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ذاآلدابؽلوةذذ–األـبارذجاؿعةذ

ذدتخلصادل

العديد من األحداث؛ بسبب أزمة  5991الساحة السياسية السعودية عام شيدت 
الخميج الثانية وانعكاساتيا ،والسيما بعد اكتشاف ضعف الجيش السعودي، وضخامة النفقات 
التي كانت تصرف عميو فضبًل عن وجود القوات العسكرية األجنبية عمى أراضي المممكة مما 

ودفع البعض من المثقفين والعمماء والخطباء  عودية،تسببت باألحراج الكبير لحكام الس
واألساتذة واإلصبلحيين والبعض من رموز التيار السمفي اإلصبلحي لمقيام بتقديم سمسمة من 
الرسائل التي تخاطب الممك فيد بصورة مباشرة إلجراء تغييرات سريعة في بنية النظام 

ليذه المناشدات وأصدر ثبلثة قوانين  األمر الذي دفع الممك لبلستجابة السياسي السعودي،
 ميمة شكمت أىمية كبرى لمنظام السياسي السعودي المعاصر.

Abstract 
Apolitical Kingdom of Saudi Arabia feile was showed in 1990 Many of 

events because of and Gulf crisis and their effects epecielly the weakness of 
Saudia Army discovery and huge costy that exasted on this army, So the 
presence of forgien army forces on the land of  Kingdom of Saudi Arabia that 
make abig urgent to Kingdom of Saudi Arabia leaders, that Push some 
cultumeres and scientists and speakers and repairer and the specialist and some 
of simple of yepairer current to stand in presence aseries of litters which speak 
with Fahad King directly to make rapid changes in constraction of Kingdom of 
Saudi Arabia regulation, In order  that make Fahad King to response to these 
caller and release a three important Laws which make form abig important to 
Modern political System of Kingdom of Saudi Arabia. 

ذادلقدؿة:

وذلك  شيدت الساحة السياسية في المممكة العربية السعودية العديد من األحداث؛
ية عمى أراضي المممكة العربية السعودية مما ولد الكثير بسبب وجود القوات العسكرية األجنب
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إذ إن االجتياح العراقي  والسيما الممك فيد، ،واألسرة الحاكمة من اإلحراج لحكام المممكة
لمكويت كشف مدى الضعف الذي كانت تخفيو القوات العسكرية السعودية آنذاك مما دفع 

ثقفين وخطباء الجوامع إلى القيام بتقديم عدد مجموعة من عمماء الدين وأساتذة الجامعات والم
 ،منظام السياسي لممممكةمن الرسائل المباشرة الى الممك فيد تطالبو فييا باإلصبلح الفوري ل

مما دفع الممك فيد لمقيام عمى وجو السرعة بسمسمة من التغيرات واإلجراءات لمحد من موجة 
 وىو ما سيتم بيانو في ىذه الدراسة. المطاليب،

الى التي تزامنت مع االجتياح العراقي لمكويت  5995و 5991أدت أحداث عامي 
عمومًا والمممكة العربية  فرض معطيات جديدة عمى الساحة السياسية في منطقة الخميج العربي

بعض دول الخميج العربي  فيظيور مطاليب شعبية فقد أدت الى  ،السعودية خصوصاً 
 ،دورًا أكبر في المشاركة السياسيةعطاء المواطنين ا  و  ية،لتخفيف القيود عمى الحياة السياس

  .(5)ربالتغييالممك فيد قوى مختمفة في السعودية تطالب عمى أثر ذلك نشطت و 
لم يكن ىناك ما يشير الى أن الرئيس العراقي صدام  5991عام ففي كانون األول 

لواليات المتحدة االسيما بعد أن نشرت و  حسين عمى وشك أن يسحب قواتو من الكويت،
وىو ما أدى في النياية  ،(2)أكاذيب حول نية العراق دخول المممكة العربية السعودية األمريكية

وبعد انتياء حرب الخميج الثانية  ،(3)الى دفع الحكومة السعودية لبلستعانة بالقوات األجنبية
اره وتصوراتو حول نشط التيار السمفي اإلصبلحي في المممكة العربية السعودية في طرح افك

بعد أزمة مستغبًل ضعف الدولة في مرحمة ما  صبلح المجتمع في المممكة،ضرورة ا
 .(4)الكويت

في الحقيقة أن انتشار اآلالف من القوات العسكرية األمريكية في السعودية وىي عمى 
الدين تيديدًا عده العديد من السعوديين والسيما عمماء  مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة،

وفي غضون ذلك تفاقمت مظاىر التقشف  وتدنيسًا لؤلراضي اإلسبلمية المقدسة في السعودية،
مما أدى إلى بروز انشقاقات  االقتصادي مقترنة بتراجع ممموس لمظاىر االزدىار االجتماعي،

 وتعرضت المممكة حينيا إلى ،عودي ما بين مؤيد ومعارض لؤلحداثداخل المجتمع الس
ىائمة داخمية وخارجية من أجل أدخال اصبلحات سياسية في جوىر النظام السياسي  ضغوط

بالقيام بإصبلحات سياسية واشاعة  وجاءت مطالب التيار السمفي اإلصبلحي، ،(5)السعودي
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وتأسيس مجمس شورى منتخب يمارس دورًا فاعبًل  وصيانة حقوق األنسان، الديمقراطية،
 .(6)الداخمية والخارجية لممممكة وحقيقيًا في العممية السياسية

ونتيجًة لذلك استطاع البعض من عمماء الدين المعارضين لمحكومة إلى إنتاج خطاب 
الدينية التابعة وامتمكوا التكنولوجيا الحديثة التي نظرت إلييا المؤسسة  إسبلمي حول الحداثة،

بالمحاضرات والدروس في لذلك لم يكتف عمماء الدين المعارضين  ،لمحكومة بالخشية
وىكذا أصبح الشريط اإلسبلمي  بل أخذوا يسجمون خطبيم عمى شرائط ويوزعونيا، المساجد،

عام  وفي األشير األخيرة من ،لعبلمة المميزة لمصحوة اإلسبلمية)الكاسيت( آنذاك ىو ا
 إلىوتدعوه  دخل عصر المذكرات والرسائل المفتوحة التي تخاطب الممك مباشرةً  5991

عريضة )ومن ىذه العرائض والرسائل التي كانت مقدمة الى الممك فيد  ،عامة إصبلحات
التي تطالب باإلصبلح السياسي والديني  5991 عام وذلك في تشرين األول (رجال األعمال

