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  قسم العدالة اجلنائية/  أستاذ القانون اجلنائي املشارك

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  *  اململكة العربية السعودية* 

  

  : ملخص
ــا أخــالق حضــارية شــاملة يعــم إشــعاعها واالعتــدال مــة الوســط إن أ   هــي أمــة األخــالق ولكــن أي أخــالق ، إ

الداخل واخلارج ، فهي ال تعرف عنصرية وال حتيزا ، وال الكيل مبكيـالْني كمـا وقـع يف احلضـارات البائـدة ويف جمتمعـات عنصـرية 
ت معات الغربية اليت فضحتها ممارسات غري أخالقية غلبت التطبـع معاصرة مثل جنوب إفريقيا ، وكما هو واقع اآلن يف جل ا

وقــد شــهدت أخــالق القــوم هنـاك تراجعــا وتــدهورا جتــاه اآلخــرين وال ســيما . الـذي كــان واجهــة ال تعــرب عــن حقيقــة مـا وراءهــا 
  . املسلمون

طيـب اهللا  -العزيـز جـل اهتمـام امللـك عبـدعليها انصب  واالعتدال والعدل بني الناس من األخالق احلميدة اليت
ــدةل -ثـــراه  ــة، وتوحيـــد أجزائهـــا، مـــن أجـــل توطيـــد وحـ ــاء كيـــان الدولـ ــا النزاعـــات  بنـ ــة الـــيت مزقتهـ ــتقرار تلـــك املنطقـ وأمـــن واسـ

إدارة  والفكريـة، مـع تأصـيل القـيم اإلسـالمية واملـنهج اإلسـالمي يف احليـاة االجتماعيـة وأسـلوب والصـراعات واملفاسـد العقديـة
  .نصوص النظام االساسي للحكم يف اململكة العربية السعوديةيف  والشورى الوسطية من تأصيل مبدأ ،وهو ما ظهر الدولة

 
Abstract : 

The nation of  middle and moderation is the nation of morals, but any 
morals , it's the  comprehensive  civilized ethics  that  prevail radiance home and 
abroad , a nation that do not know a racist or prejudiced , nor double standards as 
occurred in  extinct civilizations or  even in contemporary recent  societies  such as 
South Africa , or as  it is  now in all Western societies that was exposed by their  
unethical practices , which was dominated Internalization interface does not reflect 
the reality of what is behind them . The morals of the people  have witnessed  a 
decline and deterioration towards others especially Muslims  .  

Moderation and justice among people are good morals , which were paid 
focused attention by King Abdul Aziz - God bless him - to build the structure of the 
state , and the unification of their parts , in order to consolidate the unity, security 
and stability in the region that was torn by disputes and conflicts and cons 
Streptococcus and intellectual , with rooting Islamic values and the Islamic approach 
in social life and state management way  and how the state , which emerged from 
rooting principle of moderation and the Shura Council in the texts of the statutes of 
the rule in the Kingdom of Saudi Arabia . 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهج االعتدال و الشورى في نصوص النظام األساسي للحكم  

- 72 -  
 

  : مقدمة

م الكر كتابھ القائل مد ا ة، الكث عمھ ع اً كث حمداً مد {ا

           

       { 1 وصفيھ يھ ن ع والسالم ،والصالة

ن ي الن وخاتم ن املرسل   .أشرف

ا وع ا ع يحيد أن ألحد ب ي ال ال العاملية الوسطية سالمية الوسطية عتبارإن

مبادئ مراعاة ع اململكة عملت ؛فعليھ السعودية ية العر اململكة دستور سالمية عة الشر أن

الدولة ل ش يحدد الذي كم ل سا النظام نظمة تلك م أ من ا أنظم ش الغراء عة الشر

والشورى عتدال ع املب ا ف كم وا ،.  

الن ن ب والعدل عتدال بابو من و ا التح فرد ل ل ب ي ال ميدة ا خالق من اس

رواه ملا ام ا أو



               

              

 2   .  

كما جميعا هللا بأمر عتصام شأ ي والعق والنف الرو نضباط و التقوى تلك ومن

وا والتنازع التفرق من نفسھ الوقت محذرا م الكر القرآن عانص يقول {لتناحر

             

           

{ 3 .  

ز العز عبد امللك تمام ا جل انصب عليھ ناء ثراه -و هللا الدولة،-طيب كيان بناء ع

وحدة توطيد أجل من ا، أجزا و  وتوحيد اعات ال ا مزق ال املنطقة تلك واستقرار الصراعاتوأمن

العقدية وأسلوب واملفاسد جتماعية ياة ا سالمي واملن سالمية القيم تأصيل مع ة،  والفكر

الدولة    .إدارة

الدراسة .1 لة   :مش

التغ مدى ظ لي ن الرا وقتنا و عامة بصفة املسلم املجتمع أحوال املتأمل إن

ا قفز ال والقفزات بل والطفرات انحطاطوالتطور ا م عدة سلبيات ا م رت ظ ال العوملة نحو
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و و بالتطور س ما مسايرة محاولة ن املسلم شغال ،وا سالمية البالد م املستوى

بالفعل و النامية، بالدول سميت ح املسلمة الدولة مستوى تردي ب س الذي ور التد قيقة ا

با يح ال التمسك نحو بذلكنامية أمرت كما ا أمور ل   .لوسطية

ع الضوء القاء نحو خطوة ا يجعل أن العظيم هللا أسأل البحث محل الدراسة ذه و

النظام نصوص والشورى الوسطية ة يانسانظر و السعودية، ية العر اململكة كم ل

تمسك إذا ال مة القو الدين ام أح تطبيق ع اململكة عمل لقولھمدى الوثقى بالعروة تمسكنا ا ا

{عا

{  4 ا،و القيام سبق لم دراسة

سا النظام ونصوص ألبواب تمحيص الدراسة تضمن س حيث القانونية؛ الدراسات إطار

مدى أي وإ الوسطية مع ا ورد ال النصوص وتحليل يان و السعودية ية العر اململكة كم ل

النصوص تلك   .تتوافر

الدراسة .2   :ساؤالت

النظام -1 و كمما ل   ؟) الدستور (سا

؟-2 عتدال و   ما

؟-3 عتدال يتوافر النظام من بواب   أي

النصوص؟-4 عتدال من املستفيد   من

الدراسة .3 داف   :أ

النظام الوسطية توافر مدى ع التعرف و و س الرئ دف ال تحقيق إ الدراسة س

عز  و من حفظ ودوره كم ل كماسا السعودي، كم ا سياسة عتدال بواسطة زه

ا م داف أ عدة تحقيق إ   :س

كم -1 ل سا النظام وم مف   .بيان

عتدال -2 مع  .بيان

النظام -3 عتدال و الوسطية مع ا ف املتوافر النصوص مضمون  .تحليل

النظام -4 نصوص والشورى عتدال من تقسيماتھلساابراز حسب  .كم

الدراسة .4 مية   :أ

ي فيما الدراسة مية أ   :تكمن
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الغراء -1 عة الشر مقاصد فظ نظمة توظيف إ   .الس

ي -2 قانو كبحث والوسطية عتدال وم مف ن تب ال بحاث عدام  .ا

الدولة -3 ألمن زاً عز الغلو ة مواج آليات  .بيان

القانونية -4 الدراسات عدام اطالعن-ا املتواضعحسب من-ا توضيح ع عمل ال

كم ل سا النظام نصوص خالل من  .عتدال

الدراسة .1   :من

حسب القانونية للنصوص التحلي ، الوصفي املن ع الدراسة ذه إتمام اعتمد

ومن والسنة الكتاب ورد بما الدراسة ملوضوع الشر والتأصيل الدعم مع النظام ثمتقسيمات

يؤكد ما باط واست الدراسة موضوع مية أ مدى ع الضوء سليط ع ساعد ما استخالص

لھ عة الشر ر تقر ومدى والسنة الكتاب من   .مشروعيتھ

البحث .5  :خطة

التقسيمات طة ا ب ترت ونساسيةيحكمنا ت وعليھ كم ل سا النظام ملحاور

ي كما طة   :ا

ول  كم:املبحث ا نظام   عتدال

ي الثا السعودي:املبحث املجتمع مقومات   عتدال

الثالث قتصادية:املبحث املبادئ   عتدال

ع الرا والواجباتعتدال:املبحث قوق   ا

امس ا الدولة: املبحث سلطات   عتدال

الدراسة .6 ات   :مصط

الدستور - .1 ف   :عر

معينة يئة ا تصدر ال القانونية الوثيقة القواعدو متضمنة خاصة إلجراءات وفقاً

ن مع زمان و معينة دولة كم ا بنظام القواعد. 5 املتعلقة مجموعة بأنھ اء الفق عض عرفھ وقد

العامة السلطات ،وتحديد ا ف كم ا نظام يان و الدولة ل ش بتحديد تقوم ال ساسية

عالقات من ا بي ط ير ما وتنظيم ا اتك. واختصاصا ر وا والواجبات قوق ا امھ أح تقرر ما

  . 6 العامة
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لعام السعودية ية العر اململكة كم ل سا النظام أن بالذكر دير من1421وا ـ

والعالقة ا مسؤليا و ا وسلطا السعودية الدولة مالمح حدد أنھ ؛حيث ا ف ة الدستور الوثائق م أ

منطلق من والدولة املواطن ن عةب الشر لنصوص ا ام أح جميع تخضع اسالمية ية عر دولة ا أ

ا بقول منھ و املادة نص بموجب ورد ما و و ية(سالمية عر دولة السعودية ية العر اململكة

وسلم، عليھ هللا ص رسولھ وسنة عا هللا كتاب ا ودستور سالم، ا دي تامة، سيادة ذات إسالمية

ا اضولغ الر مدينة ا وعاصم ية، العر   ).اللغة

عموم عتدال ن مضام السعودي كم ل سا النظام ومبادئ ام أح شملت وعليھ

يتعلق فيما كمنصوصھ ا و بنظام السعودي، املجتمع ومقومات قتصادية، وكذلكاملبادئ ،

والواجبات قوق الدولةا سلطات و ،.  

