منتدى التنمية

DEVELOPMENT FORUM

اللقاء السنوي الثالث و الثالثون
السياسات العامة والحاجة لإلصالح
في
أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الحاجة لإلصالح في المملكة العربية السعودية

الدكتور عبد المحسن هالل
()6
يعقد اللقاء في الدوحه  2-1مارس 201

1

الحاجة لإلصالح في المملكة العربية السعودية
الدكتور عبد المحسن هالل

الحاجة لإلصالح.
دولة مضً علً توحٌد أجزائها أكثر من ثمانٌن عاما ،ولما تزل بلدا تقلٌدٌا فً
تنظٌماتها االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،هً أحوج ما تكون لإلصالح
والتطوٌر حتى ٌمكنها االنتماء للقرن الواحد والعشرٌن الذي تعٌش علً هامشه.
ٌمكن تلخٌص هذه الحاجة فً النقاط التالٌة:
 _1تكوٌناتها الطبقٌة االجتماعٌة ما زالت معتمدة علً مفهوم القبٌلة والعشٌرة
كمقابل للتنظٌمات الدستورٌة المعتمدة علً مفهوم المواطنة والحقوق والواجبات،
فتفشت الهوٌات المناطقٌة والفئوٌة وؼابت الهوٌة الوطنٌة الجامعة للكل.
 _2نظامها السٌاسً لم ٌعترٌه أي تؽٌٌر منذ النشؤة وحتى صدور "دستور المنحة"
فً العام 1992م ،الذي ٌلزمه التطوٌر والتحدٌث حتى ٌتٌح المشاركة الشعبٌة فً
عملٌات اتخاذ القرار ،وٌفصل بٌن السلطات الثالث وٌحقق استقاللها عن الحاكم،
وٌقر مبدأ المحاسبة لمعالجة الفساد المستشري وٌسمح بوجود إعالم حر مستنٌر.
 _3اختالل البنً االقتصادٌة وضبابٌة الخطط التنموٌة التً عجزت عن تحقٌق أول
أهدافها ،تنوٌع مصادر الدخل ،منذ أول خطة قبل أربعٌن عاما وحتى الٌوم ،فنشؤ
نظامها االقتصادي رٌعً تسٌطر علٌه رأسمالٌة الدولة وتحدد نمط إنتاجه ،وال ٌفرق
بٌن السٌاسة النفطٌة والسٌاسة التنموٌة.
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 _4النظم التعلٌمٌة المترهلة فً مختلؾ مراحل التعلٌم العام والجامعً والتدرٌب
المهنً ومناهجها العتٌقة ،بالخصوص فً العلوم والرٌاضٌات التً تذٌلت المملكة
دول العالم فً ترتٌبها.
 _5وضع المملكة محلٌا ،الشقٌقة الكبرى ،وموقعها عربٌا ،بٌت العرب ،ومكانتها
إسالمٌا ،كحاضنة للحرمٌن الشرٌفٌن ،وموقفها عالمٌا كؤكبر ممول ومالك للنفط،
عصب تجارة العالمٌ ،فرض علٌها اإلصالح وتقدٌم نفسها كدولة حدٌثة مستقرة
ٌطمئن العالم فً تعامله معها.
المسيرة اإلصالحية منذ التأسيس.
منذ إعالن توحٌد الدولة الجدٌدة ( سبتمبر العام 1932م) ،على ثالثة أخماس شبه
الجزٌرة العربٌة ،استقرت األمور للملك عبد العزٌز بعد سكون حركات معارضة
أولٌة ،مناطقٌة باألساس ،لعل أهمها "موقعة السبلة" فً العام 1929م مع "األخوان"
وهم التٌار الدٌنً المحافظ بزعامة فٌصل الدوٌش وسلطان بن بجاد اللذٌن أرادا
التوسع بضم أراض جدٌدة من العراق والكوٌت ،مما ٌتعارض مع اتفاقات الملك
الدولٌة ،ثم " ثورة حامد بن رفادة " شٌخ قبٌلة بلً فً العام 1932م ،بتنسٌق مع
حزب األحرار الحجازٌٌن بزعامة طاهر الدباغ .حفلت مرحلة البداٌات بمحاوالت
عبد العزٌز تؤسٌس دولة جدٌدة باالستعانة بخبراء عرب وأجانب إلدارة دولة
مترامٌة األطراؾ ،واستفاد من اإلرث اإلداري والسٌاسً الذي كان متوافرا فً مكة
المكرمة عاصمة اإلمارة السابقة لألشراؾ فً الحجاز ،مثل المجالس المهنٌة
والنقابٌة المنتخبة ووجود مجلس مطور للشورى ،بل وجود أحزاب سٌاسٌة ،وبالفعل
تضافرت الجهود لوضع مجموعة نظم وقوانٌن إلدارة شئون الدولة الجدٌدة ،وكان
"مجلس" الملك هو مكان اتخاذ القرارات.
اقتنع الناس فً فترة التؤسٌس بهذه الطرٌقة التقلٌدٌة للحكم ،ومضوا ٌنتظرون
عطاءاتها ،ظهرت مالمح ذلك عندما بدأ تصدٌر النفط العام 1946م بعد طول
اعتماد علً عائدات الحج والعمرة فساعد ذلك علً استقرار الحكم وتموٌله
باحتٌاجاته المالٌة .بٌد أن كثٌرا من محاوالت عبد العزٌز التحدٌثٌة اصطدمت ،مرة
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أخرى ،برفض ومقاومة رجال التٌار الدٌنً المحافظ التً كان ٌهادنها .خارجٌا وقؾ
علً الحٌاد أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة ورفض االنضمام لعصبة األمم المتحدة،
وبعد الحرب أنضم لهٌئة األمم المتحدة وساهم فً تؤسٌس الجامعة العربٌة.

