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أوراق سياسية
أوراق بحثيــة تصــدر عــن مركــز الفكــر االســراتيجي للدراســات تتنــاول قضايــا لهــا تأثــر عــى 

املنطقــة، رصــداً وتحليــالً وإســترشافاً.  



٤

وحدة الدراسات واألبحاث )*(

ــا اململكــة  ــة تقــف منه ــج عــن أزمــات إقليمي ــة، نت ــة والخارجي ــاً مهــاً يف سياســتها الداخلي ــة الســعودية منعطف تعيــش اململكــة العربي

موقــف الدفــاع عــن أمنهــا ومجابهــة مــرشوع الفــوىض وحكــم امليليشــيات يف املنطقــة، فضــالً عــن وصــول امللــك ســلان إىل ســدة الحكــم 

الــذي قــاد سياســة حازمــة تجــاه ميليشــيات الحــويث يف اليمــن، وويل عهــده األمــر محمــد بــن نايــف وهــو الحفيــد األول للملــك عبــد العزيز 

الــذي يقــرب مــن حكــم اململكــة، وويل ويل العهــد األمــر محمــد بــن ســلان وزيــر الدفــاع الســعودي، الــذي يــرأس املجلــس االقتصــادي 

الــذي يدخــل يف عضويتــه 15 وزيــراً، وذلــك يعنــي وصــول الســعودية إىل مرحلــة سياســية جديــدة تتميــز بوجــود وجــوه شــابة يف مناصــب 

كبــرة.

ومــع تصاعــد التهديــدات األمنيــة يف الداخــل الســعودي، وانفتــاح املجتمــع اإللكــروين الــذي أضــاف وعيــاً حقوقيــاً وسياســياً بقضايــاه، حتــى 

باتــت مواقــع التواصــل االجتاعــي ســاحة لتــداول اآلراء واالختــالف حــول قضايــا مجتمعيــة وأحــداث يوميــة، خصوصــاً بعــد الربيــع العــريب 

الــذي بــدأ يف 2011م، ومــا يســر إليــه الحــال االقتصــادي يف الســعودية املعتمــد عــى النفــط، وتحديــداً بعــد انخفــاض أســعاره، وســحب 

اململكــة لعــدد مــن ســنداتها الخارجيــة، باإلضافــة إىل مــا أصــاب ميزانيــة اململكــة الحاليــة مــن عجــز كبــر، كل تلــك التحديــات تفــرض 

واقعــاً عاصفــاً ومتســارعاً أمــام السياســة الداخليــة يف اململكــة.

بنــاء عليــه؛ كيــف تنظــر الحكومــة الســعودية- يف ظــل تلــك التطــورات وامللفــات املقلقــة- إىل قضايــا املجتمــع الداخليــة؟ وهــل ســيكون 

ــة  ــة حقيقي ــاراً للحكومــة لضــان اســتمرار الحكــم واســتقراره؟ ومــا جــدوى اتخــاذ إجــراءات إصالحي اإلصــالح الســيايس والدســتوري خي

مقابــل املطالــب الشــعبية والنخبويــة يف تحقيــق التنميــة والقضــاء عــى مشــاكل املجتمــع املدنيــة واالقتصاديــة؟

تحــاول هــذه الورقــة ابتــداء طــرح تاريــخ اإلصــالح الســيايس يف الســعودية، وكيفيــة تطــور املؤسســات السياســية يف اململكــة، ومــا أهــم 

اللحظــات التاريخيــة يف عمــر الدولــة الحديــث التــي وفــرت مناخــاً مناســباً للتغيــر واإلصــالح، وكيــف تعاملــت الحكومــة الســعودية مــع 

ــة،  ــب اإلصالحي ــرز املطال ــا، وأب ــة تجاهه ــة، ورد فعــل الحكوم ــداءات اإلصــالح املجتمعي ــك ملناقشــة أهــم ن ــة كذل ــت الورق ــك. وانتقل ذل

وتتحــدث الورقــة أيضــاً عــن كيفيــة تأثــر مطالــب اإلصــالح بنمــو ظاهــرة العنــف. ويســتمر عــرض الــرؤى اإلصالحيــة حــول أهــم امللفــات 

الراهنــة واملؤثــرة يف سياســة الســعودية داخليــاً وخارجيــاً، وأخــراً تقــف الورقــة مــع الوضــع الراهــن يف عهــد امللــك ســلان، وكيــف ســيكون 

مســتقبل اإلصــالح الســيايس يف الســعودية.

إن محاولــة طــرق موضــوع اإلصــالح الســيايس يف اململكــة هــو حــق للمواطــن وواجــب عــى املســؤول، والنقــاش فيــه واتخــاذ خطــوات 

جــادة ومســؤولة يصــب يف مصلحــة الجميــع، وال تبتعــد هــذه الورقــة يف طرحهــا عــن رؤيــة األمــر محمــد بــن ســلان يف حــواره مــع مجلــة 

اإلكونوميســت عنــد ســؤاله عــن أي نــوع مــن الســعودية تــود إنشــاءه؟ فأجــاب: "الســعودية التــي أمتناهــا هــي ســعودية ذات قوانــن 

شــفافة، ســعودية تضمــن مشــاركة الجميــع يف صنــع القــرار".
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*     وحــدة الدراســات واألبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر االســتراتيجي  للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.



عــى تلــك التغــرات التــي بــدأت منــذ عهــد امللــك عبــد العزيــز؛ 

امللــك املؤســس للحجــاز كان أهلهــا يديــرون  ففــور وصــول 

ــع  ــا دف ــم، وهــو م ــس شــورى خــاص به شــؤونهم بواســطة مجل

امللــك إىل تبنــي مواصلــة العمــل مبفهــوم الشــورى والحــث عليهــا؛ 

عــر تأســيس أول مجلــس منتخــب عــام 1343هـــ، حيــث مل يكــن 

ــه) (. ــه وطبيعــة عمل للمجلــس نظــام يحــدد صالحيات

ــادة يف  ــهد زي ــام 1344هـــ ش ــي ع ــس؛ فف ــور املجل ــتمر تط واس

عــدد أعضائــه، إىل جانــب تقليــص عــدد املنتخبــن، ودخــول فكــرة 

ــع  ــس م ــام املجل ــدة يف نظ ــواد جدي ــال م ــتمر إدخ ــن، واس التعي

ــس. ــار أعضــاء املجل ــن الختي ــيلتي االنتخــاب والتعي ــاء وس بق

ولعــل التطــور البــارز هــو وضــع النظــام الحديــث ملجلــس 

الشــورى يف عهــد امللــك فهــد، وتعيــن جميــع أعضائــه مــن امللــك، 

واعتبــاره جهــة استشــارية كــا جــاء يف نظامــه: »تصــدر األنظمــة 

واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واالمتيــازات، وتُعــدل، مبوجــب 

ــة، بعــد دراســتها مــن مجلــس الشــورى«) (. مراســيم ملكي

ويف عهــد امللــك عبــد اللــه دخلــت املــرأة عضــواً يف املجلــس 

ــك  ــه املل ــال عن ــر ق ــث وتغي ــه، يف تحدي ــن أعضائ بنســبة 20% م

عبــد اللــه: يســعدين أن ألتقــي بكــم بافتتــاح أعــال الســنة األوىل 

مــن الــدورة السادســة ملجلــس الشــورى يف أول دورة تشــارك فيهــا 

ــرأي واملشــورة)4 (. ــه بســداد ال املــرأة، ســائالً أن ميدكــم الل

أزمة الخليج:
ــة عــام 1991م مــن النقــاط  ميكــن أن تكــون أزمــة الخليــج الثاني

الحرجــة واملهمــة يف العالقــة بــن الحاكــم والنخبــة يف اململكة، فقد 

ــي شــكلت  ــف الت ــوات التحال ــة الســعودية بق اســتعانت الحكوم

بتدخلهــا يف طــرد القــوات العراقيــة الغازيــة مــن الكويــت، حالــة 

ــئلة  ــدأت األس ــد ب ــا؛ فق ــة أن خاضته ــبق للمملك ــية مل يس سياس

املجتمعيــة بالــروز، وخاصــة مــن قبــل القــوى والفئــات والعنــارص 

الجديــدة، ســواء كانــت ليراليــة أو إســالمية، عــن األمــن والعالقــة 

مــع األجنبــي، وكذلــك إدارة مــوارد الدولــة وتوازنهــا، والحاجــة إىل 

مؤسســات سياســية وقانونيــة عرصيــة)5(.

خطــاب دعــاة الصحــوة يف اململكــة كان لــه موقــف ظاهــر، حيــث 

ــرار االســتعانة  ــم ق ــن رفضه ــاة ع ــن املشــايخ والدع ــدد م ــر ع ع

لحديــث يف الفكــر الســيايس حــول مســألة إصــالح السياســة 

ــاول شــكل املؤسســات السياســية، وطريقــة  ــة يتن ــة للدول الداخلي

اتخاذهــا للقــرارات، وتفاعلهــا مــع األثــر الرجعــي لهــذه القــرارات، 

ــة  ــاول موضــوع اإلصــالح الســيايس يف اململك ــد تن ــم عن ــن امله وم

الكشــف عــن التغــرات يف بنيــة املؤسســات السياســية يف اململكــة، 

وهــل صاحــب تطــور هــذه املؤسســات التوجــه نحــو إصــالح 

ــة؟ ــة للمملك ــة العام السياس

مجلس الوزراء: 
يعــد مجلــس الــوزراء الســعودي أعــى مؤسســة رســمية سياســية 

ــة مــن حيــث صنــع السياســة واتخــاذ القــرارات الخاصــة  يف الدول

بالســلطة التنفيذيــة والترشيعيــة، وامللــك هــو رئيــس مجلــس 

ــس  ــام مجل ــاً لنظ ــه، وطبق ــارشاً علي ــاً مب ــرشف إرشاف ــوزراء، وي ال

ــع  ــخ: 3 ربي ــم: أ / 13 يف تاري ــي رق ــر املل ــادر باألم ــوزراء الص ال

ــة  ــوزراء يرســم السياســة الداخلي ــس ال ــإن مجلِ األول 1414هـــ، ف

والخارجيــة واملاليــة واالقتصاديــة والتعليميــة والدفاعيــة، وجميــع 

الشــؤون العامــة للدولــة، ويُــرشف عــى تنفيذهــا، وينظُــر يف 

ــورى، ولــه الســلطة التنفيذيــة، وهــو املرجــع  قــرارات مجلِــس الشُّ

للشــؤون املاليــة واإلداريــة يف جميــع الــوزارات واألجهــزة الحكومية 

ــرى) (. األُخ

ــكل  ــة تش ــا وبداي ــيم حدوده ــة وترس ــد اململك ــق توحي ــد راف وق

سياســتها، نشــأة مجلــس الــوزراء يف عــام 1373هـــ يف عهــد امللــك 

املؤســس عبــد العزيــز آل ســعود، حيــث رأس أوىل جلســاته ابنــه 

امللــك ســعود، وقــد تتابــع امللــوك مــن أبنــاء املؤســس يف قيادتهــم 

للدولــة مــن دون تغيــر يذكــر يف نظام مجلــس الــوزراء وصالحياته، 

غــر التوســع يف عــدد الــوزارات وأعضــاء املجلــس، إىل أن أقــر امللــك 

فهــد يف عهــده النظــام األســايس للحكــم، كــا أســهم يف وضــع نظــام 

ملجلــس الــوزراء عــام 1414هـــ واســتمر إىل وقتنــا الحــايل.

