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ملخص:
يكاد ال يخلو أي تصرف حكومي من تضمنه ألقضية متعلقة بسياس������ة عامة، وال تسّن أي سياسة عامة دون ضوابط 
إجرائي������ة وإدارية ونظامية، وفي الغالب تكون ممنهجة ومدونة ولو جزئياً.  أما الضوابط الش������رعية، ففي الغالب، يُكتفى 
فيها بظاهر اجلانب الفقهي؛ أي باحلكم الش������رعي العام على موضوع السياس������ة العامة، وتكاد ال تفَعّل ضوابط السياسة 
الش������رعية املتعلقة باملصلحة أو التوازنات املصلحية، ويكاد ال يوجد ربط بني السياس������ة العامة والسياس������ة الشرعية عند 
س������ّن السياسات؛ ألجل ذلك سنتطرق باختصار في هذه الدراس������ة إلى بيان وتعريف السياسة العامة من منظور وتعريف 
السياسة الشرعية، ثم نتناول بيان الضوابط الشرعية واإلدارية واإلجرائية، باإلضافة إلى أسباب تضارب السياسات، مع 

التمثيل لذلك من واقع أنظمة التأمني التعاوني.

الكلمات املفتاحية:  السياسة الشرعية، السياسة العامة، املصلحة، الضوابط.

املقدمة:
تعدُّ السياس������ة العامة صحيحة في الش������ريعة إذا توافرت أركانها وشروطها وانتفت 
موانعه������ا، وهو عمل ضوابط املصلحة، فالضابط األول يختبر توافر األركان، والضابط 
الثان������ي يختبر توافر الش������روط، والضابط الثال������ث يختبر انتفاء املوان������ع، ومتى حتقق 
للسياس������ة العامة جميع ذلك تكون أقضية الراعي املنظم������ة أو الضابطة ملصالح عامة 

على الرعية صحيحة ومشروعة.  
ومما ال ش������ك فيه أن احتمال اخللل آٍت من عدة جوانب، ولكن اجلانب الذي يهمنا 
في هذه الدراس������ة هو اجلانب اإلجرائي لس������ن السياس������ات العام������ة، فالواقع اليوم أن 
س������ّن السياس������ة العامة كغيره من األمور يغلب اجلانب املالي أوالً، ث������م القانوني ثانياً، 
ثم األهون على اجلهة املنفذة ثالثاً، ويقّدم هذا الترتيب على كل ش������يء آخر، وال ش������ك 
أن ه������ذه النظرة ضيقة وال تعمل وف������ق تقنيات العصر احلديث، وإمن������ا تعمل مبعايير 
مالية وقانونية وضعت أسسها قبل اختراع تقنية احلاسب اآللي وقبل اإلنترنت، ومهما 
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أضفت من وسائل تقنية على معايير محاسبية وقانونية تغِلّب الضبط والربط واألهون 
على جهة التنفيذ، فإنه ليس من ش������أن ذلك حتديث العمل وتطويره، وإمنا في الغالب 
س������يزيد من إتقان األخطاء، ويوسع ويسارع من حدوثها وتكرارها؛ لذا لزم اتخاذ منهج 
أش������مل وأوسع في سّن السياس������ة العامة يأخذ في االعتبار جميع املؤثرات والتأثيرات 

الالزم اعتبارها.  
ومن ه������ذه التأثيرات التي ال تظهرها أس������باب تضارب وتضاد السياس������ات العامة 
ه������و تأثير الس������لوك التنظيمي احلكومي القائم على تقدي������س الهرمية؛ مبا تتطلبه من 
إجراءات رس������مية وخطوط الس������لطة واملسؤولية، واألس������اليب الرقابية، ونظم التقارير 
وش������خصنة االختي������ار، هي أيضاً ممارس������ات ال ميكن أن تتوافق م������ع التطوير والتقدم 
والتنافسية والنمو املستدام واالستجابة للمتغيرات احلديثة في البيئة الدولية احمليطة، 

وانفتاح األسواق، وتساقط احلدود االتصالية العاملية )الشميمري، 1430ه�(.  
وذلك باإلضافة إلى عصر املعرفة، الذي يتصف بالعوملة، والتمكن الرقمي والشفافية، 
وألن انس������ياب املعلومات واالبتكار يتمان بس������رعة فائقة، وكذا األشياء الكبيرة ال ميكن 
القي������اُم به������ا دوَن اللجوِء إلى قوالَب معقدٍة، فإن االعتماد على ممارس������اِت التنميِة قبل 
التقدِم التقني والعوملِة س������وَف يعيُق تطوَر القادة اإلداريني.  بل إن تقييَم األعماِل وفَق 
معي������ار أداء قدمٍي س������وف يؤدي إلى معطياٍت إيجابية غي������ِر صحيحة، لدرجة قد جتعُل 

 )Torres 2014(  .ًاملسؤوَل يظُن أنه مهيأٌ أكثَر مما هو عليه حقا
وبينما مييل املسؤولون التقليديون إلى حماية أنفسهم من األخطاء ويتحوطون كثيراً 
أم������ام املخاطرة، جند أن املس������ؤولني القادة يتعرضون أيضاً للفش������ل واألخطاء، ولكنهم 
يتعلمون منها، فهم ليس������وا ممن يبحث عن رضا الرؤس������اء في العمل كهدف أساس������ي، 
لكنهم يعتمدون على ش������بكة احللفاء واملؤيدين التي يتجاوز تأثيرها تأثير األفراد.  كما 
أنهم ال يلقون باملالمة على اآلخرين، وال الفش������ل عل������ى احمليطني، بل ينصب تركيزهم 

على كيفية حتسني األداء واالستفادة من األخطاء والعثرات.  )الشميمري، 1430ه�(
وأغل������ُب تصرفاِت احلكومة تتضمن أقضيًة متعلقًة بسياس������ة عام������ة، فكُلّ تصرٍف 
حكوم������ي متعلق ب������أداء النظام السياس������ي وكيفية حتريك املوارد املادية والبش������رية هو 
متضمٌن سياس������ات عامة استخراجية، وكل تصرف حكومي متعلق بتخصيص أو توزيع 
لألم������وال والس������لع واخلدمات واجلوائز فهو متضمن سياس������ات عام������ة توزيعية.  وكُلّ 
تصرٍف حكومي متعلق مبمارس������ة التوجيه أو الرقابة على س������لوك األفراد واجلماعات 
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في املجتمع، فهو متضمن سياسات عامة تنظيمية.  وكل تصرف حكومي متعلق باختيار 
وصناع������ة الدولة للرموز السياس������ية والدينية واالجتماعية، بغية دعم الش������عور بالوالء 

للدين والنظام والوطن، فهو من السياسات الرمزية.
وال تُسّن أي سياسة عامة دون ضوابَط إجرائية وإدارية ونظامية، وفي الغالب تكون 
ممنهجًة ومدونًة ولو جزئياً.  أما الضوابط الش������رعية ففي الغالب يكتفى فيها بظاهر 
اجلانب الفقهي، أي باحلكم الشرعي العام على موضوع السياسة العامة، وتكاد ال تُفَعّل 
ضوابط السياس������ة الش������رعية املتعلقة باملصلحة أو التوازنات املصلحية، ويكاد ال يكون 

هناك ربط بني السياسة العامة والسياسة الشرعية عند سّن السياسات.  
تعالج هذه الدراس������ة وظيفة الضوابط الش������رعية واإلداري������ة واإلجرائية في عالج 
ظاه������رة تناقض أو تعارض السياس������ات العامة.  وتبني كي������ف أن املعرفة املتوافرة لدى 
املؤسسات احلكومية الكبرى تكون مش������تتة خالل املستويات اإلدارية، وقد ال تُستخدم 
لعدم توافرها في املكان والوقت املناس������بني، فاحلكومات وإن كانت تعلم في الغالب كَلّ 
ما حتتاجه لس������ّن سياس������ات عامة نافعة، إال أنها في كثير من األحيان نادراً ما تعلم ما 
حتت������اج أن تعرفه، وغالباً ال تعل������م أنها تعلم ما تعلمه، فاملعرف������ة قد تكون موجودة في 
أدنى الس������لم اإلداري، وال تُس������تَدَعى عند احلاجة إليها عند س������ّن السياسات العامة.  
وإضافة إلى ذلك، تس������تبدل العل������م بتصور وردّي للواقع يلتب������س عليها مع املعرفة فال 
تفرق بينهما.  )Mulgan,2009:125( فمن السهولة مبكان أن تنشغل احلكومات بأنواع 
م������ن اإلجراءات، وتعداد جوانب التأثير في البيئة االجتماعية والسياس������ية للدولة، عن 
التفري������ق بني ما حتتاجة فع������اًل من أمور وما يوجد حقيقًة لديه������ا، وبني ما تعتقد أنها 

بحاجة إليه، وما تظن أنه موجود لديها.
ألجل ذلك سنتطرق باختصار في هذه الدراسة إلى بيان وتعريف السياسة العامة من 
منظور وتعريف السياس������ة الشرعية، ثم بيان الضوابط الشرعية واإلدارية واإلجرائية، 
باإلضاف������ة إلى أس������باب تضارب السياس������ات، من أربع جهات ه������ي:  اختالف الفتوى، 
واختالف الفك������ر املوجه لألعمال، واختالف القدرة في رعاية السياس������ات، واختالف 

النظر والتوجه، وكيفية العالج باختصار.

مشكلة وتساؤل الدراسة:
تتمثل مش������كلة الدراس������ة في وجود تضارب أو ضعف في السياس������ات العامة، وفي 
كيفية ضبط التصور والتقدير الصحيح جلانب املصلحة في إدارة التوازنات املؤثرة على 
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س������ّن السياس������ة العامة، وتقدير املتغيرات الواقعية، ودور الضوابط الشرعية واإلدارية 
واإلجرائية في تخفيف صعوبة ضبط تطبيق قاعدة التصرف وفق السياسة الشرعية، 
ٍف عن اآلخرين فعليِْه أْن يتصرَف باملصلحة".  )الس������بكي، 1411ه� -  وهي:  "كُلّ متصِرّ

1991م:  310/1(
ومن األهمية مبكان انضباُط واستقراُر وتنسيُق السياسات العامة املتعلقة بصناعة 
اخلدمات املالية، على مستوى وطني تكاملي، إلى إيجاد البيئة األولية، لتوطني املهارات، 
وتنمي������ة الكوادر البش������رية، وإطالق املب������ادرات البحثية، في كافة املجاالت الش������رعية، 
والقانوني������ة، واملالية، والتقنية، وغيرها؛ األم������ر الذي يعد خلقاً لقيم مضافة لالقتصاد 
الس������عودي بشكل عام، وهو ما تسعى هذه الدراسة إليه؛ لتوضيح مدى احلاجة وأهمية 

تناسق وتكامل السياسات العامة، لتحقيق تلك املنافع.)1(
فحسب الواقع املشاهد توجد أنظمة تتعارض مع الالئحة التنفيذية له، مثال نظام   
مراقبة شركات التأمني التعاوني بناء على التفسير الوارد في الئحته التنفيذية، ويعود 
ذلك إلى اختالف السياسة العامة التي جاء بها النظام عن السياسة العامة التي جاءت 
بها الالئحة التنفيذية.  واخللل احلقيقي إمنا هو في الالئحة وليس في النظام نفسه، 

لت املواد التي تتعارض مع التأمني التعاوني في الالئحة زال اإلشكال.)2( فإذا ُعِدّ
وميكن تصوير مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما العالقة بني السياسة العامة والسياسة الشرعية؟  وما مظاهر التضارب املوجود 
في السياس������ات العامة؟  وما األس������باب املؤدي������ة إليه؟  وما وس������ائل التخلص من هذا 

التناقض؟  
هذه اإلشكاالت تثير تساؤالت فرعية للتساؤل الرئيس وهي:

- هل اختالف الفتوى املتعلقة بالسياسات العامة أدى للتضاد أو التناقض؟
- وهل اختالف الفكر املوجه للسياسات العامة أدى إلى اختالف تقدير املصلحة العامة 

التي يراد جلبها؟
- وهل اختالف القدرة في رعاية السياس������ات بني املستفيدين أدى إلى تغليب مصلحة 

فئة على مصالح فئات أخرى في املجتمع؟
- ه������ل اختالف النظ������ر والتوج������ه اإلدارى واإلجرائي في السياس������ات العامة أدى إلى 

اختالف تصور الطريقة املثلى لتطبيق وإجراء السياسات العامة؟
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أهمية الدراسة:
حتقي���ق الع���دل واالعتدال:  إن النتائج املنطقي������ة والتطبيقية تعتمد على املقدمات 
الفكري������ة الت������ي تنطلق منها، فإذا كانت املقدمات س������ليمة جاءت النتائج س������ليمة، وإذا 
كانت املقدمات خاطئة أو متناقضة أو مضطربة تأثرت النتائج بها على مستوى النظر 
والتطبيق، والسياسة الش������رعية والسياسة اإلدارية هما عماد العمل لتحقيق املصالح، 
وتأتي أهمية الدراس������ة من هذه احلقيقة احليوي������ة، من جهة حتقيق العدل واالعتدال، 
وهذه هي وظيفة الضوابط الش������رعية بخاصة والضوابط املساندة األخرى بعامة مثل 

الضوابط اإلدارية واإلجرائية والنظامية.
 فالوظيفة األس������اس للضوابط الشرعية هي احملافظة على االعتدال، وهو العدل، 
وما جاءت الشرائع السماوية إال لتحقيق ذلك، ففي العدل واالعتدال اخلير العميم في 
الدنيا، واألجر العظيم في اآلخرة.  وكل انحراف عن االعتدال هو خروج عن العدل؛ ملا 

بني العدل واالعتدال من تالزم؛ فال يُخرج عن أحدهما إال ويُخرج عن اآلخر.
يقول الطاهر بن عاشور:  "املراد باالنضباط أن يكون للمعنى حد معتبر ال يتجاوزه، 
وال يقص������ر عنه؛ بحيث يكون القدر الصالح منه ألن يعتبر مقصداً ش������رعياً قدراً غير 

مشكك".  )ابن عاشور،1421ه� -2001م:  52(

أهداف الدراسة:
- بيان العالقة بني السياسة العامة والسياسة الشرعية.

- بيان ضوابط سّن السياسة العامة.
- بيان أسباب تناقض أو تضارب السياسات العامة.

- اقتراح احللول ووضع توصيات.

منهج الدراسة:
ينتمي مجال هذه الدراسة إلى مجال الدراسات املكتبية، وليست امليدانية التي تقيس 
األمر في مجتمع الدراس������ة عبر الدراس������ات املسحية.  فمجتمع الدراسة هو النصوص 

املكتوبة في أمهات الكتب واألنظمة واللوائح التنفيذية وبعض التقارير الرسمية.
ويعتمد منهج الدراس������ة االس������تقراء الناق������ص، إذ يعتمد على اس������تقراء النصوص 
الش������رعية، واملواد النظامية، والوثائق ذات العالقة مبوضوع الدراس������ة، وعلى التحليل 
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املوضوعي في فهم وتفسير النصوص العلمية، وذلك باعتماد قدٍر كاٍف ممثٍل للمشكلة 
موضوع الدراس������ة من الوثائق الرس������مية والكتب العلمية باإلضافة إلى بعض املقابالت 

واللقاءات التي تساعد على تفسير املكاتبات ذات العالقة.
والدراسة تنتمي إلى مجال الدراسات الوصفية:  واملنهج الوصفي من منطلق البحوث 
الكيفية )Qualitative Researches( التي تعتمد على دراسة وقراءة البيانات واألحداث 
بأس������لوب كيفي، يعتمد على جمع املعلومات أكثر من اعتماده على األرقام، كما في حالة 
البحث الكمي، وإمنا يتم احلصول على النتائج من واقع مالحظة وفحص وحتليل األحداث 

واملواقف والصور والوثائق واالتصاالت اللفظية وغير اللفظية.  )ريان، 2003م: 4( 
وملا كانت الدراسة تصف مشكلة واقعية ال تتوافر دراسات كافية لها؛ فاملنهج الوصفي 
هو املنهج املناسب.  وهي الدراسات التي تقوم بتفسير الوضع القائم للظاهرة أو املشكلة، 
من خ������الل حتديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها بهدف االنتهاء إلى وصف 

علمي دقيق متكامل للظاهرة أو املشكلة باالعتماد على احلقائق املرتبطة بها.
وال������ذي يعتم������د أيضاً على مجموعة م������ن القراءات املقننة واملقاب������الت املفتوحة غير 
املقننة، ومن ثم اس������تخدام منهج النظرية املؤِسس������ة )Grounded Theory( الس������تنباط 
املش������كلة املتعلقة مبوضوع الدراس������ة، أو حترير محل الن������زاع كمقدمة ضرورية لصناعة 
احللول، فالنظرية املؤِسس������ة تُعنى ببن������اء نظرية من خالل حتليل البيانات، واس������تنباط 
أمناط االتساق التي يكش������ف عنها التحليل، بحيث تتضح بشكل أكثر جتريداً ووضوحها 
ومن ثم ربطها بالنظريات اإلدارية.  وهذا ما يسمى بالنظرية املؤسسة، مبعنى أن الباحث 
يس������لك مسلكاً اس������تقرائياً )inductive method( بحيث ينتقل من البيانات إلى النظرية 

 )Juliet M.  & Strauss, 2014:3-15(  .وليس من النظرية إلى حتليل البيانات

خطة الدراسة:
منظور  من  العامة  السياسة  األول:   مباحث،  وثالثة  مقدمة  من  الدراسة  تتكون 
السياسة الشرعية، والثاني:  ضوابط سّن السياسة العامة.  والثالث:  أسباب تضاد 

السياسات العامة.  وخامتة متضمنة لنتائج الدراسة وخالصتها.

