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اإلمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق باخلاصة والعامة، يف مهمات الدين والدنيا، "
متضمنها حفظ احلوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة باحلجة والسيف، وكف اجلنف 
واحليف، واالنتصاف للمظلومني من الظاملني، واستيفاء احلقوق من املمتنعني، وإيفاؤها 

  ". على املستحقني 
 مل ينحجز الناس عن اهلوى بالوعد والوعيد، والترغيب والتهديد، فقيض اهللا مث"

السالطني وأويل األمر وازعني؟ ليوفروا احلقوق على مستحقيها، ويبلغوا احلظوظ ذويها، 
ويكفوا املعتدين، ويعضدوا املقتصدين، ويشيدوا مباين الرشاد، وحيسموا معاين الغي 

  ". ويستمد منها الدين الذي إليه املنتهىوالفساد، فتنتظم أمور الدنيا، 
مجع شتات الرأي، واستتباع جل أصناف اخللق على : والغرض األعظم من اإلمامة"

فإن معظم اخلبال واالختالل . تفاوت إرادم، واختالف أخالقهم ومآرم وحاالم
احد، مل يتطرق إىل األحوال من اضطراب اآلراء، فإذا مل يكن الناس جمموعني على رأي و

   .) 2(" ينتظم تدبري، ومل يستتب من إيالة امللك قليل وال كثري

                                                
  . 55النور ) 1(
  . 182، 134، 15أبو املعايل اجلويين الغياثي ص ) 2(
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إقامة الشريعة السمحة، كما أنين :  هي- وال أزال أسري عليها-إن خطيت اليت سرت"
أرى من واجيب ترقية جزيرة العرب، واألخذ باألسباب اليت جتعلها يف مصاف البالد 

  ". مي احلنيف الناهضة، مع االعتصام حببل الدين اإلسال
  . )1(امللك عبد العزيز 

                                                
  . 215لعزيز، ص الوجيز يف سرية امللك عبد ا) 1(
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 أن يشترك معنا يف الفخر واالعتزاز بإجناز امللك - يف هذا العامل-من حق كل مسلم"
عبد العزيز باعتباره زعيما إسالميا عامليا رفع راية التوحيد، وطبق شريعة اإلسالم، وجدد 

 وحدة اجتماعية وسياسية مسؤولية الدعوة إىل اهللا على مستوى التزامات الدولة، وأقام
وجغرافية كربى على أساس اإلسالم، وض بواجب النداء والعمل يف سبيل وحدة العامل 

  ". اإلسالمي، وبىن مملكة تعترب واحة إسالمية ظليلة للمسلمني كافة
  . )1(امللك فهد بن عبد العزيز 

                                                
  . 13الرحلة امللكية، ص ) 1(
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هللا اليت يسرها على إىل كل مواطن من مواطين اململكة العربية السعودية يشعر بنعمة ا* 
من نصرٍة للتوحيد، وعمٍل بالشريعة، وتوطيٍد لألمن، : - رمحه اهللا-يد امللك عبد العزيز 

  . وإجناٍز للوحدة، وأخٍذ بأسباب النهضة والتقدم، وعزة شاخمة بني األمم
وإىل كل عريب يسره وض منازله األوىل يف ظل الرسالة اإلسالمية اخلالدة، ويسعده * 

قيام وحدة عربية إسالمية يف زمن التفتت والتجزئة، ويغبطه حتقيق الوفاق الطبعي بني 
  . اإلسالم والعروبة

وإىل كل مسلم ينشرح صدرا بالتمكني للعقيدة والشريعة، ويغمره احلبور حني جيد * 
الراحة والتيسري واألمن وهو حيج ويعتمر ويزور، ويفرحه انطالق الدعوة إىل التضامن 

  . المي من هذه البالد، وتدعوه الثقة بذلك كله إىل التعاون الكرمياإلس
وإىل كل إنسان يتطلع إىل األمن والسالم واحلوار باحلسىن، وتوافر الذمة واخللق * 

  . واملسؤولية واإلنصاف واالحترام يف التعامل الدويل
  . إىل هؤالء مجيعا يقدم هذا الكتاب
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  متهيد 
تعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، إن احلمد هللا، حنمده ونس

  . ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له
وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى 

  . اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
  : عدأما ب

  : فإن من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل
  . أنه وقى هذه األمة عذاب احملق والتدمري واالستئصال

  . وأنه قضى بوجود الطائفة الصاحلة املنصورة يف الزمان كله إىل قيام الساعة
  .  بإميان صحيح، وعمل صاحل- دوما-وأنه فتح باب التوبة الستئناف السري

ضل ويوفق إلقامة عقيدة التوحيد، وشريعة اإلسالم،  يتف- تبارك امسه-وأنه مل يزل
  . وميكن هلما
ما برحت عوامل الضعف الذاتية، وما فتئت نقم الكيد اخلارجي تنوش األمة . نعم

  . اإلسالمية، وتصيب عافيتها مبا ميرض ويوهن
 وهو العزيز الغالب على -لكن اهللا الرحيم اللطيف شاء أن تعلو راية التوحيد، وشاء

 يف أمره كله، ما استطاع إىل ذلك - جل جالله - أن ال ختلو األرض ممن يطيعه-أمره
سبيال، فيأخذ بالعقيدة والشريعة، ويتجاىف عن بوائق انفكاك الدين عن احلياة، والشريعة 
عن الدولة، والعبادة عن النظام، ويعاهده أنه على عهده ووعده ما استطاع، وأنه يبوء له 

  . بنعمته عليه
دولة " يعلم أن - يف حقبه املتتابعة، واملتفاوتة قوة وضعفا-رئ لتاريخ هذه األمةواملستق

  .  دولة اإلسالم األوىل يف املدينة النبويةrمل ينقطع موكبها منذ أن أقام الرسول " اإلسالم 
  : - بعد عهد الرسول واخلالفة الراشدة-فقد شهد التاريخ اإلسالمي

  . الدولة األموية* 
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  . عباسيةوالدولة ال* 
  . والدولة العثمانية* 
  . والدولة السعودية قبل امللك عبد العزيز* 

كما شهد دوال، موازية أو متعاقبة، تعىن بأمر العقيدة والشريعة، وحتمي احلوزة، 
  . وتدافع عن البيضة

 بني الدول - من جهة النوع واالمتداد واألثر-وال ريب أن هناك فوارق كبرية
  .  يف التاريخ اإلسالمي- ومكانة-، وكان هلا مكاناإلسالمية اليت قامت

 فإن - مبعيار اخلالفة الراشدة-ومهما تباينت التقديرات يف تقومي هذه العهود والدول
أن هذه العهود والدول ضت مبسؤوليات إسالمية : احلقائق اليت ال جيوز نكراا هي

  : - على سبيل املثال-كبرية، منها
 مصدرا للتشريع واحلكم، وإن حصل تقصري يف إنفاذ مقتضامها اختاذ الكتاب والسنة* 

  . دون استخفاف باألصل، أو رد لألمر، أو جحود لألحكام
احلفاظ على كيان األمة، واالستمساك مببدأ وحدا، ولو على ضعف يف بعض * 
  . املراحل
استمرار الدعوة والفتح، واتصال النشاط العلمي واحلضاري، ونشر الثقافة : -

  . اإلسالمية والعربية، ولو يف مستوى أقل مما هو مطلوب
  . لكن احلكم باإلسالم مل ينقطع، وراية التوحيد مل تسقط

ال تزال طائفة من {: ويف ذلك تصديق ملعىن جليل من معاين احلديث النبوي العظيم

   .) 1( } أميت ظاهرين، حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون

  . إلسالم باحلكم والسلطاننصرة ا: ومن معاين الظهور

                                                
، 7311ال تزال طائفة من أميت، ورقمه " رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب ) 1(

  . 247ومسلم يف كتاب اإلميان، ورقمه 
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وهذا ال ينفي أن مثة حماوالت مستمرة ترمي إىل إقصاء اإلسالم عن احلكم، وجتريده 
:  وحرمان الدولة من طاقته املعنوية-احمللي والدويل :  على املستويني-من إمكانات الدولة

  . عليمالنفسية والفكرية، ومن قوته املنهجية يف السياسة واالقتصاد واالجتماع والت
 من القرن الرابع عشر اهلجري، اشتد الكيد العاملي ببقايا - األول والثاين-يف العقدين

  . مفاهيم قيام الكيانات السياسية يف بالد املسلمني على أساس ديين
  . وكانت الدالئل ترهص وتشري إىل أن انفراط العقد، وذهاب الريح واقع ال حمالة

  وكيف؟ .. مىت
  . دد الوقت، ويعني الكيفيةمل يستطع أحد أن حي

  . وحىت لو عرف الوقت، وعينت الكيفية ما استطاع أحد احتجاز سياق األحداث
ويف آخر العقد الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري وقبل أن ينفرط العقد، قيض اهللا 
رجال جلدا مقداما معتزا بإسالمه، موقنا بسيادة العقيدة والشريعة، مكافحا صبورا يف 

  .  نصرما والتمكني هلماسبيل
 ليقيم دولة اإلسالم، - يف ساعات تارخيية مكفهرة وفاصلة-قيض اهللا هذا الرجل

  . وليعيد الثقة إىل املسلمني الذين فجعوا بالتحوالت املزلزلة
  . - رمحه اهللا-امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود : ذلكم الرجل هو

احث أمني ينهض لكتابة التاريخ السياسي ومن هنا، فإن أي مؤرخ منصف، أو ب
 ال - بعد ضة امللك عبد العزيز خباصة-اإلسالمي بعامة، والتاريخ السياسي اإلسالمي

يف تاريخ احلكم اإلسالمي، وال يسعه إال أن " احللقات املتصلة"يسعه إال أن يثبت حقيقة 
  : -الفة الراشدة بعد عهد الرسول واخل- على النحو التايل- زمنيا-يرتب املوضوع

  . الدولة األموية* 
  . والدولة العباسية* 
  . والدولة العثمانية* 
واحلكومات والدول اليت حكمت باإلسالم، وانبثت يف التاريخ اإلسالمي على * 
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  . امتداده الطويل
ومن هذه الدول الناصعة العقيدة، املقيمة للشريعة، اددة ألمر الدين، الصادعة 

دولة اإلمام حممد بن سعود اليت أقامها : ، العاملة على وحدة اجلماعة املؤمنةبالدعوة إىل اهللا
  . - رمحهما اهللا-مبعاضدة رجل العقيدة والدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

  ومىت حصل ذلك؟ 
يف أزمان عم فيها التخلف وطم، ووهت فيها صلة الناس بالعقيدة، وتعطلت أحكام 

 عن األخذ بأسباب احلياة العامة، أي احلياة اليت يعطيها اهللا لغري الشريعة، واثَّاقَل الناس
  . املسلمني إذا هم أخذوا باألسباب

 ضة قوية املنهج، قوية - واجلزيرة بعامة -ففي القرن الثاين عشر اهلجري شهدت جند
السلطان، جند فيها اإلمام حممد بن سعود نفسه وبنيه وأنصاره وسلطانه ونفوذه يف سبيل 

  . لتمكني لِإلسالما
 ينصره اهللا تعاىل، ويثبت - بإقامة دينه-أن من ينصر اهللا: ومن السنن اليت ال تتخلف

أقدامه، وجيري على يديه من اخلريات واملصاحل واملنافع واإلصالحات ما يعز الدين، ويكرم 
  . املؤمنني، ويقوي السلطان

 مناخ استقراره لقد استقر حكم اإلمام حممد بن سعود، ورسخ، وازدهرت يف
ورسوخه املكارم والفضائل واملبادئ، ونشطت العزائم واهلمم، وصلحت األعمال 

  . واألحوال
  . لقد كانت ضة مباركة بتوفيق اهللا
  . بنيه وأحفاده: مث انتقلت األمانة واملسؤولية إىل عقبه

  . كان حكمه األساس القوي حلكم آل سعود
 ليمشي على ذات املنهج، وليحمل ذات -كام من أحفاده احل-وجاء املوكب الثاين

  . الراية
 ليقيم دولة إسالمية كربى، - رمحه اهللا-مث جاء حفيده العظيم، امللك عبد العزيز * 
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  ": اململكة العربية السعودية" هي
  . مملكة العقيدة املنجية
  . ومملكة الشريعة املنظمة
  . ومملكة الوحدة الراسخة

  . ومملكة األمن املكني الواعد
  . ومملكة البناء والعمران
  . ومملكة القوة والسالم

  . ومملكة الوزن الدويل املؤثر واملوقر
 يستبني - وهو ترتيب موضوعي وزمين مؤيد بشواهد التاريخ-ومن هذا الترتيب

  . أن موكب احلكم اإلسالمي مل ينقطع، وهللا احلمد: معىن
لعزيز اعتزازا بشخصية إسالمية من أجل ذلك كله يعد االعتزاز بتاريخ امللك عبد ا* 

عربية بارزة قيضها اهللا تعاىل حلمل األمانة، ولبناء منوذج إسالمي جديد، مستجيب هللا 
 وللرسول، حمقق ملصاحل األمة، جمدد للثقة يف نفوس املؤمنني، حافظ للتوزان التارخيي، ساد

  . للفراغ الذي أراد اخلصوم إحداثه، وتوسيع فجواته
: أحداث ووقائع ومواقف عظيمة اندرجت يف صميم التاريخ اإلسالميواعتزازا ب* 

  . السياسي والعام
واعتزازا بفكر سياسي أصيل املنبع، واسع األفق، ثر التجربة، قوي األثر، جامع بني * 

  . االجتهاد العقلي والتطبيق العملي
ناء، جليل واعتزازا حباضر وطيد جميد فاخر زاهر شديد الوالء لإلسالم، قوي الب* 

  . - رمحه اهللا-األهداف، عظيم القيادة، مرتكز على األسس اليت رسخها امللك عبد العزيز
 مبين على كل ما تقدم، مسهم بقسط وافر يف - بإذن اهللا-وتفاؤال مبستقبل وضيء* 

  . صياغة مستقبل احلضارة اإلسالمية
قبل املشرق، تراث والشخصية، واألحداث، والفكر السياسي، واحلاضر الزاهر، واملست
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ضخم يف تاريخ احلكم اإلسالمي، وسري رجاالت اإلسالم الكبار، ومسرية احلضارة 
  . اإلسالمية

 يف مؤمتر علمي وفكري وتارخيي - علميا ومنهجيا-وهذا التراث حقيق بأن يخدم
 يدعى إليه لفيف من املفكرين واملثقفني واملختصني واملهتمني بالتجارب السياسية الكربى،

  . وسري الرجال العظام
وحري بأن يجدد الشعور بسعته وعمقه وعظمته ونفاسته وبواعثه وأهدافه وآثاره 

صدق التوجه، وحسن التوكل، وقيمة العمل، وكرب اهلمة، : جتديدا يقيم يف إرادة األجيال
  . ومعىن االعتزاز النبيل اجلميل بالدين والوطن والقيادة

صظَّم وينيف موضوعات ختصصية، تيسر الطريق أمام دارسي تاريخ وجدير بأن ي فن
هذه الشخصية التارخيية القوية اإلرادة والقرار والفعل بامليزان العريب واإلسالمي والعاملي، 

  . وباملقياس العقدي والفكري والعسكري والسياسي واالجتماعي واحلضاري
 جتربة سياسية رائدة، ودليال -امل كله والع-وقمني بأن يقَدم للعامل العريب واإلسالمي

حيا على االنتماء العريب يف غري تعصب عنصري، واألخذ باإلسالم يف غري غلو، والتعامل 
  . مع العامل يف غري انغالق وال ذوبان، وبال أنانية، أو نسيان للذات

عن من أجل ذلك كله، عقدت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مؤمترا عامليا 
 5-1ه 1406 ربيع األول 23 -19 يف الفترة من - رمحه اهللا-تاريخ امللك عبد العزيز 

  . م1985ديسمرب 
أعدت اجلامعة هلذا املؤمتر قبل عقده بسنوات، بذلت فيها اجلهد، من التحضري 
واإلعداد، واالتصال باجلامعات ومراكز األحباث العربية والعاملية، وأوفدت باحثني جابوا 

، - رمحه اهللا-من األقطار، من أجل التعرف على ما كتب عن امللك عبد العزيزالعديد 
مبختلف اللغات، فتحصل للجامعة ثروة كبرية من املعلومات جعلتها حتت يد الباحثني 

  . واملشاركني يف املؤمتر
دعي للمؤمتر كبار املؤرخني والباحثني من خمتلف أحناء العامل، وشارك فيه عدد ممن 
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  . ، والتقاه، وعمل معه- رمحه اهللا-ك عبد العزيز عاصر املل
وكانت فرصة انعقاد املؤمتر، فرصة عظيمة للجميع تعرفوا فيها، على اجلوانب العظيمة 

، وكفاحه يف سبيل بناء اململكة العربية السعودية، - رمحه اهللا-من تاريخ امللك عبد العزيز 
  . وتوحيدها على أساس اإلسالم وهديه

  . على كثري من جهوده العربية واإلسالمية والدوليةكما تعرفوا 
وكان من أسباب جناح املؤمتر الرعاية السامية خلادم احلرمني الشريفني، امللك فهد بن 

  . عبد العزيز آل سعود
 وراء تلك اجلهود كلها بتوجيهه ودعمه ومتابعته، هو ومسو - حفظه اهللا-فقد كان

 عبد العزيز آل سعود، ومسو النائب الثاين األمري سلطان ويل عهده األمني األمري عبد اهللا بن
بن عبد العزيز، اللذين شرفوا املؤمتر يف جلسته االفتتاحية، واستقبلوا الباحثني واملشاركني، 

، وشخصيته الفذة؛ - رمحه اهللا-وعرفوهم على جوانب مهمة من تاريخ امللك عبد العزيز 
  . فاته وأعمالهفقد كانوا أقرب الناس إليه، وأعرفهم بص

واهتمت وسائل اإلعالم يف اململكة والعامل العريب واإلسالمي، والعاملي باملؤمتر وأحباثه 
  . ونتائجه

وتابع شعب اململكة كبارا وصغارا املؤمتر وجلساته وأعماله، باعتباره حدثا له أمهية 
 وما حتقق للمملكة بالغة، وداللة عميقة على أمهية معرفة أجيالنا لكفاح آبائهم وأجدادهم،

 من أمن واستقرار ورغد عيش، بفضل اهللا أوال، مث - رمحه اهللا-على يد امللك عبد العزيز 
  . بتطبيق شرعه، واالحتكام إىل الكتاب والسنة

لقد أسهمت جامعة اإلمام بعقدها هذا املؤمتر إسهاما كبريا يف إبراز جوانب مهمة 
زاته، وخدمت ذا املؤمتر الذي مل تسبق إليه وعظيمة يف تاريخ امللك عبد العزيز وإجنا

  . تاريخ اململكة، وإجنازاا، وأبناءها، والعلماء والباحثني من خمتلف أحناء العامل
وإقامة هذا املؤمتر ذه الضخامة إجناز من إجنازات اجلامعة العديدة، اليت خدمت ا 

فجزى اهللا والة أمرنا يف اململكة اإلسالم، والوطن، واملبادئ والقيم، واملاضي واحلاضر، 
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العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني، ومسو ويل عهده األمني على 
  . دعمهم هلذه اجلامعة، ويئة السبل هلا ألداء رسالتها

وغفر اهللا للملك عبد العزيز، ومساحة الشيخ حممد بن إبراهيم، وجزامها عن اإلسالم 
يث أسسا هذه اجلامعة، وبذرا بذرا األوىل، اليت تنامت من بعد حىت واملسلمني خريا، ح

وصلت إىل ما وصلت إليه اليوم، وجزى اهللا كل من أسهم فيها من العلماء والباحثني 
واملسؤولني يف هذه الدولة املباركة خري اجلزاء، ووفق املسؤولني عنها إىل مزيد من اإلنتاج 

  . واخلدمة لإلسالم واملسلمني
قد قُدم هلذا املؤمتر العديد من األحباث والدراسات اليت تناولت جوانب متعددة، ل

وطبعت خالصاا ونتائجها يف عدد من الدات، تعترب مرجعا للباحثني والدارسني، 
  . واملهتمني بتاريخ امللك عبد العزيز واململكة

ناسبة انعقاد املؤمتر، وهذا الكتاب الذي أقدم له، أحد األحباث اليت كتبت وطبعت مب
وبعد مضي فترة من طبعته األوىل، رأيت أمهية إعادة طبعه، مع بعض التنقيحات 

  . والتعديالت القليلة
رمحه -عن تاريخ امللك عبد العزيز ورأيت أن أحلق به البيان الذي صدر عن املؤمتر العاملي 

لماء متخصصون استندوا يف  ألن له أمهيته وداللته الكبرية؛ واإلعالن الذي أصدره ع-اهللا
أحباثهم ودراسام، وما أصدروه على وثائق وشواهد وحقائق ال يسع أي منصف 

  . جتاهلُها
كما رأيت أن أحلق به النظام األساسي للحكم، ونظام جملس الشورى، ونظام املناطق، 

ثالثة، ونظام والكلمة الوافية اليت ألقاها خادم احلرمني الشريفني مبناسبة إصدار األنظمة ال
  . جملس الوزراء املعدل

ليس هذا البحث حبثا تارخييا، يتتبع األحداث والوقائع والروايات، ويدرسها ويضيف 
  . إليها، ويستنتج منها، فقد تكفلت بذلك أحباث املؤرخني وكتابام

إن تاريخ امللك عبد العزيز وحياته كتاب مفتوح، اطلع عليه من عاصره اطالع شهادة 
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  . ة، وقرأه من جاء من بعد مدونا يف الصحائف، أو استمع إليه مرويا على الشفاهومعاين
 إىل عام 1293 املمتدة من عام - وهي عمره املبارك-فإن العقود الثمانية. أجل
 للهجرة، كانت سجال شامال ودقيقا انتظم تاريخ امللك عبد العزيز وسريته ـ ه1373

  . مجلة وتفصيال
 ميلؤها - ساعة أو أكثر-لك عبد العزيز يستيقظ قبل الفجر بفترةكان امل: "قال التاريخ

  . بقراءة القران والتهجد، فإذا أذن الفجر أدى الصالة يف مجاعة
وبعد الفراغ من التسبيح واألوراد يهجع إىل أن تشرق الشمس، وهنالك يقوم، 

  . ليغتسل ويلبس ثيابه، ويتناول فطوره
 لينظر يف املهام واألعمال الرمسية، ويصرفها، ؛"جملس العمل" بعد ذلك يذهب إىل 

  . وعندئذ يستقبل كبار الزوار، ومل يكد ينتهي من هذا االستقبال حىت ينعقد الس العام
وال يزال كذلك حىت يقترب وقت الظهر، وقبل أن حيني وقت الظهر، ويتعني يذهب؟ 

لتصريف " س العمل جمل"ليتغدى ويستريح قليال، مث يصلي الظهر، وبعد ذلك يستأنف 
  . الشأن العام، وال يزال كذلك حىت حيني وقت صالة العصر

بعد صالة العصر جيلس ِإلخوانه وأوالده وأقاربه وكبار خاصته، مث يقوم جبولة خارج 
  . املدينة، ويقفل راجعا بعد املغرب

وله جملس عام بعد العشاء، وهو جملس أشبه ما يكون باملنتدى الفكري والثقايف 
  . علمي واألديبوال

مث يأيت املختصون بتلقي التقارير اإلخبارية العاملية، وبالتقاط األخبار من اإلذاعات 
   .) 1(" تنطق مبجريات األمور يف العامل " صورة إخبارية"العربية واألجنبية؟ ليقدموا له 

العبادة، واألعمال، : إنه تسجيل يومي دقيق للحياة اليومية للملك عبد العزيز
قاءات االجتماعية، وجمالس الفقه والعلم والفكر، واالسترواح، واالطالع على شؤون والل

  . العامل وأحواله
                                                

  . 25الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ص) 1(
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أو جوارها، على رأس رجاله الستني " يربين "حترك عبد العزيز من : " وقال التاريخ* 
:  ووجهته الرياض وأدركه العيد يف موضع يقال لهـ ه1319يف العشرين من رمضان 

لى طريق األحساء، فعيد فيه، ورحل منه ليلة ثالث شوال، فوصل إىل ع" أبو جفان "
على مسرية ساعة ونصف للراجل من الرياض، فحط الرحال، وترك عند " ضلع الشقيب "

  . )1(" الركائب عشرين رجال 
  .  كتاب مفتوح- اخلاص والعام-إن تارخيه

احلقة اليت كان يتيحها وهذا دليل ساطع على دقة التسجيل، وأمانة النقل، واحلرية 
  . امللك عبد العزيز لألمرين معا

وبدهي أن القول بأن تاريخ امللك عبد العزيز قد رِوي ودون، ال يتضمن القول بأن 
هذا التاريخ قد ظفر مبا يليق بسعته وأمهيته وأثره من تفسري علمي، وحتليل موضوعي، 

  . وتأصيل منهجي
 وسار - رمحه اهللا-ذي انتهجه امللك عبد العزيز إن موضوع هذا البحث هو املنهج ال

عليه، يف توحيد هذه اململكة، وبنائها، وإقامة عالقات عربية وإسالمية، وعاملية على أساس 
من ذلك املنهج، الذي بتوفيق اهللا وعونه، مث بسلوكه إياه حتقق هلا ما كافح من أجله، 

  . وكان سببا يف جناحه
  : ج، وإبراز مكانته وأمهيته هووالباعث على العناية باملنه

 أن قضية املنهج مل يبذل يف خدمتها ما بذل يف خدمة اجلوانب األخرى، مع أا :أوال
  . هي األوىل باجلهد والعناية واالجتالء

 أن تضخيم أثر السيف والقتال يف تارخينا اإلسالمي بعامة كان انتقاصا من قدر :ثانيا
   .املنهج: اجلوانب األخرى، وأمهها

وقد فتح هذا التضخيم بابا واسعا للطعن يف اإلسالم، واامه بأنه دين البطش 
  . واإلكراه، ال دين الرمحة واإلقناع

                                                
  . 182، 181ص. املصدر السابق) 1(
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 على توجيه هذه - اندفاعا من عند أنفسهم-وما من شك يف أن اخلصوم قد مردوا
 أعام على توسيع - من قبل كتاب مسلمني-االامات، ولكن تضخيم مكانة السيف

  . االامنطاق 
ولقد أجاد الشاعر أمحد فتحي حينما حتدث عن منهج امللك عبد العزيز وفكره الذي 

   )1( :بىن دولته عليه، فقال
ــرام بــني ــيس ت    النجــوم الزهــر ل

ــرام    ــصفحتيه غ ــدو ب ــدم الع   ب
ــام   ــق واإلهلـ ــك التوفيـ   لوفاتـ
ــام     ــه وتن ــى ترتيل ــصحو عل   ت
  تتـــضاءل األفكـــار واألفهـــام 

ــا واال   ــسؤال ــال ال ــتفهام ط   س
ــل  ــرى فقي ــوت لألخ ــام : وعن   إم

ــقام   ــم املكــني س ــن الظل ــا م   فيه
  من بعـد مـا عبثـت بـه األوهـام           
ــالم   ــك األع ــن حول ــت م   فتجمع
ــام  ــتقل غم ــام إذا اس   ركــب الغم
  شرب الـشعوب براحتيـه وهـاموا       

  سـالم  : حرب قلـت أنـت    : إن قيل 
  تتــرى خطــوب مــا تــرد جــسام 
ــصام    ــصار واألخ ــدلُ األن نجوي  

  ه وال آثـــام لغـــو يـــساق لـــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــةً زعمــوك    بالــسيف ابتنيــت مكان
  صـاحبا  "املهنـد "هبك اختـذت مـن      

  هل كان يكفيـك الزمـان وصـرفه        
ــه   ــر كتاب ــديك طه ــذي بي   ال وال
  ما شـاد جمـدك غـري فكـر دونـه           
ــة  ــاك كــلَّ عجيب ــه مين   صــنعت ب

  مليكهـا  : فعنت لـك الـدنيا فقيـل      
  اجلـت النفـوس وإن يكـن    بـاحلق ع 

ــه   ــف جالل ــدين احلني   ورددت لل
  مجعت أشتات القلوب علـى اهلـدى       
ــه    ــزاحم ركن ــا ي ــه عرش   وأقمت
  فوقيت شعبك كـلَّ خطـب فـاجع        
ــؤه   ــك في ــن أظل ــت يف أم   وظلل
ــا  ــاد وحوهل ــج العب ــضامنت مه   وت
  يتـــساقط األبطـــال يف حلباـــا 
  يـا ضـارب األمثـال يف األفعــال ال    

** *   
                                                

  . 26 -24: مللك عبد العزيز يف مرآة الشعرا) 1(
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 إال يف ضوء قواعـد  - كما ينبغي أن يفهم    - أن تاريخ امللك عبد العزيز ال يفهم       :ثالثا
  . التفسري اإلسالمي لألحداث والوقائع والتغريات والتبدالت والبواعث والغايات

  :  ينبغي أن يفسر وفق القواعد التالية- ومنه التاريخ-إن السعي البشري
ة يف أحداث احلياة، وحركة البشر، ومصائر األمم والشعوب،  أن هللا تعاىل مشيئ-1

  : وقيام الدول
 *}  È@ è% ¢Oßḡ=9 $# y7Î=» tB Å7ù=ßJ ø9 $# í ÎA ÷sè? öÅù=ßJ ø9 $# t̀B âä!$ t±n@ äíÍî\ s? ur öÅù=ßJ ø9 $# £̀J ÏB âä!$ t±n@ ñì Ïè è? ur t̀B 

âä!$ t±n@ ëAÉãè? ur t̀B âä!$ t±n@ ( x8ÏâuäÎ/ çéöçyÇ ø9 $# ( y7̈R Î) 4í n?tã Èe@ ä. &äóÓx« ÖçÉÏâs% ÇËÏÈ { )1(   

 *}  yâtã ur ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOä3ZÏB (#qè=ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# óOßg̈ZxÿÎ=øÜ tG ó¡uäs9 í Îû ÇÚ öë F{$# $ yJ ü2 

y#n=÷Ç tG óô $# öúïÏ%©!$# Ï̀B öNÎgÎ=ö6s% £ ùZÅj3uKãã s9 ur öNçl m; ãNåks]ÉÏä î Ï%©!$# 4Ó|Ó s?öë $# öNçl m; Nåk̈] s9 Ïdât7 ãäs9 ur . Ï̀iB Ïâ÷è t/ öNÎgÏù öqyz 

$ YZøBr& 4 ÓÍ_ tRrßâç6÷è tÉ üw öcqä.Îéô³çÑ í Î1 $\«øã x© 4 t̀Bur tç xÿü2 yâ÷è t/ y7Ï9ºså y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbqà)Å¡» xÿø9 $# ÇÎÎÈ { )2(   

}  È@øã ©9 $#ur #såÎ) 4Óý øó tÉ ÇÊÈ Íë$ pk̈]9 $#ur #såÎ) 4í ©? pgrB ÇËÈ $ tBur t,n=y{ tç x.©%!$# #Ós\RW{ $#ur ÇÌÈ ¨b Î) ö/ ä3uã ÷èyô 4Ó®L t±s9 ÇÍÈ 

$ ¨Br'sù ô t̀B 4ë sÜôã r& 4í s+̈? $#ur ÇÎÈ s-£â|¹ur 4Óo_ ó¡çtø:$$ Î/ ÇÏÈ ¼ çnçéÅc£uèãY|¡sù 3ìuéô£ãèù=Ï9 ÇÐÈ $ ¨Br&ur . t̀B ü@ ÏÉr2 4Óo_ øótG óô $#ur ÇÑÈ 

z>¤ãx.ur 4Óo_ ó¡çtø:$$ Î/ ÇÒÈ ¼ çnçéÅc£uèãY|¡sù 3ìuéô£ãè ù=Ï9 ÇÊÉÈ { )3(   

bÎ) tûïÏ%©!$# Nèd ô¨  {:  أن لإلميان أثرا حقيقيا خريا يف النفس واتمع-2 Ï̀iB Ïpuäô±yz NÍkÍh5uë 

tbqà)Ïÿô±ïB ÇÎÐÈ tûïÏ%©!$#ur Oèd ÏM» tÉ$ t«Î/ öNÍkÍh5uë tbqãZÏB÷sãÉ ÇÎÑÈ tûïÏ%©!$#ur Oèd öNÍkÍh5tç Î/ üw öcqä.Îéô³çÑ ÇÎÒÈ tûïÏ%©!$#ur 

tbqè? ÷sãÉ !$tB (#qs?#uä öNåkæ5qè=è%̈r î's# Å_ ur öNåk̈Xr& 4í n< Î) öNÍkÍh5uë tbqãèÅ_ºuë ÇÏÉÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& tbqãã Ìç» |¡çÑ í Îû ÏNºuéöçsÉø:$# öNèd ur $ol m; 

tbqà)Î7» yô ÇÏÊÈ { )4(   

                                                
  . 26: آل عمران) 1(
  . 55: النور) 2(
  . 10-1: الليل) 3(
  . 61-57: املؤمنون) 4(
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 أن اإلميان الصحيح، والعمل الصاحل مها قوام النجاح يف الدنيا، وعماد الفوز يف -3
ÎéóÇ  {: اآلخرة yè ø9 $#ur ÇÊÈ ¨bÎ) z̀ » |¡SM}$# í Å" s9 Aéô£äz ÇËÈ ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# (#öq|¹# uqs? ur 

Èd,ys ø9 $$Î/ (#öq|¹#uqs? ur Îéö9¢Á9 $$ Î/ ÇÌÈ { )1(   

 أن األخذ مبنهج اإلسالم هو طريق اخلري والتثبيت واالستقامة على الطريق السوي -4
 öqs9ur öNåk̈Xr& (#qè=yèsù $tB tbqÝàtãqãÉ ¾ÏmÎ/ tb%s3s9 #Zéöçyz öNçl°; £âx©r&ur $\GèÎ7÷Vs? ÇÏÏÈ  {: ألقوال واألفعاليف النيات وا

#]åÎ)ur Nßg»oY÷ès?̀y Ï̀iB !$̄Rà$©! #·çô_r& $VJäÏàtã ÇÏÐÈ öNßg»oY÷Éyâygs9ur $WÛºuéÅÀ $VJãÉ)tGó¡ïB ÇÏÑÈ { )2(   

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9  {:  أن األمن احلقيقي ألهل التوحيد اخلالص-5 ur (#þqÝ¡Î6ù=tÉ OßguZ» yJÉÎ) 

AOù=ÝàÎ/ y7Í´ ¯» s9 'ré& ãNßgs9 ß ø̀BF{ $# Nèd ur tbrßâtG ôgïB ÇÑËÈ { )3(   

$  {:  أن الغاية العظمى من وجود اإلنسان، ومن حركته وسعيه هي عبادة اهللا-6 tBur 

àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uãÏ9 ÇÎÏÈ { )4(   

عبادة اهللا، ويئة :  أن الغاية الكربى من وجود الدولة، ومن نشاطها وعملها هي-7
«tûïÏ%©!$# bÎ) öNßg  {: املناخ هلا ¨Y©3̈B í Îû ÇÚ öë F{$# (#qãB$ s%r& no4qn=¢Á9 $# (#âqs?#uäur no4qü2 ¨ì9 $# (#rãç tBr&ur Å$rãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ 

(#öqygtR ur Ç t̀ã Ìç s3ZßJ ø9 $# 3 ¬! ur èpt6É)» tã ÍëqãBW{ $# ÇÍÊÈ { )5(   

$  {:  أن من ينصِر اهللا ينصره اهللا ويثبت أقدامه-8 pköâr'̄» tÉ z̀ ÉÏ%©!$# (#þqãZtB#uä b Î) (#rçéÝÇZs? ©! $# 

öNä.÷éÝÇZtÉ ôMÎm6s[ãÉur ö/ ä3tB#yâø%r& ÇÐÈ { )6(   

                                                
  . سورة العصر) 1(
  . 68- 66: النساء) 2(
  . 82: األنعام) 3(
  . 56: الذاريات) 4(
  . 41: احلج) 5(
  . 7: حممد) 6(
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 - يف نظر امللك عبد العزيز ويف تصوره واقتناعه- يف ضوء ذلك تبني أن القضية:رابعا
ينبغي أن يسود، وقضية عقيدة " منهج"أو استيالء، وإمنا هي قضية مل تكن قضية استرداد 

  . وشريعة جيب أن ميكَّن هلما
أن امللك عبد العزيز ما إن انتصر حىت جعل عقيدة التوحيد : وأقوى دليل على ذلك

  . قاعدة انطالقه، وركيزة حتركه، وحىت جعل الشرع قائده وحاديه وهاديه
املنهج القومي الذي اختذه امللك عبد العزيز، : يؤيده يصدق ذلك كله ويعززه و:خامسا

  . واهتدى به يف الكفاح واحلكم والتغيري والتجديد واإلصالح والبناء
* * *  

ويف الصحائف التالية سنرى املنهج، ونبصر التزام امللك عبد العزيز به ببصرية وصدق 
  . وحكمة واطراد

املنهج، حىت أصبح سياسة ثابتة للمملكة كما سنرى التزام أبنائه الربرة من بعده بذلك 
العربية السعودية، يسري عليها الكبري والصغري، استقرت يف وجدان اجلميع، إا اململكة 

 وميسرة rدولة اإلسالم، وراعية املسلمني، وخادمة بيت اهللا احلرام، ومسجد رسوله 
جد واملراكز اإلسالمية سبل احلج والعمرة للمسلمني يف خمتلف أحناء الدنيا، وعامرة املسا
  . حيث يوجد مسلمون، والداعية إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة

فلله احلمد واملنة على عظيم نعمه وآالئه على اململكة وقادا وشعبها، وغفر اهللا 
للملك عبد العزيز وأعوانه ااهدين معه، وجزاهم خري اجلزاء على ما قدموا لدينهم 

  . وأمتهم وبالدهم
نسأل اهللا أن يوفق أبناء امللك عبد العزيز وأعوام إىل متابعة املسرية والبناء، والسري و

  . على ذات املنهج الذي أخذ به امللك عبد العزيز وسار عليه
كما نسأله أن حيفظ إمام املسلمني خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز، 

أن يوفقهم إىل ما حيب ويرضى، وأن جيعلهم ومسو ويل عهده، ومسو النائب الثاين، و
  . أنصارا لدينه، محاة لشرعه، وأن جيزيهم عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء
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  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي

  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف
  والدعوة واإلرشاد
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  ز أصول منهج امللك عبد العزي
 دول شىت يف التاريخ القدمي واحلديث واملعاصر، - يف دنيا الناس هذه-قامت
 وهي يف طور التكوين والنشأة، أو يف طور وضع السياسات، وتصريف -وواجهت

كمشكلة :  يف التاريخ السياسي- باستفاضة- مشكالت عديدة مذكورة-الشؤون العامة 
  . ضطراباتنقص املوارد، واالنقسام العنصري، والفنت واال

