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 اجلريدة الرمسية )أم القرى(: اللسان الدستوري للمملكة العربية السعودية
 1د. إبراهيم حممد احلديثي

 سعود امللك جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية
 
 لص::امل

 القواعد كافة  فيها لُتنشر اختيارها مت دستورية كوسيلة  الرمسية اجلريدة على الضوء تسليط يف الدراسة هذه أمهية ترتكز
 أم جريدة نشأة الدراسة هذه وانقشت. فيها النشر عدم وكذلك الرمسية، اجلريدة يف للنشر القانوين واألثر. الدولة يف القانونية
  .سنة( 94) حوايل الدراسة هذه إجراء وقت عمرها وصل حيث فيها، النشر وأمهية وتطورها، القرى،

 استالم كيفية  وال اجلريدة، يف النشر طريقة حتدد الئحة وجود عدم :منها ؛وتوصيات نتائج عدة إىل الدراسة وتوصلت
 وأتخر اجلريدة، يف تنشر اليت والقرارات واللوائح لألنظمة فهرسة وجود عدم كذلك  القرى، أم يف تنشر اليت النظامية النصوص

 .مجعة يوم كل  األسبوع، يف مرة إال تصدر ال القرى أم جريدة ألن ؛القانونية القواعد من الكثري نشر
 

 .الكلمات املفتاحية: أم القرى، اجلريدة الرمسية، النشر، مكة املكرمة، األنظمة، القواعد العامة
 
 
 

                                                           

 أستاذ القانون اإلداري والدستوري املشارك، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة امللك سعود. -1
حممد احلديثي وكيل وزارة اإلعالم املساعد للتخطيط، ولألستاذ عبد هللا األمحدي املشرف العام  يتقدم الباحث ابلشكر اجلزيل لألستاذ عبدالرمحن

 على اجلريدة الرمسية، ملا قدماه من معلومات وتوجيهات تتعلق مبوضوع الدراسة.
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 متهيد
 ؛إحدى الوسائل الدستورية اليت تستخدمها الدولة لتخرب الكافة مبا اختذته من قواعد قانونية هتم املواطنني 2اجلريدة الرمسية

حيث جيب نشر كل  ؛بشكل مباشر، أو ختاطب فئة منهم. والنشر يف اجلريدة الرمسية من النظام العام كانت ختاطبهمسواًء  
ون هلا أثر قانوين، وال ميكن اكتمال شكل تلك القاعدة إال بعد نشرها يف قاعدة قانونية عامة وجمردة تصدر يف الدولة حىت يك

. والنشر يف (رئيس الدولة)حىت لو صادق عليها امللك  ،اجلريدة الرمسية. وبدون النشر تصبح ذات قيمة قانونية غري مكتملة
بل تصبح ملزمة، وترتتب آاثرها  ،القانونية اجلريدة الرمسية حجة على الكافة، يرتتب عليه عدم جواز االعتذار ابجلهل ابلقاعدة

 القانونية.
( من النظام األساسي 71الدساتري، وتؤكد ضرورة النشر فيه. وقد أكدت املادة ) عليها تنص صحيفةواجلريدة الرمسية 

يعين مبفهوم املخالفة األنظمة واملراسيم يف اجلريدة الرمسية، مما نشر على  - ( من نظام جملس الوزراء23للحكم، وكذلك املادة )
 .غري املنشوررافق النظام يعدم نشرها يرتتب عليه خلل دستوري  أن  

ملعرفة  ؛واجلريدة الرمسية كذلك ذاكرة تراثية قانونية وحقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وغريها، يتم الرجوع إليها
متمثلة يف أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو أمر كانت سواًء   ؛ونيةاتريخ القاعدة القانونية، وتفاصيلها، وتدرجها، وقوهتا القان

 سام، أو قرار من جملس الوزراء، أو قرار من جملس الشورى، أو قرار وزاري.
حتمل وهي تستخدمها الدول لتدوين قراراهتا اليت تصدرها مبناسبة ممارستها للحكم.  ،واجلريدة الرمسية وسيلة دستورية

فإن النشر يف اجلريدة يعترب مبثابة إعالن من  :والثاين لصاحل املواطنني. أما اجلانب األول ،لصاحل احلكومةاألول مهمني؛  نيجانب

                                                           

نسي"، يف العراق "الوقائع العراقية"، يف اجلريدة الدستورية يف الكويت "الكويت اليوم"، يف مصر "الوقائع املصرية"، يف تونس "الرائد التو  - 2
"اجلريدة  فلسطني "الوقائع الفلسطينية"، يف سوراي "اجلريدة الرمسية"، يف األردن "اجلريدة الرمسية"، يف البحرين "اجلريدة الرمسية"، يف املغرب

جلريدة الرمسية"، يف اإلمارات "اجلريدة الرمسية"، يف اليمن الرمسية"، يف موريتانيا "اجلريدة الرمسية"، يف عمان "اجلريدة الرمسية"، يف السودان "ا
 "اجلريدة الرمسية"، يف اجلزائر "اجلريدة الرمسية".
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تفرتض معرفة الناس ابلقواعد  ،احلكومة للجميع عن قراراهتا اليت تتضمن قواعد عامة وجمردة ليلتزمو هبا، فالنشر قرينة قانونية
تفرتض يف  ،ية غري واقعيةم  ك  ، فهي قرينة حُ حىت ولو مل يطلع الناس عليها فعاًل  ،يدة الرمسيةالقانونية اليت نشرهتا احلكومة يف اجلر 

أن عدم النشر يف اجلريدة  :الثايناجلانب وابلتايل ترفض جهلهم بعدم معرفتها، و  ،الناس معرفة القاعدة القانونية اليت صدرت
لتايل عدم صحة صدورها، حىت لو نشرت تلك القواعد يف مجيع وسائل نح القاعدة القانونية الصفة اإللزامية، وابميالرمسية ال 

يتمثل يف عدم تطبيق  ،للكافة حق دستوريفإن ولذا  ؛ليلتزم الناس هبا ؛اإلعالم، فاهلدف هنا هو أن تنشر يف اجلريدة الرمسية
 قواعد النظام الصادر عليهم إذا مل ينشر يف اجلريدة الرمسية. 

 أمهية البحث:
لذا  ؛قبل هذه الدراسة  -على األقل يف السعودية–أن ُُبث موضوع اجلريدة الرمسية  -الجتهاد الباحث اوفقً –مل يسبق 

لُتنشر فيها كافة القواعد القانونية  ؛اجلريدة الرمسية كأداة دستورية مت اختيارها :ترتكز أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على
اجلريدة الرمسية، وكذلك عدم النشر فيها. وستناقش هذه الدراسة دور )جريدة أم القرى(   واألثر القانوين للنشر يف ،يف الدولة

لُتنشر فيها كافة القواعد القانونية يف اململكة العربية السعودية، مستعرضة نشأهتا، واملقصود ابجلريدة أنشئت كوسيلة دستورية 
  شر فيها، وإجراءات النشر، ومصادر معلوماهتا، واجلهات املشرفة عليها.الرمسية، وأمهية النشر يف أم القرى، وأنواع املواد اليت تن

 مشكلة البحث:
رغم أمهية جريدة أم القرى الدستورية والقانونية، وأتثريها الكبري يف احلياة احلقوقية يف اململكة العربية السعودية منذ إنشاء 

كذلك مل   ،( سنة من مولدها78إلشارة إىل أهنا اجلريدة الرمسية إال بعد )فلم تتم ا ؛ابهتمام يليق مبكانتها ظإال أهنا مل حت ،الدولة
كذلك   ،اتنص األنظمة األساسية يف بداايت الدولة على وجوب النشر يف اجلريدة الرمسية رغم أنه يتم نشر األنظمة فيها عمليً 

ملعارك أدبية طاحنة بني األدابء مثلها مثل  جمااًل  مل يتم التعامل معها يف العقود األوىل من نشأهتا على أهنا جريدة رمسية، فكانت
كذلك أتخر االهتمام بتطويرها كجريدة رمسية من اجلهات احلكومية   ،اجلرائد األخرى اليت تصدر يف السعودية يف ذلك الوقت

رمسية يف وجدان كذلك مل يرتسخ معىن اجلريدة ال  ،الف نسخة فقطآإىل حد أنه ال يطبع من اجلريدة إال مخسة  ،ذات العالقة
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ولذا كان البد من تسليط الضوء على أمهية هذه اجلريدة، وبيان اآلاثر القانونية للنشر  ؛لندرة وجودها انظرً  ؛الناس يف اجملتمع
 وعدم النشر فيها، وتوضيح إجراءات النشر، وأنواع القواعد القانونية اليت تنشر يف جريدة أم القرى.

 :منهج البحث
املنهج االستقرائي، ابستخدام األسلوب الوصفي التحليلي، وذلك من خالل القراءة املوضوعية، يعتمد البحث على 

إىل استنتاجات  والتحليل املتعمق لنصوص األنظمة واللوائح املنشورة يف جريدة أم القرى ذات العالقة ابجلريدة الرمسية، وصواًل 
 دة أم القرى.ا يسهم يف حتليل اجلانب الدستوري جلريمموتوصيات حمددة، 

 موضوع البحث:  
تركز هذه الدراسة على ُبث ضرورة وجود اجلرائد الرمسية كوسيلة دستورية تعتمدها الدول لنشر األنظمة واللوائح والقواعد 

 وتناقش دستورية )أم القرى( اجلريدة الرمسية للمملكة العربية السعودية، وأن النشر فيها من النظام العام، وتبحث ،القانونية
األثر القانوين لعدم النشر يف اجلريدة الرمسية، وتناقش الفرق بني اجلريدة الرمسية واجلريدة غري الرمسية، وتستعرض الدراسة الذاكرة 

النظام األساسي للحكم، ونظام جملس الوزراء، ونظام إىل الدستورية، والقانونية، والتارخيية جلريدة )أم القرى(، مستندة 
 وقرارات جملس الوزراء املنظمة للنشر يف اجلريدة الرمسية.املطبوعات والنشر، 

 وستقدم هذه الدراسة صورة حتليلية خمتصرة للجريدة الرمسية أم القرى يف ثالثة مباحث:
 .املبحث األول: نشأة جريدة أم القرى

 .املبحث الثاين: القواعد القانونية اليت تنشر يف اجلريدة الرمسية
 .النشر يف اجلريدة الرمسيةاملبحث الثالث: أمهية 

 .النتائج والتوصيات
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 جريدة أم القرىوتطور املبحث األول: نشأة 
 على واحتضنت ،افشيئً  اشيئً  تطورها فرصدت ،األوىل بداايهتا بواكري منذ معها نشأت دولة، سرية القرى أم جريدةترسم 

 وعاصرت املباركة، الدولة هذه لبداية األوىل األايم من احلكومة أصدرهتا اليت القانونية والقواعد والقرارات األنظمة كل  صفحاهتا
 ؛نفسها الدولة عمر عمرها بلغ أن إىل بيوم ايومً  والنشوء التطور مسرية ابلتايل ورمست ذلك، ورصدت امسها، وتغيري وحدهتا،

 القواعد كل  ذاكرهتا يف نُ خُتَز   واستمرت عبدالعزيز، امللك سلطان يف املكرمة مكة دخول من أايم سبعة بعد اجلريدة ولدت إذ
  .هذا يومنا حىت صدرت اليت القانونية

األول نشأة جريدة أم القرى،  املطلبإىل مطلبني؛ يستعرض  املبحثم هذا س  قا ألمهية نشأة أم القرى وتطورها، فسيُ ونظرً 
 الثاين تطورها.  املطلبويبحث 

 .األول: نشأة جريدة أم القرى املطلب
حيث أمر  ؛إنشاء صحيفة أم القرى نشأة الدولة السعودية منذ بداايهتا األوىل، بل قبل أن يكتمل عقد الدولةواكب 

بل إهنا  ،لتكون هي اللسان الرمسي للدولة الفتية ؛بسبعة أايم إبنشاء الصحيفة 4بعد دخوله مكة املكرمة 3السلطان عبدالعزيز
  5عبدالعزيز.نشأت قبل دخول مدينة جدة حتت سلطان السلطان 

                                                           

: انظرهـ ُعقد مؤمتر يف الرايض حضره علماء البالد وأعياهنا، وتقرر فيه أن يكون لقب حاكمهم "سلطان جند وملحقاهتا".  1339يف عام  - 3
يناير  8هـ املوافق  1345مجادى الثانية  22. ويف 307هـ، ص  1419، اتريخ اململكة العربية السعودية، اجلزء الثاين، العثيمني، عبدهللا الصاحل

غري لقب  1927يناير  19هـ  1345رجب  25على احلجاز، وأصبح امسه ملك احلجاز وسلطان جند وملحقاهتا. ويف  اانتخب ملكً  1926
صدر مرسوم ملكي وحدت  1932سبتمرب  22هـ  1351مجادى األوىل  21از وجند وملحقاهتا، ويف السلطان مبلك، وأصبح امسه ملك احلج

هـ، ص  1421: محزة، فؤاد، قلب جزيرة العرب، انظربه أجزاء اململكة احلجازية واململكة النجدية وأصبح لقبه ملك اململكة العربية السعودية. 
367. 

 .1924ديسمرب  4هـ املوافق  1343 السابع من مجادى األول دخل السلطان عبدالعزيز مكة املكرمة يف - 4
 .1925ديسمرب  17هـ املوافق  1344مجادى األوىل  8دخلت جدة يف سلطان السلطان عبدالعزيز يف  - 5
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اليت وقعت يف الدولة منذ بواكري واملهمة، وقد جعلت النشأة املبكرة ألم القرى منها ذاكرة حية لألحداث الكبرية 
حيفظ الوقائع املتتالية اليت مرت  ، ومسرية وطنية، وديواانً حافاًل  ، وذاكرة اترخيية، وسجاًل امهمً  الذا أصبحت مرجعً  ؛أتسيسها

 ،والثقافية ،ا مل تقتصر يف بداايهتا على إيراد األخبار الرمسية فقط، بل كانت تستوعب احلركة الفكريةهبا الدولة، خاصة أهن
على خمتلف اهتماماهتم ابلكتابة يف  ابُ س الكت  افَ نَ منذ نشأت الدولة، بل تَـ  ،واالقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،واألدبية

وهلذا يرجع إليها كل ابحث يرغب يف الكتابة عن البداايت األوىل يف اجملال  ؛اجلريدة، واستمرت كذلك أكثر من أربعة عقود
   6املتخصص فيه.

ختص مكة املكرمة أو املناطق التابعة كانت أبول، سواًء   وتنشرها أواًل  ،كانت أم القرى هتتم أبخبار السلطان عبدالعزيز
هر احلياة االجتماعية والثقافية، واالقتصادية لكل املدن لسلطنة جند ومملكة احلجاز، وكانت كذلك تعكس يف نفس الوقت مظا

 التابعة للسلطان عبدالعزيز. 
َنا إ َلي َك قـُر آاًن َعَرب يًّا ل  ُتنذ َر أُم  ال ُقَرىَٰ َوَمن  َحو هلََ جَ تـُو    ل َك أَو َحيـ  وتضمن العدد  7ا(.ت صفحتها األوىل ابآلية الكرمية: )وََكذََٰ
الستقبال السلطان  اتفصيليً  ا، ووصفً اسلطانيً  اافتتاحية، وبالغً  :الذي نشر يف أربع صفحات -على سبيل املثال-األول 

عن )وصول  امن الصفحة الثالثة، مث خربً  ااستغرقت كل الصفحة الثانية وعمودً و  ،عبدالعزيز لزوار احلرم بعنوان )حفلة العلماء(
يف الصفحة الثالثة بعنوان )حوادث حملية( عن بعض الوفود اليت وفدت على السلطان  ام القرى(، وعمودً أعظمة السلطان إىل 

عبدالعزيز، ويف الصفحة الرابعة واألخرية نشرت بعض اإلعالانت احلكومية، ورسائل إىل أهل جدة )اليت مل تكن دخلت حتت 
 القانونية الرمسية نشأت بعد ذلك.ألن املؤسسات  ؛نشر فيها أي قاعدة قانونيةتسلطان السلطان عبدالعزيز(، ومل 

                                                           

نسيب، د. حممد أزرقي، تطور القانون الدستوري السعودي، منشورات مركز ُبوث كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود،  :انظرللمزيد  - 6
 .149، ص 1428

 .136هـ، ص  1391الشامخ، د. حممد عبدالرمحن، الصحافة يف احلجاز، دار األمانة للنشر، الطبعة األوىل  - 7



  4239 
   جملة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4285 -4233(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، اجمللد)
 

السعودية العربية للمملكة الدستوري اللسان(: القرى أم) الرمسية اجلريدة  

وقد حددت افتتاحيات اجلريدة اليت تصدر يف بداية كل سنة جديدة بعض أهدافها؛ حيث ورد يف السنة األوىل يف مقال 
 )عونك اللهم( ما يلي: وقد أصدران هذه اجلريدة لتكون: 

 ليعرف الناس حقيقة هذا األمر. ؛ظهر ما عند القومفت ،واسطة للتفاهم بني العامل اإلسالمي وهذه الفئة من العرب واملسلمني  .1
خطتنا ملناصرتنا،  ب  حَ لنشر ما من شأنه أن يُبص ر الناس فيما يصلح أمرهم يف الدنيا واآلخرة، وأن ندعو مجيع من أَ   .2

 8ونطلب من مجيع من يرى يف أمران ما أيخذه علينا أن يكتب لنا مبا يرى.
تضمنت  -هـ 1344مجادى األوىل سنة  18يف السنة الثانية، وصدر يوم اجلمعة وهو أول عدد -( 49ويف العدد رقم )

وهو "أن الغاية اليت ترمي إليها يف خدمة العرب هو مجع كلمة العرب على  ؛يضاف إىل اهلدفني السابقني ،ااثلثً  ااالفتتاحية هدفً 
 .9ليه وسلم"نبينا حممد صلى هللا ع ؛العرب والعجم األساس الذي وضعه للناس كافة سيدُ 

ُبيث تنشر كل ما يتضمن قواعد قانونية، أو  ؛لم تشر إىل مهام أم القرى كجريدة رمسيةفويالحظ أن أهداف اجلريدة كانت عامة، 
 أبول يف أم القرى.  رغم أن هذه األمور تنشر أواًل وذلك التعيينات الرمسية، وما يصدر عن امللك من أوامر ومراسيم ملكية أو سامية، 

وكان صدور جريدة أم القرى بعد فرتة وجيزة من دخول السلطان عبدالعزيز املدينة املقدسة يعترب أول أشكال اإلعالم 
    10حيث مل يكن لدى سلطنة جند من قبل أية وسيلة إعالمية مقروءة أو مسموعة حديثة. ؛احلديث الذي أتخذ هبا الدولة

 29من أنه مل يظهر امسه كمسؤول إال يف العدد الثالث املؤرخ يف على الرغم  12لرائستها 11ومت اختيار يوسف ايسني
ووضع امسه يف أعلى الصفحة األوىل، مث نُقل إىل الصفحة األخرية  م،1924ديسمرب  26املوافق ،هـ1343مجادي األوىل 

                                                           

 هـ. 1343مجادى األوىل  25ألوىل، ، السنة ا1م القرى العدد رقم أ - 8
 هـ. 1344مجادى األوىل  18، السنة الثانية، 49م القرى العدد رقم أ  -9

، الشبيلي، د. عبدالرمحن بن صاحل، الرايض العاصمة والبداايت املبكرة لوسائل اإلعالم واالتصال، ُبث نشر يف جملة الدارة، العدد الثاين - 10
 .91عدد خاص بعنوان الرايض: دراسات يف التاريخ والتطور(، ص هـ، ) 1425السنة الثالثون، 

 .( ولد يف الالذقية سوراي - 1315يوسف ايسني ) - 11
 .45، ص 2018العسرج، نورة مشعل، يوسف ايسني ودوره مع امللك عبدالعزيز، جداول للنشر، الطبعة األوىل  -  12
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والعديد من  ،ويالحظ على فرتة رائسة يوسف ايسني للصحيفة أهنا متيزت ابملقاالت السياسية والدينية والرحالت .منها
أنه كان يصدر مالحق حتتوي على بعض األخبار  :اآلليات اليت انتهجها يوسف ايسني يف إدارته لصحيفة أم القرى، ومنها

كذلك جند أن   ،يل األحداث السياسية وحتليلها فيما يواكب مصلحة الدولةإضافة إىل تفص ،السياسية زايدة يف التوضيح والدقة
  13املراسيم واألوامر امللكية تنشر بصيغة بالغ حكومي.