املبحث األول- السياسة العامة من منظور السياسة الشرعية:
ق مباشرة إلى شرح تعريف السياسة الشرعية متزامناً مع ما يتفرع عنه من  سنتطَرّ
سياسة عامة في أثناء مناقشة السياسة العامة في هذه الفقرة من الدراسة؛ جتنباً 

للتكرار وبياناً للمعنى املقصود عند أول احلاجة إليه.
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ومل������ا كانت السياس���ة الش���رعية ه���ي:  "منهاج الع���دل في التص���رف عل���ى الرعية".  
)آل س������عود، 1435ه�������:  70 -72( وحيُث إن السياس������ة العامة هي فرع عن السياس������ة 
الش������رعية؛ فالسياسة العامة حسب األصل نوع من منتجات السياسة الشرعية يختص 
بتقدير املصلحة العامة، ومبا أن السياسة العامة تأتي على هيئة أقضية.)3( )آل سعود، 
1433ه�:  35( مستحدثة حسب احلاجة لصيانة املصالح العامة؛ فإن التعريف الشامل 
للسياس������ة العامة يكون حس������ب واقع احلال تعريًفا ألحد مفعوالت السياسة الشرعية، 
هذا من جهة.  ومن اجلهة األخرى فبما أن السياسة الشرعية منهاج؛ فإن الذي يقابلها 
هو س������ّن السياس������ة العامة؛ ألجل أن لفظ السّن يش������ير إلى املنهجية والطريقة املعينة 

احملددة التي ال تصح السياسة العامة دونها.
وبناًء على ما تقدم يكون تعريف سّن السياسة العامة:  "منهاج األمر مبصلحة عامة 

على الرعية"، هو املرادف ملنظور تعريف السياسة الشرعية.
وشرح التعريفات كما يلي:  

منه���اج العدل:  املقص������ود بعبارة "منهاج العدل")4( الس������بيل والطريق البنِيّ الواضح 
الذي يُتوَصُل به إلى العدل.  )الطبري، د.  ت.  ن:  384/10( وهي مجموعة القواعد 
والضوابط واملعايير التي يستخرج بها العدل، مضافاً إليها مجموعة الوسائل واألدوات 
التي تخدم تلك القواعد والضوابط في استخراج أكمل صور العدل في التصرف بأدنى 
تكلفة، مبا ال يخالف أحكام الشريعة.  )آل سعود،1435ه�:  76-81( ويقابله في تعريف 
س������ّن السياس������ة العامة عبارة:  "منهاج األمر" وهو ذات األمر، سوى أنه خاص بطريقة 
تقدير املصلحة العامة، وطريقة األمر بها بحيث يكون األمر محققاً للعدل في التصرف 

على الرعية.
ف���ي التص���رف على الرعي���ة:  املقصود في عبارة "التصرف على الرعية" هو بيان أَنّ 
يَد املتصِرّف عن الغير هي يُد أمانٍة، وليسْت يُد مَتلٍُّك وحيازة.  وأن الراعي مسؤول عن 
رعاية مصالح رعيته وسياس������تهم مبا يوصل إلى العدل بأقل تكلفة ممكنة، ومبا يحقق 
لهم أعلى مصالح دنيوية ال يترتب عليها مفاس������د أخروية.  )آل سعود، 1433( ويقابله 
في تعريف س������ّن السياسة العامة عبارة:  "مبصلحة عامة على الرعية" وهو ذات األمر 

سوى أنه خاص باملصالح العامة.
السياس������ة الشرعية والسياس������ة العامة أفعال؛ ولكل فعل ثالثُة أركان هي:  الفاعل 
والفعل واملفعوالت، ولكل منها تعريف مستقل.  بناًء على ذلك ومبا أن األركان جميعها 



د.  عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز

مجلة اإلدارة العامة 510

من الذاتيات؛ فال بد من إيراد تعريٍف مضاٍف لكل منها مش������تٍق من التعريف الش������امل 
للسياسة الشرعية.  

التعاريف املضافة ألركان السياسة الشرعية نوعان، أساسٌيّ وتوابع، وهي:
- التعري���ف األساس���ي:  وه������و املضاف إلى الرك������ن املقصود لذاته بتعريف السياس������ة 

الشرعية:
- التعريف مضاف إلى ركن الفعل:  "التدبير املس���تمر باملصلحة وليس في الش���رع 
ما ينفيه"، ويقابله تعريف ركن الفعل في السياسة العامة وهو:  "التدبير املستمر 

باملصلحة ملنفعة عامة وليس في الشرع ما ينفيه".  )آل سعود، 1435ه�( 
- التعريفات التابعة:  وهي املضافة إلى األركان املقصودة لغيرها في تعريف السياسة 
الش������رعية، وإمنا دخولها في التعريف ألنها من ذاتي������ات املعَرّف وماهيته؛ فال يوجد 

دونها، فهي من لوازم املعَرّف، وإن لم تكن هي املقصودة قصداً أولياً:
- التعري������ف مضاف إلى رك������ن الفاعل:  "تدبي���ر الراع���ي باملصلحة عل���ى الرعية"، 
ويقابله تعريف ركن الفاعل في السياس������ة العامة وهو:  "تدبير الراعي مبصلحة 

عامة معينة على الرعية".
- التعريف مضاف إلى ركن املفعول:  "تدابير املصلحة على الرعية"، ويقابله تعريف 
ركن املفعول في السياسة العامة وهو:  "قضاء الراعي مبصلحة عامة معينة على 

الرعية".  
 وشرح التعريفات هو:

- التدبي���ر:  املقص������ود بالسياس������ة في املعَرّف هو التدبير املس������تمر ف������ي دقيق األمور 
وعواقبها بقصد جلب أعلى املنافع.  

- باملصلحة:  الصالح كوُن الش������يِء على هيئة كاملة بحس������ب ما يراد لذلك الش������يء، 
فالتدبير باملصلحة هو العمل باملصالح على أكمل هيئته بحس������ب ما يراد له من جلب 

أعلى منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه.  )آل سعود 1435ه�(.
- وليس في الشرع ما ينفيه:  يخرج بذلك كل تدبير خالف الشرع ويدخل فيه كل تدبير 
وافق الش������رع، فمن نافلة القول أن تكون املصالح املعتبرة - والتي هي قوام السياسة 
الش������رعية - غير مخالفة للش������رع، وإمنا املقصود هو مراعاة الوسيلة، وهي التدبير 

باملصلحة إلقامة العدل.  )آل سعود 1435ه�( 
- ملنفع���ٍة عام���ٍة:  قي������ٌد على القاع������دة املصلحة:  "فكُلّ متصرٍف عل������ى اآلخرين فعليه 
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أن يتصرف باملصلحة" الس������بكي )1411ه�-1991م( )الزركش������ي، 1402ه� -1982م:  
109/1؛ اجلزائري، 1411ه�-1991م: 440، السيوطي، 1414ه� -1994م: 121؛ ابن 
جنيم، 1406ه������� -1986م:  104( وتخصيص لها بالقاعدة الفقهية:  "التصرف على 

الرعية منوط باملصلحة"، فيخرج بذلك كل متصرف غير الوالة ونوابهم.
تأتي تعريفات السياس������ة العامة مضافة إلى ركن الفاعل والفعل واملفعول، فبالنظر 
إلى التعريف األكادميي في علوم السياس������ة واإلدارة احلديثة، أنها:  عمل هادف يعقبه 
 Anderson,( "أداء فردي أو جماعي في التصدي ملش������كلة أو ملواجهة قضية أو موضوع
1999:15( وأنها:  " سلس������لة طويلة من النشاطات املترابطة التي تعني أكثر من مجرد 
قرار، وتتضمن رؤية مس������تقبلية ضمن إطار قانوني وإداري معني".  )احلس������ني، 1994: 

21( وأنها:  "هي التي تطورها األجهزة احلكومية من خالل مسؤولياتها".  
 واشتق أندرسون بعض مفاهيم السياسة العامة وفق هذه التعريفات، وهي:  

1- تش������مل األعمال املوجهة نحو أهداف مقصودة، وال تش������مل التصرفات العش������وائية 
والعفوية التي تصدر عن بعض املسؤولني.

2- تشمل البرامج واألعمال املنسقة التي تصدر عن القادة احلكوميني وليس القرارات 
املنفصلة واملنقطعة.

3- تشمل جميع القرارات الفعلية املنظمة والضابطة ألمور مصالح عامة.
4- تش������مل الصيغ اإليجابية والس������لبية واالمتناع، فهي قد تأتي بصورة آمرة أو ناهية وقد 
تأتي بصور الس������كوت ف������ي معرض الكالم الذي يعتبر بياًن������ا وامتناًعا عن التدخل في 
 )laissez Fair( معرض احلاجة، وهو ما اصطلح على وصفه مببدأ دعه يعمل دعه مير

ومبدأ رفع اليد )Hands off(.  )1999م: 16(
أو كم������ا حدد جني كل������ود ثوينج Thoenig, Jean Claude عناصر السياس������ة العامة 

اخلمسة، وهي:  
1- مجموعة من اإلجراءات امللموسة والتي حتدد محتوى السياسة.

2- توزيع للموارد عبر مجموعة من القرارات تنفذ باستخدام سلطة الدولة.
3- تتخذ في مجال عام ظاهر للعلن.

4- لها مجموعة من الداعمني واملتأثرين من بني أفراد ومؤسسات وقطاعات مختلفة.
5- حتدد السياسة العامة أهدافها بصورة مبدئية قبل الشروع بالتنفيذ، حسب معايير 

)Thoenig,1985(  .معينة



د.  عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز

مجلة اإلدارة العامة 512

وتقس������يم تلك التعريفات واملفاهيم واحملددات على أركان السياس������ة الشرعية يأتي 
في أثناء الفقرات التالية:  

تعريف السياسة العامة مضافًا إلى ركن الفاعل:  
السياسة العامة من اختصاص والة األمر ونوابهم:  يأتي تعريف السياسة الشرعية 
مضاًف������ا إلى ركن الفاعل، وهو" تدبي������ر الراعي باملصلحة على الرعي������ة"، بناًء على أن 
العامل بالسياسة الشرعية ال بد له من والية على ما يعمله؛ ألجل ذلك جاء في التعريف 
الن������ص على الرعاية، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  س������معت رس������ول الله صلى 
الله عليه وس������لم يقول:  )كلكم راٍع وكلكم مس������ئول عن رعيته، اإلمام راٍع ومس������ئول عن 
رعيته، والرجل راٍع في أهله ومسئول عن رعيته، واملرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة 
عن رعيتها واخلادم راٍع في مال س������يده ومس������ئول عن رعيته، وكلكم راٍع ومس������ئول عن 
رعيته(.  متفق عليه ]البخاري )104/8( ومس������لم )1459/3([.  فكل فرد مسلم يعتبر 
راعي������اً ومرعياً في وقت واحد، عليه حقوق يجب أن يؤديها ألهلها، وله حقوق يجب أن 
تؤدى إليه.  وقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع احلديث بقوله:  )كلكم راٍع 
وكلكم مس������ئول عن رعيته( وفي آخره بقوله:  )وكلكم راٍع ومسئول عن رعيته(.  وخص 
فيما بني ذلك.  فذكر أعلى أصناف الناس في أول من ذكر، وأدناهم في آخر من ذكر، 
وأوس������اطهم فيما بني ذلك.  فاملقصود من احلديث اس������تغراق كل أفراد املسلمني بذكر 

أعالهم وأدناهم، ووسطهم.  )األهدل، 1412ه� 1992م:  8-7(.
إال أن س������ّن السياسة العامة في الدولة يختلف بكونه من تصرفاِت ولِيّ األمِر الذي 
تؤخذ له البيعة أو َمْن ينوُب عنه، ويختص بها، ومن قَيّد من العلماء تعريف السياس������ة 
الش������رعية أنها من اختصاص ولي األمر أصالة وغيره يكون عنه وكالة، إمنا نظروا إلى 
السياس������ة الش������رعية العامة، مثل قولهم في التعريف:  " فعل شيء من احلاكم ملصلحة 
يراها...".  )وزارة األوقاف والش������ؤون اإلس������المية بالكوي������ت، 1425ه�-2004م:  25/ 
294 – 296( أو قوله������م:  م������ا يفعل������ه احلاكم ملصلحة العام������ة...".  )امليس، 1400 ه�:  
117( وقوله������م:  "هي عمل أمي������ر املؤمنني مبقاصد الش������ريعة ".  )قلعه جي، 2000م:  

 )1118/1
يندرج في ذلك تعريف السياس������ة العامة بأنه������ا:  "مجموع التدخالت املقررة من طرف 
 )Santo et Lerrier,1993( "سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها
من جهة أن التعريف أبرز دور الفاعل )السلطة العمومية( واشترط االختصاص من اجلهة 
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األخ������رى ينبه إلى الرعاية والوالية وهي حس������ب األصل مطلقة ف������ي جميع أنواع ودرجات 
الوالي������ة والرعاية، إال أن التعريف اختَصّ السياس������ة العام������ة بالتدخالت املقررة من طرف 

سلطة عمومية، فأخرج أي والية ليست لولِيّ األمر أو من ينوب عنه.  
فمن حيث وصف السياس������ة العامة أنها:  "هي التي تطورها األجهزة احلكومية من 
خالل مس������ؤولياتها"، أو أنها:  "التي تصدر عن القادة احلكوميني"، أو أنها:  "والعفوية 
التي تصدر عن بعض املس������ؤولني"، وأنها تأتي:  "باس������تخدام س������لطة الدولة"، إمنا هو 
إش������ارة ملفهوم تدبير الراعي الذي أوردناه في ثنايا تعريف السياس������ة الشرعية مضاًفا 

إلى ركن الفاعل، وهو:  "تدبير الراعي باملصلحة على الرعية".

تعريف السياسة العامة مضافًا إلى ركن الفعل:  
السياس������ة الش������رعية والسياس������ة العامة، كالهم������ا بناؤهما على الرعاي������ة الدائمة 
للمصالح املعتبرة للرعية؛ فمن حيث تعريف السياس������ة الشرعية مضاًفا إلى ركن الفعل 
وهو" التدبير املس������تمر باملصلحة وليس في الش������رع ما ينفيه"، قال أبو هالل العسكري 
ف������ي الفروق اللغوية:  "ومعنى قولك يسوس������هم أنه ينظر ف������ي دقيق أمورهم مأخوذ من 
������وِس.  والفرق بني السياس������ة والتدبير:  أن السياسة في التدبير املستمر، وال يقال  الَسّ
للتدبير الواحد:  سياس������ة، فكل سياس������ة تدبير، وليس كل تدبير سياس������ة، والسياسة 
أيضا في الدقيق من أمور املسوس.  والتدبير هو تقومي األمر على ما يكون فيه صالح 

عاقبته" )العسكري، د ت ن:  181 – 192( 
فالنظ������ر في عاقبة األمور ومآالتها من أس������س العمل بالسياس������ة الش������رعية، قال 
الش������اطبي:  "النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت األفعال موافقة أو 
مخالفة، وذلك أن املجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام 
أو اإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مش������روعاً ملصلحة فيه تُستجلب، 
أو ملفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد منه".  )الشاطبي، 1420ه� -1999م:  

5 م 177 -178( 
ومن حيث وصف السياس������ة العامة، أنها:  "عمل هادف أو نش������اطات مترابطة " إمنا 
هو إش������ارة ملفهوم التدبير الذي أوردناه في تعريف السياس������ة الش������رعية مضافاً إلى ركن 
الفعل، وهو:  " التدبير املس������تمر باملصلحة وليس في الشرع ما ينفيه"، ومن حيث وصفها 
- بالسلس������لة الطويلة، وأنها:  من "األعمال املنسقة وليس القرارات املنفصلة واملنقطعة"، 
وأكث������ر من مجرد قرار – إمنا هو إش������ارة إلى التدبير املس������تمر ف������ي التعريف، ووصفهم 
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السياسة العامة أنها " تتضمن رؤية مستقبلية "، إمنا يقصد به ما جاء في شرح التعريف 
م������ن جهة تقومي األمر على ما يك������ون فيه صالح عاقبته، ووصفهم الفعل السياس������ي في 
السياس������ة العامة أنه يش������مل الصيغ اإليجابية والس������لبية واالمتناع، وأنه قد يأتي بصورة 
آمرة أو ناهية، وقد يأتي بصورة الس������كوت في مع������رض الكالم الذي يعتبر بياًنا وامتناًعا 
ع������ن التدخل في مع������رض احلاجة، وهو ما اصطلح على وصفه مببدأ دعه يعمل دعه مير 
)laissez Fair( ومبدأ )Hands off(، إمنا هو إشارة بأن ال يحكم ولي األمر )الراعي( على 
فع������ل من األفعال صادرة ع������ن املكلفني باإلقدام أمراً أو اإلحجام نهياً أو االمتناع تركاً، إال 

بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً ملصلحة فيه تُستجلب، أو ملفسدة تُدرأ.