مجلس الشورى:
أصــدر امللــك فهــد نظامــاً جديــداً ملجلــس الشــورى الســعودي يف 

عــام 1412هـــ كغــره مــن أنظمــة الحكــم يف اململكــة التــي أكــدت 

ترســيخ التطــور الــذي حــدث منــذ تأســيس اململكــة، لكــن مجلــس 

ــاء  ــوم الشــورى بن ــة ملفه ــر مبراحــل مختلف الشــورى الســعودي م
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بالقــوات األجنبيــة، غــر أن مجريــات القــرار الســيايس كانــت 

ــة  ــوات األجنبي ــت الق ــد نزل ــن حســابات املشــايخ، فق ــة ع مختلف

بــأرض الجبهــة، وصــدرت فتــوى رســمية مــن هيئــة كبــار العلــاء 

تجيــز هــذه االســتعانة، وهــو مــا جعــل القــرار محســوماً، فانتقــل 

األمــر- عنــد املشــايخ- مــن كونــه موقفــاً ذهنيــاً مطروحــاً إىل واقــع 

ــوس)6(. ملم

إال أن الفتــوى أججــت االعراضــات يف املســاجد لشــيوخ أمثــال 

آنــذاك محمــد  الحــوايل، واملعارضــن  العــودة وســفر  ســلان 

ــيت  ــط الكاس ــب رشائ ــرشت خط ــه، فانت ــعد الفقي ــعري وس املس

املعرضــة عــى القــرار واملؤيــدة ملرشوعيــة اإلنــكار مــن دون إذن 

ــاً تضمــن  الســلطة، وقــدم حــوايل 400 مــن رمــوز الصحــوة خطاب

مطالــب إصالحيــة سياســية واجتاعيــة)7(، وقــد عــرت الحكومــة 

الســعودية بدورهــا عــن اعراضهــا عــى لغــة التخاطــب هــذه؛ مــن 

خــالل إيقــاف عــدد مــن املشــايخ يف الســجن، وإنــكار هيئــة كبــار 

ــر. ــويل األم ــة النصيحــة ل ــاء للخطــاب وعلني العل

أحداث 11 سبتمبر:
تفجــرات 11 ســبتمر 2001؛ الحــدث الــذي هــز العــامل وقــاد 

ــت   ــى، انعكس ــن القت ــات اآلالف م ــت مئ ــة أوقع ــروب حديث لح

ــة  ــرب، فالواقع ــا بالغ ــة وعالقته ــة اململك ــى سياس ــاره ع ــاً آث أيض

ــن الســعودين املدرجــة أســاؤهم  ــدد م ــت أســاء ع ــي حمل الت

يف قامئــة االنتحاريــن، الحقــت اململكــة مبجموعــة مــن االتهامــات، 

كان منهــا القــول بتطــرف التعليــم، ومــا تحملــه املناهــج مــن 

عدوانيــة وإقصــاء، وزعمــت الكاتبــة ســوزان غــالرس، يف مقــال لهــا 

ــرشق الوســط، أن الســلطات الســعودية عمــدت إىل  ــدة ال يف جري

ــرف،  ــر للتط ــن أي مظاه ــاً ع ــية بحث ــب الدراس ــة كل الكت مراجع

ــر  ــن األم ــا، لك ــب حذفه ــررة يج ــواد املق ــن امل ــدت أن 5% م ووج

يبــدو غــر كذلــك؛ فقــد تحــدث وزيــر التعليــم الســعودي محمــد 

ــام  ــاس إن النظ ــول الن ــه: »يق ــح أدىل ب ــه يف ترصي ــيد يف حين الرش

التعليمــي هــو الســبب يف املواقــف العنيفــة ضــد البلــدان واألديــان 

ــإن كل  ــو كان صحيحــاً ف ــس صحيحــاً؛ ول األخــرى، ولكــن هــذا لي

ــوا  ــج كان ــذه املناه ــت ه ــم تح ــوا تعليمه ــن تلق ــعودين الذي الس

ــال«)8(. ــذه األع ــاركون يف ه سيش

ــن  ــا امللتحق ــكار أبنائه ــكل أف ــاً ل ــة رافض ــف اململك ــا كان موق ومل

بالجاعــات الجهاديــة وترصفاتهــم، فقــد كانــت يف مرمــى خطابــات 

قــادة القاعــدة املكفريــن لــأرسة الحاكمــة ولهيئــة كبــار العلــاء، 

وقابــل ذلــك العــداَء الواضــَح مــن قبــل القاعــدة للحكومــة 

ــم، وإن  ــال التنظي ــكل أفع ــتنكار ل ــعبيٌّ واس ــٌض ش ــعودية رف الس

كان الشــعب الســعودي محافظــاً وتلعــب بــه املشــاعر والعواطــف 

وقريبــاً أيضــاً مــن القضايــا اإلســالمية، إال أن الحكومــة ومعهــا 

املجتمــع الســعودي وقفــا مــع كل مــن الشــعب األفغــاين والشــعب 

ــالم الغــريب لحادثــة 11  ــاز اإلع ــي، عــى الرغــم مــن انته العراق

ســبتمر لكيــل التهــم للديــن اإلســالمي بالتطــرف وتصديــر اإلرهاب، 

وباألخــص اململكــة وشــعبها، إال أن الخطــاب الحكومــي والشــعبي 

ــف  ــذ العن ــة تنب ــر مقارب ــة وأظه ــات املتطرف ــك الجاع ــب تل جان

ــرأ مــن كل أشــكال التطــرف واإلقصــاء. وتت

أضيــف لتهمــة تصديــر اإلرهــاب عــر الخطــاب الدينــي والتعليــم 

ــعودية  ــلطات الس ــت الس ــا قام ــاب، وبدوره ــل اإلره ــة متوي تهم

بتشــديد الرقابــة عــى الترعــات وعــى عمــل الجمعيــات الخريــة، 

عــى خلفيــة تقاريــر اســتخباراتية تتهــم بعــض املؤسســات العاملــة 

ــة كان  ــن الخري ــة الحرم ــاب، فمؤسس ــل اإلره ــة بتموي يف اململك

املوظفــون فيهــا قــد تجــاوزوا خمســة آالف موظــف، مــن بينهــم 

250 تقريبــاً يف مقــر اإلدارة العامــة، إال أنهــم مل يعــودوا يشــكلون 

رقــاً يذكــر يف املؤسســة بعــد إغالقهــا، والغالبيــة منهــم مــن 

ــر أن  ــاء، غ ــرة املس ــون يف ف ــة املتطوع ــف الحكومي ذوي الوظائ

ــن  ــراج ع ــة واإلف ــن املؤسس ــم ع ــال الته ــالً بإبط ــت كان كفي الوق

مؤسســها الشــيخ عقيــل العقيــل يف بدايــة فرايــر مــن عــام 2015م، 

كذلــك فــإن اإلعــالن عــن إغــالق مؤسســات خريــة يف نهايــة عــام 

ــات  ــالمي، ومؤسس ــباب اإلس ــة للش ــدوة العاملي ــا الن 2015م، ومنه

تابعــة لرابطــة العــامل اإلســالمي مثــل هيئــة اإلغاثــة العامليــة، جــاء 

مســتغرباً؛ فقــد قدمــت هــذه املؤسســات جهــوداً إغاثيــة وإنســانية 

ــة  ــات املعني ــررت الجه ــامل، وب ــارات الع ــف ق ــلمن يف مختل للمس

ــة  ــا القانوني ــح أوضاعه ــدم تصحي ــات بع ــك املؤسس ــالق كل تل إغ

يف اململكــة، مــع أن لــدى النــدوة العامليــة للشــباب اإلســالمي 

عــى وجــه الخصــوص اتفاقيــة خاصــة باملقــر وخاضعــة للقوانــن 

ــعودية.  الس

مــن  بــدأت موجــة جديــدة  الدولــة«  »تنظيــم  ومــع ظهــور 

العنــف داخــل اململكــة؛ مــن خــالل عمليــات التنظيــم االنتحاريــة 

ــة،  ــيعة يف اململك ــاً أن الش ــدا واضح ــن، وب ــن املاضي ــالل العام خ

ــم  ــداف التنظي ــكلون أه ــش، يش ــن والجي ــال األم ــب رج إىل جان

ــى  ــاء ع ــت يف القض ــي نجح ــعودية الت ــة الس ــد، فالحكوم الجدي

تنظيــم القاعــدة بشــكل كبــر جــداً، وشــلِّ حركتــه يف الســعودية، 

مثَّــل »تنظيــم الدولــة« تحديــاً كبــراً لسياســتها يف مواجهــة العنــف 

ــكار  ــة ألف ــا ميــت بصل ــا ضــد كل م ــت عليه ــي عمل والتطــرف الت

ــة  ــة وطريق ــم الدول ــود تنظي ــات وج ــد ب ــا، فق ــرف ودعاته التط

تحركاتــه داخــل اململكــة، وارتباطــه بفــروع التنظيــم خارجهــا، 

ــاً. ــاً وأمني ــداً فكري ــاً جدي ــل تحدي ــه متث ــدل، ومالحقت ــل ج مح



مــن أهــم مــا يذكــر حــول الحــراك والتفاعــل الســيايس بــن 

الحكومــة الســعودية واملجتمــع، مبــادرات وخطابــات اإلصــالح 

ــدور  ــر واضحــة ومتكــررة ت ــب تغي ــادة مطال ــي تحمــل يف الع الت

حــول املشــاركة الشــعبية، ومكافحــة الفســاد، واســتغالل الــروات، 

الوقــوف  اململكــة  داخــل  التيــارات  مختلــف  تشــاركت  كــا 

ــة  ــات حكومي ــه ني ــرت في ــت ظه ــات، يف وق ــذه الخطاب ــف ه خل