 اليت واجهت الدول على مدار - يف نوعها وأوليتها وأثرها-ولكن املشكلة الكربى
  ". املنهج "مشكلة : التاريخ اإلنساين، ويف خمتلف األطوار هي

، وتناوهلا من "الدولة " الذي عرض لقضية " الفكر السياسي "ومن الغريب حقا أن 
 مل يذكر قضية املنهج إال قليال، وعلى ختوف، زواياه املختلفة بالوصف، والنقد، والتقومي،

  . وبطريقة ضمنية ال تكاد تبني يف زحام املسائل األخرى
ويلْمس هذا اإلمهال ملسألة املنهج يف التعريفات السياسية للدولة، وهي تعريفات 

  . تعارفت عليها العلوم السياسية فأقرا، وتواطأ عليها أهل االختصاص فأمضوها
  : ن العناصر الرئيسة اليت تتكون منها الدولة هيإ: يقولون

  . السكان، واألرض، واحلكومة، والسيادة
، بل "املنهج "إن هذا التعريف التقليدي للدولة أعرض عن ذكر عنصر مهم، وهو 

  . أعرض عن ذكر األصل الذي ال قيمة وال قيام للعناصر أو األركان األخرى إال به
  :  النقاط التاليةوهلذا اإلعراض علل نوجزها يف

 مبسألة تسلم السلطة وقضاياها الشكلية - يف الغالب- أن الفكر السياسي مهتم-أ
  . والفنية
مبعىن " التجربة واخلطأ" يقر فكرة االعتماد على - يف الغالب كذلك- أنه -ب

  . اكتشاف الصواب من خالل التجربة فحسب
نسان يأتيه من خارج حميطه، وهذه الفكرة تنطلق من التسليم بأن ليس هناك هدي لِإل

  . أو من التسليم بأنه ال ضرورة هلذا اهلدي
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  . وهذا فصل دامع من فصول تعاسة البشر
إن املنهج القومي خيتصر الطريق إىل الغاية واهلدف، وينقذ الناس من املشقة والضنك 

  . اللذين ينغصان حيام االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية والنفسية
السكان، واألرض، ( أن األكثرية من أهل الفكر السياسي تعترب عناصر الدولة -ج

  . هي النبع الوحيد الذي تستقي منه برامج العمل) واحلكومة، والسيادة
ومن مقتضى احلال أن يكون هلذا التجاهل لقضية املنهج، أو غموضه وعدم استقامته، 

  . آثار ضارة ومدمرة
  : من هذه اآلثار

 يف التغيري والتبديل والتطوير، وإدارة الشؤون - بال خريطة هادية- السري- 1
  . املشتركة، وتصريف األمور العامة

 فساد املنهج وضالله، فكأي من زعيم، أو مجاعة، أو حزب زعموا أن لديهم -2
منهجا، وقد يصح زعمهم من ناحية االسم والشكل، أما حمتوى منهجهم ففيه من الفساد 

  ". الفوضى الفكرية املنظمة فنيا: "ه جديرا بوصف آخر هووالعوج ما جيعل
 غموض املنهج يف ذهن احلاكم واحملكوم معا، أو يف ذهن احلاكم فحسب، أو يف -3

  . ذهن احملكومني فحسب
 املنهج املرقع امللفق الذي حيمل من التناقض ما يزيد النظام السياسي متزقا، وما -4

  . يزيد الناس حرية
  . ج عن روح األمة، وقيمها، وإحساسها، ولغتها الفكرية والثقافية غربة املنه-5

 يف إطاره الورقي - هذا املنهج-وهذه الغربة تعزل ضمري األمة عن املنهج فيحتبس
  . وميوت

ومما ال شك فيه أن االستفادة من هذه التجارب الفاشلة تورث املصلح احلكيم، 
  . "املنهج "والرائد البصري اهتماما مجا بقضية 

إذا هو فقد املنهج، " كارثة رمسية"إن الوصول إىل السلطة واحلكم ال يعدو أن يكون 
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  . أو محل منهجا فاسدا أو غامضا أو مرقعا أو غريبا
* * *  

 مكانه املرموق بني - رمحه اهللا-ويأخذ النموذج السياسي الذي بناه امللك عبد العزيز 
  . نهج، وأقامت بنياا على منهج صحيحاألنظمة النرية اخلرية اليت اعتنت بقضية امل

فحني عزم امللك عبد العزيز على دخول الرياض، كان ميلك املنهج الواضح املتكامل 
  . من أجل اإلصالح والبناء والنهضة

 موقفا طرأ يف منتصف - لدى امللك عبد العزيز -ومل يكن وضوح املنهج وتكامله
  . الطريق، أو يف آخره

  . ة الراسخة أن امللك عبد العزيز التزم املنهج يف أطوار حياته كلهافمن احلقائق التارخيي
  . وحني دخل الرياض أنفذ املنهج على مستوى الرياض

وحني اتسعت الرقعة، وانداح السلطان كربت مسؤولياته جتاه تعميم املنهج، فعممه 
لعجيب أن وما هو بالغريب وال با. ووسع مداه بعزم وحزم يتناسبان مع التبعات اجلديدة

يكون املنهج واضحا يف تفكري امللك عبد العزيز، ويف إرادته وقراره وفعله، فهو سليل 
 ومحلوا املنهج، والتزموه أىن - هم حكام آل سعود، رمحهم اهللا-رجال تواصوا باإلسالم

  . ذهب ظل ملكهم
صرب وهو يعترب ضته استئنافا موسعا لتطبيق املنهج الذي محله أولئك الرجال بصدق و

  . ومداومة
  أصول املنهج وقضاياه 

للمنهج القومي الذي اختذه امللك عبد العزيز، وكان نوره الذي ميشي به يف الناس، 
  : أصولٌ نعرض هلا بشيء من التفصيل

  األصل األول توحيد اهللا تعاىل وعبادته -1
 إن امللك عبد العزيز رجل موحد خالص التوحيد يف خاصة نفسه، ملتزم منهج السلف

الصاحل يف توحيد األلوهية والربوبية واألمساء والصفات، ال يدعو غري اهللا، وال يسأل غري 
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  . اهللا، وال يشرع ما مل يأذن به اهللا
منهج يطبقه على نفسه، وآخر : - يف هذا األمر-وليس لدى امللك عبد العزيز منهجان

  .  يلزم به األمة- مغاير-
وإذ . رعاةً ورعية، أئمة ومأمومني:  املسلمنيفالتوحيد هو القاعدة الرئيسة يف حياة

 يف اللحظة ذاا، ولنفس السبب -يقيم امللك عبد العزيز قلبه على توحيد اهللا، فإنه 
  .  يلزم من يلي أمرهم بتوحيد اهللا جل شأنه-والغاية

ال يؤثر نفسه على شعبه يف أمر التوحيد، وال ينفرد بأسباب التقرب إىل اهللا دون 
  . شعبه
دعوة امللك عبد العزيز سائر األمة إىل : تحرز من األثرة واالنفراد مقتضى، هوولل

  . التوحيد اخلالص
ال إله إال اهللا حممد : (اختار شهادة: ومن حمبته للتوحيد، واإلخالص فيه، واملعالنة به

  . شعارا لرايته، وعلما ململكته، وشارة لبالده) رسول اهللا
  .  أنه كان يقظا لكل لفظ يشي جبرح التوحيدومن فرط إحساسه مبعاين التوحيد

 زعيما عربيا، ويف أثناء احلديث أراد هذا الزعيم التوكيد على مسألة - يوما-التقى
وحياة رأسك، فرمقه امللك عبد العزيز بنظرة : - خماطبا امللك عبد العزيز -معينة، فقال

  . قل واهللا؟ ذلك أن احللف بغري اهللا شرك: موحدة، وقال له
رف عن كثري من الساسة، الذين يهمهم الكسب السياسي فحسب أم جياملون وع

الناس، ويداهنون العامة يف أمور العقائد، بل إن منهم من يشارك العامة خرافاا ووثنياا، 
  . رغبة يف الشعبية، وطلبا للتأييد

ئد من  يف منطق السياسيني الذين يضحون بالعقا-وكان من مقتضيات ااراة العرفية
 أن جياري امللك عبد العزيز بعض األعراف، وطوائف من العوام -أجل أهوائهم السياسية

  . يف البدع واخلرافات اليت تنال من جالل التوحيد
  . ولكنه مل يفعل؛ ألن التوحيد عنده أعلى وأمسى وأعظم من أي اعتبار آخر
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كل عرف، أو بل فعل ما هو نقيض ذلك حني عقد العزم على تطهري اجلزيرة من 
  . تقليد، أو عادة، أو خرافة تفسد على الناس توحيدهم اخلالص

وهذه طريقة يف االنتصار للعقيدة ال يستخدمها إال داعية موحد، ال يقايض على 
  . التوحيد بشيء

ومما هو معلوم ومعروف وذائع أن امللك عبد العزيز كان ذا ثقافة إسالمية عريقة 
  . م باألمهات واألصول واملقاصدوعميقة ومتنوعة، وكان على عل

ومن هذه املنابع علم أن الغاية العظمى من وجود اإلنسان يف هذه األرض هي عبادة 
$  {: اهللا وحده ال شريك له tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uã Ï9 ÇÎÏÈ { )1(   

 هي الدعوة - عليهم صلوات اهللا وسالمه- املهمة األوىل لألنبياء واملرسلنيوعلم أن
  : إىل توحيد اهللا وعبادته

}  ôâs)s9 ur $ uZ÷W yèt/ í Îû Èe@ à2 7p̈Bé& »wqßô §ë Âcr& (#rßâç6ôã $# ©! $# (#qç7 Ï^ tG ô_$#ur |Nqäó» ©Ü9 $# ( { )2 (.   

}  ôâs)s9 ur $ uZù=yô öë r& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏBöqs% í ÎoTÎ) öNä3s9 ÖçÉÉãtR êúüÎ7 ïB ÇËÎÈ b r& ûw (#ÿrßâç7 ÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$% s{r& 

öNä3øã n=tæ z>#xãtã BQöqtÉ 5Oä Ï9 r& ÇËÏÈ { )3 (.   

 *}  ÈbÎ) ãNõ3ßÛ ø9$# ûwÎ) ¬! 4 tç tBr& ûwr& (#ÿrßâç7 ÷è s? HwÎ) çn$ÉÎ) 4 y7Ï9ºså ßûïÏe$!$# ãNÍhã s)ø9 $# £ Å̀3» s9 ur uésY ò2r& Ä¨$ ¨Z9 $# üw 

öcqßJ n=ôè tÉ ÇÍÉÈ { )4 . (  

 *}  !$ tBur (#ÿrâêÉD é& ûwÎ) (#rßâç6÷è uã Ï9 ©! $# tûüÅÁÎ=øÉèC ã&s! tûïÏe$!$# uä!$ xÿuZãm (#qßJã É)ãÉur no4qn=¢Á9 $# (#qè? ÷sãÉur no4qx.̈ì9 $# 4 
y7Ï9ºså ur ß`ÉÏä ÏpyJ Íhäs)ø9 $# ÇÎÈ { )5 . (  
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وعلم أن هذه البالد هي موطن التوحيد األول ومنطلقه، فيها وضع أول بيت لعبادة 
b¨  {: ريك لهـده ال شـاهللا وح Î) tA ¨rr& ;Møät/ yìÅÊ ãr Ä¨$̈Y=Ï9 ìÏ%©# s9 sp©3t6Î/ % Z.uë$ t7 ãB ìYâèd ur 

tûüÏJ n=» yè ù=Ïj9 ÇÒÏÈ { )1 (.   

4í  {:  صوته بكلمة التوحيد- عليه السالم-وفيها رفع هود n< Î) ur >ä%tæ ôMèd% s{ r& #Yäqèd 3 tA$ s% 

ÉQöqs)» tÉ (#rßâç7 ôã $# ©! $# $ tB / ä3s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ÿ¼ çnçéöçxî 4 üxsù r& tbqà)G s? ÇÏÎÈ { )2 (.   

4í  {:  صوته بكلمة التوحيد- عليه السالم-وفيها رفع صاحل n< Î)ur yäqßJ rO öNèd% s{ r& $[s Î=» |¹ 3 
tA$ s% ÉQöqs)» tÉ (#rßâç7 ôã $# ©! $# $ tB Nà6 s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ¼ çnçéöçxî ( { )3( .  

 بالتوحيد، والدعوة إليه، وتطهري البيت للطائفني - عليه السالم-وفيها أمر إبراهيم 
(øåÎ  {: والقائمني والركع السجود ur $ tR ù&§qt/ zOäÏdºtç ö/\} öc% s3tB ÏMøèt7 ø9 $# b r& ûw ñÇÎéô³è@ í Î1 $ \«øãx© 

öç ÎdgsÛur zÓÉL÷èt/ öúüÏÿÍ¬ !$ ©Ü=Ï9 öúüÏJ Í¬ !$ s)ø9 $#ur Æìû2 îç9 $#ur Ïäqàf è¡9 $# ÇËÏÈ { )4 (.   

 بكلمة rرسلني وخامتهم حممد بن عبد اهللا وفيها ارتفع صوت أفضل األنبياء وامل
@ö  {: التوحيد è% uqèd ª! $# îâym r& ÇÊÈ ª! $# ßâyJ ¢Á9 $# ÇËÈ öNs9 ô$Î# tÉ öNs9 ur ôâs9qãÉ ÇÌÈ öNs9 ur ä̀3tÉ ¼ ã&©! #·qàÿà2 

7âym r& ÇÍÈ { )5 (.   

 هو القضاء على الوثنية والشرك، - r -وعلم أن أعظم عمل حققه رسول اهللا حممد
  . والتمكني لعقيدة التوحيد بالقول والفعل، وبالدعوة والدولة

مقاصدها يف وعلم أن اهللا يهيئ لدعوة التوحيد رجاال حييون مفاهيمها وأصوهلا و

                                                
  . 96: آل عمران) 1(
  . 65: األعراف) 2(
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القلوب واألفهام واملسالك واحلياة كلها، كلما ران على القلوب رين من مفسدات 
  . التوحيد

 قد جددت معىن ا لتوحيد - رمحه اهللا-وعلم أن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
  . يف اجلزيرة، وخارج اجلزيرة

هذه الدعوة،  قد نصر - رمحه اهللا-وعلم أن جده األعلى، اإلمام حممد بن سعود 
  . فكان يف نصرها التوفيق والتمكني والشرف والعز واد

  . علم ذلك كله، فهداه هذا العلم إىل أن جيعل التوحيد قضيته املنهجية األوىل
 يف كلماته التالية املعربة عن علم راسخ مبسألة - بوضوح ساطع-ويتبدى املنهج

  : التوحيد
 الذي - رمحه تعاىل -م حممد بن عبد الوهاب هذه عقيدة شيخ اإلسال: "قال رمحه اهللا

أظهر اهللا به الدين يف جند بعد أن كانوا يف ضالل مبني، وقوم شرائع الدين بعد ما وهت 
  . )1(" أركانه بني العاملني يف مراسالته ومناصحاته ودعوته اخللق إىل دين اهللا ورسوله 

  . )2(" أنا داعية إىل عقيدة السلف الصاحل : "وقال
وأنا ال . إنين واهللا ال أحب إال من أحب اهللا حبا خالصا من الشرك والبدع: "قالو

  . )3(" أعمل إال ألجل ذلك 
وهذه شهادة عظيمة من طائفة من كبار علماء البالد عاصرت امللك عبد العزيز 

  : فرأت، وشاهدت، وشهدت بوضوح منهجه يف التوحيد وبصدق نصرته له
ن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن محد ابن عتيق، والشيخ الشيخ حممد ب: قال العلماء

عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن حممد بن سليم، والشيخ حممد بن إبراهيم بن 
   :عبد اللطيف
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إنه ال خيفى على من نور اهللا قلبه، وأهلمه رشده، ما من اهللا به على أهل جند من "
 من اهلدى ودين احلق، والعمل بذلك، والدعوة إليه - r -معرفة ما بعث اهللا به رسوله

على بصرية، واالجتماع على ذلك واالئتالف عليه، وما حصل بذلك من العز والظهور، 
وإقامة دين اهللا وقهر أعدائه، وقد كان أهل جند قبل هذه الدعوة اإلسالمية اليت من اهللا ا 

 يف شر عظيم من التفرق -اهللا تعاىل  رمحه -على يد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
واالختالف والفنت العريضة من الشرك باهللا فما دونه من سفك الدماء، وأخذ األموال بغري 
حق، وإخافة السبل، وليس هلم إمامة جيتمعون عليها، وال عقيدة صحيحة يعولون عليها، 

 فإنه قام - تعاىل  رمحه اهللا-بل هم يف أمر مريج، حىت أزال اهللا ذلك بدعوة هذا الشيخ
ذه الدعوة أمت القيام، ووازره على ذلك، ونصره اإلمام حممد ابن سعود وأوالده وإخوانه، 
فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خريا، فبسببهم دخل الناس يف دين اهللا أفواجا، ونفذت 

د، وانقمع أهل البادية واحلاضرة، وقام علم اجلها: الدعوة اإلسالمية، ومشلت كافة أهل جند
الغي والفساد، مث ملا وقع اخللل يف كثري من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة 
ورعايتها ابتلوا بوقوع التفرق واالختالف، وتسلط األعداء، والرجوع إىل كثري من 

  . عوائدهم السالفة
الفيصل، وما حىت من اهللا يف آخر هذا الزمان بظهور اإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن 

من اهللا به يف واليته من انتشار هذه الدعوة اإلسالمية، وامللة احلنيفية، وقمع من خالفها، 
وإقبال كثري من البادية واحلاضرة على هذا الدين، وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما 
حصل بسببه من هدم القباب، وحمو معاهد الشرك والبدع، وردع أهل املعاصي 

  . )1("  وإقامة دين اهللا واملخالفات،
  : إقامة الشريعة:  األصل الثاين يف املنهج هو-2

إن امللك عبد العزيز يقتفي منهجا متكامال واضحا لإلصالح : - يف التمهيد-قلنا
  . والبناء

                                                
  . 285، ص7الدرر السنية، ج) 1(
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  . واملنهج املعين ليس وافدا دخيال
  . واملنهج املعين ليس من عنده

uZø9$!  {: المـة اإلسـشريع: وـإن املنهج ه tìR r&ur y7øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ $ ]%Ïdâ|ÁãB $ yJ Ïj9 

öú÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ z̀ ÏB É=» tG Å6 ø9 $# $ ·YÏJ øã ygãBur Ïmøã n=tã ( Nà6 ÷n$$ sù OßgoY÷èt/ !$ yJÎ/ tA tìR r& ª!$# ( üwur ôì Î6®Ks? öNèd uä!#uq÷d r& $ £J tã 

x8uä!% ỳ z̀ ÏB Èd,ys ø9 $# 4 9e@ ä3Ï9 $ oYù=yè y_ öNä3ZÏB Zptã ÷éÅ° % [`$ yg÷YÏBur 4 öqs9 ur uä!$ x© ª!$# öNà6 n=yè yf s9 Zp̈Bé& ZoyâÏnºur Å̀3» s9 ur 

öNä.uqè=ö7 uäÏj9 í Îû !$ tB öNä38 s?#uä ( (#qà)Î7 tF óô $$ sù ÏNºuéöçyÇ ø9 $# 4 í n< Î) «! $# öNà6ãè Å_ öç tB $ YèãÏJ y_ Nä3ã¥ Îm6t̂ ãäsù $ yJ Î/ óOçGYä. ÏmäÏù 

tbqàÿÎ=tF øÉrB ÇÍÑÈ { )1 (.   

 -إن خطيت اليت سرت: "وقد حدد امللك عبد العزيز التزامه باملنهج بوضوح تام، فقال
إقامة الشريعة السمحة، كما أنين أرى من واجيب ترقية جزيرة :  هي-وال أزال أسري عليها

العرب، واألخذ باألسباب اليت جتعلها يف مصاف البالد الناهضة، مع االعتصام حببل الدين 
  . )2(" اإلسالمي احلنيف 

ومن دالئل التزامه املنهج، ومن دالئل وضوحه يف خططه وقراراته وأفعاله أنه كان 
  . يتحرى املنهج يف أمره كله

 -موجود فحسب، وأنه واضح فحسب، ولكنه يعين" املنهج "وهذا ال يعين أن 
  .  التحري الدقيق، وااللتزام املطرد باملنهج يف القول والفعل-كذلك

 بني مصلح وآخر، وبني بيئة وأخرى بيد أن - يف الفروع-دقد خيتلف االجتها
االجتهاد الذي يتبناه امللك عبد العزيز يف هذه القضية أو تلك ال بد أن يكون له وجه 

  . شرعي معترب
مل يتعلل امللك عبد العزيز بعدم وجود فقه تفصيلي يسري به شؤون اململكة، بل سارع 

  . عة، وتطبيق أحكامهامنذ اللحظات األوىل إىل إنفاذ الشري

                                                
  . 48: املائدة) 1(
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الذي يستجيب ألمر ربه، وميضيه، وال جيد يف نفسه " املنهج "وهذا هو ج رجل 
  . حرجا مما قضى اهللا ورسوله

ومل خيف من نتائج تطبيق الشريعة؛ ألنه ال خياف هذه النتائج إال من نوى الظلم 
ب للعدل مقيم  بأنه حم- من سريته-والفساد يف األرض، وامللك عبد العزيز رجل عرف

  . له، كاره للفساد مقاوم له
  . إن امللك عبد العزيز التزم باملنهج يف عصر احتشدت فيه مغريات التجايف عن اإلسالم

كانت صورة احلكم اإلسالمي مهتزة يف أذهان اخلاصة والعامة إال من عصم اهللا 
ت الثقافية ورحم، وذلك من جراء أخطاء اقترفها املسلمون أنفسهم، ومن جراء احلمال

  . والفكرية والنفسية اليت يشنها أعداء اإلسالم على قضية احلكم اإلسالمي
وكانت النظريات السياسية اجلديدة تفنت القادة والزعماء ناهيك عن طبقات أخرى 

  . كثرية
وهو مصطلح " التفرنج "أو " الفرجنة" هو - يف عصره-وكان أهم مسوغ لقيام الدول

  . الة التخلفجعلوه البديل الوحيد حل
ومن تاريخ امللك عبد العزيز نعلم أنه مل يكن غافال عن شيء من ذلك، فمن املعروف 
عنه أنه كان قوي اإلحساس مبا جيري يف عصره، ومن مث كان يدرك أن صورة احلكم 

  . اإلسالمي مضطربة يف أذهان كثري من الناس
النظريات السياسية وكان يدرك أن كثريا من الزعماء والقادة قد أصبحوا صرعى 

  . اجلديدة، وأسراها
مسوغا لوجودها وقيامها وبقائها، " الفرجنة"وكان حيدق النظر يف الدول اليت تتخذ 

  . عجبا مما تفعل
  . وعلى الرغم مما حيدث، ومع علمه مبا جيري، فإنه التزم املنهج وثبت عليه

  ملاذا؟ 
 (tûïÏ%©!$# bÎ  {:  األرضدف التمكني يفـة اإلسالمية، وهـألنه يعلم غاية الدول



  منهج امللك عبد العزيز 

  31

öNßg» ¨Y©3̈B í Îû ÇÚ öë F{$# (#qãB$ s%r& no4qn=¢Á9 $# (#âqs?#uäur no4qü2 ¨ì9 $# (#rãç tBr&ur Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ (#öqygtR ur Ç t̀ã Ìç s3ZßJ ø9 $# 3 ¬! ur èpt6É)» tã 

ÍëqãBW{ $# ÇÍÊÈ { )1 (.   

  . ويعلم أن القضاء النابه الصاحل قوامه العدالة، وأن شريعة اإلسالم قوام القضاء الصاحل
  . لقصاصويعلم أن توفري األمن وتوطيده مثرة من مثار تطبيق احلد وا

* * *  
ومن شاء املوازنة، فليوازن بني منوذج امللك عبد العزيز وبني الثورات والكيانات 

  . السياسية اليت فقدت املنهج، فغرقت يف طوفان من األزمات واملفاسد والفنت
  . ليوازن ليعلم الفروق الضخمة جدا بني املنهج السديد، والفوضى الضاربة املنهكة

: الوحدة:  املنهج هويف:  األصل الثالث-3  
  . وينظر هذا احلاكم اإلسالمي املوهوب إىل العقيدة والشريعة نظرة منهجية متكاملة

  . فالعقيدة عنده هي توحيد اهللا، وإخالص العبادة له وحده، مث اجتماع املؤمنني يف ذات اهللا
فهم يف النظام الذي يأتلف املسلمون على طاعته ومواالته، ويتحد ص: والشريعة عنده هي

  . كنفه
ومن العقيدة املوحدة، والشريعة املنظمة تنبثق الوحدة، فما ينبغي تمع احتد يف العقيدة 

  . والشريعة أن يتفرق اجتماعيا أو سياسيا أو جغرافيا
  : ويبني امللك عبد العزيز منهجه يف الوحدة فيقول

  ". حنن دعاة إىل العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا "
  ". حنن دعاة إىل العقيدة السلفية: " - يف جمال العقيدة-ه قالولنذكر أن

وصيغ التعبري تكاد تكون متطابقة يف االني، مما يدل على وضوح املنهج، وترابطه يف 
  . روع امللك عبد العزيز، ويف شعوره وإرادته

 إين أعترب كبريكم مبرتلة الوالد، وأوسطكم أخا، وصغريكم: "ويقول يف الوحدة أيضا

                                                
  . 41: احلج) 1(
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   .) 1(" ابنا، فكونوا يدا واحدة، وألفوا بني قلوبكم لتساعدوين على املهمة امللقاة على عاتقنا

   .) 2(" جيب أن حترصوا على العمل، والعمل ال يكون إال بالتساند والتعاضد: "ويقول

 مرتبط بالعمل، فاحلرص على العمل املشترك ينشئ احتاد - لديه-فمفهوم الوحدة
  . ا وتعاضدهااإلرادات وتسانده

 أنا مسلم، وأحب مجع الكلمة، وتوحيد الصف، وليس هناك ما هو أحب إيلَّ من: "ويقول
   .) 3(" حتقيق الوحدة

التطابق بني القول والفعل، بني الفكر واإلجناز، وما فكر : ومن منهج امللك عبد العزيز
  . ون حتقيق الوحدةفيه من أمر الوحدة، وما قاله يف قضيتها حققه يف الواقع كأعظم ما يك

  . إن اململكة العربية السعودية شبه قارة
  . ولقد أدى الشقاق والتفرق إىل ضمور معاين الوحدة

وكانت الكيانات السياسية يف عصره تقوم على التجزئة املفروضة من اخلارج، أو 
  . املنبعثة من الداخل يف صورة انقسامات عصبية أو مشاحنات جغرافية

ات الداخلية، وجتاهل املثبطات اخلارجية ومضى يوحد البالد، ولقد ختطى الصعوب
ويرصها صفا واحدا حتت راية واحدة، وخلف قيادة واحدة، يف وطن واحد كبري، يف 

  . ضوء منهج واحد جامع
الوحدة اإليطالية، والوحدة " أرنولد توينيب " وال ندري كيف وصف املؤرخ الربيطاين 

   .) 4( بأما إجناز تارخيي عظيم -ر يف القرن التاسع عش-األملانية

، يف حني سكت عن الوحدة اليت حققها امللك عبد العزيز، وهي وحدة أعظم وأعمق 
  اإليطالية واألملانية؟ : وأسرع من الوحدتني

 من أوروبا - يف الغالب-ال ندري، هل فعل ذلك حبكم العادة يف اشتقاق األمثال
                                                

  . 130، ص 3من شيم امللك عبد العزيز، ج ) 1(
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  . 216املصدر السابق، ص ) 3(
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  وحدها؟ 
تاريخ احلديث واملعاصر، أمني يف التسجيل، والتحليل، إن أي مؤرخ راسخ العلم يف ال

والتعبري، ال يستطيع أن يصف امللك عبد العزيز إال بأنه من أعظم دعاة الوحدة، ومن 
  . أعظم حمققيها يف العصر احلديث

وكما استمد امللك عبد العزيز منهج العقيدة والشريعة من اإلسالم، استمد منهج 
  . الوحدة من اإلسالم كذلك

 باآليات القرآنية الداعية - وهو ينسج خيوط الوحدة، ويرسي بنياا-كان يستضيء
  : للوحدة واالعتصام حببل اهللا

 *}  ¨b Î) ÿ¾ÍnÉã» yd öNä3çF ¨Bé& Zp̈Bé& ZoyâÏmºur O$ tR r&ur öNà6 ö/uë Âcrßâç7 ôã $$sù ÇÒËÈ { )1( .   

 *}  $ yJ ¯R Î) tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# ×ouq÷zÎ) { )2 (.   

 *}  (#qßJ ÅÁtG ôã $#ur È@ ö7 pt¿2 «! $# $Yèã ÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4 (#rãç ä.øå $#ur |MyJ ÷è ÏR «! $# öNä3øã n=tæ øå Î) ÷LäêZä. [ä!#yâôã r& 

y#©9 r'sù tû÷üt/ öNä3Î/qè=è% Läêós t7 ô¹r'sù ÿ¾ÏmÏF uK÷è ÏZÎ/ $ ZRºuq÷zÎ) ÷LäêZä.ur 4í n? tã $ xÿx© ;otç øÿãm z̀ ÏiB Íë$ ¨Z9 $# Nä.xãs)R r'sù $ pk÷] ÏiB 3 y7Ï9ºxãx. 

ßûÎiüt6ãÉ ª! $# öNä3s9 ¾ÏmÏG» tÉ#uä ÷/ä3ª=yè s9 tbrßâtG öksE ÇÊÉÌÈ { )3 (.   

 كان حريصا على توحيد جزيرة العرب rوكان يستنطق التاريخ، فيعلم أن الرسول 
حتت راية اإلسالم، وقبل أن يلحق بالرفيق األعلى أقر اهللا عينه بدخول الناس يف دين اهللا 

  . أفواجا، وبقيام الوحدة اإلسالمية الكربى يف جزيرة العرب
ساروا على النهج ذاته، وأن منهم  r -وكان يستنبئ التاريخ فيعلم أن خلفاء الرسول

  . من حرك اجليش العظيم لقمع التفرق والتشتت، ولتثبيت دعائم الوحدة
إن أمة تعتنق عقيدة التوحيد، وتلتزم شريعة اإلسالم ال حيل هلا حبال من األحوال، أن 

                                                
  . 92: األنبياء) 1(
  . 10: احلجرات) 2(
  . 103: آل عمران) 3(
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 خمالفة جسيمة للعقيدة والشريعة، ومن هنا، فإن - عندئذ-تتفرق وتتشتت؟ ذلك أن الفرقة
 على ردها إىل - يف الوقت نفسه-لعزم على رد األمة إىل العقيدة والشريعة هو عزما

  . الوحدة
  : ومن اآلثار العملية املباركة للوحدة

  .  حتقيق اإلخاء، وتذويب العصبيات-أ
 توسيع األفق، ورفع درجة االهتمام عن طريق االنتساب إىل أمة كبرية دوا -ب

  . ة املعزولةاالهتمامات واالنتماءات الضيق
  .  اخلارجيجتميع الطاقات، وتنسيقها من أجل البناء الداخلي، ومن أجل رد العدوان -ج
  .  حتقيق التكامل-د

 عن التكامل - وما زالوا يتحدثون-فإن كثريا من الكتاب واملفكرين والباحثني حتدثوا
  . وهذه أمنية عزيزة... يف مستوى األمة العربية واإلسالمية

 يف زحام االهتمام باملطلقات واألهداف البعيدة أولوية بدهية - الناسولكن ينسى
  : أقرب إىل التحقيق واملنال، وهي

  . أولوية التكامل على املستوى الوطين أوال
  . والتكامل قطفة من قطوف الوحدة الريانة

  . وهذا ما حققه امللك عبد العزيز بعون اهللا وتوفيقه



  منهج امللك عبد العزيز 

  35

  كر السياسي متيز امللك عبد العزيز يف الف
التدليل على قوة اإلرادة ونضج التفكري السياسي عند امللك عبد العزيز من خالل 

  مكونات العلم 
  . عِرف امللك عبد العزيز بقوة اإلرادة، وقوة الفعل

  . يتقدم اإلرادة والفعل فكر سياسي قوي ونضر وملاح
 بداهته، وعموم العلم وهذا مثل قريب للذهن، داٍن للفهم، ظاهر للعيان، اختري لفرط

  . به
 أن جيعل جلهاده ومملكته شعارا وعلما، فقرن - رمحه اهللا-أراد امللك عبد العزيز 

  . اإلرادة بالفعل، ففعل
: وسبق اِإلرادةَ والفعلَ فكر سياسي واضح أشار بأن يتكون علم البالد وشعارها من

وليس من .  السيف-ج. اخلضرة النخلة و-ب. ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا:  كلمة-أ
التفسري املوضوعي هلذا االختيار الذكي املوفق الظن بأن ذلك جاء وليدا خلواطر مرجتلة، أو 
فرعا عن تصور مبتوت الصلة بأصول املنهج، وينابيع الفكر السياسي اليت يستقي منها 

  : امللك عبد العزيز خياراته السياسية
تلخيص للمنهج، وحتديد لطبيعة النظام، " ل اهللاال إله إال اهللا حممد رسو" ف-* 

  . وإعالن عن الوجهة
  . تصوير ملقاصد الدولة يف حتقيق اخلري، والنماء، واالزدهار: والنخلة واخلضرة* 
فكرة القوة العسكرية الرادعة، وفكرة القوة الصناعية النافعة، : ويف السيف فكرتان* 

$ ôâs)s9  {: تكون منه السيفاحلديد الذي ي" عنصر"وجتتمع القوتان يف  uZù=yô öë r& $ oYn=ßô âë 

ÏM» uZÉièt7 ø9 $$ Î/ $ uZø9 tìR r&ur ÞOßgyè tB |=» tG Å3ø9 $# öc#uîçÏJ ø9 $#ur tPqà)uã Ï9 â¨$ ¨Y9 $# ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ ( $ uZø9 tìR r&ur yâÉÏâptø:$# ÏmäÏù Ó ù̈'t/ 

ÓâÉÏâx© ßì Ïÿ» oYtBur Ä¨$̈Z=Ï9 zNn=÷è uã Ï9 ur ª! $# t̀B ¼ çnçéÝÇZtÉ ¼ã&s# ßô âë ur Í=øã tó ø9$$ Î/ 4 ¨b Î) ©!$# ;ìÈqs% ÖìÉÌì tã ÇËÎÈ { )1 (.   

                                                
  . 25: احلديد) 1(
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ÏmäÏù Ó  {: وهلذا قال تعاىل: "قال ابن كثري رمحه اهللا ù̈'t/ ÓâÉÏâx© { )1(السالح، :  يعين

«ßìÏÿ  {كالسيوف واحلراب والسنان والنصال والدروع وحنوها  oYtBur Ä¨$ ¨Z=Ï9 { )2( أي يف 

واإلزميل وارفة واآلالت اليت يستعان ا يف معايشهم كالسكة والفأس والقدوم واملنشار 
   .) 3(" احلراثة واحلياكة والطبخ واخلبز وما ال قوام للناس بدونه وغري ذلك 

  اجتماع مفاهيم الدولة اإلسالمية يف علَم اململكة 
 بناء على فكر -الذي اختاره امللك عبد العزيز " علَم اململكة"وهكذا اجتمعت يف 

  :  مفاهيم الدولة اإلسالمية-وضوحسياسي شديد ال
  . توحيد اهللا وإفراده بالعبادة، واتباع رسوله: مفهوم املنهج

  . التوحيد واالتباع:  على الثوابت- وجوبا-مفهوم اجلماعة الواحدة امللتقية
  . الزراعية والصناعية والعسكرية: مفهوم األخذ بأسباب القوة املادية

ية اليت حتمل الشهادتني هي ذات الراية اليت محلها  فالرا:مفهوم االتصال التارخيي
 ومحلها الذين اتبعوهم بإحسان يف كل - رضي اهللا عنهم- ومحلها خلفاؤه- r -الرسول

  . زمان ومكان
نشهد العامل أننا نشهد أن ال ": شهادة "ومفهوم املعالنة احلاضرة املستمدة من كلمة 

  . إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
فراية التوحيد ليست من : م تبييت النية على االستمرار يف محل الراية يف املستقبلومفهو

  . الرايات اليت تقبل التغيري واإلزالة
  . العنصرية، واملذهبية، والطبقية: احملرر ارد املطهر من" اإلنسانية " و " العاملية " ومفهوم 

 الناس  هو رسول اهللا إىلr -مدفاهللا تعاىل هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وحم
  . أمجعني

                                                
  . 25: احلديد آيةسورة ) 1(
  . 25: سورة احلديد آية) 2(
  . 566، ص6تفسري ابن كثري، ج) 3(
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  فعالم يدل ذلك؟ 
  . يدل على عمق التفكري وقوته ووضوحه
  . ويدل على أصالته ومتيزه واستقالله

  أصالة الفكر السياسي عند امللك عبد العزيز تتميز يف جانبني اثنني 
  : ال جرم أن امللك عبد العزيز متيزت أصالة فكره السياسي يف جانبني اثنني

  .  جانب الترك واإلعراض والترفع-
  .  وجانب األخذ واالستمساك واالعتزاز وااللتزام-

  النفي والترفع
هجر املذاهب، : اجلانب األول ألصالة الفكر السياسي لدى امللك عبد العزيز هو

  . والنظريات السياسية اليت كانت رائجة وسائدة، وهو يهم بالتحرك، وهو يؤسس ويبين
 املذاهب املتناقضة مع ما يؤمن به ويعتز، ونفاها عن وعيه، وأعرض فقد هجر هذه
  . عنها، وترفع عليها

جاء امللك عبد العزيز، فوجد فكرا سياسيا رائجا يف هذا العامل، وسائدا يف حميط 
  : األفكار، ويف دوائر السلطة واحلكم

فكر ومن ومن طبيعة هذا ال.. أو العلماين" الليربايل " وجد الفكر السياسي -1
إقصاء الدين عن احلكم والسلطة والسياسة والتشريع والتعليم الرمسي، وغري ذلك : مقاصده

  . من املواقع املهمة يف احلياة واتمع
  : ويصدر هذا الفكر عن مواقف ثالثة

 مل - بتعبري أكثر صحة- أن العالقة بني الدين والسياسة، أو بني الكنيسة والدولة-أ
  . ازنة، أو مفيدة يف التاريخ األورويبتكن مرحية، أو متو

 أن الدين ال يصلح، وال يصح أن يكون قواما لتكوين الدول، وال منهجا تسري -ب
  . عليه احلكومات

  .  يفجر من جديد الصراع الطائفي بني الطوائف املسيحية- من قبل الدولة- أن تبين الدين-ج
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د من النظرية املادية التارخيية ، وهو فكر مستم"املاركسي " ووجد الفكر السياسي -2
   .واجلدلية

 وتنفي الربوبية واأللوهية نفيا كليا - يف جمال االعتقاد-وهذه النظرية تقول باإلحلاد
  . مطلقا

 م أصدر ماركس 1848وتقول بالصراع الطبقي يف جمال الفكر السياسي، ففي عام 
إن تاريخ كل جمتمع حىت : "وكانت العبارة األوىل يف البيان" البيان الشيوعي "وإجنلز 

   .) 1(" عصرنا احلاضر هو تاريخ صراع الطبقات 

التجمع على أساس قومي، وأن : وخالصته".. القومي " ووجد الفكر السياسي -3
هي منهج احلكم، وأساس الوحدة، ومقياس العالقات الدولية، ومعيار " القومية"تكون 

  . ية واالقتصاديةتفسري التاريخ والعالقات السياسية واالجتماع
، وهو فكر يقسم الناس على أساس عنصري "العنصري " ووجد الفكر السياسي -4

  . حبت، ويقول بالتفوق العرقي، وبضرورة سيادة العرق املتفوق
  .  تشابه واختالط واختالف- القومي والعنصري-وبني الفكرين

عنصري حجج ففي الفكر القومي عناصر كثرية من الفكر العنصري، ومع الفكر ال
  . عديدة من حجج الفكر القومي

خيارا حضاريا دون أن " القومية "أما اخلالف بينهما فيتمثل يف أن الفكر القومي جيعل 
  . ينتقص من القوميات األخرى، يف حني جيزم الفكر العنصري بانتقاص اآلخرين

؛ ذلك وحني حيتدم اجلدل، ومتتحن األفكار واملواقف تذوب هذه الفوارق واخلالفات
  . يف تعليل الصلة باملنطلق" الفلسفات "أن املنطلق واحد، وإن اختلفت 

، وهو فكر ينفي كل عنصر أخالقي من "امليكيافيللي " ووجد الفكر السياسي -5
التفكري السياسي، والعمل السياسي، وينادي بأن الوسيلة اليت توصل إىل اهلدف هي 

  . الوسيلة الصحيحة
                                                

  . 82سامي الدرويب ومجال األتاسي، ص : مدخل إىل علم السياسة، ترمجة الدكتورين: موريس دوفرجيه) 1(
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قطعة من العلمانية، وأخرى من املاركسية، ": املرقع "،  ووجد الفكر السياسي-6
 الفين واألديب، -وثالثة من القومية والعنصرية، ورابعة من امليكيافيللية، وخامسة من التراث

  . ورمبا الديين
، وهو الفكر الذي يفكر يف السياسة بطريقة "االنفصامي " ووجد الفكر السياسي -7

  . منفصلة عن معتقده وعبادته
 ولكنه يرى أن ليس للعقيدة - مبعنامها املضطرب يف ذهنه- يتنكر للعقيدة والعبادةال

  . والعبادة دخل يف السياسة
  . جاء امللك عبد العزيز فوجد ذلك كله، فهجره، وأعرض عنه، وترفع عليه

  ملاذا؟ 
إن هجران امللك عبد العزيز هلذا الفكر السياسي الرائج والسائد يف عصره، لربهان 

  . ع على أنه ممسك مبعايري دقيقة للتأيب والقبول، واإلعراض واإلقبال، والترك واألخذساط
 يؤيد ج اإلثبات يف أمهات - يف اإلسالم-ولإلعراض والترك، واهلجر والنفي ج

  . املسائل والقضايا
  .  تبدأ بنفي ما جيب أن ينفى-ال إله إال اهللا:  وهي-فأعظم كلمة يف الدين

كرمي آيات كثريات تورث القلب واهلمة والوعي، القدرة على النفي ويف القرآن ال
tûïÏ%©!$#ur (#qç7  {: واإلعراض واالجتناب، ومن ذلك قوله تعاىل t̂ tG ô_ $# |Nqäó» ©Ü9 $# b r& $ ydrßâç7 ÷ètÉ 

(#þqç/$ tR r&ur í n< Î) «!$# ãNßgs9 3ìuéô³ç6ø9 $# 4 ÷éÅe³t6sù Ïä$t7 Ïã ÇÊÐÈ tûïÏ%©!$# tbqãè ÏJ tFó¡oÑ tAöqs)ø9 $# tbqãè Î6F uã sù ÿ¼ çmuZ|¡ôm r& 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& 

tûïÏ%©!$# ãNßg1yâyd ª! $# ( y7Í´ ¯» s9 'ré&ur öNèd (#qä9 'ré& É=» t7 ø9 F{$# ÇÊÑÈ { )1 (.   