تعريف السياسة العامة مضافًا إلى ركن املفعول:  
تعريف السياسة الشرعية مضاًفا إلى ركن املفعول هو "تدابير املصلحة على الرعية".  
فالتدابير مفعوالت من جنس قولهم في التعريف:" شرع مغلظ.  ا ه� ".  )ابن عابدين، 
1386ه�������-1966م:  103/4( وقولهم:  "أحكام امل�ُلْك املندرجة في األحكام الش������رعية".  
)عم������رو، 1418ه�-1988م:  22( وقولهم:  "جم������اع الوالية الصاحلة والعادلة.  )أحمد، 
1417ه�:  82( وقولهم:  "سلطة سن التشريعات...".  )الشافعي، 2007م:  32( قولهم:  

"إنها القانون املوضوع".  )الطائي، 1427ه� -2007م:  193( 
وجميع التدابير في التعريف مضافاً إلى ركن املفعول هي املصالح التي مت تدبيرها، 
وه������ي النتائ������ج لتصرف الراعي على رعيته مبس������ؤولية حتقيق أعل������ى املنافع لهم دون 

مخالفة شرع الله.
ومن حيث وصف السياسة العامة، أنها:  "البرامج"، أو "توزيع للموارد" أو "أعمال" 
إشارة  هو  إمنا  عام"؛  مجال  في  "تتخذ  وأنها  امللموسة"  "اإلجراءات  أو  "قرارات"  أو 
ملفهوم تدابير الراعي الذي أوردناه في ثنايا تعريف السياسة الشرعية مضافاً إلى ركن 
املفعول، وهو:  "تدابير الراعي باملصلحة على الرعية"، والسياسة العامة أحد أنواع 
تلك املفعوالت، كما عبر عنها جيمس أندرسون بوصفه إياها، أنها:  "جميع القرارات 
الفعلية املنظمة والضابطة ألمور مصالح عامة".  فاملقصود هنا هو أقضية والة األمر 

املنظمة والضابطة ملصالح عامة على الرعية.

تعريف السياسة العامة مضافًا إلى السياسة الشرعية:
بناًء على ما تقدم يكون تعريف السياس������ة العامة وفق السياس������ة الش������رعية، الذي 
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أرى أنه األدق في مقصود أهل اإلدارة والسياس������ة العامة مبعناها الدارج اليوم هو أن 
السياس������ة العامة نوع من:" أقضية الراعي باملصلحة عل������ى الرعية"، فاألقضية يندرج 
حتتها أنواع شتى تعد من جزئياتها، فهي جميع ما يفصح عنه والة األمر من تصرفات، 
ومنها على س������بيل املثال ال احلصر:  األحكام واملراسيم واألنظمة واللوائح والسياسات 
واإلج������راءات والتعليم������ات والتعاميم والقرارات، وغيرها أصن������اف كثيرة ومتنوعة غير 

محصورة ومتجددة.  آل سعود )1433ه�:  29( 
فالسياس������ة العامة نوع من أنوع األقضية يقصد به تنظيم أو ضبط مصلحة عامة، 
لذا فتعريف السياس������ة العامة يتطلب إضافة قيد يخرج جميع األقضية التي ليست من 

السياسة العامة بحيث يكون تعريفها هو:
"أقضية الراعي املنظمة أو الضابطة ملصالح عامة على الرعية"

شرح التعريف:
- أقضي���ة الراع���ي:  السياس������ة العامة من مفعوالت والة األم������ر فهي جتمع بني املفعول 
والفاعل وال يقصد بها الفعل نفس������ه أو صناعته فالسياس������ة العامة هي إفصاح عن 
توجه عام مبني ومحدد يقصد به ولي األمر حتقيق مصلحة الرعية؛ لذا فهي في أمر 

قضى به ولي األمر ملصلحة الرعية.
- املنظم���ة أو الضابط���ة:  دخل بذلك كل إفصاح عن قضاء لولي األمر ملصلحة الرعية 

مشتمل إحدى خاصيتني:
- أن يكون مشتماًل على تنظيم، مثل تقسيم أو هيكلة أو ترتيب ألمور يقصد بها مصلحة 
عام������ة تعود عل������ى الرعية، وليس نظاًما مبعنى القان������ون، وإن كان القانون أو النظام 
قد ينصان على سياس������ة عامة أو أكثر في ثناياهما، إال أنه يختلف من جهة طريقة 
اإلصدار والس������ّن وقوة األمر وما يترتب على املخالفة، باإلضافة إلى أن السياس������ة 
أعم، فكل قانون أو أنظمة تش������تمل على سياس������ة عامة، ولكن ليس كل سياسة عامة 

مشتملة على أنظمة أو قانون، وليس هذا محل إسهاب في الفروقات.
- أن يكون مش������تماًل لضابط، مثل كل ما يحدد به املقدار املناس������ب، أو متى يصح 
العمل بالسياس������ة العامة ومتى ال يصح، أو بيان معي������ار العدل واالعتدال احملقق 

للمصلحة املقصودة منه.  
- ملصلحة الرعية:  أن الفرق بني تخيير األئمة وتخيير املكلفني ذوي الصفة غير مؤثر، 
وتفصي������ل ذلك مبني على التميي������ز إال أن الفرق بينهما في التخيير مبني على الفرق 
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في املتصرف فيه وليس في حقيقة التصرف نفس������ه، فاألئمة يتصرفون في مصالح 
غيره������م فهم كالوكالء، واألفراد يتصرفون في مصاحلهم، وتصرف كل مكلف لآلخر 
من������وط باملصلحة، بناًء على القاعدة الفقهي������ة:  "كل متصرف عن اآلخرين فعليه أن 
يتصرف باألصلح".  الس������بكي )1411ه�-1991م:  310/1( واإلداريون يتصرفون عن 
اآلخرين؛ لذا فهم مش������مولون بحكم هذه القاعدة، وال يستثنى من ذلك املديرون في 
الش������ركات واملؤسسات العامة، فهم يتصرفون عن اآلخر االعتباري، أي عن شركاتهم 
ومؤسس������اتهم وقد بنَيّ الفقهاء الفرق األس������اس بينهما، فاإلداريون سلطتهم اإلدارية 
مقيدة باتخاذ األصلح للمسلمني، فهم دائماً ينتقلون من واجب إلى واجٍب، والوجوب 
دائماً عليهم في جميع أحوالهم قبل االجتهاد في اتخاذ القرار وبعده، وهم س������اعون 
ف������ي أداء الواجب فعملهم حينئذ واجب، وبعد االجتهاد يجب عليهم فعل ما أَدّى إليه 

اجتهادهم.  آل سعود )1435ه�:  86( 
محورهما اإلنس���ان:  يتضح مما س������بق أن األصل أن يكون اإلنسان هو محور جميع 
السياس������ات، واملتتبع ألقوال العلماء واس������تدالالتهم يجد أنهم متفقون على أن الشريعة 
اإلس������المية إمنا جاءت لرعاي������ة مصالح الناس في أحكامها، فأح������كام الله تعالى معللة 
برعاية املصالح على س������بيل التفّضل واإلنعام، أي رعايته سبحانه وتعالى ملصالح العباد 
تفّضاًل منه ورحمة.  قال ابن القّيم:  "إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم، ومصالح 
العب������اد في املعاش واملع������اد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل 
مس������ألة خرج������ت عن العدل إلى اجل������ور، وعن الرحمة إلى ضده������ا، وعن املصلحة إلى 
املفسدة، وعن احلكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل".  )ابن 
القيم، 1407ه�: 6/3-7( وقال الشاطبي:  "إن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال 

العبد في الدنيا واآلخرة، على أمت الوجوه وأكملها".  )الشاطبي،1417ه�: 53/1( 
وملا أن السياسة العامة هي:  "أقضية الراعي املنظمة أو الضابطة ملصالح عامة 
على الرعية"، فمصلحة الرعية هي متعلق تصرفات والة األمر ومحور املصلحة إمنا هو 
اإلنسان، وفي إطار الدولة هو املواطن واملقيم والزائر فجميع أولئك ضمن والية ولي 

األمر وهو مسؤول عنهم وهم ضمن رعايته.

املبحث الثاني- ضوابط سّن السياسة العامة:
مت اختيار ثالثة أنواع من الضوابط لسّن السياسة العامة؛ وهي الضوابط الشرعية، 

واإلدارية، واإلجرائية ومن ثم االقتصار عليها، وذلك لألسباب التالية:
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الضواب���ط الش���رعية:  هي أصل الضوابط كلها فهي أس������اس العدل واالعتدال في 
اإلسالم، وال ميكن أن يقدم عليها غيرها؛ فهي األساس الذي تتفرع عنه بقية الضوابط، 
ت املادة اخلامس������ة واخلمس������ون من النظام األساسي  وال فرع ملا ال أصل له.  وكما أقَرّ
للحكم كونها نطقت صراحة بلفظ "السياس������ة الش������رعية" ولفظ "السياسة العامة" في 
ثناياها ونصها هو:  "يقوَم امللُك بسياس���ِة األمِة سياس���ًة شرعيًة طبقًا ألحكاِم اإلسالم، 
وُيشرُف على تطبيِق الشريعِة اإلسالمية، واألنظمِة، والسياسِة العامِة للدولة، وحمايِة 

البالِد والدفاِع عنها".
الضوابط اإلدارية:  هي الوس������يلة لتنفيذ الضوابط الش������رعية في املنشآت اإلدارية 
العامة؛ لضمان العدل واالعتدال في تنفيذ السياسات العامة واملهام املكلفة بها حسب 
ما تقتضيه املصلحة، واس������تخدام جميع اإلمكانيات البشرية واملادية املتاحة في املنشأة 
أحسن استخدام، وخلق اجلو الصالح املناسب لتشغيل كافة املوارد املتوافرة إلى أقصى 
طاقاتها املمكنة؛ لتحقيق األهداف املنش������ودة بأقل التكاليف، مراعية في ذلك الناحية 
اإلنسانية في معاملة العنصر البشري؛ إذ إنه هو الذي يقوم باإلنتاج، وال يصلح اإلنتاج 
من دون صالحية العامل واملوظف، واملش������اركة اجلماعي������ة بينهم؛ فهي تصرف هادف 
يقصد بها مصلحة الغير، من قبل جهة متخصصة بنوع من أنواع املصالح العامة؛ األمر 
الذي يتطلب التمييز بني اختصاص جهة دون أخرى، والوضوح في الرؤية للرسالة واملآل 

في املستقبل، مما اليستغني عن ضوابط إدارية على ضوء من الضوابط الشرعية.
الضوابط اإلجرائية:  تتأثر السياس������ات العامة بالطريقة التي تسّن بها، فال مناص 
من ضبط هذا التأثر بحيث يقتصر على اجلانب اإليجابي مبا يحقق املصلحة العامة، 
بضوابط توضح كيفية األس������لوب والطريقة الصحيحة لسن السياسة العامة، مبا يتفق 
م������ع الضواب������ط اإلدارية لكل جهة حكومي������ة، باإلضافة على حتقي������ق أعلى املنافع وفق 

املصلحة وضوابطها الشرعية.
وكما هو مالحظ أن املقصود العام بالضوابط هو العدل واالعتدال وفق الش������ريعة 
الس������محة شريعة اإلس������الم، وأنواعها تأتي حس������ب احلاجة واالختصاص في تسلسل 
منطقي ينطلق من األصل الذي هو الش������رع إلى فرع االختصاص التي هي اإلدارة، إلى 

فرع األداة والوسيلة، التي هي اإلجراءات.
وظيفة الضوابط الش���رعية:  ال ش������ك أن السياس������ات العامة التي يقصد بها حفظ 
مصالح الناس ورعايتها من املقاصد الش������رعية؛ لذا فالضوابط تظهر حدود السياسة 
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العام������ة الت������ي ال تتجاوزها وال تقصر عنها، فهي مضبوطة بضوابط وقيود من ش������أنها 
أن جتعلها في اعتدال وتوس������ط.  وهذه اخلاصية س������مة بارزة في الش������ريعة في جميع 
نواحيه������ا، ويعبر عنها بعض الباحثني )بالوس������طية( أو )الت������وازن(.  )اليوبي، 1419ه�-
1998م:  412( والشريعة جارية في التكليف ومقتضاها على الطريق األوسط األعدل.  

الشاطبي )1420ه� -1999:  163/2( 
وال شك أن الناس يتمايزون في األنظار ويتباينون في التقديرات، فلو تركت األمور 
لنظر الناس لوقع اإلفراط أو التفريط؛ لذا ضبط الشرع وجود املصالح قال الشاطبي:  
"… أما العادات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه املصالح، 
إْذ لو ترك الناس والنظر النتشر ولم يضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط 
أقرب إلى االنقياد ما وجد إليه س������بيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسباباً 

معلومة ال تتعدى".  الشاطبي )1420ه� -1999:  308/1( 

وللخروج عن العدل واالعتدال صورتان هما:
الصورة األولى:  اإلفراط:  وهو الزيادة في ش������يء أصله مشروع.  ومن األمثلة على 
ذلك ألغراض هذه الدراس������ة، تقدير املصالح الناجتة عن السياس������ة العامة، بأكثر مما 
هي عليه في الواقع ثم اإللزام بها بقوة النظام وترتيب العقوبة على املخالف، وفي ذلك 

من التعسير وعدم التيسير ما الله به عليم.  
الصورة الثانية:  التفريط:  وهو النقص في شيء أصله مشروع.  ومن األمثلة على 
ذلك ألغراض هذه الدراسة، تقدير املصالح الناجتة عن السياسة العامة، بأقل مما هي 
عليه في الواقع ثم ترك اإللزام بها أو ترتيب العقوبة على من يلزم بها، وما في ذلك من 

املشقة على الناس بعدم اعتبار مصاحلهم املشروعة ما الله به عليم.  
العدل  على  وحتافظ  والتفريط،  اإلفراط  من  متنع  أدوات  الشرعية  فالضوابط 
يسراً  احلال  ليصبح  الواقع  احلرج  بها  يرفع  التي  الوسطية  عمود  فهي  واالعتدال، 

ورحمة ديناً ودنيا.
والوسطية بيانياً موضحة في األمنوذج التالي:
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أمنوذج رقم )1( 

رسم بياني يبني مكان االعتدال احملقق للثبات والشمول في الشريعة بالنسبة لإلفراط والتفريط

حتصيل تام

عدم التحصيل

حتصيل جزئي

يل
ص

تح
 ال

ات
رج

د

التفريط

تغيير الثابت الثبات والشمول
التحصيل األمثل وفق 

الضوابط الشرعية

تثبيت املتغير

نقص عن حد االعتدال

اإلفراط

االعتدال
درجات االعتدال

زيادة عن حد االعتدال

وكما هو مالحظ فالتوسط واالعتدال هو املقصود من عمل الضوابط، وتستخدم كلمة 
الوسطية بكثرة حتى أصبحت على كل لسان تقريباً، وإن اختلف االستعمال، واملقصود من 
إيرادها هو إظهار املعنى الذي ميثل خاصية األمة اإلس������المية التي تستفاد من نصوص 
ًة َوَسًطا  القرآن الكرمي )آل س������عود، 1426ه�:97/1( قال الله تعالى:  )َوَكَذِلَك َجَعلْنَاُكْم أَُمّ

ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا( )سورة البقرة: 143(. ِلّتَُكونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الَرّ
ولكن ملاذا يخرج الناس عن العدل واالعتدال؟  اجلواب هو:  الناس يتمايزون في 
القدرات والتجارب واملوارد املتاحة لهم، ويتباينون في األنظار وفي العلوم والفهوم وفي 
التقديرات؛ لذا لو تركت األمور لنظر الناس دون ضابط أو ميزان لوقع اإلفراط أو 
الشاطبي:   قال  املصالح في ميزان دقيق ومحكم،  الشرع وجود  لذا ضبط  التفريط؛ 
"أما العادات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه املصالح، إْذ 
لو ترك الناس والنظر النتشر ولم يضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط 
أقرب إلى االنقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسباباً 

معلومة ال تتعدى".  الشاطبي )1420ه� -1999:  309/1( 
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تنقس������م ضوابط س������ّن السياس������ة العامة إلى أنواع، نختار منها ثالثة وهي:  النوع 
األول:  ضواب������ط املؤسس������ة وهي جهة االختصاص بالسياس������ة العام������ة.  النوع الثاني:  
ضواب������ط موضوعية ممثلة بضوابط املصلحة املعتبرة ش������رعاً ألنها موضوع السياس������ة 
العام������ة، ومتعلق العمل بها هو مصالح الرعية.  والنوع الثالث:  ضوابط إجرائية ممثلة 
في مسار سّن السياسة العامة، وما هي األمور التي يجب أن يتضمنها املسار.  وتفصيل 

ذلك كما يلي:

ضوابط شرعية:
من أصعب املوازين وأش������رفها وأوالها باملعرفة:  املوازنة بني املصالح واملفاس������د، إذ 
إن معرفته������ا ِمنٌَّة من الله عظيمة، توصل إلى الثواب العظيم في اآلخرة والس������عادة في 
الدنيا، وقد قيل:  "ليس العاقل الذي يعرف اخلير من الش������ر، ولكنه الذي يعرف خير 

اخليرين، وخير الشرين".
وإن ت������رك املوازنة أو اخلطأ فيها عند التطبيق يس������بب اضطراباً عظيماً في الدين، 
فق������د تقدم مصالح غير معتبرة ش������رعاً، وتهمل أخرى يج������ب اعتبارها، فتفوت واجبات 
وسنن، أو ترتكب محظورات ومكروهات.  )ابن عبد السالم، 1421ه�: 79-53-52/1( 
وفي تصرف  بخاصة،  الشرعية  وبالسياسة  بعامة  كِلّ عمٍل مشروع  َمبنى  كان  ملا 
بن  العز  قال  املعتبرة،  املصالح  هو  أخص،  بصفه  العامة  السياسة  سبيل  على  الوالة 
عبدالسالم:  "يتصرف الوالة ونوابهم مبا هو أصلح للموّلى عليه درءاً للضرر والفساد 
وجلباً للنفع والرشاد، وال يقتصر أحدهم على الصالح مع القدرة على األصلح إال أن 
يؤدي إلى مشقة شديدة، وال يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم" 
ابن عبد السالم )1421ه�:  1/ 75(؛ تكون ضوابط املصالح املعتبرة شرعاً هي أيضاً 
ضوابط السياسة العامة، من جهة أنها أقضية الراعي املنظمة أو الضابطة ملصالح 

عامة على الرعية، وبيان ذلك كما يلي:  