عتدال .2 وم   : مف

لغة مستقيم ضد: العدل(   7 :عتدال أنھ النفس قام وما ، ور و) ا كم( ، ا عدل

و: عديال ، و: فالنا ( عدل( أقامھ ان) عدل( ، و) سواه( امل ن( ، ب حال توسط عتدال

كم ن لتھ حال وعدّ لتھ عدَ فقد أقمتھ ما ل و ، اعتدل فقد تناسب ما ل و ، كيف والعدول ) أو ، : 

يار ا   .  م

عتدال  و العدل ي معا من بالعدل: و كم ، ا واملماثلة ، ة سو وال ، م والتقو ، ستقامة و ،

، كية وال ، والتوسط واملوازنة ، نصاف و ،   واملساواة

فاالعتدال    اصطالحا املن: أما ام ال والتنطع و الغلو ن ب وسط و الذي ق وا ، العدل

، والتقص ط التفر ن و ما ، ن طرف ن ب وسط ستقامة و ط: فاالعتدال والتفر   . فراط

و عتدال وا : و يةستقامة وا والتوسط ، كية     ل

م ال الوسطية يرادف عا فاالعتدال قال ، مة ذه ا  هللا

           

      

  8  

ا فسر صوقد بقولھ لرسول ذا وسلم عليھ و) العدل: والوسط: ( هللا فالوسط ،

والعلم والعمل كم ا العدل يتحقق وال ، العدل يرتب فاالعتدال ، عتدال والوسطية العدل

ام بال إال ا ن وغ املؤمن يل وس والسنة السعودية . الكتاب ية العر اململكة من و   .كما
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كم: ولاملبحث  ا نظام   عتدال

}

{ 9 .  

أم املتنازعة والقبائل املتفرقة الفئات من جعلت ال وتوسطيتھ سالم روح فإن

متماسك إسالمي مجتمع أول نصار و ن اجر امل عنصري ومن ا، حول وما املدينة و ا حول وما القرى

ما.ومتعاون  و و والشورى العدل أساس ع أقيمت قد السعودية الدولة أن بنصكما ذكره ورد

الثامنة ااملادة بقول كم ل سا النظام أساس(من ع السعودية ية العر اململكة كم ا يقوم

سالمية عة الشر وفق واملساواة والشورى   ).العدل

لتوضيح ن املتطرف مع وار ا باب فتح ضرورة ع العمل النص ذا من لنا ر يظ وما

من كث حول مور لذاحقيقة ، الدين بأمور ل ا يجة ن ى تأ املغلوطة ار ف اغلب ألن ، القضايا

سالمية عة الشر عماد ة قو عماد ع السعودي كم ا س تأس   .ان

بية، ال وزارة منا عديل ع للعمل اب ر افحة م نة شاء إ تم أنھ بالذكر دير وا

شر و خر مع وار ا ق طر عن معتدلةوذلك منا خالل من ية الدي تأكيد. الوسطية ع عمل و

ن املتطرف ؤالء بمحاورة تقوم أن نة ل أن كما ، الوقائية ساليب ووضع رئ وم كمف الوسطية

اب ر افحة م خرى الدول تجارب ووضع جتما و الدي وار ا ق طر عن م عالج ليتم

م خاصة ، ا م ستفادة يو التكف الفكر اب أ عالج وار ا خالل من استطاعت ال صر

الك وال الزلل من لألمة العاصم جماع عن ع ال ؛فالوسطية ن صا أناس ا م ل   .وتحو

خ تار الوط وار ا مركز شاء ا تم لذلك شطتھ 10 ـ24/5/1424وتطبيقاً أ من والذي ،

و  ل الوطنية اللقاءات كماعقد ، ساء وال الرجال من املجتمع شرائح مختلف تجمع ال ة الفكر ارات

ع عمل وال ية التدر امج وال العام الرأي واستطالعات ب للتدر وار ا اديمية ا املركز يتضمن

، اج وا الزائر وحوار سري، وار ل وسلسلة ، وار ا تصال ارات م تنمية ا م محاور عدة

يمكنواع الذي ن تمك برنامج ا وابرز للشباب ة املوج امج ال ا وم ة املوج امج ال من العديد داد

الواقع أرض ع م ار أف تطبيق من مع.الشباب الشراكة رامج ،و الدولية اللقاءات إ باإلضافة ذلك

والبحوث الدراسات من العديد اجراء إ باإلضافة ، لية و ومية ا ات انا ر و واملعارض ،

ة التوعو مالت وا فية،   .التعر

فالواجب القضاء، ح الوسطية واجبات من و عتدال باب من املساواة و وار فا

البالد لألمر الوالة من م أحد ان ولو الناس ن ب املساواة و من.شرعاً ن املختلف ن ب التضامن و

والواج قوق ا املساواة والدوليةأجل الوطنية القضايا التدخل بخصوص الفرص افؤ وت بات
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وامل والتطرف التعصب افحة مل يل س أنجع و ا ومعا ا مناقش و ك املش تمام ذات

الغ ية   .وكرا

تطبيق         ع شرف و سالم، ام ألح ا طبقً شرعية سياسة مة سياسة امللك يقوم كما

عة  االشر ع والدفاع البالد وحماية للدولة العامة والسياسة نظمة و   . 11 سالمية

من واملساواة العدل أن كما ، وديناً سياسة الناس ن ب العدل تحقق عتدال و فالوسطية

عا لقولھ الناس، مصا يحكمون الذين والقضاة ام ا {واجبات   

             

  {12
 } 

     {13

}{  14 عا لقولھ   }{،و
15 ، كم ا بالعدل ا ف مر أُ ال يات من ذلك سبحانھ،وغ ،فقال ادة ،والش ان وامل ، والكيل

ع امھ بال بھ يتعاملون فيما م ووصا عباده وأمر ، العدل و و بالقسط نفسھ وصفھ عا و

الدين فرائض من كم ا الناس ن ب العدل أن   .اعتبار

وال  واه عليھ يمليھ ما وفق يحكم أن اكم ل ب ي فال كم با اتصل ا مَ ا مَّ أَ يتعدىوَ

السالم عليھ داود يھ لن عا سبحانھ قال ،كما سواه و ما إ ق {ا   



{ 16  .  

يكن لم ذا فإن ت، ش بما احكم لھ فقيل الناس، ن ب من صَّ خُ رجالً س ل اكم ا فإن

وأن ، هللا أمر بما الناس ن ب ليفصل عا هللا حكم ع ائتمن وإنما مرسل، ن وال مقرب، مللك

عما م ،يرد وجل عز عتھ شر ام أح يخالف وما هللا عنھ ن   

            

     }        

{  18 }{19
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     }  

{20}{21}
{ 22 .  

نصوص تحتوي أن أعدل وما سالم واجبة ضة فر والوسطية عتدال فإن ثم ومن

إال س ل ؛وذلك السيا عتدال و الوسطية باب من بالعدل خذ ع كم ل سا النظام

عا بقولھ عامة بصفة العباد بھ هللا أمر ملا {تطبيقاً     

{ 23 .  

هللا قول الوسطية ون العادلة السنة صاحب الناس علية ع ح العدل فرض كما

لھ {عا            

            

{ 24 .  

العدل فرض أنھ تحليلھ بصدد نحن والذي الذكر سابق الثامنة املادة نص من لنا ن ب ي وما

عا قولھ تأصيل لھ ما و و مر و ع ا م {والوسطية

 

{ 25.  

مطلوب و كما كذلك عتدال الرعية ي ير قد مر و عدل أن بالذكر دير وا

منا افة العدل دف يتحقق ثم ومن سالمي باملجتمعاملجتمع سان إ ل ل الطبيعية ياة ا

رواه ملا خرة و الدنيا ال ا يص ح       







 26   .  

ح مور جميع العدل لتحقيق والتوسط عتدال ضرورة لنا ن ب ي سبق ما ع ناء و

حساب ع املجتمع نوا من ناحية تميل تطبيقال من ا تحقيق املرجو الوسطية تتحقق ح أخرى

عا لقولھ رب وا السلم املسلم وغ املسلم تجاة نيف ا {الشرع
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{27}

           

{ 
28 .  

عا قولھ {و       

          

   

        { 29 م والوسط قيل العدل والوسط ،

أن يجوز ال إذ واجب م قول قبول أن ع فدل داء ش م وجعل م فعدل م بحكم نام ير وسط

م عل ة م قول ون ي ال ثم الناس ع داء ش م جعل و م رواه 30 عدل ما ذلك ودليلنا

 



    

              

          

 31 .  

إعمال عدم عتدال باب من ا أ ،كما سالمي كم ا مبادئ أحد و الشورى عن أما

وأخذ ال وى وال الشورىالرأي ل أ والعقد،. رأي ل ا ل أ م بأ الشورى ل أ عرف وقد
الثالثة32 السلطات اب أ م و العامة، الواليات اب أ يضم الشورى مجلس فإن التنفيذية،: ،لذا

من امالً تمثيالً مة يمثلون الذين م ،و الدولة مر أولو م ؤالء و عية، شر وال والقضائية،

ذوي ةالرؤساء وا املتخصصة، العلمية الكفاءات اب وأر دين، املج اء والفق ا، ف انة وامل النفوذ

ھ مصا الفئات ذه من ل ل إذ عية، شر وال ، قتصادية، و السياسية، الشؤون ش سبة املك

لھ أ إ مر إسناد باب من ذا و ا، ا ً خب ان من إال ا عل القيام يحسن ال   . 33 "ال

عا          قولھ الشورى مبدأ تأصل و     .عا قولھ وكذلك ،
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 34  .  