وفي نياية تشرين الثاني من العام نفسو نظمت مظاىرات  ،(7)في مختمف مناطق المممكة
 47وشاركت في المظاىرة ) لحكومة بحق قيادة السيارة لممرأة،نسائية في الرياض تطالب ا
وىي تعد الخطوة األولى  ،عضوات في ىيئات التدريس الجامعيامرأة( من سيدات األعمال و 

مذكرة أخرى حممت في حين  ،مفكرًا ليبراليًا( 43تمتيا عريضة موقعة من ) لبلتجاه الميبرالي،
والتي وقعت من قبل مئة  المذكرات والرسائل السابقة،( تميزًا عن خطاب المطالبأسم )

كان من ىذه الشخصيات وزراء سابقون في الحكومة ورجال أعمال وكتاب و  شخصية عامة،
وجاءت اقتراحات الموقعين في عشرة  ،5995عام أيار وأساتذة جامعيين والتي قدمت في 

ة من أصحاب الرأي شممت مطالبيم تشكيل مجمس شورى يضم النخبة المميز  إصبلحات،
وااللتزام بالمساواة  وأحياء المجالس البمدية وتحديد النظام القضائي، وذوي المؤىبلت والمعرفة،

صبلح ىيئة  ،عبلم لنصرة الخير عمى الشرإلوتوسيع حرية ا التامة بين المواطنين، األمر وا 
طار الشريعة إ وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة في ،بالمعروف والنيي عن المنكر

 .(8)الوالء لمممك واألسرة المالكة فيياأعمن  قدمت ىذه المذكرة بعد مقدمة طويمة،و  ،اإلسبلمية
من المفكرين والمثقفين الذين تعمموا في الغرب اقناع أخرى مجموعة  تفيما حاول

دستورية  ةقامة ممكيإوذلك من قبيل  بإدخال اصبلحات ديمقراطية في السعودية،فيد الممك 
كبر من االحترام لحقوق االنسان واتاحة الفرص لتشكيل أحزاب سياسية ومنح أواعطاء قدر 

 .(9)المواطنين حق التصويت في االنتخابات
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من عمماء الدين ورموز من التيار السمفي أخرى وقع مجموعة  من جانب آخرو 
مك فيد عرفت )بمذكرة أرسموىا مباشرًة الى الم ،5992 عام شباطفي اإلصبلحي مذكرة أخرى 

وحممت توقيع  ،وتعد ىذه المذكرة من أىم المذكرات والرسائل التي قدمت لمممك فيد ،النصيحة(
 من عمماء دين وخطباء الجوامع والدعاة وأساتذة الجامعات ومثقفين، يةأكثر من مائة شخص

ز بن باز وحظيت المذكرة بتزكية ومباركة بعض شيوخ وعمماء الدين مثل الشيخ عبد العزي
مثل  ،موز التيار السمفي اإلصبلحي فييافضبًل عن مشاركة ر  والشيخ عبد اهلل بن جبرين،

الشيخ سفر الحوالي والشيخ سممان بن فيد العودة والشيخ عبد اهلل الجبللي والشيخ ناصر 
 .(51)البارزين في السعودية العمر وغيرىم من العمماء والمشايخ

مين الشريفين وفقك اهلل .. السبلم عميكم ورحمة اهلل خادم الحر  إلىالمذكرة " ونصت
وما زال العمماء وأىل النيج  فقد تميزت ىذه الدولة بإعبلنيا الشريعة اإلسبلمية، وبركاتو،
ننا في ىذه المدة العصيبة التي أدرك فييا ا  و  لوالتيم ما فرضو اهلل عمييم من النصيحة، يقدمون

النظام نجد أن الواجب ما تتوجو إليو العزائم ىو إصبلح  الجميع الحاجة الى التغيير،
ومن أجل ذلك فأننا نطالب ولي األمر بتدارك األوضاع التي تحتاج الى إصبلح  ،األساسي

 .(55)"الحكم السياسي في جميع نواحي
الدولة  كانت مذكرة النصيحة تيدف باألساس الى تطبيق الشريعة اإلسبلمية في أجيزة

القيود والتعميمات التي تحد من حركة الدعاة والعمماء جميع ورفع  ،رية كافةومؤسساتيا اإلدا
االنظمة والمعاىدات المراد سنيا قبل إقرارىا عمى ىيئة كبار  كلعرض و  ونشاطيم الفكري،

ذكاء روح الجياد وحب التضحية بين  العمماء لمتأكد من مطابقتيا لقواعد الشريعة واحكاميا، وا 
إعبلمية جديدة تركز  ةووضع سياس طريق مناىجيا التعميمية واإلعبلمية، أبناء ىذه األمة عن

صبلح الرأي العام وبناء  عمى تحقيق الشريعة اإلسبلمية في أسناد الدعوة اإلسبلمية وا 
ظيار مالشخصية اإلسبلمية ومنع المظاىر ال نافية لآلداب وسموكيات المسمم من التبرج وا 

حف والمجبلت التي تروج أفكار الكفر والعممنة والسفور ومحاسبة الص العورات في التمفاز،
 .(52)وغيرىا من األمور المحرمة شرعياً  والخبلعة والصور الفاضحة،

في نقد الحكم في السعودية وطالبت  اً الحقيقة كان أسموب )مذكرة النصيحة( الذعفي 
وقد حمل أصحاب المذكرة الحكومة مسؤولية  بإصبلحات واسعة لممجتمع والسياسة والحكم،
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اكتسبت المذكرة أىمية كبيرة بعد نشرىا خارج و السماح بإضعاف أحكام الشريعة في الببلد 
 . (53)مافي إحراج الحكمما سببت المممكة 

مذكرة أخرى أرسمت الى الممك  ،5992عام  أواسطوجو عدد من الشخصيات في  كما
الذي كان بشأن الشروع بتأسيس مجمس الشورى فيد ن الممك ترحيبيم بإعبلعن  أعربوا فييا

وأشارت  ،(54)وتمنوا أن يرى النور ليكون معبرًا عن وحدة الببلد الوطنية ،من المرتقب تنفيذه
أنو كان في نية الممك فيد اإلعبلن عن إصبلحات  الى بعض المصادر الرسمية السعودية

 ،(55)ذلك دونغير أن الظروف السياسية حالت  ،سنوات من تسممو العرش سياسية بعد عشر
التي  5992 عام شباط 29في  ميمة إصدار ثبلثة قوانين عمىلكن الممك فيد عزم أخيرًا 

موزعة بين النظام األساسي  نظام الحكم السياسي في المممكة العربية السعودية،و تحدد شكل 
ك فيد تقنين لما ىو قائم وليس ونظام مجمس الشورى ونظام المناطق "وىو عمى حد تعبير المم