الضابط األول:  عدم مخالفة السياسة العامة ألحكام الشريعة:
من سمات هذا الضابط اختباره أركان املصلحة فبه تعرف ما إذا كانت املصلحة 
املاضي من  ينظر في  للترجيح  أو معدومة ووهمية، وعمله سابق  موجودة وحقيقية، 
املصلحة.   تأصيل  وطريقته  الشرع  مخالفة  مفسدة  درء  ووظيفته  الشرعية  األدلة 

آل سعود )1426ه�: 121/1(
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ويقص������د بالضابط األول التأكد من أن أقضية الراعي املنظمة أو الضابطة ملصالح 
عامة على الرعية ليس فيها مخالفة للش������ريعة، وذلك بأن يكون تنظيم وضبط املصالح 
املأم������ور بها ضمن النطاق املش������روع الذي جعلت الش������ريعة لإلمام ح������ق التصرف فيه 
بسياس������ته واجتهاده، كأن يكون متعلقاً بش������ؤون الدولة اخلاصة بها كالش������ؤون اإلدارية 
واملالية واألمنية والوظيفية، أو كتحديد أساليب ووسائل معّينة لتنفيذ ما أنيط بالدولة 

من واجبات.
وقد عمل عمر � من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي �.  ككتبه أسماء 
اجلن������د في ديوان ألجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر...  وكاش������ترائه - أعني 
عمر � - دار صفوان بن أمية وجعله إياها س������جناً في مكة املكرمة، مع أنه � لم 
يتخذ س������جناً، ال هو وال أبو بكر �.  فمثل هذا من األمور اإلدارية التي تفعل إلتقان 
األمور مما ال يخالف الشرع ال بأس به.  كتنظيم شؤون املوظفني، وتنظيم إدارة األعمال 
على وجه ال يخالف الش������رع.  فهذا النوع من السياسات العامة االجتهادية ال بأس به، 
وال يخرج عن قواعد الش������رع من مراعاة املصالح العامة" )الشنقيطي، 1325-1393ه�:  

)110-109

الضابط الثاني:  عدم تفويت السياسة العامة ملصلحة أفضل من التي يؤمر بها:
من س������مات هذا الضابط اختباره ش������روط املصلحة، فبه تعرف املنفعة األعلى من 
األدنى، فيفرق بني املصلح������ة واملنفعة وعمله أثناء الترجيح ونظره إلى احلال احلاضر 
ووظيفته جلب مصلحة أعلى املنافع وطريقته املفاضلة بني املنافع.  آل سعود )1426ه�: 

)121/1
ويقصد بالضابط الثاني التأكد من أن أقضية الراعي املنظمة أو الضابطة ملصالح 
عام������ة على الرعية ال يترتب عليها تفويت منفعة أكبر من املنفعة الناجتة عن تنظيم أو 

ضبط املصلحة املأمور بها؛ فهي بحال ذلك ال تكون مصلحة لتخلف أحد شروطها.
فالتفريق بني األكثر واألقل يقصد به حتصيل األكثر وترك األقل؛ لذا فعدم التفويت 
يقصد به التكثير.  فوظيفة ولي األمر فيما يتعلق بالسياسة العامة هي منع تقليل املنافع 
وطلب تكثيرها، وهذا يقتضي أن يكون حتصيل املنافع على وجه يؤدي إلى تكثيرها فهو 
الذي يصار إليه قال التفتازاني "تكثير الفائدة مما يرجح املصير إليه".  )التفتازاني، 

1418ه�: 371؛ التبريزي، 1983م؛ الزركلي، 1404ه� -1984م:  219/7.(
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الضاب����ط الثالث:  عدم إحداث السياس����ة العامة مفس����دة مس����اوية للمصلح����ة املأمور بها أو 
أكبر منها:

من سمات هذا الضابط اختباره موانع املصلحة، فبه يفرق بني ما كان في حتصيله 
مصلح������ة، وبني ما كان في تركه مصلحة وعمله بعد الترجيح ونظره إلى احلال الالحق 
واملستقبل املتوقع، ووظيفته سد ذريعة املفاسد وفتح ذريعة املصالح وطريقته تقدير ما 

يؤول إليه التحصيل.  آل سعود )1426ه�: 121/1(
ويقصد بالضابط الثاني التأكد من أن أقضية الراعي املنظمة أو الضابطة ملصالح 
عامة على الرعية ال تؤول إلى مفس������دة مساوية ملنفعة تنظيم أو ضبط املصالح العامة 
املأمور بها، أو أكبر منها؛ عماًل بالقاعدة الفقهية "درء املفاسد مقدم على جلب املصالح" 

)ابن النجيم، 1406ه�: 99(
فال يحكم على حتصيل منفعة السياس������ة العامة بالصحة أو الفس������اد إال بعد النظر 
إلى ما يؤول إليه العمل بتلك السياسة فقد يكون مشروعاً ملصلحة تستجلب أو ملفسدة 
تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد منه، وقد يكون غير مش������روع ملفس������دة تنشأ أو 

مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك.
ل������ذا فحكم العمل بالسياس������ة العامة ال يعرف إال بع������د تقدير ما يؤول إليه محصلة 
التحصيل، فال يوصف أنه صحيح أو فاسد إال بعد معرفة مآله، واملآل ال يعرف إال بعد 

معرفة محصلة جميع النتائج احملتملة.  
كما يلحظ أن نتائج السياس������ات العامة تنقس������م إلى مقصودة وغير مقصودة، وهما 
ينقسمان إلى نتائج مباشرة وغير مباشرة، فما كان منها مندرجاً حتت النتائج املقصودة 
فينتهي إلى نتائج وفق التوقع، وهي دائماً مؤكدة للمقصود أو نتائج على خالف التوقع 
تأت������ي تارًة مؤكدة للمقصود وتارًة أخ������رى معارضة للمقصود، أما ما كان مندرجاً حتت 
النتائ������ج غير املقصودة فإما أن يكون مؤكداً للقص������د أو معارضاً له، وال بد قبل العمل 
بالسياس������ة العامة والنظر في جمي������ع االحتماالت املذكورة الس������ابقة ثم تقدير ما كان 
منها معارضاً لتحقيق املقصود وطرحه مما كان وفق املقصود، فإما أن يتساويا فتكون 
النتيجة صفراً، وهذا يعني أن حتصيل املنفعة يؤدي إلى مفسدة مساوية للمنفعة فيكون 
حكمها أن تدرأ وتسد الذريعة لها عماًل بالقاعدة الفقهية "درء املفاسد مقدم على جلب 
املصالح" ابن النجيم )1406: 99( أو تزيد املنفعة عن املفس������دة فتكون النتيجة موجبة، 
وهذا يعني أن في حتصيل املنفعة مصلحة راجحة، أو تزيد املفسدة عن املصلحة فتكون 
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النتيجة س������البة، وهذا يعني أن جلب املنفعة يؤدي إلى إحداث مفسدة تزيد عن املنفعة 
فيكون حكمها أن تسد ذريعتها.

وال يعن������ي ذل������ك أن تقدير النتائج املقص������ودة والنتائج غير املقص������ودة يحدث دائماً 
ف������ي وقت واحد، فالغالب أن تقدير النتائج املقص������ودة يحدث أثناء البدء بجلب املنافع 
وحتصيله������ا قبله كما أن تقدي������ر النتائج غير املقصودة يحدث بع������د حتصيل املنافع أو 

أثنائه؛ لذا فالغالب تعلقه بحكم استمرار حتصيل املنفعة.
وعن������د النظر إلى مجموعة العوامل التي ذكرت في هذه الفقرة وهي كل من:  املآل 
املتوقع وغير املتوقع، وجلب املصالح، وسد الذرائع، وفتح الذرائع جند أن للجميع نسقاً 
معين������اً مبا ال يدرك بالنظ������رة األولى، وهي أن حركة العم������ل والواقع يغير في املآل مع 
استمرار الزمن، حتى تتحول املصلحة إلى غيرها، سواء باجللب املباشر، أو بفتح ذريعة 
ملصلحة، أو بسد ذريعة ملفسدة، وميكن اعتبار كل واحدة منهما سياسة جللب املصالح، 
دة،  وفي اإلدارة ناقش هنري منتزبيرج )Mintsberg,1979:89( مفهوم السياسات املتعَمّ
والسياسات غير احملققة، والسياسات الناشئة، وفحوى كالمه أن السياسة التي ميكن 
تطبيقها بطريقة حتقق مقصودها، بحيث تعتبرها سياس������ة حتققت فعاًل، يطلق عليها 
دة، أي مقصودة، بينما السياس������ات التي لم يس������تطع حتقيقها، تسمى  سياس������ات متعَمّ
سياس������ات غير محققة أو بعبارة أخرى غي������ر مقصودة، وأن هذين النوعني كتب عنهما 
كثي������رون في مجال اإلدارة، بينما النوع الثالث وهو اإلس������تراتيجيات التي حتققت على 
، بل كانت بالقصد الثاني أو الثالث، وهي السياس������ات الناشئة وسميت  غير قصد أولٍيّ
ناشئة لدخولها نطاق العمل دون جهد أو قصد من التنظيم اإلداري، ثم يصل إلى نتيجة 
وهي:  أنه ال يكاد يوجد سياس������ة متعمدة صرفة أو سياس������ة ناشئة صرفة، فالغالب أن 
السياس������ات مركبة؛ ويالحظ ذلك عند النظر إلى طلب املصالح بوصفها سياسة جللب 
املنافع، فعملية اجللب ال تأتي غالباً بنتيجة مماثلة أو مطابقة للمقصود عند الش������روع 
به������ا، بل تكون مختلفة بدرجة معينة ال تخرجها ع������ن كونها مصلحة راجحة، فالتطابق 
ب������ني الواقع احملقق، واملتوق������ع املقصود من األمور التي جرت العادة على اس������تحالتها؛ 
ل������ذا فالنتيجة مركبة، وحاصل الكالم أن املصلح������ة كما هو معروف تكون راجحة، وأن 
املصلحة احملضة تكاد تكون ممتنعة؛ وبناًء عليه يكون تطبيق مفهوم السياسات املركبة 

كالتالي:
أواًل:  أن السياس������ة العامة تعلقت مبتغير املصالح واملفاس������د فأصبحت هي بدورها 
متغيرة، فأحياناً تؤول املصلحة إلى مفس������دة فتُسُدّ ذريعتها، وأحياناً تؤول املفسدة إلى 
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مصلحة فتفتح ذريعتها، وهذا يعني في الواقع أن املصلحة النهائية للسياس������ة العامة ال 
تظهر من البداية هل هي مصلحة أو مفس������دة؟  بل األم������ور بخواتيمها، وهذا يعني أن 
نعرض قانون عدم الفصل على الواقع بني تصور األمر وإجرائه، أو كما أسماه منتزبيرج 
بني "السياس������ة وتطبيقها" فقد ينش������أ في التطبيق أمر يختلف عن املقصود، فاملصلحة 
التي حتولت إلى مفس������دة نش������أت املفس������دة فيها من البيئة التي ُجلبت فيها املصلحة، 
وكذلك املفس������دة التي حتولت إلى مصلحة، نشأت املصلحة فيها نتيجة لبيئة اجللب أو 
بيئة الدرء، فالفصل بني املصلحة وجلبها ليس له وجود في الواقع؛ لذا فمش������كلة املآل 
الرئيس������ة هي في تصور الفصل بني املصلحة وجلبها، فذلك يؤدي بالضرورة إلى خلل 

في تقدير املآل.
ثاني���ًا:  قصد املصلحة في السياس������ة العام������ة تعتمد في تصورها عل������ى التفريق بني 
الصورة واألثر املترتب على جلبها، وذلك يحصر التصور بنتائج مقصودة، فإن املآل يعتمد 
)Mintsberg, 1994:23-27(  .على األمور الناشئة من اجللب سواء كانت مقصودة أم ال

ثالثًا:  سياسة جلب املصالح العامة أمر مقصود في السياسة العامة؛ لذا فهي من 
األمور التي ميكن دراستها مسبقاً، في حني أن سياسة املآل سياسة ناشئة، فهي لذلك 
غي������ر محصورة في األمور املقصودة كما تقدم، فهي م������ن األمور املتعلقة التي ال ميكن 
دراس������تها مسبقاً، فهي تعرف على التحقيق باالنتظار واملالحظة الالحقة للجلب فقط، 

والتحقيق ال يشترط له أن يكون بالتخطيط.
رابع���ًا:  أن فتح الذرائع وس������د الذرائع إمنا هما أداتان تس������تخدمان عندما يختلف 
املآل املتعلم عن املقصد املدروس، فإن كان ميله لصالح املصلحة الراجحة اس������تخدمت 
أداة فتح الذرائع؛ لكي ال يفوت منها ش������يء، أما إذا كان ميله لصالح املفاس������د الراجحة 

فتستخدم أداة سد الذرائع؛ لكي ال يحصل منها شيء.
خامس���ًا:  يتحول فتح الذرائع وس������دها من أداة إلى سياس������ة يُعمل بها عند احلاجة 
إليها، فبينما هي أدوات عند عدم خروج املآل عن حكم املقصود إذا بها تصبح سياسًة 
عملي������ًة عند خروج املآل عن حكم املقصود؛ مما يتطلب سياس������ة تصحيحية للمس������ار، 
فتتخذ السياس������ة الذرائعية املناس������بة، كٌل في محله وعلى شروطه حسب احلاجة إليه 

سواء:  فتح الذرائع أو سد الذرائع.
وبناًء على ما تقدم يتضح لنا أن سّد الذرائع نوع من املصلحة، وإفراده باسم خاص 
إمنا كان ألجل التمييز بني أنواعها فقط؛ فمن َشْرِط العمل باملصلحة عند كل من ذهب 



ضوابط سّن السياسة العامة:  دراسة من املنظور الشرعي واإلداري

525مجلة اإلدارة العامة

إليه������ا أن تكون راجحة ال يترتب على العمل بها مفس������دة مثلها أو أعظم منها، ومفهوم 
هذا الشرط عدم جواز العمل بها إذا كانت مرجوحة أو لزم منها مفسدة تفوقها، وهذه 
املصلحة املتنازع فيها "االمتناع من التصريح بها س������داً لذريعة الفس������اد" لم يتوفر فيها 

الشرط الذي شرطوه.  )شلبي، 1401ه�: 382( 

ضوابط إدارية:
ال بد لكل جهة اختصاص من ضوابط تدبيرية إدارية خاصة بها لن تستطيع حتديد 
وتصميم سياس������ة عامة دونها؛ فاجلهات احلكومي������ة التي ليس لديها رؤية واضحة عن 
عمله������ا ومهامها واملتوقع منها أو ليس لديها حتديد دقيق ملن يراد خدمته ونفعه بوجود 

تلك اجلهة، فإن تلك اجلهة لن تستطيع تصميم سياسة عامة ناجحة.
وذلك ألن القرارات املتعلقة بالسياس������ة العام������ة، تُتَخذ وفق مؤثرات املجموعة التي 
يعمل بها داخل اجلهة احلكومية، ويحدث ذلك بتقس������يم العمل إلى وحدات متخصصة 
ووفق إجراءات محددة، وممارس������ات مقننة عبر نظام للسلطة اإلدارية، وقنوات اتصال 

منتقاة، وعبر تدريبه على فكر معني.
وينت������ج عن ذلك أن أعضاء التنظي������م اإلداري يُدفعون إلى تكيي������ف قراراتهم لتتفق 
مع مقاصد اجلهة احلكومية ووس������ائلها، ويُدعم������ون باملعلومات التي متكنهم من اتخاذ 
القرار الصحيح.  فاإلدارة حس������ب هذا التصور ليس املكلف محور كسبها، وإمنا محور 
كس������بها في زيادة عقالنية التنظيم اإلداري عبر تقس������يم العمل والعمال، ولذلك ينقسم 
محور االهتمام بني النظر إلى املنظمة بوصفها أداة توصل املكلف إلى العقالنية التامة 
وب������ني النظر إل������ى املكلف بوصفها أداة تصل بها املنظمة إل������ى اإلدارة العقالنية التامة، 
وف������ي املقابل وجه������ة النظر التي يرى أصحابها أن املنظم������ة اإلدارية عبارة عن اجتماع 
تعاوني ب������ني املكلفني؛ لذا فهي ال تقبل بالتفريق بني ك������ون املنظمة أداة ليصل املوظف 
إل������ى العقالنية التامة، أو كون املوظف أداة لتصل املنظمة إلى العقالنية التامة.  وذلك 
لع������دم فائدة التفريق فحتى ولو قيل:  إن املكلف يجعل أهدافه أهداف املنظمة اإلدارية 
نفسها، بحيث يوائم بينهما لكي ال يكون هناك تعارض فيتم عمله دون حرج أو مشقة، 
إالَّ أن������ه يفع������ل ذلك ألغراض مختلفة متاماً، ال يش������ترط أن تتوافق مع أهداف املنظمة 

اإلدارية.  آل سعود )1426ه�: 649/2(
ومن هذا املنطلق تأتي أهمية األسئلة اخلمسة التي حددها عالم اإلدارة بيتر دراكر 
كمتطلبات ضرورية لكل منش������أة إدارية أن حتددها، وأن تعرف جواب كل منها بوضوح 
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ودقة، هذه األس������ئلة فيها توصيف جيد ملا يجب توافره في جهة االختصاص كمتطلب 
س������ابق لصنع وتصميم السياس������ة العامة املتعلقة بتلك اجلهة، )Drucker,2008( وهذه 

األمور اخلمسة هي:
1- الرسالة:  ما الرسالة التي يراد جلهة االختصاص تسخير السياسة العامة لتحقيقها؟  
2- الفئة املقصودة:  َمن املقصود نفعه بالسياسة العامة؟  املستفيد من جهة االختصاص 

واملستهلك خلدماتها.
3- املنفعة املضافة للمقصودين:  ما األمر املهم املتعلق بالسياسة العامة لدى املقصود 