 _1الملك سعود وبداية المطالب الشعبية.
مع تولً سعود ،نوفمبر العام 1953م ،ظن كثٌرون أن مرحلة التؤسٌس قد استوفت
وقتها وآن أوان بناء الدولة الحدٌثة ،ؼٌر أن األمور لم تصب فً هذا االتجاه .ظل
مجلس الشورى معطال ،وظل "مجلس" الملك أو األمٌر هو مكان تواصل الحاكم
والمحكوم ،ولم تبد فً األفق أٌة نٌة للتحول إلً نظام حكم دستوري أو شوري ٌكفل
حقوق المواطنٌن .استمر االعتماد على النفط كمصدر وحٌد للدخل ،وترسخ مفهوم
االقتصاد الرٌعً ،وبدت مالمح تشكل أنماط إنتاجٌة طفٌلٌة مع سٌطرة الدولة علً
كل مناحً اإلنتاج ،وانتشرت ثقافة االستهالك .تمكن سعود فً نهاٌة عهده من إنشاء
عدة وزارات خدمٌة ،وتوسع فً الصرؾ علً التعلٌم وأسس أول جامعة حدٌثة بعد
أن كان التعلٌم العالً محصورا فً كلٌتً الشرٌعة والتربٌة بمكة ،وبدأ أول توسعة
سعودٌة للمسجد الحرام ،وألؽى اتفاقٌة قاعدة الظهران مع الوالٌات المتحدة وشكل
أول وزارة شعبٌة ،ؼٌر أن كل ذلك تم بدون تخطٌط مركزي ٌراعً األولوٌات
وبعٌد جدا عن الطموحات الشعبٌة فً المشاركة فً صنع القرار.
تزامن عهده مع فورة االنقالبات العسكرٌة العربٌة ،وظهور المد القومً العربً،
بالخصوص الناصري الذي سٌطر علً الشارع العربً ،فبدأت المطالبات الشعبٌة
العلنٌة بتحدٌث البلد سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا .أستؽل كثٌر من المثقفٌن والكتاب
االنفراجة اإلعالمٌة ؼٌر المسبوقة التً حدثت أثناء الخالؾ بٌن الملك وولً عهده
إلعالن أهم المطالب الشعبٌةٌ .رصد أحمد عدنان فً كتابه " السجٌن  " 32ثالثة
أمثلة لهذه المطالب:
_ مناقشة مشروعً نظام الحكم (الدستور) ونظام القضاء المقترحان من قبل
الحكومة ( عزٌز ضٌاء ،صحٌفة الندوة)1962/11/26 ،
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_ المطالبة بخطوات إصالحٌة نوعٌة كاالنتخابات المباشرة لتشكٌل مجلس شورى
فعال ( محمد سعٌد طٌب ،صحٌفة الندوة)1963/2/11 ،
_ االنتقاد العلنً لبعض القرارات الحكومٌة ،كانتقاد تعٌٌن أمٌر لمكة من أفراد
األسرة الحاكمة والمطالبة بؤن ٌنتخبه أهل مكة مباشرة ( هشام علً حافظ ،صحٌفة
المدٌنة .)1963

