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 )هـ٢٠/١١/١٤٢٧قدم للنشر في (
 

: ، فـي مقـدمتها     لعدة أسباب  ، ويثير االهتمام  ،هذا الكتاب القيم يلفت النظر    
السياسي التي تثار اآلن في عالمنـا       " اإلصالح" بالنسبة لمسألة    ،أهمية موضوعه 

 ... وكذلك أهميـة كاتبـه  . بما فيه المملكة العربية السعودية  ،ةام بصفة ع  ،العربي
وككاتب خط كتابـه    ... ل عاصر النشأة األولى لمجلس الشورى السعودي      وكمسؤ

 . من الزمنا ردحاستمرت ،خبرةوهذا من منطلق ممارسة 
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مـوجزة  " مراجعـة " وكتابـة    ،يةو قررت قراءة هذا المؤلف بتمعن ور      ،لذا
 ، على هـذا الكتـاب     ، من الضوء  ا أو مزيد  ،لقى بعض الضوء   أن ت  اراجي.. .عنه

مـن القطـع     (ة صـفح  ١٧٤الكتاب يقع في    .  ومغزاه الحيوي  ،ومضمونه الهام 
 :ويحتوي على . صفحه أخرى٨٦وردت في " مالحق "إلى إضافة ،)ةالمتوسط

 أمين مجلـس الشـورى      ،كتبها الدكتور صالح بن عبداهللا المالك     : ةمقدم -
 .العربية السعودية بالمملكة ،الحالي

 .للمؤلف" تصدير"ثم  -

 .الشورى أساس الحكم في اإلسالم:  بعنوان،موجز" مدخل"ثم  -

ة عبارة عـن    بل أن محتوياته الرئيس   .. ."فصول"ولقد فوجئت بأنه ليس به      
" فهرست" ويوضح   .هـ١٣٤٣تبدأ بسنة   ) نقاط زمنية ( أو نقطة    ،ا عشرة بند  اثني

كانت وحدة السـنة هـي أسـاس        . ا بند ي عشر ي االثن  ف ،الكتاب هذه المحتويات  
 وفي هذا خـروج     . وليس وحدة األبواب والفصول    ،التقسيم الذي قام عليه الكتاب    

 . في وصف وسرد وتحليل المعلومات في أوعية الكتب،عن األسلوب التقليدي

فهي كالتالياأما االثنا عشر بند : 
) ير المتتالية غ( ثم األعوام    .)خمس سنوات متتالية  (هـ  ١٣٤٧ -هـ١٣٤٣

أربـع  (هــ   ١٣٦٠ -هـ١٣٥٧ ثم السنوات    .)عامان(هـ  ١٣٥١، هـ١٣٤٥
: وهي في قسـمين    ،"مالحق الدراسة " وبعدها تأتي    .هـ١٣٦٢ ثم سنة    .)سنوات

 . وملحق القرارات،ملحق الوثائق

رصد ووصف مـا حصـل      :  يظهر أن هم الكاتب هو     ،ومن الوهلة األولى  
هـ ١٣٤٣ في الفترة الزمنية     ، في المملكة  ةمبشأن البدايات األولى للشورى المنظ    

 وينبغـي أن  . وركـز عليهـا  ، وبالتحديد في السنوات التي ذكرها  ،هـ١٣٦٢ -
 ، من أمر الشـورى    ،ن هذا الرصد جاء لبعض ما جرى في تلك الفترات         إ: نقول
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 كما خلى مـن كثيـر مـن التفاصـيل       .وخلى من التحليل المعمق لتلك األحداث     
 .في هذا المقام، ا أن تذكركان حريالتي ، الهامة

 : نقف وقفات عابرة مع كل عنوان رئيس فـي هـذا المؤلـف             ،وفيما يلي 
وواضح أن العنوان الفرعي للكتاب يبين أن بعض الضوء ألقـي علـى مسـيرة       

 ى اآلخـرة  جمـاد ٨ من بداية تأسيسـه فـي    ااعتبار ،مجلس الشورى السعودي  
 وقد  .ا عشرة عام  ي ثماني تد لحوال  وهي فترة تم   ،هـ١٣٦١ إلى عام    ،هـ١٣٤٣