بالتغيــر واالتجــاه اإليجــايب ملطالــب النخبــة واملثقفــن، بــدا ذلــك 

ــال:  ــث ق ــد حي ــه للعه ــت واليت ــه وق ــد الل ــك عب ــاب للمل يف خط

»رؤيتكــم رؤيتــي، ومرشوعكــم مرشوعــي«، بعــد اســتقباله لعــدد 

مــن املوقعــن عــى بيــان »رؤيــة لحــارض الوطــن ومســتقبله مطلــع 

ــه  ــكان ل ــة، ف ــاب الرؤي ــد بخط ــا بع ــتهر في ــام 2003م«، واش ع

صــدى أكــر وأوســع؛ إذ رفــع ســقف املطالــب، فنــادى باالنتخــاب 

ــة املؤسســات  املبــارش ألعضــاء مجلــس الشــورى واملناطــق، وبدول

الدســتورية، وأكــد مبــدأي اســتقالل القضــاء والعدالــة يف الخطــط 

االقتصاديــة، وإنصــاف املــرأة)9(، ال ســيا أن البيــان صــدر يف فــرة 

كانــت الحكومــة تحــاول التقــرب للداخــل والخــارج بعــد أحــداث 

ــة  ــا وثيق ــب، أم ــتاع للمطال ــوار واالس ــح الح ــر فت ــبتمر ع 11 س

ــت  ــد انبثق ــام 2003م، فق ــن الع ــل م ــن«، يف أبري »رشكاء يف الوط

مــن واقــع تفســر وتأطــر املــواد اإلجاليــة التــي عرضــت يف 

الوثيقــة الســابقة، ووقــع عليهــا 450 شــخصية شــيعية مــن مختلف 

ــن  ــاء دي مناطــق اململكــة، مــن بينهــم 24 ســيدة، إضافــة إىل عل

وأكادمييــن ورجــال أعــال، وطرحــت الوثيقــة تطلعــات ومطالــب 

ــة  ــن الشــيعة يف الســعودية، املتعلقــة مبســاواتهم مــع بقي املواطن

املواطنــن، ورفــع التمييــز عنهــم، وإتاحــة الفــرص أمامهــم يف 

مختلــف مرافــق الدولــة، وطالبــت كذلــك بتمثيــل عــادل لهــم يف 

الدولــة؛ مــن خــالل املشــاركة يف املناصــب العليــا ومجلــس الــوزراء. 

ــدة يف  ــوة جدي ــت دع ــهر، انطلق ــد أش ــمر، أي بع ــهر ديس ويف ش

ــد  ــي وعب ــي الدمين ــا ع ــتوري أوالً«، أعده ــة »اإلصــالح الدس وثيق

ــف  ــة للعن ــة واضح ــملت إدان ــح، وش ــروك الفال ــد وم ــه الحام الل

الــذي ســاد اململكــة، معتــرة إيــاه أحــد إفــرازات غيــاب املشــاركة 

الشــعبية، ومطالبــة بعــودة أبســط وســائل املشــاركة التــي كانــت 

ــة عــى محــاور خمســة  ــزت الوثيق ــة. ورك ــد تأســيس الدول يف عه

مجالــس  وانتخــاب  العامــة،  الحريــات  إقــرار  هــي:  رئيســة؛ 

برملانيــة، والفصــل بــن الســلطات الثــالث، وتعزيــز اســتقالل 

القضــاء، والســاح بحريــة تشــكيل التجمعــات األهليــة واملدنيــة، 

وجــاءت يف الوثيقــة فقــرة: »نــداء إىل الشــعب«، عبــارة عــن دعــوة 

للشــعب إىل التفاعــل مــع أطروحــة اإلصــالح التــي تتبناهــا الوثيقــة 

ــا)10(.  ــاع عنه ــا والدف ــة به ــاركة يف املطالب واملش

 لكــن مل يــدم األمــر طويــالً بعد تــوايل بيانــات 2003م، ومــا تضمنته 

ــة دســتورية،  ــل نحــو ملكي ــن العم ــة اإلصــالح الدســتوري م وثيق

حتــى تحــول توقيــع هــذا البيــان- ضمــن غــره- إىل تُهمــة حوكــم 

وُســجن مبوجبهــا الثــاليث اإلصالحــي عــام 2004م)11 (.

وبعــد أحــداث 11 ســبتمر، وظهــور عرائــض كثــرة تطالــب 

والوثائــق  البيانــات  مضمــون  أن  يبــدو  واســعة،  بإصالحــات 

الجاعيــة املناديــة باإلصــالح يف الســعودية توافقــت مطالبهــا 

بالحــوار ومواجهــة القضايــا املجتمعيــة بلغــة شــعبية مــع توجهــات 

مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، الــذي أُســس يف 2004م، 

إذ راح املركــز يطــوف مــدن اململكــة مناديــاً باإلصــالح وســاعياً أن 

ــى  ــع ع ــوس، إال أن املطل ــع ملم ــن إىل واق ــكار املواطن ــم أف يرج

جلســات املركــز يتضــح لــه مشــابهته للمراكــز الفكريــة التــي تــري 

ــات  ــى تطلع ــرار، وتبق ــم ملتخــذ الق ــب مه ــات، وهــو جان املعلوم

املناديــن باإلصــالح أعــى مــن تبــادل األفــكار ونقاشــها، حيــث متثــل 

ــز  ــى املرك ــب ع ــد يصع ــراً ق ــاً كب ــرؤى تحدي ــكار وال ــة األف ترجم

ــا. الوصــول إليه

أحــداث الربيــع العــريب خلقــت حالــة مــن التفاعــل العــايل للنخــب 

واملثــرة،  الفريــدة  الحالــة  تجــاه هــذه  الســعودي  واملجتمــع 

ــن يف  ــل الديكتاتوري ــة برحي ــن املطالــب املنادي ــم م ــى الرغ وع

بــالد الربيــع العــريب، فــإن الحالــة الســعودية ال تشــر إىل خطــوط 

مقفلــة وقنــوات معدومــة للتنميــة واإلصــالح، كــا يف غرهــا مــن 

ــة،  ــب إصالحي ــن مطال ــراً ع ــي مع ــراك الداخ ــأىت الح ــدول، ف ال

ومحافظــاً عــى مكتســبات الوطــن، وغــر مهــدد لرشعيــة الدولــة، 

فقــد صــدر  بيــان »نحــو دولــة الحقــوق واملؤسســات«، وكان أّول 

ــن 10  ــر م ــه إىل أك ــن علي ــداد املوقّع ــل تع ــعودي يص ــان س بي

آالف مؤيـّـد، ويُعلـّـل ذلــك مبشــاركة شــخصيات دينيّــة بــارزة، مثــل 

ــل  ــة مث ــف بالليرالي ــخصيات توص ــودة، وش ــلان الع ــور س الدكت

األكادميــي عبــد اللــه الغذامــي والفنــان نــارص القصبــي، إىل جانــب 

شــخصيات شــيعية أيضــاً، فاتفــق البيــان مــع كثــرٍ مــن املطالــب 

ــورى  ــس الش ــون مجل ــأن يك ــب ب ــبقته، وطال ــي س ــيّة الت الّسياس

منتخبــاً بكامــل أعضائــه، وأن تكــون لــه الّصالحيّــة الكاملــة يف 

ــن  ــن ضم ــة، وم ــات التّنفيذيّ ــى الجه ــة ع ــن، والرّقاب ــّن القوان س

ــل  ــة إىل فص ــا، إضاف ــة عليه ــة واملوافق ــى امليزانيّ ــة ع ــك الرّقاب ذل
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ــة  رئاســة الــوزراء عــن امللــك، ويف هــذا اتفــاق مــع مطلــب امللكيّ

الّدســتورية، كــا طالــب البيــان بإصــالح القضــاء واســتقالله، 

ــة)12(. ويصــف  ــايل، وحــّل مشــكالت البطال ــة الفســاد امل ومحارب

أحــد الكتــاب الشــيعة نقــاط األهميــة والقــوة يف بيــان »نحــو دولــة 

ــه  ــام صانعي ــد اهت ــان يؤك ــه: »البي ــات« بقول ــوق واملؤسس الحق

بتقديــم خطــاب يعــر عــن املجتمــع الســعودي مبختلــف رشائحــه، 

ــو  ــد، يدع ــاب واح ــم رشكاء يف خط ــوه بصفته ــدم موقع ــث ق حي

ــق حــل واحــد«)13(. ــدم طري ألهــداف واحــدة ويق

يتجــى عــام 2011م يف الســعودية مبزيــد مــن املطالبــات عــر 

ــى  ــالح«، وع ــي لإلص ــالن وطن ــالح«، و«إع ــوة لإلص ــات »دع بيان

ــوة  ــن ق ــوق واملؤسســات م ــة الحق ــان دول ــه بي ــا حمل ــم م الرغ

التعبــر وإجــاع مل يســبق أن حــدث يف أي مطالبــة إصالحيــة 

ــان مل  ــه البي ــادى ب ــذي ن ــاه ال ــق االتج ــرك وف ــإن التح ــابقة، ف س

يتحقــق، مــع أن الفرصــة كانــت مواتيــة إلحــداث تغيــر إصالحــي 

تشــاريك منســجم مــع كل مكتســبات اململكــة، ومتوافــق مــع 

ــة ووجــود األرسة الحاكمــة،  ــة الدول ثوابتهــا يف الحفــاظ عــى هوي

غــر أن الوضــع ظــل كــا هــو عليــه مــن دون تفاعــل أو اســتجابة 

ــان. ــة للبي حكومي

1- تطوير نظام الحكم
وبياناتــه  دعاتــه  عــر  اململكــة  يف  الســيايس  اإلصــالح  نــداء   