  . جتاه اخلري" عم ن"جتاه الشر، ال تقل عن عظمة " ال"إن عظمة 
لكل هذه املذاهب والنظريات " ال: "وكان امللك عبد العزيز عظيما وسامقا حني قال

  . السائدة

                                                
  . 18-17: الزمر) 1(
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العظيمة القوية الواضحة هذه اقترنت مبا يسوغها، ويسندها من الفكر " ال" و 
  : السياسي األصيل

ن هذا الفكر أو العلماين؛ أل" الليربايل "نفى امللك عبد العزيز الفكر السياسي * 
ضرورة قيام الدولة واحلكم على العقيدة : - يف الباب-يتناقض مع مسلماته اليقينية، وأمهها

$!  {: والشريعة uZø9 tìR r&ur y7øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ $ ]%Ïdâ|ÁãB $ yJ Ïj9 öú÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ z̀ ÏB É=» tG Å6 ø9 $# $·YÏJ øã ygãBur 

Ïmøã n=tã ( Nà6 ÷n$$ sù OßgoY÷èt/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# ( üwur ôì Î6®Ks? öNèd uä!#uq÷d r& $£J tã x8uä!% ỳ z̀ ÏB Èd,ys ø9 $# 4 9e@ä3Ï9 $oYù=yè y_ öNä3ZÏB 

Zptã ÷éÅ° %[`$ yg÷YÏBur 4 öqs9 ur uä!$ x© ª! $# öNà6 n=yè yf s9 Zp̈Bé& ZoyâÏnºur Å̀3» s9 ur öNä.uqè=ö7 uäÏj9 í Îû !$ tB öNä38 s?#uä ( (#qà)Î7 tF óô$$ sù 

ÏNºuéöçyÇ ø9 $# 4 í n< Î) «! $# öNà6 ãèÅ_ öç tB $ YèãÏJ y_ Nä3ã¥ Îm6t̂ ãäsù $ yJ Î/ óOçGYä. ÏmäÏù tbqàÿÎ=tF øÉrB ÇÍÑÈ Èbr&ur Nä3ôm $# Næh uZ÷èt/ !$ yJ Î/ 

tA tìR r& ª! $# üwur ôì Î7 ®Ks? öNèd uä!#uq÷d r& öNèd öë xã÷n$#ur b r& öÇqãZÏF øÿtÉ . t̀ã ÇÙ÷è t/ !$ tB tA tìRr& ª! $# y7øã s9 Î) ( bÎ* sù (#öq©9 uqs? öNn=÷æ$$ sù 

$ uK̄R r& ßâÉÌç ãÉ ª! $# b r& Nåkz:èÅÁãÉ ÇÙ÷èt7 Î/ öNÍkÍ5qçR èå 3 ¨b Î) ur #ZéçÏW x. z̀ ÏiB Ä¨$ ¨Z9 $# tbqà)Å¡» xÿs9 ÇÍÒÈ zNõ3ßs sù r& Ïp̈äÎ=Îg» yf ø9 $# 

tbqäó ö7tÉ 4 ô t̀Bur ß |̀¡ôm r& z̀ ÏB «! $# $ VJ õ3ãm 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏ%qãÉ ÇÎÉÈ { )1 (.   

 عن الدولة، فكرة شقية ترتب عليها من الشقاء - وهو هنا اإلسالم-إن فصل الدين
  . ماال قبل للناس به

ترتب عليها انطالق السياسة بال ضوابط من هدي الدين، وما الزالزل والرباكني اليت 
اسة على هواها، أو بتعبري تضرب السياسة الدولية، وجتتاحها إال عرض لعلة انطالق السي

.. العلمانية، واملاركسية، والعنصرية، وامليكيافيللية:  وفق ما متليه النظريات السياسية-آخر 
  . اخل

وترتب عليها تقليص مكانة الدين يف النفوس واتمعات، فكان هذا التقليص جرثومة 
 اجلرمية، ومن الضالل شيوع الفساد يف األفراد واتمعات، فاالستمساك بالدين عاصم من

  . الفكري، ومن املخدرات، ومن سائر الشرور واالضطرابات
 يف -؟ ألن هذا الفكر قائم على اإلحلاد والكفر"املاركسي "ونفى الفكر السياسي * 

                                                
  . 50-48املائدة ) 1(
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 ومرتكز على الفتنة والصراع بني فئات اتمع يف -األصل والنشأة، ويف النظرة والتعامل
  . جمال الفكر السياسي

  . اده وكفره مناقضان لعقيدة التوحيدفإحل
  . وصراعه الطبقي الفتان مضاد لوحدة املؤمنني وترامحهم وتآخيهم

إن الفكر الشيوعي ردة كاملة يف االعتقاد والبواعث واملقاصد، وهو نتاج بائس 
  . ألزمات سياسية واجتماعية حادة وعميقة ومتراكمة يف احلضارة الغربية

 - لفكر السياسي للملك عبد العزيز وبني الفكر املاركسي بني ا-وال يزال التناقض
  . يتسع، ويتعمق، وميتد حىت يشمل كل منحى، وكل جانب
نشر الدعوة اإلسالمية يف العامل : فمن الفكر السياسي الذي يأخذ به امللك عبد العزيز

  . باحلسىن واحلوار واحلكمة
  . فنشر الدعوة من وظائف الدولة اإلسالمية

 الدعوة - مبنطق سنة التدافع بني احلق والباطل-فة الكربى املهمة حتاربوهذه الوظي
  . إىل اإلحلاد اليت يتبناها الفكر السياسي املاركسي

؟ ألن الفكر القومي ال يصلح منهجا للحكم، "القومي "ونفى الفكر السياسي * 
احة، فالقومية إما أن يكون هلا حمتوى فكري من خارجها، ويف هذه احلال جتب الصر

  . وجيب الكف عن التدليس
وبالكف عن التدليس، يأخذ هذا احملتوى الفكري حظه من الظهور والعالنية، سواء 
كان حمتوى إسالميا، أم ماركسيا، أم علمانيا، وعندئذ يتأخر مفهوم القومية، وخيتفي، 

  . ليحل حمله احملتوى الفكري اآليت من خارج القومية
ني شرفهم اهللا باإلسالم، امتألت قلوم ودورهم إن العرب قوم من األقوام، وح

 صبغة جديدة - من مث -ومنتديام وأسواقهم وبالدهم باملبادئ والقيم اجلديدة، فاكتسبوا
هي الصبغة اإلسالمية، وهي صبغة معربة عن احلالة النفسية والعقدية واألخالقية والتشريعية 

بوصفها جنسا " العروبة"منهم صفة اليت حلت حمل املفهوم القومي، ولكنها مل ترتع 
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  . ونسبا
وإما أن تكون القومية هواء خواء هباء، فعندئذ ال حيق هلا أن تقدم باعتبارها مذهبا 

  . يعتنق، أو منهجا يتبىن؟ ألن اخلواء ال يصلح أن يكون مذهبا وال منهجا
ت  تورطت يف صراع مع الدين املسيحي، وأصبح- مبفهومها األورويب-إن القومية

  . ندا له يف الوالء، والكهنوت، والطقوس، واالتباع" دينا"
 كاد ينشئ صراعا مريرابني اإلسالم - يف العامل اإلسالمي-وانتشار هذا املفهوم
  . والقوميات العائشة يف كنفه

  . وافتعال الصراع بني اإلسالم والقوميات دليل على أنه صراع جملوب من اخلارج
  : والشعوب والقبائل، ولكن بشرطنيفاإلسالم يعترف بالقوميات 

يف أملانيا، والذي " هتلر" جتريد القومية من املفهوم العنصري اجلاهلي الذي تبناه -أ
  .  احلركة الصهيونية يف فلسطني احملتلة- اليوم-تتبناه

العقيدة الصحيحة، والعمل الصاحل، :  أن يكون التفاضل بني الناس على أساس-ب
  . واخللق الفاضل

فالصراع مفتعل، واالفتعال ظاهرة أو حالة تستحق الدراسة والبحث، فمن شأن إذن، 
  . هذه الدراسة أن تكشف خطة تستر الفكر املاركسي والعلماين بستار القومية

  : وخلطة التستر هذه هدفان
  . إعطاء الشعار القومي الفارغ حمتوى ماركسيا أو علمانيا* 
املاركسي أو : هر يف الساحة املعتدي احلقيقيإدارة املعركة ضد اإلسالم دون أن يظ* 
  . العلماين

إن مفهوم العروبة واضح وحمدد وموضوع يف موضعه املناسب يف الفكر السياسي 
  . للملك عبد العزيز

أن العرب قوم أكرمهم اهللا باختيار لغتهم لسانا لكتابه الكرمي، : مفهوم العروبة عنده
هم، وباختيار أرضهم مكانا ألعظم مقدسات وباصطفاء أفضل األنبياء واملرسلني من
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  . اإلسالم
وللعرب قيمة ومكانة ما اعتزوا ذه اخلصائص، وما التزموا ا يف جمتمعام الداخلية، 
وصالم اخلارجية، فإن هم فرطوا وأمهلوا وأعرضوا حرموا تلك اخلصائص، وغدوا يف 

  . ألعراق شيئاضالل مبني ال تنفعهم قومية، وال يغين عنهم التفاخر با
بعث . "  وهو يضع مفهوم العروبة يف موضعه الصحيح-يقول امللك عبد العزيز 

صفوة اخللق، اللهم صلِّ وسلم عليه، من العرب، ونزل عليه أمني السماء يف بالد العرب، 
   .) 1(بقرآن عريب غري ذي عوج، فلنعرف قدر ذلك، ولنحتفظ بديننا ولغتنا وبالدنا، ولنحبها حبا مجا 

  : ؛ ألن هذا الفكر يتناقض مع التصور اإلسالمي لِإلنسان"العنصري "ونفى الفكر السياسي * 
}  $ pköâr'̄» tÉ â¨$ ¨Z9 $# $ ¯R Î) / ä3» oYø)n=yz Ï̀iB 9ç x.så 4Ós\R é&ur öNä3» oYù=yè y_ ur $ \/qãè ä© ü@ Í¬!$ t7 s%ur (#þqèù uë$ yè tG Ï9 4 ¨b Î) ö/ ä3tBtç ò2 r& 

yâYÏã «! $# öNä39 s)ø? r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ×éçÎ7 yz ÇÊÌÈ { )2 (.   

}  øåÎ) tA$ s% y7ï/uë Ïps3Í´ ¯» n=yJ ù=Ï9 íÎoTÎ) 7,Î=» yz #Zé|³o0 Ï̀iB &ûüÏÛ ÇÐÊÈ #så Î* sù ¼ çmçG ÷É§qyô àM÷Ç xÿtR ur ÏmäÏù Ï̀B ÓÇrrïë 

(#qãè s)sù ¼ çms9 tûïÏâÉf» yô ÇÐËÈ yâyf |¡sù èps3Í´ ¯» n=yJ ø9 $# öNßgù=à2 tbqãè uHødr& ÇÐÌÈ HwÎ) }§äÎ=ö/Î) uéy9õ3tF óô $# tb% x.ur z̀ ÏB 

tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÐÍÈ tA$ s% ß§äÎ=ö/Î* ¯» tÉ $ tB y7yè uZtB b r& yâàf ó¡n@ $yJ Ï9 àMø)n=yz £ìyâuã Î/ ( |N÷éy9õ3tG óô r& ÷Pr& |MZä. z̀ ÏB tû, Î!$ yèø9 $# 
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¨b Î) ur y7øã n=tã ûÓÉL uZ÷è s9 4ín< Î) ÏQöqtÉ ÈûïÏdâ9 $# ÇÐÑÈ { )3 (.   

وفوق هذه األرض ذابت العصبيات، والتقت قبائل العرب يف ذات اهللا تعاىل، وذابت 
  . واألصفر، واألبيض واألمحر، واألعجمي والعريبالقوميات فالتقى األسود 

 فوارق األلوان واألجناس - يف حج كل عام-وفوق ثرى هذه األرض الطاهرة تسقط
  . واألعراق واأللسنة

                                                
  . 125 - 124، ص3من شيم امللك عبد العزيزج) 1(
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من خالل تعاليم اإلسالم وهداه، ومن ذلك " العامل اإلنساين "إن امللك عبد العزيز ينظر إىل 
ô  { :قوله تعاىل Ï̀Bur ¾ÏmÏG»tÉ#uä ß,ù=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur ß#»n=ÏG÷z$#ur öNà6ÏGoYÅ¡ø9r& ö/ä3ÏRºuqø9r&ur 4 ¨bÎ) íÎû y7Ï9ºså ;M»tÉUy 

tûüÏJÎ=»yèù=Ïj9 ÇËËÈ { )1 (.   

تف حول امللك عبد العزيز رجال من كل ويف ظل هذه النظرة الرحبة الندية السمحة ال
  . جنس، فال جرم أن ينفي الفكر السياسي العنصري من ساحته

 أي غري املقيد بأي قيمة أخالقية، املستحل -"امليكيافيللي "ونفى الفكر السياسي * 
؟ ألنه فكر يفصل السياسية عن األخالق، وهذا الفصل إن هو إال -لألساليب غري الشريفة

  . اسيني واحلكام باستخدام كل وسيلة غري نزيهة، وكل أسلوب غري شريفتفويض للسي
إن فصل السياسة عن األخالق عمل باهلمجية األوىل على حنو منظم وبأساليب 

  . حديثة
كان اهلمجي يكسر ذراع أقرب الناس منه؛ ليقدمه لنمر أو أسد؛ لكي يلهي النمر أو 

  . األسد ذا الذراع
  ما الغاية؟ 
 يصيد، أو ينجو، وهذه مكاسب مادية، أو يتفاخر بالقوة والبطولة، وهذه الغاية أن

  . مكاسب معنوية بالنسبة له
ما الفرق بني هذا اهلمجي، الذي يستحل أشد الوسائل جرما يف سبيل حتقيق أهداف 
مادية أو معنوية، وبني السلطة السياسية اليت در كافة القيم األخالقية يف سبيل نصر 

  سكري، أو وفرة اقتصادية؟ سياسي أو ع
إن الفكر السياسي اإلسالمي فكر أخالقي، فالصدق مع الرعية، والنصح هلا، والرمحة 

 أخالق ال يتصور الفكر السياسي يف اإلسالم، وهو الفكر الذي - ونظائرها-ا، هذه
  . محل امللك عبد العزيز مسؤوليته بنقاء نادر، صالح الدولة بدوا

                                                
  . 22: الروم) 1(
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والعهود واملواثيق وشرف الكلمة، يف التعامل اخلارجي، أخالق ال حيل والوفاء بالعقود 
  . للدولة اإلسالمية أن تتخلى عنها

أفضل طريقة " ذمتها اخللقية"إن الدولة اإلسالمية صاحبة رسالة عاملية، ومن هنا فإن 
  . يف إقامة عالقات قوية راسخة ونزيهة وموثوق ا مع الدول األخرى

ثابت واملتألق يف الفكر السياسي عند امللك عبد العزيز، والذي كان والعنصر اخللقي ال
يتعامل مبوجبه مع أبناء جمتمعه ووطنه، ومع العامل اخلارجي، هذا العنصر األخالقي هو 
الذي جعل كلمته وموقفه موضع الثقة التامة، بل موضع االعتزاز الدائم، بل موضع 

  . اإلعجاب يف أمته، ويف احمليط اخلارجي
يسطع العنصر األخالقي يف فكره السياسي، ويف سلوكه العملي، من خالل كلماته و
أنا مسامل ومدافع، أنا مسامل للناس، وأحب النصيحة قبل كل شيء؟ ألن : "يقول: التالية

الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم، وأنا مدافع؛ ألين ما حاولت يف 
   .) 1(" لى إخواين، وأبناء قومي وقت من األوقات أن أعتدي ع

   .) 2(" أنا بذمتكم، وأنتم بذميت، إن الدين النصيحة، أنا منكم وأنتم مين "

إين أعترب كبريكم مبرتلة الوالد، وأوسطكم أخا، وصغريكم ابنا، إذا مل ننصف ضعيف "
احلهم قومنا، ومل نأخذ على يد الظامل، وإذا مل ننصح إلخواننا وأبنائنا، ونسهر على مص

   .) 3(" نكون قد خنا األمانة املودعة إلينا

إن علينا للدول األجنبية : "- عن العنصر األخالقي يف السياسة اخلارجية-ويقول
: هلم علينا أن نفي هلم جبميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود.. حقوقا، وهلا علينا حقوقا

}  ¨b Î) yâôgyè ø9 $# öc% x. Zwqä«ó¡tB ÇÌÍÈ { )4( .  
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والصدق أهم ما . واملسلم العريب يشني بدينه وشرفه أن خيفر عهدا، أو ينقض وعدا
علينا أن حنافظ على مصاحل األجانب، ومصاحل رعاياهم املشروعة حمافظتنا .. حنافظ عليه

شرط أال تكون تلك املصاحل ماسة باستقالل البالد الديين أو على أنفسنا ورعايانا، ب
الدنيوي، تلك حقوق جيب علينا مراعاا واحترامها، وسنحافظ عليها ما حيينا إن 

  .  تعاىلشاء اهللا
ففيما يتعلق ذه الديار، نطلب منهم أن يسهلوا السبل إىل .. وأما حقوقنا على الدول

وار والتجار والوافدين، مث إن لنا عليهم حقا فوق هذا هذه الديار املقدسة للحجاج والز
كله، وهو أهم شيء يهمنا مراعاته، وذلك أن لنا إخوانا يف الديار النائية والقصية، إخوانا 
من املسلمني ومن العرب، نطلب مراعام وحفظ حقوقهم؛ فإن املسلم أخو املسلم، حينو 

 أؤكد لكم أن املسلمني عموما، عليه كما حينو على نفسه يف أي مكان كان، وإين
والعرب خصوصا كاألرض الطيبة، كلما نزل عليها املطر أنبتت نباتا حسنا، وإن املطر 
الذي نطلبه هو األفعال اجلميلة من احلكومات اليت هلا عالقة بالبالد اليت يسكنها إخواننا 

   .) 1(" من العرب ومن املسلمني 

ن التلفيق والترقيع ال يدالن على أصالة، بل ؛ أل"املرقع "ونفى الفكر السياسي * 
يدالن على االستخذاء واالستجداء، وهاتان نقيصتان ال تتطرقان إىل ذهن من يوقن بأنه 

  . غين مبنهجه، ثري يف املبادئ والقيم
الذي انتشر يف العامل اإلسالمي؟ ألن هذا الفكر " االنفصامي "ونفى الفكر السياسي * 

 ميدان الفكر السياسي من جهة، وتصوير للكيد السياسي اخلارجي تصوير حلالة العقم يف
من جهة أخرى، ذلك الكيد الذي تعمد إطالق تيارات فكرية علمانية تقطع صلة الفكر 

  . السياسي يف العامل اإلسالمي بالدين، من أجل دعم السيطرة املادية بالسيطرة الفكرية
جلسور بني الفكر السياسي واإلسالم فإن املستعمرين علموا من التجارب، أن هدم ا

يفتح بابا واسعا، بل أبوابا واسعة يدلف منها الفكر السياسي االستعماري إىل العامل 
                                                

  . 215 -214الوجيز ص ) 1(
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  . اإلسالمي، فينتشر ويتمكن
  األخذ واالستمساك 

صحبة أصول : واجلانب الثاين ألصالة الفكر السياسي عند امللك عبد العزيز هو
التفكري السياسي، والعمل السياسي، واالستمساك : املنهج، واستحضار أسسه يف جهدي

  . به، معيارا ثابتا، وميزانا دائما
  . إن العالقة بني أصول املنهج والفكر السياسي عميقة وقوية، وجد وثيقة

  : ويف الفقرات التالية ستتجلى هذه العالقة
  : العالقة بني العقيدة والفكر السياسي: أوال

  :  جهة كمال التوحيد ومتامه-1: تأيت هذه العالقة من جهتني
نصب اإلمامة اليت تقيم الدين، عقائده وشرائعه، وحتكم : فمن كمال التوحيد ومتامه

  . بني الناس مبا أنزل اهللا
  : قال تعاىل
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ا، تتحدث عن توحيد اهللا يف سياق احلديث عن احلكم مبا أنزل هذه اآليات ونظائره
  . اهللا، وعن الذي حيكم مبا أنزل اهللا

وقضية احلكم باإلسالم، واحلاكم يف اإلسالم هي أكرب قضايا الفكر السياسي، وأمهها، 
  .  قضية عقدية توحيدية رئيسة- قبل ذلك ومعه-وهي

يف كتب " احلكم " عن موضوع وهلذا السبب املنهجي واملوضوعي ورد احلديث
  . العقائد

 اشتهر بالدعوة إىل التوحيد، ولكن - رمحه اهللا-إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 يف صميم الفكر - كذلك- أثبت أنه كان يتحدث- رمحه اهللا-التحقق من منهج الشيخ
  . السياسي، ويربطه بالعقيدة

  :  فقال)2(" مسائل اجلاهلية "ذكر الشيخ 
أم يتعبدون بإشراك الصاحلني يف دعاء اهللا وعبادته، يريدون :  األوىلاملسألة"

ال ـا قـشفاعتهم عند اهللا؛ لظنهم أن اهللا حيب ذلك، وأن الصاحلني حيبونه، كم
öcrßâç7  {: ىـتعال ÷è tÉur Ï̀B Âcrßä «! $# $ tB üw öNèd ïéÛØ oÑ üwur óOßgãè xÿZtÉ öcqä9qà)tÉur ÏäIwàs̄» yd 

$ tR às̄» yèxÿä© yâYÏã «! $# 4 { )3 (.   

أن خمالفة ويل األمر، وعدم االنقياد له فضيلة يف معتقدهم، وأن السمع : املسألة الثالثة"
أمر بالسمع والطاعة ذلّ ومهانة، فخالفهم رسول اهللا، وأمر بالصرب على جور الوالة، و

  ". والطاعة هلم والنصيحة، وغلظ يف ذلك، وأبدى فيه وأعاد 
  ". القدح يف حكم اهللا تعاىل: املسألة الثانية واخلمسون"

 أكمل من rمن اعتقد أن غري هدي النيب : الرابع: "ويف نواقض اإلميان قال الشيخ

                                                                                                                                       
  . 3: األعراف) 1(
  . 344، 335-334العقيدة واآلداب اإلسالمية، ص: مام حممد بن عبد الوهابمؤلفات الشيخ اإل) 2(
  . 18: يونس) 3(
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   .) 1(" هديه، أو أن حكم غريه أحسن من حكمه 

اتفق مجيع أهل السنة على ": "الفصل يف امللل والنحل "ابه ويقول ابن حزم يف كت
وجوب اإلمامة، وأن األمة واجب عليها االنقياد إلمام عادل يقيم فيها أحكام اهللا، 

   .) 2(" ويسوسهم بأحكام الشريعة 

 وتأيت العالقة بني العقيدة والفكر السياسي من جهة حراسة التوحيد ومحايته -2
  . سيادته وهيمنته، وتطهري اتمع من كل ما خيالفه بقوة السلطانونصرته، والعمل على 

  . وهذه هي الوظيفة األوىل للدولة اإلسالمية
  . إن الشرك أكرب املنكرات وأعظم الذنوب، والبدع الشركية أعظم البدع

 أن إزالة املنكر باليد من صالحية الدولة - وخباصة يف الشأن العام-ومن املعروف
  . واإلمام
نت الوثنية تتمطى، وتتحدى حني كانت الدعوة بال سلطان وال شوكة يف مكة كا

  . املكرمة قبل اهلجرة
 إىل املدينة املنورة، وقامت الدولة، وحصلت الشوكة قضى rفلما هاجر الرسول 

 على الوثنية والشرك، وطهر البيت احلرام منهما يف يوم الفتح األعظم، مث rرسول اهللا 
  . من العقائد الشركية، والعوائد الوثنيةطهر اجلزيرة كلها 

مث يف وقت الحق نادى الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدعوة التوحيد، وظلت هذه 
الدعوة حمدودة حىت قيض اهللا هلا نصريا قويا نصرها بقوة السلطان، وبعزمات اجلهاد، وهو 

  . اإلمام حممد بن سعود رمحه اهللا
  . لبدع، واخلرافات اجلاهليةمث غشيت كثريا من الناس غواش من ا

فلما ظهر امللك عبد العزيز بدعوة التوحيد، ودين احلق استطاع بعون اهللا، مث بوسيلة 
الشوكة والسلطان أن حيمي محى التوحيد من كل ما خيالفه، ويزامحه من عقائد وعادات 

                                                
  . 386العقيدة واآلداب اإلسالمية، ص ) 1(
  . 87، ص 4الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ج) 2(



  منهج امللك عبد العزيز 

  50

  . وأعراف وأعراض ومظاهر وأساليب
ة والسعادة بنصرة التوحيد، يدركون ما ويدرك أئمة اإلسالم أولو األلباب، أهل الفرح

بني العقيدة واحلكم من صلة وتعاون وتعاضد وتكامل، وما للدولة والسلطان من تأييد 
  . حاسم لعقيدة التوحيد

 - فرح شيخ اإلسالم ابن تيمية - يف وقعة جبل كسروان-عندما انتصر امللك الناصر
 يكتب للملك الناصر رسالة جليلة  ذا االنتصار فرحا شديدا حفزه إىل أن-رمحه اهللا

من الداعي أمحد بن تيمية إىل سلطان املسلمني، ومن أيد اهللا دولته بالدين، : "يقول له فيها
وأعز ا عباده املؤمنني، وقمع الكافرين واملنافقني، واخلوارج املارقني، نصره اهللا ونصر به 

عامل اإلميان، وأقام به شرائع اإلسالم، وأصلح له وبه أمور اخلاص والعام، وأحيا به م
فإنا . القرآن، وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

حنمد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله 
عليه وعلى آله أن يصلي على خامت النبيني، وإمام املتقني حممد عبده ورسوله، صلى اهللا 

  . وسلم تسليما
  : أما بعد

فقد صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده، وأنعم اهللا 
على السلطان، وعلى املؤمنني يف دولته نعما مل تعهد يف القرون اخلالية، وجدد اإلسالم يف 

 الصادق املصدوق، أيامه جتديدا بانت فضيلته على الدول املاضية، وحتقق يف واليته خرب
أفضل األولني واآلخرين الذي أخرب فيه عن جتديد الدين يف رؤوس املئني، واهللا تعاىل يوزعه 
واملسلمني شكر هذه النعمة العظيمة يف الدنيا والدين، ويتمها متام النصر على سائر األعداء 

  . املارقني
حسن نيته، وصحة  حصل لألمة بيمن واليته، و- أمت اهللا نعمته-وذلك أن السلطان

إسالمه وعقيدته، وبركة إميانه ومعرفته، وفضل مهته وشجاعته، ومثرة تعظيمه للدين 
وشرعته، ونتيجة اتباعه لكتاب اهللا وحكمته، ما هو شبيه مبا كان جيري يف أيام اخللفاء 
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ده أكابر األئمة العادلني، من جهاد أعداء اهللا املارقني من ـا كان يقصـالراشدين، وم
   .) 1(" ن الدي

  : العالقة بني الشريعة والفكر السياسي: ثانيا
جيعل الفكر السياسي موضوع النظام السياسي العام يف مقدمة مسائله ومباحثه 

  . والشريعة هي قوام النظام السياسي العام يف اململكة العربية السعودية. ومناشطه
  ؟ فما موقف احلاكم من النظام السياسي القائم على الشريعة
  : يف التاريخ السياسي ثالثة أنواع من املهتمني بالشأن السياسي

 الفالسفة واملفكرون النظريون الذين يبتكرون النظريات، أو يعدلون نظريات قدمية، -أ
  . وحيوروا
 شؤونا سياسية، كبرية أو متوسطة - يف نطاق عملي- أهل التجربة الذين يتولون-ب
  . أو صغرية
  .  النظرية والتطبيق الذين جيمعون بني-ج

فأين موقع امللك عبد العزيز بني هذه األنواع؟ إنه ليس واحدا من هذه األنواع، إنه 
  . نوع رابع تتمثل وظيفة تفكريه السياسي يف كيفية تطبيق النظام

امللك عبد العزيز يعلم أن ليس من وظائف احلاكم املسلم أن يشرع مامل يأذن به اهللا، 
  . احلاكم تنفيذية يف األحكام اليت ال حل لالجتهاد فيهاويعلم أن مهمة هذا 

 أن التنفيذ حيتاج إىل اجتهاد يتوخى الطرق الشرعية يف اإلمضاء - كذلك-ويعلم
إن األحكام الشرعية هلا ".. "الطرق احلكمية" يف - رمحه اهللا-واإلبرام، يقول ابن القيم 

 وال تتوقف على مدع ومدعى عليه، طرق شرعية لتنفيذها، وال تتم مصلحة األمة إال ا،
ولو توقفت على ذلك فسدت مصاحل األمة، واختل النظام، وملا كان األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ليتم إال بالعقوبات الشرعية، فإن اهللا يزع بالسلطان ماال يزع بالقران، 

                                                
  . 399 -398، ص 28جمموعة فتاوى ابن تيمية، م) 1(
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   .) 1(" فإقامة احلدود واجبة على والة األمور 

  .  السياسي اإلسالمي عن غريه من حيث اإللزام وااللتزاموهذه خاصية متيز الفكر
اإللزام : فاقتصار مهمة احلاكم املسلم على تنفيذ تعاليم الكتاب والسنة وأحكامها هو

  . الدستوري الذي يتحدثون عنه، وهو االلتزام الدستوري الذي يتفاخرون به
إللزام الشرعي إىل الذين وما ذكر الدستور يف اإللزام وااللتزام إال مثل يقرب معىن ا

حصروا ثقافتهم الدستورية يف الفكر الدستوري العريف، وملا يعرفوا ما هو أبلغ وآكد من 
  . اإللزام الدستوري يف النظام السياسي اإلسالمي

  : أما املقارنة فال وجه هلا
  . ا شرع فاإللزام هنا من اهللا تعاىل، وااللتزام من العبد الذي ما خلق إال ليعبد اهللا مب-أ

  .  أن احلاكم املسلم ليس مفوضا بال شروط-ب
فاحلاكم املسلم مبايع على الكتاب والسنة، وهذه مسؤولية دوا يف األمانة والثقل 

  . والوفاء، املسؤولية الدستورية العرفية
  .  طاعة هللا وقرىب إليه- استجابة وتنفيذا- أن اإللزام وااللتزام-ج 
  . تبط بالعقيدة واإلميان أن الوفاء بالبيعة مر-د 
 أن األحكام الشرعية، اليت يكلف احلاكم تنفيذها، ال تبدل وال تنقض، ويف ذلك -ه

  . من االستقرار وضمان املصاحل ما فيه
 أو - أن التشريع من اهللا ورسوله، أما الدساتري العرفية فهي خليط من آراء الناس-و

هلوى والضعف واالحنياز النفعي واملؤثرات  ويف آراء الناس من ا-خليط قلة من آراء الناس
التربوية والسياسية، واالجتماعية واملذهبية والعرقية ما جيعل الدستور صياغة فنية هلذا 

  . اخلليط
  : وهذان مثالن

 أنه - وهو يضعه-إن دستور االحتاد السوفييت وضعه احلزب الشيوعي هناك، وادعى* 
                                                

  . 311الطرق احلكمية ص ) 1(
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وى ال ينافسها يف التهافت إال دعوى استالم ينوب عن الطبقة العاملة يف ذلك، وهي دع
  .  نيابة عن الطبقة العاملة- لفترة مؤقتة كما يزعمون-السلطة

يف الدستور السوفييت نصوص تدعو إىل حماربة الدين، ونشر اإلحلاد، فهل احلزب 
 وفتش يف قلوب شعوب االحتاد السوفييت، فعرف - ليس له-الشيوعي هو الذي أخذ حقا

 هذا - بناء على هذه القاعدة- الشعوب تكره الدين، وحتب اإلحلاد، فصاغأن عامة هذه
  النص؟ 

  وإذا زعم أن له هذا احلق، فهل يقدر أن يفعل ذلك؟ 
ال يقدر كافة الشيوعيني يف العامل على ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهريا؟ إذ ال 

  . يطلع على القلوب، وال يعرف مكنوناا إال اهللا تعاىل
  ". دكتاتورية اإلحلاد : " هذا النص هوإن مصدر 

 لتجريد الدستور السوفييت من كل شرعية - وحده-إن هذا املثل االستبدادي يكفي
  . مدعاة
   األوىل؟ ودستور الواليات املتحدة األمريكية، كيف وضع ابتداء، ومن أين استمد قاعدته* 

 أو الدول اليت كانت  للميالد، انعقد مؤمتر حضره ممثلون عن الواليات1787يف عام 
  . موجودة يومئذ، وعددها ثالث عشرة دولة
ومن احلقائق املعلومة يف التاريخ السياسي . وكان عدد املمثلني مخسة ومخسني ممثال

 بإقرار أي - من قبل شعب واليته-األمريكي أنه مل يكن من بني هؤالء املمثلني من فوض
 يف ذهنهم فكرة أو تصور عن وضع موضوع دستوري، بل إن املمثلني أنفسهم مل يكن

  . دستور
ولكن، يف هذا االجتماع الغامض املباغت، املرجتل، غري املفوض بكتابة وثيقة حتكم 
مصائر الواليات املتحدة األمريكية ملئات السنني، يف هذا االجتماع وضع الدستور 

  . األمريكي
  ومن وضعه؟ 
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  . أربعة وعشرون من املرابني
  . العبيدومخسة عشر من جتار 
  . وهؤالء هم األكثرية

إذن فاألكثرية اليت وضعت الدستور كانت من أصحاب املصاحل اليت ال توصف 
بالعدالة واإلنصاف واإلنسانية يف التاريخ األمريكي، فتجار العبيد واملرابون متهمون 

  . بالقسوة واالستغالل والظلم
ملسؤولية العرفية عن صناعة والفرق كبري بني هذه األوضاع والنظام اإلسالمي، بني ا

  . هذه الدساتري، ومسؤولية تنفيذ مقاصد الكتاب والسنة
صورة املثلني املذكورين آنفا توضع جبوار الصورة : ومما يزيد الفروق وضوحا صورتان

  . التالية اليت تبني وظيفة احلاكم املسلم جتاه الشريعة
جريد املتابعة لكتاب اهللا وسنة وصالح أمر السلطان بت: " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

رسوله ونبيه، ومحل الناس على ذلك، فإنه سبحانه جعل صالح أهل التمكني يف أربعة 
إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، فإذا أقام الصالة : أشياء

 وعاقب من  وأمر بذلك مجيع الرعية،- هو وحاشيته وأهل طاعته-يف مواقيتها مجاعة
اون يف ذلك العقوبة اليت شرعها اهللا، فقد مت هذا األصل، مث إنه مضطر إىل اهللا تعاىل، فإذا 

يا حي، يا قيوم، ال إله إال أنت، برمحتك : ناجى ربه يف السحر واستغاث ربه، وقال
öqs9  {: استغيث، أعطاه اهللا من التمكني ما ال يعلمه إال اهللا، قال اهللا تعاىل ur öNåk̈Xr& (#qè=yè sù $tB 

tbqÝàtãqãÉ ¾ÏmÎ/ tb% s3s9 #Zéöçyz öNçl °; £âx©r&ur $ \GèÎ7 ÷Vs? ÇÏÏÈ #]å Î) ur Nßg» oY÷ès? `y Ï̀iB !$ ¯R à$©! #·ç ô_ r& $VJä Ïàtã ÇÏÐÈ { )1 (.   

