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            ABSTRACT 

 

 

The Kingdom of Saudi Arabia has a unique value that distinguish it from other 

countries in the world since it is the revelation of Quran has started from its land 

and the Islamic civilizations has developed on the land. God has blessed the 

kingdom with a total security that we can see its result in many aspects of life. 

Since my thesis (The rights of Non-Muslims in the Kingdom of Saudi Arabia 

in Accordance to Islamic Law Taking into Account International Law) is 

applied to the Kingdom of Saudi Arabia, I have devoted a separate chapter on 

the Kingdom. This paper will discuss in brief some of the contents of this 

chapter, such as: an introduction about the Kingdom of Saudi Arabia, its 

historical and geographical dimension, area of the kingdom, religion, climate, 

its different regions, important cities, and brief about the law of government and 

the law of council of ministers in Saudi Arabia. I will be using in my research 

the complex approach, the compression approach, the historical approach, and 

on field approach.  
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 ملخص ال

امت ومنبع احلضاااااااااااارال اق ااااااااااا مية ال    ،كوهنا مهبط الوحي  ،إن للمملكة مكانة رفيعة متيزها عن بقية الدول
 من و د من اهلل علي اململكة باألمن الذي كان لتوفره األثر الكبري يف كثري على أرضها ومقرا للحرمني الشريفني.

ومبا أنه  د كثر احلديث يف و ااااااااا ل اقع م امل تلفة عن ان اق اااااااا م هري عادل يف  عام  ه مع  جوانب احلياة.
وق غير )حقن موضااااااااااااااو   ثي إهري أ باعه، وأنه ليس لغري املساااااااااااااالمني أي حقو، وحيااااااااااااااون اململكة، وحيث 

ية السعودية فإنين ربمطبق على اململكة الع المسلمين في المملكة العربية السعودية وفق الشريعة اإلسالمية (
ذكر باختياااار يف هذا املقال  بعا ما  ضااامنه هذا الفيااال مثل  أ د خيااايااات  فيااا  عن اململكة  و اااو  

التعريف باململكة، والبعد التارحي، واجلغرايف هلا، املساااااااااااااااحة، الديانة، املنال،  قساااااااااااااايمال اململكة اقدارية، أه  
هج وزراء باململكة العربية السااااااعودية ، و اااااا  اااااات دم يف  ثي املناملدن والتعريف على نظام احلك  ونظام جملس ال

 املركب ومنهج املقارنة واملنهج التارحي.
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  1ج 1418د عبداهلل بن صاحل العثيمني ) اريخ اململكة العربية السعودية ( الطبعة الثامنة  1

 

 المبحث األول: التعريف بالمملكة العربية السعودية.
 نظرة تاريخية للمملكة العربية السعودية

 شري  إىل بداية وجود اقنسان على األرض إذالشك أن  اريخ اجلزيرة العربية  يرجع إىل زمن بعيد، حيث يعود 
بعا الروايال التارحية إىل أن ادم عليه الس م التقى هووالسيدة حواء  جبزيرة العرب فان صد ة الرواية فان جزيرة 

 العرب أصبحت منذ ذلك التاريخ منش  اقنسانية وبدايتها.
 عليه و ل  ولل عربية ال  بعث فيها نبينا حممد صلى اهللأما  يف التاريخ القريب  عود جزيرة العرب إىل القبا ل ال

أصحابه ومن بعده  التابعون من أبناء اليحابة وأحفاده  دعوة اق  م إىل أحناء املعمورة، لكنا هنا نقير 
احلديث على نش ة الدولة السعودية. لنعرض بعا املعلومال الضرورية عن اململكة على  بيل التعريف هبا ملن 

 عرفها.ال ي
 :المطلب األول: البعد التاريخي والجغرافي  للمملكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية هي أكرب دولة يف هرب آ يا من حيث املساحة، ال   شكل اجلزء األكرب من شبه اجلزيرة 
 العربية، وثاين أكرب بلد يف العامل العريب، بعد اجلزا ر.