 .(56)لو" اً تجاوز 
طبلق ثبلثة قوانين ميمة باإلرادة الممكية )رقم أ / إوثيقة النظام األساسي بعد  تجاء

ونصت عمى "بعون هلل تعالى نحن فيد بن عبد العزيز آل سعود  5992 آذار عام 5( في 91
ونظرًا لتطور الدولة في  مصمحة العامة،بناًء عمى ما تقتضيو ال ممك المممكة العربية السعودية،

 .(57)ليياإمختمف المجاالت ورغبة في تحقيق األىداف التي نسعى 
 مرنا بما ىو آت: أ

 : إصدار النظام األساسي لمحكم.اوالً 
: يستمر العمل بكل االنظمة واألوامر والقرارات المعمول بيا عند نفاذ ىذا النظام ثانياً 

 حتى تعديمو بما يتفق معو.
 : ينشر ىذه النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بو اعتبارًا من تأريخ نشره. ثالثاً 
أبواب يتضمن الباب األول مقسمة عمى تسعة مادة(  83ن النظام األساسي من )تكو  

المبادئ العامة ونظام الحكم ومقومات المجتمع السعودي والمبادئ االقتصادية والحقوق 
 .(58)أخرى جيزة الرقابة واحكام عامةألشؤون المالية و والواجبات وسمطات الدولة وا

ألقى الممك فيد خطابًا لمشعب في إعقاب إصدار أنظمة الحكم الثبلثة )النظام و 
من خبللو عمى  مشدداً  ،5992 عام األساسي ومجمس الشورى ونظام المناطق( في آذار

 إلىوالدعوة  اإلسبلمية الموحدة، االلتزام بإحكام اإلسبلم والشريعة اإلسبلمية والتمسك بالعقيدة
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وشدد عمى األخوة  ،ظيم العبلقة بين الحاكم والمحكوموأطاعو أولي األمر وتن التحمي بالصبر،
وبذلك تكون المممكة العربية  والمسامحة بين أبناء المممكة لتوفير أجواء صافية لحكم المممكة،

 ول ىذه األنظمة ىو:وأ ،(59)السعودية أنموذجًا لمشعوب اإلسبلمية والعربية
ذاؾنظامذاألداديذ)اؾددتور(::ذأواًل

لجميع الميادين التي تسير الشؤون العامة  ةجاءت فقرات النظام األساس لمحكم شامم
جاءت المادة األولى من  وبمقتضى ىذا النظام الذي يحتوي عمى المبادئ العامة، لممجتمع،

اهلل تعالى وسنة رسولو محمد )صمى اهلل النظام األساسي عمى "أن دستور المممكة ىو كتاب 
وعيد  ،(21)"ي المغة العربية وعاصمتيا الرياضعمية وسمم( ولغة المممكة العربية السعودية ى

وجاءت المادة الخامسة عمى  وتقويميا التقويم اليجري، ،ىو عيد الفطر واألضحى فقط مممكةال
حكم في أبناء الممك المؤسس عبد أن نظام الحكم السياسي في المممكة نظام ممكي يكون ال

لحكم عمى كتاب اهلل وسنة رسولو محمد االعزيز آل سعود وأبناء األبناء ويتابع األصمح منيم 
ويتولى ولي  ما يكمفو بو الممك من إعمال،و  ،ويختار الممك ولي العيد )صمى اهلل عميو وسمم(،

المادة السادسة عمى أن يبايع وجاءت  ،(25)العيد سمطات الممك عند وفاتو حتى تتم البيعة
المواطنون الممك عمى كتاب اهلل وسنة رسولو محمد )صمى اهلل عمية وسمم( عمى السمع 

وجاءت المادة السابعة بأن يستمد الحكم في المممكة سمطتو من  والطاعة في العسر واليسر،
أكدت عمى أن يقوم أما المادة الثامنة ف كتاب اهلل وسنة الرسول محمد )صمى اهلل عمية وسمم(،

ساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة أالحكم في المممكة العربية السعودية عمى 
 .(22)اإلسبلمية

فيما عدت المادة التاسعة أن األسرة السعودية نواة المجتمع ويربى أفرادىا عمى أساس 
من الوالء والطاعة هلل ورسولو وألولي األمر واحترام النظام وحب  العقيدة اإلسبلمية وما تقتضيو

)المبادئ االقتصادية( عمى ليؤكد الباب الرابع  جاءفيما  ريخو المجيد،أالوطن واالعتزاز بو وبت
عمى أن "الممكية ورأس المال والعمل  ةلذلك نصت المادة السابع عشر  ضمان حق الممكية،

وىي حق خاص يؤدي وظيفة  ،قتصادي واالجتماعي لمممكيةالمقومات أساسية في الكيان ا
النيج الديمقراطي  ليحددفي حين جاء الباب الخامس  اجتماعية وفق الشريعة اإلسبلمية،

خر لمدستور الديمقراطي المتمثل في والحقوق والواجبات ليكون بمثابة البعد الرئيس اآل
 .(23)ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة
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أن القضاء سمطة مستقمة ال سمطات عمى القضاء عمى ( جاءت لتأكد 44أما المادة )
الممك أو من ينيبو معنيون عمى أن ( 46المادة )وأوجبت  في غير سمطة الشريعة اإلسبلمية،

( عمى إن يتم تعيين القضاة وأنياء خدمتيم بأمر 51وجاءت المادة ) بتنفيذ االحكام القضائية،
( وفقًا ليذا النظام 55وجاءت المادة ) اقتراح من المجمس األعمى لمقضاء،ممكي بناًء عمى 

 ،ي أداء ميامو اعضاء مجمس الوزراءاألساسي فأن الممك ىو رئيس مجمس الوزراء ويعاونو ف
وجاءت  ،زراء والوزراء ويعفييم بأمر ممكي( يعين الممك نواب رئيس مجمس الو 56والمادة )
عادة تكوينو،في  اً حق أن لمممكلتؤكد ( 57المادة ) ( 58أما المادة ) حل مجمس الوزراء وا 
والموائح فيما يحقق المصمحة أو  األنظمةص بوضع تعمى أن السمطة التنظيمية تخ شددت

أكدت عمى أن ( 67والمادة ) ،وفقًا لقواعد الشريعة اإلسبلمية يرفع المفسدة في شؤون الدولة
ولية واالمتيازات ويتم تعديميا بموجب مراسيم تصدر االنظمة والمعاىدات واالتفاقات الد