كذلك الشورى ع تب أن الفة ا والسالم الصالة عليھ م الكر الرسول أرشدنا كما

رواه فيما

      

          







             

               



                

        



        





 35   .  



  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية/ نهاد فاروق عباس محمد .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 81 -  
 

ثم بالدومن من هللا ا حما السعودية ية العر اململكة ن ف الشر ن رم ا بالد أن نجد

، ا ام بأح ام ل و سالمية عة الشر تطبيق إ دائماً س ا أ خاصة صفة ،و والعدل الشورى

ع بالعمل ن يح ال ا نصا مور جميع وضع ع ن اململكة عنل كما ، هللا رضا إ ساعية

الذي والوسطية العدل بمن العام ات ر وا قوق ا ماية الالزمة عات شر ال من العديد وضع

ا حكم الشرعية السياسة أساسيات كأحد ھ ت   .ت

الشورى مجلس ان و1412وعليھ مادتھ بموجب نص والذي عا(ـ هللا بقول عمالً





    

هللا برسول إقتداء وسلم-و عليھ هللا شاور-ص ال ع مة وحث ابھ أ مشاورة

ماً. مل كم، ل سا والنظام النظام ذا ل وفقاً بھ، املنوطة ام امل مارس و الشورى مجلس شأ يُ

والتقوى ب ال ع والتعاون خوة روابط ع محافظاً رسولھ، وسنة هللا املادة. كتاب بنص ورد و

أنھ ع منھ شرع(الثانية ال بمصادر ام ل و هللا، بحبل عتصام ع الشورى مجلس يقوم

و  ماعة ا وحدة ع فاظ وا العام، الصا خدمة ع املجلس أعضاء حرص و كيانسالمي،

مة ومصا أنھ). الدولة، الثالثة املادة ،(و عضواً ن وخمس ومائة س رئ من الشورى مجلس ون يت

عن فيھ املرأة تمثيل يقل أالّ ع ختصاص، و ة وا العلم ل أ من امللك م من) باملائة20(يختار

م بأمر م شؤو وجميع م، وواجبا ، عضاء حقوق وتحدد ، عضاء يعدد  . 36 )ل

ملا عنھ من بل شرعاً املرفوضة مور من و و عتدال، عكس الغلو أن بالذكر دير وا

رواه
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  37    .  

الواذا            فكيف أحسن، بال يجادلوا وأن ن، افر ال مجادلة بالعدل ن مأمور كنا

الف؟ ا ذا مثل عض ع عضنا عا! عدل {: قال

{ 38 .  

ون          ي وقد الكفر، يرتب قد هللا أنزل ما غ كم ا أن و و لھ، يتفطن أن يجب أمر نا و

اكم ا حال بحسب وذلك ، مخ: معصية غ وأنھ واجب، هللا أنزل بما كم ا أن عتقد أن فعليھ

مع بھ ن س ال و هللافيھ، حكم أنھ ع. تيقنھ ب ي ما و و هللا أنزل بما كم ا وجوب اعتقد وإن

عاصياً  فيعد ة، للعقو مستحق بأنھ افھ اع مع عنھ وعدل الواقعة، ذه وعلمھ مسلم، حاكم , ل

ذلك مع ولكنھ كم ا معرفة وسعھ د ج من وسعھ ما بذل أنھ إال ا، ف هللا حكم ل ج وإن

فلھ ادهأخطأ، اج ع رواه 39 أجر ملا ،



               



40 .  

نص والذي البيعة يئة نظام صدر عتدال وتحقيق كم ا نظام الشورى ألمر وتطبيقاً

أنھ ع عة السا   :املادة

أو  امللك يختار-أ واحدا، يئة، ال أعضاء مع شاور ال عد و عتھ، مبا يراهعد ممن ثالثة، أو ن، اثن

ؤالء من واحد ترشيح إ للوصول د ا بذل ا وعل يئة، ال ع ختيار ذا عرض و د الع   لوالية

د للع وليا سميتھ لتتم   .بالتوافق
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د للع وليا تراه من ترشيح ا فعل ؤالء من ألي يئة ال ترشيح عدم حالة د.و     .الع

املل موافقة عدم حالة نو الفقرت من ألي وفقا يئة ال تھ ر من ع من) ب(و) أ(ك

يختاره وواحد تھ ر من ع ت التصو يئة ال فع املادة، من  ذه اصل ا سمية وتتم امللك،

د للع وليا صوات أك ع ما   .بي

ورد ال كم ل سا النظام من السادسة املادة لنص تطبيقا النص ذا ورد اوقد

سر"أنھ وال العسر والطاعة السمع وع رسولھ، وسنة هللا كتاب ع امللك املواطنون ع يبا

واملكره شط   ".وامل

امللك السعوديون ع با قد ز وعليھ العز عبد بن م سلمان ده ع عبد  وو بن مقرن

ز اضالعز بالر كم ا قصر نايف بن محمد م د الع و وو مراسم وذلك. ، من اء ن عقب

الراحل السعودي امللك يع بن  ش هللا زعبد العز  .عبد

بدأت ده ع وو سلمان للملك ن املواطن من البيعة أن لھ بيان ي املل الديوان وأشار

عشاء صالة عد اض الر كم ا القصر بقصر ع التوافد مواطنون بدأ حيث معة، ا أمس

أيام عدة ستمر أن ع العادة درجت ال البيعة   . 41 لتقديم

ي الثا السعوديعتد: املبحث املجتمع مقومات   ال

عشرة ادية ا ن املادت نصوص ا تضمن أسس عدة ع تقوم السعودي املجتمع مقومات إن

ودعوتھ ورحمتھ وجمالھ وسماحتھ واعتدالھ سالم وسطية الوسطية ما ف وتتمثل ، عشرة والثانية

وحس واللطف ام ح و واملحبة س والت الظن وحسن الرفق رإ يظ ما و ،و ميع ا مع داب ن

عا و سبحانھ قولھ {من      



{ 42 .  

الب        ل أل العدل ل أ قتال إثم وال البغاة من م وغ العدول ناس فيھ واملجتمع

قتال العادلة الفئة وذلك العدل ل أ بقتال البغاة بإثم ح تصر ،وفيھ ق الطر لقطاع الرفقة وقتال

ألنھ لالباغية بتأو خالفوا إنما م أل ذم اسم س ل الب ،و بقتالھ عاص ،والبا املعصية ع إعانة

م ذم من ورد وما العذر من نوع اد ج لية أ من م ف ملا م فل فيھ مخطئون م لك م اعتقاد  جائز
43 .  

مؤ         ل ش ع املجتمع ر يظ أن يجب سالمية عة الشر عتدال ةو فكر سسات

الداخ النف التغي تحقق صياغة املسلم صياغة إ دف محكمة علمية منا ذات ة و تر
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ار ا التغي ليتحقق م الكر القرآن {املشروط      

            

{ 44 .  

إ ا ننقل ثم أوال نا بي فيما عاملنا و ارنا وأف سلوكنا ا نمثل أن يجب سالم فوسطية

السلوكا خالل من ولكن فقط ار ف خالل من ال القيم. ارج قمم إ نصل أن استطعنا ولو

قيقة ا غرس ية الغر ضارة ا أصول ع ن أن واستطعنا سالمية قيقة ا وقمم سالمية

سالمي دي بال و   .سالمية

ا شاره وان الغلو يحارب و ف عتدال، و ط التوسُّ دين سالم ساًو ج وسائلھ ش ملجتمع

بالعدل فاألمر ضده، عن ن ء بال مر و ستقامة، و بالعدل املسلم يأمر فاإلسالم وصفة، وقدراً

الغلو ر مظا أشد من ذا و نحراف، و امليل عن ن باالستقامة مر و ور، وا الظلم عن ن

عا و سبحانھ قال {الدين،        

            

{ 45 .  

م            ن بَّ سالم أن قولھكما جاء كما والدمار الك ال و و خرة، و الدنيا الغالة - ص

رواه فيما وسلم عليھ هللا ص          

               

 46  .  

املادة        أنھ11وتنص ع السعودية ية العر اململكة كم ل سا النظام يقوم(من

السعود فيمااملجتمع افل والت والتقوى ال ع م عاو و هللا بحبل أفراده اعتصام من أساس ع ي

م تفرق وعدم م   ). بي

وجب           ما و و عتدال و ستقامة و و هللا بحبل عتصام النص من ول الشق يناقش

ع قولھ لنا عا و سبحانھ هللا لتوجيھ تأكيد من فيھ ملا بھ {االعمل  

            

        

{  47.  

والسالم         الصالة أفضل عليھ م الكر الرسول بھ أمرنا ما و هللا بحبل عتصام و

رواه فيما خطبتھ
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 48   .  