ها يف عهد األمري حممد بن  عود وشعارها أن ال إله 1157األوىل ال     ست عام   لقد ظهرة الدولة السعودية
إال اهلل حممد ر ول اهلل وظهرة معها دعوة الشيح حممد بن عبد الوهاب، داعيتا  للتوحيد اخلالص والت لص من 

 الشركيال والبد .
عية ل  عود وكان عاصمتها الدر ظهرل هذه الدعوة يف و ط اجلزير العربية يف ما يسمى بنجد حتت حك  آ

 وجه اجليش ب مر حممد علي  ١٢٣٣ -م ١٨١٨يف عام  وأ تمر  و ع إمارة الدرعية حىت مشلت كامل املناطق. 
 . 1باشا وا توىل على الدرعية وهبذا  كون  د انتهت الدولة السعودية االوىل  

عندما متكن اقمام فييل بن  ركي من إخراج  1240بدأل حماوالل إ امة الدولة السعودية الثانية  يف عام 
 ، و وطدل دعا   الدولة بعودة اقمام 1240احلامية امليرية التابعة لوايل العثمانيني يف مير من الرياض عام 
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 176ها ص 1405عبد الفتاح أبوعلية، ) اريخ الدولة السعودية الثانية( الرياض  دار املريخ، الطبعة الرابعة،  2
 33ص  2011عودية (بدون ناشر د. األمري فييل بن مشعل آل  عود )خمتير  اريخ الدولة الس 3
 181ها  ص 1411عبد اهلل العثيمني )نش ة إمارة آل رشيد( الشريف للطباعة، الطبعة الثانية، الرياض  4
 36ص  2011د. األمري فييل بن مشعل آل  عود )خمتير  اريخ الدولة السعودية (بدون ناشر  5

 
العرب عام  الفة  ابقا مع العثمانيني من جزيرةفييل بن  ركي من منفاه يف مير وخروج القوال امليرية املتح

 ، وا تطا  اقمام  ركي من إعادة معظ  املناطق ال  كانت خاضعة للدولة السعودية األوىل. ودخل امليدان 1256
يف هذه الفرتة األمري حممد بن رشيد أمري حا ل إن ذاك الذي بسط  يطر ه على شطر كبري من اجلزيرة العربية 

 . 2مة العثمانية يف األ تانة  دعمه بقوة للو و  يف وجه آل  عودوكانت احلكو 
 وانتهت الفرتة الثانية لوالية اقمام عبد الرلن الفييل مبغادر ه الرياض مع عا لته فتوجه إىل  طر مث إىل البحرين

ه. وما أن وصل عبد ر مث إىل الكويت وكان بني أفراد أ ر ه أحد ابنا ه عبدالعزيز الذي كان يف العقد الثاين من عم
  .3العزيز مع والده إىل الكويت حىت بدأ يفكر يف العودة إىل الرياض

م. وا تطا  1902ها املوافق  1319فا تطا  امللك عبد العزيز دخول الرياض يف اليوم اخلامس من شهر شوال 
 . 4أن يفتح الرياض، ويتغلب على خيومه آل رشيد 

كما ا تطا  امللك عبد العزيز ض  اقحساء والقطيف وبا ي بلدان جند واحلجاز  . وأصبح عبدالعزيز يف الثامن 
 1934ملكاَ للحجاز، وعرفت اململكة بعد ذلك با   مملكة احلجاز وجند وملحقاهتا. ويف عام  1926من يناير 

 1932 بتمرب  23ع اخلايل. وصدر يف اندلعت حرب مع اليمن انتهت بض  إ لي  عسري وجزء من صحراء الرب
ها، املر وم امللكي بتوحيد مقاطعال الدولة ال  حتولت مبقتضى هذا املر وم 1351مجادي الثانية  21مي دي 

/ امليزان املوافق 1إىل اململكة العربية السعودية، وأصبح هذا التاريخ يف ما بعد اليوم الوطين للمملكة الذي يياد  
 عام.  / بتمرب من كل23
مل  تضح معامل  وة امللك عبد العزيز العسكرية والتفو، السيا ي من الناحية اال تيادية حىت اكتشا  النفط  

, وبدأل بشكل جدي عام 1939. وال    خرل بسبب احلرب العاملية الثانية عام 1938يف الب د عام 
 .5ة مع اجملتمع الدويل.  اه  النفط يف ازدهار اال تياد السعودي وعقد صفقال جتاري1946