نفعهم؟  القيم واملعتقدات املخدومة بالسياسة العامة.
4- الناجت:  ما املصالح التي أنتجتها جهة االختصاص فعلياً؟  

5- اخلطة:  ما خطة جهة االختصاص جلعل السياسة العامة محققة ملا سبق؟
واملس������ؤول في منصب عام عندما ينظر إلى مس������ألة القرار املتعلق بالسياسة العامة 
������طة عن الواقع جتنبه الكثير من عناء التفكير وتكون مبنية على خبرة  يبني صورة مبَسّ
س������ابقة تتضمن هواه في املس������ألة وتطلعاته اخلاصة باإلضافة إلى انتقاء ضيق وخاص 
للبواعث، فال يتخذ القرار باجتاه معني إال إذا رأى الباعث الذي مييل إليه ويرغب فيه.  
ويالح������ظ ذلك في الكثير من الق������رارات العادية املتكررة، فهي ت������كاد تتخذ دون عملية 
بحث، بل بتلقائية يغيب معها إلى حد كبير بذل اجلهد، وإفراغ الوس������ع، وأحياناً يخالف 
الواقع التوقع ويس������بب ذلك إش������كاالً، فيتحول القرار من قرار ع������ادي إلى قرار يتطلب 
رفع ملش������كلة أو درئها، فيبذل فيه احلد األدنى من البحث عن اخليار األفضل، ويقتصر 
البح������ث على القنوات املعتادة، ويكتفي بأول حل ُم������رٍض للمكلف، وفي ذلك تقييد لبذل 
الوسع وإفراغ اجلهد، فال يكون إال بالطرق التي تعودها املكلف ويرتاح لها، فيبني القرار 
على الطرق املريحة وليس شرطاً أن يتوافق ذلك مع الطرق املؤدية للحل األمثل، وحتى 
مواصفات احلل املرضي تكون مقننة حس������ب مواصفات مسألة القرار وحسب تصنيف 
املكلف لها، فاخلطأ في تصنيفه وحتديده مسألة القرار يؤدي بالضرورة إلى اخلطأ في 
توصي������ف احلل املُرضي وحتديده.  ومواصفات املطلوب تزيد وتنقص حس������ب التجربة، 
فكلما كان املطلوب أس������هل في التحصيل زيد في مواصفاته وحدوده، وكلما كان أصعب 

 )Perrow, 1993:  120-121(  .في التحصيل ُخفض وُقلل من مواصفاته وحدوده
وذلك تخفيف على املكلف من قبل نفسه، وهي نزعة طبيعية فيه، كما أن املنظمة 
اإلدارية وإلى حد بعيد وضعها حدود القرار وشكله، وتوصيفها املوقف وفق اعتباراتها 

باملقدار الذي يستطيعه ويقبله املكلف نزعة طبيعية فيها.
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وأهمية هذا التصور تكمن في أنه تعطي متغيرات اإلدارة مثل تقسيم العمل وتقسيم 
العم������ال إلى مجموعات متخصصة وانتقاء قنوات االتص������ال اإلداري تعطيها اإلمكانية 
للتحكم في الس������لوك الفردي للمكلف، وهذا - كما يفترض - الدور احلقيقي للتنظيم 
اإلداري على اختالف مركباته ومتغيراته، وتتعامل املنظمة مع سلوك املجموعة الفرعية 
حس������ب التقسيم اإلداري، وهذا يتطلب تبسيط السلوك اإلنساني واختزاله إلى معايير 
بس������يطة، وذلك لتسهيل إدراك السلوك اإلداري للمنظمة مع كل تعقيداته وتركيبه عبر 

تبسيط السلوك اإلداري للموظفني.
ثم إن احلديث عن العقالنية التامة والعقالنية احملدودة س������واء كان طريقها املنشأة 
اإلداري������ة أو املكلف اإلداري، يقص������د به إثبات أن العقالنية املطلق������ة غير موجودة في 
الواق������ع، فاملكلف أضعف من أن يصل إليها، وإثب������ات أن املقصود هو الزيادة من درجة 
العقالنية احملدودة، بحيث تتعدى إلى أوسع نطاق ممكن لتكون عقالنية رشيدة، فكلما 
أصبح املكلف أكثر عقالنية كانت قراراته أكثر صواباً، وميكن حتقيق ذلك عبر حتسني 
املعرفة باألس������باب والنتائج املترتب������ة عليها، واملؤدية إلى النج������اح، وعبر تطوير عملية 

البحث عن اخليار األمثل واألدوات األحسن وقنوات االتصال األفضل.
وبناًء عليه فإن املنظمات اإلدارية ستعمل بشكل أفضل إذا كان املكلف فيها يعمل 
بعقالنية أكبر، ولكن يصاحب ذلك تكريس حتكم املنشأة باملوظف من جهة، وتكريس 
اإلداري  فالتنظيم  وعلمه،  قوته  في  ضعيفاً  ُخِلَق  املكلف  وألن  عامة.   بصفة  غلبتها 
يستطيع تشكيل األسس والثقافة والفكر الذي يتبناه العامل في التنظيم إلى حد بعيد، 
راً لها في املجتمع )Perrow, )1993:  123 فمثاًل قول  ساً للغلبة ومبِرّ فيكون بذلك مكِرّ
بعض العامة عند التوسط لتوظيف قريب أو صديق في عمل إداري أن يتركه يتوظف 
على رأس أي عمل مناسب فإن صلح وإالَّ سيطرد منه، في هذه العبارة البسيطة أكثر 
من معنى أهمها:  توقع أن على العامل أْن يكيف نفسه ويغيرها إلى الشكل املناسب 
للتنظيم الذي يعمل فيه، وإالَّ فسيطرد منه، وفي هذه العبارة قبول ملبدأ غلبة التنظيم 
وتكريس له، وامللحوظ اآلن أن االنتماء إلى تنظيم إداري من جهة ورتبة الوظيفة فيه 
من جهة أخرى حتددان إلى حد كبير املكانة واملركز االجتماعي، أي أنها حتدد نوع 
لقبوله  سة  ومكِرّ الفارق،  لهذا  رة  مبِرّ وتكون  ودرجته،  املكلفني  االجتماعي بني  الفارق 
في املجتمع؛ لذا فاملنظمات اإلدارية من أهم وسائل الغلبة والتغلب في املجتمع، وهذا 
يقتضي أن تكون - كما سبق وأن ذكرنا – من أهم وسائل التدافع بني الناس.  آل سعود 

)1426ه�: 653-650/2(
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ضوابط إجرائية:
 إن سّن السياس������ة العامة مهنة احترافية متخصصة، وتصنف مخرجاتها من حيث 
النوع بأنها من األعمال املهنية االحترافية، فهي عمل معرفي يتطلب أن يس������اس بإدارة 
معرفية، وهي اإلدارة التي تُعنى ببناء اإلجراءات الكفيلة بتجميع وتنظيم وتوزيع املعرفة 
اجلمعي������ة – مجموع معارف ذوي اخلبرة والتخصص في موضوع السياس������ة العامة - 
ألجل توفير املعلومة املناس������بة للشخص املناسب في الوقت والصورة والكيفية املناسبة 
)Robbins,2009:365(.  وعند س������ّن السياس������ة العامة؛ نكون بحاجة إلى انتهاج منط 
إدارة املعرف������ة بصف������ة خاصة تقتضيه������ا طبيعة العمل احلكوم������ي، فالعمل املعرفي في 
املؤسس������ات احلكومية املهنية أو االحترافية ينقس������م إلى نوعني يكمل بعضهما بعًضا؛ 
األول:  عمل متعلق باملعرفة نفسها )املخزون العلمي واملعلوماتي(، والثاني:  عمل متعلق 

 )Davenport, Smith, 1998(  .)بتفعيل املعرفة )املخزون اإلجرائي واخلبرات
ألجل ذلك وعند سِنّ السياسة العامة، إذا لم يكن لدى املسؤول أسئلٌة محوريٌة حول 
املصلح������ة التي يراد جلبها، وحول الدور الذي يج������ب أن تقوم به اجلهات اإلدارية التي 
تس������ّن السياس������ة العامة، بحيث تكون تلك األسئلة مس������تنبطًة من واقِع احلاِل واملوقف 
العام؛ فلن تفيد أي من اخلطواِت العمليِة، وإن كانت مؤسسًة تأسيًسا علمًيّا رصيًنا ما 
لم يكن السؤال احملوري املتعلق باملصلحة هو السؤال الصواب.  فاجلواب غير الصحيح 
عن السؤال الصحيح يستفاد منه في آتي األمور؛ وإمنا اخلطر احلقيقي الذي يتسبب 
عادة في ارتكاب أكبر األغالط يكمن في توجيه السؤال اخلاطئ، وكما قال بيتر دركر:  
 Boone,(  ."ال ش������يء أضيع جهًدا من أن تؤدي العمل اخلاط������ئ بفاعلية وكفاءة عالية"
Otho,2009:346-347( واألس������ئلة احملورية املقترحة عند س������ّن السياس������ة العامة هي 

ضوابطها اإلجرائية، وهي:  
- الضابط األول:  اإلفادة من كامل احلقل املعرفي، وذلك بتحديد الذي يجب أن يعرف 
أو يشترك في العمل من اجلهة العلمية واجلهة العملية.  من الضروري اختيار ممثلني 
للتخصصات التي يحتاج إليها املوضوع املراد س������نُّ السياس������ة العامة ألجله، واختيار 

ممثلني لكل جهة تؤِثُّر أو تتأثُر بسّن النظام وإشراكهم في دراسته.  
ْكِر  - ق������ال الله تعالى:  )َوَما أَْرَس������لْنَا َقبْلَ������َك ِإالَّ ِرَجااًل نُّوِحي ِإلَيِْهْم َفاْس������َألُواْ أَْهَل الِذّ
ِإن ُكنتُ������ْم الَ تَْعلَُم������ون( )األنبياء:  7(.  الش������اهد ق������ول الله تعالى:  )َفاْس������َألُواْ أَْهَل 
ْك������ِر ِإن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمون(، فال بد من اش������تراك جمي������ع احلقول املعرفية الالزمة  الِذّ
إلجناح السياس������ة العامة ومن تلك ما هو ثابت، ومنها ما تس������تدعيه احلاجة؛ فكل 
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سياسة عامة يتطلب سنُّها نوعني من التخصصات، أساسية وهي:  اإلدارة واملالية 
والفقهية والنظامية؛ إذ ال تخلو سياسة عامة من أن تؤثر في تقسيم العمل واملوارد 
البشرية واملالية واملهام واألدوار، وال بد لها من متويل وميزانية للتنفيذ، ولها أحكام 
فقهي������ة يجب مراعاتها لتكون مجدية قضائًيا وال يترتب عليها حرج.  وتخصصات 
موضوعية وهي:  التخصص في موضوع السياسة العامة، فإن كانت متعلقة بتقنية 
معين������ة مثل "املعلوماتية" فال بد من إش������راك متخصصني في املعلوماتية على قدر 
احلاجة، وإن كانت متعلقة بالطب فالبد من إشراك متخصصني في الطب، فاملثل 
في املوضوع ال بد أن يقابل باملثل في التخصص، وكال النوعني يَُعدُّ من جملة العمل 

باملعرفة نفسها؛ وهي:  )املخزون العلمي واملعلوماتي(.  
- قال الله تعالى:  )ِإن تَْدُعوُهْم الَ يَْس������َمُعوا ُدَعاءُكْم َولَْو َس������ِمُعوا َما اْس������تََجابُوا لَُكْم 
َويَْوَم الِْقَياَمِة يَْكُفُروَن ِبِش������ْرِكُكْم َوالَ يُنَِبّئَُك ِمثُْل َخِبير( )فاطر:14(.  الش������اهد قول 
الل������ه تعال������ى:  )َوالَ يُنَِبّئَُك ِمثُْل َخِبير(.  وبالنظر في تلك اآلية والتي قبلها يتضح أن 
أه������ل الذكر هم اخلبراء في كل عل������م من العلوم، فكل علم له خبير، وأنت إن أردت 
النجاح في احلياة، فعليك أن تس������أل أهل الذكر، وهذه قاعدة أساسية في احلياة، 
ينبغي أن تس������تخير الله، وينبغي أن تستش������ير أولي اخلبرة من املؤمنني الناجحني 
ف������ي احلي������اة، كما أن الله عز وجل أمر النبي - عليه الصالة والس������الم - فقال له:  
واْ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  ا َغِليَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ َن اللِّه ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفًظّ )َفِبَما َرْحَمٍة ِمّ
ْل َعلَى اللِّه ِإَنّ اللَّه يُِحُبّ  َعنُْهْم َواْس������تَْغِفْر لَُهْم َوَش������اِوْرُهْم ِفي األَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفتََوَكّ
ِلني( )آل عمران: 159(.  الناجحون في احلياة يس������تخيرون الله، ويستشيرون  املُتََوِكّ
أولي اخلبرة من املؤمنني؛ فكل مصلحة، كل حرفة، كل نشاط، كل قطاع له خبراؤه.  
)النابلس������ي، 1999م:  23 -54( فال بد من إش������راك ذوي اخلبرة من القائمني على 
تنفيذ وتطبيق السياس������ة العامة، وه������م ممثلو اجلهات احلكومية أو اخلاصة الذين 
س������بق لهم العمل في املوضوع احملدد واملجال اخلاص للسياسة العامة املراد سنُّها، 
وهذه من األعمال املتعلقة بتفعيل املعرفة، وهي:  )املخزون اإلجرائي واخلبرات(.  
- الضاب���ط الثان���ي:  إش������راك أهل احلل والعقد، وهم كل من يجب االس������تئناُس برأِيه 
واإلفادةُ منه إلجناح السياس������ة.  ال تعمل السياس������ات العام������ة أو تطبق في فراغ، أو 
مبعزل عن املؤثرين واملتأثرين وأغلبهم خارج جهة االختصاص التي صممت السياسة 
العامة، وهؤالء هم أي مجموعة أو فرد داخل اجلهات اإلدارية أو خارجها من املهتمني 
بالسياسة العامة وخدماتها، وهم كل مؤثر أو متأثر بعمل تلك اجلهات اإلدارية، فإذا 
اعتبرن������ا العمالء من ذوي االهتم������ام فألنهم يهتمون باملنتج������ات واخلدمات والقيمة 
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املضافة، واملمولون - مثال وزارة املالية - يصرون في العادة على أن اجلهات اإلدارية 
ال تطل������ب أكثر من حاجتها، وإذا ُصرفت لها مبالغ فيجب حتديد املس������ؤولية، اإلدارة 
أيًضا من جملة ذوي االهتمام ألنها معنية بالكفاءة واألهلية اخلاصة باجلهات اإلدارية 
وأداء العمل، تنظر احلكومة إلى السياس������ة العامة ب������أن تكون عادلة، واملجتمع ينظر 
إلى اجلهات اإلدارية من منظور مهم جًدا يتمثل في املواطنة االعتبارية املعنية بالنفع 
االجتماع������ي، إذ بقدر ما تنف������ع اجلهات اإلدارية املجتمع تَُع������دُّ تلك اجلهات اإلدارية 

مواطًنا اعتبارًيا صاحلاً.
ولكل سياس������ة عامة مالك، هم أه������ل احلل والعقد فيها والتي تع������ود عليهم فوائد 
السياسة العامة تلك.  هل قامت مبهمتها املنوطة بها نحوهم أم ال؟  تنظر احلكومة إلى 
الناس املؤثرين في االقتصاد في السياسة وفي األمن وفي القضاء، والعاملني ورغباتهم 
ورواتبهم وطرق اإلش������راف عليهم، على أنهم ميثل������ون ذوي االهتمام الذين يعتمد جناح 

السياسة العامة على تعاونهم واتفاقهم.
ولي������س من املتوقع أن تُْرِضي اجله������ة اإلدارية صاحبة السياس������ة العامة جميع من 
س������بق ذكرهم مبس������توى واحد من الرضا ودرجة واحدة يتطلع إليها اجلميع، ولكنها إذا 
ل������م تُرض مجموع������ة أو مجموعتني مما ذكر فإنه عادًة ما يك������ون أداؤها ليس بالكفاءة 
والفاعلي������ة املطلوبة، حيث أثبتت البحوث أن معيار رضا ذوي االهتمام من أدق املعايير 

في احلكم على جناح سياسات املنظمة اإلدارية من عدمه.
ِرِه(  ������ْيِء َف������ْرٌع عن تََصوُّ - الضاب���ط الثال���ث:  معرف������ة العمل الصحيح )احُلْكُم َعلَى الَشّ

)احلموي، 1405:  ابن جنيم، 314/2؛ الصبان، 1938م؛ فرغلي، 1391:  170( 
- تصور املش���كلة احلقيقية:  في عدد ليس بالقليل من احلاالت يتم معاجلة مش������كلة 
ليس������ت حقيقية، ويكثر هذا ف������ي القضايا التي يقع فيها املس������ؤولون ضحايا امليل 
ل������رأي عام أو للعمل األس������هل أو األوضح، في حني أن واق������ع األمر مختلف.  ومن 
أمثلة ذلك امليل اجلامح للنظر إلى الكثير من املش������اكل اإلدارية على أنها مش������اكل 
أش������خاص وليست مشاكل نظم أو هيكلة أو سياس������ات أو إجراءات، فقد يرى ولي 
األمر أن الفس������اد في جهة حكومية معينة قد استشرى، وأن العمل الصحيح يكمن 
في اس������تبدال املس������ؤول بأصلح من������ه، فاجتهد في اختيار األصل������ح وفعل كما قال 
اخلليفة الراش������د ألصحابه:  "أرأيتم إذا اس������تعملت عليكم خيَر من أعلم ثم أمرتُه 
بالعدل، أكنُت قضيُت ما علّي؟  قالوا:  نعم.  قال:  ال.  حتى أنظَر في عمِله أعمل 
مب������ا أمرتُه أم ال؟  ")العقاد،1391ه�-1971م:  158(.  إال أنه وبعد اختيار األفضل 
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ل������م تصلح األمور وتكرر ذلك ثالث مرات دون فائدة؛ وهذا دليل على أن املش������كلة 
الناج������م عنه������ا إحدى أو عدة صور من الفس������اد لها ارتباٌط بس������بب آخر، ليس هو 
الش������خص أو اإلداري املسؤول، بل هو فس������اٌد في الهيكلة اإلدارية أو تصميم العمل 
نفس������ه أو السياسة العامة؛ األمر الذي يس������تدعي تغيير العمل الصحيح املطلوب.  

