من حيث م�صدر ال�سيادة �إلى ثالثة �أق�سام:
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 - 1الحكومة الفردية وهي اال�ستبدادية ،التي يكون فيها
الحاكم وحده م�صدر ال�سلطات كلها.
 - 2حكومة الأقلية ،وهي التي تتجمع فيها ال�سلطة بيد فئة قليلة
من النا�س ممن ينتمي �إلى فئة معينة (�أر�ستقراطية).
 - 3الحكومة الديمقراطية وهي التي يكون الحكم فيها لل�شعب.
ترى �أي هذه الأق�سام ينطبق على واق��ع نظام الحكم في
المملكة العربية ال�سعودية ؟
والجواب� :أما من حيث الخ�ضوع للقانون ،ف�إن المت�أمل في واقع
هذا النظام ال يمكن �أن يحكم عليه باال�ستبداد� ،إذ اال�ستبداد يقوم
على الظلم والعنف ،المعتمدين على القوة الذاتية.
بل هو �أ�شبه بالحكم القانوني ،القائم على الت�شريع �أو القانون.
وذلك ما ن�صت عليه المادة ال�سابعة من النظام الأ�سا�سي
للحكم« :ي�ستمد الحكم في المملكة العربية ال�سعودية �سلطته
من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،وهما الحاكمان على هذا النظام
وجميع �أنظمة الدولة».
و�أما من حيث الرئا�سة العليا للدولة ،ف�إن نظام الحكم ملكي
كما ي�شهد لـه الواقع.
وهو الذي ن�صت عليه المادة الخام�سة �/أ من النظام الأ�سا�سي
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للحكم (نظام الحكم في المملكة العربية ال�سعودية ملكي).
وهو �شكل من �أ�شكال الحكومات المعروفة قديم ًا وحديث ًا وما
زال كثير من دول العالم كبريطانيا و�أ�سبانيا وبلجيكا واليابان
على هذا النمط.
و�أما من حيث م�صدر ال�سيادة ،ف�إن الق�سم الأول وهو الحكومة
الفردية ال يتفق مع واقع الحكومة ال�سعودية كما نوهنا.
و�أم����ا ال��ق�����س��م��ان الأخ���ي���ران (ح��ك��وم��ة الأق��ل��ي��ة ،وحكومة
الديمقراطية) فالذي يظهر �أن نظام الحكم ال�سعودي يمكن
اعتباره م�ؤلف ًا منهما معاً.
فهو من حيث كونه خا�ص ًا ب�أبناء الملك عبدالعزيز رحمه
اهلل كما ن�صت المادة الخام�سة  /ب ،يمكن �أن ي�صنّف ب�أنه
حكم �أر�ستقراطي.
ومن حيث كون الحكم ال يتم �إال بالبيعة كما ن�صت على ذلك
المادة ال�ساد�سة ،فهو �أ�شبه بالديمقراطي من بع�ض الوجوه،
وال�سيما �إذا عرفنا �أن ممار�سة الديمقراطية تظهر من وجوه
عديدة .مثل:
 -1وجود مجل�س �شورى.
 -2تتكون ال�سلطات في الدولة من:
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ـ ال�سلطة الق�ضائية.
ـ ال�سلطة التنفيذية.
ـ ال�سلطة التنظيمية.
حيث تمار�س كل �سلطة مهماتها با�ستقالل مع التعاون كما جاء
ذلك في المادة ( )44من النظام الأ�سا�سي للحكم.
 -3وجود الرقابة العامة على �أجهزة الدولة وت�صرفاتها كما
في المادة (.)80
 -4الم�شاركة ال�شعبية في �صور متعددة ومنوعة.
وذلك من �أبرز معالم الديمقراطية.
غير �أن ق�ضية «م�صدر ال�سيادة» لي�ست مح�صورة في
ثالثة الأق�سام الواردة في التق�سيم الآنف (الفردية ،الأقلية،
الديمقراطية).
بل يمكن �إ�ضافة ق�سم رابع ،هو «الت�شريع الإ�سالمي» ،فهو �صاحب
ال�سيادة حقاً ،قبل �أن يكون لفرد �أو لفئة �أو لأمة ،و�إذا كان للأمة
ن�صيب من ال�سيادة فهي تنح�صر في «الإجراءات والتنظيمات».
ونظام الحكم ال�سعودي ي�ستمد �سيادته من منابع الت�شريع
الإ�سالمي دون �أدنى ريب.
55

المبحث الخامس

سلطات الدولة العامة

النظام السياسي
للسعودية

يق�صد بال�سلطات هنا :الوظائف الرئي�سة للدولة.
وهي تق�سم تقليدي ًا �إلى ثالث �سلطات:
 -1ال�سلطة الت�شريعية ،وه��ي الهيئة المنوط بها و�ضع
القوانين.
 -2ال�سلطة التنفيذية ،وه��ي الهيئة المنوط بها تنفيذ
القوانين.
 -3ال�سلطة الق�ضائية ،وه��ي الهيئة المنوط بها تف�سير
القوانين وتطبيقها (.)13
وال يكاد نظام الدولة ال�سعودية يختلف عن ذلك التق�سيم.
ج��اء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأ�سا�سي
للحكم (تتكون ال�سلطات في الدولة من :ال�سلطة الق�ضائية،
ال�سلطة التنفيذية ،ال�سلطة التنظيمية).
والفرق منح�صر في م�صطلح واحد هو (ال�سلطة التنظيمية)
في النظام ال�سعودي ،نظير (ال�سلطة الت�شريعية) في غيره.
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وحتى تنجلي ال�صورة في النظام ال�سعودي نتوقف قلي ًال
لت�أمل هذه ال�سلطات.
ونرتبها ح�سب ورودها في النظام.
�أوالً :ال�سلطة الق�ضائية:
الق�ضاء في الإ�سالم من �أجل الواليات و�أ�شرفها.
وهو كما يقول عمر بن الخطاب الخليفة الرا�شد« :فري�ضة
محكمة و�سنة متبعة»( .)14وكانت الأنبياء ت�سو�س �أقوامهم
وتحكم فيهم بالحق والق�سط ،ولعل من �أ�شهرهم النبي داود
عليه ال�سالم ،الذي خاطبه ربه بقولـهَ {:يا َد ُاوو ُد ِإنَّا َج َع ْل َن َ
اك

َخ ِلي َف ًة ِفي أْ َ
اس بِال َْحقِّ َولاَ َت َّتب ِِع ا ْل َه َوى ف َُي ِض َّل َك َعن
َاح ُكم َب ْي َن ال َّن ِ
ال ْر ِض ف ْ
اب َش ِدي ٌد ب َِما َن ُسوا
ين َي ِض ُّل َ
ون َعن َسب ِ
َسب ِ
ِيل ال َّل ِه َل ُه ْم َعذَ ٌ
ِيل ال َّل ِه ِإ َّن ا َّل ِذ َ
َي ْو َم ال ِْح َس ِ
(�ص .)26 :من هنا عني به فقهاء الإ�سالم عناية
اب} ّ

الئقة به ،فبحثوه با�ستقالل ،وبحثوه �ضمن مدوناتهم الفقهية
العامة .فذكروا �أهميته وف�ضله ،و�أرك��ان��ه ،و�شروط القا�ضي
و�آداب��ه ،وكيفية توليته ،و�إج��راءات المرافعة وطرق الإثبات.
وغير ذلك.
فلي�س �إذن غريب ًا �أن يكون الق�ضاء �إحدى ال�سلطات الثالث
الرئي�سة في النظام ال�سيا�سي ال�سعودي.
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ولعل من �أهم مو�ضوعات هذه ال�سلطة التي ركز عليها النظام
الأ�سا�سي للحكم ما ي�أتي:
 -1ا�ستقالل الق�ضاء:
فقد جاء في المادة (« :)46الق�ضاء �سلطة م�ستقلة وال �سلطان
على الق�ضاة في ق�ضائهم لغير �سلطان ال�شريعة الإ�سالمية».
وه��ذا هو بالفعل مو�ضع الق�ضاء في الإ�سالم ،فهو �سلطة
م�ستقلة ،ولي�س لـه ارت��ب��اط ف��ي ال�سلطة التنفيذية �إال من
زاويتين:
الأولى :التراتيب والإجراءات الإدارية.
الثانية :تنفيذ الأحكام الق�ضائية:
وذلك ما �أكدت عليه المادة (.)50
 -2التقا�ضي حق عام لكل �أحد :جاء في المادة (« :)47حق
التقا�ضي مكفول بالت�ساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة،
ويبين النظام الإجراءات اللآزمة لذلك».
� -3إلزام الق�ضاة بالحكم بقانون ال�شريعة الإ�سالمية :جاء
في المادة (« :)48تطبق المحاكم على الق�ضايا المعرو�ضة
�أمامها �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وفق ًا لما دل عليه الكتاب
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وال�سنة ،وما ي�صدره ولي الأمر من �أنظمة ال تتعار�ض مع الكتاب
وال�سنة».
ومعروف �أن المراد بالكتاب هنا :القر�آن العظيم.
وال�سنة :هي �سيرة ر�سول اهلل محمد  القولية والعملية.
مما ثبت في دواوين ال�سنة.
والأنظمة :هي القوانين التي ت�صدرها الدولة ،مما ال يتعار�ض
مع القر�آن وال�سنة.
وثمة �أنظمة (قوانين) كثيرة ذات �صلة وثيقة بالق�ضاء ولكنها
ذات طابع �إجرائي تنظيمي ،ومن �أ�شهرها ما عرف بالأنظمة
العدلية الثالثة:
 -1نظام المرافعات ال�شرعية.
 -2نظام الإجراءات الجزائية.
 -3نظام المحاماة.
بالإ�ضافة �إلى �أنظمة �أخرى ذات �صلة ،مثل:
 -1نظام الت�سجيل العيني للعقار.
 -2نظام مكافحة غ�سل الأموال.
 -3نظام التحكيم.
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التنظيم الق�ضائي يف اململكة

ي�سير التقا�ضي في المملكة عبر قناتين متوازيتين:
القناة الأولى :الق�ضاء العام.
القناة الثانية :الق�ضاء الإداري.
ف�أما الق�ضاء العام فيخت�ص بالف�صل في جميع الق�ضايا،
مما ال يدخل في اخت�صا�ص الق�ضاء الإداري.
ويتكون من ثالثة �أنواع من المحاكم ،وهي  -بح�سب درجات
التقا�ضي من الأعلى �إلى الأدنى  -كالأتي:
 -1المحكمة العليا ،وهي �أ�شبه بمحكمة د�ستورية.
ومن �أهم اخت�صا�صاتها:
�أ -مراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبات الإتالف ،ال�صادرة
من محاكم اال�ستنئاف.
ب -الت�أكد من د�ستورية الأح��ك��ام ال�صادرة من محاكم
اال�ستئناف.
 -2محاكم اال�ستئناف ،وتتولى النظر في الأحكام القابلة،
لال�ستئناف ،ال�صادرة من محاكم الدرجة الأولى ،بعد �سماع
�أقوال الخ�صوم.
وتت�ألف كل محكمة من عدد من الدوائر المتخ�ص�صة.
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 -3محاكم الدرجة الأولى ،وهي خم�سة �أنواع:
�أ -المحاكم العادية.
ب -المحاكم الجزائية.
جـ -محاكم الأحوال ال�شخ�صية.
د -المحاكم التجارية.
هـ -المحاكم العمالية.
ويقوم بالإ�شراف التام على هذا المرفق ،مجل�س �أعلى ي�سمى
(المجل�س الأعلى للق�ضاء) ،ومن �أهم اخت�صا�صاته:
 -1النظر في �ش�ؤون الق�ضاة الوظيفية.
 -2التفتي�ش الق�ضائي.
 -3الموافقة على �إن�شاء المحاكم المن�صو�ص عليها في
النظام.
 -4الإ�شراف على المحاكم والق�ضاة.
و�أم��ا الق�ضاء الإداري فهو هيئة م�ستقلة ترتبط بالملك
مبا�شرة ،ويخت�ص بالف�صل في الق�ضايا التي تكون الإدارة
طرف ًا فيها ،مثل:
�أ -دعاوى التعوي�ض التي يقدمها ذوو ال�ش�أن عن قرارات �أو
�أعمال جهة الإدارة.
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ب -الدعاوى الت�أديبية التي ترفعها الجهة المخت�صة.
جـ -الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرف ًا
فيها.
د -دعاوى �إلغاء القرارات الإدارية النهائية.
هـ -طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وال تكاد تختلف هيكلة الق�ضاء الإداري عن هيكلة الق�ضاء
العام ،حيث تت�ألف محاكمه من ثالثة �أنواع ،هي على الترتيب
من الأعلى للأدنى:
 المحكمة الإدارية العليا. محاكم اال�ستئناف الإدارية. المحاكم الإدارية.وي�شرف عليها مجل�س �أعلى ي�سمى (مجل�س الق�ضاء الإداري)
يتولى رئا�سته رئي�س ديوان المظالم.
ولهذا المجل�س �صالحيات نظيره من الق�ضاء العام.
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ثانياً :ال�سلطة التنفيذية:
التنفيذ :ه��و الإج����راء العملي لما تقت�ضيه الأح��ك��ام �أو
القوانين.
وال�سلطة التنفيذية هي كما �أ�شير �سابق ًا الهيئة المنوط بها
تنفيذ القوانين.
والمراد بها :الحكومة ،ممثلة بالرئي�س الأعلى للدولة كالملك
�أو رئي�س الدولة ،ومن تحت قيادته من الأمراء والوزراء.
وق��د بين النظام الأ�سا�سي للحكم طبيعة ه��ذه ال�سلطة
واخت�صا�صاتها.
وهذه بع�ض المواد:
«الملك �أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام الق�ضائية»المادة (.)50
«يقوم الملك ب�سيا�سة الأمة �سيا�سة �شرعية طبق ًا لأحكامالإ�سالم ،وي�شرف على تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،والأنظمة،
وال�سيا�سة العامة للدولة وحماية البالد والدفاع عنها» المادة
(.)55
«الملك هو رئي�س مجل�س الوزراء ويعاونه في �أداء مهامه�أع�ضاء مجل�س الوزراء ،وذلك وفق ًا لأحكام هذا النظام وغيره
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من الأنظمة» المادة (.)56
ولكي تكتمل ال�صورة عن هذه ال�سلطة يجدر بنا �أن نتوقف
عندها برهة:
تتكون هذه ال�سلطة وفق ًا للت�شكيل الآتي:
 -1الإمامة :والقائم بها ي�سمى( :الخليفة ،الملك ،ال�سلطان،
�أمير الم�ؤمنين ،رئي�س الدولة) ( .)15وي�شترط الفقهاء فيه
�شروطاً ،تجعل منه �شخ�ص ًا مثالي ًا ومحترماً ،ومن �أهم هذه
ال�شروط:
�أ -التكليف (البلوغ والعقل).
ب� -سالمة الحوا�س والأع�ضاء من النقائ�ص.
ج  -الإ�سالم والعدالة.
د -العلم الم�ؤدي �إلى االجتهاد (.)16
وقد اخت�صر النظام الأ�سا�سي للحكم هذه ال�شروط في كلمة
واحدة هي «الأ�صلح» كما جاء في المادة الخام�سة منه.
وفيها من المرونة ما يرفع الحرج عند تناق�ص ال�شروط
الم�شار �إليها.
 -2الوزارة :والوزير هو في الأ�صل كل م�ؤازر وم�ساعد للملك
�إال �أنه كان ال يطلق �إال الم�ؤازر القوي.
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كما كان �أبوبكر وعمر عند ر�سول اهلل .
ثم �أ�صبح يطلق على ع�ضو الحكومة في الدولة ،و�أ�صبح لهذه
الحكومة مجل�س ي�سمى مجل�س الوزراء ،وله رئي�س ي�سمى :رئي�س
الوزراء� ،أو رئي�س مجل�س الوزراء.
ووفق ًا للنظام الأ�سا�سي للحكم فالملك هو رئي�س مجل�س
ال��وزراء .المادة ( ،)56وهو ال��ذي يعين ن��واب رئي�س مجل�س
الوزراء ،والوزراء .المادة (�/57أ).
وال����وزراء م�س�ؤولون بالت�ضامن �أم���ام الملك ع��ن تطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية والأنظمة وال�سيا�سة العامة للدولة ،المادة
(/57ب) .ويندرج في الوزارة كل ما يتفرع عنها ،من وكاالت
و�إدارات ولجان وهيئات وغيرها.
 -3الإم���ارة :والقائم عليها ي�سمى( :الأمير ،المحافظ).
والإمارة نوع من الوالية ،تتفاوت في مدى نفوذها و�صالحياتها.
وك��ان ر�سول اهلل  يكلف بع�ض �أ�صحابه بمثل هذه الوالية
ليقوموا برعاية بع�ض الأقاليم مثل :مكة واليمن ،معلمين
ومفتين وحكاماً.
وفي المملكة العربية ال�سعودية يوجد نظام المناطق ال�صادر
بالأمر الملكي رق��م  92/100وتاريخ 1412/8/27ه����ـ الذي
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يق�ضي بتق�سيم المملكة �إلى عدد من المناطق ،ومن ثم توزع
كل منطقة �إلى عدد من المحافظات ،ويوجد في المملكة ثالث
ع�شرة منطقة.
ووفق ًا للمادة ( )5من ه��ذا النظام يكون �أمير المنطقة
م�س�ؤو ًال �أمام وزير الداخلية.
وتتلخ�ص مهمة الأمير ب�إدارة منطقته وفق ًا لل�سيا�سة
العامة للدولة ،ووفق ًا للأنظمة واللوائح ،المادة (.)7
 -4الهيئات والم�ؤ�س�سات الر�سمية ،والم�ستقلة عن الوزارات.
فهي جزء من ال�سلطة التنفيذية ،وم�س�ؤولة عن التنفيذ.
جاء في ذيل المادة (« :)58ويعتبر الوزراء ور�ؤ�ساء الم�صالح
الم�ستقلة م�س�ؤولين �أمام رئي�س مجل�س الوزراء عن الوزارات
والم�صالح التي ير�أ�سونها».
ثالثاً :ال�سلطة التنظيمية:
�أ�سلفت القول ب�أن هذه ال�سلطة تقابل ما ي�سمى في دول �أخرى
بال�سلطة الت�شريعية.
والمنظم ال�سعودي يف�ضل م�صطلح (ال�سلطة التنظيمية)
ل�سببين:
 -1لما بين لفظتي (التنظيم) و(الت�شريع) من االختالف اللغوي.
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فالتنظيم هو جمع الأ�شياء و�ضم بع�ضها �إلى بع�ض بطريقة
مرتبة.
والنظام في الأ�صل هو الخيط الذي ينظم فيه الخرز و�شبهه،
وهذا يفيد ب�أن التنظيم يكون لأ�شياء موجودة يقوم المنظم
بترتيبها وتن�سيقها.
وال يمنع ذلك وجود �أفكار �إ�ضافية �أو �إجرائية.
و�أما الت�شريع :فهو عمل الت�شريعات والقوانين ،وال�شارع في
ال�شيء :هو البادئ فيه.
وك�أن هذا يفيد اختراع الأحكام والت�شريعات.
 -2لما بين اللفظتين من االختالف اال�صطالحي :فمو�ضوع
التنظيم :هو النظام.
ومو�ضوع الت�شريع :هو ال�شريعة �أو الت�شريعات ،وبينهما فرق ظاهر
من حيث المفهوم ال�شرعي (الديني) .فال�شريعة :هي الطريقة
الإلهية ،مما �شرعه اهلل لعباده من العقائد والأحكام والأخالق.
اك َعلَى َش ِري َعةٍ ِّم َن أْ َ
جاء في القر�آن العظيم{ :ث َُّم َج َع ْل َن َ
ال ْم ِر
ون} (الجاثـية.)18:
ين لاَ َي ْعل َُم َ
فَا َّت ِب ْع َها َولاَ َت َّتب ِْع َأ ْه َواء ا َّل ِذ َ