مل حرج من اململكة  1953حىت وفا ه عام  1916عاملياّ اختذ امللك عبد العزيز  يا ة احلياد، كما أنه من عام 
 إال لث ث منا بال رمسية، إحداها كانت لقا ه مع الر يس األمريكي روزفلت. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 51 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 .145م ص 1999توري بني الشريعة والقانون( الرياض عام الدكتور عبد الرلن عبد العزيز الشلهوب )النظام الد  6
 .31اجلزء األول ص-.2005 لمان بن  عود بن عبدالعزيز آل  عود. ) اريخ امللك  عود الوثيقة واحلقيقة(. بريول  دار السا ي.  7
 211انظر عبد اهلل العثيمني، ) اريخ اململكة العربية السعودية(، مرجع  ابق، ص  8

 
 1945انت اململكة العربية السعودية عام يف آخر عهده أدرك عبد العزيز أمهية ووا عية اجملتمع السيا ي فك

 .6إحدى األعضاء املؤ سني جلامعة الدول العربية كما انضمت لألم  املتحدة 
 عرضت اململكة العربية السعودية  1960. ويف عام 1953 وىل  عود العرش من بعد وفاة والده عبد العزيز عام 

عا نتيجة لذلك اجتمع أبناء امللك عبد العزيز وب مل اطر ا تيادية بسبب  يا ة امللك  عود اال تيادية.
 ،  ويعد عهد امللك فييل وفييل نفسه رمز7العلماء و رروا  نحية  امللك  عود و سلي  السلطة  للملك فييل

عريب وإ  مي يف ظل موا فه البا لة من  ضايا العامل ق  مي و ضية فلسطني ومو فه من البرتول. اهتيل امللك  
على يد فييل بن مساعد.  وىل امللك خالد احلك  بعد وفال امللك فييل وكان عهده  1975فييل عام 

الذي امتد  بع  نوال  د  بع  و عال وإجنازال وحتسني الع  ال و طورل اململكة يف اال تياد وكثر ا تعمال 
طار امللك خالد اح مالبرتول يف عهده, و د واجه بشجاعته جهيمان وأ باعه من احت ل احلرم املكي، مت افتت

, إثر نوبة  لبية مث  بعه أخاه امللك 1982احلايل يف عهده وعهده أ ير عهد من عهود ملوك اململكة و ويف عام 
فهد ويف عهده دخلت البلد يف هنضة عمرانية وذلك  ك  ثقافته و عد مرحلته األطول يف  اريخ آل  عود واألكثر 

. و وىل من 2005االهتمام باحلرمني الشريفني و و عتهما كانت وفا ه إحداثا منذ عهد أخيه فييل ومشل عهده 
 .8بعده خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الذي ال يزال إىل اليوم 

 المطلب الثاني: المساحة 
ومرت مربع  كيل  2,149,790 شغل اململكة العربية السعودية أربعة أمخاس شبه جزيرة العرب مبساحة  قدر بنحو

وهوما يعادل حنوأربعة أمخاس مساحة شبه اجلزيرة العربية  قريًبا. وحيدها من الغرب البحر األلر ومن الشمال 
اململكة األردنية اهلامشية واجلمهورية العرا ية، ودولة الكويت، ومن الشر، اخلليج العريب ودولة  طر ودولة اقمارال 

 اجلنوب اجلمهورية اليمنية. ويبلغ طول حدود اململكة العربية السعودية من العربية املتحدة و لطنة عمان، ومن 
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 /http://www.cdsi.gov.saنرتنت ياءال العامة واملعلومال السعودي على اقمو ع اقح 9

مكتبة امللك  –م 2009 -ها 1430الطبعة الثانية  –(و طبيقاهتا يف األنظمة السعودية  –دكتور / ناصر بن حممد البقمي )حقو، اقنسان يف اق  م   10
 .135ص  –فهد الوطنية 

 
ك ( حدوًدا  رية وعدد  كاهنا     2,330ك ( حدوًدا برية و)  4,430ك (  منها)6760مجيع اجلهال) 

 0 9(20,271,058( نسمة منه   عوديني )29,994,272يبلغ)
 المطلب الثالث: الديانة والمناخ

اق  مي هوالدين الوحيد للب د وهالبية  كان اململكة من أهل السنة واجلماعة. كما  وجد أ ليال شيعية الدين 
 ) عر  باالثىن عشرية(  تمركز هالبيتها يف املنطقة الشر ية وأخرى يف منطقة جنران )ويعرفون باقمساعيلية(وجزء من