 .(24)ممكية
جاء فيو "إن دستورنا في  اً بمناسبة صدور الدستور األساسي ألقى الممك فيد خطابو 

 المممكة العربية السعودية ىو كتاب اهلل الكريم الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو،
وىما  ،تمفنا فييا من شيء رددناه إلييماما اخ اليوى،وسنة رسول اهلل الذي ال ينطق عن 

 .(25)الحاكمان عمى كل ما تصدره الدولة من أنظمة"
عمى األساس اإلسبلمي وحرمة القيم العائمية  ليأكدوجاء نظام الحكم األساسي 

وسمطات الممك ومجمس الوزراء وحقوق وواجبات المواطنين والمبادئ االقتصادية لممممكة 
شدد عمى حقوق المرأة في المجتمع السعودي و كما  ،(26)رقابة عمى األنفاق الحكوميوآليات ال

ولكن ضمن  ،ونظام العمل والشؤون االجتماعية من خبلل سياسة التعميم ونظام الموظفين
وبذلك يعد النظام األساسي لمحكم أقرب وثيقة في المممكة  ،(27)حدود الشريعة اإلسبلمية
لدستور بالرغم من أنو ال يعطي كل األمور التي تغطييا دساتير أخرى العربية السعودية الى ا

غير أنو يعبر عن صورة واضحة من صور الدستور في المممكة العربية  في العالم،
 .(28)السعودية

يد من الفقرات لم يتم التقيد فالعدالسعودي كثيرًا بالنظام األساسي الحقيقة لم يكن التقيد 
إذ تكاد تكون جميع السمطات بيد الممك والعائمة  السمطات كميا بيد الممك،فغالبًا ما كانت  ،بيا

لذلك فأن المبلحظ أن  فضبًل عن عدم وجود مادة قانونية تحد من سمطة الممك، المالكة،
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ولم يطبق  كونو صاحب السمطة العميا في المممكة، ضعيف تجاه الممك، النظام األساسي
 بحذافيره المذكورة في السعودية.

ومن خبلل ىذا النظام أصبح تشكيل السمطتين التشريعية والتنفيذية مقيدًا بمدة زمنية 
 ،بالرغم من بساطة ىذه القوانين ،د أو التعيين وذلك كل أربع سنواتمحدودة يتم بعدىا التجدي

فقد تكاد تكون السعودية من أوائل دول مجمس التعاون الخميجي التي أطمقت ىذه القوانين 
 .(29)لمشاركة في الحكم عمى أساس التوافق السياسياألساسية ا

لم يمبي جميع مطالب المجتمع  النظام األساسيويتضح مما تقدم بالرغم من أن 
 في المممكة العربية السعودية،أخرى إال أنو عد كبارقة أمل لظيور قوانين جديد  السعودي،

 عة اإلسبلمية.ة في الحكم وفق منيج الشرييتنظم من خبلليا المشاركة السياس
ذثاـوًا:ذجملسذاؾشورى:

 الحديث عنالبد من  ،5992قبل الدخول في تفاصيل قانون مجمس الشورى لعام 
أول مجمس  الذي يعد 5924تشكيل أول مجمس شورى في المممكة العربية السعودية عام 

عضويتو ضم في وي وأنتخب رئيسًا لو الشيخ عبد القادر الشبيبي آنذاك، منتخب في السعودية،
والذي حصر البلئحة التأسيسية لو أي  ،(31)وقد سمي بـ )المجمس األىمي الشوري( ،عضواً 52

عمى أن تقوم كل فئة منيا  ىي: األعيان والعمماء والتجار،و الييئة الناخبة في ثبلث فئات 
عبد الممك وفي العام نفسو اصدر  بانتخاب عدد معين مع وجوب تصديق الممك عمى النتيجة،

يز آل سعود قرارًا بتأسيس مجالس استشارية في كل من مكة والمدينة وجدة وينبع والطائف العز 
تم تشكيل مجمس  5925وفي عام  عضوًا، 53لتقوم بانتخاب مجمس شورى عام يتكون من 

مجمس الشورى في السعودية مجمس الشعب أو  يماثلو  ،(35)عضواً  55جديد يتكون من 
  .(32)البرلمان في الدول االخرى

لكن من دون تطوير حتى عام  5928صدر نظام جديد لمجمس الشورى في عام 
شممت  5953بعد أنشاء مجمس الوزراء في عام و  ،وىو العام الذي تجمد فيو المجمس 5952

من دون مجمس تمك المدة وظمت المممكة منذ  نفسيا، الشورى صبلحيتو صبلحيات مجمس
صوري ومن دون عمل حتى أوائل مجمس فاعل واقتصر فقط عمى وجود شورى 

 .(33)التسعينات
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صدر نظام الشورى وىو النظام الثاني من االنظمة  ونتيجة لؤلسباب السالفة الذكر،
 عام أيمول 55ريخ أ( بت95بموجب اإلرادة الممكية رقم )أ / الثبلثة التي أقرىا الممك فيد،

شورى من رئيس وشكل مجمس ال ،(34)الخاص ببلئحة مجمس الشورى وقواعده 5992
 .(35)عضوًا يختارىم الممك من أىل العمم والخبرة واالختصاص551و

إال أن يكون سعودي  ووفقًا لئلرادة الممكية ال يكون العضو في مجمس الشورى،
ومدة صبلحية  عامًا، 31وال يقل عمر العضو عن  الجنسية من حيث األصل والتربية،

من حيث نوعية  اً السعودي عند تشكيمو كان غنيفمجمس الشورى  ،(36)المجمس أربع سنوات
بقدر سعة  كافة التأىيل العممي وشمولو عمى تخصصات متعددة تغطي حاجات المجمس

مما يؤكد أن المجمس ىيئة استشارية لدى الحكومة أكثر من كونو مجمس شورى  ميامو،
اىرة صحية لوضع وتعد الدرجة العممية والتخصصات المينية والفنية في المجمس ظ )برلمان(،

أسس قوية النطبلقة المجمس وفق معايير وضوابط عممية تساعده عمى تسيير آلية 
 .(37)المجمس

داء اعضاو  ألقى الممك فيد خطابًا  أمام الممك،القسم  ئوعقب تشكيل مجمس الشورى وا 
كونو مؤسسة  في النظام السياسي في المممكة، هشدد خبللو عمى أىمية مجمس الشورى ودور 

شراك كل إعمى ضرورة  وأكدكما  المجمس، افرحو العميق بافتتاح ىذ معربًا عن ،فيياشريع الت
مؤسسة التشريع في لفي المجمس ليكون الرافد األساسي والتخصصات المؤىبلت العممية 