و�أما النظام فهو يطلق في الغالب على �أعمال الب�شر ،كنظم
ال�شعر ونظم الخرز والل�ؤل�ؤ.
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ولإي�ضاح الر�ؤية نحو هذه ال�سلطة ،نتوقف قلي ًال لمعرفة
الجهة الم�س�ؤولة عن التنظيم ،ومدى �صالحياتها.
وابتداء نقول ب�أن التنظيم لـه قناتان:
الأولى :علمية ذات �صبغة ت�شريعية.
الثانية :تنظيمية ذات �صبغة �إجرائية.
فالأولى يقوم عليها علماء ال�شريعة الرا�سخون في العلم،
�سواء �أكانوا موظفين في الدولة �أم غير موظفين ومهمتهم بيان
�أحكام ال�شريعة للعامة والخا�صة.
وقد يكون البيان ب�أ�سلوب الفتوى� ،أو ب�أ�سلوب التعليم والتوجيه
والإر�شاد.
{و ِإ َذ َأ َخذَ ال ّل ُه ِمي َثاقَ
جاء في القر�آن العظيم قولـه تعالىَ :
اس َو َال َت ْك ُت ُمو َن ُه َف َن َبذُ و ُه َو َراء ظُ ُهور ِِه ْم
اب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه ِلل َّن ِ
ين ُأو ُتو ْا ال ِْك َت َ
ا َّل ِذ َ
ون} (�آل عمران.)187 :
َواشْ َت َر ْو ْا ِب ِه ث ََمن ًا َق ِلي ًال َف ِب ْئ َس َما َي ْش َت ُر َ