وصـالحيات    سواء من حيث تكـوين ، هذه المرحلة وضح المؤلف أهم ما تم في     
 ومـا   ، وما قام به من أعمـال      ،في دوراته المختلفة   ،ه أو أسماء أعضائ   ،المجلس

علـى  " ملحـق الوثـائق   "حتوى  ا و . وما إلى ذلك   ،من قرارات وسياسات   تخذها
 .ترة المشار إليها في الف،محاضر جلسات وقرارات المجلس

إن تناول المؤلف لهذه الحقبة الشورية   ): "صالح المالك (يقول كاتبها   : المقدمة
 ودراية ، لما تتطلبه من معرفة عميقة لروح العصر الذي تتناوله        ا نظر ،ليس سهالً 

 وخبرة واسعة في قـراءة فاحصـة        ،استعمالها وكيفية   ،واسعة بمصادر تاريخية  
 .)هـ١٣٦١ -هـ١٣٤٣" ( هذين العقدينلوثائق مجلس الشورى خالل

لقد أفرد المؤلف فـي كتابـه هـذا لمحـات           : "ويمضي صالح المالك قائالً   
 ، متكاملة للشورى فـي المملكـة      ا قدمت لنا في النهاية صور     ،ةوتوثيقات مرجعي 

 ...."داخل إطار محدد وثابت التاريخ

مـن  ) سـية التأسي(ما تم في هـذه المرحلـة        فالكاتب قد قام بالفعل بتوثيق      
 والمعايش لما تـم  ، ورصدها رصد شاهد العيان، في هذه البالد،إنجازات شورية 

تـأثير  لها   – ومازال   –كان   ، من أعمال وقرارات شورية    ،في خالل هذه الفترة   
 .واضح في المسيرة الشورية السعودية
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يواصل غوصـه فـي أعمـاق       : "وقد تمنى كاتب المقدمة على المؤلف أن      
أن ذلـك    ،والشك.. ." حتى وقتنا الحالي   ، للشورى في المملكة   المراحل التاريخية 

فرغم وجـود مؤلفـات قيمـة     .مطلب معظم المعنيين بالتجربة الشورية بالمملكة     
 في  ، وتعتبر مراجع رصينة   ، وحتى وقتنا الحالي   ،تغطي المراحل الالحقة  .. .عدة

ـ  ، إال أن قيام المؤلف الجليل الشيخ صادق عبداهللا دحـالن          ،هذا الشأن  ه  وزمالئ
 وتوثيق مـا تـم فـي    ،بمواصلة الكتابة في هذا الموضوع   ) يحفظهم اهللا (األحياء  

كاملة لمـا تـم      يعطي مصداقية  ، من التجربة الشورية السعودية    ،الفترات الالحقة 
 . ومعايشين لهذه التجربة، عن شهود عيانا كون الموثق صادر،رصده

 :)المؤلف" (تصدير"

و " من خيرة رجال مكة   "ف على نخبة مختارة      ركز المؤل  ،وفي هذه الجزئية  
 ةحيث قـدم نبـذ     . مجلس الشورى في مرحلة تأسيسه األولى       أعضاء من ضمهم 

ثـم تحـدث     .وهم رواد الشورى األوائـل     ،موجزة عن معظم هذه الشخصيات    
ه وهذا المجلس الذي أتحدث عن ماضـي : " إذا قال ،المؤلف عن تجربته الشخصية   

 ص ص( " أفنيت فيه زهـرة شـبابي        ،ه الصفحات  في هذ  ،ه األفذاذ ئوعن أعضا 
 سـنة  اآلخر في شهر ربيع ،في مكة المكرمة" التصدير"وقد كتب هذا    .)٢٢-٢١

،  لم يتضمن ما شهده مجلس الشورى من تحـديث وتطـوير        ،لذلك ...هـ١٤٢٣
 علـى   – كما قلنا    –ركز  " التصدير"فـ   .في األعوام التالية لهذا التاريخ وما قبله      

وأوجز أهم مالمح التجربـة  ) في العهد السعودي(الشورى األولى  أبرز أشخاص   
ـ          .الشخصية للكاتب  آخـر  ا وهذا ما يدفع للتمني على المؤلف بأن يكتب كتاب . ..