 _2فترة صراع األخوين.
ظهر علً السطح فً العام 1951م نزاع بٌن الملك وأخٌه ولً العهد الذي أصبح
رئٌسا للوزراء وسحب كثٌرا من صالحٌات الملك لعدة أسباب ،منها ما قٌل عن
تورط الملك فً مإامرة الؼتٌال الزعٌم المصري عبد الناصر ،ومنها تدهور الحالة
االقتصادٌة للبلد وتدهور صحة الملك ،واألهم بداٌة تشكل معارضة حقٌقٌة للدولة فً
السر والعلن ،فضال عن محاوالت انقالبٌة .منها ما أعلنته مجموعة من األمراء
أطلق علٌهم "األمراء األحرار" الذٌن أرادوا إنقاذ الدولة من الصراع بٌن األخوٌن
وشق طرٌقها نحو الحداثة ،عرضوا مشروعهم بداٌة علً ولً العهد بإؼراء تؤٌٌده
ضد الملك لكنه رفض ،فاقترحوه علً الملك الذي وافق رؼبة فً استعادة سٌطرته
علً الدولة وهو ما تم فً العام 1961م.
كان مشروع األمراء تقدمٌا فً تطلعاته ،تحدث عن ملكٌة دستورٌة ،وتفعٌل مجلس
الشورى ووضع نظام للمقاطعات وفصل للسلطات الثالث والتفرٌق بٌن األسرة
الحاكمة والحكم ،ؼٌر أنه وبعد أن أستعاد الملك سٌطرته سرعان ما تم إفشال
المشروع بنزاعات جانبٌة بٌن األمراء األحرار أنفسهم من جهة وبٌنهم وأبناء الملك
من جهة أخرى ،ثم معارضة ولً العهد ومناصرٌه للمشروع .وبعد تولً فٌصل تم
دفن المشروع وطرد أصحابه من البلد ،وأخذ الملك الجدٌد علً عاتقه مهمة القضاء
علً التنظٌمات وحركات المعارضة التً شكلت تهدٌدا لنظام الحكمٌ .رتب أنور
عبد هللا فً كتابه " العلماء والعرش" ظهور هذه التنظٌمات تارٌخٌا كالتالً:
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_ جبهة التحرٌر الوطنً الشٌوعٌة ( 1951م )
_ منظمة حزب البعث العربً االشتراكً ( 1959م )
_ منظمة الثورة الوطنٌة حركة القومٌٌن العرب ( 1961م )
_ إتحاد شعب الجزٌرة العربٌة (1961م)
_ الجبهة الدٌمقراطٌة الشعبٌة (1965م)
_ الحزب الدٌمقراطً الشعبً (1911م)
_ حزب العمل االشتراكً (1115م)
_ منظمة الثورة اإلسالمٌة (1911م)
وٌضٌؾ ألٌكسً فاسلٌٌؾ فً كتابه (تارٌخ العربٌة السعودٌة) ظهور مجموعات
أخرى جدٌدة مثل الحزب النجدي الثوري والجبهة القومٌة الدٌمقراطٌة فً
السعودٌة ،وتنظٌم آخر باسم "نجد الفتاة " المشكل فً الستٌنات من مثقفٌن سعودٌٌن
بالخارج .وٌتحدث روبرت لٌسً فً كتابه ( المملكة ) عن اكتشاؾ مإامرتٌن لقلب
نظام الحكم فً العام 1969م ،إحداهما من جدة بزعامة ٌوسؾ الطوٌل واألخرى
من الظهران لضباط من سالح الطٌران بزعامة العمٌد داود الرمٌح .كل هذه
التنظٌمات كانت سرٌة ال ٌعرؾ عنها سوى ما ٌوزع من منشورات وبٌانات تطالب
بالحكم الدستوري وإلؽاء الملكٌة ،جمٌعها تم القضاء علٌها إما بقتل أعضائها أو
اعتقالهم أو هروبهم.
 _3الملك فيصل ومواجهة المد القومي.
ٌعتبر فٌصل المإسس الثانً للمملكة ،أحكم قبضته علً األمور أمنٌا وسٌاسٌا
وضبط المال العام .اجتماعٌا أهتم بتعلٌم الفتٌات ،وبدأ برنامجٌن للبحث عن المٌاه
ولتوطٌن البادٌة ،وتوسع فً إقامة المطارات والموانئ البحرٌة وربط مدن المملكة
بشبكة طرق حدٌثة ،أنشؤ مستشفى فٌصل التخصصً ،وتعاون مع منظمة الصحة
العالمٌة فً إعداد برامج حكومٌة ،وأصدر عددا من األنظمة اإلدارٌة كنظام العمل
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والعمال ونظام التؤمٌنات االجتماعٌة ،ونظام المإسسات الصحفٌة الذي كبل الصحافة
وأضعفها .اقتصادٌا طالب بتعدٌل اتفاقٌة مناصفة األرباح مع شركة أرامكو بعد أن
وجدها ؼٌر منصفة ،ونقل الحكومة إلً دور المشاركة فً اتفاقات استؽالل مكامن
النفط وقرر عدم منح امتٌاز استثمارات نفطٌة جدٌدة إال لمإسسات وطنٌة .سٌاسٌا
أطلق الوعود بتطوٌر مجلس للشورى وتبنً نظام للمقاطعات ووضع نظام الحكم،
إال أنه كان علً هذه الوعود أن تنتظر ثالثٌن عاما لتعلن أٌام الملك فهد.
ظهرت بوادر تنمٌة اجتماعٌة واقتصادٌة لمسها المواطن العادي ولبت بعض
متطلباته ،ؼٌر أن نمط اإلنتاج واإلدارة العامة للدولة ظل بدون تؽٌٌر ،بل تؽول دور
الحكومة فً حٌاة المواطن الذي أصبح معتمدا بشكل أساس علً خدمات الدولة وما
تقرره هً من تشرٌعات ونظم .خارجٌا تبنى فٌصل الدعوة إلً التضامن اإلسالمً
لمقاومة تؽلؽل األفكار التقدمٌة والقومٌة التً انبتت كل تلك المنظمات السٌاسٌة أثناء
حكم سلفه سعود ،فدعً إلً إنشاء منظمة المإتمر اإلسالمً ،وكان ٌرفض إقامة
عالقات دبلوماسٌة مع العالم الشٌوعً ،ولعل أبرز قراراته المشاركة فً وقؾ
تصدٌر النفط لبعض دول الؽرب بعد حرب العام 13م.