قال المف�سرون :وفي هذا تحذير للعلماء �أن ي�سلكوا م�سلك
�أولئك الم�شار �إليهم في الآي��ة في�صيبهم ما �أ�صابهم ،فعلى
العلماء �أن يبينوا العلم للنا�س وال يكتموه.
ولهذه الفئة �أو «الهيئة العلمية» محل ال�صدارة في المملكة
العربية ال�سعودية ،حيث يوجد جهاز متكامل يعنى بالفتوى
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والبحث العلمي ،وي�أتي في قمته «هيئة كبار العلماء» التي ت�ضم
نخبة متميزة من العلماء تعنى بالق�ضايا العلمية الكبيرة.
القناة الثانية للتنظيم� :أ�صحاب التخ�ص�صات والخبرات
العلمية المتنوعة ،وهم �أهل ال�شورى.
وق��د بين نظام ال�شورى �شروط الع�ضوية ،وم��دة الع�ضو
و�صالحياته.
وق��د بينت ال��م��ادة ( )15م��ن نظام مجل�س ال�����ش��ورى في
المملكة هذه ال�صالحيات كالآتي« :يبدي مجل�س ال�شورى الر�أي
في ال�سيا�سات العامة للدولة التي تحال �إليه من رئي�س مجل�س
الوزراء وله على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
�أ -مناق�شة الخطة العامة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
و�إبداء الر�أي نحوها.
ب -درا�سة الأنظمة واللوائح والمعاهدات واالتفاقات الدولية
واالمتيازات واقتراح ما يراه ب�ش�أنها.
ج -تف�سير الأنظمة.
د -مناق�شة التقارير ال�سنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها».
و�إذا كانت قرارات مجل�س ال�شورى في و�ضعه الراهن غير
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ملزمة فذلك �صورة من �صور تطبيق ال�شورى ،وال يوجد ما يمنع
من تغيير النظام لتكون قراراته ملزمة.
وهذا ما ي�ؤكد مرونة تطبيق هذه القاعدة الجليلة «ال�شورى»
كما تقدم معنا.
و�إذا كان مجل�س ال�شورى يمار�س ال�سلطة التنظيمية بتلك
ال�صورة ،ف�إن مجل�س الوزراء الذي ير�أ�سه الملك يمار�س ال�سلطة
نف�سها ،كما يتخذ فيها القرارات الالزمة.
وعلى هذا فمجل�س ال��وزراء يمار�س �سلطتين في �آن واحد:
�سلطة التنظيم ،و�سلطة التنفيذ .وه��و تقليد متبع في دول
�أخرى.
الحاجة �إلى الأنظمة:
�إذا كانت الدولة ال�سعودية تعتمد على ال�شريعة الإ�سالمية
في كل �ش�ؤون الحياة ،فقد يرد هنا ت�سا�ؤل وهو:
ما الحاجة �إذن �إلى التنظيم؟
والجواب �أن التنظيم قد تقت�ضيه طبيعة الحياة المتغيرة
والمتطورة في مجالين:
الأول :في �أمور الحياة الدنيوية ال�صرفة كالمرور والخدمة
المدنية ،وال�صناعة والزراعة واالت�صاالت ونحو ذلك مما هو
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متروك للإن�سان.
الثاني :التنظيم الإجرائي لبع�ض الأحكام ال�شرعية كجباية
ال��زك��اة ،وتنظيم �ش�ؤون الحج �إل��ى بيت اهلل ال��ح��رام ،ونظام
المرافعات المدنية ،والإجراءات الجزائية وكل ذلك من �أجل
التي�سير على النا�س ،وانتظام حياتهم وم�صالحهم.
كيفية �سن الأنظمة:
تنق�سم الأنظمة �أو الت�شريعات �إلى ق�سمين رئي�سين:
الأول :ال��ن��ظ��ام (ال��ت�����ش��ري��ع) الأ���س��ا���س��ي ،وه��و م��ا ي�سمى
بالد�ستور.
الثاني :الأنظمة (الت�شريعات) العادية.
فالق�سم الأول :تختلف �سيا�سات الدول في كيفية و�ضعه و�إقراره.
فقد ي�صدر من �صاحب ال�سلطة الأول (الملك).
وقد ي�صدر من جمعية ت�أ�سي�سية منتخبة من ال�شعب ،وقد
ي�صدر بطريق اال�ستفتاء ال�شعبي (.)17
وبالن�سبة للنظام الأ�سا�سي للحكم فقد �صدر وفق الأ�سلوب
الأول ،حيث �صدر بالأمر الملكي بتاريخ 1412/8/27هـ.
و�أما الق�سم الثاني وهو الت�شريعات العادية «القانون» فهو ي�صدر
عن ال�سلطة الت�شريعية� ،أو التنظيمية ح�سب اال�صطالح ال�سعودي.
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وهذه ال�سلطة في المملكة تتمثل في مجل�س ال��وزراء ،كما
تقرر �سابقاً ،و�أم��ا مجل�س ال�شورى ف�إنه ي�صدر التو�صيات
والمقترحات.
والحق �أننا �إذا عرفنا �أن �سن النظام البد �أن يمر بمراحل،
هي باخت�صار:
 -1االقتراح.
 -2المناق�شة.
 -3الم�صادقة.
 -5الإ�صدار.
وبما �أن مجل�س ال�شورى يقترح ويناق�ش وي�صوت� ،أي �أنه يقوم
بثالث مراحل ،لذا يكون من الجائز �أن يعد مجل�س ال�شورى
�سلطة تنظيمية وتكون ال�سلطة عندئذ مركبة من مجل�سي
الوزراء وال�شورى.
�شرعية النظام:
قلنا �إن ال��دول��ة ال�سعودية دول��ة فكرية ،تعتمد ال�شريعة
الإ�سالمية قانون ًا في كل �ش�ؤونها ،ف�إذا كان كذلك فهل يمكن
�سن �أنظمة �أو و�ضع قوانين في ظل هذه ال�شريعة؟
والإجابة :نعم ذلك ممكن �إذا لم تكن هذه الأنظمة مخالفة
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لل�شريعة الإ�سالمية كما هو الحال في الأنظمة ال�سعودية ،حيث
يراعى فيها ع��دم مخالفة ال�شريعة ،ويتم ذل��ك في مراحل
الدرا�سة والمناق�شة والت�صويت من �سن الأنظمة ،وال�سيما �إذا
علمنا �أن مجل�س ال�شورى و�شعبة الخبراء ومجل�س الوزراء كل
منها ي�ضم بين �أع�ضائه مجموعة من المتخ�ص�صين في علم
ال�شريعة الإ�سالمية.
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الحق في الأ�صل :هو ال�شيء الموجود الثابت ،وهو في عرف
الفقهاء :اخت�صا�ص بم�صلحة ثابتة �شرعاً ،وهو عند القانونيين
قريب من ذلك.
�أما الواجب :فهو ما يلزم فعله.
وللحقوق والواجبات م�ساحة عري�ضة في الت�شريع الإ�سالمي
كما لها في القانون.
بيد �أن �أ�سا�س النظرة للحقوق والواجبات وفل�سفتها قد
تختلفان من ت�شريع �إلى �آخر.
فالقانون يهتم بالحق ويجعله مو�ضوع ًا للقاعدة القانونية،
بل هدف ًا لها.
�أما الواجب فهو ين�ش�أ من الحق ذاته ،فحيث تقرر حق ل�شخ�ص
مثالً ،فالبد �أن يقابله واجب على الآخرين.
و�أما ال�شريعة الإ�سالمية ف�إن مو�ضوعها لي�س حق ًا فقط ولكن
�أعم� ،إنه ت�صرف الإن�سان وفعله� ،سواء �أكان من �أعمال القلب
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�أم الجوارح ،بما ي�شمل االعتقاد والقول والعمل ،في عالقة
الإن�سان بربه ،وبنف�سه ،وبالإن�سان ،وبالبيئة.
وهذه الت�صرفات تدور في محاور الحكم ال�شرعي (الوجوب
والندب ،والتحريم والكراهة ،والإباحة).
�أي �أن مو�ضوع الن�ص ال�شرعي هو التكليف.
وعلى هذا فالحق يرد ب�صفة فرعية باعتباره �أث��ر ًا لبع�ض
الت�صرفات (.)18
ذلك من �أهم وجوه االختالف بين الفقه الإ�سالمي والقانون
في مفهوم الحق.
وينبغي �أال تفوت الإ�شارة �إلى وجه اختالف جوهري �آخر،
م�ستفاد مما �سبق ،هو� :أن القانون خا�ص بتنظيم الروابط
االجتماعية التي ترد عليها القاعدة القانونية.
�أما ال�شريعة الإ�سالمية فهي عامة في �سلوك الفرد وعالقاته
وه��ذا مما يميز ت�شريع ال��رب الخالق الحكيم ،عن ت�شريع
المخلوق المحدود القدرات.
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تق�سيم الحقوق:
يق�سم القانون الحقوق �إلى �أق�سام باعتبارات مختلفة:
ون�شير �إلى تق�سيم واحد فقط ل�شهرته:
الحقوق المدنية والحقوق ال�سيا�سية:
ويراد بالمدنية :ما يتعلق بحماية الأفراد وحرياتهم .وهي
نوعان:
�أ -حقوق عامة :وهي التي تثبت للإن�سان لمجرد كونه �إن�ساناً.
ب -حقوق خا�صة :وه��ي التي تثبت ل�ل�أف��راد في عالقات
بع�ضهم ببع�ض .وهي ذات �شقين:
�أحدهما :حقوق مالية.
الثاني :حقوق غير مالية (معنوية).
ويراد بالحقوق ال�سيا�سية :ما يقررها القانون لل�شخ�ص باعتباره
مواطناً ،يحمل جن�سية بلده .ومن ذلك مثالً :حق الوظائف العامة،
والتر�شيح واالنتخاب ،والم�شاركة ال�سيا�سية بوجه عام.
هذا في القانون ،و�أما في ال�شريعة الإ�سالمية فيق�سم الفقهاء
الحقوق �إلى ثالثة �أق�سام:
 -1حقوق اهلل تعالى :ك�إخال�ص العبادة لـه �سبحانه ،ومثل
حد الزنا.
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 -2حقوق العباد ،كالمعامالت المالية ،وكالقتل.
 -3الحقوق الم�شتركة ،كالزكاة ،وكحد القذف.
وه��ذا االخ��ت�لاف ف��ي التق�سيم بين ال�شريعة الإ�سالمية
والقانون لي�س لـه ت�أثير كبير في باب (حقوق العباد) ،بل هو
اختالف فني في �أكثر تفريعاته.
و�أما حقوق اهلل تعالى فهي م�ستبعدة في القانون �أ�صالً.
ولذا يكون حديثنا هنا عن الحقوق الم�شتركة بين ال�شريعة
والقانون ،مما هو متعلق بم�صالح العباد العاجلة.
الحقوق والواجبات في النظام ال�سعودي:
خ�ص�ص النظام الأ�سا�سي للحكم باب ًا م�ستق ًال في الحقوق
والواجبات يت�ضمن �إح��دى وع�شرين م��ادة ،وق��د ان�صب جل
اهتمامها على بيان حقوق الرعية وم�س�ؤوليات الدولة.
وحتى يكتمل عقد الحقوق والواجبات الم�شتركة بين الدولة
و�شعبها ،نبين حقوق ال��دول��ة وواجباتها ث��م حقوق ال�شعب
وواجباته.
�أوالً :حقوق الدولة وواجباتها:
يق�صد بالدولة هنا �أح��د �أركانها وه��و الهيئة ال�سيا�سية
الحاكمة ،وهي تعبير قانوني �سيا�سي ،يمثل �شخ�صية معنوية
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في الغالب ،وال يكاد يعرف هذا اللفظ عند فقهاء الإ�سالم،
بل كانوا ي�ستعملون م�صطلحات �أخرى هي �أقرب �إلى التعبير
عن ال�شخ�صية الطبيعية ،مثل :الإمام ،والخليفة ،و�أولي الأمر،
والأمير ،والقا�ضي ...وهلم جرا.
ول��م يكن الفقهاء يق�صدون م��ن وراء ذل��ك الأ�شخا�ص
ب�أنف�سهم ،بل يعنون مراكزهم ومنا�صبهم ،بدليل �أن الموظف
الأدنى ال ينعزل بوفاة من عينه وواله ،بل ي�ستمر في من�صبه،
مما يدل على �أن المق�صود مركز الوالية ال �صاحبها.
�إذا عرف ذلك فما حقوق هذه الدولة� ،أو من يمثلها ،وما
واجباتهم؟
لعل من �أهم حقوق الدولة ما ي�أتي:
 -1الطاعة في المعروف ،وفق ما بيناه في الأ�س�س ،ويندرج في
ذلك التزام (النظام العام للدولة) وعدم الخروج منه �أو عليه.
وقد جاءت الإ�شارة �إلى هذا الحق في المادة ( )6من النظام
الأ�سا�سي للحكم ،باعتباره واجب ًا من واجبات المواطنين.
 -2الت�أييد والمنا�صرة في تنفيذ الأحكام والأنظمة ،وفي
حرا�سة الدين والوطن والمجتمع.
 -3الن�صيحة ،وهي �إرادة الخير للمن�صوح لـه ،وذلك بعمل
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ما يجلب الم�صلحة للحاكم والمحكوم ،وما ي��در�أ المف�سدة
عنهما� ،سواء تم ذلك بالقول �أو بالفعل.
 -4االح���ت���رام وال��ت��ق��دي��ر ،وف��ق�� ًا ل��م��ا تمليه ال���م���روءات
والمجامالت.
و�أما واجبات الدولة فكثيرة يمكن �إجمالها في الآتي:
 -1تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية في ���ش���ؤون الحياة كلها،
الفكرية ،والثقافية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية،
والق�ضائية ،والقانونية ،والإعالمية .وغيرها.
وقد جاء النظام م�ؤكد ًا على �أهمية هذا الواجب.
ففي المادة ( )23من النظام الأ�سا�سي للحكم« :تحمى
الدولة عقيدة الإ�سالم وتطبق �شريعته ،وت�أمر بالمعروف وتنهى
عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة �إلى اهلل».
وف��ي المادة (« :)55يقوم الملك ب�سيا�سة الأم��ة �سيا�سة
�شرعية ،طبق ًا لأحكام الإ�سالم ،وي�شرف على تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية والأنظمة وال�سيا�سة العامة للدولة وحماية البالد
والدفاع عنها».
وجاء مثل ذلك في المادة (/57ب) وقريب منه في المادة
(.)48
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 -2تدبير ال�ش�ؤون الداخلية وفق ال�سيا�سة ال�شرعية ،بما
يحقق الم�صالح العامة والخا�صة.
ففي المادة (« :)50الملك ومن ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام
الق�ضائية».
وجاء في المادة (« :)36توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها
والمقيمين على �إقليمها».
وف��ي ال��م��ادة (« :)67تخت�ص ال�سلطة التنظيمية بو�ضع
الأنظمة واللوائح فيما يحقق الم�صلحة �أو يرفع المف�سدة في
�ش�ؤون الدولة ،وفق ًا لقواعد ال�شريعة الإ�سالمية».
وج��اء في المادة (« :)24تقوم الدولة ب�إعمار الحرمين
ال�شريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقا�صديهما بما
يمكن من �أداء الحج والعمرة والزيارة بي�سر وطم�أنينة».
و�ش�ؤون الداخل كثيرة ال ح�صر لها ،والغر�ض هنا التمثيل ال غير.
 -3تدبير ال�ش�ؤون الخارجية وفق ال�سيا�سة ال�شرعية ،بما يحقق
م�صلحة الإ�سالم والأمة الم�سلمة والدولة ،ويدر�أ المفا�سد عنهم.
جاء في المادة (« :)25تحر�ص الدولة على تحقيق �آمال
الأمة العربية والإ�سالمية في الت�ضامن وتوحيد الكلمة ،وعلى
تقوية عالقاتها بالدول ال�صديقة».
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وفي المادة (« :)42تمنح الدولة حق اللجوء ال�سيا�سي �إذا
اقت�ضت الم�صلحة ذلك ،وتحدد الأنظمة واالتفاقيات الدولية
قواعد و�إجراءات ت�سليم المجرمين العاديين».
وفي المادة (« :)61يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة
العامة والحرب ويبين النظام �أحكام ذلك».
وفي المادة («:)70ت�صدر الأنظمة والمعاهدات واالتفاقيات
الدولية واالمتيازات ويتم تعديلها بموجب مرا�سيم ملكية».
على �أن من �أهم وظائف الدولة الم�سلمة ن�شر الإ�سالم وبيانه
وتمكين الب�شرية من درا�سته وفهمه ،ودعم العاملين في حقل
الدعوة الإ�سالمية.
وقد �أن�شئت لهذا الغر�ض وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،ولذا جاء في
ذيل المادة ( ...« :)23وتقوم (الدولة) بواجب الدعوة �إلى اهلل».
وهذه الن�صو�ص ت�ؤكد:
� -1أن ال�سيا�سة الخارجية للدولة تعمل على ثالثة م�ستويات
متوازنة:
�أ -م�ستوى الأمة العربية.
ب -م�ستوى الأمة الإ�سالمية.
ج -م�ستوى �أمم الأر�ض.
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� -2أنها تولى ق�ضايا الأمة الإ�سالمية اهتمام ًا خا�صاً.
 -3التزام هذه ال�سيا�سة بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية.
 -4حماية حقوق الإن�سان.
وهذه من �أهم م�س�ؤوليات الدولة الم�سلمة ،نظر ًا �إلى �أن من
�أهم مقا�صد وجود الدولة حماية الإن�سان ورعايته بما يكفل لـه
ال�سعادة الدنيوية والأخروية.
وقد �أخبر الحق تعالى في كتابه الكريم ب���أن �أ�سا�س بعثة
{و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ني}
اك إ َّال َر ْح َم ًة ِّل ْل َعالمَ ِ َ
الأنبياء هو الرحمة بالإن�سانَ :
(الأنبياء.)107 :

يقول ال�شيخ محمد الطاهر بن عا�شور (ت1393هـ) :وهذه
الرحمة تبرز في مظهرين �أحدهما :تخلُّق محمد  بخُ لُق
الرحمة.
الثاني� :إحاطة الرحمة بت�صاريف �شريعته (.)19
ولأهمية هذا الواجب جاءت المادة (« :)26تحمى الدولة
حقوق الإن�سان وفق ال�شريعة الإ�سالمية».
وفي المادة (« :)37للم�ساكن حرمتها وال يجوز دخولها بغير
�إذن �صاحبها وال تفتي�شها �إال في الحاالت التي بينها النظام».
وفي المادة التي تليها (« :)38العقوبة �شخ�صية وال جريمة
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وال عقوبة �إال بناء على ن�ص �شرعي �أو ن�ص نظامي وال عقاب
على الأعمال الالحقة للعمل بالن�ص النظامي».
وفي المادة الالحقة �أي�ض ًا (« :)39تلتزم و�سائل الإعالم
والن�شر وجميع و�سائل التعبير بالكلمة الطيبة وب�أنظمة الدولة
وت�سهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ،ويحظر ما ي�ؤدي �إلى
الفتنة �أو االنق�سام� ،أو يم�س ب�أمن الدولة وعالقاتها العامة� ،أو
ي�سيء �إلى كرامة الإن�سان وحقوقه».
كل ذلك ونظائره الكثيرة ي�ؤكد �أهمية هذا الواجب وت�سنمه
المحل الالئق به فقه ًا ونظاماً.
وتفا�صيل هذه الحقوق ال ي�ستوعبه مثل هذا الكتيب وقد
�أ�شرنا �إلى �أنواعها قبل قليل مع بع�ض الأمثلة.
ومن معالم اهتمام الدولة بحقوق الإن�سان� ،إن�شاء هيئتين
تعنيان بهذه الحقوق� ،إحداهما �أهلية ،والأخرى حكومية .ولكل
منهما ن�شاط ملحوظ.
ثانياً :حقوق المواطنين وواجباتهم:
بدء ًا يح�سن التنبيه �إلى �أن م�صطلح (المواطنين) ومثله
(ال�شعب) هو من الم�صطلحات القانونية ،وبرغم وجود الأ�صل
اللغوي الف�صيح لكل من اللفظتين ،ف�إن الفقه الإ�سالمي لم
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ي�ستعمل �أ ّي ًا من اللفظتين للتعبير عن �سكان الدولة ومجتمعها.
ب��ل ا�ستعمل ل��ف��ظ (ال��رع��ي��ة) ،ال���ذي ي���دل ع��ل��ى جماعة
المر�ؤو�سين� ،أي ًا كان عددهم �أو و�ضعهم القانوني ،كالأ�سرة،
والم�ؤ�س�سة ،والمدر�سة ،والوزارة ،والدولة.
ففي الحديث النبوي ال�صحيح( :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته) متفق عليه.
والقائم على هذه الرعية ي�سمى (راعي) كما في الحديث «فكل من
�شمله حفظ الراعي ونظره فهو رعية» كما يقول ابن الأثير(.)20
�أم���ا ال��ن��ظ��ام ال�سعودي فقد �أخ���ذ بالم�صطلح القانوني
(المواطنون) دون م�صطلح ال�شعب ،كما في ال��م��ادة ()6
و( )27من النظام الأ�سا�سي للحكم.
ولعل ذل��ك مرجعه �إل��ى �شيوع الم�صطلح (المواطنون)
وال�سيما �أن��ه يعبر عن ن��وع معين من �سكان الدولة وه��م من
يحملون جن�سيتها.
و�أم��ا من لم يحمل هذه الجن�سية ممن يقيم داخ��ل �إقليم
الدولة فيعبر عنه بالأجنبي ،كما في نظام الجن�سية العربية
ال�سعودية� .أو بالمقيم ،كما في المادة ( )36و( )47من النظام
الأ�سا�سي للحكم.
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وهذه الم�صطلحات مما تت�سع لها دائرة ال�سيا�سة ال�شرعية
ب�شيء من التجوز ،اعتماد ًا على قاعدة الم�صالح والمفا�سد.
على �أن الدولة ال�سعودية بحكم موقعها اال�ستراتيجي �إزاء
الأمة الإ�سالمية والمتمثل بوجود الحرمين ال�شريفين اللذين
يق�صدهما الم�سلمون كافة في مو�سم الحج ،وفي غيره من
الأوقات؛ ف�إنها تتحمل م�س�ؤوليات كبيرة وت�ؤدي وظائف وخدمات
�ضخمة لكل حاج ومعتمر وزائر.
وهو ما �أكدته المادة ( )24من النظام الأ�سا�سي للحكم:
«تقوم الدولة ب�إعمار الحرمين ال�شريفين وخدمتهما ،وتوفر
الأمن والرعاية لقا�صديهما بما يمكن من �أداء الحج والعمرة
والزيارة بي�سر وطم�أنينة».
حقوق المواطنين في النظام:
كقاعدة عامة يمكن القول ب�أن ما تقدم من واجبات الدولة
هو في حقيقته حقوق للمواطنين ،بيد �أننا جري ًا على عادة
القانونيين نرى الحاجة قائمة في عر�ض هذه الحقوق ،كيما
تكون وا�ضحة �أمام القارئ.
ويمكن تق�سيم ه��ذه الحقوق وف��ي �ضوء ا�ستقراء النظام
ال�سعودي �إلى ق�سمين:
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الق�سم الأول :الحقوق المدنية
وتتمثل في:
 -1توفير الأمن الفكري:
وذل��ك بحرا�سة عقيدة الإ���س�لام ،وتعليمها النا�س اقتداء
بهدي �أنبياء اهلل عليهم ال�سالم ،الذين كر�سوا جل حياتهم
للدعوة �إلى عبادة اهلل وحده ،والتنفير من ال�شرك والوثنية بكل
�أ�شكالها و�أ�صنافها.
{و َلق َْد َب َع ْث َنا ِفي كُ ِّل ُأ َّمةٍ َّر ُسو ًال َأ ِن
كما جاء في القر�آن العظيمَ :
ْاع ُب ُدو ْا ال ّل َه َو ْاج َت ِن ُبو ْا َّ
وت} (النحل.)36 :
الطاغُ َ

وهو ما ت�سير عليه الدولة ال�سعودية� ،إذ تقوم �سيا�ستها العامة
على تلك العقيدة ،وتعمل ما في و�سعها لخدمتها ون�شرها.
جاء في �صدر المادة ( )23من النظام الأ�سا�سي للحكم:
«تحمي الدولة عقيدة الإ�سالم».
وفي �صدر المادة ( )13ج��اء« :يهدف التعليم �إل��ى غر�س
العقيدة الإ�سالمية في نفو�س الن�شء».
 -2توفير التعليم:
ح�سب ما ن�صت عليه المادة (« )30توفر الدولة التعليم
العام ،وتلتزم بمكافحة الأمية».
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فمن حق كل مواطن �أن يتعلم ،بل من واجبه ،ولذلك �أ�صبح
التعليم العام �إلزامي ًا ومجاناً.
وهذا هو ما يريده الإ�سالم من الفرد والدولة.
ين لاَ
ين َي ْعل َُم َ
ون َوا َّل ِذ َ
ففي القر�آن العظيم{:قُلْ َهلْ َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ
ون ِإن ََّما َي َتذَ َّك ُر ُأ ْولُوا أْ َ
الل َْب ِ
اب} (الزمر.)9:
َي ْعل َُم َ

وفي الحديث ال�شريف( :طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم)،

�أخرجه ابن ماجه في �سننه ،وابن عبدالبر في كتابه العلم.