إال أبمر مباشر من  اجريدة أم القرى يف بداايهتا كانت يف كل األحوال ال تنشر بالغً  وذكر األستاذ قاسم الرويس أن
أو طلب من جهات حكومية أخرى يف حاالت اندرة، وعادة ما يشار إىل هذه األوامر يف  ،يف الغالب األعم ،أو انئبه ،امللك

مثل: )وزعنا أبمر سلطاين، جاءان من القيادة العليا، أََمَر عظمت السلطان، جاءان من جاللة  ،مطلع البالغ بصيغ متعددة
مللك، وردان من حكومتنا، جاءان من صاحب السمو امللك، تلقينا من ديوان انئب جاللة امللك، وردان من مقام انئب جاللة ا

  ؛على الرغم من وجود بعض اإلشارات إىل جهات أخرى طلبت نشر بالغات ختصها ،(اامللكي انئب جاللة امللك، تبلغن
 14وغريمها. ،أو دائرة الرسوم ،كإدارة الصحة

كلف بعد ذلك برائسة و ليوسف ايسني يف اإلشراف على جريدة أم القرى وحتريرها،  معاوانً  15وعمل رشدي ملحس
اليت نفخت  ،جددةتمتيزت خالهلا اجلريدة بنشر البحوث التارخيية القوية وامل .هـ1349هـ إىل سنة 1347واستمر من  ،اجلريدة

 16نشر من هذه البحوث. فيها روح العروبة وروح اإلسالم، وكان هلا النصيب األكرب يف معظم ما
                                                           

مشار إليه يف العسرج، نورة مشعل،  .1هـ(: 1343)مجادي األوىل  3ع ،29املدير املسؤول يوسف ايسني )صحيفة أم القرى، س - 13
 .45، ص 2018يوسف ايسني ودوره مع امللك عبدالعزيز، جداول للنشر، الطبعة األوىل 

 .19مطبعة جداول، صالرويس، قاسم بن خلف، من مصادر التاريخ السعودي احلديث البالغات الرمسية املنشورة يف جريدة أم القرى، اجلزء األول  - 14
بعد دعوة تلقاها من الشيخ يوسف  -رمحه هللا-رشدي صاحل ملحس، أديب فلسطيين، توجه إىل السعودية للعمل مع امللك عبدالعزيز  - 15

ية يف لشعبة السياس اايسني، الذي رشحه ليعمل يف جريدة أم القرى، مث أصبح اثين رئيس حترير هلا بعد أن انتقل يوسف ايسني للعمل رئيسً 
م. 1959 /هـ 1378م، مث انتقل للعمل يف الشعبة السياسية حىت وفاته عام 1930-1928هـ/1349-1347جملس الوزراء، خالل الفرتة 

 .303-281هـ، ص 1419، 24، س 4-3: جنيد، حيىي بن حممود، رشدي صاحل ملحس، جملة الدارة، ع انظر
 م.2011، 1الرايض، بريوت: دار جداول للنشر والتوزيع، ط.الرويس، قاسم بن خلف، رشدي ملحس من انبلس إىل  - 16
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ولكن هذه الصبغة أخذت تقل يف أوائل العقد الرابع  ،وكانت الصبغة الرمسية جلريدة )أم القرى( واضحة يف سنواهتا األوىل
كما لو    -والسيما حني توىل حممد سعيد عبد املقصود اإلشراف على حتريرها-وبدت أم القرى حينئذ  .من القرن العشرين

 ،اليت كان يكتبها حمرروها ،ذلك ألن صفحاهتا قد حفلت ابملقاالت األدبية والتارخيية واالجتماعية ؛يةكانت جريدة غري رمس
بل كل ما فيها  ،ولكن الصحيفة تفتقر إىل الرأي، فليس يف اجلريدة منذ إنشائها صفحات للرأي 17وبعض األدابء البارزين.

 18أخبار وحسب.
املوافق  ،هـ 1351 – 1343مها: انفرادها ابلصدور األول طوال األعوام املمتدة من  ،انفردت أم القرى بفرتتني مهمتني

م، وهو العام الذي صدرت فيه الصحيفة اليت تلتها، وانفرادها كذلك ابلصدور أثناء سنوات احلرب الثانية 1924-1932
 19مصدر األخبار الوحيد. وانفرادها هباتني الفقرتني جعلها .اليت توقفت فيها مجيع الصحف احمللية األخرى

كانت أم القرى تطبع يف املطبعة احلكومية، وكانت تصدر يف أول أمرها يف أربع صفحات، ولكن عدد صفحاهتا قد 
 ،20صفحة 72و 64بني  اصفحات، ويرتاوح عدد صفحاهتا حاليً  هـ(، فصدرت يف مثاين 1355م )1936تضاعف يف عام 

، اأنيقً  امن املوضوعات، وقد بوبت حينئذ تبويبً  اكبريً   الصحفي، وأن تعاجل قدرً وقد مكنها ذلك من أن تتوسع يف جماهلا ا
وخصتها بعدة صفحات، فهذه صفحة لألخبار الداخلية، وأخرى لألخبار الشرقية، واثلثة لألخبار العامة،  ،واهتمت ابألخبار

 21وخصتها أبكثر من صفحة من صفحاهتا. ،واهتمت كذلك ابملقاالت األدبية

                                                           

 .136الشامخ، د. حممد عبدالرمحن، الصحافة يف احلجاز، مرجع سابق، ص  - 17
 -هـ1426من ذي القعدة  12األربعاء ، 13687العسكر، د. عبدهللا إبراهيم، األمهية التارخيية جلريدة أم القرى، جريدة الرايض، العدد  - 18
 م.2005 ديسمرب14
 .251هـ، دار الوطن للنشر، ص  1351- 1333الشهيل، عبدهللا بن حممد، فرتة أتسيس الدولة السعودية  - 19
 موقع جريدة أم القرى على اإلنرتنت:  - 20

https:/www.uqn.gov.sa/articles/1437743896350492200/ 
 .136هـ، ص  1391للنشر، الطبعة األوىل الشامخ، د. حممد عبدالرمحن، الصحافة يف احلجاز، دار األمانة  - 21
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 .الصحيفة هلا كلمتها الرمسية اليت تتعقب فيها أهم األحداث، وحتدد من خالهلا موقف الدولة من تلك األحداثوكانت 
حملية كانت أو خارجية،  -أو االجتماعية  ،أو االقتصادية ،ويف الغالب كانت االفتتاحية تتضمن بعض املشكالت السياسية

حيات العشرين سنة األوىل للصحيفة تعيد فيها الصحيفة اإلشارة إىل وقد الحظ الباحث أنه خالل افتتا 22مما يهم البالد.
 أهدافها، واهتماماهتا، وإبراز التطورات املتسارعة اليت متر هبا الدولة، ومل تشر أهنا اجلريدة الرمسية رغم أهنا كذلك.

وشكلها العام، إال أن قيمتها التارخيية  ،من حيث إخراجها ؛ومتيزت صحيفة أم القرى ابلبساطة اليت غلبت عليها
 24أعطتها مكانة خاصة لدى الباحثني. 23والسياسية واألدبية واالجتماعية واالقتصادية

، وكرست هويتها يف أهنا الصحيفة الرمسية للدولة، فأصبحت تنشر كل ما يتعلق بسياسة ااستمرت الصحيفة يف الصدور أسبوعيً 
وحنو ذلك، مث دخلت فيها بعد ذلك املقاالت  ،ب امللك عبدالعزيزطَ اخلارج، واللوائح واألنظمة واملراسيم، وخُ الدولة واجتاهاهتا يف الداخل و 

، مبا كانت تضمه من اختالفات ومعارك أدبية ،األدبية والنقدية واإلنتاج األديب، وأسهمت بدور كبري يف احلراك األديب والثقايف آنذاك
اقتصرت الصحيفة على بعض األخبار احمللية  ،ونشأت أزمة الورق ،دولة. وملا قامت احلرب العاملية الثانيةمع أهنا الصحيفة الرمسية لل وذلك

وأصبحت تنشر األخبار  ،مث عادت بعد ذلك إىل كوهنا صحيفة شاملة هتتم ابألخبار واملقاالت ،وبعض اإلعالانت احلكومية ،والدولية
وأخبار جملس الوزراء، واالتفاقيات الدولية، وأخبار إمارات املناطق، والوزارات،  ،وامليزانية العامة ،كيةالرمسية واألوامر والبياانت واملراسيم املل

 25م.والسفراء، وأخبار املبتعثني، إىل جانب املناقصات واملزايدات احلكومية، ومنح اجلنسية، واملقاطعة العربية إلسرائيل، وأخبار كرة القد

                                                           

 .15هـ، ص  1420الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى، القسم األول، اجلزء األول،  - 22
صفر  15ذكر األستاذ حسني ابفقيه رئيس حترير جريدة أم القرى السابق جلريدة الرايض، يف املقابلة اليت نشرت معه يف يوم االثنني  - 23

مع دارة امللك عبدالعزيز من أجل معاجلة حمفوظات  اأن وزارة الثقافة واإلعالم تعاقدت مؤخرً  15904العدد  -م 2012 يناير 9 -هـ  1433
 .ا، وحتويلها إىل أفالم "ميكروفلم"، ومعاجلة بعض الواثئق كيمائيً اعامً  90اجلريدة اليت متتد ألكثر من 

 .17هـ، ص  1420جلزء األول، الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى، القسم األول، ا - 24
مارس  10 -هـ 1431ربيع األول  24الصيين، د. عثمان حممود، صحيفة أم القرى واألجنحة املتكسرة، جريدة الرايض، األربعاء  -  25

 .15234العدد  -م 2010
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 .الثاين: تطور جريدة أم القرى املطلب
فكانت يف السنوات األوىل تقتصر على  ؛مرت جريدة أم القرى أبدوار كثرية يف حتريرها وإخراجها وسياستها وتنويع أبواهبا

 ،وتعيينات، وافتتاحياهتا كانت تعرب عن سياسة الدولة ،وإعالانت ،ومعاهدات ،من مراسيم ؛نشر األعمال الرمسية للدولة
بنشر األخبار العاملية واألخبار احمللية، مث اهتمت ابلنواحي األدبية  اجزئيً  امع اهتمامها اهتمامً  ،تها للمشاكل السياسيةومعاجل

مع التوسع يف نشر األخبار اخلارجية والداخلية، وهلا نشاط ملحوظ يف اإلخراج والتوضيب وتنويع  ،واالجتماعية والنقدية
 26وتنسيقا يدل على مبلغ العناية يف اإلخراج والتوضيب. اأبواب اجلريدة. وقد رتبت وبوبت صفحاهتا تبويبً 

مث أصبحت تصدر على  ،48 × 68فأول صدورها كانت على حجم  ؛صدرت أم القرى على أحجام خمتلفة من الورق
صفحات من احلجم الصغري، وعندما اندلعت  8ويف  ،صفحات من احلجم الكبري 4وكانت تصدر يف  ،28× 42مقاس 

صدرت أم القرى يف  ؛وتعذر على بعض الصحف العثور على الورق ،وقل وجود الورق يف اململكة ،احلرب العاملية الثانية
 18املوافق  ،هـ1360مجادي الثانية  24غ الرمسي الصادر من قلم املطبوعات بتاريخ وكان ذلك مبوجب البال ،صفحتني فقط

بنصف أي  ؛ جيب أن تصدر يف صفحتني فقطيتال ،م بتوقيف مجيع الصحف يف اململكة ما عدا أم القرى1941يوليو 
تصرت أم القرى على نشر لعدم وجود الورق وتعذر وصوله. واق اوذلك نظرً  ؛صفحات 4كانت وقتئذ تصدر يف فقد   ،حجمها

كانت أم   هـ1365إىل عام  1360من األخبار احمللية واخلارجية. ومن عام  اواإلعالانت احلكومية، وشيئً  ،البالغات الرمسية
القرى هي اجلريدة الوحيدة اليت تصدر يف اململكة. وبعد انفراج أزمة الورق عادت للصدور يف أربع صفحات على مقاس 

72×55.27 
"مل تكن مواد اجلريدة ختضع ملنهج معني يف الرتتيب  :الدكتور منصور احلازمي حمتوى جريدة أم القرى فقالوقد وصف 

ما ختصص لالفتتاحيات، وقد تنشر فيها القرارات والبالغات الرمسية، وظهر فيها  اغري أن الصفحة األوىل غالبً  ،والتبويب

                                                           

 .115حافظ، عثمان، مرجع سابق، ص  - 26
 .121- 120حافظ، عثمان، مرجع سابق، ص  - 27
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تنشر يف املكان املخصص لالفتتاحيات يف الصفحة األوىل مواد أخرى ليس  وميثاق اجلامعة العربية، وقد ،ميثاق األمم املتحدة
أو  ،أو األدب ،كبعض قصائد املديح واملناسبات، وبعض البحوث املسلسلة، واملقاالت يف الدين  ؛هلا صفة رمسية أو إدارية

صص هلا بعض ختبل  ،الصفحة األوىل أو غري ذلك، أما األخبار احمللية والعاملية فال تنشر عادة يف ،أو االجتماع ،القانون
اليت استأثرت  ،كالصفحة السادسة  ؛الصفحات الداخلية.. ورمبا أفردت بعض الصفحات الداخلية لعدد من األبواب الثقافية

نتاجه حتت عنوان إ ايف فرتة من الفرتات ابألدب واالجتماع. ورمبا خصصت بعض أعمدة أم القرى لكاتب معني ينشر فيه
ود الذي كان ينشر فيه )أبو صفوان( )هاشم زواوي( خواطره عن الصيف، وكعمود الدكتور حسين الطاهر )صور كالعم  ؛اثبت

من حياتنا(.. كما يالحظ أن هذه األعمدة أو املقاالت ذوات العنوان الواحد الثابت ليست ابلضرورة مستقرة يف صفحة 
   28أو تتعدد أماكنها يف الصفحة الواحدة". ،صفحة إىل أخرىما تنتقل من  اأو زاوية خاصة من اجلريدة، بل كثريً  ،معينة

من  ،وابإلضافة إىل األمهية التارخيية هلذه اجلريدة العريقة، فقد وجد الدكتور احلازمي أن هناك بعض املميزات اخلاصة هبا
 أمهها: 

هبا مجيع اللوائح  تخلارج، وقد نشر : أهنا الصحيفة الرمسية للدولة اليت تعرب عن سياستها واجتاهاهتا يف الداخل واأواًل 
هبا بعض اخلطب اليت ألقاها جاللة املغفور له امللك  تواألنظمة واملراسيم اليت تنظم مرافق البالد ومصاحلها العامة، كما نشر 

ال يستغين عنها  ،عبد العزيز آل سعود إثر دخوله مكة املكرمة، وبعض مراسالته إىل الزعماء العرب، ومجيعها واثئق مهمة
 املؤرخ أو الباحث. 

: أهنا عنيت ابلنواحي العملية التطبيقية اليت هتدف إىل البناء واالصالح الداخلي، وال سيما اإلصالح الديين، ااثنيً 
إن صحيفة أم القرى هي جريدة اجلماعة  :واإلصالح االجتماعي، واإلصالح يف ميدان الرتبية والتعليم. ومن مث نستطيع القول

                                                           

يف  م، الرايض. مشار إليه2003هـ، 1424، 2احلازمي، أ.د. منصور إبراهيم احلازمي، معجم املصادر الصحفية ـ صحيفة أم القرى، ط - 28
خوجه، حممد سعيد عبد املقصود، كتاب االثنينية، صفحة يف اتريخ الوطن، صحيفة أم القرى. منشور يف 

http:/alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=16867&toc_brother=-1 
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الذي ينسجم مع تقاليد البالد ومصاحلها العامة أكثر من اهتمامها  ،جيايب السويوهي هتتم ابلتفكري اإل ،ال جريدة الفرد
 ابملواقف السلبية أو للمواقف الذاتية اليت قد تشذ عن الُعرف العام. 