مادة( وصدرت توجييات  31يتكون نظام مجمس الشورى من )و  ،(38)المممكة العربية السعودية
الئحة حقوق واعضاء المجمس  تضمنفقرة( و  34وىي في ) لممجمس،بالبلئحة الداخمية 

مواد( وأخيرًا قواعد  51قواعد الشؤون الوظيفية والمالية لممجمس في )و مواد(  6وواجباتيم في )
جراءاتيا في )  .(39)مواد عامة( 9و مواد، 5التحقيق والمحاكمة لعضو المجمس وا 
التحديث والتطوير لما ىو قائم عن طريق كان النظام الجديد لمجمس الشورى بمثابة 

تعزيز أطر المجمس ووسائمو وأساليبو بمزيد من الكتابة والتنظيم والحيوية من أجل تحقيق 
أدى المجمس منذ قيامو دورًا كبيرًا في العديد من القرارات التي تبنتيا و  األىداف المرجوة منو،

ن خبللو الى االستفادة من خبرة رجاالت إذ سعى الممك فيد م الدولة وفي كثير من المجاالت،
الدولة الذين كانت لدييم خبرة طويمة في دوائر الدولة وجامعاتيا ومعاىدىا العممية والدينية 
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مجمس الشورى بدعم كبير  ظيكما وح، عبلمإلوالمؤسسات الخاصة في حقول الثقافة والعمم وا
 .(41)من الممك فيد وبشكل كبير

سن األنظمة والقوانين البلزمة  :ييفي السعودية فمجمس الشورى  اعمالأما أبرز 
والبت في كل ما يتعمق بإعبلن الحرب  إلدارة شؤون الببلد في أطار سيادة الشريعة اإلسبلمية،

والبت في كل ما يتعمق  أو إيقافيا بعد تداول المتخصصين وتفويض الممك في إعبلن ذلك،
قرار الميزانية العامة لمدولة  ،يض الممك في إعبلن ذلكبالمعاىدات واألحبلف الدولية وتفو  وا 

 زادت عن قدر معين، اواعتماد الحسابات الختامية والبت في مسالة القروض الخارجية إذ
قالة وطمب سحب الثقة منيا  اوالرقابة عمى اعمال وزارة التفويض وممارسة حق الرقابة عميي وا 

يقرر ما يحال منيا الى الذي الممك  إلىقرارات الىذه رفع ويتم  ،(45)عند التقاضي أعضاءىا
ذا ما اتفقت وجيات نظر مجمس الوزراء ومجمس الشورى تصدر القرارات  مجمس الوزراء، وا 

ذا تباينت وجيات النظر في المجمسين يعاد الى مجمس الشورى  بعد موافقة الممك عمييا، وا 
 .(42)ه مناسباً ليبدي ما يراه بشأنيا ويرفعو الى الممك التخاذ ما يرا

ألقى الممك فيد  5993 عام كانون الثاني 29في جمساتو  أول مجمس الشورى عقد
بارك و كما  عمى أىمية مجمس الشورى ودوره في الحكم،حرصو  امن خبلليبين كممة فييا 

واألخذ بالقرارات  المجاالت، كافةوأكد عمى دعمو ليم في  ألعضاء المجمس المباشرة بعمميم،
 ،(44)وشدد أيضًا عمى التمسك بالشريعة اإلسبلمية في عمل مجمس الشورى المممكة،التي تيم 

عمى حرصو خبلليا بين ثم ألقى رئيس مجمس الشورى الشيخ محمد بن إبراىيم بن جبير كممة 
أىمية مجمس الشورى عمى  مؤكداً  ،بناء المممكةلانتياج السنة والدين اإلسبلمي كطريق لمعمل 

 .(45)ة لممممكة العربية السعوديةفي الحياة السياسي
ىو أيضًا رأى النور مثمو  يبدو مما تقدم أن القانون الثاني المتمثل بمجمس الشورى،

مجمس الشورى يؤدي والحقيقة لم  مثل القوانين األخرى التي أقرىا الممك فيد بعد أزمة الخميج،
سياسية في السعودية مع الحياة ال بسيطة فيإال أنو شارك مشاركة  بالشكل المطموب، عممو

 وعد فيما بعد من األنظمة الميمة في السعودية. ،قدم بعض الحمولو  ،الحاكمةالممك واألسرة 
ذ:أوذاألؿاراتـظامذادلناطقذ:ذثاؾثًا

وانبثق ىذا  القانون الثالث الذي أقر في السعودية،أو األمارات يعد نظام المناطق 
جاء صدور ىذه النظام بسبب المتغيرات التي طرأت عمى  ،5992 عام القانون في أيمول
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ورفع مستوى الخدمات في المدن  بيدف تنظيم اإلدارة المركزية، الساحة المحمية والعالمية،
التي اصدرىا الممك  الثبلث عشرة المقاطعاتوتمثل  ،(46)والقرى تحت اإلشراف المباشر لمممك

 .(47)لنظام اإلداري في المممكة( بنظاميا أساس ا9فيد باألمر الممكي )أ / 
في  وجد أن نظام األمراء ،عمى النظام السياسي في السعودية بعد التطور الذي طرأو 
وأن من الضروري أن يتم تنظيم اإلدارة عمى أسس جديدة  ال يتماشى مع ىذا التطور، المناطق

الذي يقوم  قلمناطلذلك اصدر مجمس الوزراء نظام ا ؛تتفق مع ما يصاحب الببلد من تطور
مركز المقاطعة في تألف من أربعين عضوًا يكون مقره ي منطقةل مجمس لكل يشكتعمى أن 
 .(48)اإلداري

لم  5992فقبل عام  والواقع أن قانون المناطق كان معنيًا بإصبلح الحكم المحمي،
بالممك وكان أمير المنطقة وعبلقتو  تكن لدى المممكة العربية السعودية إدارة محمية واضحة،

( 95لذلك اصدر الممك فيد إرادة ممكية رقم )أ /  ؛(49)يحددان العبلقة بالحكومة المركزية
وصدر مرة أخرى بتأريخ  عميو تعديبلت جديدة أخرى، وأدخمت ،5992آذار عام  5بتأريخ 

 .(51)من العام نفسو أيمول 27
بما يواكب  ميى الخدمستو الييدف النظام الجديد إلى تطوير األداء اإلداري ورفع 

تم  ( مادة،41التطور الذي تشيده المممكة في مختمف المجاالت، ويتكون نظام المناطق من )
المناطق التي يتوالىا أمير إلى عدد من المحافظات فئة )أ( والمحافظات فئة  بموجبيا تقسيم