ــام  ــر نظ ــد رضورة تطوي ــا يؤك ــاً م ــا، دامئ ــر به ــي م ــروف الت والظ

ــة دســتور  ــن خــالل صياغ ــون م ــة القان ــال إىل دول ــة واالنتق الدول

ــذ  ــوات من ــاىل األص ــدأت تتع ــك ب ــلطات، ولذل ــل الس ــالد وفص للب

عــام 2004م، حيــث انطلقــت فكــرة امللكيــة الدســتورية، مطالبــة 

بإعــادة صياغــة العقــد أو العالقــة بــن األرسة الحاكمــة والشــعب؛ 

ــدة)14(،  ــتورية جدي ــة دس ــة إىل ملكي ــة املطلق ــم امللكي ــن حك م

ومــع أن اململكــة وضعــت نظــام أساســياً للحكــم فيهــا، فــإن 

املطالبــن بامللكيــة الدســتورية ودولــة القانــون ال يــرون فيــه 

دســتوراً لقيــادة دولــة حديثة بســلطات ثــالث ومؤسســات ووزارات 

ــية  ــوق سياس ــن حق ــم م ــا عليه ــم وم ــا له ــن م ــن يضم ومواطن

ومدنيــة، ويالحــق الفســاد، فالدســتور وثيقــة قانونيــة تحــدد 

طبيعــة الدولــة، والحكــم فيهــا، وعالقتهــا باملجتمــع، وهــي قابلــة 

للتغــر تبعــاً لتغــر الظــروف)15(. ويــرى الكاتــب خالــد الدخيل أن 

اإلصالحــات الدســتورية يبقــى أثرهــا اإليجــايب يف الدولــة ويف النــاس 

ــز  ــل كل يشء بتعزي ــة قب ــات معني ــا إصالح ــة، ألنه ــود طويل لعق

متانــة مؤسســات الدولــة، وبدعــم حــال االســتقرار الســيايس 

ــة)16(. ــا املنطق ــر به ــي مت ــة الت ــة الحالي ــيخه يف املرحل وترس

ــت  ــرار، وفتح ــع الق ــة يف صن ــاركة املجتمعي ــذ املش ــق مناف مل تغل

نافــذة شــعبية مؤسســية تســهم يف تقييــم العمــل الحكومــي 

وترشــيد القــرار، فاالنتخابــات البلديــة التــي قــررت يف 2005م 

بصورتهــا األوليــة مثلــت حالــة سياســية جديــدة يف اململكــة؛ كانــت 

يف اختيــار أعضــاء للمجالــس البلديــة التــي ُشــكِّلت بانتخــاب 

عــدد مــن أعضائهــا وتعيــن البعــض اآلخــر، وتــويل املجالــس 

البلديــة االهتــام باملشــاريع التنمويــة ومتابعــة تنفيذهــا، وتقديــم 

ــرار  ــن مــن إق ــة، وبعــد دورت ــات العام ــر الخدم مقرحــات لتطوي

ــة يف  ــدورة الحالي ــة يف 2005م و2010م وال ــس البلدي ــام املجال نظ

2015م، تبــدو الحاجــة إىل تطويــر هــذا الجهــاز كبــرة ومهمــة يف 

ــل املجتمعــي داخــل مؤسســات  ــة االنتخــاب والتمثي ترســيخ ثقاف

الدولــة، ونقــل تلــك الثقافــة ملؤسســات أكــر تأثــراً كمجلــس 

ــعودي. ــورى الس الش

2 - الحقوق المدنية السياسية 
وفــق مــا أقــره النظــام األســايس للحكــم يف اململكــة، ومــا تضمنتــه 

املــواد الخاصــة بالحقــوق والواجبــات مــن حايــة الدولــة لحقــوق 

ــوال،  ــع األح ــا يف جمي ــى كفالته ــوص ع ــوق املنص ــان والحق اإلنس

ــن  ــد م ــق مزي ــار وتحقي ــرأي واالختي ــن ال ــر ع ــق التعب ــى ح يبق

ــل  ــن، مح ــم للمواط ــش الكري ــبل العي ــن س ــي تضم ــوق الت الحق

ــن  ــر م ــي أك ــالح، فف ــن باإلص ــة واملطالب ــن الدول ــام كل م اهت

مناســبة يؤكــد املســؤولون يف اململكــة العربيــة الســعودية أن 

أبــواب املؤسســات السياســية يف الســعودية مفتوحــة، وأن املواطــن 

الســعودي محــل االهتــام دامئــاً، يف حــن يــرى دعــاة اإلصــالح أن 

الوقــت حــان ملزيــد مــن اإلصالحــات يف ملــف الحريــات والحقــوق، 

وأن التعبــر الســلمي وغــره مــن الوســائل أمــر الزم، وتحتــاج إىل 

ترشيــع وإقــرار، ويف الوقــت الــذي يؤكــد فيــه املطالبــون باإلصــالح 

الســيايس يف اململكــة أن هنــاك مارســات تنــايف مــا ورد يف النظــام 

ــل  ــد جع ــات، فق ــق يف الحري ــب التضيي ــم، إىل جان األســايس للحك

ــد أجنبيــة  ــه ثالثــة معاه ــان، الــذي أصدرت ــؤرش حريــة اإلنس م

منتصــف أغســطس عــام 2015م، الســعودية يف املرتبــة 141)17(؛ 

مــن حيــث الســاح بالحريــات، وعــدم مارســة انتهــاكات لحقــوق 

اإلنســان.

ويذكــر اإلصالحــي مــروك الفالــح أن مــن أهــم الحقــوق والحريات، 

إضافــة إىل الحقــوق األساســية يف العيــش والتملــك والعمــل، حريــة 

الــرأي والتعبــر، واملشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة، وحــق إنشــاء 

الجمعيــات والنقابــات واالتحــادات، واالنضــام لهــا، كذلــك الحــق 

يف حريــة االشــراك يف االجتاعــات والجمعيــات الســلمية)18(.

ــيخ  ــة وترس ــة يف اململك ــة حقوقي ــرار أنظم ــاوالت إق ــع أن مح وم

اســتقالل الســلطة القضائيــة معلنــة، إال أن الوضــع ال يــزال يف 

حاجــة إىل إرادة أقــوى وتحــرك أكــر نحــو تثبيــت مبــادئ العــدل 
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واملســاواة. وحــول بعــض امللفــات الحقوقيــة داخــل اململكــة، يشــر 

رئيــس الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إىل أن االكتظــاظ وزيادة 

ــا  ــجون، م ــب الس ــتيعابية ألغل ــدرة االس ــن الق ــن ع ــداد املوقوف أع

زال هــو املالحظــة الســلبية التــي نأمــل زوالهــا قريبــاً)19(. ويف 

حديــث صحفــي آخــر لرئيــس الجمعيــة أكــد أن الجمعيــة الوطنيــة 

الســعودية لحقــوق اإلنســان طلبــت مــن وزارة الداخليــة الســعودية 

إيجــاد حلــول تــّرع وتــرة معالجــة أوضــاع الـ«بــدون« يف البــالد، 

ــة)20(. ــدن املناطــق الشــالية والجنوبي ــرشون يف م ــن ينت الذي

وعــا يــرد يف بعــض التقاريــر الدوليــة عن حالــة الحقــوق يف اململكة، 

رصح نائــب املديــر التنفيــذي لقســم الــرشق األوســط وشــال 

أفريقيــا ملنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بتأكيــده افتقــار اململكــة 

لنظــام عقوبــات مكتــوب وقانــون للجمعيــات املدنيــة والسياســية، 

ورضورة إقــرار مــا يكفــل حــق التعبــر وإبــداء الــرأي)21(.

وحــول أعــداد املعتقلــن السياســين عــى اختــالف قضاياهــم، يظهــر 

ــد أن العــدد ال  ــي تؤك ــة الســعودية الت ــام الحكوم ــن أرق ــاوت ب تف

ــات  ــا املنظ ــي تعرضه ــداد الت ــن األع ــل، وب ــاوز 3000 معتق يتج

الدوليــة وعــدد مــن املطالبــن باإلصــالح التــي تؤكــد أن أعــداد 

ــل. ــاوز 30000 معتق ــين تتج ــن السياس املعتقل

-3 مواجهة الفساد واستغالل السلطة 
متتلــك الســعودية ثــروة هائلــة مــن االحتياطــي النفطــي، ومخزونــاً 

مــن عائداتــه يصــل إىل مئــات املليــارات، فضــالً عــن ميزانيــة الدولــة 

التــي شــهدت خــالل عهــد امللــك الراحــل عبــد اللــه تزايــداً ســنوياً 

لتبلــغ ميزانيــة عــام 2015م »860« مليــار ريــال ســعودي، مــع 

تســجيل عجــز بلــغ أكــر مــن 350 مليــار ريــال ســعودي، فيــا يبــدو 

ــة  ــى ميزاني ــاره ع ــى بآث ــد ألق ــط ق ــاض أســعار النف ــر انخف أن تأث

ــة،  ــط منخفض ــعار النف ــى أس ــع أن تبق ــن املتوق ــام 2015م، وم ع

ــي  ــا بق ــة باالقتصــاد الســعودي، م ــة مرتقب ــا سيشــكل أزم وهــو م

االعتــاد عــى النفــط مصــدراً رئيســياً وعصبــاً لالقتصــاد يف اململكــة.

وإذا كانــت طموحــات الشــعب الســعودي تتجــه نحــو الوصــول إىل 

الرفاهيــة واســتغالل الــروة مبــا يعــود بالرخــاء عليهــم ، فــإن ســقف 

تلــك الطموحــات ســيخفضه الفســاد اإلداري واملــايل يف الســعودية، 

وضعــف الفــرص بــن املواطنــن.