من  اذا ينسجم مع ما ذكرانه سابقً : أهنا اهتمت مبا يطلق عليه األدب الرمسي أكثر من اهتمامها ابألدب اخلاص، وهااثلثً 
هو األدب الذي يعىن ابألمة ممثلة يف زعمائها ورجاالهتا  -هبذا املفهوم-فاألدب الرمسي  ؛أهنا جريدة اجلماعة ال جريدة الفرد

لذا فقد  ؛املصلحني، يف حني أن األدب اخلاص ينصب يف الغالب على توضيح مشاكل الفرد ومواقفه من احلياة والناس
   29ظت لنا أم القرى بشعر املديح واملناسبات.احتف

ومقابالت هي من  اوأخبارً  االزمة هلا سنوات طويلة، وهي أهنا نشرت قصصً مانفردت جريدة أم القرى بصفة ظلت 
لم يسبق لتلك األخبار أو القصص أن وجدت طريقها للنشر. وابلتايل تُعترب جريدة أم القرى أول ف ،صميم التاريخ الشفاهي

كذلك عمدت جريدة أم القرى إىل نشر ملخصات   ،أو الرواايت الشفاهية ،عة سعودية تعمد إىل تدوين التاريخ الشفاهيمطبو 
لتاريخ امللك عبدالعزيز أو  اإن اجلريدة تقدم مصدرً  :لكل املقابالت الصحفية اليت متت مع امللك عبدالعزيز، وهبذا ميكن القول

ما يتوفر يف مطبوعة سعودية أو عربية أخرى. ودأبت جريدة أم القرى على نشر ديث قل  سريته الذاتية، أو اتريخ اململكة احل
وشيء من ترامجهم واتريخ وفياهتم، وهذا األمر مبثابة توثيق دقيق لسري بعض األعالم الذين ال جند  ،أخبار األعالم يف اململكة

 30يف مطبوعة سعودية أو غري سعودية أخرى. اهلم ذكرً 
اهتمام جريدة أم القرى منذ العدد الثاين بنشر تقومي األسبوع، وكانت تصفه جبدول التوقيت يف بلد هللا احلرام لوحظ قد و 

يظهر فيه الشهر  ،وهو تقومي لألسبوع ،هـ(1355الطائف للشيخ خليفة بن محد النبهاين )ت  -جدة -ابعتبار عرض مكة
وقد استمر نشر هذا  ،الفجر، والظهر، والعصر، ووقت اإلشراقفرجني، ووقت أذان الشمسي، والشهر القمري، والشهر اإل

                                                           

م، الرايض. مشار إليه يف 2003هـ، ـ 1424، 2احلازمي، أ.د. منصور إبراهيم احلازمي، معجم املصادر الصحفية ـ صحيفة أم القرى، ط - 29
خوجه، حممد سعيد عبد املقصود، كتاب االثنينية، صفحة يف اتريخ الوطن، صحيفة أم القرى. منشور يف 

http:/alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=16867&toc_brother=-1 
 العسكر، د. عبدهللا إبراهيم، األمهية التارخيية جلريدة أم القرى، مرجع سابق. = 30
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وقد استمر نشر هذا  ،هـ 1345ذو احلجة  2هـ(، مث ظهر على صفحاهتا ابتداء من  1345-1343التقومي خالل الفرتة )
  31يف ترويسة اجلريدة مدة طويلة. اوظل التقومي اثبتً   .هـ 1347مجادى الثانية  11التقومي إىل 

هـ، هدفت إىل الكشف عن مستوى اللغة اليت تصاغ هبا صحيفة أم القرى،  1427ت دراسة نشرت يف عام وقد "أشار 
أن اللغة املستخدمة يف حترير الصحيفة لغة فصحى، وهي لغة دين وعقيدة، ظهر ذلك يف إىل وحتديد السمات اللغوية فيها 

"لغة  اوهي أيضً  32ن، واحلج، والبيت احلرام".آ الشريفني، والقر من األلفاظ اإلسالمية كلفظ اجلاللة، واحلرمني ااستعماهلا كثريً 
واالقتصادي، وهي  ،واالجتماعي ،والثقايف ،كاجملال السياسي  ؛يشيع فيها استخدام املشتقات، ليشمل جماالت احلياة مجيعها

ب بعضها وتُرك بعضها لغة جتاوزت حدود اجلنسية اللغوية، فوسعت من املصطلحات اليت جاءهتا من اللغات األخرى، ُعر   
اآلخر، وهي لغة حاملة لثقافات جمتمعها، تتسم برباعتها يف التعبري عما مير به العامل من أحداث متنوعة، مجعت بني تراكيب 

وهي لغة متطورة، ختتلف اليوم  .لتعكس مسة لغة الصحيفة يف سرد الرتاكيب املتوالية داخل اجلملة الواحدة ؛تداخلت تداخاًل 
 .33ت عليه إابن نشأهتا، وأضحت متيل إىل الفقرات القصرية، واأللفاظ املألوفة، واصطناع الرتاكيب اليت أيلفها القراء"عما كان

الحظ الباحث أن جريدة أم القرى مل تكن ختتلف حىت السنة التاسعة عشرة عن غريها من اجلرائد الصادرة يف اململكة يف وقد 
نونية واألخبار الرمسية، فقد كانت تنشر املقاالت واإلعالانت، واألخبار العامة الرمسية، إال يف نشر القواعد القا ،ذلك الوقت

وتعازي. والحظ كذلك يف السنة  ،وخواطر ،وقصة قصرية ،ونثر ،من شعر ؛واألخبار اخلاصة للناس العاديني، ومجيع أنواع األدب
زيلت، بدون توضيح أن يريدة فوق اسم أم القرى، ويف السنة العشر الثامنة عشرة وجود كتابة )مكة املكرمة( بني قوسني يف أعلى اجل

ن إىل الثالثني موجود يف صدر اجلريدة فوق اسم أم القرى عبارة كبرية بني يألسباب كتابتها أو إزالتها. ويف السنة السادسة والعشر 

                                                           

أكتوبر  22 -هـ )أم القرى(  1437حمرم  9، جريدة الرايض، اخلميس 2/2الرويس، قاسم، حكاية التقومي من اخلالوي إىل أم القرى -  31
 .                     17286العدد  -م 2015

 1373 -1343مسبس، د. أمرية زبري رفاعي، السمات اللغوية يف صحيفة أم القرى يف ضوء إسهامها اإلعالمي واإلداري يف الفرتتني ) - 32
 .363ص  ،ـه 1427، ذو احلجة 39، ع 18هـ(، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا، ج  1423 – 1402هـ/ 
 .364مسبس، د. أمرية زبري رفاعي، مرجع سابق، ص  - 33
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مجلة )قيمة النسخة من هذه اجلريدة قرش واحد دارج(. ويعزو الباحث ذلك إىل عدم وجود الئحة أو تنظيم داخلي حيدد  ،قوسني
ولذا جيد الباحث تغريات  ؛ليضع من التعليمات ما يشاء ؛طريقة العمل والنشر يف اجلريدة، فاألمر مرتوك لتعليمات رئيس التحرير

ال أهنا كانت إعالميني أن جريدة أم القرى ال ختضع ملنهج معني يف الرتتيب والتبويب، نقاد واإلمستمرة يف اجلريدة. ويرى عدد من ال
، فتارة تتميز ابملقاالت السياسية، واترة ابملقاالت الدينية والرحالت، واترة تتميز ابلبحوث التارخيية، اتتبع ميول رئيس حتريرها دائمً 

تناول األدب والتاريخ، أو تنتقد بعض العيوب االجتماعية وطرق التعليم البالية. جريدة أم تتميز ابملقاالت والبحوث اليت ت وأحياانً 
فعلى خالف ما تنتهجه بقية الصحف من حرصها  ؛وإمنا بدت خمتلفة حىت يف إعالانهتا ،القرى مل تكن خمتلفة يف ذلك وحسب

سقاطها، وطرح املشاريع إكمنح اجلنسية أو   ؛احلكومية فقطتبقى أم القرى تضم بني صفحاهتا اإلعالانت  ،على اإلعالانت التجارية
 34عالن عن مزايدة ما.واإل ،واملناقصات احلكومية، واستئجار بعض املباين

وألنه عمل بعد ذلك يف الشعبة السياسية أصبحت الشعبة  ؛-رمحه هللا-أول رئيس حترير ألم القرى كان يوسف ايسني 
حلاق رائسة حترير اجلريدة أصدر النائب العام أمره إب ،هـ 1359هي املشرفة على صدور الصحيفة، ويف ربيع األول من عام 

على اجلريدة، وما زال ، مث تولت بعد ذلك املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر اإلشراف وحتريرايً  بديوان مسوه إدارايً 
 35اإلشراف عليها إىل يومنا هذا لوزارة الثقافة واإلعالم.

سواء يف النظام اإلداري  ؛حيث ابتت تعمل ضمن بيئة رقمية اتم ة ؛وتشهد جريدة أم القرى يف وقتها الراهن هنضة شاملة
ستخدام نظام االتصاالت اإلدارية ضمن النطاق وذلك بتفعيل النظام الرقمي يف دورة املعامالت الرمسية اب ،أو العمل التحريري

 36الذي اعتمد من وزارة املالية. ،ق برانمج سدادف  إضافة إىل التعامالت املالية وَ  ،الرقمي لوزارة الثقافة واإلعالم

                                                           

ا، عبد القادر حممد، مقال نشر يف جريدة الشرق األوسط، األحـد عامً  80الصحيفة الرمسية للدولة السعودية ألكثر من «: أم القرى» - 34
 .9910العدد  م،2006يناير  15 /هـ 1426ذو احلجـة  14
 .114هـ، شركة املدينة للطباعة والنشر، ص  1409افة يف اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة حافظ، عثمان، تطور الصح - 35
، م2014ديسمرب  12 /هـ1436/ صفر/ 20يف 15155من العطاء، تقرير نشر يف جريدة اليوم يف العدد  اعامً  93جريدة أم القرى:  - 36

 التاريخ.ونقلته وكالة األنباء السعودية )واس( يف نفس 
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هـ، يف حلة جديدة مبوقع 1434نرتنت( يف منتصف شهر شعبان وظهرت جريدة أم القرى على الشبكة العنكبوتية )اإل
ومتابعة إلعالانهتا، إضافة  ،من تصفٍح ألخبار اجلريدة ؛يليب مجيع الرغبات واالحتياجات القائمة واملستقبلية ،ي وخدميإعالم

وتضمن  ،وتسجيل االشرتاكات ،كإهناء اإلجراءات اخلاص ة ابإلعالن يف اجلريدة  ؛إىل ما سيقدمه املوقع من خدمات أخرى
 37ملعلومات التعريفية واملناخية واجلغرافية.بعض الروابط املهمة وبعض ا ااملوقع أيضً 

أن إعداد صفحات اجلريدة املكونة من األخبار الرمسية  ،بني  األمحدي رئيس حترير جريدة أم القرى ،ويف الشأن الفين
سام ذات وفق آلية تقنية متبعة لدى كافة األقيتم  وكذلك اإلعالانت احلكومية املنوعة ،واإلعالانت التجارية مبختلف أنواعها

واملختصني ابلشأن الفين من  ،لكرتوين بني احملررين من جانبوعرب الربيد اإل الكرتونيً إحيث يتم إرسال الصفحات  ؛العالقة
حىت الوصول إىل مرحلة اإلخراج النهائي، ومن مث الطباعة ابأللوان لكافة صفحات اجلريدة على آالت طباعة  ،جانب آخر

 38ومميزة. ل ذات مخسة ألوان حديثةادجييت
ابستقبال  الكرتونية، بدءً ويف أايمنا هذه يسري العمل ابجلريدة وفق أحدث التقنيات احلديثة بنظام احلوسبة اإل 

، وكذلك استقبال وإرسال املعامالت عرب نظام االتصاالت اإلدارية املرتبط إبدارات الوزارة الكرتونيً إاملعامالت وتسجيلها 
ريدة يف كل من الرايض وجدة والدمام واملدينة املنورة ابملركز الرئيس مبكة املكرمة املختلفة، وكذلك ربط مكاتب اجل

 39.الكرتونيً إ
 ؛ حيث(102تعد األحدث من فئتها على مستوى اململكة )سبيد ماسرت  ،جلريدة أم القرى مطابعُ  امؤخرً  توقد أنشئ

وتركيب البليت آليا  ،وميكنها الطباعة خبمسة ألوان ،سم 102×  72ألف نسخة يف الساعة مبقاس  13تبلغ سرعتها الطباعية 

                                                           

، ونقلته وكالة 2014ديسمرب  13 /هـ 1436/ صفر /  20من العطاء، تقرير نشر يف جريدة اجلزيرة يف اعامً  93جريدة أم القرى:  - 37
 األنباء السعودية )واس( يف نفس التاريخ.

 من العطاء، مرجع سابق. اعامً  93جريدة أم القرى:  - 38
 مرجع سابق. من العطاء، اعامً  93جريدة أم القرى:  - 39
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نقطة بسرعة تعريض  2540فإن دقته يف التعريض تصل إىل  ،ctpأما جهاز التعريض املباشر  .مع خاص ية التحكم عن بعد
 40بليت يف الساعة. 19تصل إىل 

 ،تلبس ثوب اجلرائد األخرى اليوميةيف بداايهتا كانت نستخلص أن جريدة أم القرى   ،بعد استعراض اتريخ نشأة اجلريدة
واألخبار امللكية، واألوامر واملراسيم  ،اليت كانت تصدر يف العامل العريب، ُبيث ال تقتصر مواضيعها على نشر القواعد القانونية

قتصادية امللكية، بل تنشر املقاالت، والبحوث االجتماعية، والدراسات األدبية، والشعر، والقصة القصرية، والتحاليل اال
فكان كل أديب يتعصب لرأي معني أو فكرة  ؛ملعارك طاحنة بني األدابء يف ذلك الوقت كانت ميداانً كذلك  والسياسية،  
 ،، ويقابل ذلك تعصب اآلخر املعارض له لفكرة أخرى، وتنشر ردودمها يف أم القرى، وقد ينشر رأي يف أم القرىاويدافع عنه

ا ابتعدت جريدة أم القرى عن كوهنا جريدة رمسية متثل الدولة، يفرتض أن تكون رصينة، ولذ ؛والرأي املضاد يف جريدة أخرى
تبتعد عن مواطن الزلل واخلصومات، وتركز على أهدافها كجريدة رمسية، تنشر القواعد القانونية الرمسية على اختالف أنواعها، 

منذ العدد األول فإهنا  ،راد اجملتمع، لكن مع األسفوتساهم يف تشكيل الوعي القانوين اجملتمعي، وتبني حقوق وواجبات أف
 هنا اجلريدة الرمسية للدولة، بل كانت أهدافها بعيدة كل البعد عن هذا اجملال. أمل تقدم نفسها على  اجند أهن

إىل واحدة مرة إال أهنا مل تشر  ،والحظ الباحث أنه رغم تكرار أهداف اجلريدة يف افتتاحياهتا على مدى أكثر من أربعة عقود
 سنة من إنشائها. 78ولذا ال يستغرب أن ينص نظام املطبوعات والنشر على أتكيد أهنا اجلريدة الرمسية بعد  ؛أهنا اجلريدة الرمسية

الحظ الباحث كذلك أنه بعد أن ركزت أم القرى على أن تكون جريدة رمسية حقيقية، تنشر القواعد القانونية مبختلف 
 ،افشيئً  اقل االهتمام هبا من اجلمهور الذي كان يتابع أخبارها، وانزوت شيئً  - حلقوقي اجملتمعيأنواعها، وتشكل الوعي ا

التجار  :مثل ،كشخص يعمل فيها، أو له مصلحة من اجلريدة  ؛لدرجة أنه أصبح ال يعرفها إال من كان له ارتباط مباشر هبا
وطُلب  ،يف اجلريدة، أو شخص عد ل امسه يف األحوال املدنيةالذين يبحثون عن الفرص االستثمارية يف املناقصات اليت تعلن 

                                                           

موقع جريدة أم القرى  انظرمن العطاء، مرجع سابق، ونقلته وكالة األنباء السعودية )واس( يف نفس التاريخ. و  اعامً  93جريدة أم القرى:  - 40
 اإللكرتوين، أيقونة ذاكرة اململكة.
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منه أن يعلن عن ذلك يف أم القرى، أو شخص ُمنح اجلنسية واشرتى أم القرى ليتأكد أنه ُنشر خرب حصوله على اجلنسية، أو 
 خل.إصاحب شركة طُلب منه نشر النظام األساسي للشركة يف اجلريدة الرمسية ... 

تعود أسبابه إىل عدم  ،أن اإلمهال الذي انل اجلريدة لعقود طويلة مث مت تداركه يف السنوات األخريةكذلك الحظ الباحث 
ال من حيث  ؛مما أدى إىل أتخر اجلريدة لعقود عن مسايرة ركب التطور ؛اهتمام وزارة اإلعالم هبا، وهي اجلهة املشرفة عليها

خراج اجلريدة، ونشرها أبلوان خمتلفة، وطباعة نسخ كافية إمن  ؛اإلعالمي توفري املطابع املتطورة، وال من حيث اللحاق ابلتطور
 إىل عدم توزيعها على نطاق واسع. منها، وصواًل 
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السعودية العربية للمملكة الدستوري اللسان(: القرى أم) الرمسية اجلريدة  

 املبحث الثاين: القواعد القانونية اليت تنشر يف اجلريدة الرمسية
ية، ويقع على عاتق اجلريدة الرمسية إعالم اجلريدة الرمسية لسان حال الدولة، تعكس ما تتخذه من قرارات وقواعد نظام

أفراد اجملتمع ابلقرارات الرمسية اليت تصدر من احلكومة مبختلف فروعها ووحداهتا، ُبيث يثق األفراد بصحة ما نشر يف اجلريدة 
ااي أو حاالت معينني أو قض اأو ختاطب أفرادً  ،سواًء كانت ختاطبهم مباشرة ؛لك القواعد من أحكامتمبا تضمنته و الرمسية، 

معينة. وهي هبذا تساهم يف نشر املعرفة احلقوقية، والثقافية، وتنقل أحدث ما يصدر من احلكومة من مستجدات على خمتلف 
 األصعدة.

وينظر للجريدة الرمسية على أهنا اللسان الدستوري، والناطق الواثئقي للحكومة، املعرب عن قراراهتا، وأفكارها، وخططها، 
إذ تنشر كل ما يتعلق ابملواطن واجملتمع من أمور اقتصادية واجتماعية وتشريعية وثقافية وسياسية، وغريها. تنشر  ؛وتوجهاهتا

األنظمة واللوائح، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية واالمتيازات اليت أبرمتها احلكومة، وتقدمها للناس للنظر يف بعض إجراءات 
 أو االطالع عليها. ،لتنفيذها اوالتعاون معً  ،حلكومة يف احرتام قراراهتاعمل احلكومة، وليتكاتف الناس مع ا

 ،( من نظام جملس الوزراء اليت نصت على ما يلي: )... يرسم جمل س الوزراء السياسة الداخلية19ومبراجعة املادة )
أن اجلريدة جند  وُيشرف على تنفيذها...( ،ةومجيع الشؤون العامة للدول ،والدفاعية ،والتعليمية ،واالقتصادية ،واملالية ،واخلارجية

 مهما كانت الوسيلة القانونية اليت تصدر هبا. ،الرمسية تنشر كل ما يتعلق هبذه اجملاالت من قواعد قانونية
كل قاعدة   واجلريدة الرمسية هي الوسيلة األوىل واملهمة اليت تنشر فيها توجهات الدولة وقراراهتا كما أشران، ويقع ابطاًل 

لصحة الكثري من  االزمً  اانونية مت التصديق عليها من اجلهة املختصة هبا لكنها مل تنشر يف اجلريدة الرمسية، فالنشر يعترب أساسً ق
 القواعد القانونية اليت تصدرها وحدات احلكومة املختلفة.