سد : مث كل نفع وخري يوصله إىل اخللق هو من جنس الزكاة، فمن أعظم العبادات
املعروف، وهو األمر الفاقات، وقضاء احلاجات، ونصر املظلوم، وإغاثة امللهوف، واألمر ب

مبا أمر اهللا به ورسوله من العدل واإلحسان، وأمر نواب البالد ووالة األمور باتباع حكم 
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الكتاب والسنة، واجتنام حرمات اهللا، والنهي عن املنكر، وهو النهي عما ى اهللا عنه 
  . ورسوله

ه من صالح  بذلك يف عامة بالد اإلسالم، كان في- أيده اهللا-وإذا تقدم السلطان
   .) 1(" الدنيا واآلخرة له وللمسلمني ماال يعلمه إال اهللا، واهللا يوفقه ملا حيبه ويرضاه 

وهذه املطالب التنفيذية، واملقاصد التطبيقية، كانت ناصعة جملوة يف فكر امللك عبد 
  . العزيز وعمله
 ال rسوله وعلي جعل احلكم يف هذه الديار بكتاب اهللا وسنة ر " - رمحه اهللا-يقول

  . يد طائلة عليكم اليوم، فكتاب اهللا فوق اجلميع
فالواجب عليكم هو معرفة اهللا تعاىل، والتمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله، وترك البدع 
واخلرافات، والتأدب بآداب الشريعة السمحاء، وتوثيق عرى األلفة وأواصر النصيحة 

   .) 2(" واإلخالص 

ية واإلخالص، واتباع كتاب اهللا وسنة رسوله، فمن األعمال حتتاج إىل الن: " ويقول
أحسن نيته مع اهللا فقد كفاه الشر، واملسلم ال يرقى إال بالدين، واهللا ال يعبد بالبهرجة، 

   .) 3(" وإمنا يعبد بالعلم، فإذا أنا محلتكم على ما يرضي اهللا، فأبشروا باخلري 

 فإما حياة سعيدة على rدستوري وقانوين ونظامي وشعاري دين حممد : " ويقول
   .) 4(" ذلك، وإما موته سعيدة

  : عالقة الوحدة بالفكر السياسي: ثالثا
  . وحدة اجلماعة فريضة حمكمة
  . وال مجاعة وال وحدة إال بإمام

فمن مسؤوليات احلاكم املسلم، إذن أن يوحد اجلماعة إذا كانت متفرقة، وأن حيافظ 
                                                

  . 243 - 242 ص28جمموعة فتاوى ابن تيمية م ) 1(
  . 122 ص 3من شيم امللك عبد العزيز ج ) 2(
  . 123املرجع السابق ص) 3(
  . 382امللك الراشد ص) 4(
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  . على وحدا إذا اجتمعت
  . ضية متأللئة يف فكر امللك عبد العزيز السياسيكانت هذه الق

ويف سنا هذا االلتماع مضى امللك عبد العزيز يوحد البالد، وجيمع شتاا، ويعاجل 
  .  يف وحدة قوية النسيج- حبمد اهللا-جاحمها، ويؤلف شاردها حىت انتظمت البالد

لك ااهد تبعة وبتحقق الوحدة على هذا النحو املتني السريع الشامل برزت أمام امل
  . السهر على احلفاظ على الوحدة: جديدة، وهي

فليس أصعب ما يف األمر إجناز النصر، ولكن أصعب ما فيه احملافظة عليه، وإمناؤه، 
  . ورفده مبا يرسخ جذوره، وجيعله مستمرا

  .  يف هذا امليدان أيضا- بعون اهللا-وجنح ااهد الكبري
 سبيل توحيد البالد أوال، مث يف سبيل احلفاظ على وكفاحه الصادق الكرمي الشريف يف

  . الوحدة القائمة ثانيا
  . هذا الكفاح ترمجة عملية ملكانة الوحدة يف فكره السياسي

  : واألمر ال يتم إال مبسألتني، األوىل: " يقول باين الوحدة
$  {: التوفيق، والتوفيق ال يكون إال باهللا tBur þí Å+ä Ïùöqs? ûwÎ) «! $$ Î/ 4 { )1( .  

  . واإلنسان بال توفيق ال يستطيع أن يعمل شيئا
qßJ#)  {االجتماع واالئتالف، وهذان مها أساس كل شيء، : والثانية ÅÁtG ôã $#ur È@ ö7 pt¿2 «! $# 

$ YèãÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4 { )2 (.   

اجتماع املسلمني يف الصلوات اخلمس، واجلمعة، : وقد شرع اهللا شرائع يف الدين مثل
واحلج، والنظر يف مصاحلهم باتباع ما أمر به واجتناب ما ى، ومصاحل العباد ال تكون إال 

إذا تآلفت القلوب، وتوحدت الكلمة نالوا السعادة يف الدين والدنيا باالجتماع، ف

                                                
  . 88هود من اآلية ) 1(
  . 103آل عمران ) 2(
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   .) 1(" واآلخرة، وإذا اختلفت القلوب، وتفرقت الكلمة أضاعوا الدين والدنيا واآلخرة 

والوحدة عنده ليست جغرافية وسياسية جمردة، ولكنها وحدة سياسية وجغرافية قائمة 
 - نة، وذا يصح اجلزم بأن صورة الوحدةعلى أساس عقدي وفكري نابع من أصل الديا

 مل تكن مشتقة من الواقع العاملي الذي عاصره، وإمنا هي وحدة -يف فكر امللك عبد العزيز 
  . مشتقة من مفهوم اجلماعة يف اإلسالم

يوضح امللك عبد العزيز هذا املفهوم فيؤكد يف إحدى املناسبات أن الذي جيمع مشلنا، 
  . اف حول كلمة التوحيد، والعمل مبا أمر اهللا به ورسولهااللتف: ويوحد بيننا هو

ومن املسلم به أن امللك عبد العزيز كان ينهل من معني السلف الصاحل يف الفكر 
 رمحهم -السياسي وغريه، وكان ينهل من معني ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب 

  . اهللا بوجه خاص
qßJ#)  {:  قوله تعاىل وهو يتكلم يف معىن-يقول ابن تيمية  ÅÁtG ôã $#ur È@ö7 pt¿2 «!$# $ YèãÏJ y_ üwur 

(#qè%§ç xÿs? 4 { )2(طاعته وأمره، : عهده، وقيل: حبل اهللا هو دين اإلسالم، وقيل: " يقول

   .) 3("  حق مجاعة املسلمني، وكل هذا: وقيل

: إن اهللا أمر باجلماعة واالئتالف، وى عن البدعة واالختالف، قال تعاىل: ".. ويقول
}  ¨bÎ) tûïÏ%©!$# (#qè%§ç sù öNåks]ÉÏä (#qçR% x.ur $Yè uã Ï© |Mó¡©9 öNåk÷] ÏB í Îû >äóÓx« 4 { )4(وقال النيب - r }  عليكم

الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني  {:  وقال)5( } باجلماعة فإن يد اهللا على اجلماعة

   .) 1( )6( } أبعد

                                                
  . 133-132 ص 3من شيم امللك عبد العزيز ج) 1(
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  نابيع أخرى لفكر امللك عبد العزيز السياسي ي
استقى امللك عبد العزيز فكره السياسي من أصول العقيدة، والشريعة، والوحدة، كما 

  . استقاها من ينابيع أخرى تستمد مياهها من أار العقيدة والشريعة والوحدة
  : الشورى، واملصلحة، واملوقع: هذه الينابيع هي

  ينبوع الشورى
  . بدأ عظيم من مبادئ احلكم اإلسالميالشورى م

وال جيادل مؤمن يف مشروعيتها وفائدا وآثارها احلميدة يف تكوين الرأي والقرار، 
  . وختتلف الشورى عن الدميقراطية اختالفا جوهريا وواسعا

فالدميقراطية ختضع كل شيء للمناقشة، وآلراء الناس، فليس يف الدميقراطية أمر ال يرد، 
 يستدرك عليه، أو جمال ال ختوض فيه، فاألغلبية العددية تستطيع أن تنقض ما أو قرار ال

قررته أغلبية سابقة، كما أن إقصاء الدين عن الدولة، وإباحة الرذائل اخللقية أمور من حق 
  . أن يقرها" برملاين "كل نائب 

ال أن  و- الذي حيرم رده-أما الشورى فال تناقش كل شيء، وال حيل هلا أن ترد األمر
  . تقتحم دائرة ليس للمؤمنني خرية فيها

فأمور العقيدة ال تناقشها االس الشورية، فهي أمر توقيفي، له وسيلة قبول معينة، * 
r }  z̀االقتناع به، واليقني والتسليم به، كما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله : هي tB#uä 

ãAqßô §ç9$# !$ yJÎ/ tA ÌìR é& Ïmøã s9Î) Ï̀B ¾ÏmÎn/§ë tbqãZÏB÷sßJ ø9 $#ur 4 <@ ä. z̀ tB#uä «! $$ Î/ ¾ÏmÏF s3Í´ ¯» n=tBur ¾ÏmÎ7 çF ä.ur ¾Ï&Î# ßô âë ur üw ä-Ìhç xÿçR 

öú÷üt/ 7âym r& Ï̀iB ¾Ï&Î# ßô ïë 4 (#qä9$ s%ur $ uZ÷è ÏJ yô $oY÷è sÛr&ur ( y7tR#tç øÿäî $ oY/uë öÅøã s9 Î) ur çéçÅÁyJ ø9 $# ÇËÑÎÈ { )2 (.   

  {: والشريعة أمر ماض ال يرد وال يناقش، وال تؤخذ فيه آراء الناس، وال خيارام* 
$ tBur tb%x. 9 Ï̀B÷sßJ Ï9 üwur >puZÏB÷sãB #så Î) Ó|Ó s% ª! $# ÿ¼ ã&è!qßô uë ur #·ç øBr& b r& tbqä3tÉ ãNßgs9 äouézçÏÉø:$# ô Ï̀B öNÏd Ìç øBr& 3 t̀Bur ÄÈ÷è tÉ 
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©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur ôâs)sù ¨@ |Ê Wx» n=|Ê $ YZèÎ7 ïB ÇÌÏÈ { )1 (.   

ووحدة اجلماعة فرض حمكم ال يستفىت فيه اخلاصة وال العامة؛ ألن الفرائض جاءت؛ * 
دال حوهلا؛ وهلذا اقترن احلديث عن وحدة اجلماعة لتؤدى، ال لتناقش، وحيصل اجل

  : باحلديث عن توحيد اهللا وعبادته يف غري آية من القرآن الكرمي
}  ¨b Î) ÿ¾ÍnÉã» yd öNä3çF ¨Bé& Zp̈Bé& ZoyâÏmºur O$ tR r&ur öNà6 ö/uë Âcrßâç7 ôã $$ sù ÇÒËÈ { )2 (.   

}  $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãYtB# uä (#qà)®? $# ©! $# ¨,ym ¾ÏmÏ?$ s)è? üwur ¨ûèòqèÿ sC ûwÎ) NçFR r&ur tbqßJ Î=ó¡ïB ÇÊÉËÈ (#qßJ ÅÁtG ôã $#ur 

È@ ö7 pt¿2 «! $# $Yèã ÏJ y_ üwur (#qè%§ç xÿs? 4 (#rãç ä.øå $#ur |MyJ ÷è ÏR «! $# öNä3øã n=tæ øåÎ) ÷LäêZä. [ä!#yâôã r& y#©9 r'sù tû÷üt/ öNä3Î/qè=è% Läêós t7 ô¹r'sù 

ÿ¾ÏmÏF uK÷è ÏZÎ/ $ ZRºuq÷zÎ) ÷LäêZä.ur 4í n?tã $xÿx© ;otç øÿãm z̀ ÏiB Íë$ ¨Z9 $# Nä.xãs)R r'sù $ pk÷] ÏiB 3 y7Ï9ºxãx. ßûÎiüt6ãÉ ª! $# öNä3s9 ¾ÏmÏG» tÉ#uä ÷/ ä3ª=yè s9 

tbrßâtG öksE ÇÊÉÌÈ { )3 (.   

 tوتقديرا ملكانة الوحدة يف الدين، وتعظيما لفرضيتها ومهابتها وقف أبو بكر 
وقد اشتهر القول بأن أبا بكر قاتل املرتدين بسبب االمتناع عن . موقفه املشهور إبان الردة

  . إيتاء الزكاة
ومما ال شك فيه أن ذلك مقصد عظيم جدا من مقاصد الصديق، فالنصوص متضافرة 

  .  بهعلى ذلك، وناطقة
  . بيد أن املقصد اآلخر العظيم هو احلفاظ على وحدة اجلماعة املؤمنة

فاملرتدون هددوا وحدة اجلماعة بالتفرق واالنفصام والتفكك، وهناك وهب اهللا أبا 
 البصرية النافذة، واإلرادة املاضية، واجلماعة الفائقة، فركب األهوال، وقرر tبكر 

  : وقيفينيمناجزة املرتدين حفاظا على أمرين ت
  .  أداء الزكاة-

                                                
  . 36: األحزاب) 1(
  . 92: األنبياء) 2(
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  .  ووحدة اجلماعة-
ومل يكترث أبو بكر بآراء مجهور الناس، وال بشوراهم حني تعلق األمر مبسائل ال 

  . دخل لإللزام بالشورى فيها
ملا اجتمع رأي املهاجرين، وأنا فيهم حني ارتدت : "  قالtعن عمر بن اخلطاب 

فإم لو قد " ناس يصلون وال يؤتون الزكاة يا خليفة رسول اهللا، اترك ال: العرب فقلنا
والذي نفسي بيده ألن أقع من  " tدخل اإلميان يف قلوم ألقروا ا، قال أبو بكر 

 أال أقاتل عليه، فقاتل العرب حىت rالسماء أحب إيل أن أترك شيئا قاتل عليه رسول اهللا 
   .) 1(" خري من آل عمر والذي نفسي بيده لذلك اليوم : رجعوا إىل اإلسالم، فقال عمر

ومن املعلوم أن مساحة الشورى تكون أوسع يف غري هذه ااالت، وإن كان من حق 
احلاكم املسلم أن يضيق نطاق الشورى يف ميادين، يعترب توسيع دائرة الشورى فيها إضرارا 

  . مبصاحل األمة، كامليدان العسكري، وميدان األمن العام
  . ا وأساليبهاوذكر الشورى قرين ذكر صوره

إن القول بأن إمضاء الشورى واالنتفاع ا متوقفان على استخدام أساليب الدميقراطية 
 كما - يف التاريخ اإلسالمي-أن الشورى مل تطبق: الغربية ينطوي على ظن خاطئ، وهو

  . ينبغي أن تطبق
  : وهذا حمض افتراء

أمر املؤمنني شورى  وأخرب اهللا تعاىل بأن rلقد طبقت الشورى يف عهد الرسول 
öNèd  {: بينهم، فقال واصفا خمربا ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷èt/ { )2 (.   

وطبقت الشورى يف عهود اخلالفة الراشدة، ويف عهود إسالمية كثرية، ومن رمحة اهللا 
  .  تعاىل مل حيدد صورة توقيفية لتحقيق مقاصد الشورى-أنه 

  .  تلك الصورةrومل حيدد رسوله 
                                                

  . 311 ص6البداية والنهاية ج) 1(
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 أن يطبق - يف كل عصر ومكان-استطاعة النظام اإلسالمي: ومن آثار هذه الرمحة
  . الشورى، وينتفع ا باألساليب اليت تناسبه
 ما، أو  شخصا معينا؛ ليعرف رأيه يف قضية- مثال-من حق أي حاكم أن يستدعي

  . يستدعي فريقا متخصصا يف موضوع ما؛ ليستعني خبربته يف تكوين القرار
وقد عرف عن امللك عبد العزيز أنه كان كثري التشاور، وعرف عنه أنه كان يستعمل 

  . هذه األساليب وغريها يف اجتناء خالصة عقول الرجال
  . كان يطبق الشورى يف الس العام

  . ماءوكان يطبقها يف جملس العل
  . ويطبقها حني جيتمع برؤساء القبائل والعشائر

  . ويطبقها حني يلتقي مستشاريه
ويطبقهما باستدعاء القضاة واإلداريني والعسكريني واالقتصاديني والسياسيني، 

  . وحماورم يف تصريف أعماهلم ومهامهم
  . ويطبقها على مائدة الطعام، ويف رحالت الرباري

  . تطبيق الشورىوكان ينوع األساليب يف 
  . والتنويع ج حكيم

فأسلوب التشاور مع رؤساء القبائل والعشائر غري أسلوب التشاور مع ممثلي اململكة يف 
  . اخلارج

مث إن مستويات الشورى وقضاياها ختتلف وتتباين، فما يقال يف الدائرة احملدودة ال 
  . يقال يف الس العام

  .  أسوار، وال أسرارفليست الشورى منتدى بال ضوابط، وال
  . إن الشورى مبدأ عظيم

  . تطبيق الشورى حبكمة: ومن التقدير السديد هلذه العظمة
  : فهما وتطبيقًا: وحيسن تقدمي مناذج من فكر امللك عبد العزيز السياسي يف الشورى
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ي إن التباعد بني الراع: " صلة مباشرة بني الراعي والرعية، ويف ذلك يقول:  فالشورى عنده-أ
إذا مل تكن هناك صلة بني .. والرعية يدع جماال للنفعيني، فيجعلون احلق باطال، ويصورون الباطل حقا

إن املسألة : والة األمور واألهلني، وجاء أي شخص من أرباب املقاصد السيئة لوالة األمور، وقال هلم
، وأن هذا النفعي قد الفالنية كيت وكيت، فمن أين يعلم والة األمور أن األمر على الضد من ذلك

  قلب احلقائق؟ 
 مفتوح لكل هذا ما قصدنا إليه، وهذا ما نريده، فليس بيننا وبني أحد حجاب، فباب قصرنا

   .) 1("  مازلنا نوصي مأمورينا بتمشية أمور الناس، وتسهيل مصاحل الرعية - وهللا احلمد-إنسان، وحنن

لراحة اخلاصة للنفس، وخلطة  والشورى عنده دين ملزم، وشرف ملتزم، وتضحية با-ب
ال ريب يف أنه كلما توحش اإلنسان، وابتعد عن الناس كان : " مستمرة بالناس، ويف ذلك يقول

ذلك سببا لراحة نفسه، ولكن دينه وشرفه ينهيان عن ذلك، فالدين ال يأمر باعتزال الناس، والشرف 
يب للنفوس وللبلد، ولقضاء احلاجات، ال يأمر باالبتعاد عنهم؛ ألن االختالط والتقارب والتعارف أط

   .) 2(" وِإلصالح األمور 

إن من حقكم علينا : "  والشورى عنده نصح متبادل بينه وبني مواطنيه، ويف ذلك يقول-ج
النصح لكم يف السر والعالنية، ومن حقنا عليكم النصح لنا، فإذا رأيتم خطأ من موظف، أو جتاوزا 

نا للنظر فيه، فإذا مل تفعلوا ذلك فقد خنتم أنفسكم ووطنكم من إنسان، فعليكم برفع ذلك إلي
   .) 3(" ووالتكم 
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  ينبوع املصلحة العامة 
  . تدبري مصاحل الناس، ورعايتها: من مسؤوليات اإلمامة

  : والقيام ذه املسؤولية يتطلب أمورا
 والبصرية،  العلم بأصول املنهج، ابتغاء االنتفاع مبا فيها من هدى ونور ينريان العقل-أ

 -  يف العامل اإلسالمي-وحماذرة مما وقع فيه أناس كثريون معاصرون للملك عبد العزيز 
إا مصاحل عامة، مث مل يلبثوا أن أقاموا هذه األهواء، : فقد مجع هؤالء جمموعة أهواء قالوا

  . اليت تلبست باملصاحل، على أنقاض األصول
اه السياسية، واالقتصادية واالجتماعية، أعرافه وتقاليده، وقضاي:  معرفة الواقع-ب

  . ودرجات تقدمه وختلفه
  .  الرتوع اإلصالحي التجديدي القوي-ج

وللملك عبد العزيز علم بأصول املنهج، ولديه معرفة عميقة وواسعة بالواقع يف شىت 
  . جماالته

  . وإذ تتوافر له هاتان امليزتان، فإن امليزة الثالثة ال بد منها لكل مصلح وجمدد
لقد ثبت أن امللك عبد العزيز مل يكن يأخذ بأي نظرية، غريبة عن معتقده ومفاهيمه 

  . وبيئته، يف اإلصالح والتغيري والتجديد
وثبت أنه كان شديد الرتوع إىل التغيري والتجديد واإلصالح، على الرغم من عدم 

  . وجود سوابق قريبة من وعيه يف بالده
  فمن أين اكتسب ذلك؟ 

من عقيدة التوحيد، فما صحت العقيدة يف قلب إنسان إال اكتسب الرتوع اكتسبه * 
  . إىل التجديد واإلصالح، على تفاوت يف مهم الرجال وطاقام ومواهبهم يف ذلك

 يورث - وهو نفي يقتضيه التوحيد اخلالص-إن نفي اخلرافة، واألسطورة، والوهم
باب الصحيحة، واجلريان على صاحب العقيدة الصحيحة عزما موفورا على األخذ باألس

  . السنن الثابتة
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ويف سري األنبياء والصاحلني جتاورت الدعوة إىل التوحيد مع الدعوة إىل اإلخالص 
  : واألخذ باألسباب

ÆìoYô¹$#ur y7ù=àÿø9  {: - عليه السالم- يف سرية نوح -أ $# $ uZÏ^ ãã ôã r'Î/ $ oYÍäôm urur üwur ÓÍ_ ö7 ÏÜ»sÉéB í Îû 

tûïÏ%©!$# (#þqßJ n=sß 4 Nåk̈XÎ) tbqè%tç øó ïB ÇÌÐÈ ßì uZóÁtÉur öÅù=àÿø9 $# $ yJ ¯=à2 ur §ç tB Ïmøã n=tã d|tB Ï̀iB ¾ÏmÏBöqs% (#rãç ÏÇ yô çm÷ZÏB 4 tA$ s% 

b Î) (#rãç yÇ ó¡s? $ ¨ZÏB $̄R Î* sù ãç yÇó¡tR öNä3ZÏB $ yJ x. tbrãç yÇ ó¡n@ ÇÌÑÈ { )1 (.   

Èb  {: - عليه السالم- ويف سرية داود -ب r& ö@ uHùå $# ;M» tó Î7» yô öë Ïdâs%ur í Îû Ïä ÷éú£9 $# ( (#qè=yJ ôã $#ur 

$ ·sÎ=» |¹ ( í ÎoTÎ) $ yJ Î/ tbqè=yJ ÷è s? ×éçÅÁt/ ÇÊÊÈ { )2 (.   

 tA$s% tbqããuë÷ìs? yìö7yô tûüÏZÅô $\/r&yä $yJsù ôMõ?â|Áym  {: - عليه السالم- ويف سرية يوسف -ج 

çnrâëxãsù íÎû ÿ¾Ï&Î#ç7. ß̂ô ûwÎ) WxãÎ=s% $£JÏiB tbqè=ä.ù's? ÇÍÐÈ §NèO íÎAù'tÉ . Ï̀B Ïâ÷èt/ y7Ï9ºså Óìö7yô ×ä#yâÏ© z̀ ù=ä.ù'tÉ $tB ÷LäêøB£âs% £ ç̀lm; ûwÎ) 

WxãÎ=s% $£JÏiB tbqãYÅÁøtéB ÇÍÑÈ §NèO íÎAù'tÉ . Ï̀B Ïâ÷èt/ y7Ï9ºså ×P%tæ ÏmäÏù ß^$tóãÉ â¨$̈Z9$# ÏmäÏùur tbrçéÅÇ÷ètÉ ÇÍÒÈ { )3 (.   

}  tA$ s% ÓÍ_ù=yè ô_ $# 4í n?tã ÈûÉî!#tì yz ÇÚöë F{ $# ( í ÎoTÎ) îáäÏÿym ÒOäÎ=tæ ÇÎÎÈ y7Ï9ºxãx.ur $̈Y©3tB y#ßôqãã Ï9 í Îû ÇÚ öë F{$# 

é&§qt6tG tÉ $ pk÷] ÏB ß]øã ym âä!$ t±oÑ 4 Ü=äÅÁçR $uZÏF uH÷qtç Î/ t̀B âä!$ t±®S ( üwur ßìãÅÒçR tç ô_ r& tûüÏZÅ¡ós ßJ ø9 $# ÇÎÏÈ { )4 (.   

$  {:  ويف سرية ذي القرنني-د ¯R Î) $ ¨Y©3tB ¼ çms9 í Îû ÇÚ öë F{$# çm» oY÷ès?#uäur Ï̀B Èe@ ä. &äóÓx« $ Y7t6yô ÇÑÍÈ 

yì t7ø? r'sù $ ·7 t6yô ÇÑÎÈ { )5 (.   

}  tA$s% $tB ÓÍh_©3tB ÏmäÏù íÎn1uë ×éöçyz íÎTqãYãÏãr'sù >o§qà)Î/ ö@yèô_r& ö/ä3oY÷èt/ öNæhuZ÷èt/ur $·B÷äuë ÇÒÎÈ íÎTqè?#uä tçt/ãó ÏâÉÏâptø:$# ( #Ó̈Lym 
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#såÎ) 3ìur$yô tû÷üt/ Èû÷üsùyâ¢Á9$# tA$s% (#qãÇàÿR$# ( #Ó̈Lym #såÎ) ¼ã&s#yèy_ #Yë$tR tA$s% þíÎTqè?#uä ùøÌçøùé& Ïmøãn=tã #\çôÜÏ% ÇÒÏÈ { )1 (.   

 وحرر العرب من الوثنيات واخلرافات واألوهام، ومأل r وحني جاء رسول اهللا -ه
قلوم وعقوهلم بالتوحيد ومقتضيات السنن، نشطوا من عقال تلك الوثنيات واخلرافات 

  . واألوهام، فَملؤوا اجلزيرة والعامل نشاطا وإصالحا، وبناء وعلما ووضا
حممد بن سعود، وحممد بن عبد : مان ويف التاريخ القريب، عندما ض اإلما-و

 قيد اخلرافة - من قبل-الوهاب بدعوة التوحيد، نشطت إرادة العمل واإلصالح وقد شلها
  . والوهم
واكتسبه من روح الشريعة، فاملصلح املوفق هو الذي يقف على مقاصد الشريعة، * 

  .  نافعوآفاا الرحبة اليت تتسع لكل ضة إصالحية صاحلة، ولكل إجناز جديد
ال مانع من أن نأخذ من غرينا : "  وهو يعرب عن هذا املفهوم، ويقول-لنستمع إليه

املفيد، فاحلكمة ضالة املؤمن يلتقطها حيث وجدها، وقد كان للعرب يف جاهليتهم خصال 
إمنا بعثت  { rمحيدة، وكان لغريهم أيضا، وجاء اإلسالم وأقرها، قال صفوة اخللق 

   .) 3( )2( } ألمتم مكارم األخالق

إين أرى من واجيب ترقية العرب، واألخذ باألسباب اليت جتعلها يف مصاف البالد " 
   .) 4(" الناهضة، مع االعتصام حببل الدين اإلسالمي

لشريعة مبناها إن ا " - رمحه اهللا-وهذا تفكري يف غاية احلكمة والسداد، قال ابن القيم 
وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، 
ومصاحل كلها، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل 
ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن 
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ويل، فالشريعة عدل اهللا بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، أدخلت فيها بالتأ
   .) 1("  أمت داللة، وأصدقها rوحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسول اهللا 

 فقها دقيقا، وفكرا - لدى امللك عبد العزيز -ومل يكن الرتوع التجديدي واإلصالحي
  . سياسيا ساطعا فحسب

 عمال تطبيقيا يف كل - كذلك- وفكرا سديدا، وكانلقد كان الرتوع فقها حصيفا،
  . جمال حيتاج إىل جتديد وإصالح

مل يضيع امللك املوهوب املوفق أي فرصة، بل استثمر كل الفرص؛ ليحقق أكرب قدر 
  . مستطاع من التجديد واإلصالح

أنشأ اإلذاعة، والالسلكي، وأدخل الطريان، وبىن املطارات وغرس نواة التعليم، ونظم 
لقضاء، وطور اإلدارة ونظمها، واهتم بالعمل والعمال، وأصلح األمن والصحة، وأسس ا

الكهرباء والزراعة والطباعة، وخفر السواحل، وفتح اجلسور بينه وبني العامل بالبعثات 
  . التعليمية، والتمثيل السياسي، والعالقات اخلارجية

أقبل : * عليهم مبا يليوكثري من الزعماء قام ببعض هذه اإلصالحات، لكنه تفوق 
على التغيري بعمق وتوسع، تعويضا ملا فات يف غياب املنهج الصحيح، واإلدارة السياسية 

  . املركزية احلاكمة
  . أنه فعل ذلك دون خسائر نفسية أو اجتماعية أو أمنية أو مبدئية* 

  : وقمة النجاح يف التغيري والتجديد واإلصالح
  . ول اإلمعان يف االستمساك باألص-أ

  .  اإلمعان يف االستفادة من كل جديد نافع-ب
  .  تفادي حاالت اإلرباك، واخللل، والتصادم الناجتة عن اإلمعانني املتزامنني-ج 

  . وهذا شيء جد عظيم
فإن أقواما كثريين ضحوا مببادئهم من أجل التجديد، كما ضحى آخرون بآالف 
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  .  ويف مصحات ااننيالناس، فرموهم حتت املقاصل، وعلى أعواد املشانق،
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   "املوقع"ينبوع 
للموقع اجلغرايف العادي، كاملساحة، واملناخ، واليابسة واملاء، واحلدود اجلوارية، أثر يف 

  . التفكري السياسي
املساحة الواسعة ذات احلدود اجلوارية املتعددة تتطلب بذل جهود كبرية ودائمة : مثال
  : يف نطاقني

  . النطاق األمين
  . لصالت التجارية واالقتصاديةونطاق ا

  . واألمن والصالت من خصائص أو وظائف الفكر السياسي
ومن الناس من جعل اجلغرافيا، املصدر الرئيس للتفكري السياسي، والعمل السياسي، 

  : فقال
، إن هذه اجلملة اليت قاهلا نابليون تعرب عن "إن سياسة الدولة قائمة يف جغرافيتها " 

اهلواء واملاء " جذورها منذ القرن الرابع قبل امليالد يف كتاب أبيقراط فكرة قدمية جند 
   .) 1(" وقد طبقها هريدوت يف توارخيه " واألماكن 

  . ويف هذا الكالم مبالغة يف أثر اجلغرافيا العادية
ومهما يكن من أمر االتفاق واالختالف على نسبة التأثري اجلغرايف يف التفكري 

 - والذي تأثر به فكر امللك عبد العزيز السياسي- الذي نقصده هناالسياسي، فإن للموقع
  . مكانة ووزنا ال يدانيهما أي موقع آخر يف هذا العامل

كفاحا وجهادا، ومتكينا : فاملوقع الذي ولد فيه امللك عبد العزيز، وحترك فوق ثراه
  : للدين، وبناء للدولة، ورعاية ملصاحل الناس، موقع نسيج وحده

  . ه البالد وضع أول بيت لعبادة اهللا وحده ال شريك لهففي هذ
  .  نبيا ورسوالr اصطفى اهللا حممدا - ومنها-ويف هذه البالد

  . ويف هذه البالد هبط الوحي، وترتلت آيات القرآن ايد
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  . ويف هذه البالد قبلة املسلمني يف صالم
  . ويف هذه البالد مواطن حج املسلمني وعمرم وزيارم

  . املسجد احلرام، واملسجد النبوي:  هذه البالد أقدس املساجد وأعظمها وأشرفهاويف
  . لسان القرآن الكرمي:  نشأت اللغة العربية- ومنها-ويف هذه البالد

ومن هذه البالد انطلقت خري الدعوات، وخرج أعظم الفاحتني، وأزكاهم نفسا، 
  . يعاوأطهرهم سرية، وأوفاهم عدال، وأكثرهم نفعا للناس مج

* * *  
 ما - بطريقة علمية- يف أي بلد ويف أي مكان، يتبني-ومن يدخل املكتبة اإلسالمية

هلذا املوقع من خصوصية ومكانة فريدة يف مناهج العلماء والباحثني والدارسني يف خمتلف 
  . العلوم والفنون

؟ من فإذا درس الداعية منطلق الدعوة اإلسالمية ومسارها وتارخيها، فمن أين يبدأ
  . هاهنا

 وصلة - املكية واملدنية -وإذا درس املختص بالدراسات القرآنية منازل الوحي
 يف أول - يف الصدور والسطور- جبربيل عليه السالم، وحفظ القرآن الكرميr النيب

  األمر، فمن أين يبدأ؟ 
  . من هاهنا

  : وإذا درس السياسي
  . وجوا، والوفاء ا:  البيعة-أ

  . ة اإلسالمية ومسارها وتارخيها وبدء الدول-ب
  أسسها، وقوا، وامتدادها، من أين يبدأ؟ :  والوحدة اإلسالمية-ج

  . من هاهنا
  وإذا درس العسكري، مواطن الغزوات اإلسالمية، ومبتدأ الفتوحات، فمن أين يبدأ؟ 

  . من هاهنا
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  وإذا درس الفقيه أو األصويل تاريخ التشريع اإلسالمي، فمن أين يبدأ؟ 
  . من هاهنا

   فمن أين يبدأ؟ - يف الوضع واالستعمال-وإذا درس النحوي أو اللغوي منابع اللغة
  . من هاهنا

أصول احلركة العلمية، والفكرية : وإذا درس املتخصص يف الدراسات احلضارية
  اإلسالمية، اليت امتدت من بعد إىل العامل اإلسالمي؛ والعامل كله، فمن أين يبدأ؟ 

  . من هاهنا
إذا درس املختص بدراسة النهضات اإلصالحية يف اإلسالم، دولة العقيدة والتجديد و

 رمحهما -الديين اليت أقامها اإلمام حممد بن سعود، بتأييد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
   ودرس آثار تلك الدولة يف العامل اإلسالمي، فمن أين يبدأ؟ -اهللا

  . من هاهنا
  . أ فيه امللك عبد العزيز، ونشط فوق ثراههذه بعض خصائص املوقع الذي نش

ومبا ميثله من " وكان امللك عبد العزيز قوي اإلحساس بذلك كله، شديد االعتزاز به
  : خصوصية وجمد ومسؤولية

فاملوقع أو الوطن يستمد قيمته من الوحي الذي ترتل يف هذا املوقع، على خري * 
 هذا املوقع، ومن اللغة العربية اليت نبتت  من العرب يف- سبحانه وتعاىل-رسول اختاره اهللا

  . يف هذا املوقع، واختارها اهللا تعاىل لغة لكلماته وآياته
 من بالد - اللهم صل وسلم عليه -بعث صفوة اخللق: " يقول امللك عبد العزيز

العرب، ونزل عليه أمني السماء يف بالد العرب، بقرآن عريب غري ذي عوج، فلنعرف 
   .) 1(يننا ولغتنا وبالدنا ولنحبها حبا مجا ذلك، ولنحتفظ بد

والعالقة وثيقة بني املوقع والدين الذي نص على ختصيصه؛ ولذا ترجم امللك عبد * 
العزيز هذه العالقة يف كلمات ناطقة بالفكر السياسي العريق املهتدي باإلسالم، الضابط 
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  . ملفهوم الوطنية بذلك اهلدي
يء حنافظ عليه، ونعض عليه بالنواجذ، وحنارب إن أول ش: " - رمحه اهللا-ويقول

ديننا ووطننا، وهذان األمران ال نقبل فيهما قوال وال : دونه، ولو أمجع أهل األرض، هو
صرفا وال عدال وال هوادة، إننا نبذل النفس والنفيس دوما؟ ألما عظيمان عندنا، وال 

   .) 1(" ميكن أن نتخلى عنهما قيد شعرة 

يا أهل هذا البلد الطاهر املقدس، إين أرى الكبري فيكم كأيب، : " يقول رمحه اهللا
   .) 2(" والوسط كأخي، والصغري كابين 

وخصوصية املوقع، ومكانته ليستا شرفا عظيما فحسب، ولكنهما أيضا مسؤولية * 
  . كربى ثقيلة، توجب العمل اجلاد على اجلميع

 املقدس، يوجب علينا االجتهاد إن هذا الوطن: " ويف ذلك يقول امللك عبد العزيز
فيما يصلح أحواله، وإننا جادون يف هذا السبيل قدر الطاقة، حىت تتم مقاصدنا يف هذه 
الديار، ويكمل للمسلمني مجيعا أمنهم وراحتهم، وتتم جلميع الوافدين ملنازل الوحي 

   .) 3(" املساواة يف احلقوق والعدل 

  .  ظالل املوقع وروابطه وآفاقهوميتد فكر امللك عبد العزيز حيث امتدت
اتسع جملسه، واتسعت حماوراته ومفامهاته للمسلمني من كل : يف احمليط اإلسالمي

جنس وقبيل، واتسعت مهته ألمور املسلمني وأحواهلم وقضاياهم، فأخذ يهتم ا، 
مث إن لنا : " ويدرسها، ويعاجلها وجيعلها من مبادئ سياسته اخلارجية، ويقول يف ذلك

 حقوقا فوق هذا كله، وهو أهم شيء يهمنا مراعاته، وذلك - على الدول األجنبية-همعلي
أن لنا يف الديار النائية والقصية إخوانا من املسلمني، ومن العرب، نطلب مراعام، وحفظ 

   .) 4(" حقوقهم، فإن املسلم أخو املسلم، حينو عليه كما حينو على نفسه يف أي مكان كان 
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لعزيز ارتبط بالعامل اإلسالمي مبا يرتبط به كل مسلم بأخيه املسلم، وهو إن امللك عبد ا
العقيدة واإلميان، وارتبط بالعامل اإلسالمي رباطا خاصا منبعثا من خصوصية املوقع 
ومسؤولياته، فامللك عبد العزيز رمحه اهللا، أمني على مقدسات اإلسالم، وخادمها، 

   .وحارس املوطن األول للرسالة واخلالفة
قوما وديارا : امتد اهتمام امللك عبد العزيز إىل كافة العرب: ويف الدائرة العربية