دو          الذي والتآلف الواحد املجتمع ألفراد القلوب جمع أجل من ذلك ل فإن ثم من

عا لقولھ تطبيقاً وأفراده سلطاتھ ام وال حكمھ نظام السعودية ية العر اململكة دستور إليھ

  49 مقصود و ذا ،و

عا فقال الدين، ِة منَّ قبل احم وال والتواد خوة و باأللفة عباده ع من هللا أن كما سالم،

           

  50 ئتالف و عتصام بنعمة ،فذكرنا

عا قولھ قبل لمة ال واجتماع احم وال والتواد   

  51 يدل ذا بحبلھ،و عتصام بنعمة القدير املو علينا عم أ ما عد ال ا اعتدال   .ع

السعودي              املجتمع مقومات كأحد والتقوى ال ع التعاون النص من ي الثا الشق ناقش و

من و والسالمة والرحمة النور إ لكة ال من البعض ببعضنا ننجو ن كمسلم بھ تمسكنا إذا ،والذي

عا قولھ هللا من أمر أنھ ،كما والعدل

       

              

{ 52 .  

ن            املسلم لغ ان ولو والتقوى ال ع التعاون أن ع للفظھ النص إطالق من أنھ كما

محمد رسولنا املعطاء م الكر سنة ع ب غر س ل و و م خدما وتوف ، م أم وحفظ ا فعل

رواه فيما هللا عبد بن







 53 .  

الناس ن ب عتدال ترتب ال الصدقة ال ع التعاون باب من أن بالذكر دير وا

ك ن املسلم ن ب العدل لقولوتوف ب ي ما
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 54 .  

املاد           نص ي أ بقولھ) 12(ةو السعودي املجتمع عتدال أواصر من يقوي والذي

نقسام(أن و والفتنة للفرقة يؤدي ما ل الدولة وتمنع واجب، الوطنية الوحدة ز   ).عز

فرد          ن ب تبدأ عالقة و و املواطنة مبدأ تأصيل ع تب ا أ املادة ذه نص من ت و

قانون  ا يحدد كما ذاتل ودولة تحت ندرج و وواجبات حقوق من العالقة تلك تتضمنھ ما و الدولة  ك

وواجبات مسئوليات من ا يصاح وما ة ر ا وم   .املف

مبدأ املواطنة      يقت و واجتماعية، قانونية وأخرى سياسية حقوقا املواطن عطي

املختلفة عاده بأ وقانونيا–املواطنة ا ودستور واقت سياسيا ا التعامل–صادياوإدار منطق يركز أن

ذه موجبات ع واملجتمع   .املواطنة الدولة

املجتمع     فئات عموم و الشعب ميادين ن ب الوطنية الوحدة ثقافة وترسيخ تنمية  .و

محمد ورسولنا ولة، والس سر وال السماحة دين وسلم-فاإلسالم عليھ هللا باب-ص يقول

 55    .  

إذا        وأما نص يوجد لم إذا س الت تجلب املشقة أن علم أن يجب عة الشر قواعد من و

املشقة وإزالة س الت جلب بدا النص ذلك خالف العمل يجوز فال النص سع.  وجد ا ضاق إذا مر

املادة أنذه موي ا ذكر وقد والنظائر شباه كتاب املوجودة الشرعية القاعدة من مأخوذة

ا واضع و الشاف يق: ساع.مام التض ضد والتوسيع الوسع من ذه. مأخوذ من وم املف و

فإلزالة الضيق لذلك وتوسعة رخصة إيجاد يجب أمر أو فعل ومشقة ضيق د شو إذا أنھ القاعدة

للقواعداملش واملغايرة قياسا ائزة ا غ شياء تجوز   . 56 قة
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دين       فاإلسالم ة املكرو مور من و الغلو ون ي عتدال و الوسطية عكس وع

عن الناس شذ فإذا حقھ حق ذي ل إعطاء ودين الرحمة ودين أحد الوسطية وقعوا عتدال م ف

ن ط: ضاللت تفر وإما غلو   إما

القيمقال هللا: ابن ن ودين ب دى وال ن جبل ن ب الوادي عنھ ا وا فيھ الغا ن ب وسط

ن   .ضاللت

عليھ ولو هللا ص قال الغلو قبل من ت أوت ا أ نجد ضالة عقيدة أو باطل دين ل ل  نظرنا

57: وسلم

}        





{ 58 .  

ا تفس أنھو ورد الرق ف بامل املرفق ن الكتاب: (الل ل أ غلوا(نجيل) يا ) ال

د ا إال(تتجاوزوا هللا ع تقولوا وال ق(القول) دينكم والولد) ا ك الشر عن ھ ت إنما(من

ا ألقا لمتھ و هللا رسول م مر ابن ع هللا) املسيح ا وروٍح (أوصل م مر روح) إ ذو أضيف) ھمن(أي

لھ و مركب الروح ذا ألن ثالثة ثالث أو معھ ا إل أو هللا ابن زعمتم كما س ول لھ فا شر عا إليھ

إليھ املركب سبة وعن كيب ال عن ه تقولوا(م وال ورسلھ با ة) فآمنوا وأمھ) ثالثة(ل وع هللا

وا( وأتوا) ان ذلك لكم(عن ا التوحيد) خ و و سبحانھإن(منھ واحد إلھ هللا عن) ما لھ ا ون(ت ي أن

رض وما السماوات ما لھ ولد النبوة) لھ تنا وامللكية وعبيدا ا ومل وكيال(خلقا با ) وكفى

ذلك ع يدا   .ش

الوسط من و الذي الوسطية يضاد ن(والتطرف طرف ن ب مع)الواقع طياتھ يحمل و و ،

ا عاالعدل ،لقولھ والسالم الصالة عليھ محمد أمة بھ تتصف {لذي  





{ 59 أي،

عدل   .أمة

أيديولوجي           اختالف ع الدول ى عا او أفرز وال خال و والغزو نحراف ر ظوا من ا ا

ذه ات توج ع السيطرة ا مؤدا اتيجية إس داف أ إ الوصول محاولة املعادية ة الفكر التيارات

ا ل يؤ ما الدول ومن ات تجا و ار ف ذه ا تأثر مدى الدول وتتفاوت ، السياسية الدول
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ضار  وا الثقا ا عليھرصيد التأث ل س ما ا وم واملعتقدات ار ف ذه ة مجا ع والدي ي

والسياسية جتماعية و قتصادية الظروف ضغط   .تحت

ظل          وكبارا صغارا أفراده ن ب ا شر و عتدال و التوازن م لف بحاجة املجتمع أن كما

شبكة ور وظ واملسموع ي املر ي الفضا البث مماطوفان يجابيات و السلبيات من ا ف بما نت ن

د وامل املدرسة محصورة عد ولم ومتنوعة متعددة بية وال الفكر مجال التلقي مصادر جعل

قليالً وثميناً اً غثاكث الطوفان ذا حمل وقد املجتمع مؤسسات من ا وغ سرة   .و

ال     نحرافات ق سو إ اًإضافة كث يفقد الوسط تيار جعلت ال خالقية و سلوكية

فراط و الغلو تيار أو حيان أك لق وا الفكر ثوابت ط والتفر فاء ا تيار لصا سالكيھ من

أقل   .أحيان

لدى      نتماء وترسيخ وتوازنھ واعتدالھ سالم وسطية ار إظ الدول ع ب في ثم ومن

وعدمال ق ا املن ع الثبات ع ذا و عتدال ذا از باالع م وإشعار الوسط الدين ذا ل شباب

ما صراع ط والتفر فاء ا طرف أو فراط و الغلو طرف نصرة وعدم سرة أو يمنة عنھ التحول

  . املستمر

ع        و التوازن ع يركز بما افلة ا النصوص من العديد ناك وتركو الدليل وإتباع  تدال

الغلو عن السعودي املجتمع أبناء ار أف النصوص ذه صانت وقد ، املحدثة والبدع واء و اق ف

تأثرت نادرة قلة مؤخراً رت ظ ح فاء واملتعددة وا املتنوعة تصال وسائل من خارجية عوامل

واملجاالت   .داف

تطب           أن بالذكر دير ساوا النظام من عشرة الثانية املادة ا عل نصت ال املبادئ يق

شعر لما ف السعودي املواطن لدى املواطنة تأصيل ع عمل ومما بل ذلك عنھ تج ي مما كم ل

د وج وطنھ لرفعة ده ج ذل و ببلده تمسك لما ،و الوطن بحب الشعور لديھ زاد لما باملواطنة الفرد

عرى  لتوثيق ودنفسھ ا تتضافر كذا و وجوده، وعزة سكنھ ومأوى استقرار مصدر و الذي من

املواطنة سياسة وتب الدولة بناء ة وتقو لتنمية املواطنة ا م تتألف ال الوطن عناصر افة ن ب

بلده مصا رعاية و وحد خياره ان املواطن لدى الشعور ذا عمق لما ،ف ية الدي واملعقدات

اوا أم ع واملحافظة ا ع   .  60 لذود

من        سان لإل ساسية قوق با اف ع أساس ع تقوم ال الوسطية تتحقق ثم من و

ع تقوم كما وإرادة ة وحر القرار كرامة وضع واملشاركة رأيھ عن التعب املواطن حق و. أساس

تلزم ا كذلك تجاه واجباتھ بأداء واملجتمعاملواطن ن لدولة ب املوازنة اعتبار إ النص دف ،كما



  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية/ نهاد فاروق عباس محمد .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 91 -  
 

للمجتمعات أساسا املوطن وحقوق الدولة أصبحت سلطات املواطن حقوق عدمت ا لو بحيث املتطورة

املجتمع ذلك ب س وتخلف بدة مس الوطن الدولة يح أن يمكن ال بد املس املواطن أن   . كما

الدو  أو مام أن ن ب النص أن والقضاءكما الفتنة الوقوع عدم ع عمل ا وسياس لة

رواه ملا ام شر مطلب و و ، رت ظ إذا ا عل        

             

             



              



               

           







           







             

 61   .  