واهلدف من النشر إجياد وسيلة قانونية رمسية يثق هبا املخاطبون أبحكام النظام لتنشر القواعد القانونية اليت جيب عليهم 
 معرفة أحكامها. 
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ُبيث تنشر   ؛من احلكومة ومؤسساهتا افإن اجلريدة الرمسية تعتمد يف مصادر معلوماهتا على ما يردها رمسيً  ،ويف الغالب
كومة من املواد اليت يسمح بنشرها يف اجلريدة الرمسية، وهناك قرارات من جملس الوزراء السعودي، وكذلك كل ما يصلها من احل

. فالنشر إجراء الزم ابلنشر يف جريدة أم القرى على ما سيتم تفصيله الحقً تُ  ااألنظمة األساسية، واألنظمة العادية تضمنت موادً 
 اليت تصدر قواعد قانونية، وتعمل على نشر تلك القواعد يف اجلريدة الرمسية.تنفيذي، تقوم به وزارة اإلعالم، والوزارات 

 :سيدرس األساس القانوين للنشر يف اجلريدة الرمسية، والثاين :األول ثالثة مطالب؛سيتم تقسيم هذا املبحث إىل 
 على عدم نشر األنظمة يف اجلريدة الرمسية.، والثالث: سيبحث اآلاثر املرتتبة سيستعرض القواعد القانونية اليت تُنشر يف اجلريدة

 .املطلب األول: األساس القانوين للنشر يف اجلريدة الرمسية
اليت نصت و  ،41 من النظام األساسي للحكمنياألساس الدستوري للنشر يف اجلريدة الرمسية ورد يف املادة احلادية والسبع

والنص على  42املفعول من اتريخ نشرها، ما مل ينص على اتريخ آخر.على أن تنشر األنظمة يف اجلريدة الرمسية، وتكون انفذة 
 .اتريخ آخر للنشر يعرف )ابلنفاذ املؤجل(، ُبيث ترتك فرتة زمنية بني اتريخ نشر النظام يف اجلريدة الرمسية واتريخ نفاذه

ام، أو ملنح النظام مدة معينة ويستفاد عادة من هذه الفرتة الزمنية إلعطاء اجلهات اإلدارية الوقت الكايف لتنفيذ النظ
  43لدراسته.

                                                           

 هـ.27/8/1412التاريخ:  90النظام األساسي للحكم، صدر ابألمر امللكي رقـم: أ /  - 41
هـ  1403/ 4/ 16واتريخ  8751برقم  االحظ جملس الوزراء تساهل بعض اجلهات احلكومية وعدم تنفيذها لألنظمة؛ لذا أصدر تعميمً  - 42

ص فيها لكل اجلهات احلكومية، يلزمها فيها بضرورة العمل ابألنظمة من اتريخ صدورها أو من اتريخ ما جيب نشره منها ابجلريدة الرمسية ما مل ين
 حمددة. على مدة

يف املادة الثالثني على أن يعد هذا النظام  هـ1422/ 5/ 8واتريخ  20نص نظام املؤسسات الصحفية الصادر ابملرسوم ملكي رقم م/ -43 
/ 4واتريخ  8/انفًذا بعد ثالثني يوًما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. ونص نظام جملس التعليم العايل واجلامعات الصادر ابملرسوم امللكي رقم م

ل به بعد ستني يوًما من اتريخ نشره. ونص نظام العمل الصادر يف املادة الستني على أن يُنشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية، ويُعمهـ 1414/ 6
 بعد املائتني على أن ينشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية، نييف املادة اخلامسة واألربع هـ1426/ 8/ 23واتريخ  51ابملرسوم امللكي رقم م/

 ويعمل به بعد مائة ومثانني يوًما من اتريخ نشره.
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جند أن أول دستور صدر بعنوان "التعليمات األساسية للمملكة  ،ومبراجعة القواعد الدستورية الصادرة يف اململكة
، ومع 3/9/1926املوافق  ،هـ25/5/1345( واتريخ 9وقد ُنشرت التعليمات يف جريدة أم القرى يف العدد رقم ) ،احلجازية"

أو أي قواعد قانونية يف جريدة أم القرى، رغم أن التعليمات  ، تتضمن هذه التعليمات أي مادة تُلزم بنشر قواعدهاذلك مل
على أن مقررات هذا  نفسها ُنشرت يف تلك اجلريدة بعد مصادقة امللك عليها. وقد تضمنت التعليمات يف عدة مواد النص  

النواحي، واجملالس العمومية( بعد عرضها على جاللة امللك واقرتاهنا ابلتصديق اجمللس )جملس الشورى، وجملس اإلدارة، وجملس 
حيث متت اإلشارة إىل تصديق األنظمة والقرارات للمجالس املشار إليها، لكن مل تتم اإلشارة  ؛44العايل توضع موضع التنفيذ

 إىل نشرها يف جريدة أم القرى رغم أهنا يف الواقع العملي تنشر كل تلك القرارات. 
واتريخ  37لكي رقم كذلك مل تتم اإلشارة إىل النشر يف اجلريدة الرمسية يف نظام جملس الشورى الذي مت أتسيسه ابألمر امل

هـ. ومل تتم اإلشارة إىل النشر يف 15/1/1346واتريخ  135هـ رغم أنه نشر يف جريدة أم القرى يف العدد 9/1/1346
واليت صدرت ابملرسوم  ،اجلريدة الرمسية كذلك يف الوثيقة الدستورية املهمة اليت تضمنت قواعد توحيد اململكة العربية السعودية

هـ.   22/5/1351واتريخ  406هـ، وقد نشرت يف جريدة أم القرى يف العدد 1351 /17/5واتريخ  2716امللكي رقم 
 5/20/1/4288كذلك مل تتم اإلشارة إىل ضرورة النشر يف أم القرى يف أول نظام جمللس الوزراء الصادر ابملرسوم امللكي رقم 

سة من ذلك النظام على أن "تُتخذ قرارات جملس الوزراء هـ، وإمنا متت اإلشارة يف املادة اخلام 1373صفر اخلري  1واتريخ 
ابإلمجاع أو األكثرية، وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس وموافقتنا"، ومل تتم اإلشارة إىل ضرورة نشرها يف اجلريدة 

مباشرة بعد املصادقة عليه. أما  ومع ذلك مت نشر النظام ،مل تتم اإلشارة إىل نشر نظام اجمللس يف اجلريدة الرمسية االرمسية، وأيضً 
أنه على ( منه 24فقد نص يف املادة ) ،هـ1377شوال سنة 22واتريخ  38نظام جملس الوزراء الصادر ابملرسوم امللكي رقم 

جيب نشر مجيع املراسيم يف اجلريدة الرمسية، وتكون انفذة املفعول من اتريخ نشرها إال إذا نص فيها على مدة. ونصت املادة 
من إصداره ونشره يف اجلريدة الرمسية"، وهبذا يتبني لنا أنه منذ إنشاء  ا( على أن "يكون هذا النظام مرعي النفاذ اعتبارً 49)

                                                           

 من التعليمات األساسية للمملكة احلجازية.  ،40، 35، 31املواد  - 44
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مل تتم اإلشارة إىل  -( سنة34أي ملدة )-هـ  1377هـ حىت صدور نظام جملس الوزراء لعام  1343جريدة أم القرى عام 
 ،ولوائح ،من أنظمة ؛مع أنه نشرت فيها كل القواعد القانونية على خمتلف أشكاهلاالنشر يف اجلريدة الرمسية بقرار صريح، 

 وتعليمات، وتعيينات، وتكاليف. 
 ظ أن النظام مل حيدد اسم اجلريدة الرمسية وأهنا "أم القرى"، بل جرى العمل على النشر يف "أم القرى" على أهنا اجلريدة الرمسية.ويالحَ 

هـ بتعيني عبدالعزيز بن  1343 /21/6سلطاين ُنشر يف العدد السادس املنشور بتاريخ والحظ الباحث أن أول أمر 
م، 1926 /19/2هـ املوافق  6/8/1344من السنة الثانية بتاريخ  60للطائف، وأول اتفاقيتني نشرات يف العدد  اإبراهيم أمريً 

حكومة شرق األردن، وركزات على قضااي احلدود وكانت األوىل بني حكومة جند وحكومة العراق، والثانية بني حكومة جند و 
وعشائر البدو وتسليم اجملرمني. وأول ميزانية متت اإلشارة إليها كانت امليزانية اخلاصة بشرطة جدة، اليت صدر أمر سام 

م، 8/1/1926املوافق  ،هـ 1344 /23/6( من السنة الثانية للجريدة املنشور بتاريخ 54ونشر يف العدد ) ،ابلتصديق عليها
م أنه قد متت بيعة 15/1/1926املوافق  ،هـ1344 /30/6( من السنة الثانية للجريدة املنشور بتاريخ 55ونشر يف العدد )

على احلجاز، وأن لقبه قد أصبح "ملك احلجاز وسلطان جند وملحقاهتا". وأشري إىل أن أول نظام نشر  اامللك عبدالعزيز ملكً 
 /5/9( من السنة الثانية للجريدة املنشور بتاريخ 64ونشر يف العدد ) ،يف جريدة أم القرى هو نظام تشكيالت القضاء

مسماه "مواد إصالحية مؤقتة للمحاكم  ،ء يف احلجازنظام املؤقت لرائسة القضاالوهو  ،م1926 /19/3املوافق  ،هـ1344
 ( مادة.15الشرعية"، وتضمن )

من تقريره السنوي يف أم  اأن جملس الشورى كان ينشر بعضً إىل من جهة اثنية أشار الباحث الدكتور عبدهللا العتييب 
يف كتابه األعالم، والدكتور أمحد وأورد الزركلي  ،45هـ يف أم القرى 1348 – 1343القرى، وقد نشر أعماله عن األعوام 

  46.ا( نظامً 229من األنظمة بلغت ) ادحالن أن جملس الشورى نشر يف أم القرى عددً 

                                                           

 .577هـ، ص  1414العتييب، إبراهيم بن عويض، التنظيمات اإلدارية يف عهد امللك عبدالعزيز، الطبعة األوىل،  - 45
 .580العتييب، إبراهيم بن عويض، مرجع سابق، ص  - 46
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( سنة من إنشاء 78لكة العربية السعودية بعد )مأن أم القرى هي اجلريدة الرمسية للمإىل وقد وردت أول إشارة صرحية 
حيث نصت تلك املادة على أن "جريدة أم  ؛هـ 1421الصادر يف عام  47والنشر( من نظام املطبوعات 34اجلريدة يف املادة )

 القرى هي اجلريدة الرمسية للدولة".

 .املطلب الثاين: نشر القواعد القانونية
أو تيسري سبل علمهم مبا ينطوي عليه  ،به اوإحاطتهم علمً  ،ملضمون التشريع إىل الكافة ا"يعد نشر التشريع إبالغً 

وألن العدل يقتضي عدم تطبيق  .إال إبشهاره امن تكليف، فالتكليف ال يكون إال أبمر معلوم، والتشريع ال يكون معلومً 
للغرض  االتشريع على املكلفني به قبل علمهم بصدوره، وملا كانت املصلحة العامة تقتضي اإلسراع بتطبيق التشريع حتقيقً 

جرت التطبيقات يف  -بل مستحياًل - امتعذرً  اأمرً  احقيقيً  اإصداره، وملا كان علم مجيع الناس بصدور التشريع علمً من 
 ادول العامل على افرتاض العلم بصدوره مبجرد نشره بوسيلة حددهتا الدساتري عادة، دون التعويل على العلم احلقيقي تيسريً 

أاي كان - نصوصه يف اجلريدة الرمسية للدولة، ومن مث فإن التشريع جبميع مراتبهلتطبيقه، وهذه الوسيلة املعتمدة هي نشر 
أي  اغين عنهتوال جيب نشره يف اجلريدة الرمسية، أو تعليمات،  ،اداخليً  اأو نظامً  ،اأو نظامً  ،أو قانوانً  ،ا؛ دستورً -التشريع

 ،نشر يف اجلريدة الرمسية إذاعته عن طريق املذايعفال حتل حمل ال ،وإن بدت أكثر جدوى يف إذاعته وإشهاره ،وسيلة أخرى
أو تعليق نسخه يف أماكن ابرزة  ،أو نشره يف الصحف واجملالت والدورايت ،أو تالوته أو إظهاره على شاشات التلفاز

 يكون كأعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية، فال  ؛ايقينً  اوعامة، بل وال يغين عن النشر علم املخاطبني أبحكامه علمً 
 48بصدوره ومبضمونه قبل نشره يف اجلريدة الرمسية للدولة". احاطوا علمً أوإن  ،وال حيتج به عليهم ،هلم االتشريع ملزمً 

                                                           

 هـ(. 3/9/1421ريخ وات 32نظام املطبوعات والنشر، صدر ابملرسوم امللكي رقم )م /  - 47
 .14، ص 2014بكر، د. عصمت عبداجمليد، مشكالت التشريع: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل  - 48
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ختتلف القواعد القانونية اليت تصدر يف اململكة ابختالف مصدرها وأساسها القانوين، ولكل نوع إجراءاته اخلاصة من 
أو من  ،راءز أو قرارات صادرة من جملس الو  ،أو مراسيم ،ملكية كانت أوامرسواًء   ؛الرمسية بدايته كمشروع حىت نشره يف اجلريدة

 الوزراء. وسيستعرض هذا املطلب هذه القواعد كما يلي:
 :: نشر األوامر واملراسيم امللكيةأوًل 

تفرضه السلطة  ،خمالفتها جزاء، أو تعليمات، ويرتتب على االقواعد القانونية هي كل قاعدة عامة وجمردة تضمنت أحكامً 
األوامر امللكية، واملراسيم امللكية، وقرارات جملس الوزراء، وقرارات اجلهات  :منها ؛املختصة. والقواعد القانونية يف اململكة كثرية

ذا متيزت وهل ؛وختتلف كل قاعدة يف مصدرها، وإجراءات إصدارها، ومضموهنا عن األخرى .خلإالتشريعية، وقرارات الوزراء ... 
كقاعدة   –لبيان قوهتا القانونية. كل هذه القواعد جيب  امبصطلحات معينة للتفرقة بينها، وملعرفة التدرج القانوين هلا، وأيضً 

 أن تنشر يف اجلريدة الرمسية إال ما استثين منها بنص.  –عامة 
جيب أن يكون هلا العلو  ،القانوين قواعد دستورية األوامر امللكية، وتعترب يف التدرجهي أهم القواعد القانونية يف السعودية 

 . غري خمالفة هلاعلى القواعد القانونية األخرى، مستظلة بتعاليم الشريعة اإلسالمية ومتوافقة معها، 
 ،ملمارسة اختصاصاته اليت خوهلا له الشرع واألنظمة ؛للدولة ايستخدمها امللك بصفته رئيسً  ،واألمر امللكي وسيلة قانونية

إصدار أنظمة ذات صبغة خاصة، أو تعيني ويل العهد، أو تعيني كبار املسؤولني يف الدولة أو إنشاء أو حل جملسي  :ثلم
بعضها يتضمن قواعد قانونية، وصدر منها مخسة ف ؛واألوامر امللكية ختتلف يف مضموهنا عن بعضها البعض 49الوزراء والشورى.

 51ونظام جملس الشورى، 50وهي النظام األساسي للحكم، ؛ألنظمة األساسية(أنظمة، أطلق عليها جملس الوزراء مصطلح )ا

                                                           

نسيب، د. حممد أزرقي، الضواين، د. فهد إبراهيم، القانون الدستوري وتطبيقاته يف النظام السعودي، دار النشر الدويل، الطبعة  :انظرللمزيد  - 49
 .           502هـ، ص  1435. وشطناوي، د. علي خطار، القانون الدستوري املقارن، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، 370هـ، ص  1439األوىل، 

 هـ. 1412/  8/  27واتريخ  90األساسي للحكم، صدر أبمر ملكي برقم أ/النظام  - 50
 هـ. 1412/  8/  27واتريخ  91نظام جملس الشورى، صدر أبمر ملكي برقم أ/ - 51
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عرض على للدولة دون أن تُ  اوقد أصدرها امللك ابعتباره رئيسً  54ونظام هيئة البيعة. 53ونظام جملس الوزراء، 52ونظام املناطق،
 وقد ُنشرت هذه األنظمة يف اجلريدة الرمسية أم القرى.  ،-ومها قطبا السلطة التنظيمية يف اململكة- جملسي الوزراء والشورى

 امستخدمً  ،وإمنا حتمل رغبة امللك يف ممارسة اختصاصه كرئيس دولة ،بعض األوامر امللكية ال تتضمن قواعد قانونيةإن 
 56جملس الوزراء، وأعضاء 55تعيني أعضاء هيئة كبار العلماء، :مثل ،األمر امللكي للتعبري عن ذلك، وامللك يستخدمها بكثرة

خل. ومبجرد صدورها تنشر يف اجلريدة الرمسية، إ...  59وقادة الوحدات العسكرية 58وأمراء املناطق، 57وأعضاء جملس الشورى،
، ولذلك -كل يوم مجعة- ألن أم القرى ال تصدر إال مرة يف األسبوع ؛ويالحظ أتخر نشرها يف اجلريدة الرمسية بعد صدورها

 ية األخرى بقصب السبق يف نشر األوامر امللكية ابلتعيينات إذا صدرت يف غري يوم اخلميس.تفوز القنوات اإلعالم
تعيني القضاة  :اشرتطتها بعض األنظمة، مثل ،إلجراءات إدارية امن األوامر امللكية نوع إجرائي، يكون تتوجيً اآلخر النوع 

، وتتدرج وزارة العدل مثاًل  ؛أ إجراءات التعيني من اجلهة اإلداريةإذ تبد ؛والعسكريني، ومنسويب النيابة العامة وترقياهتم، وعزهلم
 بتعيينهم أو عزهلم. املكيً  اليصدر أمرً  ،حىت تصل للملك رئيس الدولة

 -مثل تعيني كبار املسؤولني يف الدولة-هذه األوامر امللكية يلزم أن تنشر يف اجلريدة الرمسية، واألوامر اليت ال تتضمن قواعد قانونية 
اهلدف من نشرها إخبار الناس بذلك، وتوثيق التعيني يف اجلريدة الرمسية، لكن ال يرتتب على اجلهل بتعيني قاض، أو ترقية عضو هيئة 

                                                           