وهذا من حتديد املناط العام الصحيح الذي يراد للسياسة العامة حتقيقه.
فعلى س������بيل املثال، تش������خيص سبب مش������كلة ندرة األراضي في املدن الكبرى، في 
الغالب يتحول الناس واملسؤولون إلى التفسير األسهل وهو مسألة الفساد بني العاملني 
على املوضوع، وهذا صحيح إلى حّد معني ال يتجاوزه، ولكن ال بد من النظر إلى األمور 
املسلم بها في مثل هذا األمر وهو ضرورة أن يدخل السوق مساحة كافية من األراضي 
تكفي للطلب عليها والذي يتمشى مع النمو السكاني واالقتصادي؛ وال مناص عن ذلك 

بأي حال من األحوال.
فبينما يزيد الطلب س������نوًيا نرى أن جميع سياس������ات مكافحة الفس������اد - وإن كانت 
محقة - قد قللت من أن يدخل الس������وق مس������احة كافية من األراضي تكفي منو الطلب؛ 
كون هذه السياس������ات جاءت على منط املثل الدارج والش������ائع:  "الباب اللي يجيك منه 
الريح س������ده واستريح"، هذا باإلضافة إلى أن سياسة إحياء األراضي البور طبقت على 
منط جتنب املسؤولية فال يعطى اإلذن بإحياء األرض البور، إال بعد اإلحياء في الغالب، 
وال يس������مح بإحياء األرض البور إال بعد احلصول على إذن؛ األمر الذي جعل الكثيرين 
يُْقِدمون على االستيالء على تلك األراضي وإدخالها السوق؛ بحيث تصبح ممكنة الشراء 

والبيع، أو إحيائها دون إذن، أو تزوير أو شراء اإلذن باإلحياء أو التملك.
إن السوق السوداء، والتي متثل مساحة الفساد في االقتصاد، تقاس بالفرق السلبي 
بني العرض والطلب، وكون هذه السياسات العامة في موضوع األراضي ُمطبقة بطريقة 
تؤول إل������ى زيادة الطلب وتناقص العرض املقابل؛ أس������َهَم ذلك ضمن عوامل أخرى في 

وقوع فساد وحرج ومشقة على املواطن واملستفيد.
- تصور الصواب والعمل الصحيح.  )االجتهاد في حتقيق املناط ضرورة شرعية(.  
)الغزالي، 1414ه� -1993م:  241/2( إن حتديد املناط العام الصحيح للسياسة 
العامة قد ال يكفي؛ فلكل مجاٍل وموضوع معطياٌت خاصة به وبتلك املرحلة واملوقف، 
وقد ال يترتب على العمل بالسياسة العامة املصالح املؤملة دون إضافة املعطيات 
تنزيل صورة  يعني  639(.  وهذا   – )آل سعود، 1426ه�: 630  باملوقف  اخلاصة 
العمل الصحيح على الواقعة التي يراد سّن السياسة العامة ألجلها، ويسمى ذلك 

الفعل "حتقيق مناط السياسة العامة".
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إن تصور الصواب والعمل الصحيح يؤخذ مما يقابل تصور الفساد، فبحسب املثال 
السابق، أي موضوع ندرة األراضي، فإنه ال مناص من حل مشكلة عدم دخول مساحات 
أراٍض كافية بس������بيل املن������ح أو اإلحياء أو البيع لتقابل منو الطل������ب بحيث متكن البائع 

واملشتري في سوق األراضي من االنتفاع دون حرج أو مشقة تذكر.
وبن������اًء على ذلك، فإن حتقيق مناط السياس������ة العامة فيم������ا يتعلق مبثال األراضي 
يكون بالنظر في حل مشكلة ندرة األراضي، وكيف ميكن رفعها، فهي الواقعة احلقيقة 
لهذا املوضوع، وليس االقتصار على حل األثر املترتب على املشكلة من فساد في توزيع 

األراضي أو االستيالء عليها.
- الضاب���ط الراب���ع:  ما الطريق������ُة الصحيحة؟  ال توجد طريقة واحدة صحيحة لتنفيذ 
جميع السياس������ات العامة، فكل سياس������ة عامة مهما كانت نسبة التشابه واالشتراك 
بينها وبني بقية السياس������ات العامة يبق������ي بينها اختالف جوهري، وإال صارت مجرد 
تكرار لسياس������ات أخ������رى ال داعي له.  وهذا االختالف قد يتطل������ب تغييًرا جزئًيا أو 
كلًيا في طريقة تنفيذ وحتصيل منفعة السياس������ة العامة، لذا ال بد من حتقيق املناط 
اخلاص )الش������اطبي1420ه� -1999: 4 / 69-70، زيدان، 1996م:  218( أي معرفة 

العمل الصحيح اخلاص بأفراد كل سياسة عامة بعينها.  
فبحس������ب املثال السابق، ال ميكن حل مش������كلة ندرة األراضي دون توفير أراٍض ِبكٍر 
لم تكن مملوكة من قبل لتدخل دائرة االقتصاد والس������وق، وال ميكن ذلك دون أن تبادر 
احلكوم������ة مبنح األراضي أو الس������ماح بإحيائها أو بيعها بالق������در الكافي الذي ال يضر 
التاجر واملس������تثمر من جهة وينفع املشتري واملس������تهلك من اجلهة األخرى، وهذا ميثل 

املناط العام للحل.  
أما حتقيق املناط اخلاص حلل مشكلة ندرة األراضي فيكمن في حتديد:  من يقوم 
مب������اذا، متى وكيف.  فتحديد الطريقة الصحيحة ه������ي وضع خطة واضحة يعرف بها 

طبيعة العمل ومن يفترض أن يؤدي كل خطوة من خطواته ومتى وكيف؟
- الضاب���ط اخلام���س:  ما الهيكُل أو التنظيم اإلداري الصحيح؟  س������ّن سياس������ة عامة 
جديدة قد يتطلب تنسيًقا وتكاماًل فال يستطيع الهيكل اإلداري القائم النهوض بأعباء 
ذلك بكفاءة وفاعلية.  أو قد تتطلب حذًفا أو إضافة ملهاَمّ جديدة؛ األمر الذي سيجعل 
بعض الوظائف فارغة من أي دور، أو استحداث أدوار جديدة ليس لها وظائف يعنَيّ 
عليها.  وهذا يتطلب إعادة تصميم وحتديد الهيكل والتقس������يم اإلداري املناسب لهذه 

السياسة العامة.
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إن تصميم سياس������ة جديدة قد يتطلب تنفيذها تغيًرا في تقس������يم األعمال اإلدارية 
واملهام عما هو سائد في وقته، أو قد يتطلب تغييًرا في أدوات التنسيق أو التكامل بني 
األعمال واملهام عما هو مطبق في حينه، أو كليهما.  وقد حدث ش������يء من هذا لعالج 
مش������كلة ندرة األراضي متمثاًل في إعادة توزيع الصالحيات واملهام من جهة، وإنش������اء 
جهة إدارية جديد مختصة بأحد جوانب هذا املوضوع واملتفرع عنه، وهو مش������كلة ندرة 

األراضي املخصصة لإلسكان.
- الضاب���ط الس���ادس:  م������ا األقضية املطلوُب س������ّنها أو تعديلها؟  حتدي������د االنتهاء أو 
التعديل أو االس������تمرار في األنظمة أو اللوائح أو السياسات أو اإلجراءات أو األوامر 
ُن من القياِم بهذا السياسة العامة وفَق الطريقِة،  ِكّ أو التعليمات التي من شأنها أن مُتَ

وضمن الهيكل اإلداري واخلطواِت التي سبق حتديدها.
فعلى س������بيل املثال، فيما يتعلق باجلواب عن تساؤل:  ما الهيكُل أو التنظيم اإلداري 
الصحي������ح؟  وتس������اؤل:  ما األقضية املطلوُب س������ّنها أو تعديلها؟  يالحظ أن تأس������يس 
وزارة لإلس������كان باألمر امللكي رقم:  أ / 81 وتاري������خ:  1432/4/20ه�، وتكليفها مبهام 
جدي������دة.  منها ما يتعلق باألراض������ي وهي املهمة الثانية:  والت������ي تنص على أن "تتولى 
)وزارة اإلس������كان( املس������ؤولية املباش������رة عن كل ما يتعلق بأراضي اإلسكان في مختلف 
مناطق اململكة".  باإلضافة إلى ما جاء في ثنايا املهمة الرابعة:  أن تتولى وزارة اإلسكان 
"..  تطوير األراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها.."، ثم إتباع ذلك بعد سنتني 
بصدور األمر السامي رقم 20562 بتاريخ 02 / 06 / 1434ه� بوقف توزيع املنح البلدية 

ونقل جميع الطلبات السابقة غير املنفذة إلى وزارة اإلسكان.
كما جاء في تصريح وزير اإلسكان، التالي:

أ- أن تتوقف وزارة الش������ؤون البلدية والقروية فوًرا عن توزيع املنح البلدية التي تتم من 
قبل األمانات والبلديات مبوجب ما لديها من تعليمات.

ب- أن يت������م تس������ليم جميع األراضي احلكومية املُعدة للس������كن مبا في ذلك املخططات 
املعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع اخلدمات 
وباق������ي البنى التحتية إليها، إلى وزارة اإلس������كان لتتولى تخطيطه������ا وتنفيذ البنى 

التحتية لها ومن ثم توزيعها على املواطنني حسب آلية االستحقاق.
ج- تق������وم وزارة املالية باعتماد املبالغ الالزمة لتنفيذ مش������اريع البنى التحتية ألراضي 

اإلسكان املشار إليها في الفقرة )2( أعاله.
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د- تقوم وزارة اإلس������كان بإعطاء املواطنني أراضَي سكنية مطورة وقروًضا للبناء عليها 
حسب آلية االستحقاق.

ه�- إعطاء وزارة اإلس������كان الصالحية الكاملة العتماد املخططات ملشاريعها اإلسكانية 
وفق الضوابط واالشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

بذلك.
و- كم������ا ص������در توجيه خادم احلرمني الش������ريفني - حفظه الله - لل������وزارات واجلهات 
املختص������ة بتزوي������د وزارة اإلس������كان بالبيانات الالزمة لتنفيذ مش������روع حتديد آلية 

استحقاق وأولوية طلبات السكن املشار إليها باألمر امللكي.  
جمي������ع ذلك، كما هو مالحظ، نتيجة لتصميم سياس������ة جديدة لعالج مش������كلة ندرة 
األراضي الس������كنية حسب املثال السابق، أدت هذه السياسة العامة اجلديدة إلى إعادة 
تقومي الهيكل اإلداري واملهام، ترتب عليه تغير في تقسيم األعمال اإلدارية واملهام عما 
هو كان س������ائد، وإلى تغيير في أدوات التنس������يق والتكامل بني األعمال واملهام عما كان 
مطبًقا في حينه؛ وهذا التدبير املتعمد هو تطبيق عملي لإلجابة عن تساؤل:  ما الهيكُل 

أو التنظيم اإلداري الصحيح؟
ولق������د أدت إلى تعديل وصدور أقضي������ة جديدة ممثلة في أنظم������ة ولوائح تنفيذية 
وسياس������ات عامة وقرارات إدارية متعددة من جهات مختلفة، وذلك كله إمنا هو تدبير 

متعمد وتطبيق عملي للجواب عن التساؤل:  ما األقضية املطلوُب سّنها أو تعديلها؟
م السياسة العامة ومتى تنتهي؟  ال بد من النظر إلى طبيعة  - الضابط السابع:  كيف تقَوّ
املصالح املرجوة من السياسة العامة، ومن ثم وضع مؤشرات لتلك املصالح ثم تصميم 
مقاييس لتلك املؤش������رات، ويتبع ذلك تصميم اختبارات وفق تلك املقاييس بحيث يتم 
التق������ومي مبوجبها.  ومن ثمار ذلك التعرف على العمر االفتراضي الواقعي للمصلحة 
ث السياسة العامة أو تعدل، أو تستبدل، أو  املرجوِة من السياس������ة العامة، بحيث حتَدّ

تلغى عند انتهاء العمر االفتراضي للمنفعة التي وضعت السياسة العامة ألجلها.

املبحث الثالث:  أسباب تضاد السياسات العامة:
غالًبا ما تنش������غل اجلهات احلكومية بالتفكير في اإلستراتيجية والسياسات العامة 
ع������ن التفكير ف������ي احلوكمة واأله������داف التنظيمية وعن أفضل املمارس������ات التي يجب 
أن تس������تهدف حتقيقها؛ مما يترتب عليه عدم تناسق وتنس������يق، والقول إن هذه اجلهة 
احلكومية "تفكر إس������تراتيجًيّا" يعني أن هذه اجلهة متلك النفوذ والس������لطة، فهو يشير 
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إلى القدرة والرغبة لتش������كيل آمال وتصورات الناس عن املس������تقبل في حني أن البقية 
ليس لهم س������وى سكنى هذا املس������تقبل.  ألجل ذلك من املهم إلعادة التناسق واالتساق 
لتلك اجلهات معرفة أجوبة أس������ئلة "دراكر" اخلمسة بدقة وحتديد متطلباتها، وبخاصة 
إذا ُع�ِلَم أن االنش������غال بالتفكير في اإلستراتيجية والسياسات العامة قد يعطي أرضية 
وشكاًل لألفكار بحيث تكون بعيدة عن الوصف الطبيعي للواقع، فتتَكون تصوراٌت ذهنيٌة 
للعالم تؤثر س������لًبا في فهم وإدراك األمور، وتعمل كنقطة انطالق للعمل إلى غير سبيل، 
لذا يجدر االنتباه إلى االختالفات بني اإلس������تراتيجية في عالم الشركات وبني القطاع 

 )Mulgan, 2009:588-603( العام
وهي بإجمال:

- أوالً:  املنظمات العامة ال تسعى مليزة تنافسية )على الرغم من أن املنافسة ميكن أن 
تكون ذات أهمية(.

- الثاني:  أن املنظمات العامة تواجه قيوًدا مختلفة، مثل الرأي العام ومستويات عالية 
من التدقيق.

- ثالًثا:  مقارنة مببدأ تعظيم األرباح - لدى الشركات – تبدو أهداف املنظمات العامة 
في كثير من األحيان، معقدة وغامضة ومتناقضة.

- رابعاً:  ال ميكن تبني إستراتيجية "النجاة بالتأقلم مع الواقع" فمهمة املنظمات العامة 
هي تغير الواقع لألفضل وليس التأقلم معه.