 _4الملك خالد ومرحلة الصدام المسلح.
اؼتٌل فٌصل فً العام 1915م وخلفه الملك خالد الذي بدأ فترة حكمه بعفو عام عن
جمٌع المعتقلٌن والناشطٌن السٌاسٌٌن فً عهد سلفه فٌصل ،وساعد ارتفاع أسعار
النفط ،فٌما سمً حٌنها بالطفرة النفطٌة األولى ،بتنفٌذ أول خطة تنمٌة خمسٌه علً
مستوى الدولة ،هدفت إلً تنوٌع مصادر الدخل وتنمٌة المواطن السعودي مهنٌا
واجتماعٌا ،ولم ٌقدم أي مشروع تنمٌة سٌاسٌة .حدثت فً عهده عملٌة احتالل
المسجد الحرام من قبل جماعة دٌنٌة متشددة بقٌادة جهٌمان العتٌبً مع بداٌة القرن
الهجري الحالً فً نوفمبر من العام 1919م ،تمكنت الدولة من تحرٌر المسجد
الحرام بعد ٌ 16وما ؼٌر أن تداعٌات الحادثة مازالت تضرب بآثارها علً الدولة
والمجتمع السعودي حتى الٌوم.
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 _5الملك فهد والغضب الشعبي.
اتسمت فترة حكم فهد الطوٌلة نسبٌا ( من عام 1912م حتى العام 2115م ،وكان
الرجل األول فً الحكم خالل والٌته للعهد نظرا لمرض الملك) بمد دٌنً صبػ
معظم أنشطة الدولة تؤثرا بحركة جهٌمان ،فؤنشؤ وزارة للشئون اإلسالمٌة وأفتتح
مجمعا لطباعة المصحؾ الشرٌؾ وأهتم بتوسعة الحرمٌن الشرٌفٌن وأطلق علً
نفسه لقب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن .سٌاسٌا استؤنؾ عمل مجلس الشورى بالتعٌٌن
ولٌس باالنتخاب وأعلن نظام الحكم األساسً وأصدر نظام المناطق .اقتصادٌا ساهم
فً تطوٌر المملكة تجارٌا وصناعٌا وأنشؤ مشارٌع صناعٌة كبرى مثل مجمعً
الجبٌل وٌنبع وبدأ برنامج السعودة ،إال أن انخفاض أسعار النفط خالل الثمانٌنات
أوقؾ معظم هذه المشارٌع ،بل سادت موجة تقشؾ كبٌرة.
واجه فهد عدة أزمات ،فإضافة إلً بقاء ذٌول حركة جهٌمان ،انخفضت عائدات
النفط ثم أرهق اقتصاد البلد أكثر بتموٌل حرب العراق ضد إٌران خوفا من تؤثٌر
الثورة اإلٌرانٌة ،ثم تدهور االقتصاد بتموٌل وجود القوات األجنبٌة ،وأرتفع الدٌن
العام فً عهده لمستوٌات ؼٌر مسبوقة كادت تعصؾ باالقتصاد ككل .قرار
االستعانة بالقوات األجنبٌة تسبب فً ؼضبة شعبٌة عارمة كان لها تداعٌاتها فبدأت
المطالبات العلنٌة باإلصالح ،ثم جاءت حادثة تفجٌرات  11سبتمبر العام 2111م،
فضٌقت الخناق علً قٌادة المملكة ممثلة حٌنها فً ولً العهد ،نظرا لمرض الملك،
وأصبحت المملكة تحت أنظار العالم ألن أؼلب من قام بالتفجٌرات سعودٌٌن.

 _6الملك عبد هللا وظاهرة البيانات.
وكما تداخلت فترة حكم فهد مع سلفه خالد بسبب المرض ،تداخلت أٌضا فترة الملك
عبد هللا مع فهد لنفس السبب ،وأثناءها أطلق مبادرة السالم العربٌة وتم االنضمام
لمنظمة التجارة العالمٌة ،ثم بعد تولٌه تحسنت عائدات النفط فبدأ انشؤ المدن
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االقتصادٌة وتوسع فً برامج أإلبتعاث وأسس جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنٌة
وأفسح المجال لعمل المرأة ،وأصدر نظامٌن جدٌدٌن للقضاء والمظالم وحصر
الفتوى بهٌئة كبار العلماء ،إضافة لمشارٌع أخرى لتسهٌل الحج وتوسعة الحرمٌن
الشرٌفٌن .تعاطؾ عبد هللا مع المطالبٌن باإلصالح وسعى لتحقٌق معظم مطالبهم
وكان ٌطالبهم بالتدرج وعدم قفز المراحل ،أنشؤ هٌئة مكافحة الفساد الذي أصبح سمة
المرحلة وشوهدت أثاره فً هشاشة البنً التحتٌة للمدن وسوء التخطٌط والتنفٌذ.
خارجٌا حاول تحسٌن صورة المملكة التً شوهتها أحداث  11سبتمبر ،وبدأ حوارا
لألدٌان وكان من قبل قد زار الفاتٌكان ،وهو ٌتمتع بسمعة حسنة داخلٌا وخارجٌا.