 هـ. 1412/  8/  27واتريخ  92نظام املناطق، صدر أبمر ملكي برقم أ/  - 52
 هـ. 1414/  3/  3واتريخ  13نظام جملس الوزراء، صدر أبمر ملكي برقم أ/  - 53
 هـ. 1427/  9/  26واتريخ  135نظام هيئة البيعة، صدر أبمر ملكي برقم أ/ - 54
 املادة احلادية واخلمسون، النظام األساسي للحكم. - 55
 املادة الثامنة، نظام جملس الوزراء. - 56
 لس الشورى.املاد الثالثة، نظام جم - 57
 املادة الرابعة، نظام املناطق. - 58
 املادة الستون، النظام األساسي للحكم. - 59
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أثر قانوين ميكن أن يؤاخذ به الناس، فأثرها القانوين خيتلف عن آاثر اجلهل ابألوامر امللكية اليت تتضمن  أي   أو عزل وزير 60حتقيق وادعاء،
 ، ففي هذه احلالة األخرية ال يعذر اجلهل ابلنظام بعد نشره يف اجلريدة الرمسية.  -مثل نظام جملس الوزراء-د قانونية قواع

( من 24( من النظام األساسي للحكم، واملادة )71مثل املادة )-مل تتضمن املواد اليت اشرتطت النشر يف اجلريدة الرمسية 
األوامر امللكية يف اجلريدة الرمسية، وإمنا أشارت فقط إىل نشر املراسيم امللكية. ورغم أمهية  اإلشارة إىل نشر -نظام جملس الوزراء

مالحظة عدم وجود أداة قانونية حتتم وذلك مع  ،األوامر امللكية يف التدرج القانوين السعودي إال أهنا تنشر يف اجلريدة الرمسية
لبحث الصعوابت وعوامل التأخري اليت تصادف  ؛نة على مستوى عالحيث مت اقرتاح تشكيل جل ؛نشرها يف اجلريدة الرمسية

قدمت و  ،وقد انقشت اللجنة كل الظروف احمليطة بنشر القواعد القانونية كلها، وليس األنظمة فقط .طباعة ونشر األنظمة
هي األساس يف  -ابإلضافة إىل قواعد النشر يف النظام األساسي للحكم ونظام جملس الوزراء–أصبحت  ،توصيات عديدة

سوف يستعرضها الباحث يف  ،إذ رأت اللجنة أنه جيب نشر أمور كثرية يف اجلريدة الرمسية ؛نشر كل ما ينشر يف اجلريدة الرمسية
 ، وأمهها األوامر امللكية. املطلب التايل

هـ. ويالحظ أن النشر يف اجلريدة الرمسية  1403/ 11/ 14ريخ وات 258اللجنة بقرار جملس الوزراء رقم  توجت أعمال
قبل هذا التاريخ مل يكن له ضابط حمدد سوى ما يرد يف األنظمة املختلفة من وجوب النشر يف اجلريدة الرمسية، ما عدا ذلك  

كن تلم فاالحتفاالت امللكية،  :وعلى سبيل املثال ؛شر يف اجلريدةكان اجتهادات شخصية من كل من يرسل لوزير اإلعالم للن
 هناك قاعدة قانونية تلزم بنشر أخبارها يف اجلريدة الرمسية.

عن األمر امللكي، أو املرسوم امللكي يف الصفحة  اخمتصرً  اجند أن اجلريدة تنشر خربً  ،وبتصفح أعداد جريدة أم القرى
يف الصفحات الداخلية  -ا أو اتفاقية دولية أو غريها كاملةكان نظامً أسواًء -و املرسوم األوىل، مث تنشر األمر امللكي أ

 للجريدة.
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 يلي األوامر امللكية يف التدرج القانوين القواعد القانونية اليت تصدر مبرسوم ملكي.
أثناء  االوزراء والشورى معً  اإلجراءات متهيدية قام هبا جملس ايستخدمها امللك تتوجيً  ،وسيلة قانونيةهو واملرسوم امللكي 

ملمارسته الختصاصه التنفيذي. وقد تضمن النظام األساسي  اممارستهما الختصاصاهتما التنظيمية، أو جملس الوزراء منفردً 
حيث نص على أن تصدر األنظمة، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية، واالمتيازات،  ؛للحكم قاعدة دستورية يف املادة السبعني

 ويتم تعديلها مبوجب مراسيم ملكية.
مث ترفع  ،إلجراءات معينة افالسلطة التنظيمية ختتص بدراسة األنظمة، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية، واالمتيازات وفقً 

 ومن مث نشرها يف اجلريدة الرمسية. ،للتصديق عليها ؛للملك رئيس الدولة
حيث تصدر األنظمة،  ؛-حسب اختصاصهما- وهذا املبدأ الدستوري مت تكراره يف نظامي جملس الوزراء والشورى

عاهدات، واالتفاقيات الدولية واالمتيازات، وتُعدل مبوجب مراسيم ملكية بعد دراستها من جمل سي الوزراء والشورى.
ُ
 61وامل

إال بعد  افال جيوز للحكومة أن تعقد قرضً  ،فإن جملس الوزراء مستقل ابالختصاص التنفيذي ،التنفيذيةأما من الناحية 
فهم منه أنه يُ  ،62وصدور مرسوم ملكي بذلك. وربط املوافقة النهائية على القرض بصدور مرسوم ملكي ،موافقة جمل س الوزراء

 قرر جملس الوزراء عدم النشر.يلزم نشر تفاصيل هذا القرض يف صحيفة أم القرى إال إذا 
، وتصدر مبوجب فصاًل  خيتص جملس الوزراء بدراسة ميزانية الدولة، وُيصوت عليها فصاًل  ،من الناحية التنفيذية اأيضً 

 63مرسوم ملكي.
 يناقش فيها ميزانية الدولة، مث تعلن بعد مصادقة امللك ،وقد جرت العادة على أن يعقد جملس الوزراء جلسة استثنائية 

 رئيس الدولة عليها مبراسيم ملكية. 
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فإن امليزانية تنشر فيها بعد نشرها يف القنوات اإلعالمية األخرى من مرئية ومسموعة، وهذا  ،لتأخر صدور أم القرى اونظرً 
القرى جريدة  جيعل جريدة أممما األخبار الرمسية، عنها ليأخذوا هبا الناس  ارتباطخلل يقلل من أمهية اجلريدة الرمسية، ويؤثر يف 

ألن أخبارها تصبح قدمية، وابلتايل عزوف الناس عن االشرتاك فيها أو البحث عنها.  ؛اثنوية غري جديرة مبنافسة اجلرائد اليومية
 من صدورها مرة واحدة يف األسبوع. وقد يتم تاليف كل هذه العوائق إذا صدرت أم القرى بشكل يومي بداًل 

حىت  ،فإنه يلزم نشره مباشرة يف اجلريدة الرمسية أو عقد االمتياز ،أو االتفاقية الدولية ،ومبجرد صدور النظام مبرسوم ملكي
هـ إىل  1403/ 10/ 8واتريخ  6/ 1637وقد أرسل وزير اإلعالم خطابه رقم م/ و/  .بنشره يف أم القرى اولو مل يتضمن نصً 

رغم أنه  ،ة الصادرة مبراسيم ملكية يف اجلريدة الرمسيةيستفسر منه عن مدى إمكانية نشر بعض األنظم ،رئيس الديوان امللكي
ن مجيع املراسيم امللكية إ :فأجاب رئيس الديوان امللكي .ال توجد نصوص يف تلك األنظمة توجب النشر يف اجلريدة الرمسية

تعديلها أو إلغائها فهو  جيب أن تنشر يف اجلريدة الرمسية، وابلتايل فإن كل ما تزود به وزارة اإلعالم بشأن صدور األنظمة أو
 64ما مل ينص على غري هذا. ،للنشر يف اجلريدة الرمسية

واألوامر واملراسيم امللكية مها العمود الفقري للقواعد القانونية يف اململكة، وتشكل الغالبية لتلك القواعد، ومها األساس 
قانونية تلك األحكام  اأداة قانونية تضمنت أحكامً  إذ جيب أال ختالف أي ؛قانونية الغريمها من القواعد اليت تتضمن أحكامً 

 ألهنا ستأيت بعدها يف التدرج القانوين، وستكون يف املرتبة األدىن منها. فمثاًل  ؛والقواعد الواردة يف األوامر واملراسيم امللكية
لنظام صدر  اهذه اللوائح اتبعً  اللوائح التنفيذية أو التنظيمية ستصدر عن جملس الوزراء أو عن الوزراء أنفسهم، وسيكون بعض

جيب أن تكون  اال خيالفه، أو لوائح مستقلة قائمة بذاهتا، ال تعتمد يف صدورها على نظام سابق وهذه أيضً أمبرسوم ولذا جيب 
القواعد اليت تتضمنها غري متناقضة مع األوامر واملراسيم امللكية. وكلها بال استثناء جيب أن تنشر يف اجلريدة الرمسية إال إذا نص 

 قرار جملس الوزراء على عدم النشر لسبب خاص، يلزم أن يبينه اجمللس ألعضائه.
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ولذا جيب على وزارة اإلعالم  ؛ذها بعد انتهاء املدة احملددة هلا للنشرنشر القواعد القانونية مبختلف أنواعها يستلزم تنفي
املسارعة يف نشر تلك القواعد فور صدورها، ويرتتب على التأخر يف النشر تعطيل تنفيذ النظام، وابلتايل عدم محل املخاطبني 

 به بتبعاته خالل مدة التأخري.
دة أم القرى كما أرسلت من وزارة اإلعالم، فال يوضع هلا رقم تسلسلي كية واملراسيم امللكية تنشر يف جريلواألوامر امل

لذا يرى الباحث أن يتم وضع ترقيم سنوي لكل قاعدة قانونية تنشر يف  ؛حيدد وقت النشر يف أم القرى، وال حيدد اتريخ النشر
خاصة لكل نوع، وأرقام  اختالف أنواعها أرقامً اجلريدة الرمسية، وجيدد الرقم يف السنة اليت تليها، ُبيث مُتنح األوامر امللكية اب

ُبيث يتم متييز  ،، وهكذااخاصً  اخمتلفة وتقسيمً  ا، واملعاهدات متنح أرقامً اخمتلفً  اوتقسيمً  ،أخرى اتقسيم، واألنظمة مُتنح أرقامً 
كل القواعد القانونية اليت ل ايتضمن مَجعً  اكل قاعدة قانونية نشرت عن األخرى، ويف هناية السنة تنشر جريدة أم القرى ملحقً 

نشرت يف تلك السنة، مث تبدأ يف السنة التالية بنفس التقسيم والرتقيم، وهذا سيساعد على تقدمي القواعد القانونية ألفراد 
أبول، ويساهم   واًل أيف حفظ القواعد القانونية، وذلك بتوثيقها ذلك أبول، وسيساهم  واًل أاجملتمع جمموعة بني دفيت كتاب، 

وهي املناط هبا نشر األنظمة يف جمموعات –رشفت تلك القواعد، كذلك يساعد هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء أك يف كذل
يف ترتيب تلك القواعد القانونية والسرعة يف نشرها، كذلك مُيك ن مركز الواثئق الوطين من احلصول على تلك  –تسلسلية

ومركز الواثئق  ،وهيئة اخلرباء ،ود املشتتة بني كثري من اجلهات احلكوميةاألنظمة بعد وقت قياسي لنشرها، كذلك يُوح  د اجله
يف كل ما يتعلق جبمع وتوحيد القواعد القانونية اليت تصدر يف  -الوطين، ومعهد اإلدارة العامة، ومركز املعلومات الوطين 

 اململكة.
 :: نشر القرارات واللوائحااثنيً 

وقرارات جملس الوزراء،  ،األوامر السامية :القانونية اليت تصدر من جملس الوزراء، مثليقصد ابلقرارات واللوائح القواعد 
الرتقيات للمراتب العليا أو خالفه. أو  :مثل ،سواًء تضمنت لوائح تنفيذية أو مستقلة أو قرارات تنفيذية ألعمال جملس الوزراء

اللجنة اجلمركية، وجلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية  :مثل ،لوائح تصدر من الوزراء، أو قرارات اللجان شبه القضائية
قراراهتما يف اجلريدة الرمسية، ويشمل ذلك األحكام اليت تصدر من احملاكم، وتسجيل العالمات تنشران ابستمرار  اللتني
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اجلنسية، وقرارات تعديل سقاط إوقرارات منح وسحب و  66واإلعالن عن املناقصات احلكومية، 65مساء التجارية،التجارية، واأل
نشر النظام األساسي للشركة، وتوجيه دعوات  :األمساء، وإعالانت مؤسسة النقد العريب السعودي، وإعالانت الشركات، مثل

 67لشركات.لهناء، وكذلك زايدة رأس املال إحلضور اجلمعية العمومية، وإشهار تصفيات و 
ها ومعرفة ما ينشر فيها  ئ، وحاجتهم إىل اقتنااوثيقً هبا ل ارتباط الناس وقيام جريدة أم القرى بنشر كل هذه اإلعالانت جيع

، ال يفي ُباجة الناس، وال اجدً  الف عدد يعترب قلياًل آمخسة إذ  ؛لذا يلزم إعادة النظر يف كمية األعداد اليت تطبع منها ؛اكبريً 
 يرقى إىل مستوى أمهية اجلريدة. 

 ال تنشر جمللس الشورى :فمثاًل  ،جلهات احلكومية املهمة يف اجلريدة الرمسيةالحظ الباحث عدم نشر قرارات بعض اقد و 
أي قرارات أو حماضر جلسات يف جريدة أم القرى. كذلك ال تنشر يف جريدة أم  -السلطة التنظيميةالثاين يف قطب الوهو -

قرارات احملكمة  ايضً أللتقنية أو اجلامعات.  سواء صدرت عن طريق مدينة امللك عبدالعزيز ،القرى قرارات منح براءات االخرتاع
 العليا وقرارات اجمللس األعلى للقضاء ال تنشر يف جريدة أم القرى.

إذ تشرتط املادة السابعة من  ؛كذلك هناك بعض السلبيات اليت واجهتها اجلهات احلكومية من أتخر النشر يف أم القرى
لتنفيذية أن يعلن عن مجيع املنافسات احلكومية يف اجلريدة الرمسية، على أال تقل نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية والئحته ا

، وال تقل هذه املدة ااملدة من اتريخ صدور أول إعالن يف اجلريدة الرمسية حىت املوعد النهائي لتقدمي العروض عن ثالثني يومً 
ية مخسني مليون رايل فأكثر. وقد واجهت اجلهات احلكومية يف املشاريع أو األعمال اليت تبلغ تكاليفها التقدير  اعن ستني يومً 

إذ تعرضت كثري من اجلهات احلكومية النتقادات اجلهات الرقابية ومالحظاهتا  ؛بسبب هذه املادة اشديدً  ان حرجً و واملقاول
طلبها نشر اإلعالن يف وذلك ألن اجلهات احلكومية ترسل جلريدة أم القرى ب ؛بسبب عدم االلتزام ابملدة احملددة يف اإلعالن
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اتريخ حمدد، وترسل نفس الطلب للصحف العادية الشرتاط النظام والالئحة ذلك، والذي حيصل أن النشر يف اجلرائد اليومية 
موعد  ؛يتأخر، فتجد أن هناك موعدين االنشر يف اجلريدة الرمسية غالبً  اأم ،يتم مبجرد وصول املادة اإلعالمية إىل تلك اجلريدة

حملدد يف اجلريدة الرمسية، والذي أتخر عن املوعد الذي اقرتحته اجلهة احلكومية لإلعالن عن املنافسة، واملوعد الذي نشر النشر ا
يف اجلرائد اليومية، اليت التزمت مبا طلبته اجلهة احلكومية من نشر اإلعالن يف املوعد الذي حددته اجلهة احلكومية. وقد ترتب 

ألن الوقت الذي طُرحت فيه خيتلف عن املوعد احملدد يف اإلعالن، كذلك ألنه مل تتوفر مدة  ؛اتعلى هذا إلغاء بعض املنافس
 ا اليت حددها النشر.يومً  30ال 

النظام اجلديد للمنافسات واملشرتايت احلكومية يف املادة  للحرج الشديد من هذه املمارسة، فقد ألغى مشروعُ  اونظرً 
استعاض عنها بتوجه دعوة عامة من خالل البوابة اإللكرتونية املوحدة، وأي وسائل إلكرتونية ( النشر يف اجلريدة الرمسية، و 44)

ها ملمارسات سببُ  انظرً  ؛حتددها الالئحة التنفيذية، وابلتايل مل يعد للجريدة الرمسية أي صلة ابملنافسات املشرتايت احلكومية
 اجلريدة.

ظام تسجيل العالمات التجارية تُلزم التجار بنشر إعالن تسجيل العالمة يف كانت املادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لنو 
لتأخر النشر، ولطول اإلجراءات مت تعديل املادة ليكون النشر يف موقع وزارة التجارة. وهذه  ااجلريدة الرمسية قبل نشرها، ونظرً 

ات النشر يف أم القرى، وصعوبة احلصول على إذا استمرت اجلهات احلكومية تعاين من بطء وطول إجراءو  ،بداايت غري جيدة
لذا جيب أخذ هذه األمثلة يف االعتبار،  ؛فإن أمهية اجلريدة ستندثر، وسيبحث الناس عن بدائل أخرى للنشر -تلك اجلريدة 

ملعاجلتها العزوف عن النشر يف أم القرى من اجلهات احلكومية مأخذ اجلد، ودراسة أسبابه، ووضع خطة جادة، وسريعة أخذ و 
 وإهناء أسباهبا.