هــ  ١٣٥٥ منذ أن التحق بالعمل في مجلس الشورى عـام           ،يسجل فيه مذكراته  
ـ    ) ة كناسخ آل  ،الوظيفي" أول السلم " من   أعندما بد ( لـرئيس   اوإلى أن أصبح نائب 

 .)٢٣-٢٢ : صص (.هـ١٤١٣ حتى رمضان ،مجلس الشورى
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 دحالن ومجلس الشورى  ةصادق عبداهللا صدق  :  بعنوان ا فإن كتاب  ،يوفي رأي 
 عـن تجربـة هـذا       ، وأعمق ،فى فكرة أو  ئسيعطي القار ) أو أي عنوان مشابه   (

تؤرخ بحق لهـذه    ) موثقة( وكتابة هذه التجربة في هيئة مذكرات        ،الرائد الشوري 
ونتمنى من اهللا أن يعطـي المؤلـف الصـحة           . في هذه البالد   ،حلة الشورية المر

 .ا قريب، ويمكنه من إصدار هذه المذكرات،وطول العمر

الشورى أسـاس الحكـم     :  ورد العنوان التالي   ،هذه" مدخل"تحت كلمة   ": مدخل"
 لمحة  القارئأن يعطي   ) !؟في صفحة ونصف فقط     (حيث أراد المؤلف    : في اإلسالم 

 حيث أورد اآليـات القرآنيـة       .وحكمها في الشريعة اإلسالمية    ،"الشورى "هيةعن ما 
ـ  ختتم هذه النبذة بإيراد نصـوص مـن توجيـه     ثم ا"الشورى" الكريمة التي أمرت ب

 باعتماد مبدأ الشـورى     ، ألهل مكة المكرمة   - يرحمه اهللا  -الملك عبدالعزيز آل سعود   
 .)٢٦ص " ( بشعابهاس الناأهل مكة أدرى" فـ،في إدارة شؤون بالدهم

لقد كان وقع توجيه عظمتـه فـي        ":  بقوله ،ثم علق الكاتب على تلك النصوص     
 عوضهم عن الكثير    ...ا عظيم ،لة فيهم صفة أهل الحل والعقد     ثنفوس تلك النخبة المم   

 .)٢٦ص ( "... منذ عهود موغلة في القدم،ما فاتهم من مشاركة في الحكمالكثير ع

اءة كل مضامين هذا الكتاب أن يكون فـي ذهـن            البد عند قر   ،وفي الواقع 
 المثبتة في   ، التي لخصتها السيرة الذاتية    ،بعلمه وتجربته .. . شخصية كاتبه  القارئ

 .الوجه اآلخر من غالف الكتاب

 ،بالمملكة تستحق أن ترصد كـل دقائقهـا وتفاصـيلها         " الشورى"وتجربة  
 وتوضيح  ،ايا والمثالب المز: ينيلتب.. . وتحلل مضامينها  ،وتسجل أبرز تطوراتها  

 ومن الطبيعـي    . هو الشريعة اإلسالمية   األساس في بلد دستوره     ،النتائج واألبعاد 
 ،"الشـورى "لمن يتصدى للكتابة في هذا الموضوع أن يلم باإلطار النظري لمبدأ            

: اموضـح .. . على وجـه العمـوم     ، وفي الفكر السياسي اإلسالمي    ،في اإلسالم 
األزمنـة  تطبيقاتهـا فـي     : ا ومن ثم مبينً   ،للشورىالشرعي والنظري   " التكييف"
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مـع توضـيح مـدى      .. . سواء في الماضي أو الحاضر     ،واألمكنة التي يختارها  
 . هنا وهناك،صحة وسالمة التطبيق

المعنيون في صـناعة القـرارات      " يشارك"أن  : هو" الشورى"وجوهر مبدأ   
 أو ،السلطة التشـريعية ال تنفرد جهة ب وأ،تمعهمج التي تتعلق بحياتهم وم  ،السياسية

بهذا المبدأ من الناحية الشـكلية     ة   أو آخذ  ،مبدأ الشورى ة  تجاهلمبالسلطات الثالث   
ـ (ومبدأ الشورى يتضمن   .من باب اإلدعاء والتمويه   أو   ،فقط أن تصـاغ  ) اأساس