اإلصالح بين المطالب والوعود

من االستعراض السابق ٌتضح أنه ومنذ تؤسٌس المملكة كانت هناك مطالب شعبٌة
ملحة للتحدٌث ،اختفت حدتها أثناء حكم عبد العزٌز بسبب ظروؾ التنشئة ودواعً
توفٌر األمن وقلة الموارد المالٌة ،لكنها تفجرت مع تولً سعود ،وحٌنها استخدمت
المطالب اإلصالحٌة كورقة سٌاسٌة فً نزاعه مع فٌصل لكسب تعاطؾ الشعب ،وتم
نسٌانها بعد استتباب األمر لفٌصل .ظل المجتمع فً حالة كمون بعد حرب فٌصل
على المنادٌن باإلصالح وزجهم فً السجون ،وظلت المطالب الشعبٌة تقابل بالوعود
من قبل السلطة حتى أستٌقظ الجمٌع علً حركة جهٌمان المطالبة بمزٌد من التزمت
فً أمور الدٌن ،ومع أن الدولة قضت على الحركة إال أنها نفذت معظم مطالبها علً
أرض الواقع ،فزاد نفوذ التٌار الدٌنً وسٌطر علً مجاالت حٌوٌة كثٌرة كالتعلٌم
والمعرفة وحرٌة التعبٌر عن الرأي .وقبل أن ٌفٌق الناس من توابع حركة جهٌمان
جاءت حادثة احتالل الكوٌت وقرار االستعانة بالقوات األجنبٌة لٌنفجر الؽضب
الشعبً من كافة األطٌاؾ ولتبدأ مرحلة إصدار بٌانات المطالبة باإلصالح وعرائض
االحتجاجات الجماعٌة العلنٌة .اكتملت حلقة العصؾ بالدولة والمجتمع السعودي
بحادثة تفجٌرات  11سبتمبر فً الوالٌات المتحدة التً بدا وكؤنها أعادت صٌاؼة
9

االثنٌن ،الدولة والمجتمع ،ومازالت عملٌة إعادة الصٌاؼة مستمرة مع تفاعالت
الربٌع العربً.