انال على ارض اململكة من املسلمني ومن أ با  الدي الشيعة يعيش يف املدينة املنورة.كما يوجد بعا املقيمني
األخرى و د نيت املادة األوىل من النظام األ ا ي للحك  )الد تور ( على )اململكة العربية السعودية، دولة 
إ  مية، ذال  يادة  امة، دينها اق  م، ود تورها كتاب اهلل  عاىل و نة ر وله صلى اهلل عليه و ل . ولغتها 

 .10لغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض(هي ال
  مناخ المملكة

يتنو  املنال يف اململكة العربية السعودية من منطقة إىل أخرى  نظرًا المتداد مساحال اململكة على درجال  
عرض متباعدة  تفاول فيها االر فاعال واالخنفاضال من مكان إىل آخر ؛ وذلك ألن معظ  أراضي اململكة 

ويف و ط  لك  ن فا درجال احلرارة شتاًء.وا عة يف إ لي  املنطقة احلارة ولتعرضها هلبوب الرياح الباردة، بذ
درجة مئوية يف الرياض  55الب د، املنال  اري، يف  الشتاء يكون بارد ويكون يف الييف شديد احلرارة واجلفا  )

يف اشد اشهر احلر (، أما املناطق الساحلية فشتاؤها دافئ وصيفها يتميز بشدة  %9ورطوبة نسبية ال  تعدى 
أما يف مر فعال عسري متتاز جبومعتدل يف الييف وبارد يف الشتاء وأجواء ميحوبة بالضباب، احلرارة والرطوبة. 

 مطار مومسية طيلة األشهر الييفيةمع أ
 المطلب الرابع:: تقسيمات المملكة اإلدارية وأهم المدن

والذي يقع يف أ يى   نقس  اململكة العربية السعودية إىل ث ث عشرة منطقة إدارية إضافة إىل منطقة الربع اخلايل
 ،اجلنوب وجنوب شر، اململكة، وهذه املناطق هي  منطقة مكة املكرمة، ومنطقة املدينة املنورة، ومنطقة الرياض

 

http://www.cdsi.gov.sa/
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 .77ها  ص 1419دار الشبل،الرياض د.ألد بن عبد اهلل ابن باز. )النظام السيا ي والد توري للمملكة العربية السعودية(. الطبعة الثانية،.  11
 .107اىل 96م,الرياض,من صفحة 2007انظر عبد الرلن صاد، الشريف, )جغرافية اململكة العربية السعودية (  اجلزء األول ,دار املريخ, 12

 
واملنطقة الشر ية، ومنطقة احلدود الشمالية، ومنطقة عسري، ومنطقة الباحة، ومنطقة اجلو ، ومنطقة  

 .11ازان ومنطقة جنران حا ل،.ومنطقة  بوك، ومنطقة القيي .ومنطقة ج
   هم المدنأ

 .12مدينة  قريبا 14يبلغ عدد مدن اململكة العربية السعودية الر يسية حوايل 
 وهي على النحوالتايل  

املدينة املقد ة و بلة املسلمني، وهي عاصمة منطقة مكة املكرمة ويوجد هبا الكعبة املشرفة،  - مكة المكرمة -1
واملسجد احلرام،  بلة املسلمني، مقام إبراهي  عليه الس م، املشاعر املقد ة )مىن، عرفال، املزدلفة( جامعة أم 

 نسمة. 5.797.184  القرى، ومقر منظمة املؤمتر اق  مي وعدد  كاهنا يقدر  وايل 
هي عاصمة منطقة املدينة وهي مدينة الر ول صلى اهلل علية و ل   واحلاضنة ملسجده   – المدينة المنورة -2

صلى اهلل علية و ل  واملوجود فيها  ربه وحتتضن هذه املدينة املقد ة معظ  املساجد اق  مية األكثر شهرة  
 .1.512.724 ر  وايلوعدد  كاهنا يقد كامسجد  باء، ومسجد القبلتني، و قع املدينة يف شبه هرب اململكة

عاصمة اململكة ومقر احلكومة و قع مدينة الرياض يف و ط شبه اجلزيرة العربية  قريباً، وهي مقر  -الرياض  -3
 نسمة.  5.458.273إمارة منطقة الرياض، هبا مجيع الوزارال والسفارال األجنبية  يقدر عدد  كاهنا  وايل  

ثاين أكرب املدينة السعودية مساحتا. و عترب العاصمة اال تيادية للمملكة كما  عترب بوابة  - مدينة جدة -4
احلرمني الشريف و قع مدينة جدة على السهل الساحلي الشر ي للبحر األلر، وهبا ميناء جدة اق  مي وهوميناء 