ل أمير ويتولى ك االعتبارات السكانية والجغرافية، مراعاتفي ذلك وتم )ب( وكذلك المراكز، 
 ،وتنفيذ األحكام الشرعية ،يامو المحافظة عمى األمن والنظامومن ضمن م إدارة المنطقة،

داري ًا واقتصادي ًا وتنمية الخدمات العامة، دارة  والعمل عمى تطوير المنطقة اجتماعي ًا وا  وا 
 .(55)المحافظات والمراكز إلى غير ذلك من الميام
إنشاء مجمس يسمى مجمس المنطقة يتم  النظام،ومن ضمن الخطوات التطويرية ليذا 

نائب لمرئيس ومن  رئيًسا لممجمس، ، ويكونمنطقةلماإلمارة ويتكون من أمير  فييكون مقره 
وعدد من  ورؤساء األجيزة الحكومية في المنطقة، ،ومحافظي المحافظات ،ووكيل اإلمارة

من أىل  بعض المناطقاألىالي ال يقل عن عشرة أشخاص ويصل إلى عشرين أو أكثر في 
رئيس مجمس الوزراء بناًء عمى ترشيح من قبل يتم تعيينيم من  ،العمم والخبرة واالختصاص

وحددت بعض الشروط الواجب توافرىا في ىؤالء  أمير المنطقة وموافقة وزير الداخمية،
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 منيا دراسة احتياجات المنطقة واقتراح إدراجيا فيكثيرة اختصاصات  ولممجمس ،المرشحين
تنفيذ ما  خطة التنمية ودراسة واقتراح المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة

ويعقد مجمس المنطقة دورة عادية كل ثبلثة أشير بدعوة من  ،يخص المنطقة من مشاريع
 .(52)رئيسو

والمناطق اإلمارات جاء ىذا القانون كمحاولة إلصبلح الحكومة المحمية بإعطاء 
 واإلماراتوفي الوقت نفسو تعزيز السيطرة المالية في ىذه المناطق  أوسع، حقوقًا وصبلحيات

 ،ختصاصات المحددة لممجالس المحميةعن اال فضبلً  ،(53)وتعزيز قوة وزارة الداخمية ومكانتيا
وذلك لكونو ممثبًل لمسمطة المركزية عمى  فقد أبدت الحكومة أىمية خاصة بأمير المنطقة،

من االضطبلع بالمسؤوليات الكبرى تجاه  ليتمكن وصبلحيات من زتلذا عز  مستوى المنطقة،
ويظير ذلك جميًا من خبلل مجموعة االختصاصات التي يتمتع بيا إمراء المنطقة  المنطقة،

 . (54)بوصفيم حكامًا مركزيين
يعد القانون الثالث بالنسبة  إذ القانون كان مفيدًا، ايتضح مما تقدم أن ظيور ىذ

وكانت  من القوانين الميمة،أو اإلمارات أقرىا الممك فيد ،فقد عد نظام المناطق لمقوانين التي 
ميمتو بالدرجة األساس تطوير الحكومة المحمية ورفع المستوى الخدمي وتطوير سبل العيش 

بسبب التطور الذي  القانون جاء توقيتو بالوقت المناسب، اوالحقيقة أن ىذ لسكان المممكة،
الميمة شيدتو السعودية في اآلونة األخيرة من جراء ازدياد واردات النفط وغيرىا من الموارد 

 في السعودية.
ذ:اخلامتة

تبين الدراسة أن المممكة العربية السعودية لم تكن بمنأى عن ما يحدث في دول 
ىذه االصبلحات وأن  لذلك كان لممممكة حظ وافر من الخميج العربي من تغيرات سياسية؛

إال أن التطورات التي شيدتيا منطقة الخميج العربي منذ االجتياح العراقي  تأخرت نوعًا ما،
أعطى زخمًا لئلصبلحيين  ووجود القوات األجنبية عمى أراضي المممكة، 5991لمكويت عام 

ممكة كانت مقيدة بالرغم من أن الم ألجراء التغيير المنشود في الييكمية السياسية في السعودية،
إال أن التطورات األنفة الذكر دعت الممك فيد في النياية إلى القيام  بقيود الممكية،
ومنيا القوانين الثبلثة التي مر ذكرىا والتي كان ليا األثر األكبر في أجراء العديد  بإصبلحات،
 .في بنية النظام السياسي السعودي من التغييرات
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 القوانين، والسيما ىذه مثل الى بحاجة كانت السعودية العربية المممكة أن لذلك يبدو
 بمدان في المتطور والسياسي الفكري المد وبروز والعممي، التكنولوجي التطور ظيور مع

 بميمة ليضطمعوا الديني التيار من اإلصبلح دعاة من مجموعة برزت لذلك العربي، الخميج
 أبرز من الحقبة ىذه وتعد النياية، في ليم تم ما وىو اإلسبلمية، الشريعة أطر بموجب التغيير
 الساحة شيدتو لما نظراً  السعودية العربية لممممكة المعاصر التأريخ في الميمة الحقب

 .كبير تطور من لممممكة الداخمية السياسية
 

 

 

 

 

ذ:اهلواؿش

 ص ،2115 بغداد، قرن،( قيس محمد نوري ومفيد الزيدي، المجتمع والدولة في السعودية مسيرة نصف (5
65. 
الصراع الدولي في  لمتفاصيل عن أسباب حرب الخميج الثانية وتداعياتيا أنظر: إبراىيم محمد حسن، (2)

 .وما يمييا 76 ص ،5996 القاىرة، ،5 ط حرب الخميج الغزو العراقي لمكويت،
 لندن، ،5 ط اإللو النعيمي، ترجمة عبد مضاوي الرشيد، تأريخ العربية السعودية بين القديم والحديث، (3)

 .594 ص ،2112
دراسة تاريخية،  5995-5945التيار اإلسبلمي في الخميج العربي  ىاشم عبد الرزاق صالح الطائي، (4)

 . 591 ، ص2116أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة الموصل، 
 .34 )د. ت(، ص لعربية السعودية،عبد الحميد الصفدي، قانون الفساد في المممكة ا (5)
 .24 ، ص5996 )د. م(، محمد عبد المجيد، السعودية بين االستبداد والديمقراطية، (6)
 المشاركة السياسية في دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية، ،عبد الرحمن حسين محمد الجميمي (7)

 .79 ص ،2116 جامعة بغداد، ،مقدمة الى كمية العموم السياسية رسالة ماجستير غير منشورة
، )د. م. 5994 – 5995رياض نجيب الريس، رياح السموم. السعودية ودول الجزيرة بعد حرب الخميج  (8)

 .66 ص ت(،
عمى دولتي مصر ( ظفر عبد مطر التميمي، مشروع الشرق األوسط الكبير وآثاره العربية واإلقميمية 9(

 .586 ص ،2118 جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، ،ديةوالسعو 
  .591 ىاشم عبد الرزاق الطائي، المصدر السابق، ص (51)
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 ، ص2112، بيروت، 2جوزيف أ. كيشيشيان، الخبلفة في العربية السعودية، ترجمة غادة حيدر، ط  (55)
221 . 