 _ 1المطالب الشعبية
تواصل تجاهل الدولة لكل دعوات اإلصالح ذات الطابع السلمً معتقدة بإمكانٌة
فصل التنمٌة المجتمعٌة عن التنمٌة السٌاسٌة ،وبدا من خالل صراع النخب الدٌنٌة
والمدنٌة ،وصراع هذه النخب مجتمعة مع الدولة ،أن التٌار الدٌنً ٌقؾ ضد عملٌات
التحدٌث المجتمعً التً تقوم بها الدولة ،وبدورها تقؾ الدولة ضد عملٌات التحدٌث
السٌاسً التً ٌطالب بها التٌار المدنً مستخدمة أحد التٌارٌن ضد اآلخر .ؼٌر أن
شهر العسل الطوٌل بٌن التٌار الدٌنً والدولة سرعان ما أنهاه قرار االستعانة
بالقوات األجنبٌة لتحرٌر الكوٌت ،تشكل حٌنها اتجاهان شعبٌان لمطالب اإلصالح،
أحدهما مدنً الطابع ٌطالب بدولة مإسسات حدٌثة وتنمٌة سٌاسٌة تتٌح المجال
للمشاركة الشعبٌة فً عملٌة اتخاذ القرار وحرٌة التعبٌر عن الرأي وتهتم بوضع
المرأة ،وهو اتجاه سلمً ٌعتمد الحوار وسٌلة لتحقٌق أهدافه ،وألنه كذلك ولتقاطع
مشارٌعه مع مشارٌع الدولة للتحدٌث المجتمعً فقد سهل علً الدولة التعاطً معه
مبدئٌا ،ثم تصادمت معه فً مشارٌع التحدٌث السٌاسً إلى درجة االعتقال والمنع
من السفر .االتجاه اآلخر دٌنً الطابع ٌطالب بدور أكبر للعلماء فً الحٌاة العامة،
تفرع لثالث أفرع رئٌسة ،األول استجاب لرؼبات الدولة فً التمهل فً عملٌة
اإلصالح وتمثله المإسسة الدٌنٌة الرسمٌة للدولة وبعض قادة تٌار الصحوة ،والثانً
رفع السالح ضد الدولة لفرض اإلصالح الذي ٌراه ،والثالث أختار إما الصمت أو
االنضمام للتٌار المدنً السلمً.
أ_ العريضة المدنية.
ولدت فكرة أول بٌان مدنً ٌطالب باإلصالح" ،العرٌضة المدنٌة" كما سمٌت حٌنها،
وعرابها هو الشٌخ أحمد صالح جمجوم ،وزٌر سابق معروؾ بوطنٌته وتوجهه
اإلسالمً المستنٌر ،أثناء اجتماع لوزٌر الداخلٌة (أؼسطس 1991م) بمجموعة من
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الشخصٌات العامة بجدة لشرح قرار الملك االستعانة بالقوات األجنبٌة ،إال أنه فوجئ
باجتماع عاصؾ ،تمت فٌه المطالبة بخطوات إصالحٌة فورٌة وبفرض التجنٌد
اإلجباري .تضمنت العرٌضة ( دٌسمبر 1991م) عشرة مطالب:
تنظٌم الفتوى والقضاء وإعادة العمل بالمجالس البلدٌة،
تنظٌم القضاء وضمان الحرٌة اإلعالمٌة،
اإلصالح الجذري والشامل للتعلٌم ولهٌئة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
وتمكٌن المرأة فً الحٌاة العامة،
وركزت علً ثالثة مطالب تكرر وعد الدولة بتحقٌقها طوال ثلث قرن،
نظام أساسً للحكم،
مجلس للشورى ،ونظام للمقاطعات.
وقع العرٌضة  43شخصٌة من مختلؾ التٌارات الفكرٌة مثلت معظم مناطق
المملكة ،توترت األجواء لتسرب العرٌضة قبل بعثها للقٌادة السٌاسٌة ،وازداد التوتر
عندما قامت مجموعة من النساء بقٌادة سٌاراتهن فً شوارع الرٌاض ،مما دفع
التٌار الدٌنً إلً الظن بوجود تنسٌق بٌن األمرٌن ،بالخصوص أن العرٌضة تحدثت
عن قضاٌا مهمة للتٌار الدٌنً مثل الفتوى وهٌئة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
وموضوع المرأة .وبالرؼم أن العرٌضة لم تبعث ولم توزع علً نطاق واسع ،إال أن
الملك سارع باإلعالن عن قرب صدور األنظمة الثالث للحكم والشورى والمناطق،
إال أنها لم تعلن إال فً مارس عام 1992م.