  . وقضية
إن العرب يف هذا الزمن تأخروا : "  أحوال العرب، وقَومها، فقال- رمحه اهللا-رصد

كثريا، وليس هلم من اد شيء، فوسائل القوة كلها بيد غريهم، وإذا مل يرجع العرب 
   .) 1(" أ عليه أوهلم، فما هم ببالغني شيئًا إال أن يشاء اهللا لألصل الذي نش

يهمنا أمر إخواننا السوريني، : " وترجم إحساسه العميق بقضايا العرب مجيعا فقال
  . وأمر إخواننا الفلسطينيني، وأمر إخواننا العراقيني، وإخواننا املصريني
هم منه ذل أو خذالن؟ ألننا منا حاهلم، ويهمنا أمرهم، ويزعجنا كل أمر يدخل علي
  . ما نرى إال أم منا، وحنن منهم، كما منا مجيع بالد املسلمني

إن املصلحة : إنين أخاطب إخواننا يف مصر، والعراق، وسورية، وفلسطني، فأقول هلم
   .) 2(" واحدة، والنفوس واحدة 

يس األمريكي وخص قضية فلسطني بتفكري واهتمام كبريين، فقد بعث برسالة إىل الرئ
إن عرب فلسطني، : "روزفلت تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكان مما قاله له يف تلك الرسالة

ومن ورائهم سائر العرب، وسائر العامل اإلسالمي، يطالبون حبقهم، ويدافعون عن بالدهم 
ضد دخالء عنهم وعنها، ومن املستحيل إقرار السالم يف فلسطني إذا مل ينل العرب 

   .) 3( "حقوقهم 
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  ما عالقة خصوصية املوقع ذه النقطة؟ 
عالقتها أن امللك عبد العزيز رجل عريب أصيل العروبة، يف موقع هو قلب العروبة، 

  . وسجل أجمادها
وعالقتها أنه ما من عريب يف هذه األرض، إال وأرومته يف هذا البالد، فمن هنا 

  .  هذه البقعة أو تلكتوجهت القبائل واألسر العربية، واألفراد العرب إىل
ولكن، ال األرومة جمردة، وال التوجه حركة سفر عادية، فما خرج العرب من هذه 

  . rاجلزيرة إىل املشارق واملغارب إال وهم حيملون آيات اهللا وسنة رسوله 
ويف املستوى العاملي العام اتسمت نظرة امللك عبد العزيز، واتسم تفكريه باإلنسانية 

  . والعاملية
، إن العقيدة والشريعة تورثان املسلم هذه النظرة، فإذا كان هذا املسلم يف موقع نعم

 حتققت فيه املساواة بني األسود واألبيض، - مبوجب فرائض وشعائر دينية-مفتوح عامليا
  . والعريب واألعجمي، ألول مرة يف التاريخ اإلنساين

اتسعت النظرة واألفق والشعور إذا أضيف إىل عاملية العقيدة والشريعة عاملية املوقع، 
  . حبسب ذلك

فاحتراما ملكانة املوقع، . وكان لذلك آثار. وهذا ما توافر للملك عبد العزيز حبمد اهللا
  . األوىل والثانية: وقف امللك عبد العزيز موقف احلياد يف احلربني العامليتني

صون املوقع من التوتر واحتراما ملكانة املوقع، انتهج امللك عبد العزيز سياسية حكيمة ت
  . الدويل

واحتراما ملكانة املوقع، أقام امللك عبد العزيز عالقات سياسية عاملية ملؤها التعقل 
  . واإلنسانية
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  املنهج املطرد 
  املشكالت اليت شقي ا الناس يف تارخيهم القدمي واحلديث 

  رد املنهج وحتريفه وتبديله 
در أن نعرض ألعىت املشكالت اليت شقي ا بني يدي احلديث عن املنهج املطرد، جي

الناس يف تارخيهم القدمي واحلديث، ويف حاضرهم الراهن، واليت سيشقون ا يف مستقبلهم 
  . ما مل يكفوا عن التلبس بأسباا، وعن مباشرة دواعيها

  : واملشكالت الكربى العاتية هي
  . رد املنهج* 
  . حتريف املنهج وتبديله* 
  . هجر املنهج* 
  . التفريط يف األجماد* 
  . االكتفاء بالتغين باألجماد* 

  : ولنقف قليال عند كل مشكلة، لالدكار واالعتبار
 تقعان يف دائرة غري - األوىل والثانية-إن املشكلتني:  وبادئ ذي بدء نقول-1

الكتاب والسنة-املسلمني، فالناس ال يتصفون بصفة اإلسالم إذا ردوا املنهج واإلسالم - 
  . صوم من التحريف والتبديلمع

لكن موضوعات رد املنهج، وحتريفه وردت يف القرآن الكرمي، من أجل االتعاظ 
  : واالعتبار، ومن تلك الِعبر

  .  أن نذكر نعمة التوفيق إىل اإلسالم، وقبول األمر، فنشكر-1
له  وأن نعلم أن السلوك اإلنساين قد يبلغ من الشقوة واجلحود واجلموح مبلغا حيم-ب

  . على هدم موازين استقامته ومعارج كماله
 أن الرد والتحريف حيرمان الناس من سعادة االنتفاع باملنهج، وأن ذلك موقف -ج 
:  احلرمان من سعادة االنتفاع باملنهج، ولكن لسبب خمتلف، وهو- يف بعض الوجوه-يشبه
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  . عصيان املنهج
qä9$#)  {: - يف الذين ردوا املنهج-يقول اهللا تعاىل s%ur $ oYç/qè=è% þí Îû 7p̈ZÅ2 r& $ £JÏiB !$tRqãã ôâs? Ïmøã s9 Î) 

þí Îûur $ oYÏR#så#uä Öç ø%ur . Ï̀Bur $oYÏZ÷èt/ y7ÏZ÷èt/ ur Ò>$ pgÉo ö@ yJ ôã $$sù $ uZ̄R Î) tbqè=ÏJ» tã ÇÎÈ { )1 (.   

$  {:  يف الذين حرفوا املنهج-سبحانه  -ويقول ygïÉr'̄» tÉ ãAqßô §ç9 $# üw y7R âì øtsÜ öúïÏ%©!$# 

tbqãã Ìç» |¡çÑ íÎû Ìç øÿä3ø9 $# z̀ ÏB öúïÏ%©!$# (#þqä9$ s% $̈YtB#uä óOÎgÏdºuqøù r'Î/ óOs9 ur Ï̀B÷sè? öNßgç/qè=è% ¡ öÆÏBur tûïÏ%©!$# (#rßä$ yd ¡ 
öcqãè» £J yô É>Éãx6 ù=Ï9 öcqãè» £J yô BQöqs)Ï9 tûïÌç yz#uä óOs9 öÇqè? ù'tÉ ( tbqèù Ìhç ptäÜ zOÎ=s3ø9 $# . Ï̀B Ïâ÷è t/ ¾ÏmÏè ÅÊ#uqtB ( 

tbqä9qà)tÉ ÷b Î) óOçFèÏ?ré& #xã» yd çnräããÇ sù b Î) ur óO©9 çnöqs? ÷sè? (#râë xã÷n$$ sù 4 t̀Bur ÏäÌç ãÉ ª! $# ¼ çmtF t̂ ÷FÏù ǹ=sù y7Î=ôJ s? ¼ çms9 öÆÏB 

«! $# $ º«øãx© 4 öÅÍ´ ¯» s9 'ré& tûïÏ%©!$# óOs9 ÏäÌç ãÉ ª! $# b r& tç ÎdgsÜ ãÉ óOßgt/qè=è% 4 öNçl m; íÎû $ uã ÷R ëâ9 $# Óì÷ì Åz ( óOßgs9 ur í Îû Íotç ÅzFy$# 

ëU#xãtã ÒOäÏàtã ÇÍÊÈ { )2 (.   

  هجر املنهج وتعطيل أحكامه والتخلف عن إنفاذه 
  : هجر املنهج، وتعطيل أحكامه، والتخلف عن إنفاذه، ولذلك:  املشكلة الثالثة هي-2
öNs9  {:  جاء التحذير مِن الغفلة عن املنهج-أ r& Èb ù'tÉ tûïÏ%©# Ï9 (#þqãZtB#uä b r& yì t±øÉrB öNåkæ5qè=è% Ìçò2 Ï%Î! 

«! $# $ tBur tA tì tR z̀ ÏB Èd,ptø:$# üwur (#qçRqä3tÉ tûïÏ%©!$% x. (#qè?ré& |=» tG Å3ø9 $# Ï̀B ã@ö6s% tA$ sÜ sù ãNÍköé n=tã ßâtBF{ $# ôM|¡s)sù öNåkæ5qè=è% ( 
×éçÏW x.ur öNåk÷] ÏiB öcqà)Å¡» sù ÇÊÏÈ { )3 (.   

rãç#)  {: تذكري بنعمة املنهج وجاء ال-ب à2 øå$#ur spyJ ÷è ÏR «! $# öNä3øã n=tæ çms)» sVã ÏBur ìÏ%©!$# Nä3s)rO#ur 

ÿ¾ÏmÎ/ øåÎ) öNçG ù=è% $oY÷è ÏJ yô $ oY÷è sÛr&ur ( (#qà)̈? $#ur ©! $# 4 ¨bÎ) ©!$# 7OäÎ=tæ ÏN#xãÎ/ ÍërßâêÁ9 $# ÇÐÈ { )4 (.   
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  التفريط يف األجماد واالكتفاء بالتغين باألجماد 
أن يصنع األولون أجمادا، مث يأيت اخللف : التفريط يف األجماد:  املشكلة الرابعة هي-3
  . فيضيعها
يأيت اخللف فيجد أجمادا، فيحصر : االكتفاء بالتغين باألجماد:  املشكلة اخلامسة هي-4

مهمته يف التغين ا، دون أن يبذل جهدا يتقرب به من حماكاة الذين صنعوا اد، فيضيف 
  . جديدا للرصيد املوجود

هذه املشكالت أشقت غري املسلمني يف وجوه، وأشقت كثريا من املسلمني يف وجوه 
  . أخرى، وكل أخذ بذنبه

أما اململكة العربية السعودية فقد جناها اهللا من ذلك برمحته وفضله، مث مبباشرة أسباب 
z̀  { :النجاة من قبل قادا ÉÏ%©!$#ur (#rßâyg»y_ $uZäÏù öNåk̈]tÉÏâöks]s9 $uZn=ç7ßô 4 ¨bÎ)ur ©!$# yìyJs9 tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÏÒÈ { )1 (.   

  : وفيما يلي بيان ذلك
  املنهج املستمر 

 منهج اإلسالم يف جماالت القضاء، والتعليم، - رمحه اهللا-طبق امللك عبد العزيز 
  . واإلعالم على سبيل املثال

  فكيف هو احلال بعده؟ 
يف كل ميدان، ومد دالالته إىل شعب لقد اقتضى استمرار املنهج تعميق مقاصده 

  . احلياة كافة
إن املنهج الذي اهتدى به امللك عبد العزيز، واستقى منه دليل العمل ليس منهجا 
ظرفيا ينتهي بانتهاء الظرف أو املرحلة، وليس جا اجتهاديا من حيث األصول واألسس، 

على كافة املناهج األخرى اليت يطرأ عليه من التبديل والتعديل والتحوير والنقض ما يطرأ 
ليس هلا قداسة مصدره، وال معجزة حفظ نصه، وال خصيصة خلوده، وال ميزة مشوله 
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  . وتنوعه
ولئن كان امللك عبد العزيز قد توفاه اهللا بعد جهاد طويل وصادق يف سبيل إنفاذ 

 األرض ومن  بإذن اهللا وتوفيقه إىل أن يرث اهللا-املنهج، فإن هذا املنهج دائم مستمر ماض
عليها؛ ألنه عقيدة األمة وشريعتها وقوام وحدا، وألن تطبيقه آية إمياا الكامل باهللا 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وألنه املنهج املتطابق مع فطرا اليت فطرها اهللا 
 عليها، وألا تعرف مصدره ونصوصه ولغته، وألا تتعامل معه يف حياا اليومية، يف
الصالة، وقراءة القرآن، ويف احلالل، واحلرام، يف املطعومات واملشروبات، ويف الزواج 
والطالق، وتسمية األوالد، ويف بر الوالدين، وصلة األرحام، ويف أعمال اخلري والرب، وغري 

  .  منهجا متكامال للحياة اليومية منبثقا من املنهج العام- وحده-ذلك مما يعترب
  . ت منه سائر األنظمة اليت تنظم حياة اتمع وشؤون الدولةوألنه منهج تفرع
  : - وهذه أمثلة كما قلنا قبل قليل-ومن هذه األنظمة

 يقوم النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية على كتاب اهللا : النظام القضائي-1
  : ينبجس من ذلك..  وما يتبع هذين املصدرين من أصول معتربةrوسنة رسوله 

  .  طرق اإلثبات اليت وضحتها الشريعة اإلسالمية-أ
  .  االجتهاد القضائي يف ظل ذلك-ب
  :  االستدراك الضابط لالجتهاد القضائي، وهو استدراك تضطلع به جهتان-ج
  . هيئة التمييز* 
  . جملس القضاء األعلى* 

ويف ظل هذا القضاء اإلسالمي، تقام احلدود، ويطبق القصاص، وتصان احلقوق، 
  . فظ املصاحل، ويوطد األمنوحت

   : سياسة التعليم-2
السياسة التعليمية هي اخلطوط العامة اليت "  على أن - هلذه السياسة- ينص التمهيد-أ

تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداء للواجب يف تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه 
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ف األمة، وهي تشمل حقول التعليم على شرعه، وتلبية حلاجات اتمع، وحتقيقا ألهدا
ومراحله املختلفة، واخلطط واملناهج، والوسائل التربوية والنظم اإلدارية واألجهزة القائمة 

والسياسة التعليمية يف اململكة تنبثق من اإلسالم الذي . على التعليم وسائر ما يتصل به
امال للحياة، وهي جزء عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متك: تدين به األمة

  ". أساسي من السياسة العامة للدولة 
   : وهذه بعض أسس السياسة التعليمية-ب
  .  نبيا ورسوالrاإلميان باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد * 
التصور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان واحلياة، وأن الوجود كله خاضع ملا سنه * 

  . بوظيفته دون خلل أو اضطراباهللا تعاىل؛ ليقوم كل خملوق 
احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، يستثمر فيها املسلم طاقاته عن إميان وهدى للحياة * 

  . األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة، فاليوم عمل وال حساب، وغدا حساب وال عمل
 اإلنسان، الرسالة احملمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة اليت حتقق السعادة لبين* 

  . وتنقذ البشرية مما تردت فيه من فساد وشقاء
طلب العلم فرض على كل فرد مسلم، ونشره وتيسريه يف خمتلف املراحل واجب * 

  . على الدولة بقدر وسعها وإمكاناا
العلوم الدينية أساسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي بفروعه، * 

  . ة مادة أساسية يف مجيع سنوات التعليم العايلوالثقافة اإلسالمي
الثقة الكاملة مبقومات األمة اإلسالمية، وأا خري أمة أخرجت للناس، واإلميان * 

«bÎ) ÿ¾ÍnÉã¨  {: بوحدا على اختالف أجناسها وألواا وتباين ديارها yd öNä3çF ¨Bé& Zp̈Bé& ZoyâÏmºur O$ tR r&ur 

öNà6 ö/uë Âcrßâç7 ôã $$ sù ÇÒËÈ { )1 (.   

  . التضامن اإلسالمي يف سبيل مجع كلمة املسلمني وتعاوم ودرء األخطار عنهم* 

                                                
  . 92: األنبياء) 1(
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شخصية اململكة العربية السعودية متميزة مبا خصها اهللا به من حراسة مقدسات * 
ذها اإلسالم عقيدة وعبادة وشريعة ودستور اإلسالم، وحفاظها على مهبط الوحي، واختا

  . حياة، واستشعار مسؤوليتها العظيمة يف قيادة البشرية، وهدايتها إىل اخلري
الدعوة إىل اإلسالم يف مشارق األرض ومغارا باحلكمة واملوعظة احلسنة من * 

لنور، واجبات الدولة واألفراد؛ وذلك هداية للعاملني، وإخراجا هلم من الظلمات إىل ا
  . وارتفاعا بالبشر يف جمال العقيدة إىل مستوى الفكر اإلسالمي

   : غاية التعليم-ج 
فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامال، وغرس العقيدة اإلسالمية، ونشرها، : غاية التعليم

وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية، وباملثل العليا، وإكسابه املعارف واملهارات 
وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة، وتطوير اتمع اقتصاديا، واجتماعيا وثقافيا، املختلفة، 

  . ويئة الفرد، ليكون عضوا نافعا يف بناء جمتمعه
  :  وهذه بعض أهداف التعليم: أهداف التعليم-د

تنميه روح الوالء لشريعة اإلسالم، وذلك بالرباءة من كل نظام أو مبدأ خيالف هذه * 
  . ة، واستقامة األعمال والتصرفات وفق أحكامها العامة الشاملةالشريع
 بصيانتهما، ورعاية - صلى اهللا عليه وسلم-النصيحة لكتاب اهللا وسنة رسوله* 

  . حفظهما، وتعهد علومهما، والعمل مبا جاء فيهما
: حتقيق اخللق القرآين يف املسلم، والتأكيد على الضوابط اخللقية الستعمال املعرفة* 

  . )1( } إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق {

تشجع وتنمية روح البحث والتفكري العلميني، وتقوية القدرة على املشاهدة * 
والتأمل، وتبصري الطالب بآيات اهللا يف الكون وما فيه وإدراك حكمة اهللا يف خلقه؟ 

ضطالع بأداء رسالته يف بناء احلياة االجتماعية، وتوجيهها توجيها لتمكني الفرد من اال

                                                
  ). 2/381(أمحد ) 1(
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  . سليما
   : السياسة اإلعالمية-3
تنبثق من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة : "  نص التمهيد هلذه السياسة على أا-أ

  ". وشريعة 
لفكري ودف إىل ترسيخ اإلميان باهللا عز وجل يف نفوس الناس، والنهوض باملستوى ا

  . واحلضاري والوجداين للمواطنني، وإىل معاجلة املشكالت االجتماعية وغريها
  . وإىل تعميق مفهوم الطاعة هللا ولرسوله وألويل األمر

  . واحلض على احترام النظام وتنفيذه عن قناعة
يلتزم اإلعالم السعودي : "  على أن- من السياسة اإلعالمية- تنص املادة األوىل -ب
 يف كل ما يصدر عنه، وحيافظ على عقيدة سلف هذه األمة، ويستبعد من وسائله باإلسالم

  ". مجيعها كل ما يناقض شريعة اهللا اليت شرعها للناس
يؤكد اإلعالم السعودي على أن الدعوة "  وتنص املادة الثانية والعشرون على أن -ج 

رض ومن عليها؟ ولذلك فهو إىل اهللا بني املسلمني وغريهم قائمة دائمة إىل أن يرث اهللا األ
يقوم بنصيبه يف أداء هذا الواجب اجلليل سالكا يف دعوته إىل اهللا سبيل احلكمة واملوعظة 
  ". احلسنة، معتمدا على خماطبة الفكر، ومبتعدا عن كل ما من شأنه أن يثري حفائظ اآلخرين

* * *  
  : ال الثالثة من جهة وإمنا وقع االختيار على األمث- غري هذه-ويف البالد أنظمة شىت

  . أن اإلعالم ترمجان مقومات األمة، واملعرب عن وجهتها وقضاياها ومصاحلها* 
  . وأن القضاء ميزان العدالة، ومطبق األحكام على الواقع* 
  . وأن التعليم باين اإلنسان* 

   :احملافظة على األجماد
 هي ذاا قصة -اقع يف التاريخ والو-قصة ازام املسلمني، وانكسارهم، وتراجعهم
  . التفريط يف اد، وتضييع ما يف اليد، غفلة أو ضعفا
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لقد صنع األولون أجمادا عظيمة، فخلف من بعدهم خلف عجزوا عن احلفاظ على ما 
  . تركه األولون، سواء كان ما تركه األولون أرضا، أم مهابة، أم وحدة

ة، وجعلوه لغة العلم، نشر األسالف األماجد اللسان العريب يف كل ناحي: مثال
  . والسوق، والدولة، والسفارة، بل لغة الصناعة واالبتكار يف بالد عديدة

" وكان احلد األدىن من االلتزام باحملافظة على األجماد يتطلب بذل جهد واع وصادق 
  . لتثبيت خطوط االنتشار على ما وجدوها عليه

  فهل حتقق هذا؟ 
 أن الذراري مل تستطع احملافظة على احلد األدىن، مما إن احنسار رقعة اللغة العربية يؤكد

  . يدل على أن القوم قد أسرفوا على أنفسهم يف التفريط والتضييع
  . يف جانب اإلجياب جند منوذجا مترعا مبعاين الوفاء لألجماد

أسس الدولة، وأقام الوحدة، :  جمدا عظيما- رمحه اهللا-لقد بىن امللك عبد العزيز 
  . احتراما ووزنا دوليني إىل غري ذلك من األجماد اليت ليس هذا مقام حصرهاوأكسب بالده 

  . فجاء بنوه، فحافظوا على األجماد بأمانة وعزم ومهة ومشوخ
  . وهذا وفاء كرمي لوالد كثري العطاء، متتابع اإلجناز، موفور األجماد

  . اهدوا من أجلهإن من الرب باآلباء املؤسسني احملافظةَ على ما كافحوا فئ سبيله، وج
   :اإلضافة والتعميق

البلد الذي ال تكثر فيه األعمال، وال يضاف إليه جديد يف جمال اإلدارة والتنظيم 
واملؤسسات، وال يتخذ من األساس املتني قاعدة النطالق موصول الركض حنو الغايات 

  . العظيمة، الوطن الذي ال يفعل هذا يضمر أميا ضمور
:  احلقيقة التالية، وهي- بوضوح- العارف بنبض تقدمها يدركوالدارس لتطور البالد،

  . أن الوحدة اليت أقامها امللك عبد العزيز قد ازدادت عمقًا وتنوعا وازدهارا
التعليم، فإذا التعليم اليوم سبع جامعات عمالقة، " نواة " وضع امللك عبد العزيز 

ملعاهد، وألوف املدارس، وماليني ورئاسة عامة وكبرية لتعليم البنات، وعشرات الكليات وا
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  . من الطالب والطالبات
ووضع نواة الزراعة، فإذا الزراعة اليوم اكتفاء ذايت من القمح واخلضراوات، ومن 

  . املصنوعات الزراعية، بل تصدير للفائض من ذلك كله
ووضع أسس األمن، فإذا األمن اليوم أجهزة متطورة، وطاقة بشرية متعلمة ومدربة 

 قادرة على توطيد األمن، على الرغم من التعقيد الذي حصل يف احلياة، وعلى وكثيفة
  . الرغم من االنفتاح، والتدفق البشري الغادي والرائح

ووضع قواعد سياسة بناء جيش قوي، فإذا بالقوات املسلحة السعودية اليوم قوة 
  . ضاربة حترس السلم، وتردع العدوان

فإذا باحلرس اليوم أكرب املؤسسات العسكرية ووضع قواعد بناء احلرس الوطين، 
  . واحلضارية اليت تسهم يف بناء اتمع ومحايته

ووضع مبادئ السياسة اخلارجية، فإذا الوزن اخلارجي للمملكة اليوم ملء السمع 
والبصر، وموضع التقدير والثقة واملهابة يف الوطن العريب، والعامل ا إلسالمي واحمليط 

  . الدويل
 فإذا التوسعة اليوم، - توسعة وصيانة-امللك عبد العزيز باحلرمني الشريفنيواعتىن 

تفوق التوسعات اليت حدثت، يف التاريخ اإلسالمي كله بعشرات املرات، وإذا الطرق 
  . واألنفاق واجلسور يف املشاعر جتعل أداء املناسك ميسرا ومرحيا
ر املسافة بني جدة واملدينة املنورة، كان امللك عبد العزيز يتمىن أن يعبد الطريق، وختتص

  . فإذا الطريق السريع حيقق األمنية يف زمن وجيز
   :خرجيو مدرسته

وهؤالء الذين وسعوا، وعمقوا، وأضافوا هم خرجيو مدرسته، وهم بنوه األوفياء 
  . األمناء األقوياء

لة كان امللك عبد العزيز مدرسة متميزة يف الفكر والسياسة، وإدارة شؤون الدو
  . واتمع
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 أن يفرد - وهو يكافح يف أكثر من جبهة ويؤسس ويبين-وكان يعلم أنه يتعني عليه
جهدا ووقتا ينفقهما يف تربية تالميذه وطالب مدرسته حيث ستؤول مقاليد احلكم إىل 

  . هؤالء اخلرجيني
  .  هم الرجال- بعد عون اهللا-وكان يعلم أن أقوى الضمانات

  . ، ويدربومن مث طفق يريب، ويعلم
  .  يف ذلك- طيب اهللا ثراه-وقد جنح

  . احلزم املقترن بالرمحة: فقد تعلم بنوه منه
  . مبدأ دع األفعال تتكلم: وتعلموا منه
  . الروية والسكينة والثبات يف أصعب الظروف: وتعلموا منه
أن العز كل العز يف محاية عقيدة التوحيد، وإقامة شريعة اإلسالم، : وتعلموا منه

  . حدة وخدمة املقدساتوالو
 العقيدة -أن ال مساومة وال تفريط، وال تساهل يف أصول املنهج: وتعلموا منه
  .  وما يرتبط بذلك من مبادئ وقضايا ومواقف-والشريعة والوحدة
  . رعاية مصاحل األمة مبحبة، وحنو، ودأب: وتعلموا منه
  . سداد الرأي، وحكمة القرار: وتعلموا منه
  . صلة املباشرة باملواطننيال: وتعلموا منه

وبنوه األوفياء، تالميذه األوائل هم هم حاملو املنهج وحراسه بصرامة، وهم هم 
  . جمددو النظام مبرونة

  . ومن هنا، فإن خرجيي مدرسته هم أعظم آثاره وإجنازاته
   :يف العامل اإلسالمي

  . للنهج املطرد، أثر مطرد يف العامل اإلسالمي
سالمية، اليت نشأت بعد ضة امللك عبد العزيز، تأثرت بتجربة فحركات اإلصالح اإل

امللك عبد العزيز على هذا النحو أو ذاك، فقد رأت يف هذا الزعيم املصلح قدوة يف التفكري 
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  . والسلوك والعمل
فامللك عبد العزيز داعية للتوحيد، ومقيم للشريعة، وبان للوحدة، وهذا ما يتطلع إليه 

  . لصادقون املستنريون يف العامل اإلسالميالدعاة املفكرون ا
  . كان امللك عبد العزيز قدوم يف ذلك

  . وقدوم، وهم يقاومون حماوالت التغريب
  . فصل الدين عن الدولة: وقدوم، وهم يناضلون ضد الفكرة اخلطرية الغازية، وهي

، وإقامة  يتخذ الدعاة إىل تطبيق الشريعة- وإىل يوم الناس هذا-ومنذ ذلك احلني
أحكامها من اململكة العربية السعودية إسنادا واقعيا يسندون به دعوم، ودليال عمليا 

 يف الوقت -يدللون به على أنه من املستطاع قيام حكم إسالمي حيكم مبا أنزل اهللا، ويأخذ
 بكل أسباب التقدم العلمي والزراعي والصناعي واالقتصادي، واالجتماعي، -نفسه

  . والعمراين
وهلذه األسباب، ولقيام اململكة على خدمة احلرمني الشريفني ورعاية احلجاج والعمار 

 إىل اململكة نظرة - يف كل مكان-والزوار بإخاء إسالمي عميق وصدوق، ينظر املسلمون
  . توقري وإعزاز

 وقد عزز التوقري واإلعزاز روح التعاون الرتيه املتجرد الفعال الذي حيكم عالقة اململكة
  . بالعامل اإلسالمي

التعاون : فعلى املستوى الرمسي الثنائي متد اململكة يدها بالتعاون إىل كل دولة إسالمية
  . العلمي والثقايف واالقتصادي والسياسي

وعلى املستوى اجلماعي ضت اململكة بالدعوة إىل التضامن اإلسالمي، وبذلت من 
المي من حتقيق مقاصد عظيمة يف خمتلف ذات نفسها وإمكاناا ما مكَّن التضامن اإلس

  . امليادين
وال تفتأ اململكة تتعهد املؤسسات املنبثقة من التضامن اإلسالمي بالدعم واإلسناد 

  . واإلمناء والترسيخ
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وعلى مستوى املؤسسات واجلمعيات الشعبية تقوم اململكة مبا ميليه عليهما واجبها 
  . ريا، ودعما باإلمكاناتتعاونا فك: اإلسالمي جتاه هذه املؤسسات

وتفتح اململكة جامعاا الستقبال أبناء العامل اإلسالمي الذين يفدون إليها، لطلب 
  . العلم، فتقدم هلم العلم، وتوفر هلم مناخه املادي والنفسي املناسب

ويف ساعات الرخاء، وحلظات الشدة ظلت اململكة واحة تستقبل العقول املفكرة، 
ل، ومناخ اهلدوء واالستقرار، مما جعل هذه العقول تؤثر اإلقامة يف ويئ هلا سبل العم

اململكة على الذهاب إىل بالد الغرب اليت تسترتف الطاقات املبدعة املنتجة يف العامل 
  . اإلسالمي



  منهج امللك عبد العزيز 

  86

  اخلالصة 
هكذا رأينا احلقائق الكربى الثالث يف تاريخ امللك عبد العزيز، ويف مسرية دولته 

 اليت أسسها باسم اهللا، ووثق بنياا بالدعاء واجلهد - العربية السعودية اململكة-العظيمة
والكدح والتوكل، مث أودعها أيديا أمينة وفية قوية أضافت إىل البنيان ما يعززه، ويرقيه، 

  . ويكمله
  :  هي- يف العرض السابق، والتحليل السالف-واحلقائق الكربى الثالث اليت رأيناها

  .  أصول املنهج-1
  .  املدرسة السياسية املتميزة املنبثقة من املنهج-2
  .  النهج املطرود ذو النظام املتجدد-3

وما كان املراد من إنعام الفكر، وتفصيل القول يف هذه احلقائق تسلية، وال ترفا 
  . فكريا، وال متعة ذهنية ال تتعدى دائرة التأمل

ب أو من بعد، دون أن يكون وما كانت الغاية وصفا يصور احلقائق واملواقف من قر
  . فيه ما يدعو إىل استيعاا ومتثلها

وما كان الباعث على إعداد هذا البحث إخبارا مباض، أو سردا لقصة تطوى صفحتها 
  . بعده من غري استبصار ثَم، وال فعل، وال اقتداء

فحقائق اإلسالم أعز من أن توضع يف هذا اإلطار املنفي .  
زيز، وكفاحه، وبناؤه أكرم من أن تكون هذه هي الغاية من وجهاد امللك عبد الع
  . االتصال به من جديد

واملخاطبون ذه احلقائق والوقائع أكثر وعيا وجدا من أن خياطبوا على حنو ال يتناسب 
  . مع وعيهم، وال مع ما يعتمل يف عزائمهم من قدرة على االقتداء والتطبيق

نافع، هو أن تقتدي ا األجيال، وأن يكون هذا إن خري موقف جتاه هذه احلقائق وامل
  : االقتداء
 املواطنون، مهما تباينت مستويام - يف إمجاع عظيم-منهجا فكريا، يلتقي عليه* 
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  . الثقافية، واختلفت مواقعهم العملية
إن كثريا من األمم يبتغي الوحدة الفكرية باعتبارها أقوى ضمان للوحدة اجلغرافية 

  . جتماعية، ولكن حيول بينهم وبني مبتغاهم أم ال ميلكون األصل اجلامعوالسياسية واال
 ووجود األصل هاد إىل ما -بيد أن األصل اجلامع متحقق يف بالدنا وهللا احلمد واملنة

  . ينبغي أن يكون
قاعدة لالجتهاد يف حتقيق املصلحة العامة، فاالجتهاد اإلداري والثقايف واألديب * 

  . عي مكفول ومنضبط ونافع مادام ملتزما بتلك احلقائقوالعلمي واالجتما
وهذه احلقائق أوسع مدى، وأغىن مضمونا، وأصدق باعثا، وأشرف غاية، وأضبط 
مفهوما من اإلطار الدستوري الذي يدندن حوله املدندنون، والذي ما زال الناس يتفلتون 

  . منه، وينأون عنه؛ لعدم ثقتهم به، أو لعقمه، أو لفوضويته
دليل عمل يهدي األداء التربوي والعلمي واإلعالمي والنشاط االجتماعي والسياسي * 
  . واألمين

 أن تكون جتربته الناجحة، - رمحه اهللا-ومن الوفاء للرائد املصلح، امللك عبد العزيز 
  . ومنوذجه الصاحل دليل عمل اليوم والغد

* * *  
  : القيادة واملناخ

لنشاط واإلبداع وااللتزام ال تزال تتكامل حىت من فضل اهللا أن مقومات العمل وا
  . كونت املناخ

 إىل منشط واقعي لإلرادات - من الناحية العملية-إن احلفز إىل األخذ بالعزائم حيتاج
  . واهلمم

السبق، واملبادأة، واالبتدار، وهذه مجيعا، عناصر تنشيط : ومن خصائص القيادة
  . عملية

 - يف هذا الطريق، فاختذت من التجربة والنموذجوقد ابتدرت قيادة البالد املشي 



  منهج امللك عبد العزيز 

  88

  .  دليل عمل-بأصوهلما ومقتضامها
لنستمع إىل قائد األمة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود، 

  : وهو يقول
إن اإلسالم دين خياطب العقل، ويناهض التخلف يف شىت صوره وأشكاله، ويشجع * "

جزات العصر، وحيض على متابعتها، كما أن اإلسالم، وهو حرية الفكر، ويستوعب من
يضع قواعد السلوك اإلنساين فإنه ينظم العالقات االجتماعية والدولية على أساس من 

$!  { :Uالرمحة، حيث يقول اهللا  tBur öÅ» oYù=yô öë r& ûwÎ) ZptHôqyë öúüÏJ n=» yè ù=Ïj9 ÇÊÉÐÈ { )1( .  