وهذا الخطاب موجه �إلى الرجل والمر�أة على ال�سواء.
 -3توفير الطب:
جاء في المادة ( )31من النظام الأ�سا�سي للحكم« :تعنى
الدولة بال�صحة العامة ،وتوفر الرعاية ال�صحية لكل مواطن».
وفي تف�صيل هذه المادة �صدرت عدة �أنظمة ،مثل النظام
ال�صحي ،والنظام الأ�سا�سي لجمعية الهالل الأحمر ،وغيرهما.
وهذا هو ما يتوخاه الإ�سالم وي�ؤكد عليه في المجتمع الم�سلم.
ولذا جاء في الحديث النبوي( :فر من المجذوم فرارك من
الأ�سد) �أخرجه البخاري في �صحيحه.
 -4كفالة الدولة للمواطن عند الحاجة:
ن�صت المادة ( )27من النظام الأ�سا�سي للحكم على ما ي�أتي:
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«تكفل الدولة حق المواطن و�أ�سرته في حالة الطوارئ والمر�ض
والعجز وال�شيخوخة ،وتدعم نظام ال�ضمان االجتماعي ،وت�شجع
الم�ؤ�س�سات والأفراد على الإ�سهام في الأعمال الخيرية».
ومن هنا تعنى الدولة بما ي�أتي:
�أ� -صرف معا�ش ال�ضمان للعاجزين عن العمل ،مثل :اليتامى،
واللقطاء ،وال�شيوخ ،والمر�أة التي ال عائل لها.
ب -رعاية المعاقين رعاية �شاملة.
ج� -صرف الزكاة في المحتاجين من الفقراء والم�ساكين
ونحوهم.
د -ت�سهيل العمل التطوعي ،وفق ًا لما دل عليه عجز المادة
ال�سابقة .وكل هذا نابع من م�س�ؤولية الدولة تجاه رعيتها.
ول��ذا جاء في الحديث النبوي�( :أن��ا �أول��ى بالم�ؤمنين من
�أنف�سهم فمن توفى فترك دين ًا فعلي ق�ضا�ؤه وم��ا ت��رك فهو
لورثته) متفق عليه.
 -5توفير الأمن العام.
جاء في المادة (« :)36توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها
والمقيمين على �إقليمها ،وال يجوز تقييد ت�صرفات �أحد �أو توقيفه
�أو حب�سه �إال بموجب �أحكام النظام».
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وقد ف�صل نظام الإج���راءات الجزائية ح��االت تقييد هذا
الأمن ،وهي حاالت ا�ستثنائية تقت�ضيها الم�صلحة.
 -6مراعاة حرمة خ�صو�صيات الإن�سان و�أ�سراره ،في بيته �أو
�سيارته �أو مكتبه �أو �أ�شيائه الخا�صة.
وق��د ج��اء ذل��ك �صريح ًا في المادتين ( )37و( )40من
النظام الأ�سا�سي.
� -7سيا�سة الرعية بطريقة �شرعية ،تتفق و�شرع اهلل المطهر.
وذلك وفاء بالعقد الذي تم بينهما ،وهو عقد البيعة ،والذي
يلتزم به الحاكم �أن يحكم بما �أنزل اهلل ف�إذا حكم بغيره نق�ض
العقد وخان الأمانة.
وقد �أكد النظام الأ�سا�سي على هذا الحق في مادته ()55
�إيمان ًا منه ب�أهميته.
 -8حق التملك في كل مباح.
ج��اء في المادة (« :)17الملكية ور�أ���س المال والعمل
مقومات �أ�سا�سية ف��ي الكيان االقت�صادي واالجتماعي
للمملكة وهي حقوق خا�صة ،ت���ؤدي وظيفة اجتماعية وفق
ال�شريعة الإ�سالمية».
والمادة التالية ( )18تقول« :تكفل الدولة حرية الملكية
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الخا�صة وحرمتها وال ينزع من �أحد ملكه �إال للم�صلحة العامة،
على �أن يعو�ض المالك تعوي�ض ًا عادالً».
ثم المادة التالية ( )19تقول« :تحظر الم�صادرة العامة
للأموال وال تكون عقوبة الم�صادرة الخا�صة �إال بحكم ق�ضائي».
وكل ذلك تطبيق لحق الملكية الفردية التي جاء بها الإ�سالم،
طالما جاءت من م�صدر م�شروع� ،أما �إذا كان م�صدرها محرم ًا
كالربا والغ�صب وال�سرقة وتجارة المخدرات فلي�س لها حرمة،
وعلى الدولة والمجتمع �أن تحا�سب المالك وتقا�ضيه لينال
جزاءه.
 -9تهيئة فر�ص العمل.
جاء في المادة (« :)28تي�سر الدولة مجاالت العمل لكل قادر
عليه ،وت�سن الأنظمة التي تحمي العامل و�صاحب العمل» .وجاء
في المادة ( )2من تنظيم �صندوق تنمية الموارد الب�شرية:
«يهدف ال�صندوق �إلى دعم جهود ت�أهيل القوى العاملة الوطنية
وتوظيفها في القطاع الخا�ص» .وهذا ما �أكدت عليه ال�شريعة
الإ�سالمية .فقد جاء رجل ي�س�أل النبي  ماالً ،فوجهه النبي
عليه ال�سالم �إلى العمل و�أعطاه قدوم ًا وقال :اذهب فاحتطب
وال �أراك خم�سة ع�شر يوماً ،فذهب واكت�سب حتى اغتنى.
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الق�سم الثاني :الحقوق ال�سيا�سية:
ونحن نخ�صها هنا بالذكر ،مراعاة للمنهج القانوني و�إال
فقد تدخل �ضمن حقوق �أخرى.
ويق�صد بها ب�شكل عام الم�شاركة ال�سيا�سية في �شتى �صورها.
و�إذا �أمعنا النظر في الفقه الإ�سالمي وفي النظام ال�سعودي
تبرز هذه الحقوق في الآتي:
( )1بيعة الملك.
وهي عند التدقيق عقد حقيقي غير وهمي بين طرفين،
يلتزم فيه كل منهما بما عليه من م�س�ؤوليات.
وقد تقدم التنويه عنه عند الأ�س�س الد�ستورية.
وذل��ك ما ن�صت عليه ال��م��ادة( )6من النظام الأ�سا�سي
للحكم« :يبايع المواطنون الملك على كتاب اهلل تعالى و�سنة
ر�سوله وعلى ال�سمع والطاعة في الع�سر والي�سر والمن�شط
والمكره».
وقد يتجاوز ذلك كونه حق ًا �إلى �أن يكون م�س�ؤولية وتكليفاً،
وفق ما �أ�شرنا �إليه في الفرق بين الحق في القانون والحق في
الفقه الإ�سالمي.
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( ) 2تولي الوظائف:
والوظائف يمكن تق�سيمها ق�سمين:
 -1وظائف كبيرة ،كالق�ضاء وال���وزارة والإم���ارة والإدارة
العامة ،ونحوها.
 -2وظائف عادية.
والق�سم الأول يمكن ت�صنيفه �ضمن الوالية العامة ،بح�سب
اال�صطالح الفقهي وه��ي م�س�ؤولية عظيمة ،و�أم��ان��ة كبيرة،
ال يجوز �أن يتوالها �إال من ت��واف��رت فيه ال�شروط اللآزمة،
وجماعها :القوة والأمانة ،كما جاء في التنزيل العزيزِ {:إ َّن
اس َت ْأ َج ْر َت ا ْلق َِو ُّي أْ َ
ين} (الق�ص�ص.)26 :
َخ ْي َر َم ِن ْ
ال ِم ُ

والأ�صل �أنها ت�سند �إلى الكفء ،ال �أن يطلبها بنف�سه .ولما
جاء نا�س �إلى ر�سول اهلل  يطلبون منه �أن يوليهم قال�( :إنا ال
نولي على هذا العمل �أحد ًا �س�أله وال �أحد ًا حر�ص عليه)� ،أخرجه
البخاري في �صحيحه.
وعلى هذا فلي�ست مثل هذه الوظائف حق ًا م�شاع ًا للنا�س بل
هي للمت�أهل فقط يكلف بها.
و�أم��ا الق�سم الثاني :وه��و الوظائف العادية ،فيبدو �أنها مثل
الأعمال المهنية يجوز للإن�سان �أن يطلبها ويتقدم للمناف�سة عليها.
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وقد ق�سم نظام الخدمة المدنية ال�سعودي الوظائف �إلى
�أربعة �أق�سام:
 -1ما دون المرتبة الحادية ع�شرة :وهذه يعلن عنها ويجرى
التناف�س فيها.
 -2من المرتبة الحادية ع�شرة �إل��ى الثالثة ع�شرة:وهذه
ت�شغل بقرار من الوزير المخت�ص.
 3من المرتبة الرابعة ع�شرة فما فوق وهذه بقرار من مجل�س
الوزراء.
 -4ما فوق ذلك ويكون ب�أمر ملكي.
(� )3إبداء الر�أي والم�شورة:
وه��ذا حق ،بل مطلب ي��راد من كل من كان عنده ر�أي في
ق�ضايا الأمة والوطن �أن يبديه عبر القنوات الم�شروعة كو�سائل
الإعالم ،على �أن يكون ذلك بالأ�سلوب اللآئق.
وهذا داخل �ضمن م�س�ؤولية المجتمع الت�ضامنية ،التي �أكد
عليها الإ�سالم.
ات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َياء
{وال ُْم ْؤ ِم ُن َ
ون َوال ُْم ْؤ ِم َن ُ
جاء في القر�آن العظيمَ :
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم َ
ون بِال َْم ْع ُر ِ
ون
الص َال َة َو ُي ْؤ ُت َ
يم َ
َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
ون َّ
نك ِر َو ُي ِق ُ
ون ال ّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأ ْولَـ ِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم ال ّل ُه}(التوبة.)71 :
ال َّزكَ ا َة َو ُي ِطي ُع َ
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{و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َورى َب ْي َن ُه ْم}(ال�شورى.)38 :
وجاء فيهَ :
وج��اء في الحديث النبوي( :مثل القائم على ح��دود اهلل
والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة ف�أ�صاب بع�ضهم
�أعالها وبع�ضهم �أ�سفلها ،فكان الذين في �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا
من الماء مروا على من فوقهم ،فقالوا لو �أنا خرقنا في ن�صيبنا
خرق ًا ولم ن�ؤذ من فوقنا ؟ ف�إن يتركوهم وما �أرادوا هلكوا جميعاً،
و�إن �أخذوا على �أيديهم نجوا ،ونجوا جميعاً) �أخرجه البخاري.
وهو ت�صوير دقيق لطبيعة الحياة العامة ،ي�ؤكد �أهمية �إبداء
الر�أي في وقته المنا�سب.
( ) 4حق التقا�ضي �أمام المحاكم:
وقد ن�صت على ذلك المادة (« :)47حق التقا�ضي مكفول
بالت�ساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.»...
واجبات المواطنين في النظام:
قد يُلحظ �أن النظام ال�سعودي مثل غيره من القوانين لم
يركز كثير ًا على واجبات المواطن ،بقدر ما �أبرز حقوقه ،نظر ًا
�إلى �أن الواجب في القاعدة النظامية ي�أتي تبع ًا للحق ،في حين
نجد العك�س من ذلك في الحكم ال�شرعي ،حيث ي�أتي الحق
تبع ًا للتكليف.
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وق��د �أ�شرنا �سابق ًا �إل��ى حقوق ال��دول��ة ،وه��ي في حقيقتها
واجبات �شعبية.
ويمكن ا�ستخال�ص هذه الواجبات في الآتي:
 -1االعت�صام بحبل اهلل والتعاون على البر والتقوى.
ففي المادة (« :)11يقوم المجتمع ال�سعودي على �أ�سا�س من
اعت�صام �أفراده بحبل اهلل وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل
فيما بينهم وعدم تفرقهم».
وهذا مطلب �إ�سالمي كبير �أكدت عليه ال�شريعة الإ�سالمية
في ن�صو�ص كثيرة.
وعليه فال يجوز لأحد �أن يت�سبب ب�إثارة الفرقة والبغ�ضاء
والتحزبات.
 -2احترام النظام العام للدولة ،مما تمليه الم�صلحة العامة.
وه��ذا ما �أك��دت عليه المادة ( )9حيث �ألزمت بتربية �أفراد
الأ�سرة على «احترام النظام وتنفيذه وحب الوطن واالعتزاز به
وبتاريخه المجيد».
 -3الدفاع عن الدين والمجتمع والوطن:
ففي المادة (« :)34الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية والمجتمع
والوطن واجب على كل مواطن.»..
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وهذا الن�ص الوجيز يت�ضمن م�س�ؤوليات �ضخمة يتحملها
المواطن.
�أما الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية فيتمثل بااللتزام ال�صحيح
بها �أوالً ،ثم بيانها للنا�س ثانياً ،ثم ك�شف ال�شبهات واالعترا�ضات
التي يثيرها المخالفون ثالثاً.
وي��ك��ون ذل���ك ب��ال��م��ن��اظ��رات وال���م���ح���اورات ،وبالكتابات
والمرا�سالت ،عبر و�سائل االت�صال المختلفة مبا�شرة كانت �أو
غير مبا�شرة.
وكان هذا من �أبرز مهمات الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم.
و�أم���ا ال��دف��اع ع��ن المجتمع ،ف�ل�أن المجتمع ه��و كالج�سد
الواحد ،لكل فرد فيه حقوق ،وعليه م�س�ؤوليات نحو مجتمعه.
وقد جاء في الحديث النبوي ال�شريف( :مثل الم�ؤمنين في
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الج�سد الواحد �إذا ا�شتكى
منه ع�ضو تداعى لـه �سائر الج�سد بال�سهر والحمى) متفق عليه.
ومن الزم المودة والرحمة الدفاع عنه ،بالو�سائل ال�سلمية
�أوالً ،ثم بو�سائل القوة �إذا لزم الأمر.
و�أما الدفاع عن الوطن :فهو م�شروع في كل دين ومذهب وقانون.
والوطن هنا لـه مفهومان� :إقليم المملكة العربية ال�سعودية،
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و�أقاليم العالم الإ�سالمي.
والم�سلم من حقه الدفاع عن كل �شبر من �أوطان الم�سلمين
لأنهم يمثلون ج�سد ًا واحداً ،وبلدانهم مهما تعددت فهي كالبلد
الواحد.
ناهيك عن دفاعه عن وطن (المملكة العربية ال�سعودية).
ف�إنه �أهم و�أوجب.
وق��د �أوردن���ا ن�ص ال��م��ادة ( )34فيما �سبق ،وال��ت��ي تقول
«الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية والمجتمع والوطن واجب على
كل مواطن».
ومن �أجل ذلك جاءت �أنظمة الخدمة الع�سكرية.
ُون ِب َأ َّن ُه ْم ظُ ِل ُموا
ين ُيقَا َتل َ
وقد جاء في القر�آن العظيمُ { :أ ِذ َن ِل َّل ِذ َ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َيار ِِه ْم ِب َغ ْي ِر َحقٍّ
َو ِإ َّن ال َّل َه َعلَى َن ْص ِر ِه ْم َلق َِد ٌير  )#^39^#ا َّل ِذ َ
ِإلاَّ َأن َي ُقولُوا َر ُّب َنا ال َّل ُه}(الحج39 :ــ.)40