ومما يزيد من عدم التناسق واالتساق بني مكونات السياسة العامة، ِحرُص اجلهات 
احلكومية أن تصبح شعبية وقادرة على حتريك مشاعر الناس؛ األمر الذي ترتب عليه 
تكلفة على مس������توى السياسات العامة، وهي التضحية باملستقبل ألجل احلاضر، فحني 
تختار اجلهات احلكومية وقاية نفس������ها أمام الناس على حس������اب تطبيق السياس������ات 
العامة التي فيها العالج الناجع ملس������تقبلهم؛ فلن تنتج س������وى مكاس������ب صغيرة ال تلبث 
حتى تستهلك بس������رعة، وبالتالي، ليس طبيعًيا وليس سهاًل على اجلهات احلكومية أن 

تتصرف إستراتيجًيا أو وفق السياسات العامة.
واإلدارة في العالم العربي بوجه عام، تتشكل من خالل أطرها السياسية، أقرب 
النمط  لهذا  السلبية  النتائج  وتؤكد  والسلطوية،  الهرمية  التقليدية  لإلدارة  تكون  ما 
اإلداري أن أغلب التصحيح اإلداري ينصب على اآلثار من معاجلة الروتني واإلجراءات 
والعمليات اإلدارية، وليس على الفكر اإلداري املسبب لهذه التناقضات، بني ما ينفق 

من موارد وبني ما يحصل من منافع.  )ببالوي، 2007:  424(
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عدم التناسق واالتساق في السياسة العامة هو:  "عدم التناسق واالتساق في أقضية 
الراع������ي املنظمة أو الضابطة ملصالح عامة عل������ى الرعية"، وهي األوامر والتعليمات أو 

األنظمة واللوائح وغير ذلك، وبيان ذلك على النحو التالي:
- عدم التناسق:  وجود أي تناقض أو تضارب أو تضاد بني األوامر والتعليمات واألنظمة 

واللوائح والسياسات، سواء بني أنواعها أو بني أفراد النوع الواحد منها.
- عدم االتس������اق:  وجود فرق مؤثر في الدرج������ة أو بالنوع، بني املأمور فيه أو مقتضى 

األقضية، وبني املطبق أو الواقع بالفعل.
وعدم التناس������ق واالتس������اق بني مكونات األقضية س������يؤدي ال محال������ة إلى خلل في 
الضواب������ط.  وهذا يفس������ر كيف ميكن للسياس������ة العامة أن تخالف الش������ريعة أو تفوت 
مصلح������ة أعلى منها، أو حتدث مفس������دة مس������اوية أو أكبر من املنفع������ة املأمور بها في 

السياسة العامة؟  بينما هي أمر عام معلن وصريح! 
يالحظ هذا وبكل س������هولة وبخاصة في أمور املعامالت وليس العبادات، وذلك في 
حال عدم االتساق والتناسق بني الفتاوى املنطبقة في املوضوع الواحد، أو عدم االتساق 
والتناس������ق في طريقة قياس وتقدير املصلحة أو املفس������دة، بني اجلهات احلكومية التي 
تسّن السياسة العامة، ومثال ذلك اختالف الفتوى التي يعمل بها في البالد بني اجلهات 
احلكومي������ة واخلاصة)5( وبني بعضها البعض، فيم������ا يتعلق بالتأمني، وما ترتب عليه من 
اختالف في تقدير وقياس املصالح واملفاس������د التي تؤثر في السياس������ة العامة.  وبيان 

ذلك باختصار، كما يلي:

اختالف الفتوى:  
اختالف الفتوى بني تلك التي بني عليها النظام والتي بنيت عليها الالئحة التنفيذية:  
حدث ذلك، على سبيل املثال، في التأمني التعاوني.  ففي العام 1397ه� أصدرت هيئة 
كبار العلماء في اململكة العربية الس������عودية فتوى بج������واز التأمني التعاوني بالقرار رقم 
)51( وحت������رمي التأمني التجاري بالق������رار رقم )55(.  وفي العام 1398ه� أصدر املجمع 
الفقهي برابطة العالم اإلس������المي فتوى بتأييد فت������وى هيئة كبار العلماء بجواز التأمني 
التعاون������ي وحترمي التأمني التجاري، وذلك بالقرار رقم )9(.  وفي العام 1406ه� أصدر 
املجم������ع الفقه������ي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس������المي فتوى بتأيي������د فتوى هيئة كبار 
العلماء باململكة العربية الس������عودية بجواز التأم������ني التعاوني وحترمي التأمني التجاري، 
وذل������ك بقرار املجمع رق������م )5(.  وفي العام 1424ه� صدر املرس������وم امللكي الكرمي رقم 
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)م/32( وتاريخ 1424/06/02ه� بنظام مراقبة ش������ركات التأمني التعاوني، والذي يؤيد 
م������ا توصلت إليه املجامع الفقهية وهيئ������ة كبار العلماء، وذلك في نص النظام في مادته 
األولى على أن:  "تعمل الش������ركات بأسلوب التأمني التعاوني، مبا ال يتعارض مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية".  ثم بعد ذلك صدرت الالئحة التنفيذية)6( لهذا النظام من الوزارة 
املعنية بتنفيذه، مبضمون يتبنى فت������وى مختلفة عن الفتوى التي صدر مبوجبها النظام 
وهي التي ترى حترمي التأمني التجاري، في حني أن الالئحة التنفيذية صدرت مبوجب 
الفت������وى التي ترى ج������واز التأمني التجاري)7(؛ األمر الذي ح������ول التأمني املأمور به في 
اململك������ة العربية الس������عودية من الن������وع التعاوني إلى النوع التج������اري؛ وترتب على ذلك 
اختالف في تقدير املصالح واملفاسد أدى إلى تضييق وحرج على الناس في معامالتهم 

في قطاع التأمني.)8(

اختالف الفكر:  
اخت������الف الفكر الذي أتى النظ������ام وفقه، وبني الفكر الذي أت������ت الالئحة التنفيذية 
وفقه، وذلك فيما يتعلق باملوازنة بني املصالح الفردية واملصالح اجلماعية:  إن مس������ألة 
رف������ع احلرج والتيس������ير على الناس على مس������توى تصرفات الدول������ة املعاصرة هي أحد 
جوانب مشكلة السلطة السياسية املتمثلة في معضلة إيجاد التوازن بني املصالح الفردية 
واملصالح اجلماعية في املجتمع، الذي جتسد الدولة رغباته، فالدولة تتصرف باستخدام 
السلطة التي تستطيع بها فرض أوامرها على أفراد املجتمع، بحجة قصد الصالح العام، 
وباعتبارها قوة قادرة على جتس������يد طموح������ات الرعية، وأنها خادمة للفكرة التي قامت 

 )Burdeau, 1950:  374-375(  .عليها الدولة والتي متثل مستند شرعيتها
نزاع  طرفْي  تشكالن  الدولة  في  املجموع  ومصالح  الفرد  مصالح  أن  هذا  ويعني 
في مشكلة حتصيل التوازن السليم بني املصالح الفردية واملصالح اجلماعية، ويتضح 
هذا النزاع التاريخي بالنظر إلى مفهوم "توزيع الفائض الصافي" في التأمني، فبينما 
التجاري جعل 90% من الفائض الصافي ملالك شركة إدارة التأمني )شركة التأمني( 
ن لهم(؛  جند أن التعاوني جعل 100% من الفائض الصافي ألعضاء وعاء التأمني )املؤَمّ
األمر الذي يجعل التأمني التجاري أقرب من جهة "توزيع الفائض الصافي" إلى سياسة 
املصالح الفردية والتعاوني إلى سياسة مصالح املجموع، وأن االختالف إمنا يعود أحد 
أسبابه إلى عدم االتفاق بني فكرة النظام وفكرة الالئحة التنفيذية على مبدأ التوازن 
الصحيح بني مصالح اخلاصة ومصالح العامة ويتوقف حل هذه املعضلة على مدى قدرة 

سياسات الدولة في املجتمع على إيجاد هذا التوازن واالنسجام املطلوب بينهما.
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اختالف القدرة:  
خلدمتها  النظام  جاء  التي  الفئة  بني  املصالح  عن  الدفاع  على  القدرة  اختالف 
اإلدارية  )املنشآت  التنفيذية خلدمتها  الالئحة  التي جاءت  الفئة  وبني  الناس(  )عموم 
اعتبارية  أطرافها شخصيات  أحد  اليوم  عالم  في  املصالح  من  والكثير  والشركات(:  
الشخصيات  فإن  الغالب  معلوم في  وكما هو  كبرى(  شركات عاملية   – إدارية  )منشأة 
العاملية الكبرى  االعتبارية متلك من املوارد والتنظيم ما ال ميلكه األفراد، فالشركات 
ومؤثرة  فعالة  وبطريقة  بوضوح  واخلاصة  العامة  إلى  نظرها  وجهة  إيصال  تستطيع 
وتستطيع مخالطة املسؤولني واملتنفذين بيسر وسهولة وفي املقابل ال يستطيع األفراد 
إيصال وجهة نظرهم بطريقة منظمة واضحة غير مشوشة وبخاصة في خضم كثرة 
وسائل اإلعالم وكثافة أدوات التواصل االجتماعي بحيث أصبحت املوارد االقتصادية 
تؤثر في بقية املوارد التنظيمية والسياسة.  وفي دراسة لتأثير هذه التنظيمات على 
التوازن بني مصالح األفراد ومصالح العامة في الواليات املتحدة األمريكية خلصت إلى 
أن املجتمع األمريكي أصبح مجتمًعا غير متكافئ، والسبب هو أن الدرجة التي تستطيع 
معها التنظيمات اإلدارية فرض رغباتها واهتماماتها على حساب بقية أفراد املجتمع 
أكبر بكثير من قدرة األفراد حتصيل حقوقهم أو رغباتهم إلى درجة أصبح معها حتقيق 
كما  فهم   ،)Moore, Wilbert E )1963(:1- 6( املنال  الغالب صعب  في  بينهم  العدل 
تقول أدبياتهم في املثل الشائع )قد يكون الناس متساوين، ولكن بعضهم متساٍو أكثر 
 All men may be created equal, but some are more equal than - من اآلخرين
)others. )9( واملجتمع السعودي املعاصر لم يطور بعد توجهات وأعراًفا مجتمعية إزاء 
هذه الظاهرة العاملية، وكذلك سياساته وأنظمته لم تتطور بعد إلى الدرجة التي ميكن 
معها تصميم السياسة العامة بحيادية تامة؛ فحينما صدر األمر السامي الكرمي رقم 
)م/32( وتاريخ 1424/06/02ه� بنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني ممثاًل للتوازن 
األمثل بني مصالح املجتمع ومصالح األفراد، صدر القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 
التأمني  شركات  مراقبة  لنظام  التنفي�ذي��ة  الالئ�ح��ة  على  باملواف��ق��ة  1425/3/1ه�، 
على  التأمني(  إدارة  )بشركة  ممثلة  الكبرى  الشركات  مصلحة  يغلب  الذي  التعاوني، 
ن لهم )أعضاء وعاء التأمني(، وأحد أهم أسباب هذا  مصلحة عموم الناس ممثلني باملؤَمّ
االختالف هو اختالف القدرة في خدمة املصالح بني الفئة التي جاء النظام خلدمتها 
اإلدارية  )املنشآت  التنفيذية خلدمتها  الالئحة  التي جاءت  الفئة  وبني  الناس(  )عموم 

والشركات(.  
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اختالف النظر:  
اخت������الف النظر إلى األدل������ة بني واضع النظام وصانع الالئح������ة التنفيذية:  الوقوع 
في زلل اس������تجالب األدل������ة املؤي������دة )Hammond Keeney Raiffa,1998:6( أدى إلى 
انتقائية في الفتوى بحيث تبنى الفريق املؤيد لعدم حترمي التأمني التجاري جميَع األدلة 
املؤي������دة لوجهة نظره وضَعّف من قيمة األدلة املخالفة لوجهة نظره، إلى أن جعل الفرق 
بني حكم التأمني التعاوني والتأمني التجاري مس������ألة خالفية وس������مح لنفسه بالترجيح 
باملصلحة مع تغليب مصلحة أفراد املنش������آت اإلدارية والش������ركات )املذهب الفردي في 
القان������ون( على مصلحة عموم الناس )املذهب اجلماعي ف������ي القانون(، وذلك باملبالغة 
في تقديره ملصالح اقتصادية وسياسة وجتارة دولية وتغليبها على املصالح احمللية، مع 
أن اخلالف رفع بصدور األمر الس������امي الكرمي رق������م )م/32( وتاريخ 1424/06/02ه� 
بنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني، فبينما نرى النظام صدر مبوجب أدلة مستقلة، 
درس في كل منها جميع وجهات النظر املخالفة واملوافقة ثم استنبط الرأي الذي ميثل 
الصواب بعد متحيص ومناقش������ة، كما هو واق������ع احلال في فتوى هيئة كبار العلماء في 
اململكة العربية الس������عودية في العام 1397ه� بجواز التأمني التعاوني بالقرار رقم )51( 
وفي الع������ام 1398ه� بتحرمي التأمني التجاري بالقرار رقم )55(، وبذلك يرفع اخلالف 
الفقهي، فيما يلزم تطبيقه وااللتزام به في اململكة العربية الس������عودية.  وبفتوى املجمع 
الفقهي برابطة العالم اإلسالمي بتأييد فتوى هيئة كبار العلماء بجواز التأمني التعاوني 
وحت������رمي التأمني التجاري، وذلك بالقرار رقم )9(.  وفي العام 1406ه�، وبفتوى املجمع 
الفقهي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس������المي بتأييد فت������وى هيئة كبار العلماء باململكة 
العربية السعودية بجواز التأمني التعاوني وحترمي التأمني التجاري، وذلك بقرار املجمع 
رقم )5(، وجميع تلك املناقشات والدراسات موثقة ومنشورة في مجالت وقرارات تلك 
اجلهات، في ح������ني يالحظ أن الالئحة التنفيذية جاءت بأدلة مؤيدة مس������تجلبة مبالغ 
فيه������ا، دون النظر أو بالتقليل من األدلة املعارضة، وال يوجد توثيق أو نش������ر للمداوالت 

التي مبوجبها خالفت الالئحة التنفيذية للنظام الذي وضعت أصاًل لتنفذه.

السلوك القانوني:
في  واختالف  تغاير  والنظر؛  والقدرة  والفكر  الفتوى  واختالف  تغاير  على  ترتب 
أن  ويبدو  احلقيقية،  والشخصيات  االعتبارية  الشخصيات  بني  القانون  تعامل  منط 
هذا هو سمة العصر احلديث.  فبني شركات ومؤسسسات التأمني التعاوني - ومتثل 
الشخصيات  وميثل   - له  املؤمن  أو  املستفيد  العميل  وبني   - االعتبارية  الشخصيات 

احلقيقية - وذلك كالتالي:
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األس���لوب العالج���ي والتعويض���ي ف���ي تعام���ل الالئح���ة التنفيذي���ة مع ش���ركة إدارة 
التأمني:  

األسلوب التعويضي:  العامل بهذا األسلوب ينظر إلى اخلروج عن القانون على أنه 
تعٍدّ على املصيب - ش������ركة إدارة التأمني - يستوجب التعويض عن الضرر الناشئ عن 
تصرف املخطئ، فهذا األس������لوب ينظر إلى املؤمن له على أنه أوقع على نفس������ه ُغرًما 
يتكلفه لصالح شركة التأمني مقابل خطئه، وأن العدل يقتضي تعويض املصيب وتغرمي 

املخطئ على قدر مخالفته.
األس���لوب العالجي:  العامل بهذا األس������لوب ينظر إلى اخلروج عن القانون على أنه 
مرض، وأن املخطئ - في هذه احلال شركة إدارة التأمني - مريض وقع ضحية مرضه، 
ويعاني قص������وًرا أدى إلى وقوعه في املخالفة وأن العدالة تقتضي قصد عالجه عوًضا 
ع������ن قصد عقابه أو تعذيبه، - أي عالج ش������ركة إدارة التأم������ني وليس عقابها في حال 
مخالفتها للقانون - وأن يكون مطلب القانون وغايته عالج املخطئ من أس������باب اخللل.  

)Black, 1976:16(

األسلوب العقابي في تعامل الالئحة التنفيذية مع املؤمن له:
األس���لوب العقابي:  ينظر العامل بهذا األس������لوب إلى اخلروج عن القانون على أنه 
تع������ٍدّ ضَدّ املجتمِع في الدرجة األولى، وضَدّ الط������رف املجني عليه في الدرجة الثانية، 
وبالتالي فإنه يُصَوّر - واملؤمن له - كأنه جتريح ملش������اعر وحقوق العامة، وأنه يستدعي 
ويستلزم العقاب والتعذيب للخارج عن القانون جزاًء واستيفاًء حلِقّ كال الطرفني املجني 
عليهما:  املجتمع بالدرجة األولى، وش������ركة إدارة التأمني كما هو واقع احلال الضحية 

)Baumgartner,1999:21(  .بالدرجة الثانية
والدليل على صحة ما سبق أنه عندما ترغب شركة إدارة التأمني في رفع دعوى 
ن لهم، فبموجب النظام تذهب إلى احملكمة املتخصصة التي هي بدورها  على أحد املؤَمّ
مجبرة في حال ثبوت الدعوى على تطبيق عقوبات محددة في النظام.  بينما عندما 
يريد أحد املؤمن لهم رفع دعوى على شركة إدارة التأمني، فبموجب النظام ال يحق له 
اللجوء إلى احملكمة املتخصصة، وإمنا عوًضا عن ذلك هو ملزم برفع دعواه لدى جلنة 
إدارية منحت اختصاصات قضائية، وهي جلنة يَُعدُّ منط تطبيقها للنظام على شركات 
إدارة التأمني هو النمط العالجي أو التعويضي؛ وذلك ألنها ال ترجع إلى قضاء مستقل 
ومستقر في احملاكم، بل ترجع إلى وزارة املالية ومؤسسة النقد، وهي جهات تنفيذية 
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تكون هي أحياًنا مدعية في الوقت نفسه الذي تكون فيه هي مرجع اجلهة الناظرة في 
االدعاء.  

وقد ص������در نظام مراقبة ش������ركات التأمني التعاوني باملرس������وم امللكي رقم:  م/32 
التاريخ:  1424/6/2 ه� وجاء في املادة العش������رين منه:  تشكل جلنة أو أكثر بقرار من 
مجلس الوزراء بناًء على توصية من وزير املالية من ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص 
يكون أحدهم على األقل مستش������اًرا نظامًيا تتول������ى الفصل في املنازعات التي تقع بني 
شركات التأمني وعمالئها، أو بني هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل املؤمن 
له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية واإلشرافية لشركات التأمني وإعادة التأمني 
املرخص لها، وفي مخالفات مزاولي املهن احلرة املشار إليها في املادة )الثامنة عشرة( 
م������ن هذا النظ������ام.  وميثل االدعاء أمام ه������ذه اللجنة - فيما يتعلق به������ذه املخالفات - 
املوظف������ون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير املالية.  ويجوز التظلم من قرارات هذه 

اللجان أمام ديوان املظالم.  
وثنى ذلك املادة الثانية والعشرون:

1- دون إخ������الل باختصاصات اللجنة املنصوص عليها في املادة )العش������رين( من هذا 
النظام يختص ديوان املظالم فيما يأتي:

أ - الفص������ل في جميع املنازعات التي تقع بني ش������ركات التأمني وش������ركات إعادة 
التأمني أو فيما بني كل منها.

ب - الفص������ل في دعاوي املخالفات له������ذا النظام وتطبيق العقوبة املنصوص عليها 
في املادة احلادية والعشرين.

ج - النظر ابتداًء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة املشكلة في املادة 
)العشرين( توقيع عقوبة السجن.

2 - ميث������ل االدعاء أمام ديوان املظالم املوظفون الذي������ن يصدر بتعيينهم قرار من وزير 
املالية.