لقد تطورت العالقات اإلنسانية، ولكن الفكر اإلنساين قد قصر عن استقصاء آالم 
اإلنسانية، وعن حتقيق آماهلا يف الرخاء والسالم، فأصبح ذلك الرفيق األعلى إال بعد أن أمت 
ة اهللا علينا نعمته سبحانه وتعاىل بكمال دينه الذي ارتضاه لنا، وكانت الشريعة اإلسالمي

هي الثروة احلقيقية الكربى يف العامل اإلسالمي، حفظت عليه ذاتيته يف أحلك الظروف اليت 
   .) 2(" كان يعاين فيها من اهلجمات الشرسة على تراثه وحضارته وإنسانيته

 شأن األمة مبا حيقق - حفظه اهللا -ويف اجلانب العلمي يدير خادم احلرمني الشريفني 
  .  يف كنف األصول واملقاصد الثابتةهلا أعظم املنافع واملصاحل

صاحب السمو : وقد أعانه اهللا برجل حفيظ على املنهج، حريص على مصاحل األمة
  . امللكي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، وفقه اهللا

وشد أزره بنائبه الثاين صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود، 
  . أعانه اهللا
مد هللا الذي أنعم باملنهج، وقيض القيادة الوفية األمينة، وهيأ املناخ احلافز إىل واحل

  . العمل الصاحل
لقد حافظ أبناء امللك عبد العزيز، وخلفاؤه على املنهج، ألم تربوا يف ظله، وحتملوا 

                                                
  . 107: األنبياء) 1(
  . 132ص" فهد بن عبد العزيز، ومسرية دولة " كتاب ) 2(
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األمانة مبوجبه، ونذروا أنفسهم حلمايته، ووضعوا بالدهم وشعبهم يف مصاف الدول 
  .  املتقدمةوالشعوب

 وإن كان واقعا عمليا لقادة اململكة واملسؤولني فيها، ميارسونه منطلقني من -واملنهج 
 - وينفذونه يف خمتلف مؤسسات الدولة وأجهزا rكتاب رم، وسنة رسوهلم حممد 

فقد رأت القيادة، واستحسن نظرها إبراز ذلك، وإصداره يف نظام أساسي للحكم، ونظام 
ونظام املناطق، أنظمة رئيسية مستندة إىل الكتاب والسنة، دستور اململكة جملس الشورى، 

  . وهاديها إىل الطريق املستقيم
 -  أيده اهللا -لقد أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود 
  . هذه األنظمة، وصدرها بكلمة جامعة، تبني منطلقها وغايتها، وما دف إليه

لك كله مبنهج امللك عبد العزيز رمحه اهللا الذي متسك به، وأخذ به يف والرتباط ذ
توحيد هذه اململكة، وبنائها، رئي من املناسب أن توضع نصوص هذه األنظمة يف اية 
هذا املبحث؛ إذ مل تكن صدرت وقت عقد املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز؛ 

ا هلا من أمهية عظيمة، ومكانة جليلة تستحق املزيد لتكون حتت نظر الباحثني والدارسني؛ مل
من الدراسة والبحث؛ ألا متثل النظام اإلسالمي يف احلكم، والقضاء وإدارة شؤون 

  . الدولة
إا ليست نظريات يتحدث عنها الناس، ولكنها حقائق ماثلة عاشتها اململكة العربية 

اهللا قائمة على أساسها، وفية هلا السعودية يف ماضيها، وتعيشها حاضرا، وستظل بإذن 
  . وألصوهلا

  . كما رئي مناسبة وضع نظام جملس الوزراء املعدل والصادر بعد هذه األنظمة الثالثة
  . واحلمد هللا كما ينبغي جلالله وعظيم سلطانه
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  املالحق 
  البيان اخلتامي ألعمال املؤمتر العاملي 

  عن تاريخ امللك عبد العزيز 
املني، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا، وعلى آله احلمد هللا رب الع

  . وصحبه أمجعني
بفضل اهللا وعونه وتوفيقه، انعقد يف رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز بن 

 ديسمرب 5 -1 -ه1456 ربيع األول 23 -19يف الفترة من عبد الرمحن آل سعود، 
  . م1985

  : رعاية جاللة امللك فهد بن عبد العزيز للمؤمتر
افتتح املؤمتر، ورعاه صاحب اجلاللة امللك فهد بن عبد العزيز بكلمة ضافية حيا فيها 

زيز رمحه اهللا ن، وأشار فيها إىل املنهج املوضوعي الذي يقف من تاريخ امللك عبد العياملؤمتر
 موقف احلياد العلمي الذي ال حيتاج إىل إضافة، أو تزيني، موضحا أنه ال يتحدث إىل -

املؤمترين من منطلق عاطفي تؤثر فيه عالقة األبوة، أو يوحي به أي نوع من أنواع االنفعال 
العابر، بل يتحدث يف مؤمتر علمي، ومن منطلق تارخيي جمرد يتأثر فقط بالوقائع كما 

عت، وباألفعال كما حدثت، وباحلقائق اردة كما شوهدت، وهذا هو األساس الذي وق
جيب أن يبين عليه تدوين التاريخ، ألنه أمانة تنتقل من عصر إىل عصر، ومن جيل إىل 

  . جيل، ومن إنسان إىل آخر
وإن أعضاء املؤمتر إذ يزجون أصدق الشكر وأعمقه وأمساه إىل جاللة امللك فهد بن 

نصا فكريا وسياسيا موضوعيا يأخذ "عزيز على رعايته هلذا املؤمتر، ليعدون كلمته عبد ال
مكانه الرفيع بني األحباث، والدراسات اليت تناولت تاريخ امللك عبد العزيز بالوصف 

  . والتحلل، والتقومي والنظرة احليادية العادلة
رائدا ملسرية اإلصالح والنهضة وإن أعضاء املؤمتر ليبتهلون إىل اهللا تعاىل بأن حيفظ جاللته 
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 امللك عبد العزيز، كما يبتهلون إىل اهللا أن - يف التاريخ العريب احلديث-واحلضارة اليت استأنفها
  .  العزيزحيفظ ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عبد

  : اإلعداد والتنظيم
واإلمكانات الرائعة اليت مكنته من  املشاعر النبيلة، - بوفاء وإعجاب-يقدر املؤمتر

تعريف أعماله، وبلوغ أهدافه، من خالل التنظيم الدقيق، واإلعداد اجليد، وحييي املؤمتر 
املشاركني الذين أعدوا حبوثا رفيعة املستوى، عظيمة القيمة، والذين أثروا هذه البحوث 

  . باملناقشة واحملاورة واملشاورة
لمية والتارخيية اليت يتحلى ا احتاد املؤرخني العرب، واليت ويثين املؤمتر على اليقظة الع

حفزته إىل ابتدار فكرة إقامة مؤمتر عاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز، ويعرب املؤمتر عن 
امتنانه اجلم جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اليت ضت بعمل تارخيي هو األول من 

العزيز، واليت أعدت ونظمت وأحسنت اإلعداد والتنظيم، نوعه يف جمال تاريخ امللك عبد 
وخيص باالمتنان والتقدير مديرها معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي الذي كان 

إدارة وتوجيها، ومتابعة دائمة، وتعاونا مسحا كرميا، :  فضل جناح املؤمتر- بعد اهللا-له
يت بذلتها جلنة املؤمتر التحضريية، وقدمتها أمانته ويبدي اعتزازه باجلهود الصادقة والنشطة ال

  . العامة
اليت عرضت "ويشكر املؤمتر جامعة امللك سعود اليت نظمت معرضا عن املؤلفات 

لتاريخ امللك عبد العزيز، ويشكر دارة امللك عبد العزيز اليت أقامت معرضا عن آثار امللك 
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف عبد العزيز اخلاصة، وكافة اجلهات املتعاونة مع

  . التحضري للمؤمتر، واإلعداد له على هذا النحو احلضاري اجليد
  : اجلهود املواكبة والنشاطات املرافقة

وينوه املؤمتر باجلهود املواكبة له واملرافقة لنشاطه، فقد سعد املشاركون فيه بتيسري أداء 
  . سجد النبويالعمرة هلم، وبتمكينهم من زيارة امل

وحظوا مبهرجان الفروسية الذي نظمه نادي الفروسة على كأس املؤمتر حتت رعاية 
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صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز ويل العهد ونائب رئيس جملس 
  . الوزراء، ورئيس احلرس الوطين، ورئيس نادي الفروسية
الع املباشر على معامل النهضة كما حظوا بالربنامج احلافل الذي يسر هلم االط

  . احلضارية يف اململكة
وسروا باإلصدارات اإلعالمية الرصينة اليت ختدم أهداف املؤمتر، كما استفادوا من 

  . احملاضرات والندوات اليت عقدت يف ظل املؤمتر، فأنشأت مناخا فكريا مالئما وممتعا
اقية اليت صورت ا وسائل اإلعالم  اخلدمة اإلعالمية الر- بتقدير عميق-وحلظ املؤمتر

  . املقروءة واملرئية، واملسموعة وقائعه وأعماله
  : عاملية املؤمتر وتعدد آفاقه

اململكة :  دولة هي28 مائة وسبعون عاملا وباحثا، ومفكرا من 170شارك يف املؤمتر 
 -سوريا  و- وقطر - واملغرب - واإلمارات العربية املتحدة - ومصر -العربية السعودية 

 -  وفلسطني - والسودان - والبحرين - وتونس - والكويت - والعراق-واألردن 
 - وفرنسا وسويسرا - وتركيا والواليات املتحدة األمريكية - وبنجالديش -وباكستان 
 - واهلند - وإسبانيا - واليونان - وإيطاليا - وأملانيا الغربية - وهولندا -وبريطانيا 

  . والنمسا-رتويال  وف-والصني الوطنية 
وناقش املؤمتر أكثر من مخسني حبثا، اتسع مداها، وتنوعت موضوعاا وفق اتساع 

  . تاريخ امللك عبد العزيز، وتنوع موضوعاته، وتعدد جوانبه
  : فقد عرضت هذه البحوث للقضايا واملوضوعات وااالت التالية

  : يف اال الوطين: أوال
 -  وتأسيس دولة عصرية على أساس اإلسالم -التعليمية  والنهضة -النهضة القضائية 

 ونشر الثقافة، وإحياء تراث -وإعمار احلرمني الشريفني وخدمتها، والعناية بشؤون احلج 
السلف الصاحل بالتحقيق والطبع والتوزيع ووضع أسس النهضة اإلعالمية، وقواعد 

 وتوحيد البالد -اسة األمنية االتصاالت احلديثة واملنهج القومي يف الفكر والعمل والسي
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 - وتوطني البدو، وبسط العمران - والتنظيم العسكري -وتطوير اإلدارة وتنظيمها 
 وفكر امللك - وإرساء قواعد السياسة املالية، والنهضة الزراعية -ومعامل التغري االجتماعي 

  .  وصفات امللك عبد العزيز ومواهبه-عبد العزيز السياسي 
  : اسة اخلارجيةيف السي: ثانيا

مبادئ امللك عبد العزيز وثوابته يف السياسة اخلارجية واملكانة اليت اكتسبتها البالد يف 
 وعالقاته بالعامل العريب - وسياسة امللك عبد العزيز اخلليجية -ضوء هذه املبادئ والثوابت 

 وعالقاته -  وعالقاته بالعامل اإلسالمي-ومكانة القضية الفلسطينية يف سياسته اخلارجية 
  .  وعالقاته الدولية بعامة-مع أوربا والواليات املتحدة األمريكية 

  : املناقشات واملداوالت
  . كانت هذه القضايا واملوضوعات حمور مداوالت املؤمتر، ومناط مناقشاته وحواراته

فقد نشطت اللجان املختصة نشاطا جادا متصال يف مناقشة البحوث والدراسات، على 
  .  أيام متواليةمدى مخسة

 عظيم ارتياحه للمناخ العلمي احلر اهلادئ الذي - بغبطة واحترام -ويسجل املؤمتر 
اتسمت به املناقشات، وللمستوى الرفيع الذي توخاه الباحثون يف العرض والتقدمي، وحتراه 

  . املناقشون يف التحليل والتقومي، مما جعل احلوار رافدا يضيف اجلديد إىل البحوث
  :  التحقيق التارخييخالصة

  . إن املؤمتر يعترب أعماله كافة مبثابة حتقيق علمي تارخيي مجاعي لتاريخ امللك عبد العزيز
 إىل - من خالل البحوث املقدمة، واملناقشات اليت دارت حوهلا-لقد انتهى املؤمتر

   .]خالصة التحقيق العلمي يف تاريخ امللك عبد العزيز [خالصة تارخيية أطلق عليها 
  : ويسر املؤمتر أن يسجل هذه اخلالصة يف الفقرات التالية

 هو صوت -يف أوائل القرن الرابع عشر اهلجري دوى يف جزيرة العرب صوت قوي
 ملؤه الثقة باهللا، والغرية على حرماته، واإلحساس العظيم واملسؤول -امللك عبد العزيز 

  . موم األمة وقضاياها ومصاحلها
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القوي، الواثق باهللا، ونادى بالكفاح واإلصالح، التف حوله ومنذ أن رفع صوته 
رجال خملصون للمبادئ، وقرروا السري معه يف الكفاح املضين من أجل نصرة العقيدة، 

  . وبناء الوطن
وما هي إال فترة وجيزة استبانت فيها األمة النصح بكرة حىت التفت األمة كلها حول 

  . امللك عبد العزيز
العزيز رائدا صدوقا، وناصحا أمينا؟ إذ قاد أمته املستجيبة لندائه يف وكان امللك عبد 

ضوء منهج شديد الوضوح، قضى بتركيز اجلهد وتكثيفه على األسس، ويف مقدمتها 
التمكني لعقيدة التوحيد، وشريعة اإلسالم، وتوفري األمن واالستقرار، وحتقيق الوحدة، 

  . واالستغراق يف البناء
 العزيز، ويف ظل االهتداء ذه األسس، وجتاوب األمة، وتفاعلها مع وبقيادة امللك عبد

القيادة واألسس، حتققت إجنازات قلما تتحقق ألمة يف مثل هذا الزمن القصري، وذه 
  . اإلمكانات احملدودة، ويف إطار ظروف حملية وإقليمية وعاملية عسرية

االستقراء الكامل لتاريخ امللك واملؤمتر إذ يعلن أنه قد وقف على هذه احلقيقة بوسيلة 
 أنه رآها رأي العني ماثلة يف هذه النهضة احلاضرة - يف الوقت نفسه-عبد العزيز، ليعلن

اليت تعيشها اململكة العربية السعودية واليت هي امتداد يف الزمان واملكان والنظام والقيادة 
  . لتاريخ امللك عبد العزيز

 ليستشعر -ة املوجزة الجتاهات البحوث ومقاصدها وهو يقدم هذه اخلالص-إن املؤمتر
مسؤوليته القاضية بتسجيل رؤيته احلضارية، وشهادته التارخيية يف إعالن علمي تارخيي 

إعالن املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز : " مستقل يعرف من اآلن فصاعدا باسم
  ". عظيم والرائد ال..  التاريخ الناصع-بن عبد الرمحن آل سعود 
  : املقترحات والتوصيات

 يرى أن يف هذه البحوث - وقد تدارس البحوث، وتداوهلا، وحتاور فيها-إن املؤمتر
من القيمة العلمية، واحلوافز العملية، واملنازع التطبيقية، ما هو حقيق بالتوظيف واالستثمار 
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ين اململكة، والعرب يف جمال خدمة تاريخ امللك عبد العزيز، ويف حقل الصاحل العام ملواط
  . واملسلمني، والناس مجيعا

 من رعاية كرمية - منذ البدء-فقد تبني للمؤمتر من خالل هذه البحوث، ومما اكتنفه
  : افتتحت املؤمتر بإجناز حافز إىل العمل، مغر بالعطاء

أن امللك عبد العزيز بىن دولة عصرية على أساس اإلسالم، استقبلها املسلمون، وعامة 
هم بالتقدير واإلعزاز واحلب، وأن اإلعزاز واحلب قد عظما حني تعهد امللك عبد زعمائ

  . العزيز احلرمني الشريفني مبا يليق ما من رعاية وخدمة
وأن جاللة امللك فهد بن عبد العزيز أمر بالعمل املناسب يف الوقت املناسب، إذ أمر 

مية تكرميا هلذا الرجل العظيم مؤسسة امللك عبد العزيز اإلسال" بإنشاء مؤسسة مسماها 
  . بعمل صاحل ال ينقطع أبدا بإذن اهللا

وأن تاريخ امللك عبد العزيز من الثراء والتنوع واالمتداد حبيث يتطلب تنظيما علميا 
  . كبريا ومستمرا

وأن ما كتب عن تاريخ امللك عبد العزيز من الكثرة والتفرق حبيث يتطلب وعاء كليا 
  . يضم أجزاءه وتفاصيلهجامعا يلم شوارده، و

وأن امللك عبد العزيز متيز بفكر سياسي أصيل، وثر التجربة، ومتفتح، وعملي وناجح، 
  . وهذه خصائص تقضي تقدميها للدارسني واملختصني يف قنوات تعليمية منتظمة

وأن هذا املؤمتر بداية علمية جيدة ال تبلغ متامها حىت متتد يف املستقبل يف صور عديدة، 
  . ط كثريةوأمنا

وأن البحوث تؤلف يف جمموعها جملدات ضخمة، مما جيعل االطالع عليها أمرا يسريا 
  . على غري املختصني

  . وأن هذا التاريخ خليق بأن يقرأه العرب واملسلمون والعامل أمجع يف كتيبات تثقيفية
وأن امللك عبد العزيز رجل نسجت حياته، ونسج تارخيه من اإلسالم وحضارته 

  . هوتارخي
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وأن امللك عبد العزيز رائد أمين، ورجل سياسة ودولة من طراز فريد، وأن الوفاء 
للمكافحني بشرف ووعي وخربة يف هذه ااالت ينبثق من مسؤولية نفع الناس مبنهجه 

  . األمين والسياسي
وأن من حق األمة كلها أن تقف على حقائق تاريخ امللك عبد العزيز، وتتعرف على 

ته، وأن تطل على هذا كله من نوافذ فنية شىت، بواسطة أقوى وسائل خصائص شخصي
  . اإلعالم تأثريا

وأن امللك عبد العزيز عاش لألمة كلها، ومن حقه على املختصني واملهتمني أن يوفوا 
  . مبا له عليهم من تعريف بتارخيه وضته على نطاق عاملي
 صاحلة راشدة تصلح دليال لكل وأن امللك عبد العزيز أقام قاعدة راسخة على دعائم

  . من يؤثر الوحدة، ويأىب الفرقة
وأن تاريخ امللك عبد العزيز متعدد اجلوانب، وال يصح أن يدرس يف نطاق مادة 

  . كالتاريخ، واالجتماع: واحدة
وأن امللك عبد العزيز قد عاجل القضايا املكانية يف املناطق املختلفة بأساليب ووسائل 

  . مق معرفته بواقع بالده، وقيم إسالمة، ومتطلبات عصرهحضارية تدل على ع
،وأن هذا التاريخ جدير بأن يأخذ حظه احلق من برامج الرسائل العلمية يف الدراسات 

  . العليا
وأن حق الناشئني أن يطلعوا عليه، ويتفاعلوا معه بأساليب عرض تتناسب مع 

  . أعمارهم
األعمال وحياا رهينان باملتابعة اجلادة، إن استمرار : وأن منطق املنهج العلمي يقول

  . والدائمة
  . وبناء على ما تقدم، مما استوحاه املؤمتر من البحث والدراسات واملؤشرات العامة

 التنويه الدائم بالنموذج الذي بناه امللك عبد العزيز، وتقدميه -أ: ـيوصى املؤمتر ب
  . مثال حيتذى يف األخذ احلكيم باإلسالم
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الويف بإصالحات امللك عبد العزيز يف احلرمني الشريفني، يف مكة املكرمة، والتنويه 
 توسعة، وإعمارا، وصيانة، وخدمة، وتوظيفا لألمن يف طريقهما - خباصة-واملدينة املنورة

وكنفهما، وأن من الوفاء هلذا الرجل الصاحل املصلح أن يلهج املسلمون مجيعا بالدعاء إىل 
  . اء ما قدم لإلسالم واألمة من جهاد ونفع وإصالح وبراهللا تعاىل بأن يرمحه جز

 مد آفاق مؤسسة امللك عبد العزيز اإلسالمية، إىل جماالت تعليمية، وعلمية، -2
ودعوية، وثقافية، وخريية، واجتماعية، وإغاثية، وحضارية؟ وذلك لكي ينتفع ذه 

  . هة أخرىاملؤسسة مواطنو اململكة من جهة، والعرب واملسلمون مجيعا من ج
 أن جهود امللك عبد العزيز - برباهني ال يرقى إليها شك-إن التحقيق التارخيي أثبت

مل ينتفع ا بنو وطنه وحدهم، وإمنا امتد خريها وبرها ونفعها إىل العرب واملسلمني 
  . وغريهم

 شكرا عميقا كثريا جلاللة امللك فهد بن عبد - بني يدي هذه التوصية-ويقدم املؤمتر
 بأن يبارك يف عمره وعمله، وأن جيعله دوما سباقًا إىل Uيز، مقرونا بالدعاء إىل اهللا العز

  . اخلريات واملكرمات، وأن يثيبه على أمره بإقامة هذه املؤسسة أعظم الثواب
 إصدار موسوعة -أ:  ويوصي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ب-3

إخراج هذا التاريخ يف : لى رأس أعماهلامتخصصة يف تاريخ امللك عبد العزيز، يكون ع
  . جملدات متسلسلة

 إنشاء مكتبة كربى تضم كل ما كتب، وما سيكتب عن تاريخ امللك عبد -ب
  . العزيز، واململكة العربية السعودية

يكون قوامه " معهد امللك عبد العزيز للعلوم السياسية "  إنشاء معهد يسمى -ج
العزيز السياسية يف الفكر والتطبيق خباصة، وتدريس تدريس جتربة امللك عبد : العلمي

  . الفكر السياسي بعامة
عبقريته السياسية، والوقوف على الفكر : فإن أبرز خصائص امللك عبد العزيز هي

السياسي هلذه العبقرية ال يتحقق باهلواية واالنطباع، وإمنا يتحقق بالتعليم املنتظم، مث إن 
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اسية من العظم واالتساع والشمول حبيث ال يستطيع أن ينهض جتربة امللك عبد العزيز السي
  . بتدريسها إال هذا املعهد

 إقامة ندوات وحلقات علمية يف أماكن متعددة من العامل، تكون امتدادا للمؤمتر، -د
  . واستمرارا ملقتضياته ودواعيه ونتائجه، وذلك بالتعاون مع احتاد املؤرخني العرب

صات جيدة لبحوث املؤمتر، يطلع عليه من ال يتمكن من  إصدار سجل ينتظم ملخ-ه
  . قراءة البحوث املطولة

.  إصدار كتيبات موضوعية مستقاة من حبوث املؤمتر، تترجم إىل اللغات العاملية-و
  . املهمة

  .  طباعة حبوث املؤمتر الكاملة، وترمجتها إىل اللغات العاملية املهمة-ز 
كرسي امللك عبد " عات يف العامل يسمى  يف أمهات اجلام- ختصيص كرسي-ح 

يدرس تاريخ امللك عبد العزيز وضته وشخصيته " العزيز للدراسات التارخيية واحلضارية 
  . خباصة، ويدرس التاريخ اإلسالمي والعلوم اإلسالمية

متنح لكل من بذل " جائزة امللك عبد العزيز الدولية "  رصد جائزة دولية تسمى-ط 
  . فعا لألمةجهدا شريفا ونا

 استمرار الصلة باملشاركني يف املؤمتر، وتطويرها حيقق أكرب قدر من التعاون -ي
العلمي والفكري، وذلك عن طريق تزويدهم بكل جديد عن تاريخ امللك عبد العزيز، 
وتلقي كل جديد يف املوضوع منهم، وعن طريق دعوم إىل املشاركة يف احللقات 

  . املتعلقة جبامعة اإلمام" د" على قيامها التوصية والندوات العلمية اليت نصبت
  .  إنتاج فيلم حيكي حياة امللك عبد العزيز، ويروي كفاحه وبطوالته-ك
  :  ويوصي املؤمتر اهليئات العلمية والثقافية واألدبية واإلعالمية باآليت-4
 يف  حث أقسام الدراسات العليا على تشجيع الطالب على حتضري رسائلهم العلمية-أ

  . اجلوانب املختلفة من تاريخ امللك عبد العزيز وضته
 تدريس كل جانب من جوانب تاريخ امللك عبد العزيز، وضته يف إطار -ب
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  . التخصص املناسب
 دراسة منهج امللك عبد العزيز يف إقامة وحدة عربية إسالمية مكينة، دراسة -ج 

  . جرائي يف هذا امليدانتتوخى االنتفاع بربناجمه املبدئي، والزمين، واإل
 تقدمي أسلوب امللك عبد العزيز يف التكامل األمين عن طريق العمران، وتطوير -د

  . وسائل املعيشة، تقدمي ذلك للشعوب والدول اليت تريد ذلك، وتنقصها التجربة
 قيام املؤرخني يف العامل العريب واإلسالمي مبسؤوليتهم حنو تاريخ زعيم عريب بارز، -ه 
ح إسالمي علم، وذلك باالتصال باملؤسسات العلمية والفكرية بتاريخ امللك عبد ومصل

  . العزيز وضته
 قيام األدباء مبسؤوليتهم التخصصية والوظيفية جتاه تاريخ امللك عبد العزيز، وتتمثل -و

 هذه ا ملسؤولية يف توجيه الرواية، واملقالة والشعر، والنص األديب بعامة وجهة تتيح للناشئة
  . التعرف املبكر وامليسر على هذا التاريخ

متابعة توصيات املؤمتر، ونتائجه، وآثاره، :  يوصي املؤمتر بتأليف جلنة مهمتها-5
بالتعريف، والتعزيز، والتذكري، واإلنفاذ، ويرأس هذه اللجنة معايل الدكتور عبد اهللا بن 

مية، ورئيس اللجنة عبد احملسن التركي، مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال
  . التحضريية للمؤمتر

  . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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  إعالن
  املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود 

  والرائد العظيم .. التاريخ الناصع 
فإن العلماء : أما بعد.. احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا

لباحثني واملفكرين الذي شاركوا يف املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد واملؤرخني وا
العزيز، الذي انعقد يف رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، يف مدينة الرياض، 

 املوافق ـ ه1406 ربيع األول عام 23 إىل 19باململكة العربية السعودية يف الفترة من 
   .م1985 ديسمرب عام 5 إىل 1من

وقد توافرت هلم إمكانات التعرف العلمي الواسع والعميق على إجنازات امللك عبد 
الدينية، والتعليمية، والقضائية، : العزيز آل سعود، وأعماله وإصالحاته يف ااالت

  . والسياسية، واالجتماعية، واألمنية، واالقتصادية، واإلعالمية، واإلدارية
املثمر حول أسس هذا التاريخ، ومساراته، وأحداثه، ويأ هلم مناخ التحاور العلمي 

  . وآثاره
إن هؤالء العلماء واملؤرخني والباحثني واملفكرين، وفاء لألمانة العلمية والتارخيية، 
وإنصافا للحقيقة، وجهرا ا، ليؤكدون أن تاريخ امللك عبد العزيز صفحة ناصعة ومضيئة 

  . نساينمن صفحات التاريخ العريب، واإلسالمي، واإل
 احلقائق التالية، املستخلصة من حبوث املؤمتر، - بني يدي هذا التوكيد-وليقدمون

  : الناطقة بشهادة تارخيية منصفة لتاريخ امللك عبد العزيز
أن امللك عبد العزيز ظهر يف فترة شهد التاريخ بأا من أكثر فترات تاريخ : حقيقة

يخ العريب اإلسالمي تدهورا، ومن أصعب اجلزيرة العربية ركودا، ومن أشد حقب التار
  . مراحل التاريخ اإلنساين اضطرابا وقلقا

وقد استطاع امللك عبد العزيز مغالبة هذه الظروف بقوة وإميان، وحسن تدبري يبوئانه 
  . مرتبة عليا يف التاريخ العريب، واإلسالمي، واإلنساين
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ة اململوءة بالصعاب دولة  من خالل تلك احلقب-أن امللك عبد العزيز بىن: وحقيقة
قوية، هي اململكة العربية السعودية، اهتدت باإلسالم، وحققت الوحدة، وأمنت املواطنني 
واملقيمني، وبذلت جهودا ضخمة يف إعمار احلرمني الشريفني، وتيسري أداء املسلمني 

  . شعائرهم، وفتحت أمام البالد والعباد آفاق التجديد الصاحل، والبناء الشامل
أن هذه الدولة امتدت بآثارها البناءة إىل العامل العريب واإلسالمي يف جماالت : قيقةوح
: فكرية، وسياسية، وإصالحية، كما امتدت مبسؤوليتها اإلنسانية إىل احمليط الدويل: عديدة

  . تعاونا نزيها، ومشاركة يف محل مسؤولية املصري اإلنساين
ن احلقائق واألبعاد السياسية، واالجتماعية، أن يف تاريخ امللك عبد العزيز م: وحقيقة

واألمنية واإلصالحية، واحلضارية بوجه عام، ما يهيب بالباحثني، ويدعوهم إىل استخراج 
  . ما يفيد العامل العريب واإلسالمي خباصة، والعامل اإلنساين بعامة من قيمها وخرباا

ذين شاركوا يف املؤمتر العاملي عن فإن العلماء واملؤرخني والباحثني واملفكِّرين ال: هلذا
تاريخ امللك عبد العزيز يقررون أن امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود 
رائد كبري من رواد احلضارة اإلسالمية وقائد بارز من قادة التاريخ اإلسالمي، وينوهون 

  . خذ احلكيم باإلسالمبالنموذج الذي بناه امللك عبد العزيز، ويعتربونه مثال حيتذى يف األ
  . واهللا من وراء القصد

  . ه1406 ربيع األول 23الرياض يف 
  .م1985 ديسمرب 5
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  النظام األساسي للحكم 
  جملس الوزراء نظام 
   جملس الشورى نظام

   املناطق نظام
  كلمة خادم احلرمني الشريفني
  مبناسبة صدور األنظمة اجلديدة

 حفظه اهللا -مللك فهد بن عبد العزيز آل سعود وجه خادم احلرمني الشريفني ا* 
مبناسبة صدور النظام األساسي للحكم، ونظام جملس الشورى، ونظام املناطق إلخوانه 

  : وأبنائه املواطنني الكلمة الكرمية التالية
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى " 

  . آله وصحبه أمجعني
  : أيها األخوة املواطنون

إن اهللا إذا أراد بقوم خريا هداهم إىل اليت هي أقوم، ونعم اهللا علينا كثرية ال حتصى، 
وال شك أن أعظم هذه النعم على اإلطالق هي نعمة اإلسالم، فهو الدين الذي إن متسكنا 

وله عليه به لن نضل أبدا، بل تدي ونسعد، كما أخرب اهللا تعاىل بذلك، وكما أخرب رس
الصالة والسالم، وحقائق التاريخ والواقع خري شاهد على ذلك، فقد سعد املسلمون 

  . بشريعة اإلسالم حني حكموها يف حيام وشؤوم مجيعا
قرنني ونصف على " ويف التاريخ احلديث قامت الدولة السعودية األوىل منذ أكثر من 

اإلمام حممد بن سعود، : ان مهااإلسالم حينما تعاهد على ذلك رجالن صاحلان مصلح
  . والشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهما اهللا

قامت هذه الدولة على منهاج واضح يف السياسة واحلكم والدعوة واالجتماع، هذا 
  . املنهاج هو اإلسالم، عقيدة وشريعة

وبقيام هذه الدولة الصاحلة سعد الناس يف هذه البالد حيث توفر هلم األمن الوطيد 
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  . ماع الكلمة، فعاشوا إخوة متحابني متعاونني بعد طول خوف وفرقةواجت
ولئن كانت العقيدة والشريعة هي األصول الكلية اليت ضت عليها هذه الدولة، فإن 
تطبيق هذه األصول متثل يف التزام املنهج الصحيح يف العقيدة، والفقه، والدعوة، واألمر 

  . ء، ويف العالقة بني احلاكم واحملكومباملعروف، والنهي عن املنكر، ويف القضا
وبذلك كانت الدولة السعودية منوذجا متميزا يف السياسة واحلكم يف التاريخ السياسي 

  . احلديث
ولقد استمر األخذ ذا املنهاج يف املراحل التالية مجيعا، حيث ثبت احلكام املتعاقبون 

ستند هذا الثبات املستمر على على شريعة اإلسالم، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، وي
  : منهج اإلسالم إىل ثالث حقائق، هي

:  ال خيضع للتغيري والتبديل، قال اهللا تعاىلأن أساس املنهج اإلسالمي ثابت: حقيقة
}  $ ¯RÎ) ß ø̀twU $ uZø9 ¨ì tR tç ø.Ïe%!$# $ ¯R Î) ur ¼ çms9 tbqÝàÏÿ» ptm: ÇÒÈ { )1 (.   

«OèO y7¢  {: وجوب الثبات على املنهج: وحقيقة oYù=yè y_ 4ín? tã 7pyèÉÎéü° z̀ ÏiB Ìç øBF{ $# $yg÷è Î7 ¨? $$ sù üwur 

ôì Î7®Ks? uä!#uq÷d r& tûïÏ%©!$# üw tbqßJ n=ôè tÉ ÇÊÑÈ { )2 (.   

  . وفاء حكام هذه الدولة ِإلسالمهم يف شىت الظروف واألحوال: وحقيقة
 يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا، حيث - عقيدة وشريعة-واستمر الوفاء لِإلسالم

بىن اململكة العربية السعودية، ووحدها على ذات النهج، على الرغم من أنه واجه ظروفًا 
الصعوبات اليت واجهته يف أثناء توحيد البالد، فقد حرص تارخيية صعبة، وعلى الرغم من 

امللك عبد العزيز على إنفاذ منهج اإلسالم يف احلكم واتمع، مهما كانت الصعوبات 
  : والتحديات، ويتلخص هذا املنهج يف إقامة اململكة العربية السعودية على الركائز التالية

ن العبادة هللا وحده، ال شريك له،  عقيدة التوحيد اليت جتعل الناس خيلصو:أوال

                                                
  . 9احلجر ) 1(
   .18اجلاثية ) 2(
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  . ويعيشون أعزة مكرمني
 شريعة اإلسالم اليت حتفظ احلقوق والدماء، وتنظم العالقة بني احلاكم واحملكوم، :ثانيا

  . وتضبط التعامل بني أفراد اتمع، وتصون األمن العام
م وظائف حيث إن الدعوة إىل اهللا من أعظ"  محل الدعوة اإلسالمية، ونشرها :ثالثا

  . الدولة اإلسالمية، وأمهها
صحية صاحلة جمردة من املنكرات واالحنرافات، تعني الناس " بيئة عامة"  إجياد :رابعا

  . على االستقامة والصالح، وهذه املهمة منوطة باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر
الجتماعية اإلميانية اليت هي أساس الوحدة السياسية وا" الوحدة "  حتقيق :خامسا
  . واجلغرافية
اليت تيسر حياة الناس " النهضة الشاملة "  األخذ بأسباب التقدم، وحتقيق :سادسا

  . ومعاشهم، وتراعي مصاحلهم يف ضوء هدي اِلإسالم ومقاييسه
اليت أمر اإلسالم ا، ومدح من يأخذها؛ إذ جعلها من " الشورى "  حتقيق :سابعا

  . صفات املؤمنني
 كما - احلرمان الشريفان مطهرين للطائفني والعاكفني والركع السجود أن يظل:ثامنا
 بعيدين عن كل ما حيول دون أداء احلج والعمرة والعبادة على الوجه -أرادمها اهللا

  . الصحيح، وأن تؤدي اململكة هذه املهمة؟ قياما حبق اهللا، وخدمة لألمة اإلسالمية
  .  واملواطنني والدولةالوطن..  الدفاع عن الدين واملقدسات:تاسعا

  . هذه هي األصول الكربى اليت قامت عليها اململكة العربية السعودية
وقد استدعى تطور احلياة احلديثة أن ينبثق عن هذا املنهج أنظمة رئيسية يف عهد امللك 

  . عبد العزيز
  يف- رمحه اهللا-ونظرا لتطور الدولة، وتكاثر واجباا، فقد أصدر امللك عبد العزيز 

 أمره بتأسيس جملس الوزراء والذي يعمل اآلن وفقا لنظامه الصادر يف ـ ه1373عام 
  .  وما طرأ عليه من تعديالتـ ه1373عام 
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  . لقد استمر العمل ذا املنهج حىت يومنا هذا، حبمد اهللا وتوفيقه
فمفهوم " ولذلك مل تعرف اململكة العربية السعودية ما يسمى بالفراغ الدستوري 

 هو أال تكون لدى الدولة مبادئ موجهة، وال - من حيث النص-غ الدستوريالفرا
  . قواعد ملزمة، وال أصول مرجعية يف جمال التشريع، وتنظيم العالقات

إن اململكة العربية السعودية مل تشهد هذه الظاهرة يف تارخيها كله؛ ألنه طوال مسريا 
واضحة يرجع إليها احلكام، حتكم مبوجب مبادئ موجهة، وقواعد ملزمة،؛ وأصول 

والقضاة، والعلماء، وسائر العاملني يف الدولة، وكافة أجهزة الدولة تسري يف الوقت الراهن 
أنظمة منبثقة من شريعة اإلسالم ومضبوطة بضوابطها، ومن هنا فإن إصدارنا اليوم " وفق 

  : لألنظمة التالية
  . النظام األساسي للحكم* 
  . ونظام جملس الشورى* 
  .  ونظام املناطق*

إن هذه األنظمة الثالثة إمنا هي توثيق لشيء قائم، " بصيغ جديدة مل يأت من فراغ 
  . وصياغة ألمر واقع معمول به

وستكون هذه األنظمة خاضعة للتقومي والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف اململكة 
  . ومصاحلها

ة عن تقاليدنا األصيلة، واألنظمة الثالثة صيغت على هدي من الشريعة اإلسالمية، معرب
  . وأعرافنا القومية، وعاداتنا احلسنة

  .. أيها املواطنون
إن عماد النظام األساسي، ومصدره، هو الشريعة اإلسالمية حيث اهتدى هذا النظام 
بشريعة اإلسالم يف حتديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياا، وحتديد العالقة بني احلاكم 

  . م على األخوة والتناصح واملواالة والتعاونواحملكوم، واليت تقو
إن العالقة بني املواطنني، ووالة أمرهم يف هذه البالد قامت على أسس راسخة، 
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وتقاليد عريقة من احلب والتراحم والعدل واالحترام املتبادل والوالء النابع من قناعات حرة 
عاقبة، فال فرق بني حاكم عميقة اجلذور يف وجدان أبناء هذه البالد عرب األجيال املت

وحمكوم، فالكل سواسية أمام شرع اهللا، والكل سواسية يف حب هذا الوطن، واحلرص 
والعالقة بني .. على سالمته ووحدته وعزته وتقدمه، وويل األمر له حقوق وعليه واجبات

  . r - كما جاء به كتابه الكرمي، وسنة نبيه-احلاكم واحملكوم حمكومة أوال وأخريا بشرع اهللا
والنظام األساسي للحكم استلهم هذه املبادئ، وهدف إىل تعميقها يف العالقة بني 

  . احلاكم واحملكوم، مع االلتزام بكل ما جاء به ديننا احلنيف يف هذا الصدد
أما نظام جملس الشورى، فإنه يقوم على أساس اإلسالم مبوجب امسه وحمتواه، 

$/U  :}  tûïÏ%©!$#ur (#qçاستجابة لقِول اهللا  yf tG óô $# öNÍkÍh5tç Ï9 (#qãB$ s%r&ur no4qn=¢Á9 $# öNèd ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷èt/ 

$ £J ÏBur öNßg» uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÌÑÈ { )1 (.   

yJ$  {: وقوله جل شأنه Î6sù 7pyJ ôm uë z̀ ÏiB «! $# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9 ur |MYä. $ ààsù xáã Î=xî É=ù=s)ø9 $# (#qëÒxÿR ]w 

ô Ï̀B y7Ï9 öqym ( ß#ôã $$ sù öNåk÷] tã öç ÏÿøótG óô $#ur öNçl m; öNèd öë Ír$ x©ur í Îû ÍêöD F{ $# ( #så Î* sù |MøBzïtã ö@ ©.uqtG sù í n? tã «! $# 4 ¨b Î) ©! $# è=ÏtäÜ 

tû, Î#Ïj.uqtG ßJ ø9 $# ÇÊÎÒÈ { )2( ولقد ذكرنا من قبل يف مناسبات كثرية أن البالد شهدت قيام جملس 

الشورى منذ وقت طويل، وخالل هذه املدة استمرت الشورى يف البالد بصيغ متعددة 
علماء وأهل الرأي كلما دعت احلاجة إىل متنوعة، فقد دأب حكام اململكة على استشارة ال

  . ذلك
والنظام اجلديد لس الشورى، إمنا هو حتديث وتطوير ملا هو قائم عن طريق تعزيز 
أطر الس ووسائله وأساليبه مبزيد من الكفاية والتنظيم واحليوية؛ من أجل حتقيق األهداف 

  . املرجوة منه
تار بعناية، حبيث تكون قادرة على إن الكفايات اليت سيضمها هذا الس ستخ

                                                
  . 38الشورى ) 1(
  . 159: سورة آل عمران آية) 2(
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اإلسهام يف تطور اململكة العربية السعودية وضتها، واضعة يف اعتبارها املصلحة العامة 
  . للوطن واملواطنني

 بالشورى العامة على مستوى الدولة، - بعون اهللا-ولئن كان جملس الشورى سينهض
هزة الدولة، من خالل االس فإنه ال ينبغي أن نغفل عن الشورى السائدة اآلن يف أج

واللجان املتخصصة، بل ينبغي على هذه األطر أن تنشط، حىت يتكامل عملها مع جملس 
  . الشورى العام

ولقد شهدت البالد يف احلقبة األخرية تطورات هائلة يف خمتلف ااالت، وقد اقتضى 
ه احلاجة واملصلحة جاء نظام وتلبية هلذ. هذا التطور جتديدا يف النظام اإلداري العام بالبالد

املناطق؟ ليتيح مزيدا من النشاط املنظم من خالل وثبة إدارية مناسبة، ولريفع مستوى 
  . احلكم اإلداري يف مناطق اململكة

  .. أيها املواطنون
لقد مت وضع هذه األنظمة بعد دراسة دقيقة ومتأنية، من قبل خنبة من أهل العلم 

االعتبار وضع اململكة املتميز على الصعيد اإلسالمي، والرأي واخلربة، وأخذ بعني 
وتقاليدها، وعاداا، وظروفها االجتماعية والثقافية واحلضارية، ومن مث فقد جاءت هذه 

  . األنظمة نابعة من واقعنا، مراعية لتقاليدنا وعاداتنا، وملتزمة بديننا احلنيف
نا للدولة يف حتقيق كل ما يهم إننا لواثقون من أن هذه األنظمة ستكون حبول اهللا عو

  . املواطن السعودي من خري وتقدم لوطنه وأمته العربية، واإلسالمية
إن املواطن السعودي هو الركيزة األساسية لنهضة وطنه، وتنيمته، ولن ندخر وسعا 

  . فيما حيقق له السعادة والطمأنينة
دير بالغ ملا تيسر عليه من وإن العامل الذي يتابع تطور هذه البالد وتقدمها، لينظر بتق

سياسٍة داخلية حترص على أمن املواطن واستقراره وسياسٍة خارجية متزنة حترص على إقامة 
  . العالقات مع الدول، واإلسهام، فيما يثبت دعائم السالم يف هذا العامل