 للحركة التجارية، األمر الذي جعلها يفللجهة الغربية من اململكة، ومدخً  إىل األراضي املقد ة، ونقطة مرور 
 الو ت احلاضر أه  مركز ل  ترياد والتوزيع يف اململكة و وجد هبا القنيليال األجنبية،ويقدر عدد  كاهنا  وايل 

 نسمة. 3.456.259
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 شتهر املنطقة  . قع مدينة الدمام يف اجلهة الشر ية من اململكة ، وهي عاصمة املنطقة الشر ية -الدمام -5

  قول البرتول، وهبا مقر شركة أرامكوالسعودية، وفيها مدينة اجلبيل اليناعية، وميناء امللك عبدالعزيز البحري، 
املؤ سة العامة لل طوط احلديدية، مطار امللك فهد الدويل. و عترب الدمام  ميناء الب د الشر ي املطل على 

ايل ل النفط ) واء البحرية يف مياه اخلليج أوالربية يف صحارى الربع اخلاخلليج العريب. واكرب مركز إدارة حقو 
 نسمة. 3.360.031والدهناء( ويقدر عدد  كاهنا  وايل  

وهي عاصمة منطقة عسري، و ض  أه  ميايف اململكة، و عد من مناطق اجلذب السياحي، شهدل أبها  -6
دلغان،  ل مع با ي مطارال اململكة، متنزه عسري الوطين، السودة، طوراً كبرياً يف هذا اجملال، وهبا مطار أهبا املتي

 نسمة.  1.687.939ويقدر عدد  كاهنا  وايل   القرعاء، اهلضبة، السحاب، ووادي احملالة
 قع مدينة  كاكا يف الطر  الشمايل للنفود الكبري، وهي عاصمة منطقة اجلو ، وهي مدينة زراعية سكاكا  -7

اململكة باآلثار التارحية، متثل عهوداً  ارحية خمتلفة مثل حين زعبل،  ل الساعي، أعمدة  عد من أهىن مناطق 
 نسمة. 361.738الرجاجيل،  لعة الطوير،  لعة مارد، ويقدر عدد  كاهنا  وايل  

 قع مدينة عرعر يف منطقة احلدود الشمالية، وهي عاصمة منطقة احلدود الشمالية، وهي مدينة ذال عرعر  -8
 أمهية جغرافية كوهنا ملتقى طر، مهمة ا العرا، ا اجلو  ا املدينة املنورة ا القريال ا حفر الباطن ا مير هبا خط 

األن (، ويقدر  دينة صيدا بلبنان وهومتو ف)وهوخط ميتد من مدينة أبقيق يف السعودية إىل م أنابيب التاب ين
 نسمة. 279.971منطقة احلدود الشمالية    وايل   عدد  كان

 قع مدينة بريدة يف و ط شبه اجلزيرة العربية، على احلافة اليسرى جملرى وادي الرملة، وهي عاصمة بريدة  -9
 نسمة.1.015.972 وايل  منطقة القيي  و شتهر بالزراعة خاصتا الن يل، ويقدر عدد  كاهنا 

 عد  . قع مدينة حا ل هرب وادي األدير ، ويعر  با   وادي حا ل، وهي عاصمة منطقة حا لحائل -10
منطقة حا ل من مناطق اجلذب احلضارية و شتهر بعدد من اآلثار القدمية كالق   والقيور القدمية مثل  ياطب، 

ا  وايل  تابال مثودية ومقابر يف ضايف، ويقدر عدد  كاهنجانني، فيد، جبل حبشي، الثعيليب، وهبا ر وم وك
 نسمة.   526.882
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وهي منطقة  . قع مدينة الباحة يف اجلزء اجلنويب الغريب من اململكة، وهي عاصمة منطقة الباحةالباحة  -11

جذب  ياحي ذال طبيعة هاد ة، وجبال شاهقة، وهابال كثيفة، وجومعتدل،  توافر هبا جمموعة من املزروعال 
 .نسمة 377.900 وايل  خليوبة أرضها، ويقدر عدد  كاهنا  

 د قع مدينة جنران يف اجلنوب الغريب للمملكة، وهي عاصمة منطقة جنران.  شتهر بالزراعة، وهبا   نجران-12
مليون مرت مكعب، يكثر فيها  85وادي جنران، الذي يعد من أكرب السدود املقامة يف اململكة بطا ة ختزينية 