لھ وتمو اب ر جرائم نظام صدر املبادئ لتلك يبامل  وتطبيقاً املل  رقم رسوم

خ (١٦/م ددـ ١٤٣٥ / ٢ / ٢٤ بتار ال فعال من ا اعتبار ع ابية ر مة ر ا عرف حيث ؛

املادة نص بموجب ؛وذلك ا وحماي ا تحقيق إ كم ل سا النظام يرمي ال الوطنية الوحدة

أنھ منھ ابي-أ(و ر مة ر   :ةا

مباشر، غ أو مباشر ل ش جما أو فردي إجرامي ملشروع تنفيذاً ي ا ا بھ يقوم فعل ل

الوطنية ا وحد ض عر أو الدولة واستقرار املجتمع أمن زعزعة أو العام، بالنظام خالل بھ يقصد

الدولة سمعة إ ساءة أو مواده، عض أو كم ل سا النظام عطيل أو طر، أول ا، ان م أو

القيام ع ا سلطا إحدى إرغام محاولة أو الطبيعية، ا موارد أو الدولة مرافق بأحد الضرر اق إ

ا عل ض التحر أو ورة املذ املقاصد إ تؤدي أعمال نفيذ ب ديد ال أو عنھ، متناع أو ما   ). عمل
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الثالث قتصادية: املبحث املبادئ   عتدال

نظ دولةانت بناء وتطلعاتھ ز العز عبد امللك ا رة رؤ تتوافق إسالمية ة دستور

وتطلعات حاجات مع قتصادية و جتماعية و و السياسية ملا أبنائھ تقدير وفق وتنمو الشعب،

ومواطنيھ الوطن ذا خدمة مرت. أفضل التطور لذا من بمراحل السعودية ة الدستور ة التجر

الت منالدستوري منظومة ع مراحل در ع الدولة ا ف حافظت ة الدستور واملؤسسات ام ح

ا وقيم ا و ع ا اململكة تطور واملجتمع مة تطور مع ت ون سالمية ة   .الدستور

والتوافق باملرونة اململكة الدستوري التطور ذا ال وتم الشامل صالح ة مس مع

قا ا نا الكيانيت ذا موحد أبناء من البالد ذه هللا - دة م السياسية-وفق املجاالت ش

تمثلت والتعليمية والثقافية قتصادية مجلس و ومنح ة؛ الدستور نظمة من مجموعة إصدار

عدد ادة وز أوسع، سلطات وعزز الشورى القرار صنع الشعبية املشاركة وم مف كرس مما أعضائھ

الشفافيةمبد شؤون أ املشاركة فرصة أتاح مما البلدية للمجالس انتخابات وإجراء واملساءلة؛

ارج؛ الدولة ا إ البعثات يع و التعليم، برامج وتحديث القرارات؛ اتخاذ ختيار س وحق وتأس

لضمان البيعة يئة نظام وإصدار ديثة؛ ا امعات وا قتصادية املدن من انتقالسال  عدد سة

فو أو دستوري فراغ أي البالد ب وتجن راشد، حضاري بأسلوب نظامي السلطة واعتماد سياسية؛

ر والتطو صالح مشروع من كجزء املظالم وديوان سا القضاء وتكر لتھ، ي و ي القضا العمل آلليات

واستقالل العدل سالمية ة الدستور بحقوق للقيم تمام و جمعياتالقضاء؛ شاء وإ سان

دور  واعتماد املستقلة؛ سان السياسية حقوق العملية يجابية ا ومشارك للمرأة أك

والتنمية قتصادية املجتمع و ونات وم فئات ن ب وار ل املالئمة ئة الب وتوف اململكة؛  جتماعية

ا الوحدة ع حافظ و العامة، ة املص يحقق بما   .لوطنيةالسعودي

السالم وخدمة سانية القضايا دعم ارجية ا اململكة سياسة دف س أخرى ناحية ومن

سان باإل تم و السالم شد ت إسالمية دولة ا و ل الدبلوماسية. العال عمدت الغايات ذه وإلدراك

ملساعد النامي، العالم دول من للعديد قتصادية املساعدات تقديم إ حلالسعودية ع ا

ا وتطور ا استقرار ن وتأم ا سانية. مشكال املساعدات تقديم دائًما السباقة اململكة انت كما

والزالزل  الفيضانات الطبيعية وارث بال تصاب ال الدول السعودية 62 إ املؤسسات م أ ،ومن

العالم بلدان التنمية ع ملشار ل والتمو قراض عن الصندوقاملسئولة إ شارة يمكن الثالث،

شاطھ بدأ الذي للتنمية،   .ـ1394رجب14السعودي

البلدان إ مساعدات تقدم ال الدول ن ب ول املركز تحتل اململكة أن بالذكر دير ا و

الوط القومي الناتج إجما إ ي إنما عون من قدمتھ ما سبة حيث من ا. النامية، تحتل ملرتبةكما
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مادي دعم من تقدمھ ما مجموع حيث من كية، مر املتحدة الواليات عد من. الثانية املدة فخالل

عام1973عام وح ع1990م سرة م إنمائية مساعدات من اململكة قدمتھ ما مجموع بلغ م

نحو والدولية قليمية و الثنائية تھ64القنوات س ما تمثل ي أمر دوالر متوسط% 4.45مليار من

القومي ا نتاج العالم. إجما قارات مختلف نامية دولة سبعون العون ذا من استفادت   . 63 وقد

داعياً قتصادية سس كأحد الضرائب بفرض ي يأ كم ل سا النظام فان ثم ومن

كيفية بالنص أورد كما ، الضرائب م عل تجب ممن الناس ن ب ا ف املساواة عإ ون ت بأن الفرض

العدل من عال قدر ع م أ ن يب وما ا ووال للملكة العدل ة مس يؤكد ما و و ، العدالة من قدر

ى أ ونھ ق ا قبول من م يمنع وأال ا، ل أ إ املظالم يردوا أن العظيم الدور م ول الضرائب ع توز

ا ردوا و ق، ا يقبلوا أن م عل بل الضعفاء، أوجبمن هللا ألن ذلك؛ م نصفو و ا، ل أ إ ملظالم

و و العظيم املقصد ذا ل إال مامة وجل عز هللا شرع وما ذلك، م الظلم،: عل ومنع العدل، إقامة

ا ف م ينصف أن مام ع فالواجب املظلمة البغاة ذكر فإذا ظلمھ، عن الظالم   .وكف

م، مدين من الناس إخراج ناك ان املدينةفقد عامل ون ا م م خروج ب س ان و

أن الوالة فع الضرائب؛ اب وأ باة، وا السعاة م فيظلم البوادي ون ي حيان عض و ، ظاملاً

ة الش ذه ال ل عليھ واجب ذا و ا، ل املظالم ذه لوا   . 64 يز

دف       ال ساسية العامة املبادئ من أن بالذكر دير السعوديةوا السياسة ا إل

قبل من يفرض املال من مبلغ بدفع فراد يقوم أن ف الضرائب عنھ تخرج ال ما و ،و املساواة

أو ، الضرائب من املحدود الدخل ذوي إعفاء ذلك من يدحض ال ،ولكن تفاوت أو تمي دون السلطة

ال مع طردياً ناسب ي الذي بة الضر فرض التصاعدي   .دخلالنظام

قيد ،ولكنھ فراد ع الضرائب فرض يوجب يكن لم كم ل سا النظام أن للنظر امللفت ومن

ا لد نقص سد الدولة حاجة و الضرائب لفرض اجة ا و ن مت بقيد فراد ع ا فرض

تتقيد أن الضرائب تفرض ال دارة ع فرضت كما ، ن املحتاج من الغ أوملساعدة الفرض عدم

ع فئة ونصرة التح دون واملساواة يادية ا يضمن ما و و بنظام إال عفاء أو التعديل أو لغاء

املادة نص بموجب ،وذلك ا) 20(أخرى أساس(بقول وع اجة ا عند إال والرسوم الضرائب تفرض ال

العدل م. من عفاء أو ا إلغا أو ا عديل أو ا فرض يجوز النظاموال بموجب إال   ).ا

بامل الصادر ديد ا الضرائب نظام صدر لذلك يوتطبيقاً املل خ ١/م رقم رسوم  / ١ / ١٥ بتار

مـ ١٤٢٥ ن ب عتدال وم مف نصوصھ طيات يجوزتضمن ال وما ، ف مصار من حسمھ يجوز ا

عشرة الثانية املادة فنصت عشر؛ والثالثة عشر الثانية ن املادت نص بموجب ف: حسمھ املصار

الدخل بتحقيق   املرتبطة
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مسددة انت سواء ، بة للضر اضع ا الدخل لتحقيق ة والضرور العادية ف املصار جميع

ال السنة خالل واملتكبدة ، مستحقة الوعاءأو ساب اح عند سم ا جائزة ف مصار ية ضر

سم ا جائزة غ خرى ف واملصار ، رأسمالية طبيعة ذات ف مصار أي ناء باست ، الضر

الفصل ذا خرى ام ح و ، النظام ذا من عشرة الثالثة املادة   .بمقت

ا ف املصار ذكر ورد عتدال طرف من خر انب ا نصوع بموجب ا حسم يجوز ال ل

عشرة الثالثة ا: املادة حسم ائز ا غ ف   املصار

التالية ف املصار حسم يجوز   :ال

بة-أ للضر اضع ا الدخل بتحقيق املرتبطة غ ف   .املصار

أو-ب رواتب تمثل انت إذا ما ل ب قر ألي أو ك الشر أو م للمسا مقدمة مزايا أو مدفوعة مبالغ أي