ال يتم تبني مشروع أي قـرار إن         وأ ،كل القرارات بما يتفق والشريعة اإلسالمية     
ذلك " الغالبية" وإن أقرت    –من قريب أو بعيد     - ،ذه الشريعة كان فيه ما يخالف ه    

 سـورة   ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظـالمون         : قال تعالى  .القرار
 .٤٥ اآلية ،المائدة

ـ  – في الفقه اإلسـالمي      –الشورى  " ضوابط" فإن أهم    ،اإذً  االلتـزام : ي ه
غالبيـة  ) قـرار ( يؤخذ رأي    ، وفيما لم يرد فيه نص     .بالشريعة اإلسالمية الغراء  

، إن خال مـن أي      ارويتبنى ذلك القر   .)المستشارين(أهل العلم والمعرفة والخبرة     
 .مخالفة لمبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها

 في  ،"الشورى" تفهم غالبية فئة علماء السياسة العرب والمسلمين مبدأ          ،هكذا
 يختلف عن   – معروف    كما هو  – لفئات أخرى فهم آخر      ، ولكن .الوقت الحاضر 

 مـن علمـاء السياسـة العـرب      ا فإن كثير  ، لذلك .فهم علماء السياسة لهذا المبدأ    
ضـرورة االلتـزام   :  مع فارق  ،"الديمقراطية"هي  " الشورى"والمسلمين يعتبرون   

 وخاصـة   ،بالشريعة اإلسالمية من قبل كل أشخاص سلطات الحكومـة الـثالث          
 .ير ذلكاب غ بينما يقول بعض الكتَّ.المشرعين

 وسواء من   ، والخوض فيه صعب   ، فإن هذا الموضوع شائك    ،وعلى العموم 
 ،"الشـورى "لـ) والدقيق(المعنى العام   :  والسبب أن  .الناحية النظرية أو التطبيقية   
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 ،ا ومحسـوم اواضح  لم يكن قط، وما إلى ذلك، باإلضافة إلى كيفيتها  ،وماذا تعني 
 . وحتى اآلن، إلى الرفيق األعلى)صلى اهللا عليه وسلم(منذ انتقال الرسول 

ـ     مـا   !؟ ولماذا   ،؟ وكيف يختار  ،؟من يقوم بها   ! ؟ "الشورى" ما هو المقصود ب
وكيـف تمـارس   ! واختصاصاتهم ؟ ) مجلس الشورى (هي صالحيات أهل الشورى     

! ؟"معلمـة " أم   ،"ملزمـة " الشورى   – كما يتساءل البعض     – لوه! هذه الصالحيات؟ 
 ةقاطع وكلها أسئلة ال توجد إجابات       .الغة األهمية والحيوية  الب ،وغير ذلك من األسئلة   

بـين   ،على أجوبتها الصحيحة )واختالف( بل هناك خالف .وحاسمة وواضحة عليها 
 .من العرب والمسلمين ،الشريعة اإلسالمية "اءهفق"و" علماء"كثير من 

 أن يدلو بدلو عابر في      ، مؤلف هذا الكتاب   ،وهنا حاول الشيخ صادق دحالن    
:  ص ص( فقـط     صفحة فكتب صفحة ونصف   .لمبدأ الشورى ) النظري(لتكييف  ا

الشورى أسـاس الحكـم فـي      : بعنوان ،لتوضيح الشورى في اإلسالم    )٢٦-٢٥
هي مـا   " الشورى" كما يبدو بأن     اوقد كتب الشيخ دحالن ما كتب مقتنع       .اإلسالم

ـ  ،ولم يتطرق إلى اآلراء األخـرى      ... في تلك األسطر   ،ذكره ـ  وت ا تعريفً  ،اكييفً
 .وتأصيالً

نه ال يستغرب ذلك القصور النظري الملمـوس فـي البنـد            أوواقع األمر   
ـ ألن الِك ..."الشورى"الخاص بالتكييف الشرعي والمنطقي لـ   ـ  اب منصـب تَ

 ، في مراحلهـا األولـى  ،بالمملكة" الشورى"ـ على رصد وتسجيل تجربة      أصالً
 غيـر   اخبيـر الكتـاب    وكذلك كون مؤلـف      .من خلفية معايشة وممارسة فعلية    