فمــع تزايــد دخــول اململكــة يف مشــاريع كبــرة داخــل املــدن، 

والتوســع يف بنــاء الجامعــات واملطــارات، والرغبــة يف تحقيــق تنميــة 

متســارعة، بــدا أن أمــر إقــرار املشــاريع ليــس كافيــاً يف ســبيل 

إنجاحهــا، بــل إن معوقــات عــدة ظهــرت مــع تنامــي ميزانيــة 

ــك املشــاريع  ــاً بعــد عــام، أبرزهــا تعــر عــدد مــن تل اململكــة عام

عــى مــرأى مــن النــاس، إىل جانــب توجيــه بعــض الناشــطن 

نداءاتهــم إىل الحكومــة وتأكيدهــم عــى إهــال املناطــق الطرفيــة 

يف اململكــة كاملنطقــة الشــالية والجنوبيــة، كل ذلــك خلــق تحديــاً 

أمــام الحكومــة لتجــاوز أزمــة قادمــة؛ بالحــد مــن الفســاد اإلداري 

واملــايل الــذي يحيــط مبشــاريع الدولــة، ورضورة إنشــاء أجهــزة 

رقابيــة، وهــو مــا ظهــر بالفعــل يف إنشــاء الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة 

الفســاد يف الســعودية )نزاهــة( عــام 2012م، يف خطــوة مهمــة نحــو 

ــة. ــايت واإلداري يف اململك ــالح املؤسس ــرة اإلص مس

ويف الســنوات العــرش األخــرة شــهدت بعــض املــدن اختبــارات 

ــث تكــررت بعــض حــوادث الســيول  ــة، حي ــا التحتي ــدة لبنيته عدي

التــي كشــفت عــن تقصــر مــن قبــل الجهــات الحكوميــة املعنيــة، 

وبدورهــا بــادرت القيــادة الســعودية إىل تأكيــد وجــود خلــل 

حكومــي تســبب يف هــذه األحــداث، والتشــديد عــى محاســبة 

املقرصيــن، والعمــل عــى إنهــاء املتعــر، وتحســن مرشوعــات 

ــة  ــه يف حال ــالح فإن ــاة اإلص ــد دع ــر أح ــا يذك ــة، وك ــى التحتي البن

ــة،  ــج الحكوم ــتوى برنام ــى مس ــي، ع ــل اإلصالح ــه إىل البدي التوج

فــإن مكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله وتجلياتــه، وخاصــة يف األبعــاد 

ــة  ــب املصلح ــد تغلي ــك تأكي ــوبية، وكذل ــة واملحس ــة واإلداري املالي

العامــة عــى املصلحــة الخاصــة، يجــب أن تحظــى بأولويــة قصــوى 

ألي حكومــة بهــذا االتجــاه)22(.

 تقلصــت ظاهــرة العنــف يف الســعودية مــن خــالل الجهــود التــي 

تبذلهــا الحكومــة الســعودية يف مالحقــة جاعــات التطــرف؛ فمنــذ 

ظهــور حــركات العنــف وتــاليش بعضهــا، والعــودة مجــدداً إىل مربــع 

العــداء مــع الســلطة مــن خــالل أجنحــة جديــدة، ظلــت الســعودية 

ــن وراء هــذه  ــئلة: َم ــه أس ــد من ــح ســاخن تتصاع تســر عــى صفي

ويحاربــوا  أهلهــم  يطعنــوا  أن  الوطــن  ألبنــاء  وكيــف  الحالــة؟ 

ــة ومؤسســاتها؟ ــدرات الدول مق

العنــف ليــس مجــرد أعــال عدائيــة متــارس، أو ســالح يطلــق، بــل 

ــه،  ــوة ملصلحت ــرة يوظــف الق ــات وتوجــه محــدد بفك هــي منطلق

ومــن ثــم مل تكــن مواجهــة العنــف مهمــة واحــدة تقــوم بهــا 

ــع  ــة م ــمه الحكوم ــاً تتقاس ــه مرشوع ــن يف كون ــا يكم ــلطة، إمن الس

املجتمــع، وتعــر عنــه عالقــة الطرفــن، لــذا فوجــود الظاهــرة يعنــي 

القيــام بالتغيــر والعــزم عــى اإلصــالح وحــل املشــكلة مــن جذورهــا.

الحكومــة الســعودية خــالل حكــم امللــك فهــد عــرت عــن عزمهــا 

عــى القيــام باإلصــالح لحــل عــدد مــن املشــاكل، ومنهــا اإلرهــاب، 

ــام  ــز أم ــد العزي ــن عب ــد ب ــل فه ــك الراح ــة املل ــاء يف كلم ــا ج ك

مجلــس الشــورى: أقــول لــكل مســؤول يف الحكومــة إن املســؤولية 

رشف وتقــي بواجبــات وال متنــح حقوقــاً؛ وأقــول لــكل رجــل 

ــتثار  ــا اس ــط، وإمن ــاً فق ــال وربح ــس رأس م ــن لي ــال إن الوط أع

يف أمنــه وأمانــه؛ وأقــول لــكل مواطنــة؛ أختــاً كانــت أم أمــاً أم 

ــة الصالحــة  ــع، وإن املواِطن ــة أم زوجــة، إن هــذا الوطــن للجمي ابن

المناداة باإلصالح وظاهرة العنف

٩



ــول  ــح؛ وأق ــن الصال ــو املواط ــا ه ــتقبل ك ــع املس ــة يف صن رشيك

ــه إنهــم هــم الحاضنــون  للمســؤولن عــن التعليــم بجميــع مراحل

ألجيــال املســتقبل، وإن املناهــج الهادفــة الخــرة هــي التــي تغــرس 

األفــكار والقناعــات يف األذهــان الغضــة والنفــوس الريئــة ملــا فيــه 

خــر األمــة وصالحهــا، كــا أن الخلــل يف التعليــم- ال ســمح اللــه- 

ســبب رئيــي ألي انحــراف فكــري أو أخالقــي أو عجــز عــن العمــل 

واملشــاركة؛ وأقــول لإلعالميــن واملثقفــن إن اإلعــالم ليــس ترويجــاً، 

ــور  ــة والحض ــدة الوطني ــة، وإن الوح ــت وجاه ــة ليس وإن الثقاف

ــة  ــة ثقافي عــى املســتوى العاملــي مرهــون بإعــالٍم مســؤوٍل وحرك

ــة)23(. ــادرة ومتنوع مب

ــن  ــف، إال أن م ــى وأد العن ــي ع ــك اإلرصار الحكوم ــع كل ذل وم

أيضــاً  يلصقــه  الدينــي  الــراث  إىل  املتطــرف  الفكــر  ينســب 

بالدعــوة الوهابيــة التــي تعــر عــن جــزء رشعــي مــن قيــام الدولــة 

الســعودية، ومراجعــة تلــك النصــوص ليســت بنفــس درجــة حــل 

ملفــات إصالحيــة كالعدالــة االجتاعيــة ومكافحــة الفســاد، وذلــك 

للقضــاء عــى هــذه املشــكلة، ويؤكــد األســتاذ عبــد العزيــز القاســم، 

أحــد دعــاة اإلصــالح يف الســعودية، أن العــالج الحقيقــي للعنــف 

هــو فتــح آفــاق املشــاركة السياســية، والرقابــة الشــعبية، وتطويــر 

الدولــة لرؤيــة وطنيــة للتنميــة تفتــح آمــال اإلصــالح أمــام املوطنــن 

وتنتظمهــم يف مــرشوع وطنــي يعيــد لحمــة والء املواطــن لدولتــه 

ــا)24(. ومرشوعه
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ثالثًا: ملفات اإلصالح السياسي الراهنة

١١

1- الحريات والحقوق
يســتمر وضــع الحريــات يف الســعودية يف حالــة مــن التقــدم بُخطــا 

ــاء  ــب إنشـ ــإىل جان ــرى، ف ــان أخ ــع يف أحي ــاً، والراج ــة أحيان بطيئ

هيئتـــن رســـميتن لحقـــوق اإلنســان، وهـــا )اللجنـــة الوطنيـــة 

لحقـــوق اإلنسان(، و)الجمعيـة الوطنيـــة لحقـوق اإلنسان(، وعمل 

هاتــن الجهتــن عــى رصــد ومعالجــة قضايــا الحريــات والحقــوق، 

ــع  ــة؛ كاملن ــة يف اململك ــات التنفيذي ــات الجه ــض مارس ــى بع تبق

مــن الســفر، ومنــع تــداول كتــب بعــض املؤلفــن، وإيقــاف إقامــة 

ــرد  ــة ملج ــج التلفزيوني ــض الرام ــة وبع ــارضات الثقافي ــض املح بع

إبــداء رأي مخالــف، مــن دون اســتناد إىل أحــكام قضائيــة يف كثــر 

مــن تلــك اإلجــراءات، باإلضافــة إىل قوانــن إبــداء الــرأي والحريــة 

الشــخصية يف عــدد مــن األنظمــة الســعودية، كنظــام املطبوعــات، 

تظــل مــن غــر تفســر.