 -4تعزيز الوحدة الوطنية :ويراد بها تقوية �أوا�صر الأخوة
والعالقة بين �أف��راد المجتمع ،وع�شائره وقبائله ،و�أقاليمه،
ومناطقه ،ومدار�سه المذهبية ،وعدم �إثارة ما ي�سبب الفرقة
والنزاع من الأفكار المنحرفة والع�صبيات الجاهلية.
وقد جاء في �سياق مقومات المجتمع ال�سعودي ما ي�ؤكد ذلك،
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ففي المادة ( )12جاء الن�ص الآتي« :تعزيز الوحدة الوطنية
واجب ،وتمنع الدولة كل ما ي�ؤدى للفرقة والفتنة واالنق�سام».
حقوق غير الم�سلمين في النظام ال�سعودي:
تحتل حقوق غير الم�سلمين في المجتمع الم�سلم مكانة
خا�صة في الفقه الإ�سالمي ،وذلك �إدراك ًا من الفقهاء ب�أهمية
المو�ضوع ،حيث لم يكن يخلو مجتمع م�سلم من وجود المخالفين
في الدين.
ويختلف و�ضع ه�ؤالء المخالفين ،فقد تكون �إقامتهم دائمة
وي�سمون (�أهل الذمة) ،وكانوا يعتبرون من �أهل دار الإ�سالم،
وقد تكون �إقامتهم م�ؤقتة ،وي�سمون م�ست�أمنين.
تف�صل �أحكام ه�ؤالء.
وقد كتب فقهاء الإ�سالم كتب ًا كثير ُة ّ
وم���ن ه��ن��ا ن��ج��د �إ����ش���ادة المن�صفين م��ن الم�ست�شرقين
وغيرهم بالمعاملة الراقية التي يعامل بها �أولئك في المجتمع
الم�سلم (.)21
�أما الو�ضع في المملكة العربية ال�سعودية ،ف�إن غير الم�سلمين
هم فئة واحدة يطلق عليهم (المقيمون)� ،أي �أن �إقامتهم لي�ست
دائمة.
حيث لم يكن يوجد في �إقليم المملكة العربية ال�سعودية من
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غير الم�سلمين من ا�ستوطن فيها ب�صفة دائمة.
وه��و ع��رف �إ�سالمي قديم ق��دم الإ���س�لام ذات��ه ال��ت��زم به
الم�سلمون العتقادهم بوجود خ�صو�صية لهذا الإقليم الذي
ي�ضم مكة والمدينة اللتين ال يق�صدهما �إال الم�سلمون.
ومما يلحظ في النظام ال�سعودي �أنه ال يميز بين الم�سلم
وغير الم�سلم ممن يقيم في هذه البالد في عدة �أمور:
 -1من حيث اللقب �أو الم�صطلح ،فكالهما ي�سمى (مقيم)
�أو (�أجنبي).
 -2من حيث التمتع بمرافق الدولة ،فال فرق بين م�سلم
وغير م�سلم ،بل ال فرق بين مواطن وغيره.
 -3من حيث توظيف غير المواطن ،فال فرق بين م�سلم
وغير م�سلم ،بل المعول عليه هو الجدارة والت�أهيل لي�س غير.
ولذا كان الخطاب النظامي �إذا وجه لغير المواطن يكون
عاماً ،ومن ذلك ما جاء في المادة (« :)41يلتزم المقيمون
في المملكة العربية ال�سعودية ب�أنظمتها وعليهم مراعاة قيم
المجتمع ال�سعودي واحترام تقاليده وم�شاعره».
ولفظ (المقيمون) ف��ي ه��ذه القاعدة ي�شمل الم�سلمين
وغيرهم.
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في �ضوء الحقوق والواجبات لكل من الحاكم والمحكوم التي
عر�ضناها يحق لنا �أن نت�ساءل بعد ذلك ،كيف هي �إذن العالقة
بين الطرفين؟
�إن الجواب يفر�ض علينا عر�ضها هنا ب�إيجاز �شديد ،كيما
ن�ؤ�س�س عليها.
�أوالً :حقوق الحاكم ،وهي:
الطاعة في المعروف ،والن�صرة ،والن�صيحة ،واالحترام.
وهي في الوقت نف�سه واجبات على المحكوم ،تفر�ض عليه
اح��ت��رام النظام العام للدولة ،وال��دف��اع عن دينه ومجتمعه
ووطنه.
ثانياً :حقوق المحكوم ،وهي:
توفير الحاجات والم�صالح الأ�سا�سية كالتعليم والطب والأمن،
وكفالته في حال عجزه �أو ق�صوره .و�أن يحكم بالتنزيل.
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وهي في الوقت نف�سه واجبات وم�س�ؤوليات تلزم الحاكم،
وتفر�ض عليه بذل الجهد والن�صيحة لرعيته.
وفي �ضوء هذه المعادلة يتبين �أن كال الطرفين لـه حقوق
وعليه م�س�ؤوليات ،و�أن �أي حق لطرف ،ف�إنه يقابله واجب
االلتزام من قبل الطرف الآخر.
وك�أن العالقة بينهما هي �أ�شبه بالعالقة بين طرفي العقد،
يت�ساويان في الحقوق والواجبات.
ولذا كانت فل�سفة الوالية العامة في الإ�سالم �أنها �أمانة ،و�أنه
ال يجوز �أن يت�صدى لها �إال المت�أهل لها.
جاء في الحديث ال�شريف �أن �أبا ذر الغفاري  قال لر�سول
اهلل � :أال ت�ستعملني؟ فقال( :يا �أبا ذر �إنك �ضعيف ،و�إنها
�أمانة ،و�إنها يوم القيامة خزي وندامة �إال من �أخذها بحقها،
و�أدى الذي عليه فيها) �أخرجه م�سلم في �صحيحه.
و�إن من طبائع الأمور �أنه كلما كبرت الم�س�ؤولية فالبد �أن
يوازيها حقوق كبيرة ،تتطلب التقدير واالحترام المنا�سبين.
ف��ف��ي ال��ح��دي��ث ال�����ش��ري��ف ق���ال ع��ل��ي��ه ال�����س�لام�( :إن من
�إج�لال اهلل �إك��رام ذي ال�شيبة الم�سلم ،وحامل القر�آن غير
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الغالي فيه والجافي عنه ،و�إك��رام ذي ال�سلطان المق�سط).
�أخرجه �أبو داود في �سننه.
بيد �أن هذا الإكرام واالحترام ال يقت�ضيان بال�ضرورة ال�سكوت
على الأخطاء� ،أو النفاق والتملق� ،أو �إ�ضفاء �صفة القدا�سة على
الحاكم.
بل �إن مقت�ضى الن�صح ،المكا�شفة وال�شفافية والت�شاور في
الأمر.
ومن هنا ن�صت المادة ( )43من النظام الأ�سا�سي
للحكم على �أن «مجل�س الملك ومجل�س ول��ي العهد
مفتوحان لكل مواطن ولكل من لـه �شكوى �أو مظلمة ،ومن
حق كل فرد مخاطبة ال�سلطات العامة فيما يعر�ض لـه من
ال�ش�ؤون».
و�إن مما ي�ؤكد هذه الحقيقة تلك الأ�س�س التي �سبق عر�ضها،
وال�سيما الق�سم الد�ستوري منها والأخالقي ،حيث ذكرنا هناك:
العدل والم�ساواة ،وال�شورى ،والبيعة ،والطاعة في المعروف،
وم�س�ؤولية الدولة ،وكذا الن�صح والرفق واالحترام المتبادل بين
الحاكم والمحكوم.
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�أج��ل �إنها قواعد تجعل من العالقة بين الطرفين عالقة
�أخوية �أ�سرية ،روحها المحبة ،و�شعارها التعاون.
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الأ�صل لمعنى الرقابة :االنتظار ،ويطلق على المالحظة
والحرا�سة والحفظ.
ويق�صد بها في علم الإدارة العامة :التحقق من مدى �إنجاز الأهداف
المر�سومة بكفاية ،وا�ستك�شاف الأخطاء من �أجل ت�صحيحها.
وهي �ضرورة لتقويم العمل وت�صحيحه ،ولذا عُ دَّت واحدة
من �أ�ساليب الإدارة.
من هنا يُلحظ عناية ال�شريعة الإ�سالمية بها ،بل �إن الإ�سالم
ومن �أجل تحقيق غاية ت�صحيح الأخطاء جاء بقاعدة جليلة ال
تقوم للمجتمعات قائمة �إال بها ،هي الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وهي وظيفة اجتماعية عامة تلزم كل ذي قدرة وعلم،
ليقوم بمهمة الدعوة والإر�شاد والتوجيه واالحت�ساب.
وعند التعمق �أكثر في �شريعة الإ�سالم نلحظ �أن ثمة ما يمكن
ت�سميته بالرقابة الذاتية ،وهي وجود وازع الإيمان باهلل ،وخ�شيته
ومراقبته في �ضمير الم�ؤمن ،مما يجعله متحري ًا ال�صواب في
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كل ت�صرفاته ،ومحا�سب ًا لنف�سه قبل �أن يحا�سب.
�أما عن هذه الوظيفة على م�ستوى دولة الإ�سالم ،فقد عرفت
الرقابة ب�صور �شتى:
 -1عن طريق االحت�ساب ،حيث ك��ان وال��ي الح�سبة يقوم
بوظيفة الرقابة ب�صورة وا�ضحة ،فقد ذكر عبدالرحمن ال�شيزري
(ت774هـ) في كتابه (نهاية الرتبة في طلب الح�سبة) حوالي
�أربعين مجا ًال من مجاالت الح�سبة ،منها ما يتعلق بال�سوق
والبيوعات ،ومنها ما يتعلق بالأطباء وال�صيادلة ،ومنها ما
يتعلق بالمعلمين ،ومنها ما يتعلق بالم�ساجد ،ومنها ما يتعلق
بمجال�س الق�ضاة والحكام ...وغيرها.
 -2عن طريق الق�ضاء الإداري ،وهو ما �سمي بديوان المظالم،
الذي �أن�شئ من �أجل ب�سط �سلطان ال�شريعة على كبار رجاالت الدولة
من الوالة وغيرهم ،ممن قد يعجز الق�ضاء عن �إخ�ضاعهم.
 -3ع��ن طريق الخليفة نف�سه ،حيث ك��ان ي�شرف ويتابع
ت�صرفات الوالة والعمال ،ومن �أبرز الخلفاء الذين مار�سوا هذه
الوظيفة بدقة عمر بن الخطاب (ت23هـ) وعمر بن عبدالعزيز
(ت101ه��ـ) وهذا النوع من الرقابة لي�س تطوعياً ،بل هو من
واجبات الإمام ،قال الماوردي (ت450هـ) وهو يعدد واجبات
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الإم��ام« :العا�شر �أن يبا�شر بنف�سه م�شارفة الأم��ور وت�صفح
الأحوال ،لينه�ض ب�سيا�سة الأمة وحرا�سة الملة ،وال يعول على
التفوي�ض ت�شاغ ًال بلذة� ،أو عبادة» (.)22
وما هذا �إال اقتداء بالنبي الإمام محمد عليه ال�سالم.
فقد بوب الإم��ام البخاري (ت256ه��ـ) في �صحيحه (باب
محا�سبة الإمام عماله) ثم �أورد نموذج ًا لذلك.
الرقابة في النظام ال�سعودي:
تمار�س الرقابة في المملكة العربية ال�سعودية ب�صور عديدة
ويمكن تق�سيم الرقابة هنا ق�سمين:
الأول :الرقابة االجتماعية ،وهي م�س�ؤولية عامة يقوم بها كل
من لحظ خط�أ �أو تق�صير ًا في الممار�سات العامة ،بيد �أن هذه
الرقابة تبرز بو�ضوح من خالل قناتين:
�إحداهما :هيئة الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر� ،أو
جهاز الح�سبة.
فقد جاء في المادة ( )9من نظام هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر« :من �أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر �إر�شاد النا�س ون�صحهم التباع الواجبات
الدينية المقررة في ال�شريعة الإ�سالمية وحمل النا�س على
�أدائ��ه��ا وك��ذل��ك النهي ع��ن المنكر بما ي��ح��ول دون ارتكاب
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المحرمات والممنوعات� ،أو اتباع العادات والتقاليد ال�سيئة �أو
البدع المنكرة».
وجاء في المادة (« :)12للهيئة حق الم�شاركة في مراقبة
الممنوعات مما لـه ت�أثير على العقائد �أو ال�سلوك �أو الآداب
العامة مع الجهات المخت�صة.»..
القناة الثانية :ال�صحافة ،التي تعد من �أهم و�أخطر المنابر
الإعالمية ،وه��ي عين مراقبة ال تكاد تخطئ �أي تجاوز من
م�س�ؤول �أو غيره� ،إذا ما توالها الأمناء.
وقد جاء في المادة ( )8من نظام المطبوعات والن�شر:
«حرية التعبير عن ال��ر�أي مكفولة بمختلف و�سائل الن�شر في
نطاق الأحكام ال�شرعية والنظامية».
ومن هنا يكون من حق كل كاتب �أن ينقد �أي ظاهرة خاطئة
بالأ�سلوب الالئق.
هذا عن الق�سم الأول من �أق�سام الرقابة.
�أم��ا الق�سم الثاني فهو ما تقوم به بع�ض الهيئات المخت�صة
بمراقبة �أجهزة الحكومة مالي ًا و�إدارياً.
ويمكن ت�صنيف هذه الهيئات �إلى نوعين:
�أحدهما :هيئة ق�ضائية.
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الثاني� :أجهزة �إدارية.
ف�أما النوع الأول :فيتمثل بالق�ضاء الإداري ،وه��و ديوان
المظالم ،والذي من �أهم اخت�صا�صاته:
 -1الدعاوى المقدمة من ذوي ال�ش�أن بالطعن في القرارات
الإداري��ة ،ب�سبب مخالفة الأنظمة �أو الخط�أ في تطبيقها� ،أو
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
 -2دعاوى التعوي�ض الموجهة من ذوي ال�ش�أن �إلى الحكومة
والأ�شخا�ص ذوي ال�شخ�صية العامة ب�سبب �أعمالها.
 -3الدعاوى المقدمة من ذوي ال�ش�أن في المنازعات المتعلقة
بالعقود التي تكون الحكومة �أو �أحد الأ�شخا�ص المعنوية العامة
طرف ًا فيها.
 -4الدعاوى الت�أديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
 -5دعاوى جرائم التزوير.
(ينظر المادة ( )8من نظام ديوان المظالم ).
ولعل االخت�صا�ص الأول والأخير هما �أهم االخت�صا�صات
المت�صلة بمو�ضوع الرقابة.
و�أما النوع الثاني :فيتمثل بجهازين هما:
ـ ديوان المراقبة العامة.
ـ هيئة الرقابة والتحقيق.
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ف�أما ديوان المراقبة العامة فيخت�ص« :بالرقابة الالحقة على
جميع �إيرادات الدولة وم�صروفاتها ،وكذلك مراقبة كافة �أموال
الدولة المنقولة والثابتة ،ومراقبة ح�سن ا�ستعمال هذه الأموال
وا�ستغاللها والمحافظة عليها» (نظام المراقبة العامة المادة .)7
وت�أتي هذه المادة لت�أكيد ما جاء في المادة ( )79من النظام
الأ�سا�سي.
و�أما هيئة الرقابة والتحقيق فتخت�ص بما ي�أتي:
� -1إجراء الرقابة الالزمة للك�شف عن المخالفات المالية
والإدارية.
 -2فح�ص ال�شكاوى التي تحال �إليها من الوزراء المخت�صين
�أو من �أي جهة ر�سمية مخت�صة عن المخالفات الإدارية.
� -3إج��راء التحقيق في المخالفات المالية والإداري��ة التي
تك�شف عنها الرقابة.
 -4متابعة الدعوى التي تحال طبق ًا لهذا النظام �إلى هيئة
الت�أديب».
(نظام ت�أديب الموظفين المادة .)5
وكل هذا جاء بيان ًا للمادة ( )80من النظام الأ�سا�سي.
وهكذا نلحظ �أن الرقابة الحكومية على ت�صرفات �أجهزتها
من �أهم الوظائف و�أخطرها.
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�أ�صل معنى (الحرية) في لغة العرب :الخلو�ص من الرق
�أو ال�شوائب ،ثم انتقل المفهوم لي�شمل :التحرك والفعل طبق ًا
للإرادة ولي�س خ�ضوع ًا وقهراً.
و�أما المفاهيم اال�صطالحية للحرية ،ف�إنها ال تكاد تنح�صر،
وذلك ل�سببين جوهريين:
�أحدهما :اختالف الأ�سا�س الذي يبنى عليه المفهوم.
الثاني :تعدد �صور الحرية تبع ًا لتعدد مجاالتها.
ف�أما ال�سبب الأول :ف�إن ثمة من ق�سم الحرية �إلى ق�سمين:
ن�سبي ،ومطلق ،ويق�صد بالن�سبية :الخ�ضوع للقانون ،ويق�صد
بالإطالق :اال�ستقالل عن الجماعة.
كما �أن هناك من جعل الحرية بمعنى الإرادة ،التي ي�ضادها:
الجبرية وعدم االختيار.
و�أم��ا ال�سبب الثاني :وهو تعدد �صور الحرية ،ف�إننا نلحظ
�أق�سام ًا �شتى ،من حرية االعتقاد� ،إلى حرية الر�أي والتفكير،
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ومن الحرية المدنية �إلى الحرية ال�سيا�سية ،وهناك ما يعرف
بالحرية الأدب��ي��ة �أو الأخالقية( .ينظر :المعجم الفل�سفي،
لجميل �صليبا .)461/1
وما من �شك �أن هذه المفاهيم وتلك التقا�سيم تجلل هذا
الم�صطلح (الحرية) بعباءة من ال�ضبابية والغمو�ض.
ونحن هنا نحاول تف�سير هذا الم�صطلح بما نراه من�سجم ًا مع
العقل ال�سليم ،وقواعد الت�شريع الإ�سالمي ،فمن حيث المفهوم
العام للحرية نرى �أن��ه «التحرك في �إط��ار الإباحة العامة �أو
دائرة الحالل».
وي��دخ��ل ف��ي ه��ذه ال��دائ��رة ،ال��واج��ب وال��م��ن��دوب والمباح،
والمكروه ،ح�سب ا�صطالح فقهاء الإ�سالم.
ويخرج عنها :المحرم� ،سواء �أكان كفراً� ،أم مع�صية كبيرة،
�أم مع�صية �صغيرة ،و�أي�� ًا كانت هذه المع�صية فع ًال �أم ترك ًا
(�إيجابية �أو �سلبية).
و�أما من حيث المفهوم الخا�ص للحرية فنتحدث عن �أهم
�أنواعها التي يدور حولها الجدل ،وهما:
 -1حرية االعتقاد (الحرية الفكرية).
 -2حرية الر�أي (الحرية ال�سيا�سية).
ولنا معهما هذه الوقفات:
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�أوالً :حرية االعتقاد.
الأ�صل �أنه يجب على كل مكلف �أن يبحث عن االعتقاد الحق
الذي بعث اهلل به النبيين والمر�سلين ،ف�إذا عرفه وجب عليه �أن
ي�أخذ به مهما خالفه النا�س.
و�إذا ما تنكب هذا الإن�سان عن طريق الحق بعد معرفته ف�إنه
م�س�ؤول �أمام اهلل يوم القيامة ،ويكون م�ستحق ًا لعقوبة اهلل.
ومنهج الإ�سالم في هذا الباب يتلخ�ص في:
 -1يجب على �أت��ب��اع الأن��ب��ي��اء �أن يبينوا للنا�س الطريق
الم�ستقيم ويدلوهم عليه ،ولكن ال �إكراه في الدين ،لأن الدين
عقيدة واقتناع ،وال يت�صور ح�صول ذلك بالإكراه.
الرشْ ُد
وقد جاء في التنزيل العزيزَ {:ال ِإ ْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ين َقد ت ََّب َّي َن ُّ
ِم َن ا ْل َغ ِّي} (البقرة.)256 :