 . أصالً،النظري" التكييف"ربما التهمه مسألة  ...أكاديمي

 ، أن قراءتـه للكتـاب     - ا مقدم -  يعي ن هذا الكتاب أ   قارئ يجب على    ،لذا
ـ    - قصيرة – معرفية   بجولةالقيام  : ستعنى منذ " الشورى" في التجربة السعودية ل

على يـد موحـدها الملـك عبـدالعزيز بـن           ، "المملكة العربية السعودية   "نشأة
 جولـة وهي  .)هـ١٣٥١(م ١٩٣٢ في العام   ،رحمه اهللا  -عبدالرحمن آل سعود    
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 ،وخاصة أولئك المواطنـون السـعوديون      ، لكل من يعنيهم األمر    ، ومفيدة ،ةماتع
ـ  متج ... وضرورة تطبيقها في بالدهم    ،المهتمون بالشورى  السـلطة  " دة فـي    س

 فـي هـذه     ،الوثـائقي  فإلى محتويات هذا الكتاب      .البالدبحكومة هذه   " التشريعية
 .)تجربة الشورى بالمملكة(الجزئية الهامة 

 ، منـه  ٢٨ من صـفحة     بتداءالمضمون هذا الكتاب    ) التوثيقي(يبدأ الرصد   
) فصول( نقاط   تابع ت المدخلنبذة   و ،فبعد المقدمة والتصدير   .هـ١٣٤٣ومن العام   

 :من وبدءا ،الكتاب على النحو التالي

 :أهلي يؤسس في مكة أول مجلس: مجلس الشورى: هـ١٣٤٣ـ ) ١(
 :وعنوانه" الفصل األول"وكنت أرجو لو كان ذلك هو 

 إن محتويات هـذا     . ألول مرة في العهد السعودي     ،تأسيس مؤسسة الشورى  
ففي هذا   . في هذه البالد   ، ونقطة البداية الشورية   ،الجزء تحكي فعالً عن التأسيس    

 عهـد   فـي  ،مؤلف عن أول مجلس أهلي يؤسس في مكة المكرمة         تحدث ال  ،البند
ـ ١٣٤٣ عام  ، جمادى اآلخرة  ٨في   (السلطان عبدالعزيز آل سعود     وذكـر  .)هـ

    كأعضاء في هذا المجلس     اختيارهمين تم   ذ ال االمؤلف أسماء األربعة عشر عضو 
ـ ١٨/١١/١٣٤٣ مـن    ااعتبـار ل هذا المجلس أعماله     و وزا .األول  حتـى   ،هـ

 .يوما فقط ٣٨ لمدة أي ،ـه٢٦/١٢/١٣٤٣

 مـن   باالنتخـاب  أهليتم تكوين أول مجلس     ، هـ١٣٤٤م في العام التالي     ث
 إضافة إلى أربعة من التجار وأهل الخبـرة         ،ثنتي عشرة محالت مكة المكرمة اال   

المجلـس  " يضمهم مجلـس باسـم      .اليصبح مجموعهم ستة عشر عضو     والعلماء
وذلـك فـي عـام       ."مجلـس الشـورى   "ثم استقر اسمه فيما بعد على        ."األهلي
 واستمر هذا المجلـس بمكـة       . ومقره العاصمة المقدسة مكة المكرمة     ،هـ١٣٤٥

 تكوين مجلس الشورى     تم ثم .)ا عام ٧٠أي لمدة   (هـ  ١٤١٣حتى منتصف عام    
ومقره عاصمة المملكـة  ) هـ١٤١٣في قالبه الجديد الصادر بمرسوم ملكي عام    (
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وهو يمارس  ،  في نظامه الجديد   ،ومنذ ظهوره  . مدينة الرياض  ،العربية السعودية 
  .ا ومقدرا إيجابيا وتشريعيا تنظيميانشاطً

ـ ١٣٤٣لعام  " المجلس األهلي "ثم ذكر المؤلف أسماء أعضاء       وكـان   .هـ
   في أسـطر   ،وتحدث! ؟) ٣٣ص ( ال ستة عشر   ،امجموعهم أربعة عشر عضو ،

 .ي باشـر فيهـا عملـه       في تلك الفترة القصيرة الت     ،هذا المجلس  "انجازات"عن  
حيث  .)هـ١٣٤٣لعام (مجلس الشورى األول    وانتقل بعد ذلك للحديث عن موقع       