مقابلأ مستقلة أطراف ن ب التعامالت شروط ا تتوفر ال أو ، ا حكم وما افآت، م أو جورا

خدمات أو ات   .ممتل

ية_ ج ف ال ف   .املصار

ال-د الكھ اس عن الطبي ص لل ف مصار   .أي

أخرى-ـ دولة أو اململكة املسددة الدخل بة   .ضر

ا-و زاءات ا أو املسددةالغرامات املبالغ ناء باست اململكة ة ج ألي السداد واجبة أو املسددة ملالية

عاقدية امات وال شروط خالل   .مقابل

ا-ز دفع تم لو ح اململكة أنظمة بمقت جنائيا عمال ا ا ارت عد وال ة مشا مبالغ أو رشاوى أي

ارج   .با

نظام ن التطبيقي يل الس من منوكذلك الوط قتصاد من كجانب الضرائب

املادة نص بموجب بالتمليك املنت بالتأج يتعلق فيما واملستأجر املؤجر ن ب بة الضر عتدال

اية ال املستأجر موقف آخذ واملستأجر املؤجر ن ب امات ل ع بتوز قام أنھ عشر؛حيث عة الرا

املستفيد و ألنھ عتبار ن الدفعع ات وف يتوافق ما و ، بالتمليك املنت التأجر عملية من ول

ع سواء بة الضر ناحية من ذلك ع تبة امل ثار عتبار ن ع وضع كما ، سديدات ال وقيمة

أنھ من فيھ ورد ملا النص من ر يظ ما و و ي املش أو ع وفقاً -1(البا ستأِجر مُ إ أصالً ؤجر مُ ر أجَّ إذا

يجار سديدات عامل و ، املالك أنھ ع املستأجر عامل ية الضر لألغراض فإنھ ، ما تأج لعقد

ا أ للمستأِجر ع ممنوح قرض   .سديدات
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تية -2 الشروط من أي تحقق إذا مالياً اً تأج صل تأج   : عد

يجار -أ مدة اية امللكية نقل التأج يتضمن   .أن

باملائة-ب ن وسبع خمس سبة يجار مدة تتجاوز ر%) 75(أن املؤجَّ لألصل نتا العمر   .من

باملائة-ج ن عشر سبة عن تقل يجار مدة اية ر املؤجَّ لألصل الباقية املتوقعة القيمة ون ت أن

يجار%) 20( مدة بداية السوقية قيمتھ   .من

الية-د ا القيمة ون ت باملائةأن ن سع سبة تتجاوز أو عادل الدنيا يجار سديدات من%) 90(ل

خ ع الر يبدأ الذي التأج ع ذلك ينطبق وال ، يجار عقد بداية لألصل السوقية القيمة

لألصل نتا العمر   .من

ق-ـ لھ ون ي ولن ، للمستأِجر خصيصاً عد أُ قد ر املؤجَّ صل ون ي ونأن ست قيمتھ أن أو ، يمة

يجار مدة اية املستأِجر لغ   . قليلة

يجار-3 سديدات ل الية ا القيمة لتحديد املستخدم صم ا معدل فإن ، املادة ذه ألغراض

السعودي ي العر النقد مؤسسة قبل من املستخدمة سبة لل وفقاً   .يتحدد

يج -4 مدة تتضمن ، املادة ذه للتجديدألغراض قابلة إضافية ة ف أي   . ار

و -5 حسبما القرض معاملة إ إضافة فانھ ، املا يجار بداية قبل لألصل اً مال ر املؤّجِ ان إن

الفقرة أنھ) 1(محدد ع جراء إ ينظر املادة، ذه املستأِجر من من وشراء ر املؤّجِ من   .بيع

ب-6 املنت التأج عقد قرضعامل ق طر عن ل بتمو املستأِجر قبل من شراء عملية أنھ ع التمليك

ية الضر للسنة ية الدف ف املصار ع يجار سديدات تحميل يجوز ال لذلك يجة ون ، ر املؤّجِ من

قرض سديدات تمثل ا   .أل

لألصل-7 مالك أنھ ع سيعامل بالتمليك املنت التأج عقد املستأِجر أن يةحيث الضر لألغراض

ي يرا ،:  

يجوز-أ أصبحال ذلك ق ا أن حيث لألصل الك اس قسط   .حسم

القرض  -ب وعوائد س، الرئ القرض مبلغ ما ن عنصر إ يجار سديدات القرض. تقسم ومبلغ

ب الدنيا سديدات لل الية ا القيمة و يجار بداية س يجارالرئ عقد   .مقت

وال-ج ، للقرض سديداً أنھ ع مسددة دفعة ل من س الرئ القرض مبلغ يمثل الذي زء ا عامل

عوائد يمثل الذي زء ا أما للمستأِجر، سبة بال ية الضر لألغراض اليف الت ضمن تحميلھ يجوز

فيعد ، املسددة الدفعة إجما من   . القرض
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ان  -د القرضإذا معاملة إ إضافةً فإنھ ، بالتمليك املنت يجار بداية قبل لألصل اً مال

من بيع العملية عد ، املادة ذه املحددة الضوابط خذحسب مع ، املستأِجر من وشراء

ال عملي ع تب ت ال ية الضر ثار ي عتبار واملش ع البا من ل ل سبة بال والشراء   ).بيع

بموجب ن التأم ات شر يتعلق فيما كذلك الضرائب عتدال ملن تطبيقاً ر ظ كما

عسفاً ناك ون ي ح واملصروفات يرادات ن ب توازن عمل عشر امسة ا املادة نص

امل  التقدير ن التأم لشركة الضر الوعاء يحدد نحيث التأم شاط تمارس ال املقيمة وغ قيمة

الدخل بة ضر نظام ام ألح وفقاً اململكة املقيمة.العام غ ن التأم لشركة الضر الوعاء يحدد و

ي النحو ع دائمة شأة م خالل من اململكة العام ن التأم شاط تمارس   : ال

ي-أ فيما وتتمثل يرادات   :إجما

1- ، اململكة ن التأم بمخاطر اصة ا العقود ع واملستحقة املحصلة ن التأم أقساط إجما

ن التأم إعادة وأقساط امللغاة ن التأم أقساط   .ناقصاً

للفقرة-2 وفقاً قائمة أخطار واحتياطي سبة مك غ أقساط من) ب/5(احتياطي التاسعة املادة من

ال اية ونة امل الالئحة السابقةذه املالية   .سنة

ي-3 لألساس طبقاً تحدد و اململكة ن التأم مخاطر عقود إ عزى الذي ثمار س   :دخل

العاملية ثمار س املحلية× إيرادات قساط العاملية÷ إجما قساط                                      .إجما

ال-4 شاة امل إ عود آخر دخل   .دائمةأي

ي-ب فيما وتتمثل املصروفات   :إجما

املبالغ-1 بعاد اس عد ، اململكة أخطار أو ات ممتل ع ن تأم لبوالص وفقاً املسددة ضات التعو

ن التأم بإعادة   . املغطاة

للفقرة-2 وفقاً قائمة أخطار واحتياطي سبة مك غ أقساط من) ب/5(احتياطي التاسعة املادة من

اليةذه ا املالية السنة اية ونة امل   .الالئحة

اململكة-3 املتكبدة سم ا ائزة ا الدائمة شأة امل ف   .مصار

ي-4 ساس ع وتحدد ، للشركة س الرئ للمركز والعمومية ة دار ف املصار من الفرع    : حصة

س الرئ للمركز والعمومية ة دار ف املصار املحلية× إجما قساط قساط÷ إجما إجما

    .العاملية
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للفقرة-ج وفقاً الضر الوعاء يقل أال من) 2(يجب الشركة دخل سبة ناتج عن املادة ذه من

املالية للبيانات وفقاً العاملية قساط من الشركة دخل إجما إ السنة خالل املحلية قساط

اً مضرو املوحدة العامالعاملية ن التأم شاط من بة الضر قبل العال الدخل    .صا

ع الرا الواجبات: املبحث و قوق ا   عتدال

أنھ ع والعشرون الثامنة املادة سن: نصت و عليھ، قادر ل ل العمل مجاالت الدولة سر ت

العمل وصاحب العامل تح ال   .نظمة

كفلت قد أنھ ذلك من ن ب ي منوعليھ أي عليھ، قادر ل ل العمل حق النص ذا اململكة

لھ عمل ل أن حيث العمل؛ ذا متطلبات مع ناسب ي بما بالعمل القيام ع القدرة لھ توافرت

أن ع الثالثة املادة نصت عليھ ناء و ، بھ يقوم من ع تنطبق أن البد للمواطن(شروط حق العمل

عد إال ممارستھ ه لغ يجوز ال ساوون، م واملواطنون ، النظام ذا ا عل املنصوص الشروط توافر

العمل   .حق

م منع وال ، اص مللكية تحديد دون منھ والكسب العمل حق العمل ع قادر ل فل

ما ومزاولة نفسھ ساب بالعمل أو بالتعاقد العمل ة حر ص ل شاءوا،فل أعمال أي مزاولة من

ا ن امل من قتصادييختاره شاط ال ألوان من د ير ما ،ومباشرة   .رة

كما ، بھ القيام حرم ما و عملھ حرم ،وما بھ القيام أحل ما و العمل من أحل ما أن بالذكر دير وا

، ا إدخال ،أو ا تداول يل س أو ، ا ف مر ا لشرب انات ا ،وفتح ر ناز وا مور ا بيع العمل

ألغراض ان الفسادولو ق طر ع ع الذرا سد باب قبيل من   .صية

التجارة مباشرة من بھ القيام ة حر فراد متلك و بھ القيام فحالل ذلك بخالف أما

علق ما ،أو ن وظيفيت ن ب مع ا النظام ا ف يمنع ال االت ا بخالف املختلفة رف وا والصناعة

الشورى مجلس أو البلديات مجالس ة توبالعضو أراد من ا توافر الواجب الشروط حسب ل

الوظائف ذه   .مثل

املادة نص جاء كم ل سا النظام عليھ نص الذي سالمية عة الشر ام ألح تطبيقاً و

بقولھ عة بمقتضيات(الرا ام ل النظام ذا ام أح تطبيق عند والعامل العمل صاحب ع يجب

سالمية عة الشر ام   )أح

عليھ ناء و رزقھ يتكفف الناس ع عالة ون ي ال ح عليھ واجب و ف للفرد حق العمل أن وكما

حديث من تج مست و ف البداية عن فأما ؛ اية ال وح البداية من العمل ذا يتقن أن ب في
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65 .  