ب_ خطاب التيار الديني.
قابل التٌار الدٌنً أٌضا قرار االستعانة بالقوات األجنبٌة باستنكار ،حاولت المإسسة
الدٌنٌة الرسمٌة تهدئة المشاعر فؤفتت بجواز االستعانة بقوات أجنبٌة لدفع مفسدة ،إال
أن الفتوى أججت االعتراضات فً المساجد لشٌوخ أمثال سلمان العودة سفر
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الحوالً محمد المسعري وسعد الفقٌه ،فانتشرت خطب شرائط الكاسٌت المعترضة
علً القرار والمإٌدة لمشروعٌة اإلنكار بدون إذن السلطة .وبعد عدة اجتماعات
لقادة التٌار اتفق علً تقدٌم خطاب للقٌادة ( ماٌو 1991م) بالمطالب اإلصالحٌة،
كمقابل لما طالب به البٌان المدنً ،بتوقٌع  311شخصٌة دٌنٌة شملت بعض أئمة
الحرمٌن الشرٌفٌن وأعضاء من المإسسة الدٌنٌة الرسمٌة .توزٌع الخطاب علً
ناطق واسع أثار القٌادة ،فؤجتمع الملك بهٌئة كبار العلماء وطلب منهم إدانة الخطاب
وهو ما تم ،وزادت الهٌئة بتحرٌم نصح الحاكم عالنٌة .بعد مرور حوالً العام
صدرت مذكرة النصٌحة بحوالً  411توقٌع ،معظمهم من أساتذة جامعة الملك
سعود ،لتفسٌر مطالب الخطاب ،تحدثت المذكرة عن استقالل العلماء والحفاظ علً
المال العام والمطالبة بمجلس الشورى ،وانتقدت حساسٌة الجهات الرسمٌة تجاه
النصح وحصر رسالة المسجد علً خطب الجمع والوعظ العام ،لكنها طالبت أٌضا
بدور أكبر لعلماء الدٌن لٌكونوا مرجعا للحاكم والمحكوم ،وبقطع العالقات
الدبلوماسٌة مع الدول التً تحارب الدعاة إلً هللا وتضطهد األقلٌات المسلمة لدٌها،
وتشدٌد الرقابة علً اإلعالم ومراجعة األنظمة المعمول بها إللؽاء كل ما ٌخالؾ
الشرع وإٌقاؾ البنوك الربوٌة.
قبل بعثها استدعى أمٌر الرٌاض بعض معدٌها وطالبهم بالتوقؾ ،هنا حدثت أول
حالة انقسام علنً داخل التٌار الدٌنً ،وصلت تداعٌاته إلً أعلً سلطة دٌنٌة فً
البلد ،بٌن من وافق علً التوقؾ ومن رأى مواصلة العمل ،ومن واصل منهم إما
سجن أو فر إلً الخارج وهناك تشكلت "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعٌة" ،وهناك
انقسمت أٌضا ثم بهت نشاطها بعد قوة ،وظهرت بعدها "الحركة اإلسالمٌة
لإلصالح" و"تنظٌم التجدٌد اإلسالمً" لكنهما سرعان ما اختفٌا أٌضا.
بعد تحرٌر الكوٌت تجاوزت الدولة كال من التٌارٌن الدٌنً والمدنً وعملت علً
تكوٌن تٌارها الدٌنً الخاص بالضؽط علً المإسسة الدٌنٌة الرسمٌة ،تٌار موال
أبعدت عنه تؤثٌر األخوان المسلمٌن المصرٌٌن وقربت السرورٌٌن السورٌٌن مع
المنادٌن بالسلفٌة وفرضت رإاهم علً الجمٌع ،ثم انتهى األمر بإعالن سلفٌة الدولة ـ
برؼم احتضان البلد لقبلة كل مسلمً العالم ـ سلفٌة تحرم الخروج علً الحاكم وإن
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جلد ظهرك وأكل مالك ،وتشكك بكل ما هو أجنبً فكرا وعلما ،وتصم كل من
ٌختلؾ معها أنه تؽرٌبً عصرانً.
ج_ مرحلة بيانات اإلصالح المشتركة.
فجرت أحداث  11سبتمبر فً أمرٌكا حراكا سٌاسٌا ؼٌر مسبوق فً المملكة ،رافقه
هامش حرٌة أكبر فً وسائل اإلعالم بعد أن أصبحت المملكة تحت أنظار العالم
وانتشر استخدام اإلعالم االلكترونً ،وفً هذه األجواء انطلقت ظاهرة البٌانات
الجماعٌة ،مفتتحة أول حوار حقٌقً بٌن مختلؾ األطٌاؾ الفكرٌة ،ظهرت بوادره
وترسخ مع توالً إصدار البٌانات التً كانت تجمع علماء دٌن ومثقفٌن من مختلؾ
التوجهات ٌجمعهم االهتمام بالشؤن العام .أولها كان بٌانا أعده الشٌخ سلمان العودة
بعنوان " علً أي أساس نتعاٌش" فً أبرٌل 2112م ،ردا علً بٌان أصدره مثقفون
أمرٌكٌٌن بعنوان " علً أي أساس نقاتل" تبرٌرا لحروب أمرٌكا االستباقٌة ردا علً
هجمات  11سبتمبر .ثم توالت البٌانات ..ؼٌر أن بٌان " رإٌة لحاضر الوطن
ومستقبله" ( ٌناٌر 2113م) الذي أعده الشاعر علً الدمٌنً وآخرون ،اشتهر فٌما
بعد باسم خطاب الرإٌة ،كان له صدى أكبر وأوسع إذ رفع سقؾ المطالب
اإلصالحٌة فنادي باالنتخاب المباشر ألعضاء مجلسً الشورى والمناطق وبدولة
المإسسات الدستورٌة ،وأكد علً مبدأي استقالل القضاء والعدالة فً الخطط
االقتصادٌة وطالب بإنصاؾ المرأة وبإطالق مبادرات إصالحٌة حكومٌة .كان لتنوع
االتجاهات الفكرٌة لموقعٌه وكثرتهم وتمثٌلهم لمختلؾ مناطق المملكة تؤثٌرا كبٌرا،
واعتبر تتوٌجا لمرحلة االنفتاح اإلعالمً الذي ساد البلد وأتاح للنخب الثقافٌة التعبٌر
عن همومها اإلصالحٌة ،وؼضت الدولة النظر عن كل هذا ألنه ٌحسن صورتها
المنهارة بسبب تفجٌرات سبتمبر.
بٌد أن التفهم الرسمً لظاهرة البٌانات زال بعد صدور بٌان " نداء إلً القٌادة
والشعب" (دٌسمبر 2113م) واشتهر فٌما بعد باسم بٌان الملكٌة الدستورٌة ،أعده
الشٌخ عبد هللا الحامد وآخرون ،لتركٌزه علً اإلصالح السٌاسً الدستوري .أثار
البٌان القٌادة وحاولت منع صدوره ،وأساء كثٌرون تفسٌره عمدا ألنه اعتمد مفردات
وصٌػ دٌنٌة تحرص الدولة علً احتكار تفسٌرها مع علمائها الرسمٌٌن ،فتدخلت
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باعتقال عددا من موقعٌه ،ومن أطلقته منعته من السفر .كان سقؾ مطالب البٌان
مرتفعا وأشٌع أنه أفسد التدرجٌة المطلوبة فً التعامل مع الدولة ،مع أن معظم
البٌانات السابقة كانت تطالب بإصالحات دستورٌة ،لكن ٌبدو أن السٌاسً قد بدأ
ٌضٌق باإلصالحً فقرر منع إصدار أٌة بٌانات مستقبلٌة وهدد من ٌساهم فً ذلك
باالعتقال .إال أن عدة بٌانات مشتركة لشخصٌات دٌنٌة ومدنٌة صدرت متحدٌة ذلك
القرار منها "معا علً طرٌق اإلصالح" (فبراٌر 2114م) الذي جمع أكثر من 911
توقٌع ،و" المطالبة بحق المرأة السعودٌة فً قٌادة السٌارة" الذي حصد أكثر من ألؾ
توقٌع و" نداء إلً خادم الحرمٌن إلطالق سراح د .متروك الفالح" (ٌونٌو 2111م).
ؼٌر أن األمور عادت للتجمد من جدٌد مع فرض السٌطرة األمنٌة والحل األمنً
بحجة التفجٌرات التً قامت بها مجموعات جهادٌة أعلنت خروجها علً الدولة ،عاد
بعدها التفرٌق بٌن اإلصالحً الدٌنً واإلصالحً المدنً وتالشى هامش الحرٌة
اإلعالمٌة.