وهذا بحد ذاته يجعل لشركات إدارة التأمني حصانة أمام القضاء العام والذي حل 
محله وزارة املالية الراعية لش������ركات إدارة التأمني، وإن كان في هذه املرحلة ينظر إلى 

قرار اللجنة على أنه قرار إداري يجوز التظلم مبوجبه أمام ديوان املظالم.  
وتبع ذلك تعديل املادة العشرين واملادة الثانية والعشرين مبوجب املرسوم امللكي رقم 

)م/30( وتاريخ 27 / 5 / 1434 ه�.  لتصبح:
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تعديل املادة العشرين لتصبح:
1 – تشكل جلنة ابتدائية )أو أكثر( بقرار من مجلس الوزراء من عدد ال يقل عن ثالثة 
أعض������اء متفرغ������ني – إن أمكن – من ذوي االختصاص، يك������ون أحدهم على األقل 
مستشاًرا نظامًيا، وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل 

فيما يأتي:
أ – جميع املنازعات الناش������ئة عن عقود التأمني، مبا فيها التي تقع بني ش������ركات 
التأمني وعمالئها واملس������تفيدين من التغطيات التأمينية، أو بني هذه الشركات 

وغيرها في حالة حلولها محل املؤمن له.
ب – املنازعات التي تقع بني ش������ركات التأمني وشركات إعادة التأمني أو فيما بني 
كل منها، أو املنازعات التي تقع بني تلك الشركات ومزاولي املهن احلرة املتعلقة 

بنشاط التأمني.
ج – مخالفة التعليمات الرقابية واإلشرافية لشركات التأمني وإعادة التأمني أو أي 

من هذين النشاطني.  
د – مخالفات مزاولي املهن احلرة املش������ار إليها في املادة )الثامنة عشرة( من هذا 

النظام.
ه� -املخالفات الناش������ئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات املنصوص عليها 

في املادة )احلادية والعشرين( من هذا النظام.
2 – إذا كان������ت املخالف������ة تنطوي على جرمية، فعلى اللجن������ة إحالتها إلى جهة التحقيق 
املختص������ة للتحقيق مع املخالف متهي������ًدا إلقامة الدعوى أم������ام احملكمة اجلزائية 
املختص������ة، للنظ������ر في توقيع العقوب������ات الواردة في هذا النظ������ام أو أي نظام آخر 
بحس������ب األح������وال.  على أن������ه إذا رأت جهة التحقيق املختصة أن������ه ال وجه إلقامة 
الدعوى في الش������ق اجلنائي، فعليها إعادة األوراق إل������ى اللجنة للنظر في املخالفة 

واتخاذ ما يلزم حيالها وفًقا ملا ورد في هذا النظام".  
وحلرص التعديل النظامي على عدم مرجعية ديوان املظالم في استئناف قرارات 
اللجنة، فأعطاها بذلك، حكًما وإن لم يكن حقيقة، مقام احلكم القضائي، مع جعل 
الدعوى اجلنائية في حال وقوع جرمية من اختصاص احملكمة اجلزائية، وكما هو معلوم 
االعتبارية؛  الشخصيات  وليس  احلقيقيني  لألشخاص  تتوجه  اجلنائية  الدعاوى  أن 
األمر الذي جعل النمط العقابي يتوجه لألفراد والعالجي أو التعويضي للشخصيات 

العامة.



ضوابط سّن السياسة العامة:  دراسة من املنظور الشرعي واإلداري

543مجلة اإلدارة العامة

وتعديل املادة الثانية والعشرين لتصبح:
1- تشكل جلنة استئنافية من عدد ال يقل عن ثالثة مستشارين متفرغني – إن أمكن – 
م������ن ذوي االختصاص واخلبرة في فقه املعام������الت والتأمني، للنظر في التظلمات 
التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان املنصوص عليها في املادة )العشرين( 

من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.
2- يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة االستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية 

ثالث سنوات قابلة للتجديد.
3- يص������در مجلس الوزراء قواع������د وإجراءات عمل اللجان املنص������وص عليها في هذا 

النظام واالدعاء أمامها. 
4- يح������دد وزير املالية مكافآت أعضاء اللجان املنصوص عليها في هذا النظام".  وقد 

أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
وكما هو واضح أن التعديل النظامي حرص على عدم مرجعية ديوان املظالم في 
استئناف قرارات اللجنة، فجعل قرارتها حكًما وإن لم يكن حقيقة، تقوم مقام احلكم 
خارج  احلالة  هذه  في  وهي  االختصاص،  جهة  نفس  في  يستأنف  الذي  القضائي، 

منظومة السلطة القضائية.

اخلامتة:
بناًء على ما تقدم نخلص إلى أن االختالف الشاس������ع في املوارد بني املستفيدين من 
السياس������ة العامة للدولة فيما يتعلق بالتأمني قد أدى إلى أن يخدم رأي املس������تفيد ذي 
املوارد العالية في مقابل رأي املس������تفيد ذي املوارد املتدنية عند س������ّن السياسة العامة، 
وضاعف األم������ر اختالف النظرة إلى التوازن بني مصال������ح اجلماعة ومصالح األفراد، 
واالنتقائي������ة في الفتوى الواجب العمل بها باإلضافة إلى اس������تجالب األدلة املؤيدة دون 
م������ا خالفها؛ وأدى جميع ذلك إلى اختالف في تطبيق الضوابط الش������رعية للمصلحة، 
م������ن جهة االختالف على الفتوى واالختالف في تقدير املصالح واملفاس������د، وحاًلّ لتلك 

املعضالت يُقترح التوصيات التالية:
- وض������ع إجراء يضمن تطاب������ق الفتوى املعمول بها في جميع مس������تويات وطرق س������ّن 
وصياغة السياس������ة العامة:  فاالستمرار في االختالف على الفتوى الالزمة التطبيق 
ف������ي البالد بعد صدور األمر الس������امي ترتب عليه مخالفة حت������ى بني القائلني بجواز 
التأمني التعاوني؛ ملا ترتب عليه من مخالفة ألمر ولي األمر الذي بني على سياسة أن 

املصلحة العامة هي في موافقة الشريعة وذلك باألمر بالتأمني التعاوني.
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- وضع إجراء يضمن تطابق الفكر اإلداري في جميع مس������تويات وطرق س������ّن وصياغة 
السياسة العامة:  فاستمرار االختالف في الفكر اإلداري بني مؤسسات حكومية ترى 
أن األولوية هي خدمة القطاع احلكومي، وبني والة األمر الذين يرون أن األولوية هي 
في خدمة املواطن؛ س������يؤدي إلى تضارب وتطارح منافع السياسات العامة مبا يفوت 

الكثير من املصالح.
- وضع إجراء يضمن تطابق مراعاة املستفيدين من السياسة العامة في جميع مستويات 
وطرق سّن وصياغة السياسة العامة:  فاملؤسسات اخلاصة واألهلية الكبرى تستطيع 
خدمة مصاحلها وحمايتها أكثر من حشود املواطنني؛ األمر الذي يتطلب من احلكومة 
تعديل الكف������ة ليكون صوت املواطن في التعبير عن مصاحلة فيما يس������ّن من أنظمة 

ولوائح مسموًعا بالدرجة نفسها التي يسمع بها املؤسسات األهلية واخلاصة.
- وض������ع إجراء يضم������ن تطابق املصالح املأمور بها في جميع مس������تويات وطرق س������ّن 
وصياغة السياس������ة العامة:  فاس������تمرار االختالف في تقدير املصلحة من سياس������ة 
التأم������ني العامة للدول������ة أدى إلى تفويت مصالح أفضل من الت������ي أمرت بها الالئحة 
التنفيذية للنظام، فقد فات حتصيل مصالح أكبر ملقصد ش������رعي وهو الرفق بالناس 
ورفع احلرج عنهم، وقد فات حتصيل مصلحة اجلدوى القضائية، وقد فات جزء من 
مصلحة توطني األموال واالس������تثمار واخلدمات املالية ذات العالقة، وغير ذلك مما 

ال يسع ذكره هنا.
- وض������ع إجراء يضمن تطابق املفاس������د املنهي عنها في جميع مس������تويات وطرق س������ّن 
وصياغة السياس������ة العامة:  فاستمرار االختالف في تقدير املفاسد أدى إلى حدوث 
مفس������دة مس������اوية للمصلحة املأمور به������ا أو أكبر منها، ومن ذلك على س������بيل املثال 
ال احلص������ر، مفس������دة االفتيات على اختصاصات القضاء واالنتقاص من ش������موليته، 
وعدم توفير جميع الضمانات احلقوقية والش������رعية التي كانت س������توفر للمتقاضني 
أمام احملكمة، باإلضافة إلى عدم تس������اوى املركز القضائي بني أطراف التقاضي من 
جهة أن ش������ركات التأمني لها فرص ال تتوافر لألفراد على مس������توى السياسة العامة 

وإجراءات التقاضي.
وال شك أن اململكة العربية السعودية، وهي حاملة لواء تطبيق الشريعة اإلسالمية، 
ينبغي أن تكون لها الريادة في التطبيقات اإلسالمية ملا استجد من املعامالت، والتأمني 
التعاوني أحدها؛ ولذا فإن استكمال النواقص ومعاجلة املآخذ الواردة على الالئحة 
ستؤدي إلى ريادة في نظام التأمني التعاوني يُحتذى به.  كما أنه سيؤدي إلى حتقيق 

توافق الالئحة مع املادة األولى من النظام.
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واحملصل������ة ه������ي:  أن توافق وتكامل السياس������ات يتطلب أكثر م������ن أي وقت مضى، 
مس������ؤولني قادة وإداري������ني لديهم القدرة عل������ى جمع اآلخرين على منه������ج واحد ورؤية 
واضحة ال تخالف ش������رًعا وال حتدث عس������ًرا ومشقة، وإنش������اء التناسق بني الوظائف 
واألدوار واملآالت.  فاحلاجة ملحة بخاصة في ظل الهيكلة العمودية للمنشأة احلكومية 
واإلجراءات الرسمية الهرمية، والتي معها يفقد دور املؤسسة ويعلو دور القائد اإلداري 

في وضع السياسات العامة.
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التهميش:
1- انظر:  اخلدمات املالية اإلسالمية في اململكة العربية السعودية:  التنمية واحلوكمة، دراسة غير 

منشورة، مكتب عبد العزيز القاسم محامون ومستشارون، الرياض، 1430ه�، 4.
2- انظر:  دراسة حتليلية وتقوميية للتعامالت املالية واالقتصادية في اململكة، دراسة غير منشورة، 

إعداد:  مركز األوائل لالستشارات االقتصادية، الرياض، 1430ه�، 9.
3- األقضية تشمل جميع ما يسّن من قبل والة األمر، سواء املراسيم واألنظمة واللوائح واألوامر 

والتعليمات والسياسات أو القرارات اإلدارية والتنظيمات الصادرة عن الدولة. 
4- قال الله تعالى:  � .... ِلُكٍلّ َجَعلْنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا ....� )املائدة/ 48( ... "املنهاج" .. أصله: 
، يقال:  هذا منهاج، أي:  طريق  الطريق البني الواضح، يقال منه: "هو طريق نهج، ومنهج"، بنِيّ

وخط سهل رحب وواضح. 
5- يرفع اخلالف بصدور فتوى من هيئة كبار العلماء وبأمر ولي األمر بالعمل بفتوى صحيحة ومعينة 

وبإصدار املجامع الفقهية قرار بهذا الشأن.
6- "إن وزير املالية.  بناًء على ما له من صالحيات.  واستناداً إلى املادة )الثالثة والعشرين( من نظام 
مراقبة شركات التأمني التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/32( وتاريخ 1424/6/2ه� التي 
تنص على أن ))تصدر الالئحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير املالية، ويتم نشُرها خالل 
ستني يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام((.  وبعد االطالع 
على خطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2148 وتاريخ 1424/11/29ه� املرفق 
إليه.  يقرر ما يلي:  أوالً: املواف��ق��ة على الالئ�ح��ة  التنفيذية للنظام املشار  به مشروع الالئحة 
التنفي�ذي��ة لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني بالصيغة املرفقة. ثانياً:  يُبلَّ�غ هذا القرار إلى 
من يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. والله املوفق،،، وزي�������ر امل����ال���ي�������������ة 

اف. إبراهيم بن عبدالعزيز الَعَسّ
7- معالي الشيخ عبد الله بن منيع – يحفظه الله – يرى جواز التأمني التجاري وأن ال اختالف بينه 
وبني التأمني التعاوني، ومع ذلك فهو ال يرى جواز التأمني الذي أمرت به الالئحة ملخالفته للنظام 

واألمر السامي الكرمي.
8- ومن مظاهر احلرج ما يلي:  أوالً:  التأمني التعاوني أرفق بالناس وأرخص عليهم من التأمني 
التجاري، األمر الذي زاد به احلرج على الناس. ثانياً: أخرجت جزءاً كبيراً من الناس، وهم الذين 
باألمر  الصادر  النظام  من  االستفادة  وبني  بينهم  حيل  بحيث  التجاري،  التأمني  جواز  يرون  ال 
السامي أو االستفادة من خدمات التأمني التعاوني، وفي ذلك ضرر على الناس وسوق التأمني.  
ثالثاً:  دفع الناس إلى التأمني مع غير املؤسسات الوطنية التي تلتزم بالتأمني التعاوني املشروع 
مما يعني خروج األموال ونزوحها إلى اخلارج، وفي ذلك ضرر على االقتصاد الوطني.  رابعاً:  
اختصاصات  أعطيت  إدارية  للتأمني جلنة  ذلك شكل  قضائياً، ألجل  مجد  غير  التأمني  جعلت 

قضائية للنظر في قضايا التأمني وأخرى لالستئناف.
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9- قدم جورج أورويل في رواية من تأليفه مبدأ )اجلميع متساوون ولكن بعضهم متساٍو أكثر من 
اآلخرين - All men may be created equal, but some are more equal than others( نشرت 
في إجنلترا يوم 17 أغسطس 1945م عنوانها )مزرعة احليوان - Animal Farm(.  وهي رواية 
تشاؤمية )ِدستوبّية( عكس التفاؤلية )اليوتوبيا( وهي إسقاط على األحداث التي سبقت عهد ستالني 
وخالله قبل احلرب العاملية الثانية، فقد كان أورويل اشتراكياً دمُيقراطياً وعضواً في حزب العمال 
املستقلني البريطاني لسنوات وناقداً جلوزيف ستالني ومتشككاً في السياسات الستالينية النابعة 
من موسكو بعد جتربة له مع املفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في احلرب األهلية اإلسبانية، 
وهي جهاز الشرطة السرية والعلنية السوفيتي الذي مارس إرهاب الدولة والقمع السياسي في 
عهد ستالني.  وقد وصف أورويل في رسالة إلى إيفون دافيت رواية مزرعة احليوان بأنها مناهضة 
التي  السياسية واالجتماعية  التحذيري على احلركات  األدب  من  الرواية مثاالً  وتعد  لستالني.  
تطيح باحلكومات واملؤسسات الفاسدة وغير الدميقراطية إال أنها تؤول إلى الفساد والقهر هي 
ذاتها بسقوطها في مزالق السلطة فتستخدم أساليب عنيفة ودكتاتورية لالحتفاظ بها، وقد ضربت 
أمثلة واقعية من املستعمرات األفريقية السابقة مثل زمبابوي وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 
التي تولى عليها رؤساء محليون كانوا أكثر فساداً وطغياناً من املستعمرين األوربيني الذين كانوا 

قد طردوهم. 
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املراجع

أواًل - املراجع العربية:  
1- آل سعود، عبد العزيز بن سطام )1426ه� - 2005م(.  ات�خاذ القرار باملصلحة، الرياض، جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، اجلزء الثاني.
2- آل سعود، عبد العزيز بن سطام )1433ه�(.  سياسة عمر بن عبد العزيز في سّن األنظمة، مجلة 

اجلمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني عشر.
السياسة الشرعية:  حقيقته وما جترى  العزيز بن سطام )1435ه�(.  تعريف  3- آل سعود، عبد 
املناظرة فيه، مجلة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد التاسع عشر، جمادى اآلخرة/رمضان 

1435ه�.
4- األهدل، عبد الله قادري )1412ه�(.  املسئولية في اإلسالم:  كلكم راٍع ومسئول عن رعيته، الطبعة 

الثالثة.
5- ابن عابدين، محمد أمني بن عمر )1386ه�(.  رد احملتار على الدر املختار في شرح تنوير األبصار، 

مصر:  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده، الطبعة الثانية، جزء 4.
6- ابن عاشور، محمد الطاهر )1421ه�(.  مقاصد الشريعة اإلسالمية.  حتقيق، محمد الطاهر 

امليساوي، الطبعة الثانية، عمان:  دار النفائس.
القواعد  القاسم )1421ه� -2000م(.   أبي  بن  السالم  بن عبد  العزيز  السالم، عبد  ابن عبد   -7
الكبرى، املوسوم بقواعد األحكام في إصالح األنام، حتقيق:  نزيه حماد وعثمان ضميرية، الطبعة 

األولى، دمشق:  دار القلم.
8- ابن قيم اجلوزية، محمد بن أبي بكر )1407ه� -1987م(.  إعالم املوقعني عن رب العاملني، الطبعة 

األولى، بيروت:  املكتبة العصرية.
األشباه والنظائر، حتقيق:  محمد  إبراهيم )1406ه� -1986م(.   العابدين بن  ابن جنيم، زين   -9

مطيع احلافظ، الطبعة دون، دمشق:  دار الفكر.  
الكبرى في  السياسية  والوالية  ابن تيمية  شيخ اإلسالم  )1417ه�(.   املنعم  فؤاد عبد  أحمد،   -10

اإلسالم، الرياض:  دار الوطن، الطبعة األولى

11- أندرسون، جيمس )1999م(.  صنع السياسة العامة، ترجمة عامر الكبيسي، عمان، دار املسيرة، 
ط1.

القرن  في  واإلنسانية  العلمية  املنجزات  القرن:   حصاد  )2007م(.   وآخرون  حازم  ببالوي،   -12
العشرين، الطبعة األولى، العلوم اإلنسانية واالجتماعية املشرف العام فهمي جدعان، املؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.  
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