 إىل ذلــك، يبقــى ملــف االعتقــاالت محــل نقــاش واهتــام، حيــث 

ــرأي ســنوات يف الســجون مــن دون  يقــي عــدد مــن معتقــي ال

ــي صــدرت بحــق بعــض  ــا أن بعــض املحاكــات الت ــة، ك محاكم

دعــاة اإلصــالح الســلمي تبــدو قاســية، حيث صــدر يف حــق بعضهم 

ــر الســنوي  ــاد التقري ــنوات، وأف ــنوات وعــرش س ــبع س الســجن س

ــاكات  ــن النته ــرض املعتقل ــش بتع ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ملنظم

ــة. ــات العادل ــليمة واملحاك ــايض الس ــراءات التق ــة يف إج حقوقي

ويذكــر التقريــر أنــه ميكــن للقضــاة إصــدار أوامــر باالحتجــاز 

واالعتقــال، تشــمل األطفــال، بنــاًء عــى تقديراتهــم الشــخصية. وال 

يشء مينــع مــن محاكمــة األطفــال عــى أنهــم بالغــون إذا توفــرت 

فيهــم عالمــات البلــوغ. ويذكــر التقريــر كذلــك أن الســلطات 

ــات السياســية أو الخاصــة بحقــوق  الســعودية ال تســمح بالجمعي

ــة)25(. ــر الحكومي ــان غ اإلنس

وقــد وجــه تقريــر هيئــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة لعــام 2015م، 

عــدداً مــن التوصيــات يف مجــاالت مختلفــة، تضمنــت فيــا يتعلــق 

باملوقوفــن والســجناء التوصيــة برعــة البــت يف قضايــا املوقوفــن، 

ــف املنصــوص  ــدة التوقي ــن يتســبب يف تجــاوز م ومحاســبة كل م

عليهــا نظاميــاً، وناشــد التقريــر كذلــك بتطبيــق إجــراءات اإلفــراج 

عــن املوقوفــن يف حــال مل تثبــت إدانتهــم أو حكــم عليهــم بغــر 

عقوبــة الســجن، وأوىص التقريــر بتفعيــل أحــكام التوقيــف بشــأن 

ــراج املــرشوط، وتحســن الخدمــات  ــراج الصحــي واإلف قواعــد اإلف

املقدمــة يف الســجون.

الثــروة ومكافحــة  التنميــة وتوزيــع   -2
الفســاد

ــداً يف  ــعودية تزاي ــه الس ــة تواج ــمية ودولي ــات رس ــق إحصائي وف

حــاالت الفســاد املــايل واإلداري حــول مئــات املرشوعــات يف كثــر 

مــن املــدن إىل مجــرد خطــط ولوحــات تعريفيــة فقــط، فقــد 

كشــفت هيئــة مكافحــة الفســاد عــن تجــاوزات ومخالفــات بعــد 

ــة( بالتحــري  ــت )نزاه ــن 400 مــرشوع قام ــر م ــى أك ــا ع وقوفه

عــن أوجــه الفســاد املــايل واإلداري يف عقودهــا، واشــتمل مــا تــم 

ــا فســاد وإهــال وتالعــب خــالل  ــه عــى 306 قضاي الكشــف عن

ــك املشــاريع، يف حــن أكــدت  العقــود)26(، أي 75% مــن عــدد تل

ــر يف  ــرش الخ ــخ ن ــو تاري ــة( يف 2014م، وه ــا )نزاه ــة نرشته دراس

صحيفــة الحيــاة، أن 67.8% مــن الســعودين يــرون أن الفســاد 

املــايل واإلداري منتــرش يف اململكــة، يف حــن رأى 30.3% أن الفســاد 

ــر موجــود)27(. ــن 2% إن الفســاد غ ــل م ــال أق محــدود، وق

ــر الســعودي، هــو أيضــاً أبــدى  األمــر الوليــد بــن طــالل، امللياردي

امتعاضــه مــن رائحــة الفســاد كــا يصفهــا فيقــول: لقد حــان األوان 

ــل  ــو القلي ــح ول ــا بفض ــؤدي واجبه ــاد أن ت ــة الفس ــة مكافح لهيئ

ــة إىل أن الســعودية  ــا)28(، باإلضاف ــن الفســاد املتفــي يف بالدن م

تراجعــت 9 مراتــب يف مــؤرش مــدركات الفســاد لعــام 2012م، مــن 

ــام 2012م)29(. ــاً يف ع ــام 2011م إىل 66 عاملي ــز 57 ع املرك

وينظــر الكاتــب خالد الدخيــل إىل حقيقة التنمية ومســرة االقتصاد 

الســعودي مــن رؤيتــه هــو عــى أن الدولــة أضحــت بالنســبة إىل 

البعــض مغنــاً، وإطــاراً قانونيــاً لتحقيــق منافــع شــخصية، وليســت 

ــة إعطــاء  ــأيت أهمي ــم ت ــة. ث ــة وسياســية وأخالقي مســؤولية قانوني

األولويــة ملســألة تنويــع مصــادر الدخــل، وذلــك لوضــع حــّد 

ــه بعــد أكــر مــن 60  ــع، وهــي أن لحقيقــة باتــت معروفــة للجمي

ــن  ــر م ــادة تشــكل أك ــزال هــذه امل ــط، ال ت ــر النف ــن عم ــاً م عام

ــة  ــك رهين ــا نتيجــة ذل 80% مــن دخــل اململكــة القومــي، وأصبحن

ملعادلــة غريبــة: بينــا إيــرادات الدولــة تتضاعــف، فــإن إنتاجيتهــا 

ــراً  ــم يقــرص كث ــع، والتعلي ــا ترتف ــة فيه تراجــع، ومعــدالت البطال

ــة تتصاعــد)30(. ــة األجنبي ــه، وأرقــام العال عــن املأمــول من

قضايا محورية في الداخل



٣ - مأسسة الدولة 
املؤسســات السياســية يف اململكــة، التــي تتمثــل يف مجلــس الــوزراء 

ومجلــس الشــورى، ويضــاف إليهــا مؤسســة الديــوان امللــي، متثــل 

ــة، وإذا كان  ــة يف اململك ــلطة الترشيعي ــة الس ــا وظيف يف مجموعه

ــس  ــن مجل ــة كل م ــى وظيف ــص ع ــم ين ــايس للحك ــام األس النظ

الــوزراء كجهــة تنفيذيــة وترشيعيــة أيضــاً ومجلــس الشــورى 

ــه  ــس الشــورى ال يتعــدى يف عمل ــإن مجل ــة، ف كمؤسســة ترشيعي

كونــه جهــة استشــارية، يف حــن يبــدو الديــوان امللــي أقــوى 

مؤسســة سياســية وترشيعيــة يف اململكــة، مــن غــر أن ينــص عــى 

طبيعــة عملــه؛ لكونــه مرتبطــاً بــكل أوامــر امللــك التي تقيــل وتعن 

املســؤولن، وتلغــي وتنشــئ املؤسســات والــوزارات يف الدولــة، 

ــورى- ال  ــس الش ــع- مجل ــا الترشي ــوط به ــة املن ــث إن املؤسس حي

تــؤدي وظيفــة الترشيــع بالشــكل املؤســي. ويف تقريــر صــدر عــن 

ــه  ــم أداء حكومــات العــامل؛ نجــد أن ــذي يُقيّ مؤسســة )بوليتــي( ال

يُصنــف الّســعودية عــى أنهــا مــن أقــّل الحكومــات جــودة بدرجــة 

)ســالب 10(، وهــي أقــل درجــة يف ميــزان أداء الحكومــات بحســب 

ــام 2010م)31(. ــام 1946م إىل ع ــذ ع ــة من املؤسس

إىل ذلــك، فــإن الحديــث عــن امللكيــة الدســتورية هــو طــرق 

ملوضــوع اإلصــالح املؤســي يف اململكــة، حيــث إن االنتخــاب 

املبــارش مــن الشــعب ملجلــس الشــورى أو مجالــس املناطــق هــو 

ــرار الســيايس  ــة وحاجــة ملحــة إىل ترشــيد الق ــة قوي ــة دعام مبنزل

الــذي يســعى يف نهايــة املطــاف إىل خدمــة املواطــن، وتفعيــل 

ــإن  ــك ف ــل مــن معــدالت الفســاد، إىل ذل ــي تقل أداة املحاســبة الت

انطــالق خطــوة اإلصــالح املؤســي وامللكيــة الدســتورية يف اململكــة 

ــة  ــات املدني ــات والجمعي ــاح للمؤسس ــن الس ــدأ م ــب أن تب يج

ــي  ــي، وه ــي الحقوق ــية والوع ــة السياس ــد الثقاف ــل، وتوطي بالعم

خطــوة تأخــرت بعــد أن أقــر مجلــس الشــورى نظــام الجمعيــات 

ــة عــى  ــد متــت املوافق ــر 2008م، وق ــة يف يناي واملؤسســات األهلي

ــايض،  ــر امل ــخ 30 نوفم ــوزراء بتاري ــس ال ــة مجل ــام يف جلس النظ

ــات واملؤسســات  ــس: »يهــدف نظــام الجمعي ــرار املجل وجــاء يف ق

ــز  ــه، وتعزي ــره وحايت ــي وتطوي ــل األه ــم العم ــة إىل تنظي األهلي

مســاهمة املواطنــن يف إدارة املجتمــع، وتفعيــل ثقافــة العمــل 

ــي، ويؤســس هــذا النظــام  ــل االجتاع ــق التكاف ــي وتحقي التطوع

ــّن  ــة، يُب ــات األهلي ــات واملؤسس ــل الجمعي ــاً لعم ــاراً ترشيعي إط

األحــكام الخاصــة بتأسيســها وإدارتهــا واإلرشاف عليهــا«، مــع 

ــأيت يف  ــة ي ــري يف اململك ــدين والخ ــل امل ــم العم ــا ينظ ــرار م أن إق

مرحلــة مهمــة، وانفتاحــاً مطلوبــاً عــى املشــاركة املجتمعيــة، غــر 

ــال  ــو الح ــا ه ــة، ك ــات الخري ــن الجه ــدد م ــل ع ــاف عم أن إيق

مــع النـــــدوة العامليــة للشــباب اإلســــالمي، التــي تعــد مــن 

أكــر الجهــــات العاملــة يف املجــال اإلغــايث والخيـــري يف اململكــــة 

ــاب  ــح الب ــاه إىل فت ــل االتج ــتغرباً، مقاب ــراً مس ــد أم ــا يع وخارجه

والحــث عــى االنخــراط يف العمــل املــدين واملجتمعــي يف اململكــة.