وقد بنـاه عثمـان باشـا     ."الحميدية" ويسمى بـ ،في مقر الحكومة  ": نه يقع إقال  
ـ  السلطان   إلىسبة  ن" الحميدية" عليه اسم    وأطلق ،النوري  ." العثمـاني  دعبدالحمي

 .توياتهح وم، لذلك المبنىا موجزاثم أورد وصفً . )٣٥ص(

 ١٢ يفرد الكاتـب حـوالي   ، لما ذكرالتالية وفي النقطة   ،٤٠وابتداء من ص  
والـذي  ) هـ١٣٤٤عام  ( للحديث عن أول مجلس أهلي يعين باالنتخاب         ةصفح

 كما ذكـر    ، ال ستة عشر   ،د أعضائه سبعة عشر   وعد" المجلس األهلي "كان اسمه   
 وفي هذه األثناء    .هـ٢٤/١/١٣٤٤ه يوم   وبدأ هذا المجلس أعمال    .)٤١ص( اسابقً

 ،مملكـة الحجـاز وسـلطنة نجـد      (انضمت بقية مدن الحجاز إلى الكيان الجديد        
 . آل سعود يرحمه اهللان بن عبدالرحمزوتمت البيعة للملك عبدالعزي) وملحقاتها

 مـن ذوات مكـة   ،وتكونت هيئة تأسيسية في مقر مجلس الشورى األهلـي      
ل ئهـ لبحث مسـا ٢٤/٦/١٣٤٤واجتمعت يوم  . وجدة ،المكرمة والمدينة المنورة  

 ،وضع اسم رئيس حكومـة الحجـاز  :  وفي مقدمتها،تتعلق بتكوين الدولة الجديدة  
 وتعيـين شـكل العلـم       ،ووضع ترتيب خاص لتحديد العالقة بين نجد والحجاز       

 مـن  ااعتبـار " المجلس االستشاري الملكـي  ": وأصبح اسم المجلس هو   .والنقود
 .هـ١٣/١/١٣٤٤

مجلـس  " (المجلس االستشـاري الملكـي    "بدأ   ،هـ١٣٤٤وبعد انتهاء عام    
 ثـم تغيـر     . من عشرة أعضاء   امكونً، هـ١٣٤٥أعماله لعام   ) الشورى فيما بعد  
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 برئاسة صاحب السمو الملكي األمير فيصـل بـن          ،"مجلس الشورى "اسمه إلى   
ـ ٢٤/١/١٣٤٥ وعقد أول جلسـاته يـوم      ، نائب الملك بالحجاز   ،زعبدالعزي  .هـ

المؤلف أهـم انجـازات هـذا        واستعرض   .نظام داخلي ، ألول مرة ، ووضع له 
 .)٦٣ -٦١:ص ص(المجلس 

 هـ وما بعده١٣٤٦جلس الشورى لعام دورة م
 حدد تكوين   ... صدر نظام جديد لمجلس الشورى     ،هـ٩/١/١٣٤٦وبتاريخ  

يـتم انتخـابهم لمـدة       ... الرئيس ونائبه  إلىإضافة   ،المجلس من ثمانية أعضاء   
 وكذلك إجراءات   ، التي تعرضها الحكومة على المجلس      كما حدد األعمال   .سنتين
ـ ١٣٤٦عـام   ( أعضاء مجلس الشـورى      وقد أورد المؤلف أسماء    .انعقاده ) هـ

مناقشة وإقرار  :  ولعل أهمها  ،وأبرز األعمال التي قام بها المجلس في دورته تلك        
 .ميزانيات الدوائر الحكومية المختلفة

 وانتخاب  ،صدر أمر ملكي بحل مجلس الشورى      ،هـ١٣٤٦وفي نهاية عام    
وباشر أعمالـه فـي ذات    .هـ١٠/١/١٣٤٧م تشكليه في    ت ،مجلس شورى جديد  

 وكان الملك فيصل بـن      ، ونائبين لرئيس المجلس   ا عضو  من اثني عشر   ،التاريخ
 .للمجلس "النظام الداخلي  " و "النظام األساسي "كما صدر    . يرحمه اهللا  ،عبدالعزيز