إن اململكة العربية السعودية هي موئل مقدسات املسلمني، ومكان حجهم وعمرم 
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 وهلا مكانة خاصة يف نفوس كل املسلمني، وقد أكرم اهللا هذه الدولة خبدمة وزيارم،
  . rاحلرمني الشريفني، وتيسري سبل احلج والعمرة وزيارة مسجد رسول اهللا 

لقد بذلنا كل ما نستطيع يف سبيل توسعة احلرمني الشريفني، وتطوير املشاعر املقدسة، 
  .  األماكن املقدسةوقدمت الدولة ما يف وسعها من خدمات لقاصدي

وإذ حنمد اهللا على ذلك نسأله املزيد من فضله، ومتابعة خدمة هذه األماكن، وخدمة 
  . املسلمني، والتعاون معهم يف كل مكان

حكما، : لقد التزمت اململكة العربية السعودية يف خمتلف مراحلها منهج اإلسالم
  . نكر، وأداء لشعائر اهللاوقضاء، ودعوة، وتعليما، وأمرا باملعروف، ويا عن امل

  . التزم الوالة بذلك، والتزمه املسؤلون يف الدولة، والتزمه الشعب يف تعامله وحياته
فاإلسالم هو منهج احلياة، وال تفريط فيما جاء يف كتاب اهللا، وثبت عن رسوله، أو 

  . أمجع عليه املسلمون
لكرمي الذي ال يأتيه الباطل من إن دستورنا يف اململكة العربية السعودية هو كتاب اهللا ا

  .  الذي ال ينطق عن اهلوىr -بني يديه، وال من خلفه، وسنة رسوله
ما اختلفنا فيه من شيء رددناه إليهما، ومها احلاكمان على كل ما تصدره الدولة من 

  . أنظمة
، وقد كان احلكام والعلماء يف اململكة العربية السعودية، وال يزالون، متآزرين متعاونني

وكان الشعب، وال يزال، ملتفا حول قيادته، متعاونا معها، مطيعا هلا مبوجب البيعة 
  . الشرعية اليت تتم بني احلاكم واحملكوم

واحلاكم يقوم بالتزاماته جتاه تطبيق الشريعة، وإقامة العدل بني الناس، وإعطاء كل ذي 
  . حق حقه، وبذلك سعد اتمع باألمن واالستقرار ورغد العيش

إن اململكة يف حاضرها، كما هي يف ماضيها، ملتزمة بشرع اهللا، تطبقه بكل حرص 
 ملتزمة - حبول اهللا وقوته-وحزم يف مجيع شؤوا الداخلية واخلارجية، وسوف تظل

  . حريصة عليه أشد احلرص
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 على اإلسالم، نتواصى بذلك جيال بعد جيل، وحاكما - حبول اهللا وقوته-إننا ثابتون
وإننا ال نغلق بابا دون املنجزات . ال يضرنا من خالفنا حىت يأيت وعد اهللابعد حاكم، 

  . احلضارية النافعة؟ لكي نستفيد منها مبا ال يؤثر على ثوابتنا وهويتنا
إن اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية، يهمها ما يهم العرب واملسلمني، 

  .  طاقاا فيما يعود عليهم باخلريوحترص على تضامنهم ومجع كلمتهم، وتسهم بكل
وقد أثبتت األحداث والوقائع صدق مواقفها، ووفاءها بالتزاماا جتاه أمتها العربية 

  . واإلسالمية، والتزاماا الدولية األخرى
  . أيها املواطنون

سنمضي بعون اهللا على منهجنا اإلسالمي، متعاونني مع كل من يريد اخلري لإلسالم 
حريصني على التمكني لدين اإلسالم ودعوته، وتقدم هذه البالد، وسعادة واملسلمني، 

شعبها، سائلني اهللا تعاىل لشعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية كل خري وصالح وتقدم ورخاء 
  . وسعادة

  . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  النظام األساسي للحكم 

  ـ ه1412 / 8 / 27 التاريخ 90/ الرقم أ 
  عون اهللا تعاىلب

   فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية -حنن
بناء على ما تقتضيه املصلحة العامة، ونظرا لتطور الدولة يف خمتلف ااالت، ورغبة يف 

   -حتقيق األهداف اليت تسعى إليها 
  : أمرنا مبا هو آت

  . ة ذا إصدار النظام األساسي للحكم بالصيغة املرفق:أوال
 يستمر العمل بكل األنظمة واألوامر والقرارات املعمول ا عند نفاذ هذا النظام :ثانيا

  . حىت تعدل مبا يتفق معه
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  .  ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره:ثالثا
  الباب األول املبادئ العامة 

  النظام األساسي للحكم
  الباب األول 

  بادئ العامةامل
  : املادة األوىل

اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، 
 ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة rودستورها كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

  . الرياض
  : املادة الثانية

  . لتقومي اهلجريعيد الفطر واألضحى، وتقوميها هو ا: عيدا الدولة مها
   :املادة الثالثة

  : يكون علم الدولة كما يلي
  .  لونه أخضر-أ

  .  عرضه يساوي ثلثي طوله-ب
حتتها سيف مسلول، وال ينكس " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : " تتوسطه كلمة-ج

  . العلم أبدا، ويبني النظام األحكام املعتلقة به
  : املادة الرابعة

ن متقاطعان، وخنلة وسط فراغهما األعلى، وحيدد النظام نشيد شعار الدولة سيفا
  . الدولة وأومستها

  الباب الثاين
  نظام احلكم

  : املادة اخلامسة
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  .  نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية ملكي-أ
 يكون احلكم يف أبناء امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود -ب

  . rويبايع األصلح منهم للحكم على كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله وأبناء األبناء، 
  .  خيتار امللك ويل العهد، ويعفيه بأمر ملكي-ج
  .  يكون ويل العهد متفرغا لوالية العهد، وما يكلفه به امللك من أعمال-د
  .  يتوىل ويل العهد سلطات امللك عند وفاته حىت تتم البيعة-ه

   :املادة السادسة
املواطنون امللك على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة يف يبايع 

  . العسر واليسر، واملنشط واملكره
  : املادة السابعة

يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهللا وسنة رسوله، ومها 
  . احلاكمان على هذا النظام، ومجيع أنظمة الدولة

   :املادة الثامنة
يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى واملساواة وفق 

  . الشريعة اإلسالمية
  الباب الثالث

  مقومات اتمع السعودي
  : املادة التاسعة

األسرة هي نواة اتمع السعودي، ويرىب أفرادها على أساس العقيدة اإلسالمية، وما 
 ولرسوله وألويل األمر، واحترام النظام، وتنفيذه، وحب تقتضيه من الوالء والطاعة هللا

  . الوطن، واالعتزاز به وبتارخيه ايد
  : املادة العاشرة

حترص الدولة على توثيق أواصر األسرة واحلفاظ على قيمها العربية واإلسالمية، 
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  . ورعاية مجيع أفرادها، وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكام وقدرام
  : ة احلادية عشرةاملاد

يقوم اتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده حببل اهللا، وتعاوم على الرب 
  . والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم

  : املادة الثانية عشرة
  . تعزيز الوحدة الوطنية واجب، ومتنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة واالنقسام

  : املادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إىل غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء، وإكسام املعارف 
واملهارات، ويئتهم؛ ليكونوا أعضاء نافعني يف بناء جمتمعهم، حمبني لوطنهم، معتزين 

  . بتارخيه
  الباب الرابع

  املبادئ االقتصادية
  : املادة الرابعة عشرة

األرض، أو يف ظاهرها، أو يف املياه اإلقليمية، مجيع الثروات اليت أودعها اهللا يف باطن 
أو يف النطاق الربي والبحري الذي ميتد إليه اختصاص الدولة، ومجيع موارد تلك الثروات، 
ملك للدولة وفقا ملا يبينه النظام، ويبني النظام وسائل استغالل هذه الثروات، ومحايتها، 

  . ادهاوتنميتهما ملا فيه مصلحة الدولة، وأمنها، واقتص
  : املادة اخلامسة عشرة

  . ال جيوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البالد العامة إال مبوجب النظام
  : املادة السادسة عشرة

  . لألموال العامة حرمتها، وعلى الدولة محايتها، وعلى املواطنني واملقيمني احملافظة عليها
  : املادة السابعة عشرة
 والعمل، مقومات أساسية يف الكيان االقتصادي واالجتماعي امللكية، ورأس املال،
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  . للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة اإلسالمية
  : املادة الثامنة عشرة

تكفل الدولة حرية امللكية اخلاصة، وحرمتها، وال يرتع من أحد ملكه إال للمصلحة 
  . الالعامة، على أن يعوض املالك تعويضا عاد

  : املادة التاسعة عشرة
  . حتظر املصادرة العامة لألموال، وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي

  : املادة العشرون
ال تفرض الضرائب والرسوم إال عند احلاجة، وعلى أساس من العدل، وال جيوز 

  . فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو اإلعفاء منها إال مبوجب النظام
  : املادة احلادية والعشرون

  . جتىب الزكاة، وتنفق يف مصارفها الشرعية
  : املادة الثانية والعشرون

  . يتم حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وفق خطة علمية عادلة
  الباب اخلامس احلقوق والواجبات 
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  الباب اخلامس
  احلقوق والواجبات

  : املادة الثالثة والعشرون
عقيدة اإلسالم، وتطبق شريعته، وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، حتمي الدولة 

  . وتقوم بواجب الدعوة إىل اهللا
  : املادة الرابعة والعشرون

تقوم الدولة بإعمار احلرمني الشريفني، وخدمتهما، وتوفر األمن والرعاية لقاصديهما 
  . مبا ميكن من أداء احلج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة

  : ة اخلامسة والعشروناملاد
حترص الدولة على حتقيق آمال األمة العربية واإلسالمية يف التضامن وتوحيد الكلمة، 

  . وعلى تقوية عالقاا بالدول الصديقة
  : املادة السادسة والعشرون

  . حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية
  : املادة السابعة والعشرون
اطن وأسرته يف حالة الطوارئ واملرض، والعجز، والشيخوخة، تكفل الدولة حق املو

وتدعم نظام الضمان االجتماعي، وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال 
  . اخلريية

  : املادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة جماالت العمل لكل قادر عليه، وتسن األنظمة اليت حتمي العامل وصاحب 

  . العمل
  :  التاسعة والعشروناملادة

ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقافة، وتعىن بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث 
  . اإلسالمي والعريب، وتسهم يف احلضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية
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  : املادة الثالثون
  . توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم مبكافحة األمية

  : ناملادة احلادية والثالثو
  . تعىن الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن

  : املادة الثانية والثالثون
  . تعمل الدولة على احملافظة على البيئة، ومحايتها، وتطويرها، ومنع التلوث عنها

  : املادة الثالثة والثالثون
احلرمني تنشئ الدولة القوات املسلحة، وجتهزها من أجل الدفاع عن العقيدة و

  . الشريفني واتمع والوطن
  : املادة الرابعة والثالثون

الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، واتمع والوطن، واجب على كل مواطن، ويبني 
  . النظام أحكام اخلدمة العسكرية
  : املادة اخلامسة والثالثون

  . يبني النظام أحكام اجلنسية العربية السعودية
  : ثوناملادة السادسة والثال

توفر الدولة األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على إقليمها، وال جيوز تقييد تصرفات 
  . أحد، أو توقيفه، أو حبسه إال مبوجب أحكام النظام

  : املادة السابعة والثالثون
للمساكن حرمتها، وال جيوز دخوهلا بغري إذن صاحبها، وال تفتيشها إال يف احلاالت 

   .اليت يبينها النظام
  : املادة الثامنة والثالثون

العقوبة شخصية، وال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي، وال 
  . عقاب إال على األعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي
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  : املادة التاسعة والثالثون
لة، تلتزم وسائل اإلعالم والنشر، ومجيع وسائل التعبري، بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدو

وتسهم يف تثقيف األمة ودعم وحدا، وحيظر ما يؤدي إىل الفتنة أو االنقسام، أو ميس 
بأمن الدولة وعالقاا العامة، أو يسيء إىل كرامة اإلنسان وحقوقه، وتبني األنظمة كيفية 

  . ذلك
  : املادة األربعون

التصال مصونة، املراسالت الربقية والربيدية واملخابرات اهلاتفية وغريها من وسائل ا
وال جيوز مصادرا، أو تأخريها، أو االطالع عليها، أو االستماع إليها إال يف احلاالت اليت 

  . يبينها النظام
  : املادة احلادية واألربعون

يلتزم املقيمون يف اململكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم اتمع 
   .السعودي، واحترام تقاليده ومشاعره

  : املادة الثانية واألربعون
متنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، وحتدد األمة 

  . واالتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم ارمني العاديني
  : املادة الثالثة واألربعون

جملس امللك، وجملس ويل العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو 
  . لمة، ومن حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤونمظ

  الباب السادس سلطة الدولة 
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  الباب السادس
  سلطة الدولة

  : املادة الرابعة واألربعون
  : تتكون السلطات يف الدولة من

  . السلطة القضائية* 
  . السلطة التنفيذية* 
  . السلطة التنظيمية* 

يف أداء وظائفها، وفقا هلذا النظام وغريه من األنظمة، وامللك وتتعاون هذه السلطات 
  . هو مرجع هذه السلطات

  : املادة اخلامسة واألربعون
 ويبني rمصدر اإلفتاء يف اململكة العربية السعودية، كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
  . ااالنظام ترتيب هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء، واختصاص

  : املادة السادسة واألربعون
القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري سلطات الشريعة 

  . اإلسالمية
  : املادة السابعة واألربعون

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة، ويبني النظام 
  . اإلجراءات الالزمة لذلك

  : ألربعوناملادة الثامنة وا
تطبق احملاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا ملا دل عليه 

  . الكتاب والسنة، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة
  : املادة التاسعة واألربعون

احملاكم يف الفصل مع مراعاة ما ورد يف املادة الثالثة واخلمسني من هذا النظام، ختتص 
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  . يف مجيع املنازعات واجلرائم
  : املادة اخلمسون

  . امللك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ األحكام القضائية
  : املادة احلادية واخلمسون

يبني النظام تكوين الس األعلى للقضاء، واختصاصاته، كما يبني ترتيب احملاكم، 
  . واختصاصاا

  : املادة الثانية واخلمسون
يتم تعيني القضاة وإاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من الس األعلى 

  . للقضاء، وفقا ملا يبينه النظام
  : املادة الثالثة واخلمسون

  . يبني النظام ترتيب ديوان املظامل، واختصاصاته
  : املادة الرابعة واخلمسون

  . ظيفهما، واختصاصاايبني النظام ارتباط هيئة التحقيق واالدعاء العام، وتن
  : املادة اخلامسة واخلمسون

يقوم امللك بسياسة األمة سياسة شرعية، طبقا ألحكام اإلسالم، ويشرف على تطبيق 
  . الشريعة اِلإسالمية، واألنظمة، والسياسة العامة للدولة، ومحاية البالد، والدفاع عنها

  : املادة السادسة واخلمسون
اء، ويعاونه يف أداء مهامه أعضاء جملس الوزراء، وذلك امللك هو رئيس جملس الوزر

وفقا ألحكام هذا النظام وغريه من األنظمة، ويبني نظام جملس الوزراء صالحيات الس 
كما ... فيما يتعلق بالشؤون الداخلية واخلارجية، وتنظيم األجهزة احلكومية والتنسيق بينها

صالحيام، وأسلوب مساءلتهم، وكافه يبني الشروط الالزم توافرها يف الوزراء، و
  . شؤوم، ويعدل نظام جملس الوزراء واختصاصاته وفقا هلذا النظام

  : املادة السابعة واخلمسون
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 يعني امللك نواب رئيس جملس الوزراء، والوزراء، واألعضاء مبجلس الوزراء، -أ
  . ويعفيهم بأمر ملكي

ضاء مبجلس الوزراء مسؤولني بالضامن  يعترب نواب جملس الوزراء، والوزراُء األع-ب
  . أمام امللك عن تطبيق الشريعة اإلسالمية واألنظمة والسياسة العامة للدولة

  .  للملك حل جملس الوزراء، وإعادة تكوينه-ج 
  : املادة الثامنة واخلمسون

 يعني امللك من يف مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن يف املرتبة املمتازة، ويعفيهم من
مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقًا ملا يبينه النظام، ويعترب الوزراء ورؤساء املصاحل املستقلة، 

  . مسؤولني أمام رئيس جملس الوزراء عن الوزارات واملصاحل اليت يرأسوا
  : املادة التاسعة واخلمسون

ت واملزايا يبني النظام أحكام اخلدمة املدنية، مبا يف ذلك املرتبات واملكافآت والتعويضا
  . واملعاشات التقاعدية
  : املادة الستون

امللك هو القائد األعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعني الضباط، وينهي 
  . خدمام، وفقا للنظام

  : املادة احلادية والستون
  . يعلن امللك حالة الطوارئ والتعبئة العامة واحلرب، ويبني النظام أحكام ذلك

  : ية والستوناملادة الثان
للملك إذا نشأ خطر يهدد سالمة اململكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها 
ومصاحله، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من اإلجراءات السريعة ما 
يكفل مواجهة هذا اخلطر، وإذا رأى امللك أن يكون هلذه اإلجراءات صفة االستمرار، 

  . نظامافيتخذ بشأنه ما يلزم 
  : املادة الرابعة والستون
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  . مينح امللك األومسة، وذلك على الوجه املبني بالنظام
  : املادة اخلامسة والستون

  . للملك تفويض بعض الصالحيات لويل العهد بأمر ملكي
  : املادة السادسة والستون

يف إدارة يصدر امللك يف حالة سفره إىل خارج اململكة، أمرا ملكيا بإنابة ويل العهد 
  . شؤون الدولة، ورعاية مصاحل الشعب، وذلك على الوجه املبني باألمر امللكي

  : املادة السابعة والستون
ختتص السلطة التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح فيما حيقق املصلحة، أو يرفع املفسدة 

هلذا النظام يف شؤون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، ومتارس اختصاصاا، وفقًا 
  . ونظامي جملس الوزراء وجملس الشورى

  : املادة الثامنة والستون
ينشأ جملس للشورى، ويبني نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته الختصاصاته واختيار 

  . أعضائه، وللملك حل جملس الشورى، وإعادة تكوينه
  : املادة التاسعة والستون

زراء إىل اجتماع مشترك، وله أن يدعو من للملك أن يدعو جملس الشورى وجملس الو
  . يراه حلضور هذا االجتماع، ملناقشة ما يراه من أمور

  : املادة السبعون
تصدر األنظمة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات، ويتم تعديلها مبوجب 

  . مراسيم ملكية
  : املادة احلادية والسبعون

وتكون نافذة املفعول من تاريخ نشرها، ما مل ينص تنشر األنظمة يف اجلريدة الرمسية، 
  . على تاريخ آخر

  الباب السابع
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  الشؤون املالية
   :املادة الثانية والسبعون

  .  يبني النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمهما إىل اخلزانة العامة للدولة-أ
  .  جيري قيد اإليرادات، وصرفها مبوجب األصول املقررة نظاما-ب

   : الثالثة والسبعوناملادة
ال جيوز االلتزام بدفع مال من اخلزانة العامة إال مبقتضى أحكام امليزانية، فإذ مل تتسع له 

  . بنود امليزانية، وجب أن يكون مبوجب مرسوم ملكي
   :املادة الرابعة والسبعون

  . ال جيوز بيع أموال الدولة، أو إجيارها، أو التصرف فيها إال مبوجب، النظام
   :ادة اخلامسة والسبعونامل

  . تبني األنظمة أحكام النقد واملصارف واملقاييس واملكاييل واملوازين
   :املادة السادسة والسبعون

حيدد النظام السنة املالية للدولة، وتصدر امليزانية مبوجب مرسوم ملكي، وتشتمل على 
ية بشهر على األقل، تقدير اإليرادات واملصروفات لتك السنة، وذلك قبل بدء السنة املال

فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها، وحلت السنة املالية اجلديدة، وجب السري 
  . على ميزانية السنة السابقة حىت صدور امليزانية اجلديدة

   :املادة السابعة والسبعون
تعد اجلهة املختصة احلساب اخلتامي للدولة عن العام املايل املنقضي، وترفعه إىل رئيس 

  . جملس الوزراء
   :املادة الثامنة والسبعون

جيري على ميزانيات األجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة وحساباا اخلتامية، ما 
  . جيري على ميزانية الدولة وحساا اخلتامي من أحكام
  الباب الثامن
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  أجهزة الرقابة
  : املادة التاسعة والسبعون

دات الدولة ومصروفاا والرقابة على كافة أموال تتم الرقابة الالحقة على مجيع إيرا
الدولة املنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه األموال، واحملافظة عليها، 
ورفع تقرير سنوي عن ذلك إىل رئيس جملس الوزراء، ويبني النظام جهاز الرقابة املختص 

  . بذلك وارتباطه واختصاصاته
   :املادة الثمانون

 مراقبة األجهزة احلكومية، والتأكد من حسن األداء اإلداري وتطبيق األنظمة، تتم
ويتم التحقيق يف املخالفات املالية واإلدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إىل رئيس جملس 

  . الوزراء، ويبني النظام اجلهاز املختصر بذلك وارتباطه واختصاصاته
  الباب التاسع
  أحكام عامة

  : ة والثمانوناملادة احلادي
ال خيل تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت به اململكة العربية السعودية مع الدول واهليئات 

  . واملنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات
   :املادة الثانية والثمانون

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادة السابعة من هذا النظام، ال جيوز بأي حال من 
من أحكام هذا النظام، إال أن يكون ذلك مؤقتا يف زمن احلرب أو األحوال تعطيل حكم 

  . يف أثناء إعالن حالة الطوارئ، وعلى الوجه املبني بالنظام
   :املادة الثالثة والثمانون

  . ال جيري تعديل هذا النظام إال بنفس الطريقة اليت مت ا إصداره
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  نظام جملس الوزراء 
   ه1414  /3 / 3/  التاريخ 13 / الرقم أ

   فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية -حننبعون اهللا تعاىل 
 وتاريخ 90 /بعد االطالع على النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ

  . ه1412 / 8 / 27
 22 وتاريخ 38وبعد االطالع على نظام جملس الوزراء الصادر باملرسوم امللكي رقم 

  .  وتعديالتهـ ه1377 / 10/ 
 وتاريخ 91 / وبعد االطالع على نظام جملس الشورى الصادر باألمر امللكي رقم أ

  . ـ ه1412 / 8 / 27
  . ه1412 / 8 / 26 وتاريخ 23 / وبعد االطالع على املرسوم امللكي رقم م

  : أمرنا مبا هو آت
  .  إصدار نظام جملس الوزراء بالصيغة املرفقة ذا.أوال
 38 حيل هذا النظام حمل نظام جملس الوزراء الصادر باملرسوم امللكي رقم :ياثان

  .  وتعديالتهـ ه1377 / 10 / 22وتاريخ 
 يستمر العمل بكل األنظمة واألوامر والقرارات املعمول ا عند نفاذ هذا النظام، :ثانيا

  . حىت تعدل مبا يتفق معه
، ويعمل به بعد تسعني يوما من بداية مدة ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية: رابعا

  . جملس الشورى احملددة يف األمر امللكي الصادر بتكوينه ألول مرة
  أحكام عامة

   :املادة األوىل
  . جملس الوزراء هيئة نظامية يرأسها امللك

   :املادة الثانية
   .مقر جملس الوزراء مدينة الرياض، وجيوز عقد جلساته يف جهة أخرى من اململكة
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   :املادة الثالثة -
  : يشترط يف عضو جملس الوزراء ما يلي

  .  أن يكون سعودي اجلنسية باألصل واملنشأ-أ
  .  أن يكون من املشهود هلم بالصالح والكفاية-ب
  .  أن ال يكون حمكوما عليه جبرمية خملة بالدين والشرف-ج 

   :املادة الرابعة
: أقسم باهللا العظيم: " بعد أداء اليمني اآلتيةال يباشر أعضاء جملس الوزراء أعماهلم إال 

أن أكون خملصا لديين مث ملليكي وبالدي، وأن ال أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ 
  . على مصاحلها وأنظمتها، وأن أؤدي أعما الوزراء أن الضرورة تدعو إىل ذلك

  ". يل بالصدق واألمانة واإلخالص 
  :املادة اخلامسة
ع بني عضوية جملس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إال إذا رأى ال جيوز اجلم

  .جملس الوزراء أن الضرورة تدعو إىل ذلكرئيس 
 ال جيوز لعضو جملس الوزراء أثناء توليه العضوية، أن يشتري أو يستأجر :السادسة

إجيار أي مباشرة أو بالواسطة أو باملزاد أيا كان من أمالك الدولة، كما ال جيوز له بيع أو 
شيء من أمالكه إىل احلكومة، وليس له مزاولة أي عمل جتاري أو مايل أو قبول العضوية 

  . لس إدارة أي شركة
   :املادة السابعة

تعقد اجتماعات جملس الوزراء برئاسة امللك رئيس الس أو أحد نواب الرئيس، 
  . وتصبح قراراته ائية بعد موافقة امللك عليها

   :منةاملادة الثا
يتم تعيني أعضاء جملس الوزراء، وإعفاؤهم من مناصبهم، وقبول استقاالم بأمر 
ملكي، وحتدد مسؤوليام وفقا للمادتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني من النظام 
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  . األساسي للحكم، ويبني النظام الداخلي للمجلس حقوقهم
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   :املادة التاسعة
على أربع سنوات، يتم خالهلا إعادة تشكيله بأمر ملكي، مدة جملس الوزراء ال تزيد 

  . ويف حالة انتهاء املدة قبل إعادة تشكيله، يستمر يف أداء عمله حىت إعادة التشكيل
   :املادة العاشرة

يعترب الوزير هو الرئيس املباشر واملرجع النهائي لشؤون وزارته وميارس أعماله وفق 
  . ائح األخرىأحكام هذا النظام واألنظمة واللو

   :املادة احلادية عشرة
 النيابة عن الوزير يف جملس الوزراء ال تكون إال لوزير آخر ومبوجب أمر يصدر من -أ

  . رئيس جملس الوزراء
  .  يتوىل نائب الوزير ممارسة صالحيات الوزير يف حالة غيابه-ب

  تشكيل الس
   :املادة الثانية عشرة

  : يتألف جملس الوزراء من
  . ئيس جملس الوزراءر) أ(
  . نواب رئيس جملس الوزراء) ب(
  . الوزراء العاملني) ب(
  . وزراء الدولة الذي يعينون أعضاء يف جملس الوزراء بأمر ملكي) د(
  . مستشاري امللك الذي يعينون أعضاء يف جملس الوزراء بأمر ملكي) ه(

   :املادة الثالثة عشرة
عضائه فقط وباألمني العام لس حضور اجتماعات جملس الوزراء حق خاص بأ

 بناء على طلب الرئيس أو أحد األعضاء بعد موافقة رئيس جملس -الوزراء، وجيوز
 السماح ألحد املسؤولني أو اخلرباء حبضور جلسات الس، لتقدمي ما لديه من -الوزراء

  . معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا باألعضاء فقط
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   :ابعة عشرةاملادة الر
ال يعترب اجتماع جملس الوزراء صحيحا إال حبضور ثلثي أعضائه، وال تكون قراراته 
نظامية إال بعد صدورها بأغلبية احلاضرين، ويف حالة التساوي يعترب صوت الرئيس 
مرجحا، ويف احلاالت االستثنائية يكون انعقاد الس صحيحا حبضور نصف أعضائه، وال 

ية يف هذه احلالة ال مبوافقة ثلثي أعضائه احلاضرين، ولرئيس جملس تكون قراراته نظام
  . الوزراء تقدير احلاالت االستثنائية

   :املادة اخلامسة عشرة
ال يتخذ جملس الوزراء قرارا يف موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات، إال 

  . حبضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما مل تدع الضرورة لذلك
   :سة عشرةاملادة الساد

مداوالت الس سرية، أما قراراته فاألصل فيها العلنية، عدا ما اعترب منها سريا بقرار 
  . من الس

   :املادة السابعة عشرة
حياكم أعضاء جملس الوزراء عن املخالفات اليت يرتكبوا يف أعماهلم الرمسية مبوجب 

ام واحملاكمة، وكيفية تأليف نظام خاص يتضمن بيان املخالفات، وحتديد إجراءات اال
  . هيئة احملكمة

   :املادة الثامنة عشرة
جيوز لس الوزراء أن يؤلف جلانا من بني أعضائه أو من غريهم لبحث مسألة مدرجة 
جبدول أعماله لتقدمي تقرير خاص عنها، ويتوىل النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان 

  . وسري أعماهلا
  راءاختصاصات جملس الوز

  : املادة التاسعة عشرة
مع مراعاة ما ورد يف النظام األساسي للحكم، ونظام جملس الشورى يرسم جملس 
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الوزراء السياسة الداخلية واخلارجية واملالية واالقتصادية والتعليمية والدفاعية ومجيع 
الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وينظر يف قرارات جملس الشورى، وله 

لطة التنفيذية، وهو املرجع للشؤون املالية واإلدارية يف سائر الوزارات واألجهزة الس
  . احلكومية األخرى

  الشؤون التنظيمية
  : املادة العشرون

مع مراعاة ما ورد يف نظام جملس الشورى، تصدر األنظمة، واملعاهدات، واالتفاقيات 
  . استها من جملس الوزراءالدولية واالمتيازات، وتعد مبوجب مراسيم ملكية بعد در

  : املادة احلادية والعشرون
يدرس جملس الوزراء مشروعات األنظمة واللوائح املعروضة عليه، ويصوت عليها مادة 

  . مادة، مث يصوت عليها باجلملة، وذلك حسب اإلجراءات املرسومة يف النظام الداخلي
  : املادة الثانية والعشرون

ع نظام أو الئحة يتعلق بأعمال وزارته، كما حيق لكل وزير احلق بأن يقترح مشرو
لكل عضو من أعضاء جملس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من حبثه يف الس بعد 

  . موافقة رئيس جملس الوزراء
  : املادة الثالثة والعشرون

جيب نشر مجيع املراسيم يف اجلريدة الرمسية، وتكون نافذة املفعول من تاريخ نشرها، 
  . ينص على تاريخ آخرما مل 

  الشؤون التنفيذية
  : املادة الرابعة والعشرون

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية املباشرة، اهليمنة التامة على شؤون التنفيذ واإلدارة، 
  : ويدخل يف اختصاصاته التنفيذية األمور اآلتية

  .  مراقبة تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات-1
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  . صاحل العامة إحداث وترتيب امل-2
  .  متابعة تنفيذ اخلطة العامة للتنمية-3
 إنشاء جلان تتحرى عن سري أعمال الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى أو عن -4

قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج حترياا إىل الس يف الوقت الذي حيدده هلا، وينظر 
تحقيق على ضوء ذلك والبت يف النتيجة، مع الس يف نتيجة حترياا، وله إنشاء جلان لل

  . مراعاة ما تقضي به األنظمة واللوائح
  الشؤون املالية

  : املادة اخلامسة والعشرون
ال جيوز للحكومة أن تعقد قرضا إال بعد موافقة جملس الوزراء وصدور مرسوم ملكي 

  . بذلك
  : املادة السادسة والعشرون

، ويصوت عليها فصال فصال، وتصدر مبوجب يدرس جملس الوزراء ميزانية الدولة
  . مرسوم ملكي

  : املادة السابعة والعشرون
  . كل زيادة يراد إحداثها على امليزانية ال تكون إال مبوجب مرسوم ملكي

  : املادة الثامنة والعشرون
يرفع وزير املالية واالقتصاد الوطين احلساب اخلتامي للدولة عن العام املايل املنقضي إىل 

  . يس جملس الوزراء، إلحالته إىل جملس الوزراء لغرض اعتمادهرئ
  رئاسة جملس الوزراء 
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  رئاسة جملس الوزراء
  : املادة التاسعة والعشرون

امللك رئيس جملس الوزراء، هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكمل التوجيه 
ام واالستمرار والوحدة والتنسيق والتعاون بني خمتلف األجهزة احلكومية، ويضمن االنسج

يف أعمال جملس الوزراء، وله اإلشراف على جملس الوزراء والوزارات واألجهزة احلكومية، 
  . وهو الذي يراقب تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات

وعلى مجيع الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى، أن ترفع إىل رئيس جملس الوزراء 
سنة مالية تقريرا عما حققته من إجنازات مقارنة مبا ورد خالل تسعني يوما من بداية كل 

يف اخلطة العامة للتنمية خالل السنة املالية املنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه 
  . من مقترحات حلسن سري العمل فيها

  التشكيالت اإلدارية لس الوزراء
  : املادة الثالثون

ديوان رئاسة جملس : أوال: ية األجهزة اآلتيةيدخل يف تشكيالت جملس الوزراء اإلدار
  . الوزراء
  . األمانة العامة لس الوزراء: ثانيا
  . هيئة اخلرباء: ثالثا

ويبني النظام الداخلي لس الوزراء تشكيالت هذه األجهزة واختصاصاا وكيفية 
  : املادة احلادية والثالثون. قيامها بأعماهلا

  . الوزراء بأمر ملكييصدر النظام الداخلي لس 
  : املادة الثانية والثالثون

  . ال جيري تعديل هذا النظام إال بالطريقة اليت مت ا إصداره
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  مدة خدمة الوزراء
   ـ ه1414 / 3 / 3 التاريخ 14 / الرقم أ

  :بعون اهللا تعاىل
  .  فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية-حنن 

ى املادة الثامنة واخلمسني من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر بعد االطالع عل
  . ـ ه1412/  8/ 27 وتاريخ 90 / امللكي رقم أ

وبعد االطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة الصادر 
  . ـ ه1391 / 3 / 18 وتاريخ 10باملرسوم امللكي رقم م 

  . صلحة العامةوبناء على ما تقتضيه امل
  : أمرنا مبا هو آت

 التزيد مدة شغل من يعني مبرتبة وزير أو باملرتبة املمتازة ملرتبته على أربع :أوال
  . سنوات، وتنتهي خدمته بنهاية هذه املدة ما مل يصدر أمر ملكي بتمديدها

بعد  تنتهي خدمة من يشغل مرتبة وزير أو املرتبة املمتازة وقت صدور هذا األمر :ثانيا
مضي سنتني من تاريخ صدوره، ما مل يصدر أمر ملكي بتمديد خدمته ملدة ال تزيد على 
سنتني أخريني، وتنتهي خدمته بنهاية هذه املدة، ما مل يصدر أمر ملكي بتمديدها، وفقا 

  . من هذا األمر) أوال(للبند 
  . هذا على نائب رئيس جملس الوزراء والوزراء كل فيما خيصه تنفيذ أمرنا :ثالثا

  نظام جملس الشورى 
   ه1412 / 8 / 27 التاريخ 91  /الرقم أ

  : بعون اهللا تعاىل
  . حنن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية
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öNèd  {: عمال بقول اهللا تعاىل öë Ír$ x©ur í Îû ÍêöD F{ $# ( { )1( .  

öNèd  {: وقوله تعاىل ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷èt/ { )2( .  

  .  يف مشاورة أصحابه وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامةrواقتداء برسول اهللا 
  . ـ ه1347 االطالع على نظام جملس الشورى الصادر باألمر امللكي يف عام وبعد

  : أمرنا مبا هو آت
  . إصدار نظام جملس الشورى بالصيغة املرفقة ذا: أوال
 ويتم ـ ه1347حيل هذا النظام حمل نظام جملس الشورى الصادر يف عام : ثانيا

  . ترتيب أوضاع هذا الس بأمر ملكي
العمل بكل األنظمة واألوامر والقرارات املعمول ا عند نفاذ هذا النظام يستمر : ثالثا

  . حىت تعدل مبا يتفق معه
  . يتم العمل ذا النظام يف مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره: رابعا

  . ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية: خامسا

                                                
  . 59آل عمران ) 1(
  . 38الشورى ) 2(
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  نظام جملس الشورى
  : املادة األوىل

$  {: اىلعمال بقول اهللا تع yJÎ6sù 7pyJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9 ur |MYä. $ ààsù xáã Î=xî É=ù=s)ø9 $# 

(#qëÒxÿR ]w ô Ï̀B y7Ï9 öqym ( ß#ôã $$ sù öNåk÷] tã öç ÏÿøótG óô $#ur öNçlm; öNèd öë Ír$ x©ur í Îû ÍêöD F{$# ( #så Î* sù |MøBzïtã ö@ ©.uqtG sù í n? tã «!$# 4 
¨b Î) ©! $# è=ÏtäÜ tû,Î# Ïj.uqtG ßJ ø9 $# ÇÊÎÒÈ { )1( .  

#$!©%tûïÏ  {: وقوله سبحانه ur (#qç/$ yf tG óô $# öNÍkÍh5tç Ï9 (#qãB$ s% r&ur no4qn=¢Á9 $# öNèd ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷è t/ $ £JÏBur 

öNßg» uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÌÑÈ { )2( .  