كذلك البداية ع تدل ا أ بل البداية كما ف العمل ا توافر الواجب اية ال عن وأما

       



                

 66  .  

املادة نص و والواجبات قوق ا آخر اعتدال وجھ ورد الباب ذات أنھ بالذكر دير وا

ا) 39( قول كم ل سا النظام وسا(من وجميع شر وال عالم وسائل م لمةتل بال التعب ئل

ا وحد ودعم مة تثقيف م س و الدولة، أنظمة و نقسام. الطيبة أو الفتنة إ يؤدي ما حظر و

ذلك كيفية نظمة ن وتب وحقوقھ، سان كرامة إ ء أو العامة ا وعالق الدولة بأمن يمس   ).أو

يم بحدود اماً ال ذلك عالم دور ي لقولھفيأ والسالم الصالة علية ورسولھ با ان

{عا

     {67} 

      

        

     { 68 سبحانھ وقولھ ،}   

{ 
69 .  

الدين أمور ن املسلم توجيھ الوف عطائھ ومدى باإلسالم وعياً التوجيھ ذا ي يأ كما

تنظيم ؛أي ه وغ ھ ور بنفسھ عالقتھ وتنظيم ا ل الشرعية دود ا ووضع الفرد حياة وتنظيم والدنيا

ع تطرأ قد ال خطار من أي مالحقة ع عمل أنھ ،كما حياتھ جوانب أوعموم الداخل من مة

معتدل بأسلوب ا ل مش وحل ا م الوقاية ع عمل و ارج   .ا

دوره معھ ر يظ ،مما ألفراد العامة الثقافة واجب عليھ كما شر ال حق لإلعالم ان وإن

الشرعية دود با ام ل عليھ ب ي أنھ ،إال فراد ع بالتأث املجتمع يلعبھ الذي س الرئ
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نمم مع رأي نحو حيان غالب ھ وتوج سالمي الفكر ي ت ال الثقافية ام امل تلك ارسة

ھ توج قبل العام الرأي ن و ت س الرئ العامل و ،ف ما لة   .مش

ن ب ب والتقر ق ا بقيم اماً ال الطيبة لمة ال شر ع العمل عالم ع ب ي ثم ومن

، وفكراً لغة ن املاملسلم الواجب ع ،وحفاظاً والرأي الفكر عتدال و ماً قو اً ومن وحضارة

آمال تحقيق محاولة من بداية عالم إنطالق ون ي أن ع ،والعمل نة امل وشرف دافھ بأ وسمواً

مة   .وطموحات

سب قال كما بالعكس والعكس ره مظ وحسن البناء من طاب ما تب الطيبة لمة حانھفال

م الكر كتابھ شأنھ جّل عا و

 70 .رواه فيما فة الشر السنة ذلك أكدت كما

   عنھ هللا  -ر   

      





71   .  

العامة                  ة املص مراعاة و و نظمة وضع وراء من شود امل دف بال عالم وسائل م فتل

بناء س ول د وشوا ع وقا ع بناء ولكن ا توف ع زة ج جميع عمل الذي الفكري من وتحقيق

اءات اف أو اذيب أ   .ع

شر              وال املطبوعات نظام نّص لذلك عندوتطبيقاً بقولھ منھ الثامنة بالفقرة التاسعة مادتھ

املطبوعة ع( إجازة وقا إ ند واملس ، العامة ة املص إ ادف ال اء البنّ املوضو بالنقد م تل أن

د   ) .وشوا

عالم وسائل ع كم ل سا النظام من والثالثون التاسعة املادة نص أورد كما

با املساس عدم ام املتحدةل لألمم العامة معية ا أيضاً بھ أقرت ما و ،و فراد حقوق أو لكرامة

أن10/12/1948 ع منھ و املادة ونصت ، سان قوق العال عالن ن( م دمي

بالعقل هللا م جبا والكرامة قوق ا ن ساو م أحرارا يولدون شر ال ل و قوق ا ساوون م

خوةوالض بروح عضاً م عض عامل أن ب و ، ع)م منھ عشر الثانية املادة ينص كما ،

مالت ا وضد مراسالتھ أو مسكنھ أو أسرتھ أو اصة ا حياتھ عسفي تدخل ل من الفرد حماية

مالت ا تلك أو تدخل ال ذا ضد القانونية ماية ا ص ل ول وسمعتھ شرفھ ع تقع   .)ال
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املادة بنص ي يأ والواجبات قوق ا عتدال باب من الثالث انب ا) 43(وا قول

ل( حق ومن مظلمة، أو وى ش لھ من ل ول مواطن ل ل مفتوحان د الع و ومجلس امللك مجلس

الشؤون من لھ عرض فيما العامة السلطات مخاطبة   ).فرد

بإعطاء مر و ام ال النص من ت فرصةو لھ يح ي وأن ، منھ يتلقى بأن للمواطن ق ا

، السياسية للعملية إثراء ، النظر ات ووج املشكالت وطرح الرد وحق والتوجيھ والنقد بالرأي املشاركة

ذلك وتأكيداً واملتلقي، املعطي ن ب للتفاعل وتحقيقاً ، العام لألداء وترشيداً املواطن ق وتدعيماً

املت امات املسؤوليةلالل لروح زاً عز و ، قوق وا بالواجبات لإلدراك عميقاً و ، للقرار إغناءاً و بادلة

الدولة مستوى ع ا اتيجي وإس الشاملة والتنمية للبناء ،ودعماً واملجتمعية   . الفردية

سالمي بالتعاليم التمسك من الغراء عة الشر ام ألح تطبيقاً نموذجاً سلوب ذا ر ظ ةو

ع م ل مشا عرض ن املواطن مساواة ع والعمل ، يھ نوا وتجنب آدابھ ام وال الغ سماع من

لقولھ تطبيقاً ن م ده ع وو امللك من مر {و

{ 72    .  

أن م عل بل ، ق ا قبول من م يمنع وأال ا، ل أ إ املظالم يرد و املظلمة مر و سمع ف

إال مامة وجل عز هللا شرع وما ذلك، عليھ أوجب هللا ألن املظلوم؛ ذلك نصف و ق، ا يقبلوا

و و العظيم املقصد ذا ف: ل ظلمھ، عن الظالم وكف الظلم، ومنع العدل، املظلمةإقامة البغاة ذكر إذا

ا ف م ينصف أن مام ع ال. فالواجب ل عليھ واجب ذا و ا، ل املظالم ذه لوا يز أن الوالة فع

ة الش عا.ذه لقولھ الرجوع قبول فعليھ ظلمھ عن الظالم رجع إذا {ولكن  

   

         { 
اقتتلوا73 يمان ل أ من طائفتان وإن وا، املؤمنون -فأص ا كتب-أ إ ام حت إ ما بدعو ما بي

ما بحكم والرضا وسلم، عليھ هللا ص رسولھ وسنة جابة, هللا وأبت ن الطائفت إحدى اعتدت فإن

ذلك ورسولھ, إ هللا حكم إ ترجع ح ا باإلنصاف, فقاتلو ما بي وا فأص رجعت واعدلوا, فإن

ال  بأن رسولھحكمكم وحكم هللا حكم امكم أح م, تتجاوزوا ام أح ن العادل يحب هللا إن

بالقسط خلقھ ن ب ن قيقة. القاض ا ع املحبة صفة إثبات ية سبحانھ, و بجاللھ يليق  كما
74 .  

إذا    الذي هللا، حدود عند الوقاف و ق ا واملسلم وفضلھ، ا ضرورة ع يدل ذا ف

النصيحةاس العلماء من وسمع ن، املسلم بجماعة يلزمھ الشرع أن لھ ن وتب قيقة، ا معالم لھ بانت

ذلك منھ قبل فيُ ، ا د ير سان إ وأنھ فضلھ، ع يدل ذا ف ورجع، مطمئنة بنفس وقبلھ   .والتوجيھ
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ا الوطن أبناء ن ب العالقة ستقيم ح اكم ا باب التماس من أحد منع عدم ب وحاكمھفي لواحد

عا لقولھ واحد صل أن اعتبار ؛ع فراد ن ب واملساواة سامح ال باب من ،}  

             

{75 .  

بالكرامة عتقاد غرس ا ام ح م يل لذا اململكة دستور سالمية عة الشر فإن ثم ومن

عا لقولھ تطبيقاً لونھ أو ، تھ س ج ،أو دينھ عن النظر غض سان إ ل ع {وحفظ

            

{ 76 ، م وا ش وسماع ن املواطن للقاء مفتوحاً امللك باب ترك املنطلق ذا فمن ،

بي موالعدل فق خلة وسد م ضعفا و م وال ،   .م

مر و امللك أو اكم ا قبل من التواضع من العا القدر توافر ذلك من لنا ر يظ إذاً

رواه ملا وسياسة شرعاً ة املطلو مور من و و شعبھ، ألفراد تواضعھ

      



 77 .  