يف ظــل اتخــاذ الســعودية موقفــاً يف مواجهــة االنقــالب ضــد 

الرشعيــة يف اليمــن عــر التدخــل العســكري الســعودي يف حايــة 

الســلطة املنتخبــة، وصــد رغبــات ميليشــيات الحــويث، ينظــر كثــر 

مــن املحللــن إىل أن واقع سياســة الســعودية الخارجية قــد اختلف، 

ــريب  ــرشوع ع ــادة م ــا لقي ــعودية رمب ــر الس ــاً ينتظ وأن دوراً إقليمي

موحــد، وهــو مــا يطــرح ســؤاالً حــول إمكانيــة تأثــر تلــك املواقــف 

ــد. ــف اإلصــالح بالتحدي ــة ويف مل يف سياســة اململكــة الداخلي

األمــن  مهــددات  أمــام  الوقــوف   -  1
واإلقليمــي القومــي 

االهتــام بالبعــد األمنــي والدفاعــي مل يكــن مســتغرباً يف ظــل 

ــح  ــي تكتس ــة الت ــر التقليدي ــة وغ ــر التقليدي ــدات واملخاط التهدي

ــن  ــدءاً م ــع؛ ب ــه األرب ــن جهات ــه م ــط ب ــي، وتحي ــوار الخليج الج

طبيعــة العالقــة األمركية-اإليرانيــة وتوجهاتهــا التــي تســتنزف 

املنطقــة، وتزيــد مــن حجــم غيــاب الثقــة، والــرصاع بــن الطــرف 

إيــران  وبــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  بقيــادة  الخليجــي 

ــن  ــم يف اليم ــن النقالبه ــال الحوثي ــم إك ــة، ث ــا يف املنطق وحلفائه

الــذي زاد مــن عقليــة الحصــار لــدى دول الخليــج واململكــة العربية 

ــى  ــة- ع ــة األهمي ــر يف غاي ــو أم ــران- وه ــدرة إي ــعودية، وق الس

التأثــر والســيطرة عــى ممــرات امليــاه، ونقــل النفــط والطاقــة مــن 

الخليــج إىل أوروبــا وأمــركا وآســيا عــن طريــق نفوذهــا يف مضيــق 

هرمــز يف الخليــج العــريب وبحــر العــرب إىل مضيــق بــاب املنــدب 

يف البحــر األحمــر، فضــالً عــن أن إيــران باتــت اليــوم تســيطر عــى 

أربــع عواصــم عربيــة؛ بغــداد ودمشــق وبــروت وصنعــاء؛ إن كل 

هــذا يبقــى هــو التحــدي الحقيقــي واألبــرز للسياســة الســعودية يف 

ــل)32(. ــو تفاصي ــا الباقــي فه ــك ســلان، وأم ظــل حكــم املل

هــذا الخطــر املســتفحل يف البيئــة املحيطــة املتأزِّمــة يتطلــب مــن 

اململكــة ودول املجلــس بشــكل عــامٍّ بنــاء االســراتيجيات الوقائيــة، 

للتعامــل مــع تداعيــات التنظيــات اإلرهابيــة القاعدية والداعشــية 

والحوثيــة، وكذلــك تصميــم اســراتيجية الــردع ومــا فوق الكالســيي 

للتعامــل مــع التهديــد العســكري وغــر التقليــدي اإليــراين، كذلــك 

اســراتيجية خاصــة بحــرب الفضــاء اإللكــروين )الســيراين(؛ هــذه 

ــة  ــات ضخم ــة والعســكرية ســتتطلب ميزاني االســراتيجيات األمني

ــزة املختصــة،  ــاً لأجه ــالً عالي ــد؛ ولكــن تســتوجب تأهي ــكل تأكي ب

ــل هــذه  ــي للتعامــل مــع مث ــه األمن ــاء وعي ــة املجتمــع، وبن وتهيئ

أولويات السياسة الخارجية
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االنعكاســات؛ وذلــك ضمــن نســق وطنــي ووحــدة وطنيــة، حتــى 

يتشــكل عقــل جمعــي طــارد لــكل مــا هــو غريــب ونشــاز وضــار 

مبألوفــات وثوابــت ومكتســبات اململكــة ودول املجلــس)33(.

وتبقــى التهديــدات الخارجيــة املتمثلــة يف خطــر »تنظيــم الدولــة« 

العابــر للقــارات، وإيــران الفارســية الطامحــة إىل التوســع، معرضــة 

الدولــة لالصطــدام بقضايــا داخليــة حساســة؛ كعالقــة الســعودين 

الشــيعة بإيــران واملرجعيــات الدينيــة خــارج اململكــة.

2 - تفعيل الدور االقتصادي
الحقيقــة أن اململكــة قــد أدركــت منــذ أزمــة الثانينــات، عندمــا 

هبطــت أســعار البــرول إىل مســتويات حــادة بســبب تبنــي سياســة 

ــاج؛ التــي فقــدت  الدفــاع عــن األســعار مــن خــالل تخفيــض اإلنت

ــت  ــوقية، وهبط ــا الس ــن حصته ــراً م ــزءاً كب ــببها ج ــة بس اململك

األســعار يف وقــت واحــد، أن سياســة البــرول يجــب أن تكــون 

ــدى  ــة يف امل ــي اململك ــد تبق ــك ق ــة؛ لذل ــة بحت سياســة تكنوقراطي

القريــب عــى سياســة تجنُّــب التفريــط يف الحصــة الســوقية)34(.

ــف  ــا للمل ــدرك م ــة ت ــة الهادئ ــتها الخارجي ــر سياس ــعودية ع الس

ــل  ــى الداخ ــات ع ــن انعكاس ــه م ــا ل ــر وم ــن تأث ــادي م االقتص

ــال يف إدارة  ــدور فع ــا ل ــذ تبوئه ــامل، ومن ــة والع ــى دول املنطق وع

ــن  ــى م ــرام حت ــع اح ــعودية موض ــت الس ــط، كان ــات النف سياس

ــاض  ــق بالنفــط وأســعاره، إال أن موجــة انخف ــا يتعل الخصــوم في

األســعار، واالعتــاد املبــارش مــن الســعودية يف إيراداتهــا عــى 

ــا  ــو م ــي، وه ــة العامل ــع اململك ــى موق ــراً ع ــكَّل خط ــط، ش النف

ــاراً  ــا مس ــة املهــددة باتخاذه ــتها الداخلي ــى سياس ســينعكس ع

ــاح نحــو  ــاد الضغــط عــى الحكومــة، واالنفت تقشــفياً يف ظــل ازدي

مزيــد مــن املرشوعــات التنمويــة، وحــل مشــاكل البطالــة والفقــر 

يف الســعودية، فهــل ســتبقى اململكــة معتمــدة عــى النفــط 

الــذي يعــاين ترديــاً يف األســعار، أم أن هنــاك دوراً اقتصاديــاً قادمــاً 

ــابق؟ ــن الس ــاً ع ــيكون مختلف ــعودية س للس
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مستقبل االصالح
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ــة  ــم الدول ــه يف حك ــد الل ــك عب ــاه املل ــلان أخ ــك س ــف املل خلَ

الســعودية، وبــدا واضحــاً منــذ اليــوم األول وصــول مــا أطلــق عليــه 

)سياســة الحــزم(، فقــد بــدأت التغيــرات مبــا ميكــن وصفــه بالتغيــر 

الــكي لعــدد مــن الــوزراء واملجالــس التنفيذيــة ومســؤولن كبــار؛ 

ــه  ــاً واحــداً يف منصب ــذي مل يكمــل يوم ــي ال ــوان املل ــس الدي كرئي

ــك يف  ــة املل ــك ســلان الحكــم، وهــذا يوضــح رغب ــويل املل ــد ت بع

ضــخ دمــاء جديــدة، ودفــع العنــارص الشــابة إىل مفاصــل الحكــم، 

وقــد ألغــي مــا يقــارب مثانيــة مجالــس تقــوم يف واقــع األمــر بــإدارة 

عــدد مــن امللفــات املهمــة يف الدولــة، واســتبدالها مبجلــس الشــؤون 

السياســية واألمنيــة ومجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة 

بعضويــة مــن الــوزراء فقــط، وباجتاعــات أســبوعية، يف إشــارة إىل 

تفعيــل دور الســلطة التنفيذيــة بشــكل أكــر.

وقــد تعاطــت سياســة الحــزم الداخليــة مــع رصــد املواطنــن 

ــة،  ــوزراء واملســؤولن، أدت بهــم إىل اإلقال لعــدد مــن تجــاوزات ال

كوزيــر الصحــة الــذي أقيــل عــى خلفيــة ســوء تعاملــه مــع أحــد 

املواطنــن، ومل يقتــرص األمــر عــى املســؤولن بــل طــال أحــد األمــراء 

الــذي تهجــم لفظيــاً يف إحــدى قنــوات اإلعــالم عــى أحــد املواطنــن، 

ــة  ــقوط رافع ــة س ــاً. ويف حادث ــور إعالمي ــن الظه ــا م ــع عقبه فمن

ــك  ــادر املل ــرام، ب ــجد الح ــعة املس ــرشوع توس ــل يف م ــت تعم كان

ســلان بإعطــاء أوامــره لفتــح بــاب التحقيــق ومحاســبة املقرصيــن، 

وبالفعــل صــدرت األوامــر ضــد الرشكــة املنفــذة، وإيقــاف كل 

مشــاريعها مــع الدولــة، وإبقــاء موظفيهــا حتــى انتهــاء التحقيقــات 

ــن. ــض املترضري وتعوي

ــن  ــه م ــرف عن ــا ع ــلان، وم ــك س ــا املل ــم به ــي اتس ــة الت الفاعلي

ــة وزراء  ــن ثالث ــة وتعي ــرت يف إقال ــة، ظه ــة وعملي ــخصية حازم ش

ــة  ــي أهمي ــا يعن ــوزارة اإلســكان يف غضــون ســتة أشــهر، وهــو م ل

ــة يف اإلســكان،  ــة حقيقي ــف والحاجــة إىل حــل أزم ــل هــذا املل مث

باإلضافــة إىل تدويــر الــوزراء بــن عــدد مــن الــوزارات، كــا حــدث 

ــد  ــالث وزارات، وق ــن ث ــل ب ــذي تنق ــه، ال ــادل فقي ــر ع ــع الوزي م

ــر االقتصــاد  ــس الشــورى ســلطان الســلطان وزي ــم عضــو مجل اته

ــل  ــدة ووزارة العم ــة ج ــل يف أمان ــه بالفش ــادل فقي ــط ع والتخطي

عــى خلفيــة تذمــر أعضــاء مجلــس الشــورى بعــد اكتشــافهم 

أن تقريــر خطــة التنميــة الخمســية الــذي رفعتــه إليهــم وزارة 

االقتصــاد والتخطيــط عمــره أربعــة أعــوام، مــا اعتــره عضــوان يف 

املجلــس »أمــراً غــر منطقــي، وليــس مــن الحكمــة يف يشء«)35(.