الن يل، وأشهر آثارها، املنطقة األخدودية ال  ورد ذكرها يف القرآن الكرمي ويقدر عدد  كاهنا  وايل    
 نسمة.  420.345

وهي عاصمة منطقة جازان، وهي هنية باقنتاج الزراعي، كما  قع مدينة جازان يف جنوب اململكة، جازان -13
 ض  معامل  ارحية  دمية مثل مدينة عثر و لعة أبوعريش. وهبا ميناء جازان، على  احل البحر األلر، ثالث 

عدد  كاهنا  ويقدر موانئ اململكة من حيث السعة، والبوابة الر يسة لواردال اجلزء اجلنويب الغريب من اململكة
 نسمة.  1.187.587وايل   

 قع منطقة  بوك يف اجلزء الشمايل الغريب للمملكة، و شكل امتداديني األول على البحر األلر، تبوك  -14
 نسمة .  691.716 والثاين بإجتاه الشر، حنومنطقة حا ل. وعدد  كان منطقة  بوك يقدر  وايل

 :المملكةوالعطل الرسمية في  المطلب الخامس: العملة واللغة
 العملة

 500هللة، والعملة الور ية املتداولة من الفئال ) 100العملة الرمسية يف اململكة هي الريال السعودي وينقس  إىل 
 50 - 100( لاير، بينما العملة املعدنية هي من فئة اهلل ل، وهي ) 1- 5ا  10ا 20- 50ا  100ا  200ا 
 لاير  عودي للدوالر األمريكي وهوثابت 3.75( و عر التحويل )الير ( 5ا  10ا  25ا 
 لاير، ث ثة رياالل ومخسة و بعون هلله (. 3.75دوالر =  1) 

اللغة الرمسية للمملكة هي اللغة العربية، حيث يت  ا ت دامها يف مجيع املرا  ل مع اجلهال احلكومية اللغة: 
 كة العربية السعودية، دولة إ  مية، ذال  يادة و د نيت املادة األوىل من النظام األ ا ي للحك  على )اململ
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 .135ص  –و طبيقاهتا يف األنظمة السعودية ( مرجع  ابق   –دكتور / ناصر بن حممد البقمي )حقو، اقنسان يف اق  م   13
 /http://www.cdsi.gov.saانظر ميلحة اقحياءال العامة واملعلومال  14
 

 
 امة، دينها اق  م، ود تورها كتاب اهلل  عاىل و نة ر وله صلى اهلل عليه و ل . ولغتها هي اللغة العربية، 

 .13وعاصمتها مدينة الرياض(
وافق الوطين الذي يعطلت عيد الفطر وعيد األضحى املبارك )احلج( واليوم :  العط ل يف اململكة هيالعطالت

  .امليزان(  نويا 1 بتمرب ) 23
 .14أما قجازة األ بوعية للمملكة فهي  يومي اجلمعة والسبت 

 المطلب السادس: التنمية في المملكة  
 ليل من الدول ال  متكنت من الوصول يف هضون فرتة  يرية إىل ما وصلت إليه اململكة العربية السعودية فقبل 

 ظر إىل شبه اجلزيرة العربية صحراء معزولة. وخ ل العقود الث ثة أواألربعة األخرية حدثة عملية ما ة عام كان ين
حتويل كربى للمملكة من دولة  عتمد على الزراعة واملواشي ك  اس اال تياد، إىل دولة على مستوى عال من 

ملاضي، ومنذ ذلك ثينال من القرن االتطور والتمدن ذال بنية حتتية حديثة، وخاصة بعد اكتشا  النفط يف الث 
اليوم انتهجت  اململكة ملسار ا رتا يجيال التنمية لتطوير واالزدهار، وما  شهده اململكة من  طور ومناء يعرب 
بوضوح عن عظمة النهضة احلضارية ال   عيشها يف هذه الفرتة املتميزة من  ارحها احلديث يف كافة امليادين 

ية  ر   وفق درا ال علمية د يقة لبناء وطن يسوده   الرخاء ويظله األمان هوبناء واجملاالل، ف طط التنم
اقنسان ورعايته والعناية به ليؤدي دوره احلضاري امل مول من خ ل امت كه أدوال وو ا ل النمووالتطور قعمار 

 هذا الكون الذي ا ت لفه اهلل فيه.
 لكة ونظام مجلس الوزراء.المبحث الثاني: التعريف بنظام الحكم في المم 