 .595 ص الطائي، المصدر السابق، ىاشم عبد الرزاق (52)
 .36 ص ؛ عبد الحميد الصفدي، المصدر السابق،598-597 مضاوي الرشيد، المصدر السابق، ص (53)
 .24 محمد عبد المجيد، المصدر السابق، ص (54)
األخبار وكالة األنباء العراقية، قسم المعمومات، شعبة  ،517/  121دار الكتب والوثائق الوطنية، ممفة  (55)

 .5 ، ص5995شباط  24 الخارجية،
ىمسو قحطان خمف، االصبلح السياسي في دول مجمس التعاون الخميجي بين المحفزات والمعوقات،  (56)

 . 523 ، ص2117، ، جامعة بغدادأطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجمس كمية العموم السياسية
 عمى الرابط:    وثيقة منشورة لمنظام األساسي لممممكة (57)

http// faculty. Ksa . edu . sa2013.  

مارات العربية المتحدة الثقافة السياسية والنظام السياسي في دول الخميج العربية. اإل شاكر محمود سممان،
 .61 ص ،2117 جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، ،أنموذجاً 

 وثيقة منشورة لمنظام االساسي لممممكة عمى الرابط:    (58)
http// faculty. Ksa . edu . sa2013. 

 : وعة مقاتل من الصحراء عمى الرابطخطاب الممك فيد منشور عمى موس (59)
WWW. AL . Moqatel . com2013 .  

الممك المؤسس وخادم الحرمين غسان ابراىيم الشمري، انبعاث أمة استقرار السعودية وتطورىا في ظل  (21)
الثوابت  ؛ إبراىيم بن مبارك الجوير،355 ، ص2111، األردن، 5 ط الشريفين الممك فيد بن عبد العزيز،

 بحث منشور عمى مجمة الدارة عمى الرابط:  والمتغيرات االجتماعية في المجتمع السعودي،
WWW.AL.Darah2013.com  

المممكة العربية السعودية في عيد خادم الحرمين  ( فيد بن عبد اهلل السماري وناصر بن محمد الجييمي،25)
 ،2112 الرياض، ،2 ط الشريفين الممك فيد بن عبد العزيز آل سعود دليل موجز بأبرز اإلنجازات والمواقف،

 .58 ص
 لممممكة العربية السعودية ينظر: النظام األساسيلممزيد من التفاصيل حول ىذا  (22)

http // Faculty. KSa2013 . Edu sa  .                            

 .356-355 غسان الشمري، المصدر السابق، ص (23)
 . 524 ىمسة قحطان، المصدر السابق، ص (24)
وحقائق إصدار خاص ( عبد الرحمن بن عمي الزىراني، الشورى في عيد خادم الحرمين الشريفين جيود 25)

 5412عزيز مقاليد الحكم بمناسبة مرور عشرين عامًا عمى تولي خادم الحرمين الشريفين الممك فيد بن عبدال
 .7 ص ،2115 ،الرياض ،ىـ5422 –

http://www.al.darah2013.com/
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 ، ص2115، عام 266، العدد ، مجمة المستقبل العربيغانم النجار، حقوق االنسان وحقوق الشعوب (26)
 ،جوزيف أ. كيشيشيانل حول نص النظام األساسي لمحكم في السعودية أنظر: . ولممزيد من التفاصي516

 . 236 – 228 المصدر السابق، ص
والسياسي في منطقة الخميج العمالة األجنبية وأثرىا االجتماعي  عبد الرحمن عمي عبد الرحمن باعش، (27)

 .47 ، ص5997، القاىرة ،العربي
 .524 ىمسة قحطان، المصدر السابق، ص (28)
 .53 ص عادل عبد الصبور، مموك وأمراء واالسرار من الداخل، بيروت، مكتبة النافذة، )د. ت(، (29)
 ،2115، بيروت ،5 ط . السعودية نموذجًا،الدوليةاإلصبلحات العربية والتحديات  صالح بكر الطيار، (31(

 .215 ص
، 5 ثناء فؤاد عبداهلل، الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي عبلقات التفاعل والصراع، ط (35)

 .262-265 ، ص2115 بيروت،
 لمتفاصيل عن مجمس الشورى السعودي ينظر: (32)

WWW . AL . Wikipedia 2013. com        

التفاصيل حول بداية مجالس الشورى في . ولممزيد من 262 ، ص، المصدر السابقثناء فؤاد عبد اهلل (33)
 .214-215 ص المصدر السابق، صالح بكر الطيار، السعودية أنظر:

 .62 فيد بن عبد اهلل السماري، المصدر السابق، ص (34)
 .525 المصدر السابق، ص ،ىمسة قحطان (35)
 .582 ت(، ص )د، ،2 جزء الرياض، موسوعة قصة وتاريخ الحضارات العربية، (36)
 .95 ، ص2114، بيروت، 5 محمد بن صنيتان، النخب السعودية دراسة في التحوالت واإلخفاقات، ط (37)
 لمتفاصيل حول خطاب الممك فيد عقب أداء أعضاء مجمس الشورى القسم ينظر: (38)

WWW.AL.Moqatel2013.com                                                       

 المنشورة عمى الرابط االلكتروني: 5992ام جريدة الرياض ع (39)
WWW.AL.Riyadh2013.com   

 .62 ص فيد بن عبد اهلل السماري، المصدر السابق،
 .345 غسان الشمري، المصدر السابق، ص (41)
 .524 القاىرة، )د. ت(، ص، التعددية السياسية في الدولة اإلسبلمية، صبلح الصاوي (45)
 .526 ، ص، المصدر السابقىمسة قحطان (42)
 لممزيد من التفاصيل حول خطاب الممك فيد في افتتاح مجمس الشورى ينظر: (43)

WWW.AL.Moqatel2013 .com  

 ( المصدر نفسو.44)
 لممزيد من التفاصيل حول الخطاب الرسمي لمجمس الشورى ينظر: (45)

 http// WWW.Shura.gov2013.sa 

http://www.al.riyadh2013.com/
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بحث منشور في  اإلدارة المحمية ودورىا في التنمية المحمية بالمممكة العربية السعودية، أمين الساعاتي، (46)
 مجمة الدارة عمى الرابط:

WWW.AL.Darha2013 .com 

 .61 ص المصدر السابق، ( فيد بن عبد اهلل السماري،47)
 .256-254 ، ص5978السياسية في الشرق االوسط، بغداد، نعمة السعيد، النظم  (48)
 .215 مضاوي الرشيد، المصدر السابق، ص (49)
 .356-355 غسان الشمري، المصدر السابق، ص (51)
 الموقع الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الممك فيد عمى الرابط: (55)

http://www.kingfahad.ws/templet2013/spe14.htm 

 .نفسو المصدر( 52)
 .526 ىمسة قحطان، المصدر السابق، ص (53)
 .358-357 ، ص، المصدر السابقغسان الشمري (54)
 

 

ذ:ادلصادر

ذ:غريذادلنشورةأواًلذ/ذاؾوثائقذادلنشورةذو

شعبة وكالة األنباء العراقية، قسم المعمومات،  ،517/  121، ممفة دار الكتب والوثائق الوطنية -5
 .5995شباط  24، األخبار الخارجية

 لمنظام األساسي لممممكة عمى الرابط:    -2
http// faculty. Ksa . edu . sa2013  . 

 خطاب الممك فيد منشور عمى موسوعة مقاتل من الصحراء / قسم الوثائق عمى الرابط: -3
WWW. AL . Moqatel . com2013 

 خطاب الممك فيد عقب أداء اعضاء مجمس الشورى عمى الرابط: -4
WWW.AL.Moqatel2013.com    

 خطاب الممك فيد في افتتاح مجمس الشورى عمى الرابط: -5
WWW.AL.Moqatel2013 .com  

 خطاب  الممك فيد عمى الرابط الرسمي لمجمس الشورى: -6
 http// WWW.Shura.gov2013.sa 

ذ:ثاـوًاذ/ذاؾكتب

 .5996 القاىرة، ،5 ط الصراع الدولي في حرب الخميج الغزو العراقي لمكويت، إبراىيم محمد حسن، -5
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، 5 ثناء فؤاد عبداهلل، الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي عبلقات التفاعل والصراع، ط -2
 . 2115 بيروت،

 .2112، بيروت، 2جوزيف أ. كيشيشيان، الخبلفة في العربية السعودية، ترجمة غادة حيدر، ط  -3
، )د. 5994 – 5995حرب الخميج  رياض نجيب الريس، رياح السموم. السعودية ودول الجزيرة بعد -4

 م. ت(.
بيروت،  ،5 ط السعودية أنموذجًا، اإلصبلحات العربية والتحديات الدولية. صالح بكر الطيار، -5

2115. 
 التعددية السياسية في الدولة اإلسبلمية، القاىرة، )د. ت(.  صبلح الصاوي، -6
 مكتبة النافذة، )د. ت(.عادل عبد الصبور، مموك وأمراء واالسرار من الداخل، بيروت،  -7
 م(. )د. ت. قانون الفساد في المممكة العربية السعودية، عبد الحميد الصفدي، -8
إصدار خاص  الشورى في عيد خادم الحرمين الشريفين جيود وحقائق، عبد الرحمن بن عمي الزىراني، -9

عبدالعزيز مقاليد الحكم بمناسبة مرور عشرين عامًا عمى تولي خادم الحرمين الشريفين الممك فيد بن 
 .2115 الرياض، ىـ،5422 – 5412

العمالة االجنبية واثرىا االجتماعي والسياسي في منطقة الخميج  عبد الرحمن عمي عبد الرحمن باعش، -51
 .5997القاىرة،  العربي،

انبعاث أمة استقرار السعودية وتطورىا في ظل الممك المؤسس وخادم الحرمين  غسان ابراىيم الشمري، -55
 .2111، االردن، 5 ط الشريفين الممك فيد بن عبد العزيز،

المممكة العربية السعودية في عيد خادم الحرمين  فيد بن عبد اهلل السماري وناصر بن محمد الجييمي، -52
 الرياض، ،2 ط الشريفين الممك فيد بن عبد العزيز آل سعود دليل موجز بأبرز اإلنجازات والمواقف،

2112. 
 .2115 بغداد، مفيد الزيدي، المجتمع والدولة في السعودية مسيرة نصف قرن،قيس محمد نوري و  -53
 .2114، بيروت، 5 محمد بن صنيتان، النخب السعودية دراسة في التحوالت واإلخفاقات، ط -54
 ، )د. م(.5996 محمد عبد المجيد، السعودية بين االستبداد والديمقراطية، -55
 لندن، ،5 ط ترجمة عبد اآللة النعيمي، القديم والحديث، مضاوي الرشيد، تاريخ العربية السعودية بين -56

2112. 
 .5978نعمة السعيد، النظم السياسية في الشرق االوسط، بغداد،  -57

ذثاؾثًا/ذاؾردائلذواألطاريح:

اإلمارات العربية  الثقافة السياسية والنظام السياسي في دول الخميج العربية. شاكر محمود سممان، -5
 جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، المتحدة أنموذجًا،

2117. 
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مشروع الشرق األوسط الكبير وآثاره العربية واإلقميمية عمى دولتي مصر  ظفر عبد مطر الَتميمي، -2
 .2118 جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، والسعودية،

 المشاركة السياسية في دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية، لرحمن حسين محمد الجميمي،عبد ا -3
 .2116 جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية،

 دراسة تاريخية، 5995-5945التيار اإلسبلمي في الخميج العربي  ىاشم عبد الرزاق صالح الطائي، -4
 .2116توراه غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة الموصل، أطروحة دك

 االصبلح السياسي في دول مجمس التعاون الخميجي بين المحفزات والمعوقات، ىمسو قحطان خمف، -5
 .2117أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجمس كمية العموم السياسية، جامعة بغداد، 

ذرابعًا/ذاؾبحوثذواؾدرادات:

بحث منشور في  الثوابت والمتغيرات االجتماعية في المجتمع السعودي، ىيم بن مبارك الجوير،إبرا -5
 مجمة الدارة عمى الرابط:

WWW.AL.Darah2013.com  

بحث منشور في  اإلدارة المحمية ودورىا في التنمية المحمية بالمممكة العربية السعودية، أمين الساعاتي، -2
 مجمة الدارة عمى الرابط:   

WWW.AL.Darha2013 .com 

 . 2115، سنة 266مجمة المستقبل العربي، العدد  حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، غانم النجار، -3
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