وبناء على ذل��ك ف���إن من لم يقتنع بالإ�سالم ف�إنه يترك
ودينه ،ب�شرط �أن ال يترتب على تركه �ضرر بالم�سلمين� ،سواء
كان �ضرر ًا مادي ًا �أو معنوياً.
وي�ستوي في ذلك الأفراد والجماعات والدول.
ومن هنا �شرع الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية كما �شرع دفاع ًا
عن الوطن والمقد�سات.
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وهذا نف�سه المنهج الذي يقوم عليه النظام ال�سعودي ،جاء
في المادة ( )23من النظام الأ�سا�سي للحكم« :تحمي الدولة
عقيدة الإ�سالم ،وتطبق �شريعته وت�أمر بالمعروف وتنهى عن
المنكر ،وتقوم بواجب الدعوة �إلى اهلل».
� -2أن الإن�سان متى اعتنق الدين الإ�سالمي ،ف�إنه يجب عليه
االلتزام بذلك طيلة حياته ،ر�ض ًا واختياراً.
ف�إن خالجه �شك فال يجوز لـه �أن يبديه ،ف�إن �أبداه و�أعلن
ردته ا�ستتيب ،ف�إن تاب و�إال ا�ستحق العقوبة الرادعة.
وهذا هو ما ت�سير عليه المملكة العربية ال�سعودية؛ ف�إنها
حين وقعت على (الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ) ال�صادر
عام 1948م� ،أبدت تحفظ ًا على المادة ( )18منه التي �أعطت
(لكل �شخ�ص الحق في حرية تغيير دينه).
وج��اء التعليل ب���أن ذلك لي�س من باب القيد على الحرية،
و�إنما من منطق (قمع مكايد الكائدين الذين د�أبهم الإف�ساد
في الأر�ض) (.)23
وه��و تعليل وجيه ،فلو ت��رك الأم��ر لكانت ق�ضية االعتقاد
والإيمان بالنبوات �ألعوبة ب�أيدي مردة الإن�س.
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ثانياً :حرية الر�أي ال�سيا�سي:
هذه الحرية لـها وجهان :قولي وعملي.
�أما الوجه القولي :فهو ما يرد تحت ا�سم (حرية التعبير)،
و�أما العملي فهو ما يمار�س من �أعمال �سيا�سية طابعها المعار�ضة
للحكومة� ،سواء �صدر من �أحزاب �أو غيرها.
ونتوقف برهة عند هذين النوعين:
 -1حرية التعبير:
ويراد بها هنا التعبير عن ال��ر�أي المخالف للم�ألوف ،مما
ي�أخذ طابع النقد �أو المعار�ضة ل�سلوكيات المجتمع �أو ت�صرفات
الحكومة.
وه��ذا النوع من الحرية مكفول وم�شروع �إذا توافرت فيه
ثالثة �شروط:
�أحدها :ح�سن النية ،بحيث يكون المق�صد نبيالً ،وهو �إرادة
الإ�صالح والبناء ،ال الهدم و�إ�شاعة ال�شر.
الثاني� :أن يكون بالكلمة الطيبة ،ولي�ست الكلمة الخبيثة� ،أو
الجارحة.
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الثالث :مراعاة مبادئ الإ�سالم وقيمه الثابتة ،و�أحكامه
الم�ستقرة ،التي ال مجال فيها لإثارة الخالف والنزاع.
ف�إذا توافرت هذه ال�شروط والمقا�صد ،فلينطق الإن�سان،
و�إال فال�سكوت �أوفر لـه.
وذلك ما توخاه المنظم ال�سعودي ،ففي المادة ( )39من
النظام الأ�سا�سي للحكم :جاء «تلتزم و�سائل الإعالم والن�شر
وجميع و�سائل التعبير بالكلمة الطيبة وب�أنظمة الدولة ،وت�سهم
في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ،ويحظر ما ي�ؤدي �إلى الفتنة
�أو االنق�سام� ،أو يم�س ب�أمن الدولة وعالقاتها العامة �أو ي�سيء
�إلى كرامة الإن�سان وحقوقه» .وفي المادة ( )26من ال�سيا�سة
الإعالمية جاء الت�صريح بكفالة هذا الحق« :حرية التعبير
في و�سائل الإعالم ال�سعودي مكفولة �ضمن الأه��داف والقيم
الإ�سالمية والوطنية».
 -2المعار�ضة ال�سيا�سية:
وتبرز في مظاهر عديدة ،من �أهمها:
�أ -تكوين الأحزاب ال�سيا�سية.
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ب -المظاهرات.
ج -الإ�ضراب عن العمل.
�أوالً :تكوين الأحزاب ال�سيا�سية:
ع��ل��ى رغ���م �أن ال��ت��ع��ددي��ة ال��ح��زب��ي��ة م��ن �أب����رز خ�صائ�ص
الديمقراطية الغربية التقليدية ،ف�إن الجدل ال يزال يدور حول
جدوى هذه التعددية ،حتى قال بع�ضهم�« :إن النظام الحزبي
المالزم للديمقراطية التقليدية هو �أحد و�سائل �إف�ساد هذا
النظام واالنحراف به عن غاياته و�أه��داف��ه ،ذلك �أن الذين
ين�ضمون �إلى حزب من الأح��زاب يعنيهم �أن ينت�صروا لر�أي
حزبهم و�أن يعار�ضوا ر�أي الحزب الآخر �سواء اتفق هذا الموقف
�أو ذاك مع الم�صلحة العامة �أم لم يتفق ،كذلك ف�إن من �ش�أن
التنظيم الحزبي المعا�صر �أن يجعل ال�سيطرة في النهاية
لزعامة الحزب التي تتمثل في فرد �أو عدد محدود من الأفراد
مما ي�ؤدي بالديمقراطية في ظل التنظيم الحزبي �أن تتحول
�إلى حكم الأقلية ال �إلى حكم الأغلبية» (.)24
و�سواء �سلمنا بهذا النقد �أو لم ن�سلم ،ف�إن هذا النظام يبقى
تجربة من جملة تجارب الإن�سان التي قد تنجح وقد تف�شل ،و�إذا
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كانت ال�سلبيات بهذه المثابة فالأولى البحث عن �أ�ساليب �أخرى،
ت�ضمن الم�شاركة ال�شعبية ال�سيا�سية ب�أدنى حد من ال�سلبيات
والمثالب.
ثانياً :المظاهرات:
وهي الم�سيرات ال�شعبية المنظمة ،لغر�ض �إعالن ال�شعور
الجماهيري بالت�أييد� ،أو االحتجاج والمعار�ضة.
وه��ي �أ�سلوب من �أ�ساليب التعبير المنظم ،اتجهت �إليه
الديمقراطية الغربية ،باعتباره حق ًا من الحقوق ال�سيا�سية.
وقد يقال فيه ما قيل في تعدد الأحزاب ،من حيث ما ينجم
عنه من فو�ضى و�إرباك للحياة العامة.
�إال �أنه يمكن �ضبط هذه المظاهرات حينما يزداد الوعي الديني
وال�سيا�سي لدى الجماهير ،وتكون القيادة ب�أيدي الحكماء ،الذين
ال ير�ضون بالف�ساد ،وال بالفو�ضى ،ومن ثم يرف�ضون �أ�صحاب
اال�ستغالل والم�صالح ال�شخ�صية ،و�أهل الد�سي�سة.
فهل يمكن �أن يتحقق ذلك؟ �أال ما �أ�صعبه!!
ثالثاً :الإ�ضراب عن العمل:
وهو توقف العمل في من�ش�أة �أو مرفق ب�سبب امتناع العمال
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عن القيام ب�أعمالهم كلي ًا �أو جزئي ًا لفترة من الفترات .وهو
و�سيلة �ضغط على الجهة الم�س�ؤولة من �أجل تحقيق مطالب
معينة كزيادة الأجور.
وعلى رغم ما يتوقع من تحقيق المطالب� ،إال �أنه �أ�سلوب
ي�ستدعي التوقف عنده ،لمعرفة �آثاره ال�سلبية والإيجابية على
وجه الدقة.
ذل��ك �أن الإ���ض��راب��ات ربما �أوق��ع��ت ال��دول��ة �أو ال�شركة �أو
الم�ؤ�س�سة في حرج �شديد ،وخ�سائر فادحة ،في وقت يمكن فيه
�أن تحل م�شكالت العمال ونحوهم ب�أ�ساليب �أخرى� ،أكثر فائدة،
و�أقل مف�سدة.
و�إذا ك��ان الإع�ل�ان العالمي لحقوق الإن�����س��ان ق��د �أعطى
في مادته ( )8العامل حق الإ���ض��راب ،ف���إن المملكة العربية
ال�سعودية �أب��دت تحفظها على ه��ذه ال��م��ادة ،بعدم الموافقة
على ت�شريع الإ�ضراب ،وذلك حماية لم�صالح العمال �أنف�سهم
ولم�صالح االقت�صاد الوطني من �أن ت�صبح �ألعوبة في �أيدي
المخربين الأجانب غير الم�س�ؤولين(.)25
جملة القول هنا� :أن الم�شاركة ال�سيا�سية ( )26حق �شعبي من
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حقوق الرعية بال نزاع.
غير �أن و�سائله و�آلياته ربما اختلفت من �أمة �إلى �أخرى،
نتيجة عوامل متعددة ،اجتماعية� ،أو �سيا�سية �أو دينية.
والذي نراه �أن من حق كل �أمة �أن ت�سلك في ذلك ما تراه
من�سجم ًا مع ثقافتها وعاداتها وتقاليدها.
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كل يتحدث عن المر�أة..
�أ���ص��ح��اب التخ�ص�صات العلمية ،و�أ���ص��ح��اب الفل�سفات
النظرية ،والقانونيون والم�شرعون ،ورج��االت ال�سيا�سة ،كل
يتحدث عنها في مجاله ،ما بين متحامل عليها� ،أو منت�صر لها،
�أو محايد.
وغالب هذه الأحاديث ال تخلو من �سخونة� ،أو رعونة.
ونحن هنا لن نتحدث عن المر�أة �إال في جانب واحد فقط،
هو الجانب ال�سيا�سي ،ونحاول ح�صر الحديث كيال تتفرق بنا
ال�سبل.
المر�أة في النظام الديمقراطي:
اختلفت نظرة القانونيين وفال�سفة الغرب نحو المر�أة
�سواء من حيث النظرة الواقعية للمر�أة� ،أو من حيث حقوقها
وواجباتها.
 -1فيذهب بع�ضهم كالأ�ستاذ � Esmeinإلى �إبعادها من
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ميادين ال�سيا�سة مطلقاً ،كالت�صويت والوظائف العامة.
بحجة �أن المر�أة لي�ست �أه ًال لذلك ب�سبب �ضعفها الج�سدي
والنف�سي ،و�أن التجارب �أثبتت �أن دخولها في هذا الميدان باء
بالف�شل.
 -2ويرى �آخرون �أنها �أهل للحقوق ال�سيا�سية.
ا�ستناد ًا �إلى الواقع ،حيث �أثبتت المر�أة نجاح ًا في ميادين
الحياة ب�شكل عام.
الال بالقانون ،الذي يقرر الم�ساواة بين النا�س بغ�ض
وا�ستد ً
النظر عن الجن�س(.)27
 -3ومن حيث الواقع ،فما زال��ت الم�س�ألة في دول الغرب
المتقدمة كالواليات المتحدة الأمريكية و�إنجلترا وفرن�سا في
طور التجربة.
�إال �أن االتجاه العام هو المزيد من منح الحقوق للمر�أة.
المر�أة في النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي:
لعل �أهم �سمة في هذا النظام نظري ًا على الأقل �أن النظرة
�إل��ى ال��م��ر�أة كانت وم��ا زال��ت منذ ب��زوغ فجر الإ���س�لام ثابتة
ومتوازنة.
�أما الثبات ،ف�إن المر�أة الم�سلمة �أعطيت حقوقها وحفظت
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كرامتها منذ عهد الإ�سالم الأول و�إلى الآن بدون مطالبات منها
�أو من �شقيقها الرجل ،وبدون تدرج �أي�ضاً.
وذل��ك بخالف الديانات والمذاهب والقوانين والأعراف
العالمية الأخرى ،التي مرت بجملة من النظريات والممار�سات
المتناق�ضة ،كما نالحظ نماذجها الم�ضطربة لدى �أمم معا�صرة
�شتى في �شرق الأر�ض وغربها.
و�أم��ا التوازن ،فح�سبك �أيها القارئ �أن تت�أمل في ت�شريع
الإ�سالم الماثل في القر�آن العظيم ،وال�سنة ال�صحيحة لتدرك
�صحة هذه الحقيقة.
والمجال هنا ال ي�سمح لنا بعر�ض الن�صو�ص الت�شريعية
وبيانها.
ولكنني �أحيلك �إلى كتابين لو قر�أتهما لأدركت الحقيقة.
�أول الكتابين :هو (الحجاب) للعالمة الباك�ستاني �أبو الأعلى
المودودي.
الثاني :هو (المر�أة بين الفقه والقانون) للدكتور م�صطفى
ال�سباعي ،ففيهما عر�ض مو�ضوعي مقارن يهدي �إلى ب�صيرة.
و�إن من يقر�أ �سير الن�ساء في عهد النبوة وف��ي عهد الخلفاء
الرا�شدين ،يجد التطبيق العملي لما جاء في الن�صو�ص الت�شريعية.
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على �أنني �آم��ل من ال��ق��ارئ �أال يحتج بواقع المجتمعات
الم�سلمة التي تظهر فيها بع�ض النماذج ال�سلبية في معاملة
المر�أة �شدة �أو تفريطاً ،فما كان الواقع يوماً ما حجة على
المبادئ والمثل.
ون��ع��ود �إل��ى و�ضع ال��م��ر�أة الم�سلمة ف��ي النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،فنقول� :إن الأ�صل في عمل المر�أة هو تربوي منزلي،