ومــع أن إقالــة وزيــر آخــر مل ميــض ســنة واحــدة يف منصبــه، وهــو 

ــارت التســاؤالت حــول  ــل، أث ــزام الدخي ــم الســابق ع ــر التعلي وزي

ســبب إقالتــه عــى الرغــم مــن جهــوده التــي أشــاد بهــا جمهــور 

ــال تعيــن  ــر، فــإن مــا ت واســع يف موقــع التواصــل االجتاعــي توي

وزيــر التعليــم الجديــد أحمــد العيــى مــن ســحب لبعــض الكتــب 

ــلان  ــيخ س ــب الش ــا كت ــي كان آخره ــدارس، الت ــن امل ــة م الفكري

العــودة، يطــرح الشــكوك حــول عــزم الحكومــة عــى إصــالح 

مؤسســات الدولــة ورفــع الحظــر عــن بعــض قيــود الحريــة الفكرية 

كمنــع تــداول الكتــب مثــالً.

ــة؛  ــة مختلف ــة تاريخي ــر مبرحل ــعودية مت ــإن الس ــر ف ــع األم يف واق

ــن  ــز األم ــبيل تعزي ــاً، ويف س ــا إقليمي ــب له ــدور املرتق ــة ال لصعوب

القومــي واملحافظــة عــى مكتســبات الجغرافيــا والنفــوذ واملكانــة 

الدينيــة، يبقــى مســتقبل اإلصــالح الســيايس يف الســعودية حبيــس 

ردود األفعــال فيــا مــى تجــاه قضايــا الداخــل، ومــا ميكــن رصــده 

ــا  ــادة، وعزمه ــل القي ــن قب ــع م ــا املجتم ــل قضاي ــة يف ح ــن رغب م

ــك يف  ــن الحاكــم والشــعب، وذل ــر يف مفهــوم العالقــة ب عــى تغي

ــن يف  ــتطيع أي مواط ــا:  »اآلن يس ــال فيه ــك ق ــا املل ــة وجهه كلم

ــن  ــرد م ــد أو أي ف ــك أو ويل العه ــة ضــد املل ــع قضي ــا أن يرف بلدن

ــراد األرسة«. أف

وحــّث امللــك الجميــع عــى عــدم الســكوت عــى كّل مــا مــن شــأنه 

أن يلحــق رضراً بالبــالد وأهلهــا قائــالً: »رحــم اللــه مــن أهــدى إيل 

ــة أو  ــراد أو بقبيل ــن أو بأف ــرض باملواط ــيئاً ي ــم ش ــويب، إذا رأيت عي

ــة،  ــا مفتوح ــة، وآذانن ــا مفتوح ــة وتلفوناتن ــا مفتوح ــدة، أبوابن ببل

ومجالســنا مفتوحــة لكــم«)36(.

ــة  ــة تنموي ــعودية خط ــة الس ــه الدول ــك في ــذي متل ــت ال ويف الوق

ــا: ــاً منه ــن أهداف ــام 2015م تتضم ــن ع ــدأ م ــية تب خمس

ــات  ــم مؤسس ــي، ودع ــالح املؤس ــرة اإلص ــز مس تعزي  -1

املجتمــع املــدين، ورفــع كفــاءة وإنتاجيــة أجهــزة الدولــة وموظفيها.

رفــع جــودة تنفيــذ الرامــج واملرشوعــات التنمويــة،   -2

عهد الملك سلمان وفاعلية التغيير

أفق االصالحات السياسية القادمة



تنفيذهــا. آليــات  وتطويــر 

ــة،  ــة النزاه ــفافية، وحاي ــاءلة، والش ــادئ املس ــيخ مب ترس  -3

الفســاد. ومكافحــة 

ــة  ــرة تطويري ــا نظ ــل يف مضمونه ــي تحم ــداف الت ــن األه ــا م وغره

ــى  ــل ع ــإن العم ــات الدولــة، ف ــالح مؤسس ــر وإص ــوداً بالتغي ووع

اإلصــالح غــر مقتــرص عــى إقالــة وزراء أو وجــود خطــط تنمويــة، بــل 

إن حــل ملفــات شــائكة ومعضلــة ومتأخــرة هــي مــن األهميــة مبــكان، 

كملــف معتقــي الــرأي، وقضايــا الســكن والبطالــة والفقــر، يف الوقــت 

الــذي تشــيع فيــه التخوفــات والهواجــس مــن انخفــاض أســعار النفــط 

الــذي تســبب يف عجــز كبــر يف امليزانيــة الحاليــة للدولــة، فاملوضــوع 

يشــكل حافــزاً نحــو نظــرة مغايــرة للوضــع االقتصــادي وخلــق آليــات 

جديــدة للتعامــل مــع مصــادر الــروة يف الســعودية.

مســتقبل اإلصــالح الســيايس يف الســعودية قــد يؤخــره البــطء يف 

ــة املؤسســات، واالكتفــاء مبجموعــة مــن املؤسســات  التحــول إىل دول

ــاد،  ــة الفس ــان ومكافح ــوق اإلنس ــال حق ــة يف مج ــة العامل الحكومي

مــن دون ضــان دور شــعبي يف املحاســبة والرقابــة، وكذلــك انشــغال 

الســعودية يف حــل ملفــات اليمــن وســوريا ومواجهــة إيــران، وقضيــة 

ــم  ــى الرغ ــابكها ع ــات وتش ــدد امللف ــط، فتع ــعار النف ــاض أس انخف

مــن ذلــك قــد يدفــع العائلــة الحاكمــة يف الســعودية لفــك االرتبــاط 

بصناعــة القــرار، وفتــح املشــاركة السياســية، ومــن ثــم االنتقــال 

ملرحلــة سياســية جديــدة تنتهــي فيهــا كثــر مــن امللفــات الداخليــة، 

ــة. ــم السياســة الخارجي ــة ويدع ــوي هــذه الجبه ــا يق وهــو م
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8- مقــال: جــدل واســع يف الخليــج حــول إصــالح مناهــج التعليــم 

ــدة الــرشق األوســط،  بعــد أحــداث ســبتمر، ســوزان غــالرس، جري
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http://cutt.  :15- تغريــدة مــن حســاب الكاتــب خالــد الدخيــل

us/sNSM

16- مقــال: مــاذا ينتظــر اململكــة بعــد »الربيــع«؟، خالــد الدخيــل، 
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الدكتــور مــروك الفالــح، املؤسســة العربيــة األوربيــة للنــرش، 

باريــس، 2004م.

http:// .العــدد 16451، يوليــو 2013م الريــاض،  19- صحيفــة 

850547/www.alriyadh.com

http://cutt.us/LzQ1S .20- صحيفة الحياة، فراير 2015م

http://cutt.us/ .21- موقــع منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش
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22- اإلصــالح الدســتوري يف الســعودية القضايــا واألســئلة األساســية، 
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باريــس، 2004م.
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مركز الفكر االستراتيجي 
للدراسات 

ــاهم  ــتقبلية، ويس ــة واملس ــاث العلمي ــّد األبح ــتقل، يُِع ــز مس مرك

يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــالل نرشهــا وإقامــة 

الفعاليــات والنــدوات وتكنولوجيــا االتصــال، وإثــراء التفكــر املبنــي 

عــى منهــج علمــي ســليم.

الرسالة:
ــراتيجي يف  ــر االس ــة التفك ــري، وتنمي ــي الفك ــتوى الوع ــع مس رف

ــة.  ــات العربي املجتمع

قيمنا:
الحيادية واملوضوعية واتباع املنهجية العلمية.  .1

الوضوح والشفافية وحسن النوايا يف التعامل.  .2

التواصل، وتفعيل مبدأ الحوار.  .3

اإلبداع والتجديد.  .4

التدرج يف التوسع مبجاالت عمل املركز وأنشطته.  .5

التخصص.  .6

األهداف:
اإلسهام يف نرش الوعي الثقايف.. 1

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.. 2

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.. 3

مواكبــة املتغــرات العامليــة والعربيــة، مــن خــالل إعــداد . 4

األبحــاث وتقديــم االستشــارات.

الوسائل:
والتقاريــر  واالستشــارات  واألبحــاث  الدراســات  إعــداد   •

علميــة. منهجيــة  وفــق  والرجــات 

التواصــل والتنســيق مــع املراكــز واملؤسســات البحثيــة العربية   •

ــة. والعاملي

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.  •

رعاية الشباب الباحثن املتميزين.  •

مجاالت العمل
األبحاث والدراسات:   .1

حيــث يقــوم املركــز عــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق 

املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص املركــز، وهــي:

الدراسات السياسية.  •

الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.  •

الدراسات الحضارية والتنموية.   •

دراسات الفكر اإلسالمي.   •

االستشارات وقياس الرأي:   .2

ــاالت  ــول يف مج ــارات والحل ــم االستش ــز لتقدي ــعى املرك يس

اهتــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، وذلــك مــن 

خــالل قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث 

السياســية واالجتاعيــة، بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحــرف 

ــارات.   د امله ــدِّ وُمتع

النرش:   .3

يســهم املركــز يف نــرش الدراســات واألبحــاث عــر وســائل 

النــرش املتنوعــة.



إصدارات المركز

الكتب والدراسات: 
 الحركــة اإلســالمية .. رؤيــة نقديــة؛ غــازي صــالح الديــن . 1
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ــدويل؛ . 3 ــون ال ــة والقان ــرأة يف الرشيع ــية للم ــوق السياس  الحق
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2010م.  عبدالســالم. 
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 اإلســالميون يف عــام 2010 .. تقريــر ســنوي؛ عبداللــه األشــعل، . 6
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