 وكذا أهم األعمال التي قام بها مجلس الشورى فـي           ،لف النظامين وقد أورد المؤ  
 .)٩١-٧٥ :ص ص(دورته تلك 

 هـ١٣٥١عام 
 وذلك في محـرم     ،هـ١٣٤٧ الذي تشكل عام     ،ت مدة مجلس الشورى   تهان
ولكن صدر األمر الملكـي      .)سنتان( مدته القانونية    تبعد أن استمر  ، هـ١٣٤٩

 .هـ١٣٥٠ي الحجة سنة  نهاية شهر ذإلىديد مدة هذا المجلس مبت

 حيـث افتتحـت دورة المجلـس لعـام          ...وجاءت الدورة التي تلت ذلـك     
 مصيف المملكة   ،والتي تمت في مقر مجلس الشورى بمدينة الطائف       ، هـ١٣٥١
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 حضر الملك عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن آل       ، وفي بداية هذه الدورة    .التقليدي
 وألقى سـكرتير مجلـس      .مالً شا اوألقى خطاب  ، الفتتاحها – يرحمه اهللا    –سعود  

 .شكر فيها المليك على رعايته لمجلس الشورى.. .ة ردالشورى كلم

في المدة التي تبـدأ مـن        ،ألعمال التي قام بها المجلس    وقدم المؤلف خالصة ا   
 نهاية ذي الحجة سـنة      إلىثم   .هـ١٣٤٩هـ إلى نهاية ذي الحجة سنة       ١/٣/١٣٤٩

ـ  ،وبعد ذلـك   .)١١٨ -١٠٢ :ص ص(هـ  ١٣٥١ افتتـاح الملـك    : دث عـن   تح
، هـ١٣٥٤-١٣٥٣دورة مجلس الشورى لعام     عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود      

سـكرتير    وخطـاب  ،فأورد خطاب الملك عبدالعزيز    .بقاعة المجلس بمكة المكرمة   
المتضـمن فـي مرسـوم      (ورد المجلس على خطاب العرش       ،مجلس الشورى آنئذ  

 .س في تلك الفترة لألعمال التي أنجزها المجلةثم خالص) ملكي

 مـن   اس الشـورى اعتبـار    تمديد دورة مجل  : تحدث المؤلف عن  ،  ذلك يتل
وتحدث عـن مالبسـات      .هـ١٣٥٧إلى نهاية ذي الحجة سنة      ، هـ١/١/١٣٥٧

 . ثم األعمال التي قام بها المجلس في تلك الفترة،ذلك التمديد

العزيز بـن   حيث افتتح جاللة الملـك عبـد      : هـ١٣٥٨ وجاء دور عام     -
بحضـور  ،  دورة المجلس لهذا العام أيضـا      - يرحمه اهللا  -الرحمن آل سعود  دعب

 وابنه الملـك فيصـل بـن        – يرحمه اهللا  –ولى عهده الملك سعود بن عبدالعزيز     
 ،ملك بالحجاز نائب جاللة ال  :  الذي كان يتولى منصب    – يرحمه اهللا    –العزيز  عبد

 .آنئٍذ، ورئيس مجلس الشورى

الموجـه مـن جاللـة الملـك        ،  السـامي  في بدء هذه الدورة الخطاب    تلي  
 والذي احتـوى  ، إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى    ، طيب اهللا ثراه  ، العزيزعبد
بتمديد مـدة هـذا   وكذلك األمر الملكي ، على جهوده الحسنة ، شكر للمجلس : على

تقـدم  ، ثر ذلكأوعلى   .إضافة إلى بعض التوجيهات السامية    ، المجلس سنة واحدة  
، وألقـى كلمـة رد    ، يم الغزاو حمد بن إبراهي  أذ الشيخ   عضو مجلس الشورى آنئ   



  فاضلىصدقة بن يحي: مراجعة                                   ٣٠٢

 .وتوجيهاته الكريمـة للمجلـس    ، شكر فيها المليك على رعايته    ... .باسم المجلس 
، أورد المؤلف نصه  " (خطاب العرش "عد المجلس جوابا على     أ،  اليوم التالي  يوف

أهم األعمـال التـي قـام بهـا     ، بعدئذ،  ثم أورد الكاتب   .)١٤٣ -١٤٢ ص ص
  . دورته المذكورةفيس المجل