 المطلب األول: التعريف بنظام الحكم في المملكة العربية السعودية.
نظام احلك  باململكة العربية السعودية هوالنظام امللكي، ويكون احلك  ألبناء امللك املؤ س )عبد العزيز بن عبد 

ز آل  عود، ريفني امللك/ عبد اهلل بن عبد العزيالرلن آل  عود، وأبناء األبناء، وامللك احلايل هوخادم احلرمني الش
 وهوالذي يرأس احلكومة، فضً  عن كونه ر يس جملس الوزراء، ويشغل منيب ويل العهد ونا ب ر يس جملس 

 

http://www.cdsi.gov.sa/
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 .95، الرياض،ص1423)التطوير السيا ي يف اململكة العربية السعودية ( مطابع احلميضي د األمري فييل بن مشعل آل  عود  -15 
 نظام احلك  باململكة املادة اخلامسة. 16
 38اآلية ر     – ورة الشورى  17
 املادة األوىل.–نظام احلك  باململكة  -18 

 
الوزراء  ووزير الدفا ، صاحب السموامللكي األمري،  ليمان بن عبد العزيز آل  عود،ويشغل صاحب السموامللكي 

 .15بد العزيز منيب النا ب الثاين ويل ويل العهد  األمري مقرن بن ع
 و د نص نظام احلك  باململكة يف املادة اخلامسة على 

 نظام احلك  يف اململكة العربية السعودية ملكي.   -1
يكون احلك  يف أبناء امللك املؤ س عبد العزيز بن عبد الرلن الفييل آل  عود وأبناء األبناء، ويُبايع   -2

 منه  للحك  على كتاب اهلل  عاىل و نة ر وله صلى اهلل عليه و ل .األصلح 
 .16 ت  الدعوة ملبايعة امللك واختيار ويل العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة   -3

كما جند نص املادة السابعة من نفس نظام احلك    نص على اآليت  )يستمد احلك  باململكة العربية السعودية 
نة ر وله، ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة(، كما  قرأ املادة الثامنة  لطته من كتاب اهلل و 

منه  )يقوم احلك  باململكة العربية السعودية على أ اس العدل، والشورى واملساواة وفق أحكام الشريعة 
نَاهُ اق  مية(،  ال  عاىل  }   .17{ ْ  َومممَّا َرَز ْاَناُهْ  يُنفمُقونَ َوأَ َاُمواْ ٱليََّ َة َوأَْمُرُهْ  ُشوَرٰى بَاياْ

ان احلك  امللكي باململكة العربية السعودية، حتلف عن النظام امللكي املعرو  يف كتابال الفقهاء وعلماء الد تور 
ية كيف نوعية األركان ال  يقوم عليها. فالقواعد احلاكمة للملكية التقليدية  تمثل يف بعا األعرا  امللكية، أما املل

املطبقة باململكة العربية السعودية  حمكومة بد تور هوكتاب اهلل و نة نبيه الكرمي. حيث جاء يف النظام األ ا ي 
 للحك   املادة األوىل 

)اململكة العربية السعودية، دولة إ  مية، ذال  يادة  امة، دينها اق  م، ود تورها كتاب اهلل  عاىل و نة 
 18 . ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.(.ر وله صلى اهلل عليه و ل

 المطلب الثاني: نظام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
ويتكون 1993ويعمل األن مبوجب األنظمة ال  صدرل يف عام  1952لقد أنشئ جملس الوزراء يف عام 

 اجمللس،الذي يعقد أ بوعيا، من خادم احلرمني وصاحب السموامللكي )ويل العهد( نا ب ر يس جملس الوزراء 
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 105، الرياض،ص 1423لسعودية ( مطابع احلميضي د األمري فييل بن مشعل آل  عود )التطوير السيا ي يف اململكة العربية ا 19
 .268ص  –، لبنان 1996د. إمساعيل الغزال )الد ا ري واملؤ سال السيا ية ( مؤ سة عز الدين للطباعة والنشر,  -20 

 
ياحة.ويت  مني العام للهيئة العليا للسوالنا ب الثاين  والوزراء حسب وزاراهت ،إضافة إيل عدد من وزراء الدولة، واأل