 يف مشاورة أصحابه، وحث األمة على التشاور، ينشأ جملس rواقتداء برسول اهللا 
الشورى، وميارس املهام املنوطة به، وفقًا هلذا النظام، والنظام األساسي للحكم، ملتزما 

  . اب اهللا، وسنة رسوله حمافظا على روابط األخوة، والتعون على الرب والتقوىبكت
  : املادة الثانية

يقوم جملس الشورى على االعتصام حببل اهللا، وااللتزام مبصادر التشريع اإلسالمي، 
وحيرص أعضاء الس على خدمة الصاحل العام، واحلفاظ على وحدة اجلماعة، وكيان 

  . مةالدولة، ومصاحل األ
  : املادة الثالثة

  . )3(يتكون جملس الشورى من رئيس وستني عضوا 
خيتارهم امللك من أهل العلم واخلربة واالختصاص، وحتدد حقوق األعضاء وواجبام 

  . وكافة شؤوم بأمر ملكي

                                                
  . 159آل عمران ) 1(
  . 38الشورى ) 2(
 1418 3 2 وتاريخ 72أ (كان هذا يف التكوين األول للمجلس، وعند التكوين الثاين صدر أمر ملكي برقم ) 3(

  . ه يقضي بزيادة األعضاء إىل تسعني عضوا
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  : املادة الرابعة
  : يشترط يف عضو جملس الشورى ما يلي

  .  أن يكون سعودي اجلنسية باألصل واملنشأ-أ
  .  أن يكون من املشهود هلم بالصالح والكفاية-ب
  .  أال يقل عمره عن ثالثني سنة-ج 

  : املادة اخلامسة
لعضو جملس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية الس إىل رئيس الس، 

  . وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على امللك
  : املادة السادسة

، يتم التحقيق معه وحماكمته وفق قواعد إذا أخل عضو جملس الشورى بواجبات عمله
  . وإجراءات تصدر بأمر ملكي

  : املادة السابعة
إذا خال حمل أحد أعضاء جملس الشورى ألي سبب خيتار امللك من حيل حمله، ويصدر 

  . بذلك أمر ملكي
  : املادة الثامنة

  . ال جيوز لعضو جملس الشورى أن يستغل هذه العضوية ملصلحته
  : املادة التاسعة

ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة، 
  . إال إذا رأى امللك أن هناك حاجة إىل ذلك

  : املادة العاشرة
يعني رئيس جملس الشورى ونائبه واألمني العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، 

  . كيوحتدد مراتبهم وحقوقهم وواجبام وكافة شؤوم بأمر مل
  : املادة احلادية عشرة



  منهج امللك عبد العزيز 

  135

يؤدي رئيس جملس الشورى وأعضاء الس واألمني العام قبل أن يباشروا أعماهلم يف 
  : الس أمام امللك القسم التايل

أقسم باهللا العظيم أن أكون خملصا لديين مث ملليكي وبالدي، وأن ال أبوح بسر من (
، وأن أؤدي أعمايل بالصدق واألمانة أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصاحلها وأنظمتها

  ). واإلخالص والعدل
  : املادة الثانية عشرة

مقر جملس الشورى هو مدينة الرياض، وجيوز اجتماع الس يف جهة أخرى داخل 
  . اململكة إذا رأى امللك ذلك

  : املادة الثالثة عشرة
ألمر امللكي مدة جملس الشورى أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ احملدد يف ا

الصادر بتكوينه، ويتم تكوين الس اجلديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على األقل، ويف 
حالة انتهاء املدة قبل تكوين الس اجلديد، يستمر الس السابق يف أداء عمله حىت يتم 
تكوين الس اجلديد، ويراعى عند تكوين الس اجلديد اختيار أعضاء جدد ال يقل 

  . ددهم عن نصف عدد أعضاء السع
  : املادة الرابعة عشرة

يلقي امللك أو من ينيبه يف جملس الشورى كل سنة خطابا ملكيا يتضمن سياسة الدولة 
  . الداخلية واخلارجية

  : املادة اخلامسة عشرة
يبدي جملس الشورى الرأي يف السياسات العامة للدولة اليت تحال إليه من رئيس 

  : ء، وله على وجه اخلصوص ما يليجملس الوزرا
  .  مناقشة اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وإبداء الرأي حنوها-أ

 دراسة األنظمة واللوائح واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات، واقتراح -ب
  . ما يراه بشأا
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  .  تفسري األنظمة-ج 
دمها الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى،  مناقشة التقارير السنوية اليت تق-د

  . واقتراح ما يراه حياهلا
  : املادة السادسة عشرة

ال يكون اجتماع جملس الشورى نظاميا إال إذا حضر االجتماع ثلثا أعضائه على 
األقل مبن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وال تكون القرارات نظامية إال إذا وافقت عليها 

  . أغلبية الس
  : املادة السابعة عشرة

ترفع قرارات جملس الشورى إىل رئيس جملس الوزراء، وحييلها إىل جملس الوزراء، 
للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر السني صدرت بعد موافقة امللك عليها، وإن 

  . تباينت وجهات النظر، فللملك إقرار ما يراه
  : املادة الثامنة عشرة

دات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات، وتعدل مبوجب مراسيم تصدر األنظمة واملعاه
  . ملكية بعد دراستها من جملس الشورى

  : املادة التاسعة عشرة
يكون جملس الشورى من بني أعضائه اللجان املتخصصة الالزمة ملمارسته 
اختصاصاته، وله أن يؤلف جلانا خاصة من أعضائه، لبحث أي مسألة مدرجة جبدول 

  . أعماله
  : املادة العشرون

للجان جملس الشورى أن تستعني مبن تراه من غري أعضاء الس بعد موافقة رئيس 
  . الس

  : املادة احلادية والعشرون
يكون لس الشورى هيئة عامة تكون من رئيس الس ونائبه ورؤساء جلان الس 



  منهج امللك عبد العزيز 

  137

  . املتخصصة
  : املادة الثانية والعشرون
ى أن يرفع لرئيس جملس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول على رئيس جملس الشور

حكومي جلسات جملس الشورى، إذا كان الس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله 
  . احلق يف النقاش دون أن يكون له حق التصويت

لكل عشرة أعضاء يف جملس الشورى حق اقتراح مشروع : املادة الثالثة والعشرون
ظام نافذ، وعرضه على رئيس جملس الشورى، وعلى رئيس الس نظام جديد أو تعديل ن
  . رفع االقتراح إىل امللك

  : املادة الرابعة والعشرون
على رئيس جملس الشورى أن يرفع لرئيس جملس الوزراء طلب تزويد الس مبا لدى 

  . األجهزة احلكومية من وثائق وبيانات يرى الس أا ضرورية لتسهيل سري أعماله
  : املادة اخلامسة والعشرون

يرفع رئيس جملس الشورى تقريرا سنويا إىل امللك عما قام به الس من أعمال، وفقا 
  . ملا تبينه الالئحة الداخلية للمجلس
  : املادة السادسة والعشرون

تسري أنظمة اخلدمة املدنية على موظفي أجهزة الس ما مل تقض الالئحة الداخلية 
  . بغري ذلك
  : ادة السابعة والعشرونامل

يكون لس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من امللك، ويتم الصرف منها وفق قواعد 
  . تصدر بأمر ملكي

  : املادة الثامنة والعشرون
  . يتم تنظيم الشؤون املالية مبجلس الشورى، والرقابة املالية واحلساب

  . اخلتامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي
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  : اسعة والعشروناملادة الت
تنظم الالئحة الداخلية لس الشورى اختصاصات رئيس جملس الشورى ونائبه 
واألمني العام للمجلس، وأجهزة الس، وكيفية إدارة جلساته، وسري أعماله وأعمال جلانه 
وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد املناقشة وأصول الرد وغري ذلك من األمور اليت من 

، الضبط واالنضباط داخل الس، حبيث ميارس اختصاصاته ملا فيه من خري شأا توفري
  . اململكة، وصالح شعبها، وتصدر هذه الالئحة بأمر ملكي

  : املادة الثالثون
  . ال جيري تعديل هذا النظام إال بالطريقة اليت مت ا إصداره

  الالئحة الداخلية لس الشورى
  ه1414 / 3 / 3 التاريخ 15/ الرقم أ 

  : بعون اهللا تعاىل
  .  فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك اململكة العربية السعودية-حنن

 وتاريخ 91 / 1بعد االطالع على نظام جملس الشورى الصادر باألمر امللكي رقم 
  .ـ ه1214 / 8 / 27

 الالئحة الداخلية لس الشورى بالصيغة -أ: إصدار ما يلي: أوال: أمرنا مبا هو آت
  . رفقة ذاامل

  .  الئحة حقوق أعضاء جملس الشورى وواجبام بالصيغة املرفقة ذا-2
  .  قواعد تنظيم الشؤون املالية والوظيفية لس الشورى بالصيغة املرفقة ذا-3
  .  قواعد التحقيق واحملاكمة لعضو جملس الشورى وإجراءاا بالصيغة املرفقة ذا-4
تان والقواعد يف اجلريدة الرمسية، ويعمل ا من تاريخ أمرنا تنشر هاتان الالئح: ثانيا
  . هذا

  الالئحة الداخلية لس الشورى
  الباب األول
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  اختصاصات رئيس الس، ونائبه، واألمني العام
  : املادة األوىل

يشرف رئيس الس على مجيع أعمال الس، وميثله يف عالقاته باجلهات واهليئات 
  . بامسهاألخرى، ويتكلم 
  : املادة الثانية

يرأس رئيس الس جلسات الس، واجتماعات اهليئة العامة، كما يرأس اجتماعات 
  . اللجان اليت حيضرها
  : املادة الثالثة

يفتتح رئيس الس اجللسات، ويعلن انتهاءها، ويدير املناقشات خالهلا، ويشترك يف 
البحث، ويوجه نظر املتكلم إىل التزام هذه املناقشات، ويأذن بالكالم، وحيدد موضوع 

حدود املوضوع والوقت، وينهي املناقشة، ويطرح املوضوعات للتصويت، وله أن يتخذ ما 
  . يراه مالئما وكافيا حلفظ النظام يف أثناء اجللسات

  : املادة الرابعة
لسة لرئيس الس دعوة الس، أو اهليئة العامة، أو أية جلنة من اللجان، إىل عقد ج

  . طارئة لبحث موضوع معني
  : املادة اخلامسة

يقوم نائب رئيس جملس الشورى مبعاونة رئيس الس يف حالة حضوره، ويتوىل 
  . صالحياته يف حالة غيابه

  : املادة السادسة
يتوىل نائب الرئيس رئاسة جلسات الس، واجتماعات اهليئة العامة عند غياب 

  .  رئاسة الس من خيتاره امللكالرئيس، ويف حالة غياما يتوىل
  . ويكون هلما يف إدارة هذه اجللسات االختصاصات املقررة لرئيس الس
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  : املادة السابعة
حيضر األمني العام، أو من ينوب عنه جلسات الس، واجتماعات اهليئة العامة، 

ء، باإلضافة ويشرف على حترير احملاضر، ويبلغ مواعيد اجللسات وجدول األعمال لألعضا
إىل أي أعمال حتال إليه من الس، أو من اهليئة العامة، أو من رئيس الس، ويكون 

  . مسؤوال أمام رئيس الس عن شؤون الس املالية واإلدارية
  الباب الثاين

  اهليئة العامة للمجلس
  : املادة الثامنة

ساء جلان الس تتكون اهليئة العامة للمجلس من رئيس الس، ونائبه، ورؤ
  . املتخصصة

  : املادة التاسعة
ال يكون اجتماع اهليئة العامة نظاميا إال إذا حضره ثلثا أعضائها على األقل، وتصدر 
قراراا مبوافقة أغلبية األعضاء احلاضرين، وعند التساوي يرجح اجلانب الذي صوت معه 

  . رئيس االجتماع
  : املادة العاشرة

 اجتماعات اهليئة العامة حمضر، يدون فيه تاريخ االجتماع، حيرر لكل اجتماع من
ومكانه، وأمساء احلاضرين والغائبني، وما خيص املناقشات ونصوص التوصيات، ويوقع 

  . احملضر رئيس االجتماع واألعضاء احلاضرون
  : املادة احلادية عشرة

  : ختتص اهليئة العامة مبا يلي
  .  مبا ميكنه من إجناز أعماله، وحتقيق أهدافه وضع اخلطة العامة للمجلس وجلانه،-أ

  .  وضع جدول أعمال جلسات الس-ب
 الفصل فيما حييله إليهما رئيس الس أو الس من اعتراضات على مضمون -ج 
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حماضر اجللسات، أو على نتائج االقتراع وفرز األصوات، أو غري ذلك من االعتراضات 
ائيااليت قد تثار يف أثناء جلسات ا لس، ويكون قرارها يف ذلك .  

 إصدار القرارات الالزمة لتنظيم أعمال الس وأعمال جلانه، وذلك مبا ال يتعارض -د
  . مع نظام الس ولوائحه

  الباب الثالث
  اجللسات

  : املادة الثانية عشرة
يعقد جملس الشورى جلسة عادية كل أسبوعني على األقل، وحيدد يوم اجللسة 

بقرار من رئيس الس، ولرئيس الس تقدمي اجللسة أو تأجيلها إذا دعت وموعدها 
  . احلاجة إىل ذلك

  : املادة الثالثة عشرة
يوزع جدول األعمال على األعضاء قبل انعقاد اجللسة، مرفقا به ما يتصل 

  . باملوضوعات املدرجة ببنوده من تقارير وغري ذلك مما ترى اهليئة العامة إرفاقه به
  : دة الرابعة عشرةاملا

جيب على عضو جملس الشورى دراسة جدول األعمال يف مقر الس، وال جيوز له يف 
  . كل األحوال أن يصطحب معه خارج الس أي أوراق أو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله

  : املادة اخلامسة عشرة
ن طلبات على العضو الذي يرغب الكالم يف أثناء اجللسة أن يطلب ذلك كتابة، وتدو

  . الكالم حبسب ترتيب تقدميها
  : املادة السادسة عشرة

يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه، مراعيا يف ذلك ترتيب طلبام، وما تستدعيه املصلحة يف 
  . املناقشة

  : املادة السابعة عشرة
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ال جيوز للعضو أن يتكلم يف املوضوع الواحد أكثر من عشر دقائق إال بإذن الرئيس، 
  .  التوجه بالكالم إال للرئيس أو الس، وال جيوز لغري الرئيس مقاطعة املتكلموال جيوز

  : املادة الثامنة عشرة
للمجلس أن يقرر تأجيل حبث املوضوع أو إعادة دراسته، وللرئيس أن يوقف اجللسة 

  . مؤقتا ملدة ال تتجاوز الساعة
  : املادة التاسعة عشرة

اجللسة، وتارخيها، ووقت افتتاحها، واسم حيرر لكل جلسة حمضر يدون فيه مكان 
رئيسها، وعدد األعضاء احلاضرين، وأمساء الغائبني، وسبب الغياب إن وجد، وملخص ملا 
دار من مناقشات، وعدد أصوات املوافقني وغري املوافقني، ونتيجة التصويت، ونصوص 

ور أخرى يرى القرارات، وما يتصل بتأجيل اجللسة أو وقفها، وموعد إائها، وأية أم
  . رئيس الس تدوينها فيه

  : املادة العشرون
يوقع رئيس الس، واألمني العام، أو من ينوب عنه على احملضر بعد تالوته يف الس، 

  . ويكون ألي عضو احلق يف االطالع عليه
  الباب الرابع
  اللجان

  : املادة احلادية والعشرون
 اللجان املتخصصة الالزمة -اية مدته يف بد-يكون جملس الشورى من بني أعضائه

  . ملمارسة اختصاصاته
  : املادة الثانية والعشرون

تتكون كل جلنة من اللجان املتخصصة من عدد من األعضاء حيدده الس، على أال 
يقل عن مخسة أعضاء، وخيتار الس هؤالء األعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة 

  .  العضو، وحاجة اللجانونائبه، ويراعى يف ذلك اختصاص
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وله أن يكون من بني أعضائه جلانا خاصة لدراسة موضوع معني، وجيوز لكل جلنة أن 
  . تكون من بني أعضائها جلنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معني

  : املادة الثالثة والعشرون
  . للمجلس أن يعيد تكوين جلانه املتخصصة، وأن يكون جلانا أخرى

  : ة والعشروناملادة الرابع
، ويتحدث بامسها أمام الس، وحيل نائب الرئيس "يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعماهلا

  . حمله عند غيابه، وعند غياب الرئيس ونائبه يرأس اللجنة أكرب أعضائها سنا
  : املادة اخلامسة والعشرون

  . جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من الس، أو من رئيس الس
  : دة السادسة والعشروناملا

اجتماعات اللجان غري علنية، وال يكون انعقادها نظاميا إال حبضور ثلثي أعضائها على 
األقل، وتضع كل جلنة جدول أعماهلا بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصياا بأغلبية 

  . احلاضرين، وعند التساوي يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع
  : بعة والعشروناملادة السا

تقوم اللجان بدراسة ما حيال إليها من الس، أو من رئيس الس، وعند ارتباط 
املوضوع بأكثر من جلنة حيدد رئيس الس أوالها بنظره، أو حييله إىل جلنة تكون من مجيع 

  . أعضاء اللجان ذات العالقة، وجتتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس الس أو نائبه
  : لثامنة والعشروناملادة ا

جيوز لكل عضو من أعضاء الس أن يبدي رأيه يف أي موضوع حمال إىل إحدى 
  . اللجان، ولو مل يكن عضوا فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس الس

  : املادة التاسعة والعشرون
حيررلكل اجتماع من اجتماعات اللجان حمضر، يدون فيه تاريخ االجتماع، ومكانه، 

اء احلاضرين والغائبني، وملخص املناقشات ونصوص التوصيات، ويوقع احملضر رئيس وأمس
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  . االجتماع واألعضاء احلاضرون
  : املادة الثالثون

عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معني، حترر بذلك تقريرا يتضمن أساس 
 بنيت عليها املوضوع احملال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضا توصيتها، واألسباب اليت

  . التوصية، ورأي األقلية إن وجد
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  الباب اخلامس
  التصويت وإصدار القرارات

  : املادة احلادية والثالثون
تصدر قرارات الس باألغلبية املنصوص عليها يف املادة السادسة عشرة من نظام 
 جملس الشورى، وإذا مل تتحقق هذه األغلبية يعاد طرح املوضوع للتصويت يف اجللسة

  . التالية
فإذا مل تتحقق األغلبية الالزمة يف هذه اجللسة رفع املوضوع إىل امللك مرفقا به ما مت 

  . بشأنه من دراسة، ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه يف اجللستني
  : املادة الثانية والثالثون

ء ال جتوز املناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت، ويف مجيع األحوال يكون إدال
  . الرئيس بصوته بعد تصويت األعضاء



  منهج امللك عبد العزيز 

  146

  الباب السادس
  أحكام عامة

  : املادة الثالثة والثالثون
يرفع رئيس جملس الشورى التقرير السنوي املنصوص عليه يف املادة اخلامسة والعشرين 
من نظام الس قبل انتهاء األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة، وجيب أن يتضمن هذا 

 مت إجنازه يف هذه السنة من دراسات وأعمال، وما صدر أثناءها من قرارات، التقرير ما
  . واملراحل اليت وصلت إليها دراسة املواضيع املعروضة لدى الس

  : املادة الرابعة والثالثون
يتم تنظيم الشؤون املالية والوظيفية للمجلس وفقا لالئحة تنظيم الشؤون املالية 

لس الشورى القواعد الالزمة لتنظيم أعمال الس اإلدارية والوظيفية، ويصدر رئيس جم
واملالية مبا يف ذلك اهليكل التنظيمي، ومهام إدارات الس املختلفة، وذلك مبا ال يتعارض 

  . مع نظام جملس الشورى ولوائحه
  الئحة حقوق أعضاء جملس الشورى وواجبام 
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  الئحة حقوق أعضاء جملس الشورى وواجبام
  : دة األوىلاملا

تثبت صفة العضوية لعضو جملس الشورى اعتبارا من بداية مدة الس، واليت حتدد يف 
أمر تكوينه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام الس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ 

املدة احملدد يف األمر امللكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة الس، ويف حالة انتهاء 
قبل تكوين الس اجلديد تستمر صفة العضوية، حىت يتم تكوين الس اجلديد، وذلك 

  . كله ما مل تسقط صفة العضوية عن العضو
  : املادة الثانية

حيصل عضو جملس الشورى خالل مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها عشرون 
واملكافآت والتعويضات واملزايا ألف ريال، ويعامل خالل هذه املدة فيما يتصل بالبدالت 

واإلجازات معاملة شاغلي املرتبة اخلامسة عشرة، وال يؤثر ذلك على ما قد يستحقه 
  . العضو من مرتب تقاعدي

  : املادة الثالثة
حيتفظ لعضو الس املتفرغ، الذي كان قبل تعيينه يف الس يشغل وظيفة عامة يف 

 فترة العضوية يف اخلدمة ألغراض العالوة الدورية الدولة باملرتبة اليت يشغلها، وحتتسب
والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خالل فترة العضوية احلسميات التقاعدية على 
راتب وظيفته األصلية، وال جيوز اجلمع بني املكافأة واملزايا املقررة ألعضاء الس، وبني 

 يزيد على املكافأة املقررة للعضوية مرتب الوظيفة ومزاياها، وإذا كان مرتب الوظيفة
فيصرف له الفرق من الس، وإذا كان للوظيفة اليت يشغلها مزايا تزيد على املزايا املقررة 

  . للعضوية فيستمر يف احلصول عليها
  : املادة الرابعة

استثناء من املادة الثانية من هذه الالئحة، يتمتع عضو الس بإجازة عادية سنوية، 
مخسة وأربعون يوما، وحيدد رئيس الس وقت متتع العضو ذه اإلجازة، ويراعى قدرها 
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عند منح اإلجازة أو إذن الغياب أن ال يؤثر ذلك على النصاب النظامي النعقاد جلسات 
  . الس

  : املادة اخلامسة
جيب على عضو الس االلتزام التام باحلياد واملوضوعية يف كل ما ميارسه من أعمال 

اخل الس، وعليه أن ميتنع عن إثارة أي موضوع أمام الس يتعلق مبصلحة خاصة، أو د
  . يتعارض مع مصلحة عامة

  : املادة السادسة
جيب على عضو الس االنتظام يف حضور جلسات الس وجلانه، وعلى العضو الذي 

الس أو يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات الس أو جلانه أن خيطر رئيس 
رئيس اللجنة كتابة بذلك، وال جيوز للعضو االنصراف ائيا من جلسة الس أو جلسة 

  . اللجان قبل ختامها إال بإذن من رئيس الس أو رئيس اللجنة حسب األحوال
  تنظيم الشؤون املالية والوظيفية للمجلس

  : املادة األوىل
  . الية للدولةتكون السنة املالية لس الشورى هي السنة امل

  : املادة الثانية
يعد رئيس جملس الشورى مشروع ميزانية الس السنوية، ويرفعه للملك للنظر يف 

  . اعتماده
  : املادة الثالثة

يودع مبلغ امليزانية بعد اعتمادها يف مؤسسة النقد العريب السعودي، ويتم الصرف منه 
  . بتوقيع رئيس الس أو نائبه

   :املادة الرابعة
إذا مل تِف املبالغ املدرجة يف امليزانية ملقابلة مصروفات الس، أو إذا طرأ مصروف مل 
يكن منظورا عند وضعها، يعد رئيس الس بيانا باملبلغ اإلضايف املطلوب، ويرفعه إىل 
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  . امللك للنظر يف اعتماده
  : املادة اخلامسة

 حتوير مسميات الوظائف، حتدد مسميات ومراتب وظائف الس يف ميزانية، ويتم
  . وختفيض مراتبها خالل السنة املالية بقرار من رئيس الس

  : املادة السادسة
يتم شغل وظائف املرتبتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة مبوافقة امللك، ويتم شغل 
وظائف الس األخرى وفقا لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه، مع االستثناء من أحكام 

  . ةاملسابق
  : املادة السابعة

تضع اهليئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يستعان م من غري أعضاء الس من 
موظفي الدولة وغريهم وما يصرف هلم من مكافآت، وتصدر هذه القواعد بقرار من 

  . رئيس الس
  : املادة الثامنة

ت الس جملس الشورى غري خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيال
اإلدارية إدارة الرقابة املالية السابقة للصرف، وتتوىل اهليئة العامة للمجلس الرقابة الالحقة 
للصرف، ولرئيس جملس الشورى أن يطلب من أحد اخلرباء املاليني أو اإلداريني وضع 

  . تقرير عن أي شأن من الشؤون املالية أو اإلدارية للمجلس
  : املادة التاسعة

السنة املالية تعد األمانة العامة للمجلس احلساب اخلتامي، ويرفعه رئيس عند اية 
  . الس إىل امللك للنظر يف اعتماده

  : املادة العاشرة
دون إخالل بأحكام هذه الالئحة يتبع يف تنظيم الشؤون املالية للمجلس وحساباته 

  . القواعد املتبعة يف تنظيم حسابات الوزارات واملصاحل احلكومية
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  قواعد التحقيق واحملاكمة لعضو جملس الشورى وإجراءاا
  : املادة األوىل

إذا أخل عضو جملس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات 
  : التالية
  .  توجيه اللوم كتابة-أ

  .  حسم مكافأة شهر-ب
  . إسقاط العضويةـ  جـ

  : املادة الثانية
 جلنة من ثالثة من أعضاء الس، خيتارهم يتوىل التحقيق مع عضو جملس الشورى

  . رئيس الس
  : املادة الثالثة

تبلغ اللجنة العضو باملخالفة املنسوبة إليه، وعليها مساع أقواله وإثبات دفاعه يف حمضر 
  . التحقيق، وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس

  : املادة الرابعة
 من ثالثة من أعضائها، على أن ال يكون من بينهم رئيس للهيئة العامة أن تشكل جلنة

الس أو نائبه، حملاكمة العضو املنسوبة إليه املخالفة، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو 
  . احلسم، وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع األمر لرئيس جملس الشورى لرفعه للملك

  : املادة اخلامسة
عقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو اخلاصة على ال حيول توقيع أي من ال

  . العضو
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  نظام املناطق 
  ـ ه1412 / 8 / 27 التاريخ 92 / الرقم أ

  : بعون اهللا تعاىل
  . حنن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية

 رفع مستوى بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة، ورغبة يف حتقيق أهداف الدولة يف
األداء يف األجهزة احلكومية يف خمتلف املناطق وتطويرها مبا يواكب التطور الذي حققته 

  . البالد
  : أمرنا مبا هو آت

  .  إصدار نظام املناطق بالصيغة املرفقة ذا:أوال
  .  يتم العمل ذا النظام يف مدة ال تتجاوز عاما من تاريخ نشره:ثانيا
  . م يف اجلريدة الرمسية ينشر هذا النظا:ثالثا
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  نظام املناطق
  : املادة األوىل

يهدف هذا النظام إىل رفع مستوى العمل اإلداري والتنمية يف مناطق اململكة، كما 
يهدف إىل احملافظة على األمن والنظام وكفالة حقوق املواطنني وحريام يف إطار الشريعة 

  . اإلسالمية
  : املادة الثانية

كة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير تنظم مناطق اململ
  . الداخلية

  : املادة الثالثة
تتكون كل منطقة إداريا، من عدد من احملافظات، والنواحي واملراكز، ويراعى يف ذلك 
االعتبارات السكانية واجلغرافية واألمنية وظروف البيئة وطرق املواصالت، ويتم تنظيم 

أما النواحي واملراكز فيصدر بشأا . ملكي بناًء على توصية من وزير الداخليةاحملافظة بأمر 
  . وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناًء على اقتراح من أمري املنطقة

  : املادة الرابعة
يكون لكل منطقة أمري مبرتبة وزير، كما يكون له نائب باملرتبة املمتازة يساعده يف 

عند غيابه، ويتم تعيني األمري ونائبه وإعفاؤمها بأمر ملكي، بناء على أعماله، ويقوم مقامه 
  . توصية من وزير الداخلية

  : املادة اخلامسة
  . يكون أمري املنطقة مسؤوال أمام وزير الداخلية

  : املادة السادسة
  : يؤدي األمري ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التايل أمام امللك

أكون خملصا لديين مث ملليكي وبالدي، وأن ال أبوح بسر من أن : أقسم باهللا العظيم(
أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصاحلها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمايل بالصدق واألمانة 
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  . واإلخالص والعدل
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  : املادة السابعة
يتوىل أمري كل منطقة إدارا، وفقًا للسياسة العامة للدولة، ووفقا ألحكام هذا النظام 

  : من األنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصةوغريه 
 احملافظة على األمن والنظام واالستقرار، واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك، وفقا -أ

  . لألنظمة واللوائح
  .  تنفيذ األحكام القضائية بعد اكتساا صفتها النهائية-ب
وق  كفالة حقوق األفراد وحريام، وعدم اختاذ أي إجراء ميس تلك احلق-ج

  . واحلريات، إال يف احلدود املقررة شرعا ونظاما
  .  العمل على تطوير املنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا-د
  .  العمل على تنمية اخلدمات العامة يف املنطقة ورفع كفايتها-ه
 إدارة احملافظات والنواحي واملراكز، ومراقبة أعمال حمافظي احملافظات ومديري -و

  .  املراكز، والتأكد من كفايتهم يف القيام بواجبامالنواحي ورؤساء
  .  احملافظة على أموال الدولة وأمالكها، ومنع التعدي عليها-ز
 اإلشراف على أجهزة احلكومة وموظفيها يف املنطقة، للتأكد من حسن أدائهم -ح

لواجبام بكل أمانة وإخالص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات واملصاحل 
  . ملختلفة يف املنطقة مبراجعهما

 االتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء املصاحل، وحبث أمور املنطقة معهم دف رفع -ط
  . كفاءة أداء األجهزة املرتبطة م، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك

 تقدمي تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء اخلدمات العامة يف املنطقة، -ي
  . ن شؤون املنطقة، وفقًا ملا حتدده الالئحة التفيذية هلذا النظاموغري ذلك م

  : املادة الثامنة
يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية ألمراء املناطق، لبحث األمور املتعلقة 

  . باملناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس جملس الوزراء
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  : املادة التاسعة
ري املنطقة مرتني يف السنة على األقل حملافظي احملافظات يعقد اجتماع برئاسة أم

  . ومديري النواحي، لبحث شؤون املنطقة، ويرفع األمري تقريرا بذلك لوزير الداخلية
  : املادة العاشرة

 يعني لكل منطقة وكيل أو أكثر مبرتبة ال تقل عن املرتبة الرابعة عشرة بقرار من -أ
  . ن وزير الداخليةجملس الوزراء، بناء على توصية م

 يكون لكل حمافظة حمافظ ال تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعني بأمر من رئيس -ب
جملس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون هلا وكيل ال تقل مرتبته عن 

  . الثانية عشرة، يعني بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمري املنطقة
لكل ناحية مدير ال تقل مرتبته عن الثامنة، يعني بقرار من وزير الداخلية  يكون -ج 

  . بناء على توصية من أمري املنطقة
 يكون لكل مركز رئيس ال تقل مرتبته عن اخلامسة، يعني بقرار من أمري املنطقة -د

  . بناء على توصية من حمافظ احملافظة
  : املادة احلادية عشرة
فظي احملافظات ومديري النواحي ورؤساء املراكز اإلقامة حيث على أمراء املناطق وحما

  . مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم إال بإذن من الرئيس املباشر
  : املادة الثانية عشرة

يباشر حمافظو احملافظات ومديرو النواحي ورؤساء املراكز مهامهم يف النطاق اإلداري 
  . هلمجلهام، ويف حدود الصالحيات املمنوحة 

على حمافظي احملافظات إدارة حمافظام يف نطاق االختصاصات : املادة الثالثة عشرة
املنصوص عليها يف املادة السابعة، باستثناء ما ورد يف الفقرات و ط ي من تلك املادة، 
وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي ورؤساء املراكز التابعني هلم، والتأكد من كفايتهم 

اجبام، وتقدمي تقارير دورية ألمري املنطقة عن كفاية أداء اخلدمات العامة وغري بالقيام بو
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  . ذلك من شؤون احملافظة وفقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام
  : املادة الرابعة عشرة

على كل وزارة أو مصلحة حكومية هلا خدمات يف املنطقة أن تعني رئيسا ألجهزا 
قل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط باجلهاز املركزي مباشرة، وعليه التنسيق يف املنطقة ال ت

  . مع أمري املنطقة يف جمال عمله
  : املادة اخلامسة عشرة

  . ينشأ يف كل منطقة جملس يسمى جملس املنطقة، يكون مقره إمارة املنطقة
  : املادة السادسة عشرة
  : يتكون جملس املنطقة من

  . سا للمجلس أمري املنطقة رئي-أ
  .  نائب أمري املنطقة نائبا لرئيس الس-ب
  .  وكيل اإلمارة وحمافظي احملافظات-ب
 رؤساء األجهزة احلكومية يف املنطقة اليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس -د

  . الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية
لم واخلربة واالختصاص،  عدد من األهايل ال يقل عن عشرة أشخاص من أهل الع-ه

يتم تعيينهم بأمر من رئيس جملس الوزراء، بناء على ترشيح أمري املنطقة، وموافقة وزير 
  . الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد

  : املادة السابعة عشرة
  : يشترط يف عضو الس ما يلي

  .  أن يكون سعودي اجلنسية باألصل واملنشأ-أ
  .  يكون من املشهود هلم بالصالح والكفاية أن-ب
  .  أن ال يقل عمره عن ثالثني سنة-ج
  .  أن تكون إقامته يف املنطقة-د
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  : املادة الثامنة عشرة
للعضو أن يقدم اقتراحات إىل رئيس جملس املنطقة كتابة، وذلك يف األمور الداخلة يف 

  .  الس، لعرضه ودراستهاختصاص الس، ويدرج الرئيس كل اقتراح يف جدول أعمال
  : املادة التاسعة عشرة

ال جيوز لعضو جملس املنطقة أن حيضر مداوالت الس أو جلانه إذا كان املوضوع 
يتعلق مبصلحة شخصية له، أو مصلحة من ال تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو 

  . وكيال له مصلحة فيه
  : املادة العشرون

ني يف االستقالة، قدم طلبا بذلك إىل وزير الداخلية عن طريق أمري إذا رغب العضو املع
املنطقة، وال تعترب االستقالة نافذة إال بعد موافقة رئيس جملس الوزراء، بناء على اقتراح 

  . وزير الداخلية
  : املادة احلادية والعشرون

 خالل مدة يف غري األحوال املنصوص عليها يف هذا النظام، ال جيوز عزل العضو املعني
  . عضويته إال بأمر من جملس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية

  : املادة الثانية والعشرون
يف حالة خلو مكان أي عضو معني ألي سبب من األسباب، يعني بدله خالل مدة 
ثالثة أشهر من تاريخ اخللو، وتكون مدة العضو اجلديد هي املدة الباقية من مدة سلفه، 

  . من املادة السادسة عشرة من هذا النظام) ه(فقا ملا ورد يف فقرة وذلك و
  : املادة الثالثة والعشرون

خيتص جملس املنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى اخلدمات يف املنطقة، وله 
  : على وجه اخلصوص ما يلي

  .  حتديد احتياجات املنطقة، واقتراح إدراجها يف خطة التنمية للدولة-أ
حتديد املشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها يف ميزانية الدولة  -ب
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  . السنوية
  .  دراسة املخططات التنظيمية ملدن وقرى املنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها-ج 
  .  متابعة تنفيذ ما خيص املنطقة من خطة التنمية واملوازنة والتنسيق يف ذلك-د

  : وناملادة الرابعة والعشر
يقوم جملس املنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام ملواطين املنطقة، وتشجيع 

  . إسهام املواطنني يف ذلك، ورفعه إىل وزير الداخلية
  : املادة اخلامسة والعشرون

حيظر على جملس املنطقة النظر يف أي موضوع خيرج عن االختصاصات املقررة له 
ته باطلة إذا جتاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا حسب هذا النظام، وتكون قرارا

  . بذلك
  : املادة السادسة والعشرون

يعقد جملس املنطقة دورة عادية كل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو 
الس الجتماع غري عادي إذا رأى حاجة لذلك، وتشمل الدورة اجللسة أو اجللسات اليت 

واحدة، وال جيوز فض الدورة إال بعد النظر يف مجيع املسائل الواردة تعقد بناء على دعوة 
  . يف جدول األعمال ومناقشتها
  : املادة السابعة والعشرون

يعترب حضور اجتماعات جملس املنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة لألعضاء املنصوص عليهم 
ويتعني عليهم احلضور من املادة السادسة عشرة من هذا النظام، ) د(و ) ج(يف الفقرتني 

بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم يف حالة غيام عن عملهم، وبالنسبة لألعضاء املنصوص 
من املادة املذكورة يعترب ختلف العضو عن حضور دوريت انعقاد ) ه(عليهم يف الفقرة 

 متتاليتني بدون عذر مقبول موجبا لإلقالة من الس، ويف هذه احلالة ال جيوز تعيني هذا
  . العضو لعضوية الس مرة أخرى إال بعد مضي سنتني من تاريخ صدور قرار إقالته

  : املادة الثامنة والعشرون
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ال تكون اجتماعات جملس املنطقة نظامية إال إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على األقل، 
 وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات أعضاء الس، فإذا تساوت األصوات يرجح

  . اجلانب الذي صوت معه الرئيس
  : املادة التاسعة والعشرون

لس املنطقة أن يكون عند احلاجة جلانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل يف اختصاصه، 
وله أن يستعني مبن يراه من ذوي اخلربة واالختصاص، وله أن يستدعي من يشاء حلضور 

  . ون له حق التصويتاجتماعات الس واالشتراك يف املناقشة دون أن يك
  : املادة الثالثون

لوزير الداخلية أن يدعو الس لالجتماع برئاسته يف أي مكان يراه كما أن له رئاسة 
  . أي اجتماع حيضره

  : املادة احلادية والثالثون
  . ال جيوز انعقاد جملس املنطقة إال بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية

  : نية والثالثوناملادة الثا
  . على رئيس الس رفع نسخة من القرارات إىل وزير الداخلية

  : املادة الثالثة والثالثون
على رئيس جملس املنطقة إبالغ الوزارات واملصاحل احلكومية مبا خيصها من قرارات 

  . الس
  : املادة الرابعة والثالثون

ات جملس املنطقة بالنسبة ملا ورد يف على الوزارات واملصاحل احلكومية، أن تراعي قرار
من املادة الثالثة والعشرين من هذا النظام، وإذا رأت الوزارة أو ) ب(و ) أ(الفقرتني 

املصلحة احلكومية عدم األخذ بقرار جملس املنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب 
ليت أوضحتها الوزارة أو ذلك لس املنطقة، وإذا مل يقتنع جملس املنطقة مبالءمة األسباب ا

  . املصلحة فريفع عن ذلك إىل وزير الداخلية، للعرض عنه لرئيس جملس الوزراء
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  : املادة اخلامسة والثالثون
حتيط كل وزارة ومصلحة هلا خدمات يف املنطقة جملس املنطقة مبا تقرر للمنطقة من 

  .  خطة التنميةمشاريع يف امليزانية فور صدورها، كما حتيطه مبا تقرر للمنطقة يف
  : املادة السادسة والثالثون

لكل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي جملس املنطقة حول أي موضوع يعلق 
  . باختصاصه يف املنطقة، وعلى الس إبداء رأيه يف ذلك

  : املادة السابعة والثالثون
ملنطقة حيدد جملس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس جملس ا

  . وأعضائه، ويراعى يف تقديرها تكاليف املواصالت واإلقامة
  : املادة الثامنة والثالثون

ال حيل جملس املنطقة إال بأمر من رئيس جملس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، 
على أن يتم تعيني أعضائه جمددا خالل ثالثة أشهر من تاريخ احلل، ويف أثناء فترة احلل 

من املادة السادسة عشرة من هذا ) د(و ) ج( األعضاء املنصوص عليهم يف الفقرتني ميارس
  . النظام برئاسة أمري املنطقة اختصاصات الس

  : املادة التاسعة والثالثون
يكون لس املنطقة أمانة يف إمارة املنطقة، تتوىل إعداد جدول أعماله، وتوجيه 

شات اليت جتري يف أثناء اجللسات، وفرز األصوات، الدعوات يف مواعيدها، وتسجيل املناق
وإعداد حماضر اجللسات، وحترير القرارات، والقيام باألعمال الالزمة لضبط جلسات 

  . الس، وتدوين قراراته
  : املادة األربعون

  . يصدر وزير الداخلية اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا النظام
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