وهو م�س�ؤولية جليلة ت�س�أل عنها المر�أة في الدنيا وفي الدار
الآخرة.
ففي الحديث ال�شريف عن النبي �( :أال كلكم راع وكلكم
م�س�ؤول عن رعيته ...والمر�أة راعية في بيت زوجها وم�س�ؤولة
عن رعيتها) متفق عليه.
�إال �أنه يجوز لها �أن تمار�س �أعما ًال �أخرى خارج منزلها لأحد
�سببين:
الأول :حاجتها هي �أو حاجة �أ�سرتها �إلى العمل.
الثاني :حاجة المجتمع �إلى خبراتها وجهودها.
على �أن تتوافر في ذلك �شروط ي�أتي في مقدمتها:
�	-1أال يترتب على عملها هذا �ضياع �أوالدها و�أ�سرتها ؛ لأن
م�صلحة �أوالدها و�أ�سرتها �أولى بالتقديم.
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�	-2أن تخرج متحجبة محت�شمة وقورة ،بعيدة عن ابتذال
�شخ�صيتها ،وا�ستعرا�ض زينتها ،لما فيه من الدعاية للرذيلة.
�	-3أن يكون العمل الئق ًا بج�سمها و�شخ�صيتها ،خالي ًا من
�إرهاق الج�سم� ،أو الإخالل بال�شخ�صية والكرامة.
 -4االحتياط في حرا�سة القيم والأخ�ل�اق ،بحيث تبتعد
عن كل الأ�سباب الم�ؤدية �إلى الإخالل بهذه القيم ،مثل الخلوة
ب��ال��رج��ال ،والخ�ضوع ف��ي ال��ق��ول ،وال�سفر ب��دون م��راف��ق من
محارمها.
وب��ن��ا ًء على ه��ذه ال�����ش��روط ،يخرج م��ن الأع��م��ال ك��ل م��ا ال
يليق بمقام ال��م��ر�أة ،ومن ذلك الأعمال الع�سكرية والمهنية
ال�شاقة ،وكذا الأعمال والوظائف الكبيرة التي ت�ستنزف جهود
الإن�سان ووقته وتفكيره ،ويمثل لها فقهاء الإ�سالم بالإمامة
العظمى (رئا�سة الدولة ،ورئا�سة الوزراء) والق�ضاء ،والوزارة
و�أ�شباهها.
والحجة في ذلك �أن النبي محمد ًا عليه ال�سالم جاءه وفد
من دولة فار�س ،فقالوا �إن الملك قد مات ،و�أن ابنة الملك هي
التي اعتلت العر�ش ،فقال عندئذ( :لن يفلح قوم ولوا �أمرهم
امر�أة) �أخرجه البخاري.
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وب���ن���ا ًء ع��ل��ى م��ا �سبق ي��ك��ون م��ن ح��ق ال���م���ر�أة ف��ي مجال
ال�سيا�سة:
� -1إبداء الر�أي ،موافقة �أو مخالفة.
 -2الت�صويت في االنتخابات.
 -3الم�شاركة في مجال اال�ست�شارة.
 -4االحت�ساب ،وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 -5تولي الوظائف غير القيادية� ،أو القيادية في المجتمع
الن�سوي.
هذا ف�ض ًال عن الأعمال الأخرى ذات ال�صيغة االجتماعية
والتعليمية.
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بعد هذه المحطات الت�أملية في معالم النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،وما تبعه من وقفات مماثلة في واقع النظام ال�سيا�سي
في المملكة العربية ال�سعودية ،ربما ورد في ذهن القارئ ت�سا�ؤل
حول الفرق بين هذا النظام الإ�سالمي والنظام الديمقراطي
الحديث ال�سائد في الغرب ،هل يتفقان �أم يختلفان ؟
و�إن اختلفا فما مدى هذا االختالف وما �أ�سبابه ؟
والحق �أن الأمر بالغ الأهمية ،لكون هذين النظامين لهما
عمق تاريخي �ألقى بظالله على الحا�ضر.
و�إذا كانت المقارنة بين �شيئين تقت�ضي عر�ضهما بطريقة
متوازنة ،لتبرز �أوجه الت�شابه وتتميز �أوجه االختالف.
�إال �أن هذه االفترا�ضية ربما تجاوزناها ،ال لعدم �أهميتها ،بل
لأن �إحدى جهتي المقارنة (النظام الديمقراطي) ماثلة �أمام
القارئ الغربي على الأقل باعتباره يمار�سه في حياته اليومية،
�أو يعاي�ش المجتمع الذي يمار�سه� ،أو يقر�أ الكثير عنه.
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�أما الجهة الأخ��رى للمقارنة وهي النظام الإ�سالمي ،فقلما
ي�سمع به كثير من القراء ،ف�ض ًال عن �أن يعاي�شوه �أو يقر�ؤوا عنه ما
يروي الغليل ،وهو ما دعانا �إلى �إعداد هذه الدرا�سة المخت�صرة.
وبرغم و�ضوح الر�ؤية المفتر�ض ب�ش�أن الديمقراطية ،ف�إنني
�أرى ت�سجيل هذه الملحوظات قبل الدخول في الموازنة.
� -1إذا كانت الديمقراطية تعنى في الأ�صل «حكم ال�شعب»
فلي�س ذلك على ظاهره ،بمعنى �أن ال�شعب يتولى �ش�ؤون حكومته
بنف�سه ،و�إال �أ�صبح ال�شعب حاكم ًا ومحكوم ًا في �آن ،وذلك ما ال
يمكن ت�صوره ،حتى في الديمقراطية القديمة.
ولذا كان من المخارج من هذه المثالية ،الذهاب �إلى القول
ب�أن المراد :حكم الأكثرية� ،أو الديمقراطية النيابية� ،أو القول
ب�أن المراد الم�ساواة �أمام القانون.
� -2أن الديمقراطية كما يقول الأ�ستاذ جميل �صليبا« :نظام
مثالي تتجه �إليه الأحالم ،ولكنه ال يتحقق في الواقع على �صورة
واحدة من التنظيم� ،إن كل نظام �سيا�سي يعتبر �إرادة ال�شعب
م�صدر ًا ل�سلطة الحكام هو نظام ديمقراطي� ،إال �أن �إرادة
ال�شعب في الواقع هي �إرادة الأغلبية ،وفي ذلك كما ال يخفى
مجال ل�سيطرة طبقة على �أخرى (.)28
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 -3وم��ن هنا نجد تف�سيرات متعددة للديمقراطية لدى
القانونيين والباحثين وال�سيا�سيين.
�أ -فهناك تف�سير ب�أنها�« :سيادة ال�شعب»(.)29
ب -وتف�سير ثانٍ ب�أنها «الم�ساواة» (.)30
ج  -وتف�سير ثالث ب�أنها« :قدرة ال�شعب على التغيير ،تغيير
حكامه ،وتغيير قوانينه عن طريق االقتراع الحر وبوا�سطة
نوابه وممثليه» (.)31
 -4يرى بع�ضهم �أن مفهوم الديمقراطية متطور ومتغير،
فلكل زمن ديمقراطيته ،ولكل ثقافة ديمقراطيتها (.)32
 -5هل الديمقراطية مذهب لـه فل�سفته تجاه الوجود والحياة
والإن�سان؟ �أم هي مجرد �آليات وبرامج وتنظيمات للحياة الدنيا؟
يذهب بع�ضهم �إلى �أنها مذهب فل�سفي ،ولي�س نظام ًا �سيا�سي ًا
فح�سب (.)33
ويرى �آخرون �أنها نظام �سيا�سي ،قد يتبعه نظام اجتماعي.
ولعل في ال�سطور التالية ما يو�ضح الحقيقة �أكثر.
 -6يقوم النظام الديمقراطي على ثالثة مبادئ:
الأول� :سيادة ال�شعب (بحيث يكون م�صدر ال�سلطات).
الثاني :الم�ساواة والعدل.
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الثالث :الحرية الفردية (.)34
وي�ضيف بع�ضهم:
 -1علو الد�ستور.
 -2تعدد الأحزاب.
 -3ف�صل ال�سلطات (.)35
موازنــــــــــــة:
في �ضوء ما تقدم كله �أرى �أن بين النظامين وجوه ت�شابه،
كما �أن بينهما وجوه اختالف.
�أوالً� :أوجه الت�شابه بين النظامين:
 -1تكريم الإن�سان ومراعاة حقوقه.
وه��ذا م��ن ال��و���ض��وح ،بما ال يحتاج �إل��ى ا�ستدعاء الأدل��ة
ومناق�شتها في �أي من النظامين.
 -2تقرير مبادئ العدالة والم�ساواة �أمام القانون والجزاء.
وهذا وا�ضح �أي�ض ًا في كال النظامين ،و�إن اختلف النظامان
في ماهية العدالة والم�ساواة �أو في بع�ض �صورهما.
 -3الإرادة واالختيار في تعيين الحكام.
���س��واء ت��م ذل��ك بطريق االن��ت��خ��اب� ،أو بطريق االختيار
والمفا�ضلة� ،أو باختيار الأ�صلح من المر�شحين ومبايعته ،فكل
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هذه الطرق و�شبهها فيها لالختيار م�ساحة.
 -4الم�شاركة ال�سيا�سية عن طريق المبايعة ،والم�شاورة
والمنا�صحة ،وهذه ظاهرة في النظام الإ�سالمي.
�أما النظام الديمقراطي فيطبقها ب�أ�سلوب مختلف.
 -5علو الد�ستور:
وهو كما قلنا قبل قليل ب�أنه �أحد مبادئ الديمقراطية ،وهو
كذلك بالن�سبة للنظام الإ�سالمي.
بيد �أن م�صدر الد�ستورية ب�شري في الأول ،رباني في الثاني،
حيث يتمثل في الوحي ،وه��و في الإ���س�لام غير قابل للتغيير
والن�سخ ،بخالف النظام الديمقراطي.
 -6ف�صل ال�سلطات:
وه��و و�إن ك��ان مبد�أ من مبادئ الديمقراطية� ،إال �أن��ه في
النظام الإ�سالمي غير م�ستنكر� ،إذا ما وجد التعاون بينها.
وه��ذا هو ظاهر ما ن�صت عليه المادة ( )44من النظام
الأ�سا�سي للحكم« :تتكون ال�سلطات في الدولة من:
• ال�سلطة الق�ضائية.
• ال�سلطة التنفيذية.
• ال�سلطة التنظيمية.
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وتتعاون هذه ال�سلطات في �أداء وظائفها».
ثانياً� :أوجه االختالف:
 -1من حيث العالقة بين الدين والدنيا.
فالنظام الإ�سالمي ال يرى بينهما تعار�ضاً ،ف�إن الدين منهج
حياة ،والدنيا ظرف لهذا المنهج ،فهما مندمجان في نظام
واحد.
{ر َّب َنا آ ِت َنا ِفي الدُّ ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ِ
اآلخ َر ِة
جاء في القر�آن العزيزَ :
َح َس َن ًة َو ِق َنا َعذَ َاب ال َّنارِ} (البقرة )201:حيث جمعت الآية بين خيري
الدين والدنيا.
�أما النظام الديمقراطي :فهو يفتر�ض بينهما التعار�ض،
ولذا قرر الف�صل بينهما� ،إال في الحياة ال�شخ�صية الخا�صة
بالإن�سان.
ولو �أردنا �أن نلتم�س للإن�سان �أو المجتمع الغربي الذي ا�ستبعد
الدين الكن�سي من الحياة �شيئ ًا من العذر ،فقد نجده ،نظر ًا �إلى
�أن دين الكني�سة قد دخله التحريف واال�ستغالل ،بحيث لم يعد
�صالح ًا لأن يكون منهج حياة.
�أما الدين الإ�سالمي فال يزال قائم ًا على �سوقه ،بكل حيوية
ون�شاط وتكامل ،بحيث لم يعد الم�سلم الحق ي�شعر ب�شيء من
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التناق�ض بين �أحكام دينه ومتطلبات حياته .
ومن هنا ال ن�ستغرب حينما نلحظ ذلك الربط الوثيق ،بل
الدمج الحكيم بين الدين والدنيا في النظام الأ�سا�سي للحكم.
ينظر مث ًال المواد (.)48 ،23 ،13 ،9 ،8 ،7
ولو ت�ساءلنا هنا :هل هذا الف�صل بين الدين والدنيا (الحياة)
هو �سمة مالزمة للديمقراطية� ،أو هو �أمر عار�ض؟
فالذي يظهر لنا �أن ذلك لي�س �سمة �أو خ�صي�صة للديمقراطية
ذاتها ،بل هو �شيء عار�ض ،جاء نتيجة الوهم بح�صول التعار�ض.
ولذا لو �أن الغرب �أخذ بالدين ولو على الأقل فيما ال يتعار�ض
حقيقة مع مبادئ الديمقراطية لأمكنه ذلك.
 -2فيما يتعلق ب�سيادة ال�شعب.
فهو في النظام الديمقراطي مبد�أ را�سخ من مبادئها،
حتى �أ�صبحت الأمة م�صدر ال�سلطات كلها (الت�شريع والتنفيذ
والق�ضاء).
�أما في النظام الإ�سالمي ف�إن الأمر ال يختلف في �ش�أن التنفيذ
والق�ضاء ،لأنهما �أعمال ب�شرية بالفعل ،والفرق بين النظامين
هنا في م�صدرية التنفيذ والق�ضاء ،ف���إذا كان الديمقراطي
يعتمد فيهما على ت�شريع ب�شري �صرف ،ف���إن الم�سلم يعتمد
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فيهما على الت�شريع الإلهي (الوحي) ثم على االجتهاد والقانون
مما ال يتعار�ض مع الوحي.
ولذا يكون الفارق الجوهري في مبد�أ ال�سيادة هنا في �إطار
(ال�سلطة الت�شريعية).
ف�إذا كانت الديمقراطية تمنح ذلك للأمة� ،أو لممثليها بحيث
ت�ضع كافة الت�شريعات بال ا�ستثناء ،ف�إن الإ�سالم يختلف عن
ذلك اختالف ًا كلياً ،ف�إن المبد�أ عنده هوِ {:إ ِن ال ُْح ْك ُم ِإ َّال ِل ّل ِه}
(يو�سفَ { ،)40 :أ َال َل ُه ال َْخل ُْق َوا َأل ْم ُر} (الأعراف.)54 :