 عيني مجيع الوزراء مبر وم ملكي ملدة اربع  نوال، وميكن متديدها لفرتة أوفرتال أخرى مماثله،وجملس الوزراء 
هواملسؤول عن إدارة شؤن الب د، من خ ل وضع كافة السيا ال الداخلية واخلارجية واملالية واال تيادية، 

ية واألشرا  علي  نفيذها، فض  عن رعاية الشؤن العامة للدولة. و د صدر نظام جملس الوزراء والتعليمية والدفاع
يف  3468ها ونشر جبريدة أم القري العدد 3/3/1414/بتاريخ 13ب مر ملكي ر   أ/

 ها.وحددل املادة الثالثة منه شروط خدمة عضوجملس الوزراء و تمثل يف اآليت 10/3/1414
 نسية باألصل واملنش . أن يكون  عودي اجل   -1
 أن يكون من املشهود هل  بالي ح والكفاية.    -2
 أن ال يكون حمكوما عليه جبرمية خملة بالشر  واألمانة.    -3

إن املادة الساد ة واخلمسون من نظام احلك  باململكة العربية السعودية نيت على   ) امللك هور يس جملس 
لس الوزراء وذلك وفقا ألحكام هذا النظام ( ويبني نظام جملس الوزراء الوزراء ويعاونه يف أداء مهامه أعضاء جم

ص حيال اجمللس فيما يتعلق بالشئون  الداخلية واخلارجية و نظي  األجهزة احلكومية والتنسيق بينها، كما يبني 
الوزراء  سالشروط ال زم  وافرها يف الوزراء وص حياهت  وأ لوب مسا لته  وكافة شئوهن  ويعدل نظام جمل

 .19واختياصا ه وفقا هلذا النظام(
ومبوجب هذا النظام يكون للملك حق  عيني الوزراء ونواب ر يس جملس الوزراء، ويكونون مسئولون أما امللك عن 

( من املادة السابعة واخلمسون  )يُعني امللك نواب 1 طبيق الشريعة واألنظمة وذلك على حسب نص الفقرة )
 والوزراء األعضاء مبجلس الوزراء، ويعفيه  ب مر ملكي(.ر يس جملس الوزراء 

ويعمل اجمللسان )جملس الوزراء وجملس الشورى ( ملعاونة امللك لتسيري شؤن الدولة و نظي  األجهزة احلكومية 
 ةوالتنسيق يف  ما بينها، و د بني النظام  الشروط ال زم  وافرها يف الوزراء وحسن أدا ه  وأ لوب مساءلته  وكاف

 شئوهن . 
وفق  –املسئول عن درا ة ميزانية الدولة وييول عليها فيً  فيً  و يدر مبوجب مر وم ملكي  واجمللس هو

  20نص املادة الساد ة والعشرون من نظام جملس الوزراء املذكور أع ه.
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 .32ها(، ص1400عبد املنع  الغ مي، )امللك الراشد ( الرياض  دار اللواء، الطبعة الثانية،  21

 
 

ا  لطال مقيدة وليست  أهنوختتلف  لطال امللك باململكة العربية السعودية عن السلطال امللكية التقليدية  على 
مطلقة كما يف النظ  امللكية التقليدية، إمنا يكون احلاك  واحملكومني ومسئويل الدولة مجيعا خاضعني لقواعد 
الشريعة اق  مية السمحة، وال  ال يستطيع أياً كان أن حالفها خاصة يف وجود علماء الشر  باململكة، وجملس 

 21مستشارين امللك
 

 الخاتمة
  
قد حاول هذا البحث وباختيار شديد إعطاء حملة موجزة عن اململكة العربية السعودية ملن ال يعرفها. فهي ل

ومنبع احلضارال اق  مية ال   امت على أرضها ول   طبق الشريعة اق  مية وهي هتت   ،مهبط الوحي
ان   مية ييلح لكل زمان ومكباقنسان وحقو ه  واء كان مسلما أوهري مسل  حيث إن  طبيق الشريعة اق

وهوالعاص  لألمة اق  مية من الرتدي فيما و عت فيه اجملتمعال الغربية من  دهور أخ  ي، وشيو  للفاحشة 
والفساد، وانتشار للجرمية، و فكك لأل رة حيث كانت اململكة العربية السعودية  بل  وحيدها على يد امللك 

 ا للنفط.  فضل الدول ومن أ وها ا تياديا وإنتاجأتوحيد أصبحت من وبعد ال عبدالعزيز عباره عن  با ل متناحرة
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