ن يرسل ديوان أب -هـ 1403/ 11/ 14واتريخ  258ا ملا قرره جملس الوزراء بقراره رقم وفقً –جرى العمل يف اململكة 
وقرارات جملس  ،واألوامر السامية ،املراسيم واألوامر امللكية- رائسة جملس الوزراء، مث الديوان امللكي بعد إلغاء ديوان الرائسة

إىل  -هـ، والواثئق املرفقة هبا 1437م اء، وقرارات جملس اخلدمة املدنية، واللجنة العليا لإلصالح اإلداري قبل أن يلغيا عاالوزر 
 لنشرها يف اجلريدة الرمسية.  ؛وزارة اإلعالم
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مت وقد شدد قرار جملس الوزراء على أن تكون صور النصوص املرسلة للجريدة مطبوعة بشكل واضح، وأن ختتم ابخلا
ونشرها يف الوقت  ،الرمسي جلهة االختصاص. ويقع على تلك اجلهات واجب التأكد من وصول النصوص إىل جريدة أم القرى

إذ ال يكفي إرسال املادة النظامية إىل وزارة اإلعالم فقط، بل جيب املتابعة حىت تصل تلك املادة  ؛املناسب خالية من األخطاء
نشرها بدون أتخري، وبدون أخطاء، فإذا الحظت وجود خطأ يف النص املنشور فيجب أن إىل جريدة أم القرى، والتأكد من 

 لنشر النص الصحيح دون أتخري.  ؛تتصل ابجلريدة
ألسبقية وصوهلا، مث  امن هنا يتضح أن دور وزارة اإلعالم إشرايف فقط، تستقبل نصوص املواد املراد نشرها، وَتُصفَها تبعً 

يكون النشر بعد وصول املادة للجريدة، كذلك ضافة أو تعديل أو حذف املادة املرسلة إليها.  تنشرها دون أن تتدخل يف إ
إذ تُرسل املادة من الديوان امللكي لوزير اإلعالم، مث حييل وزير اإلعالم ما  ؛آخر على سرعة النشر يف اجلريدة اوهذا يضيف قيدً 

وتكون على مسؤوليتهم  ،لوزارة، ُبيث جيب أن تراجع من اإلدارة القانونيةأرسل إليه من جملس الوزراء إىل اإلدارة القانونية يف ا
القانونية للجريدة يف مكة املكرمة مباشرة، وال ينشر يف اجلريدة إال بعد اإلدارة مراجعة النظام، وترتيبه قبل نشره، مث يرسل من 

  68من اإلدارة القانونية. هاعتماد
وتنبغي اإلشارة إىل أن دور اإلدارة القانونية ينحصر يف التأكد من عدم وجود أخطاء يف النصوص املرسلة، وأن النص 

، وأن -أاي كانت-املرسل كامل ال تنقصه أي مواد، وأنه مرتب يف تسلسل مواده وفصوله الرتتيب املتبع يف نشر املادة القانونية 
أو إلغاء أي  ،و إضافةألة، وليس لإلدارة القانونية أي دور أو صالحية يف تعديل تكون الطباعة واضحة، وصفحاته متسلس

 شيء ورد يف النص القانوين. 
 انظرً  ؛مث تنتظر دورها يف النشر ،قد ترسل املادة يف منتصف األسبوع ،وابإلضافة إىل أن اجلريدة ال تصدر إال كل مجعة

لتواكب سرعة وحضور اجلرائد  ؛ان املناسب أن تصدر جريدة أم القرى يوميً لذا م ؛لوجود مواد سابقة تنتظر دورها يف النشر
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يرسل للصحف اليومية نبذة خمتصرة عن النظام أو  إذ أحياانً  ؛األخرى، ولتتفوق عليهم ُبصرية نشر األوامر واملراسيم امللكية
 ة أم القرى إذا صدرت بشكل يومي. جلريد حصرايً  ا حقً ولذا ميكن أن يكون نشر النظام كاماًل  ؛األمر امللكي الصادر

 ،األخطاء البسيطة .لذا يلزم التفريق يف األحكام بني األخطاء البسيطة واألخطاء اجلسيمة ؛وقد ينشر النظام وبه أخطاء 
خطأ يف رقم مادة، أو خطأ يف ترتيب صفحات النظام، أو حنو ذلك، ففي هذه احلالة يتم تعديل اخلطأ، لكن تسري  :مثل

حتريف بعض نصوص النظام، أو إلغاء بعض مواده،  :مثل ،نظام منذ التاريخ احملدد لنشره. أما إذا كان اخلطأ جوهرايً أحكام ال
فهنا جيب تصحيح اخلطأ وإعادة نشر النظام بصورته الصحيحة اليت متت املصادقة عليها من  ،أو خطأ خيل أبحكام النظام

املخاطبني أبحكامه إال بعد نشر النسخة الصحيحة، وتبدأ مسؤوليتهم من اتريخ امللك، وال تكون أحكام النظام انفذة يف حق 
 ابلنسخة املعيبة يف نفاذ تلك األحكام.  -ابلتايل-وال يعتد  ،وليس النشر السابق املعيب للنظام ،النشر الصحيح

إذ تنشر أم القرى عدة مالحق  ؛وهو أن النشر يف مالحق اجلريدة أمر ينبغي النظر له بعناية ،كذلك أمر جدير ابإلشارة
تنشر فيها عقود الشركات، وملخصات عقود الشركات، وكل ما يتعلق ابلشأن التجاري، وتصدر املالحق أايم االثنني  ،جتارية

ألن جريدة أم القرى تصدر يف يوم اجلمعة منذ أتسيسها،  ؛ولذا ال يعتد بنشر النظام يف هذه املالحق 69؛أو الثالاثء أو األربعاء
فإن ولذلك ولذا تعترب مالحق اتبعة للجريدة الرمسية، وليست هي اجلريدة،  ؛املالحق طارئة، فرضتها حاجة اجلريدة إىل النشرو 

 نشر أي قاعدة قانونية يف هذه املالحق ال يعتد به، وال يعترب كأنه نشر يف اجلريدة الرمسية.
 :: نشر األحكام والقرارات الفرديةااثلثً 

بذواهتم، أبمسائهم، ال بصفاهتم. وتتعلق مبراكز  اأو أشخاصً  امعينً  اهي القرارات اليت ختاطب شخصً  القرارات الفردية
أو قرارات منح  ،أو قرارات نزع امللكية ،قرارات تعيني املوظفني أو ترقياهتم :مثل ،وال تتضمن قاعدة عامة وجمردة ،قانونية بذاهتا

 اجلنسية.

                                                           

 هـ.1437 -9 -21مقابلة يف مكة املكرمة مع املشرف العام على اجلريدة الرمسية، األستاذ عبد هللا األمحدي، يوم الثالاثء  - 69
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 اشخاصً أفالفردية تصدر عن السلطة التنفيذية، بينما التنظيمية ختاطب  ؛التنظيمية والقرارات الفردية تقابل القرارات
 ختاطب الكافة.و وتتضمن قواعد عامة وجمردة،  ،بذواهتم

لقرار اإلداري اخلاص به، وما يهم هذا البحث هو طريقة اببالغ الشخص املعني ابلذات إلوختتلف الوسائل القانونية 
أو عن طريق النشر يف  ،اإلبالغ املباشر :مثل ،اجلريدة الرمسية. فإذا تعذرت طرق اإلبالغ األخرى اإلبالغ عن طريق النشر يف

خل جيوز للجهة اإلبالغ عن إأو عن طريق احملضر القضائي ...  ،أو عن طريق الربيد املسجل ،لوحة اإلعالانت للجهة اإلدارية
 طريق النشر يف اجلريدة الرمسية.

حىت ولو مل يعلم أنه نشر شيء خيصه يف  ،يعترب حجة على املخاطب به ،مسية إجراء دستوري قانوينوالنشر يف اجلريدة الر 
اجلريدة الرمسية. ومل يطلع الباحث على صيغ معينة لنشر القرارات الفردية يف اجلريدة الرمسية، غري أنه الحظ من مراجعة أعداد 

إما يف عدد كلمات النشر، أو طريقة النشر، أو صياغته، أو  ؛رأن كل إعالن خيتلف عن اآلخ ااجلريدة اليت صدرت مؤخرً 
أن نشر القرارات  امما يعطي انطباعً  ،إذ تنشر اإلعالانت يف أكثر من صفحة من صفحات أم القرى ؛الصفحة اليت نشر فيها

 الفردية خيضع لتعليمات إدارة حترير اجلريدة، وملساحة النشر املتاحة.   
ة يف أم القرى أيخذ حكم نشر القواعد القانونية من حيث حجيته يف عدم جواز االحتجاج بعدم ونشر القرارات الفردي 

سواًء علم به أم مل  ،شروط نفاذه يعترب حجة على صاحبه االعلم به، فمجرد نشر اإلعالن الفردي يف اجلريدة الرمسية مستوفيً 
 ارية طرق اإلعالن األخرى، فيصبح النشر يف احلالة األخرية ملزمً يعلم. وهذا أمر تلجأ إليه الدساتري إذا استنفذت اجلهات اإلدا

إبدانة  اغيابيً  ا أصدرت اللجنة اجلمركية االبتدائية ابلدمام قرارً للمخاطب به حىت لو احتج بعدم علمه بذلك النشر. فمثاًل 
فقد تقرر  ،عدم جتاوبه مع اللجنة اجلمركيةمل يتوصل إىل معرفة حمل إقامته، ولألنه  اونظرً  ،)فالن( ابلشروع يف التهريب اجلمركي

 ،يف اجلريدة الرمسية، ومنحته اللجنة حق االعرتاض خالل مدة شهر من اتريخ نشر هذا اإلعالن اتبليغه القرار الصادر ُبقه نشرً 
 للتنفيذ. وقاباًل  اوإذا مل يعرتض خالل تلك املدة يصبح القرار هنائيً 

من حيث  ،نفس استثناءات قاعدة افرتاض العلم ابلقانون على نشر القرارات الفردية يف اجلريدة الرمسية اوتنطبق أيضً  
 منعت احلصول عليها ...اخل.     ،أو قوة قاهرة ،أو فيضاانت ،إما حلرب ؛استحالة احلصول على اجلريدة
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الرمسية، ُبيث تنص املادة القانونية على أن وجرت العادة على أن تتضمن األنظمة واللوائح اشرتاط النشر يف اجلريدة  
ينشر القرار الفردي يف أم القرى، وهذا عبء على اجلهة احلكومية جيب أن تقوم به، ويؤثر يف صحة القرارات الفردية إذا 

 اشرتطت األنظمة أو اللوائح نشرها يف اجلريدة الرمسية ومل تنشر.
( من الالئحة 40حيث اشرتطت املادة ) ؛مسية قرارات تغيري األمساء الشخصيةومن القرارات اليت يلزم نشرها يف اجلريدة الر 

أن يتم توثيق تغيري االسم عند كاتب  :منها ؛اختاذ إجراءات معينة عند طلب تغيري االسم 70التنفيذية لنظام األحوال املدنية
يدة الرمسية القرارات اخلاصة بكسب اجلنسية مث يعلن عنه يف اجلريدة الرمسية. كذلك من القرارات اليت تنشر يف اجلر  ،العدل

أن تكون انفذة من اتريخ نشرها  71السعودية أو بسحبها إبسقاطها أو ابسرتدادها، وقد اشرتط نظام اجلنسية العربية السعودية
لقرى، وأن من حيث ضرورة النشر يف أم ايف صدر هذا البند؛ يف اجلريدة الرمسية، وابلتايل ينطبق عليها ما سبق أن شرحناه 

 سقاط اجلنسية.  إ، ويشار يف اإلعالن إىل األمر السامي القاضي مبنح أو ا، وواضحً يكون اسم الشخص كاماًل 
حيث  ؛واملتصفح جلريدة أم القرى يلفت انتباهه كثرة اإلعالانت عن قرارات نزع امللكية، وإعالانت أتجري عقارات الدولة

على أن يصدر قرار املوافقة ابلبدء يف  ،72لعقارات للمنفعة العامة ووضع اليدنصت املادة اخلامسة من نظام نزع ملكية ا
 ؛وينشر قرار املوافقة يف اجلريدة الرمسية ... إجراءات نزع امللكية للمنفعة العامة من الوزير املختص أو رئيس املصلحة احلكومية

لذلك. ونشر قرارات نزع امللكية يف اجلريدة الرمسية يقصد به إبالغ ذوي الشأن عن قرار  الذا فالقرارات تنشر يف أم القرى طبقً 
ويبدو أن هذا نتيجة ملطالبات الناس أو -نزع األمالك اخلاصة هبم، ومل يكتف نص املادة ابإلعالن يف اجلريدة الرمسية 

يف صحيفتني من الصحف اليومية اليت توزع يف أن اشرتطت أن ينشر القرار  -اعرتاضاهتم على نزع ملكياهتم بدون علمهم

                                                           

 هـ. 1407/ 4/ 20بتاريخ  7حوال املدنية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/نظام األ - 70
 هـ.   1374/ 1/ 25( واتريخ 4نظام اجلنسية العربية السعودية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) - 71
 هـ. 1424/ 3/ 11بتاريخ  15نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد، الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/ - 72
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املنطقة، كما تلصق صورة من اإلعالن يف مقر اجلهة صاحبة املشروع، ويف مقر املشروع، ويف احملكمة، ويف اإلمارة أو احملافظة 
 أو املركز، ويف البلدية اليت يقع العقار يف دائرة اختصاصها.

إذ ليست كل األحكام تنشر يف اجلريدة  ؛فإنه حيتاج إىل توضيح ابلقضاء أما ما ينشر من األحكام القضائية وما يتعلق
ا ال تنشر األحكام اليت تصدر عن احملاكم العامة أو ديوان املظامل يف أم القرى، وليس كل ما يتعلق ابلتقاضي الرمسية، وغالبً 

ة السادسة والعشرون بعد املائتني من نظام نصت املاد :ينشر يف اجلريدة الرمسية حىت لو كان األمر يتطلب اإلعالن، فمثاًل 
تنفيذ بيع عقار أن "تعلن إدارة احملكمة عن بيع العقار قبل اليوم احملدد إلجرائه مبدة يف عند رغبة احملكمة أنه املرافعات الشرعية 

لوحة املعدة ، وذلك بلصق إعالانت على ابب العقار، وعلى الاوال تقل عن مخسة عشر يومً  ،اال تقل عن ثالثني يومً 
ورغم أمهية اإلعالن، وموضوعه إال  73أكثر واسعة االنتشار يف منطقة العقار". وكمة، وابلنشر يف جريدة ألإلعالانت يف احمل

 ؛أن النظام مل يعتمد على النشر يف اجلريدة الرمسية، رمبا ألهنا تصدر كل أسبوع، وقد يعطل انتظار النشر فيها أعمال بيع العقار
 النظام ابلنشر يف أي جريدة يومية تصدر يف بلد العقار.ولذا اكتفى 

لزمت ابلنشر يف أأي إشارة للنشر يف اجلريدة الرمسية رغم وجود عدد من املواد اليت  74كذلك مل يتضمن نظام التنفيذ
رًا أمرًا ابلتنفيذ إىل املدين  أن يصدر قاضي التنفيذ فو نياشرتطت الفقرة الثالثة من املادة الرابعة والثالث :اجلرائد اليومية، فمثاًل 

مرافقة له نسخة من السند التنفيذي خمتومة خبامت احملكمة مبطابقتها لألصل، ويبلغ املدين وفق أحكام التبليغ اليت حتددها 
 أمر قاضي التنفيذ بنشر اإلبالغ فوًرا يف ،الالئحة، فإن تعذر إبالغ املدين خالل عشرين يوًما من اتريخ صدور أمر التنفيذ

ألن الصدور اليومي للجرائد  ؛الصحيفة اليومية األوسع انتشارًا يف منطقة مقر احملكمة، فاشرتاط النشر كان يف جريدة يومية
يساعد على متابعة قرارات التنفيذ. كذلك نصت املادة السادسة واألربعون من نظام التنفيذ أنه إذا مل ينفذ املدين، أو مل يفصح 

                                                           

 هـ. 1435/ 1/ 22( واتريخ 1نظام املرافعات الشرعية، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ - 73
 هـ. 1433/ 8/ 13واتريخ  53نظام التنفيذ، الصادر ابملرسوم ملكي رقم م /  - 74
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عن أموال تكفي للوفاء ابلدين خالل مخسة أايم من اتريخ إبالغه أبمر التنفيذ، أو من اتريخ نشره إبحدى الصحف إذا تعذر 
 ، فالنص على إحدى الصحف يقصد منه الصحف اليومية اليت تصدر يف اململكة، وليست أم القرى.مماطاًل  إبالغه؛ ُعد

ومن اللجان شبه القضائية اليت تشرتط النشر يف اجلريدة الرمسية جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية، حيث صدرت الئحة 
وهي اللجنة شبه القضائية املختصة ابلفصل يف املنازعات اليت تقع يف نطاق نظام  75ية،إجراءاهتا عن طريق جملس هيئة السوق املال

حيث نصت يف املادة التاسعة اخلاصة ابإلخطار والتبليغ يف احلاالت االستثنائية أنه إن مل يُعرف حمل  إقامة  76أحكام السوق املالية،
فلرئيس الل جنة أن يقرر الطريقة اليت يراها  ،م اإلخطار أو التبليغ إليهأو تع ذر تسلي ،أو عنوان للشخص املطلوب إخطاره أو تبليغه

ليتم هبا اإلخطار أو التبليغ مبا يف ذلك النشر يف اجلريدة الرمسية. كذلك نصت املادة السادسة عشرة  ؛مناسبة وحمققة للمقصود
نفسه أو بوكيل عنه يف الدعوى اجلزائية، فإذا مل حيضر املنظمة حلضور املتهم يف الدعوى اجلزائية، أنه حيضر املتهم جلسات النظر ب

املتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره جللسة أخرى، فإن ختلف بعد ذلك عن احلضور أو تعذ ر على الل جنة تبليغه ... فللجنة أن 
حساابته املصرفية واالستثمارية أو أي  أو احلجز على ،أو من التداول يف السوق شراءً  ،من املنع من السفر امبا تراه مناسبً  اتصدر قرارً 

لكرتوين جند عشرات اإلعالانت ، ومبراجعة موقع جريدة أم القرى اإل77ُبضوره ... من ممتلكاته، وأن تنشر يف اجلريدة الرمسية إعالانً 
 ا هلذه الالئحة.ن جلنة الفصل يف مناعات األوراق املالية تنفيذً عالصادرة 

إذ تنشر إعالانهتا يف األعداد املختلفة جلريدة أم القرى، وخاصة أولئك الذين هلم  ؛اجلمركيةنفس األمر ابلنسبة للجان 
 احيث يتم اإلعالن يف اجلريدة الرمسية تطبيقً  ؛ىل معرفة عناوينهمإمل يتم التوصل لكن  ،عالقة ابلقضااي املرفوعة أمام اللجنة

 78( من نظام اجلمارك املوحد.45ألحكام املادة )

                                                           

واتريخ  2011 - 4 - 1ية مبوجب القرار رقم الئحة إجراءات الفصل يف منازعات األوراق املالية الصادرة عن جملس هيئة السوق املال - 75
 م. 2011/ 1/ 23املوافق  ـه 1432/ 2/ 19
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 .16الئحة إجراءات الفصل يف منازعات األوراق املالية، املادة  - 77
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 :نشر األخبار :ارابعً 
األخبار ال تتضمن قواعد قانونية يلزم نشرها، وال يرتتب على عدم نشرها يف أم القرى أي أثر دستوري أو قانوين، وإمنا 

وما  ،امللك، وويل العهد، وجملس الوزراء ؛تنشر ألهنا تتضمن األخبار امللكية، واألخبار ذات العالقة ابلسلطات العليا يف الدولة
 أخبار. يتصل هبم من 

ومن أول يوم يف نشأة الصحيفة بدأ نشر أخبار امللك عبدالعزيز وويل العهد وأخبار احلكومة، واستمر النشر حىت يومنا 
لذا اقرتحت اللجنة املشكلة لبحث املواد  ؛هذا، وقد الحظ جملس الوزراء عدم اإلشارة إىل نشر األخبار امللكية يف أم القرى

 79دة وأكدت على أن يكون يف أوهلا األخبار امللكية.اليت يلزم أن تنشر يف اجلري
ومصدر األخبار الوحيد ألم القرى هي وكالة األنباء السعودية، وتنشر األخبار يف اخلمس صفحات األوىل من اجلريدة، 

ت الديوان امللكي مث أخبار جملس الوزراء، ويف ثنااي هذه األخبار تنشر بياان ،وتبدأ األخبار أبخبار امللك، مث أخبار ويل العهد
من صور وصياغة وصف من وكالة  حمتوايتهإذا صادف أن صدر بيان من الديوان ذلك األسبوع. وتتم صياغة اخلرب بكل 

 األنباء السعودية، وعلى إدارة اجلريدة نشر اخلرب كما أرسل من الوكالة.
مثل هذه األخبار فال جتد يف الوقائع املصرية،  ومبقارنة بعض اجلرائد الرمسية األخرى جند أن جريدة أم القرى تنفرد بنشر

 يف وال يف الرائد التونسي، وال يف اجلريدة الرمسية األردنية، وال يف اجلريدة الرمسية املغربية، وال يف اجلريدة الرمسية البحرينية، وال
أخبار مسؤويل احلكومة أو أخبار دولية، وهذا  سواًء أكانتاجلريدة الرمسية القطرية، وال يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية أي أخبار 

 يؤكد على ختصص هذه اجلرائد الرمسية بنشر القواعد القانونية النظامية وما يرتتب عليها.
 