وتضميد ا وا ش وسماع الرعية مع بتواضعھ إال رعيتھ عن ومسئوالً راعياً ون ي ال مر فو

رواه ملا ا جرحا          



          

             

                  



 78  .  

ا إحقاق باب من د الع و أو امللك باب فتح أن بالذكر دير أحدوا معھ يمنع ال بما ق

مواطن ل ل مكفولة الرأي ة فحر اذيب أو ل قاو سماع أجل من س ول ، ق ا قول أو أداء من

عا لقولھ التعب حق ون ي أن قبل شر واجب و بداية ق ا قول ان وإن اكم ا لدى

}

{79.  
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رواه فيما ة النبو السنة وفصلتھ ذلك أكدت كما    

             





                 

          

      80مور ابھ أ ش س الكرم الن ان ،فقد

رعيتھ أفراد م ال   .العامة

امسامل ا الدولة: بحث سلطات   عتدال

الدولة الدولة اعتمدت إدارة موجزا ا وأسلو سطا م ا من و ا مراحل منذ السعودية

ا سالم شب صدر د ع انت ال ة دار والقواعد ، حاجة. باملعاي ناك يكن دوائر ولم شاء إل

املحلي دارة أساليب انت حيث ة ممركز ت الوقت ذلك املتواجدة ، ة القب املجتمع نظام مع

آنذاك السائدة ية العر القبلية دارات. والتقاليد انت ومة و با مرتبطة ا ال أش بمختلف املحلية

ة تمام. املركز ا ان مر بداية اململكة، و أجزاء توحيد ع أساسية بدرجة منصباً ز العز عبد امللك

ال البالد نظام،وفرض وحدة ع   . واملحافظة

املح داري الن ع الدولة إدارة ن ة واستمر الدستور القيم إعمال مع سيط، ال

الشورى مبدأ ا رأس وع ى الك عبد سالمية امللك ضم ح كم ا وشؤون السياسية ياة ا

السعودية الدولة إ از ا ز ديثة العز ا. ا ضم ان وو ال از و ة والتجر ول املحك

تمام جديدا تجسد ا ودستور ا إدار تحديا املنطقة ذه لت ش حيث ديث؛ ا داري بالتنظيم

ونظرا للملك وار، ا بدول وتأثره از، ا املجتمع تركيبة لتعقيد نظرا ز العز للمسؤوليات عبد

أبناء ع امللقاة ى الك ة الدار تلك وخاصة رة الطا البقعة الرحمن ذه بضيوف لقد. تتعلق

دولة لبناء وتطلعاتھ ز العز عبد امللك نظرة التحدي ذا ا وافق رؤ تتوافق إسالمية ة دستور

وتطلعات حاجات مع قتصادية و جتماعية و و السياسية ملا أبنائھ تقدير وفق وتنمو الشعب،

الوطن ذا خدمة مرت. ومواطنيھأفضل التطور لذا من بمراحل السعودية ة الدستور ة التجر

من منظومة ع التدر مراحل الدستوري ع الدولة ا ف حافظت ة الدستور واملؤسسات ام ح

ا وقيم ا و ع ا اململكة تطور واملجتمع مة تطور مع ت ون سالمية ة   .الدستور
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ذ بالذكر دير وءوا ال حق ميع ل كفل قد كم ل سا النظام أن املقام ا

املادة نص بموجب ا) 47(للقضاء ن(بقول واملقيم ن للمواطن ساوي بال مكفول التقا حق

لذلك الالزمة جراءات النظام ن ب و   ).اململكة،

م برقم السعودي القضاء نظام صدر لذلك تطبيقاً فحقـ1428/ 9/ 7819/و

نص ا وم واستقالل شرعية ضمانات بتوافر إال العدالة بتحقيق منھ املرجوة ثار يرتب ال التقا

ا) 1(املادة سالمية(    بقول عة الشر ام أح لغ م قضا م عل سلطان ال مستقلون القضاة

القضاء التدخل ألحد س ول املرعية نظمة املخالف)و أثر ر يظ حيث حقوق؛ ع عتداء ة

القضائية للسلطة استقالل ناك يكن لم إذا م تفك 81 امل ع املجتمع ة مص تط فقد ،

م امل صا عن الشرعية. املحقق حامي و ف املجتمع، مصا حماية ع القدرة للقضاء فان

إ تحتاج تحقيق كسلطة دعاء و التحقيق يئة بخالف الضماناتباالستقالل، من د    . 82 املز

ن ب املنازعات لفض كنظام واملحاكمة التحقيق سلط ن ب سالمي النظام جمع وقد

أدلة ع رده سماع ثم إليھ ام وتوجيھ ضور ل م امل استدعاء القا يتو حيث فراد،

إدانتھ أو براءتھ إثبات ثم ا، ف ومناقشتھ يقوم  83 ام املد،كما ع بالتنفيذ بنفسھ القا

املد مع   . عليھ

شرح إ عنھ هللا ر عمر كتاب ففي التقليد دون القضاء استقاللھ للقا أن كما

عليھ هللا ص رسولھ وسنة هللا كتاب يجد لم إن ون الصا بھ ق بما يق أن لھ بأن لھ قال

ا عدم ع يدل ما و و بھ يق ما يقولونوسلم ال واملقلدون والسنة الكتاب بإتباع أمره بل لتقليد

لم إذا قال إنھ ثم م وأقوال م شيوخ كتب ينظرون إنما سنة وال هللا كتاب ينظرون ال بل بذلك

فعليھ والسنة الكتاب من الدليل وجود عذر عند لھ فأباح ون الصا بھ ق بما ق ا ف يجد

ا بھ ق ما إ قياسالرجوع أو سنة أو كتاب من دليل ع بناء إال يقضون ال الذين ون   .لصا

حسب سالمية عة الشر عاليم وفق بھ وترت التقا ة ج من آخر تطبيقاً صدر ومؤخرا

الصادر الشرعية املرافعات نظام يبامل نص املل خ ،١/م  رقم رسوم مادتھـ ١٤٣٥ / ١ / ٢٢ بتار

بقولھ عليھ(و دل ملا وفقاً ؛ سالمية عة الشر اَم أح ا أمام املعروضة القضايا ع املحاكم تطبق

و  ، والسنة الكتاب مع تتعارض ال أنظمة من مر و يصدره وما ، والسنة إجراءاتالكتاب تتقيد

النظام ذا ورد بما ا   ).نظر

  : خاتمة

وسائل من أنھ كما ة، العصر ياة ا ات ضرور من ضرورة عتدال أن إ نصل اية ال

والشعوب فراد ميع املة، مت عناصره العام النظام ساسية.توف الدعائم أحد أنھ جانب إ
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وتب الدولة ا عل تقوم حقھال املجتمع فرد ل ل تكفل ال ا سياس ومبادئ ا حكم أساس ا عل

كذلك حمايتھ لھ   .وتكفل

  : النتائج

افة-1 سالمية الدول الدول نظم اعتماده يجب سالمية عة الشر أصول من أصل   .عتدال

وكذ-2 ا ف العام بالنظام يخل عتدال ملبدأ الدولة سياسة اعتماد للدولةعدم منية طة با   .لك

عتدال-3 من م القو السلوك اج بان الدولة اقتناع ع متوقف الشعب أفراد اعتدال ان

ارجية وا الداخلية ا   .سياس

امل-4 ال عتدال من تحقيق إ هللا بإذن سيصل الذي ا ق طر س السعودية ية العر اململكة

د ع منذ الواقع أرض سعودع آل ز العز عبد امللك لھ   .املغفور

النظام-5 عتدال املجتمعسايحقق فرد ل ل ال من من نوع كم   .ل

  : التوصيات

الوسطي-1 املن تحمل ال سالمية ات وا يئات ال سائر مع تواصل ناك ون ي بأن أو

لطر  والتعاون ا، بي فيما سيق للت منوالس طرح نطاق لتوسيع كة مش إسالمية مبادرات ح

امليادين سائر سالمي   .عتدال

ا-2 ن ا لنفس أعلنت ال تلك سيما وال الفضائيات سالمي عتدال من شار ان ز لتعز الس

  .إسالميا

عت-3 و الوسطية ثقافة فيھ يدرس امعات ا خاص مقرر اعتماد ع   .دالالعمل

عام-4 عمان عقد الذي الدو سالمي املؤتمر عن ثقت ان ال والتوصيات النتائج ع التأكيد

املسلم2005 تكف م وتحر ية الفق ب املذا ام واح سالمية الوحدة ز عز ضرورة ع أكد والذي ،

واعت الثمانية، سالمية ب باملذا املتبادل اف ع و املسلم نةألخيھ ة" حوار"ماد الفكر القوى مع

عتدال تيار تمثل مجموعة ع وار ا يتم بحيث ية، والغر   .والسياسية

لتخصص-5 كمقرر ا ف يطرح ال ليات وال امعات ا عادلھ ما أو كم ا نظام من س تدر

لھ شر كأساس عليھ يقوم الذي عتدال من بيان منطلق من ن   .مع

ي-6 دأن واملعا امعات وا املدارس تدرس ال ات املصط من الصدارة عتدال مصط وضع

عتدال وسياسة ون ثقافة شر   .ل
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يعاب-7 اس ع مبكرة بصورة ديد ا يل ا شئة ت عزز بما س التدر منا ر تطو ع العمل مية أ

واعتدالھ شمولھ   .سالم
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وامش   :ال
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