السمو الملكي األمير فيصـل بـن       افتتح صاحب   ، هـ١٣٥٩وفى العام    -
 .هـ١٣٥٩دورة المجلس لعام    ) ورئيس مجلس الشورى  ، نائب الملك (العزيز  عبد

: تكـون مـن   وقـد   ( المجلس   أعضاء وأسماء،  االفتتاح إجراءات المؤلف   فأورد
 قـام بهـا مجلـس       التـي  األعمال أهمثم  ) وثالثة عشر عضوا  ، رئيس ونائبين 

 وإصـدار ،  وتعليمـات  أنظمةسن  : في تركزت   والتي،  دورته تلك  في، الشورى
 . موازناتوإقرار، قرارات

ـ ١٣٦٢و، هـ١٣٦٠ العامين   في يوتكرر نفس النشاط الشورو    ثـم   .هـ
وانتهـى  ،  المبكـر  ي الشورو ذلك النشاط ) وتوثيق(انتهت عملية رصد وتسجيل     

 .نوه عنوانه الفرعي كما ،هـ١٣٦٢–١٣٦١الكتاب عند سنة 

، شهادات تقدير و، محاضر جلسات " (ملحق الوثائق "ثم بدأت مالحق الكتاب بـ      
 ...ملحق القرارات الصادرة عن المجلـس     : ثم.... .)تعليماتو، ميزانياتو، أنظمةو

 فـي ،  المجلـس  إلى القرارات المصدقة وغير المصدقة والمعادة       بأهما  وتضمن بيانً 
، الكتـاب " فهـرس " تبع ذلك    .هـ٢٧/١١/١٣٥٩إلى  ، هـ١٣/١/١٣٥٧الفترة من   

عـدا   ...."مراجـع  "أي إلىرجوع مؤلفه   لعدم   .."المراجع "ـ لم يتضمن ثبت ب    الذي
  .وما تجمع لديه من وثائق ومستندات خاصة بموضوع الكتاب، ذاكرته 

كـون  :  مـن  – كما سبق أن ذكرنا      –ن هذا الكتاب يستمد أهميته      إ، والخالصة
 العهـد   في،  للتجربة الشورية  األولىالبدايات  ) وتفاصيل (أحداث أهمد   قد رص  مؤلفه

 غطاهـا   التـي  الفترة   في، بعين المعايش للتجربة   ،أبرز تطوراتها وسجل  ، السعودي
  . سنةة عشريثمان لمدةأي ، "هـ١٣٦١ عام إلىهـ ١٣٤٣وهى من عام "، الكتاب
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ا قيمـا  مرجع، ليه ورد عالذي وبالمضمون ، حد ذاتهفي، وهذا الكتاب يعتبر  
،  المملكـة العربيـة السـعودية   فـي ، شورىلمجلس ال، ومعمقة، لدراسات الحقة 

  .اإلسالميةتستند على الشريعة .. .باعتباره سلطة تشريعية

،  صدرت قبل صدور هذا الكتاب     والتي،  الدراسات المعاصرة  أهمولعل من   
مسـيرة  ، رانـى  عبدالرحمن بـن علـى الزه      .د : هيئة كتاب  فيجاء  ، ا قيم ابحثً

، مجلس الشورى : الرياض(الطبعة الثالثة   ، ودية المملكة العربية السع   فيالشورى  
 بـدأت  أن وفيه تم توثيق وتغطية التجربة الشورية السعودية منـذ           .)هـ١٤٢٣

 .)هـ١٤٢٢بل وقبل ذلك وحتى العام ، هـ١٣٤٣عام (

،  العموم على وجه ، والمكتبة العربية ، بصفة خاصة ، ولكن المكتبة السعودية  
 تتناول التجربة الشـورية  . علمية رصينةوأبحاث دراسات   إلى حاجة   فيمازالت  

 ومثل هذه الدراسات تحتـاج      .)الواقع( النظرية والتطبيق    في) وغيرها(السعودية  
فهـو كتـاب     . كتاب الشيخ صادق عبداهللا دحالن     مثل  مراجع ووثائق وكتب   إلى

 .واهللا ولى التوفيق والسداد .يق فيه العمالعلميرغم غيبة التحليل ،  مهمتوثيقي
 