 
 

                                                           

 .60هامش رقم  :انظرهـ.  1403/ 11/ 14بتاريخ  258قرار جملس الوزراء رقم  - 79
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 املبحث الثالث: أمهية النشر يف اجلريدة الرمسية
جملسي الشورى -مث عرض املشروع على فرعي السلطة التشريعية  ،تبدأ من االقرتاح ،مير النظام يف اململكة بدورة تشريعية

 ؛وما يرتتب على ذلك من مناقشات ودراسات، مث تصويت، مث إصدار توصيات ترفع بقرارات إىل رئيس الدولة، -والوزراء
( من 23، واملادة )( من النظام األساسي للحكم71للمادة ) اليصادق على مشروع النظام، مث ينشر يف اجلريدة الرمسية تنفيذً 

 80نظام جملس الوزراء، ومبجرد نشرها تصبح ملزمة للكافة ما مل يتضمن قرار النشر حتديد اتريخ معني لنفاذها.
  اليت القواعد حتكمهاإهنا ف ك،ذل قبل متت اليت الوقائع على يسري ال فهو ابلقانون العمل يوم حتدد مىت أنه واألصل

 الوقائع على يطبق قد القانون نأ غري. اجلديد ابلقانون العمل بعد ما ىلإ آاثرها تراخت لو حىت وذلك آنذاك، انفذة كانت
 القانون تطبيق جيوز وال. ذلك على صراحة القانون ينص أن: بقيدين وذلك ،رجعي أبثر أي به، العمل اتريخ على السابقة

 81.والعقاب التجرمي مواد أي ؛اجلزائية املواد يف حال أبية رجعي أبثر
 ملاذا يشرتط املنظم نشر األنظمة واللوائح وسائر القواعد القانونية يف اجلريدة الرمسية؟ :والسؤال هنا

بعينهم،  ا، موجهة إىل كافة أفراد اجملتمع، فهي ال ختاطب أانسً غير شخصيةاألنظمة واللوائح عبارة عن قواعد عامة وجمردة، 
، وعلى مجيع الوقائع اليت تدخل يف مضموهنا، ُبيث تنظم أبحكامهاالمخاطبين شخاص ألجميع ا علىبق تطوال وقائع بذاهتا، بل 

ألحكام تلك  اعالقاهتم مع بعضهم البعض، وهتدف إىل حتقيق مساواهتم يف احلقوق والواجبات، وتقييد تصرفاهتم وأعماهلم وفقً 
ومنها - وهلذا تشرتط الدساتري ؛دوا أبحكامهاالقواعد، ومنع اخلروج عنها عن طريق فرض جزاءات تطبق على أولئك الذين مل يتقي

 أن تُنشر تلك القواعد يف اجلريدة الرمسية ليطلع عليها كل أفراد اجملتمع.  -النظام األساسي للحكم

                                                           

، دور جملس الوزراء يف سن األنظمة واللوائح ابململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري قدمت جلامعة التوجيري، أمحد بن عبدالعزيز انظر - 80
 .502. وشطناوي، د. علي خطار، القانون الدستوري املقارن، مرجع سابق، ص 109هـ، ص  1430انيف العربية، 

املقاطع، د. حممد عبداحملسن،  انظر. و 196ة العربية، ص حسن، د. عبدالفتاح، مبادئ النظام الدستوري يف الكويت، دار النهض - 81
 .2008الوسيط يف النظام الدستوري الكوييت، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 
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تنشر فيه كافة القواعد القانونية اليت تتم املصادقة  ،واشرتاط النشر يف اجلريدة الرمسية يقصد منه أن يوجد وعاء دستوري واحد
ها من ذوي االختصاص يف الدولة، يقصده الناس ملعرفة كل جديد صدر ونُشر يف ذلك الوعاء الدستوري أو تلك اجلريدة علي

 الرمسية. وابلتايل التزامهم أبحكامه وقواعده، ومن مث عدم قبول جهلهم ابلقواعد القانونية الصادرة، أو عدم معرفتهم هبا. 
نظام -حتمل تلك القواعد  تنشر القواعد القانونية مبعلومات كاملة، أي أنوقد جرت العادة يف جريدة أم القرى أن 

مثل دراسته يف جملسي الوزراء والشورى،  ،اسم النظام، ورقمه، واتريخ املصادقة عليه، والتدرج اإلجرائي السابق لنشره -مثاًل 
إما أن يكون  ؛وقراراهتما برفعه لرئيس الدولة امللك للمصادقة عليه، مث اتريخ تلك املصادقة، ومواد النظام كاملة، واتريخ نفاذه

 .ايكون بعده انفذً  احمددً  امبجرد صدوره، أو أن يتضمن اترخيً  اانفذً 
. ويلتزم اجلميع بتطبيق النظام ا، أو مريضً ، أو جاهاًل اأبحكامه، وإن كان أميً وبعد نشر النظام يفرتض علم كل شخص 

 82يف السلطة التشريعية وأعلن معارضته للنظام املنشور. امن مؤيدي احلكومة، أو من معارضيها، وإن كان عضوً كان سواًء  
تلك القواعد كانت ونية تتعلق مبجتمع الدولة سواًء  متابعة ما يصدر يف الدولة من قواعد قان :منها ؛وهذه املعرفة هلا فوائد كثرية

 ملوظفي الدولة، أو تتعلق به بصورة غري مباشرة كتلك كتعديل نظام اخلدمة املدنية مثاًل   ؛تتعلق ابلشخص بصورة مباشرة
أحكام وقرارات  ومثاله نظام هيئة البيعة. كذلك معرفة كل جديد يصدر يف الدولة من ،القواعد اليت تنظم كيفية انتقال احلكم

وتعليمات، وابلتايل يبادر املرء ابلتقيد أبحكامها، كذلك تؤدي إىل العدالة االجتماعية يف تطبيق القواعد القانونية ابلتساوي 
 على املخاطبني أبحكامها، وعدم متييز بعضهم على حساب البعض اآلخر. 

 منا تكفي اإلشارة إىل ما له عالقة مبوضوعنا.وفوائد النشر ال حصر هلا، وليست هذه الدراسة جمال تفصيلها، وإ
 
 
 

                                                           

 .120، ص 2012الفتالوي، د. سهيل حسني، مبادئ القانون السعودي، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،  - 82
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 .املطلب الثاين: اآلاثر املرتتبة على عدم نشر األنظمة يف اجلريدة الرمسية
فبمجرد نشر النظام يف اجلريدة استقر الفقه والقضاء على قاعدة عدم جواز اجلهل ابلنظام بعد نشره يف اجلريدة الرمسية، 

يف حق كل املخاطبني أبحكامه، سواًء اطلعوا على النظام أم مل يطلعوا عليه، وسواًء علموا ابلنظام أم مل  الرمسية يصبح سارايً 
يعلموا به؛ حيث ال يقبل من أفراد اجملتمع اعتذارهم بعدم العلم أبحكام النظام، أو احتجاجهم بعدم االطالع عليها لإلفالت 

بعدم علمهم ابلقاعدة القانونية لتعذر تطبيقها عليهم، فإذا قُبلت حجتهم بعدم  ألنه لو احتج أفراد اجملتمعمن تطبيق أحكامه؛ 
ولن تطبق على اآلخرين، وابلتايل ستكون هناك عدم مساواة يف  ،العلم ابلقاعدة فإن هذه القاعدة ستطبق على بعض األفراد

 وب من أحكامه.التعامل مع األفراد داخل اجملتمع، كذلك سيكون عدم العلم ابلنظام وسيلة للهر 
أن "املدعي من املخاطبني بنظام القضاء، وعلمه مبحتواه القضااي املعروضة عليه  عدد منوقد رأى ديوان املظامل يف 

مفروض، ومن مث ال يقبل منه عذر التذرع ابلقول أبنه مل يطلع عليه... فاألصل املقرر هو عدم جواز االعتذار جبهل 
وقضاًء افرتاض علم املخاطبني ابلنظام، وال يعذر أحد  ا"املستقر عليه فقهً . ويف حكم آخر يرى الديوان أن 83النظام..."

، يعفي الشخص من انطباق افالديوان يرى أن اجلهل ابلنظام ال ميكن أن يكون عذرً  84ابجلهل به إال يف حاالت خمصوصة..."
ارية على اجلميع؛ من علم هبا ومن جهل هبا على السواء، إال أن الديوان أحكام النظام عليه، وابلتايل تعترب أحكام النظام س

حدوث حرب جعلت من املستحيل  :مثلاستثىن حاالت خمصوصة جيوز جتاوز تطبيق قاعدة العلم ابلنظام على أصحاهبا، 
وابلتايل  ،نة من الدولةوصول أعداد اجلريدة الرمسية إىل مناطق احلرب، أو وجود فيضان ترتب عليه قطع االتصال جبهة معي

وجممل هذه االستثناءات تندرج حتت القوى القاهرة اليت يؤدي وجودها إىل استحالة معرفة  .صعوبة وصول اجلريدة الرمسية إليها
 الستحالة وصوهلا إليهم. انظرً  ؛الناس بتلك القواعد

                                                           

يف جمموعة املبادئ الشرعية والنظامية اليت قررهتا جلنة تدقيق القضااي بديوان املظامل، خالل عام  هـ، منشور 1401/ ت /لعام 8قرار رقم  - 83
هـ، املنشور يف جمموعة املبادئ الشرعية والنظامية اليت قررهتا  1400لعام  12/175يف نفس السياق قرار رقم  انظر. و 53هـ، ص  1401

 .  343هـ، ص  1400 هيئات وجلان ودوائر ديوان املظامل، خالل عام
 .112هـ، ص  1431هـ، منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام  1431لعام  10/د / إ /  132رقم احلكم  - 84
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نشر يف اجلريدة أن يتم توفريها هلم، وتكون إذ يفرتض ليعلم الكافة مبا ي ؛وينظر الباحث إىل هذا األمر من طريقة أخرى
سواًء يف منافذ البيع، أو يف مراكز التسوق، أو يف املكتبات، أو يف لوحات إعالانت اجلهات  ؛يف متناول أيديهم أبي طريقة

ة، وتوزع يف كل مثلها مثل اجلرائد اليومية األخرى اليت تطبع أبعداد كبري  ،احلكومية، أو غريها ُبيث يكون احلصول عليها سهاًل 
إذ أثناء مجع املادة العلمية هلذه الدراسة أجرينا مقابلة مع  ؛غري أن الواقع جلريدة أم القرى خيتلف ،أماكن التوزيع املتاحة

فأبلغنا أنه يُطبع من اجلريدة  ،وسألناه عن كمية األعداد اليت تطبع من جريدة أم القرى ،85املشرف العام على جريدة أم القرى
( 5000( نسخة كل أسبوع. فهل ميكن تطبيق قاعدة عدم جواز االعتذار جبهل القانون يف ظل طباعة )5000)حوايل 

حوايل  201886إلحصائية اهليئة العام لإلحصاء لعام  انسخة فقط من اجلريدة. إذا كان عدد سكان اململكة وفقً 
( مليون منهم من ضرورة االطالع على اجلريدة الرمسية، وتبقى 30) -ألي سبب-، وإذا استبعدان ا( شخصً 33413660)

عندان حوايل ثالثة ماليني جيب عليهم االطالع على اجلريدة والعلم مبا فيها، فهل ميكن تطبيق تلك القاعدة عليهم واجلريدة ال 
القاعدة كان الرأي أنه ال تستطيع إذ حني ُوضعت هذه  ؛( نسخة. هذا أمر يلزم التأمل فيه، وإعادة النظر5000تطبع إال )

لذا اتفق على أن يكون  ؛مبا جيب أن يعرفوه من قواعد قانونية افردً  االسلطة التشريعية يف الدولة، وال احلكومة إبالغ الناس فردً 
جلريدة هناك بديل حاضر يذهب الناس إليه للبحث عن القواعد القانونية اليت جيب أن يعرفوا أحكامها، فكان هذا البديل ا

فإنه يعذر املرء جبهله ، -كالقوة القاهرة اليت أشران إليها-الرمسية، فإذا كانت هناك استحالة منعت احلصول على اجلريدة الرمسية 
كن لدينا قوة قاهرة، ولكن يستحيل على املرء العادي تلكن إذا مل  ،ملا نشر يف األعداد اليت صدرت وقت القوة القاهرة

كافية ميكن توزيعها على مجيع أو أغلب املواطنني، فهل ميكن مؤاخذهتم بعدم العلم   األهنا مل تطبع أعدادً  ؛احلصول على اجلريدة
 ؟!ليس من العدل قبل حماسبتهم متكينهم من احلصول على اجلريدة أواًل أ ؟!ابلقواعد اليت نشرت يف اجلريدة

                                                           

 هـ.1437 -9 -21مقابلة يف مكة املكرمة مع املشرف العام على اجلريدة الرمسية، األستاذ عبد هللا األمحدي، يوم الثالاثء  - 85
 :5680www.stats.gov.sa/ar//httpsموجودة على موقع اهليئة العامة لإلحصاء  اإلحصائية - 86
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ُبيث يستطيع  ،وأن تتوفر يف منافذ البيع املختلفةويرى الباحث أنه يفرتض أن تنشر من اجلريدة أعداد كبرية كافية، 
املواطنون واملقيمون احلصول عليها، ومن مث مؤاخذهتم مبا ينشر فيها. أما أن تطبع أبعداد حمدودة، يذهب جزء منها 

 ؛ت يف اجلريدةال تتم مؤاخذة الناس جبهلهم ابلقواعد القانونية اليت نشر أفإنه من املنطق  ،للمشرتكني، وجزء للجهات احلكومية
 ألهنم مل يتمكنوا من االطالع عليها. 

إذ تفرتض  ؛العدالة وحقوق اإلنسان مبادئا يرى الباحث أن قاعدة "ال يعذر اجلهل أبحكام النظام" تتعارض مع أيضً 
لو وصل العلم ابلنظام ألشخاص مل تكن لديهم فرصة للعلم به، ومن مث تطبيق أحكام ذلك النظام عليهم. على سبيل املثال 

هـ، فالقاعدة تفرتض فيه معرفته لكل األنظمة اليت نشرت يف أم  1439لكة للعمل يف شهر حمرم مللم -غري سعودي-أجنيب 
ألن نص القاعدة عام؛ ال يعذر  ؛القرى، حىت لو كان ال يقرأ أو يتحدث ابللغة العربية، وحىت لو نشر النظام بلغة ال جييدها

يتم ال ولذا يرى الباحث أن  ؛لكةميؤاخذ بتبعات قانونية مل حيضرها، ونشرت قبل دخوله للموابليت  ،اجلهل أبحكام النظام
تطبيق هذه القاعدة على األجنيب، أو من ال جييد اللغة اليت نشرت هبا األنظمة من وقت تواجده يف اململكة، بعد توفري أعداد 

ملكة، أما تلك اليت ماليت تنشر يف اجلريدة الرمسية بعد وصوله لل عن أحكام األنظمة اجلريدة الرمسية له، وعليه يكون مسؤواًل 
 صدرت قبل تواجده فال يسأل عنها.

لزم أبحكام األنظمة اليت صدرت يف اململكة ونشرت يف نفس األمر ينطبق على الصيب الذي بلغ سن الثامنة عشرة، فال يُ 
، مع ضرورة إاتحة حصوله ةة اليت صدرت بعد بلوغه السن النظاميتلك األنظميلزم بأم القرى قبل بلوغه السن القانونية، وإمنا 

 على أعداد اجلريدة الرمسية اليت تصدر بعد بلوغه السن القانوين.
ُبيث ال  ،كذلك يرى الباحث أن نشر القواعد القانونية يف اجلريدة الرمسية حجة على احلكومة واملواطنني على حٍد سواء

تُلزم اجلهات احلكومية واملواطنني ابلنص القانوين  إذ ؛نص القانوين الذي نشر يف اجلريدة الرمسيةيستطيع أحد أن حيتج بتغيري ال
حيق هلم االعتماد على غريه حىت لو كانت تلك النسخة مرسلة من الديوان امللكي، أو هيئة اخلرباء  الذي ُنشر يف أم القرى، وال
 ومل تنشر يف اجلريدة الرمسية. 
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ونية يف اجلريدة الرمسية حجة يستطيع أن يتمسك هبا كل من له مصلحة يف ذلك، ودليل إثبات على نشر القواعد القان
 وجود النص القانوين ابلصيغة اليت ورد هبا يف اجلريدة الرمسية.