والأمة الم�سلمة ب�أفرادها ودولها ت�ؤمن بهذا المبد�أ وتطبقه
في حياتها.
وال يزال الت�شريع الإ�سالمي المتمثل بالقر�آن العظيم وب�سنة
محمد عليه ال�سالم ،محفوظ ًا ومتجدد ًا عبر القرون.
والم�س�ألة بكل ت�أكيد تحتاج �إلى مزيد بيان.
فقد �أ�شرنا في مبحث ال�سلطات ؛ �أن ال�سلطة الت�شريعية �أو
التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية تمار�س عملها عبر
قناتين:
الأول��ى :القناة العلمية ،المتمثلة بعلماء ال�شريعة ،الذين
يجتهدون في درا�سة الم�ستجدات �أو الم�سائل العوي�صة للخروج
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بر�أي �شرعي م�ستمد من الت�شريع الإ�سالمي ،وما زالت هذه
القناة تن�ضح بالآراء والأبحاث والفتاوى ،على �أنحاء مختلفة،
يرجى لها المزيد من التطور.
الثانية :القناة التنظيمية ،المتمثلة بمجل�س ال�شورى ومجل�س
الوزراء ،التي تدر�س الأنظمة وتقرها ،وفق ًا للقواعد ال�شرعية
العامة.
وعلى هذا فهناك ت�شريع ثابت و�أ�صيل ال يمكن تجاوزه مطلق ًا
من �أي جهة كانت.
ثم ما وراء ذلك توجد م�ساحة حرة تقبل االجتهاد والتنظيم
والتقنين.
 -3الحرية الفردية:
وهي مبد�أ ديمقراطي بال نزاع.
و�سبق في مبحث (الحريات) �أن �ألقينا بع�ض الإ�ضاءة على
المفهوم والتق�سيم ،وتوقفنا عند نوعين من الحريات هما:
الحرية االعتقادية ،والحرية ال�سيا�سية ،نظر ًا لأهميتهما.
�إال �أن م�س�ألة (الحرية ال��ف��ردي��ة) ذات مغزى كبير ،بل
هي قطب الرحى في النظام الديمقراطي ،حتى قيل :ب�أن
الديمقراطية مذهب فردي ،يعطي الفرد م�ساحة عري�ضة من
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الحركة ،تتماهى وتتباهى حتى ت�صطدم بحريات الآخرين
لتتوقف ا�ضطراراً.
وذل��ك ما كر�س المذهب الر�أ�سمالي وعمق ج��ذوره حتى
بات الر�أ�سماليون هم �أهل النفوذ و�أ�صحاب القرار ،ومع �أنهم
قلة قليلة في �أي مجتمع ،غربي ًا كان �أو غير غربي ف�إنهم هم
الم�ستفيدون حق ًا من هذه الحرية ،لتبقى الأكثرية والأغلبية
ال�ساحقة م�سحوقة ،مغلوب ًا على �أمرها ،ولي�س لها من دور �سوى
الت�صويت الم�صطنع ،والموجه �سلف ًا �إلى ت�أييد الر�أ�سماليين
وتر�سيخ مكانتهم ،بل تر�سيخ مبادئهم و�أهوائهم.
ولقدا�سة هذا المبد�أ عند الديمقراطيين ،جعلوا حقوق الفرد
�سابقة على قيام الدولة نف�سها ،و�أن الدولة في نظرهم �شر البد
منه ،ومن ثم يجب �أن تمتنع عن التدخل في �ش�ؤون الفرد (.)36
�أم��ا موقف النظام الإ�سالمي من ه��ذا المبد�أ (الحرية
الفردية) ف�إن الإ�سالم وهو منهج التوازن يقيم التوازن في
نظرته �إلى الفرد والجماعة ،فيعطى ك ًال حقه غير منقو�ص،
فالفرد لـه مركزه القانوني واالجتماعي ،والجماعة لها مركزها
القانوني واالجتماعي ف�إذا كان الفرد ي�ستحق حقوقاً ،فكذلك
الجماعة لها حقوق على �أفرادها.
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وعلى هذا فالبد �أن توجد �ضوابط على الحرية و�إال كانت
الفو�ضى ،وكان غمط ال�ضعيف ،وتعزيز الظالم.
وبعد ..ف�إذا كان ذلك هو حقيقة العالقة بين النظامين
ت�شابه ًا واختالفاً ،فهل يمكن �أن تو�صف تلك العالقة ب�أنها:
عالقة تقارب وت�شابه ،ومن ثم يمكن �أن ي�ستفيد كل نظام من
الآخر؟ �أم �أن العالقة مبتوتة من �أ�صلها حيث ال ت�شابه بين
النظامين؟
وال �شك �أن الجواب لي�س بال�سهل ،نظر ًا �إلى اختالف الأ�سا�س
الذي ينطلق منه كل نظام.
ف�إن النظام الإ�سالمي ينطلق من �إيمان بالغيب ،وب�شريعة
�إلهية محفوظة ،وذات �شمولية.
ويقوم على �أ�س�س ثابتة �سبق بيانها.
و�أما النظام الديمقراطي ف�إنه ينطلق من فكر مادي خليط
من جملة فل�سفات مختلفة ،ي�أتي في مقدمتها:
 -1الإرث الروماني القديم.
 -2والإرث الكن�سي المحرف والم�شوه.
 -3والفكر الفل�سفي الحديث القائم على المذهب الو�ضعي
(الواقعي).
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 -4والمدنية الحديثة بكل بهرجها وتقنياتها.
الأم����ر ال���ذي ي�شكك ف��ي �إم��ك��ان ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ك��ري بين
النظامين.
وم��ع ه��ذا ك��ل��ه ..ف�إننا وم��ن وجهة نظر �إ�سالمية يمكننا
�أن ن�ستفيد من النظام الديمقراطي ،في جوانبه ال�سيا�سية
والإدارية ال�صرفة ،ذات ال�صلة بالخبرات والتجارب الإن�سانية،
�أما جوانبها الفل�سفية فهي محل تحفظ ،لعدم ان�سجامها مع
فل�سفة الإ�سالم.
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( )1منهاج الإ�سالم في الحكم �ص38
( )2متفق عليه� ،أي اتفق الإمام البخاري والإمام م�سلم على �إخراجه في �صحيحيهما،
وهذان الإمامان هما �أعظم �أئمة الحديث النبوي ،وكتاباهما هما �أ�صح كتب ال�سنة،
ولذا فنحن ال نورد هنا �إال ما جاء فيهما .با�ستثناء �أحاديث قليلة.
()3النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية ،للدكتور محمد �ضياء الدين الري�س
�ص28ــ.29
( )4ينظر :المفردات في غريب القر�آن ،للأ�صفهاني� ،ص.325
( )5الم�صباح المنير للفيومي �ص.327
( )6المحرر الوجيز.280/3
( )7ينظر :م���آث��ر الإن��اف��ة ف��ي معالم الخالفة للقلق�شندي  41/1تحقيق
عبدال�ستار فراج.
( )8حا�ضر العالم الإ�سالمي .261/1
( )9الملك الرا�شد ،لعبدالمنعم عالمي �ص.382
( )10الوجيز في �سيرة الملك عبدالعزيز للزركلي �ص.216
(� )11شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز .للزركلي .787/2
( )12حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز ،لراجح جمعة �ص.83
( )13ينظر :القامو�س ال�سيا�سي� .أحمد عطية اهلل �ص.784
(� )14إعالم الموقعين ،البن القيم .91/1
( )15وهي كلها �ألقاب لم�سمى واحد ،و�إن كان يوجد بينها بع�ض الفروق �أحيان ًا
باختالف الأعراف والتقاليد.
( )16ينظر الأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص.6
( )17ينظر :المدخل �إلى القانون ،للدكتور ح�سن كيره �ص.232
( )18ينظر :المدخل �إل��ى القانون ،د .ح�سن كيرة �ص  431والحكم ال�شرعي
والقاعدة القانونية .د .محمد زكي عبدالبر �ص.106
( )19التحرير والتنوير .166/17
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( )20النهاية في غريب الحديث .236/2
( )21ينظر مثالً :الح�ضارة الإ�سالمية� ،آدم متز  ،384/1وح�ضارة العرب،
جو�ستاف لوبون �ص.134
( )22الأحكام ال�سلطانية �ص.23
( )23مجلة رابطة العالم الإ�سالمي ،دي�سمبر 1979م �ص.158
( )24الأنظمة ال�سيا�سية المعا�صرة ،يحيى الجمل �ص.220
( )25ينظر مجلة رابطة العالم الإ�سالمي ،دي�سمبر 1979م� ،ص.159
( )26الم�شاركة ال�سيا�سية :هي حق المواطن في �أن ي�ؤدي دور ًا معين ًا في
عملية �صنع القرارات ال�سيا�سية ،وهي في �أ�ضيق معانيها :تعني حق ذلك
المواطن في �أن يراقب هذه القرارات بالتقويم وال�ضبط»( .جالل معو�ض،
�أزمة الم�شاركة ال�سيا�سية في الوطن العربي� ،ضمن كتاب الديمقراطية
وحقوق الإن�سان� ،إ�صدار مركز درا�سات الوحدة العربية� ،ص.)63
( )27ي��راج��ع :الحقوق ال�سيا�سية ل��ل��م��ر�أة ،د .عبدالحميد ال�شواربي
�ص171ــ.197
( )28المعجم الفل�سفي .570/1
( )29المرجع ال�سابق .571/1
( )30الديمقراطية وحقوق الإن�سان ،د .محمد عابد الجابري �ص.18
( )31دفاع عن الديمقراطية ،خالد محمد خالد �ص.22
( )32ينظر :الديمقراطية وحقوق الإن�سان ،د .الجابري� ،ص.14
( )33ينظر :القانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية ،د .عبدالحميد متولي
�ص.108
( )34المعجم الف�سلفي ،جميل �صليبا ..570/1
( )35ينظر :القانون الد�ستوري والأنظمة ال�سيا�سية� ،ص ،143مرجع �سابق.
( )36ينظر :درا�سة الحكومات المقارنة ،د� .إبراهيم دروي�ش والدكتور بكر
العمري �ص.105
155