 ؛دولةجيابيات النشر يف اجلريدة الرمسية معرفة اتريخ القاعدة القانونية، وابلتايل تطور احلركة التشريعية يف الإكذلك من 
للقواعد القانونية يف املشهد القانوين. وابلتايل التسهيل على الباحثني،  ادائمً  الزامية النشر يف أم القرى تستدعي حضورً إحيث 

واملهتمني برصد احلركة القانونية يف الدولة على مدى عقود. لو أخذان على سبيل املثال التنظيم القضائي يف اململكة لوجدان أن 
 88م، وآخر نظام عن القضاء1926هـ املوافق  1344لعام  87يف اجلريدة الرمسية هو نظام تشكيالت القضاء أول نظام نشر
هـ، وما بني هذين التارخيني يستطيع الباحث القانوين، والدارس واملهتم أن ينظر يف التطور القضائي يف  1428صدر بتاريخ 

يف ذلك للجهات التشريعية اليت عاجلت تلك  احىت اآلن، متطرقً  اململكة من بداية صدور القواعد األوىل املنظمة للقضاء
حيث مر التاريخ التشريعي يف اململكة مبراحل خمتلفة، كان فيها جملس الشورى يتمتع بسلطة تشريعية كاملة، مث شاركه  ؛القواعد

فيها جملس الوزراء لفرتة معينة، مث تفرد جملس الوزراء ابلسلطتني التشريعية والتنفيذية لعقود، مث تقاسم جملس الشورى وجملس 
البحث يف اتريخ النشر يف أم القرى سيعكس صورة اترخيية دقيقة عن كل نظام، وظروف الوزراء هذه السلطة التشريعية. ف

مما يضفي أمهية كبرية على وجود  اإلصدار،إصداره، واتريخ اإلصدار، واتريخ التعديل، والسلطات اليت كانت خمتصة بذلك 
ني بتسليط الضوء على جريدة أم القرى، ودراسة اجلريدة الرمسية، ومتيز النشر فيها. وهي دعوة للباحثني والدارسني واملتخصص

 فيها، والظروف احمليطة ابلنشر بعناية.  رما ينش
 
 
 

                                                           

 م.1926/ 19/3هـ املوافق  1344/ 5/9( من السنة الثانية للجريدة املنشور بتاريخ 64نظام تشكيالت القضاء ونشر يف العدد ) - 87
 هـ. 1428/  9/  19واتريخ  78صدر ابملرسوم امللكي رقم م/نظام القضاء،  - 88



  4277 
   جملة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4285 -4233(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، اجمللد)
 

السعودية العربية للمملكة الدستوري اللسان(: القرى أم) الرمسية اجلريدة  

 :اخلامتة
 عاصرت اليت اجلريدة السعودية، للمملكة العربية الرمسية اجلريدة ؛القرى أم جريدة املاضية الصفحات يف ابلدراسة تناولنا

 فكانت، -الدراسة هذه إعداد وقت- سنة (94) ـال هاعمر  جتاوزوحىت  هلا، األوىل اللحظات منذ املباركة الدولة هذه ميالد
 .اململكة يف القضائيو  والتنفيذي، التنظيمي، العملالقواعد الدستورية والقانونية، وكذلك على  على اشاهدً 

 اجلريدة، يف النشر على يرتتب وماذا فيها، ينشر ما مستعرضة وتطورها، القرى، أم جريدة نشأة اتريخ الدراسة هذه مشلت وقد 
  .فيها النشر وكيفية اجلريدة، صفحات تضمنتها اليت واألخرى والقانونية، الدستورية، املواد وحمتوى النشر، عدم آاثر وكذلك

وابستعراض الكثري من أعداد اجلريدة الحظ الباحث عدم وجود لوائح حتدد طريقة النشر يف اجلريدة، وال كيفية استالم 
 النصوص النظامية اليت تنشر يف أم القرى، وال وضع أولوية لألخبار امللكية، أو األنظمة اليت تصدر أبوامر ملكية. 

للوائح والقرارات اليت تنشر يف اجلريدة، كذلك أتخر نشر الكثري من كذلك الحظ الباحث عدم وجود فهرسة لألنظمة وا
توصلت الدراسة إىل النتائج القواعد القانونية؛ ألن جريدة أم القرى ال تصدر إال مرة يف األسبوع، كل يوم مجعة. وقد 

 والتوصيات التالية:
 :: النتائجأوًل 

 جريدة أم القرى من النظام العام.النشر يف عترب ي .1
الف نسخة فقط من جريدة أم القرى كل أسبوع جيعل الباحث يعيد النظر يف تطبيق قاعدة )افرتاض آإصدار مخسة  .2

 علم الكافة ابلقواعد القانونية(، وقاعدة )ال يعذر اجلهل ابلنظام( بسبب استحالة اطالع أغلب أفراد اجملتمع عليها.
 ية، أو أن تصدر كل يوم مجعة.ال يوجد نص على أن تنشر جريدة أم القرى ابللغة العرب .3
ال يُنشر جمللس الشورى وهو قطب السلطة التنظيمية الثاين أي قرارات أو حماضر جلسات يف جريدة أم القرى.   .4

كذلك ال تنشر يف جريدة أم القرى قرارات منح براءات االخرتاع سواء الصادرة عن طريق مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
 وقرارات اجمللس األعلى للقضاء ال تنشر يف جريدة أم القرى. ،قرارات احملكمة العليا ايضً أأو اجلامعات. 

 م.ال تنشر القواعد القانونية على اختالف أنواعها يف جريدة أم القرى إال بعد مراجعتها واعتمادها من اإلدارة القانونية يف وزارة اإلعال .5
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عدم وجود أخطاء يف النصوص املرسلة، وأن النص املرسل كامل ال يقتصر دور اإلدارة القانونية على التأكد من  .6
 كانت، وليس لإلدارة القانونية أي دور أو صالحية يف تنقصه أي مواد، وأنه مرتب الرتتيب املتبع يف نشر املادة القانونية أايًّ 

 و إضافة أو إلغاء أي شيء ورد يف النص القانوين.أتعديل 
رائد اليومية تنشر قواعد قانونية وأخبار احلكومة، ومقاالت أدبية بشىت أنواعها من شعر بدأت جريدة أم القرى مثل اجل .7

ونثر وقصة قصرية، ومواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية، مث تطور هبا احلال لتكون جريدة رمسية تنشر فقط القواعد 
 ر أخبار احلكومة الداخلية واخلارجية.  القانونية، وما تشرتطه األنظمة للنشر يف اجلريدة الرمسية، واستمرت تنش

رغم أن األخبار ليس هلا عالقة ف ،املصدر الوحيد لألخبار اليت تنشر يف جريدة أم القرى هي وكالة األنباء السعودية .8
 ابلشأن الدستوري وال القواعد القانونية إال أهنا تنشر يف اجلريدة الرمسية.

األخطاء  .ريق يف األحكام بني األخطاء البسيطة واألخطاء اجلسيمةلذا يلزم التف ؛قد ينشر النظام وبه أخطاء .9
خطأ يف رقم مادة، أو خطأ يف ترتيب صفحات النظام، أو حنو ذلك، ففي هذه احلالة يتم تعديل اخلطأ، لكن  :مثل ،البسيطة

 تسري أحكام النظام منذ التاريخ احملدد لنشره. 
حتريف بعض نصوص النظام، أو إلغاء بعض مواده،  :مثل ،القرى جوهرايً إذا كان اخلطأ يف النظام املنشور يف أم  .10

فهنا جيب تصحيح اخلطأ وإعادة نشر النظام بصورته الصحيحة اليت متت املصادقة عليها من امللك،  ،أو خطأ خيل أبحكام النظام
وتبدأ مسؤوليتهم من اتريخ النشر  وال تكون أحكام النظام انفذة يف حق املخاطبني أبحكامه إال بعد نشر النسخة الصحيحة،

 الصحيح وليس النشر السابق املعيب للنظام. وال يعتد ابلتايل ابلنسخة املعيبة يف نفاذ تلك األحكام.
لغى مشروع أفقد  لتأخر النشر يف أم القرى وضياع فرص استثمارية كثرية وإلغاء منافسات حكومية انظرً  .11

( شرط نشر املناقصات يف اجلريدة الرمسية، كذلك عدلت املادة العاشرة 1439ديد )نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية اجل
من الالئحة التنفيذية لنظام تسجيل العالمات التجارية اليت كانت تُلزم التجار بنشر إعالن تسجيل العالمة يف اجلريدة الرمسية 

 قبل نشرها، ليكون النشر يف موقع وزارة التجارة.
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 :: التوصياتااثنيً 
ضرورة وضع نظام داخلي للجريدة حيدد طريقة العمل، وكيفية استقبال القواعد القانونية املختلفة، واألخبار امللكية،  .1

 والرمسية، وصالحيات مدير التحرير.
األوامر أن يتم وضع ترقيم سنوي لكل قاعدة قانونية تنشر يف اجلريدة الرمسية، وجيدد الرقم يف السنة اليت تليها، ُبيث مُتنح  .2

 اأخرى وأرقام تقسيم، واملعاهدات متنح أرقامً  اخاصة لكل نوع، وأرقام تقسيم، واألنظمة مُتنح أرقامً  اامللكية ابختالف أنواعها أرقامً 
خمتلفة وأرقام تقسيم، وهكذا ... ُبيث يتم متييز كل قاعدة قانونية نشرت عن األخرى، ويف هناية السنة تنشر جريدة أم القرى 

 لكل القواعد القانونية اليت نشرت يف تلك السنة، مث تبدأ يف السنة التالية بنفس التقسيم والرتقيم. ايتضمن مَجعً  املحقً 
 أن تصدر اجلريدة الرمسية يف أي وقت كلما دعت احلاجة إىل صدورها. .3
غري إجيايب على  ار أتثريً وجود جريدة أم القرى حتت رعاية وزارة اإلعالم، ومصدر أخبارها الرئيس من الديوان امللكي أث   .4

لذا نوصي بفصل اجلريدة عن  ؛تطور اجلريدة وسرعة مواكبتها لألحداث اجلارية، وأتخر نشر القواعد القانونية حال صدورها
 لضمان فعاليتها، واستمرارها. ؛حلاقها مبجلس الوزراء، أو الديوان امللكيإوزارة اإلعالم و 

لقواعد القانونية اليت نشرهتا من أوامر ومراسيم ملكية، ولوائح وغريها، ووضع أيقونة أن تقوم إدارة اجلريدة بفهرسة مجيع ا .5
 حىت يسهل للباحث الرجوع هلا والبحث عند احلاجة. ؛لكرتوينُبث حسب التاريخ وموضوع القاعدة القانونية يف موقع اجلريدة اإل

 لكرتونية. وضع رابط للجريدة الرمسية يف مواقع اجلهات احلكومية اإل .6
 توفري إمكانية البحث املتقدم عن نظام معني أو إعالن حكومي حمدد. .7
خل، إصدار عدد سنوي يتضمن القواعد القانونية اليت نشرت يف تلك السنة من أنظمة ولوائح واتفاقيات ... إ .8

 طرأت عليها.اليت والتعديالت 
درت يف السنوات األخرية، والتوصية أبرشفة كافة إال بضعة أعداد ص تهلكرتوين مل تتم أرشفيف موقع أم القرى اإل .9

 األعداد جلميع السنوات من اتريخ إصدارها.
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Umm al-Qura the Public Gazette: the Constitutional Tongue of the Kingdom of Saudi 
Arabia 

Dr. Ibrahim Alhudaithy 

Associate Professor and Head of the Legal Department, College of Law & Political 

Science, King Saud University, 

 
Abstract 

The importance of this study is to highlight the Official Gazette as a constitutional means chosen to 
publish all the legal rules in the country. The legal effect of publication in the Official Gazette, as well as 
the non-publication thereof. 

The study reached a number of conclusions and recommendations, including the absence of a list 
specifying the requirement of publication in the newspaper, nor how to receive the regular texts that are 
publish, as well as the lack of indexing of the regulations, and decisions published in the newspaper. In 
addition, the researcher notice that there is delayed publication of many legal rules because the newspaper 
Umm al-Qura is issue only once a week, every Friday. 
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 ،هـ 1435 األوىل، الطبعة الرشد، مكتبة املقارن، الدستوري القانون خطار، علي. د شطناوي. 
  هـ، دار الوطن للنشر. 1351- 1333الشهيل، عبدهللا بن حممد، فرتة أتسيس الدولة السعودية 
  ،هـ.1414العتييب، إبراهيم بن عويض، التنظيمات اإلدارية يف عهد امللك عبدالعزيز، الطبعة األوىل  
  2018للنشر، الطبعة األوىل العسرج، نورة مشعل، يوسف ايسني ودوره مع امللك عبدالعزيز، جداول. 
  من ذي  12، األربعاء 13687العسكر، د. عبدهللا إبراهيم، األمهية التارخيية جلريدة أم القرى، جريدة الرايض، العدد
 م.2005ديسمرب  14 -هـ 1426القعدة 
 م2012، مبادئ القانون السعودي، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، نيالفتالوي، د. سهيل حس. 
  ،هـ 1420الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى، القسم األول، اجلزء األول. 
 م2008 الثانية، الطبعة نشر، دار بدون الكوييت، الدستوري النظام يف الوسيط عبداحملسن، حممد. د ملقاطع،ا. 
 ،ـه1428 سعود، امللك جامعة اإلدارية، العلوم كلية  ُبوث مركز منشورات السعودي، الدستوري القانون تطور أزرقي، حممد. د نسيب. 
 ،النشر دار السعودي، النظام يف وتطبيقاته الدستوري القانون إبراهيم، فهد. د الضواين، أزرقي، حممد. د نسيب 
 .هـ 1439 األوىل، الطبعة الدويل،

 :األنظمة والقرارات
  / هـ.27/8/1412التاريخ:  90النظام األساسي للحكم، صدر ابألمر امللكي رقـم: أ 
  / هـ( 3/9/1421واتريخ  32نظام املطبوعات والنشر، صدر ابملرسوم امللكي رقم )م 
 /هـ 1412/  8/  27واتريخ  91نظام جملس الشورى، صدر أبمر ملكي برقم أ. 
  /هـ 1412/  8/  27واتريخ  92نظام املناطق، صدر أبمر ملكي برقم أ. 
 هـ 1414/  3/  3واتريخ  13أ/ نظام جملس الوزراء، صدر أبمر ملكي برقم. 
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 /هـ 1427/  9/  26واتريخ  135نظام هيئة البيعة، صدر أبمر ملكي برقم أ. 
  / هـ 1420/  8/  12واتريخ  15نظام األمساء التجارية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م. 
  / هـ.1427/ 4/9واتريخ  58نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 
  هـ.28/6/1402واتريخ  23هـ املعدل ابملرسوم املكي رقم م/ 22/3/1385واتريخ  6نظام الشركات الصادر ابملرسوم املكي رقم م 
 /هـ.1422/  5/  8واتريخ  20نظام املؤسسات الصحفية الصادر ابملرسوم ملكي رقم م 
 هـ1414/ 6/ 4واتريخ  8كي رقم م/نظام جملس التعليم العايل واجلامعات الصادر ابملرسوم املل. 
 /هـ. 1426/  8/  23واتريخ  51نظام العمل الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 
  / ـ.ه1424/ 3/ 1واتريخ  15نظام نزع امللكية للمنفعة العامة الصادر ابملرسوم امللكي رقم م   
 /هـ 1407 / 4/  20بتاريخ  7نظام األحوال املدنية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م. 
 ( واتريخ 4نظام اجلنسية العربية السعودية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )هـ.1374/ 1/ 25   
 /هـ1424/ 11/3بتاريخ  15نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد، الصادر ابملرسوم امللكي رقم م. 
 /هـ. 1428/  9/  19واتريخ  78نظام القضاء، صدر ابملرسوم امللكي رقم م 
 /هـ 1435/ 1/ 22( واتريخ 1نظام املرافعات الشرعية، الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م. 
  / هـ 1433/  8/  13واتريخ  53نظام التنفيذ، الصادر ابملرسوم ملكي رقم م. 
  /هـ 1424/  6/  2واتريخ  30نظام السوق املالية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م. 
 هـ1423/ 3/11واتريخ  41ملرسوم امللكي رقم م/مارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، الصادر ابنظام )قانون( اجل.   
 4 -1سوق املالية مبوجب القرار رقم الئحة إجراءات الفصل يف منازعات األوراق املالية الصادرة عن جملس هيئة ال- 
 .م 2011/  1/  23ه املوافق  1432/  2/  19واتريخ  2011
  هـ. 1403/  11/  14ريخ وات 258قرار جملس الوزراء رقم 
  هـ. 1403/  4/  16واتريخ  8751تعميم جملس الوزراء برقم 
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 احلديثي حممد إبراهيم. د

  هـ 1403/  10/ 21واتريخ  24594/ ب /  7خطاب رئيس الديوان امللكي لوزير اإلعالم رقم. 
 :املقالت

  هـ 1431ربيع األول  24ربعاء املتكسرة، جريدة الرايض، األالصيين، د. عثمان حممود، صحيفة أم القرى واألجنحة
 .15234العدد  -م 2010مارس  10 -

 هـ(1343)مجادي األوىل  3، ع29املدير املسؤول يوسف ايسني )صحيفة أم القرى، س. 
  خوجه، حممد سعيد عبد املقصود، كتاب االثنينية، صفحة يف اتريخ الوطن، صحيفة أم القرى. منشور يف

http:/alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=16867&toc_brother=-1 
  م، نشر 1959 – 1893هـ/ 1378 - 1310القشعمي، حممد عبدالرزاق. مقال بعنوان: حممد الطيب الساسي

 .م14/07/2015يف اجمللة العربية يف يوم الثالاثء 
  ا، مقال نشر يف جريدة الشرق عامً  80السعودية ألكثر من عبد القادر، حممد )أم القرى(: الصحيفة الرمسية للدولة

 .9910العدد  2006يناير  15هـ  1426ذو احلجـة  14حـد األوسط، األ
 هـ )أم القرى(  1437حمرم  9، جريدة الرايض، اخلميس 2/2الرويس، قاسم، حكاية التقومي من اخلالوي إىل أم القرى

       .17286العدد  -م 2015كتوبر أ 22 -
  :12هـ 1436/ صفر/20يف 15155من العطاء، تقرير نشر يف جريدة اليوم يف العدد  اعامً  93جريدة أم القرى 

 ، ونقلته وكالة األنباء السعودية )واس( يف نفس التاريخ.             م2014ديسمرب 
 املواقع اإللكرتونية:

 موقع جريدة أم القرى على االنرتنت:  
 https:/www.uqn.gov.sa/articles/1437743896350492200/ 
  موقع اهليئة العامة لإلحصاءhttps:/www.stats.gov.sa/ar/5680  

  

https://www.stats.gov.sa/ar/5680
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 األحكام:
 .112هـ، ص 1431هـ، منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام 1431لعام  10/د / إ /132رقم احلكم 

 بديوان القضااي تدقيق جلنة قررهتا اليت والنظامية الشرعية املبادئ جمموعة يف منشور هـ، 1401 لعام/ ت/ 8 رقم قرار
 . 53 ص هـ، 1401 عام خالل املظامل،

 ديوان ودوائر وجلان هيئات قررهتا اليت والنظامية الشرعية املبادئ جمموعة يف املنشور هـ، 1400 لعام 175/ 12 رقم قرار
 .  343 ص هـ، 1400 عام خالل املظامل،

 املقابالت:
 -9 -21ستاذ عبد هللا األمحدي، يوم الثالاثء مقابلة يف مكة املكرمة مع املشرف العام على اجلريدة الرمسية، األ  
 .هـ1437
 
 

 
 