 _2معوقات اإلصالح
برؼم أن اإلصالح والتجدٌد والتؽٌٌر من سنن الكون وورد ذكرها فً القرآن الكرٌم
مرات عدة ،إال أن مفردة اإلصالح بالتحدٌد ؼٌبت عن الذاكرة الجمعٌة لعقود ،بدت
مفردة ؼرٌبة مبهمة كمثٌالتها من المصطلحات الحدٌثة التً بدأت تؽزو العقلٌة
السعودٌة كالوطن والحكومة والحاكم والمحكوم والدولة وفصل السلطات واالنتخاب،
مقابل مصطلحات سائدة كالقبٌلة والعشٌرة والطائفة والشٌخ والملك والخٌمة
أو"المجلس" مكانا لحل الخالفات ،لذا قوبلت المفردة بداٌة بالرٌبة من شعب تسٌطر
علً سواده األفكار الدٌنٌة المتشبعة بمعاداة العصر والؽرب وما ٌؤتً منهما ،مع أن
الدٌن اإلسالمً الذي نعتبره أكمل األدٌانٌ ،قول عنه نبٌه وصاحب رسالته أن هللا
سٌقٌض له من ٌجدده كل مائة عام ،أو كما قال علٌه السالم ،فكٌؾ بؤنظمة حكم
تقلٌدٌة تعتمد عادات وتقالٌد بالٌة .بل هناك من ٌرفض حتى مفهوم التجدٌد فً الفكر
اإلسالمً حتى الٌوم برؼم أنه مفهوم محلً ولٌس ؼربٌا ،والخلٌفة الراشد عمر بن
الخطاب ،رضً هللا عنه ،الذي لم تفصله عن فترة النبوة سوى سنتٌن ،مضً ٌجدد
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وٌستعٌن بعلم الؽٌر وعلم عصره فً بناء دولته وٌخلق لها وظائؾ مدنٌة جدٌدة لم
تكن معروفة أٌام الرسول ،صلً هللا علٌه وسلم ،ولم ٌقل له أحد من الصحابة،
رضوان هللا علٌهم ،هذا إحداث فً الدٌن .أنشؤ دٌوان الجند وشٌد دورا للعناٌة
بؤبنائهم إذا ما استشهدوا ،ونظم البرٌد وأسس للمحاكم وشئون القضاء .بمثل هذا
االجتهاد فً أمور الدنٌا والدٌن ،فقه الواقع كما ٌسمٌه أساتذة أصول الفقهٌ ،بقى
اإلسالم صالحا لكل زمان ومكان ،وقد ٌبدو ؼرٌبا القول أن الدولة السعودٌة
بمراحلها الثالث لم تشهد حركة إصالحٌة منذ حركة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب
قبل أكثر من مائتً عامٌ .مكن إجمال معوقات عملٌة اإلصالح فٌما ٌلً:
أ_ استمرار سٌطرة التكوٌنات الطبقٌة التقلٌدٌة كالقبٌلة والعشٌرة والطائفة ،وؼٌاب
برامج التوعٌة المجتمعٌة بالمفاهٌم الحدٌثة للتنظٌمات االجتماعٌة المعاصرة.
ب_ عدم توفر إعالم حر ٌمكنه تقدٌم األفكار اإلصالحٌة وتقرٌبها إلً أذهان العامة،
ما أدى إلً تشوه مفهوم االنتماء والمواطنة لدى قطاع عرٌض من المواطنٌن.
ج_ االختالل البنٌوي فً نمط اإلنتاج المعتمد علً رأسمالٌة الدولة والمراد منه
خلق مجتمع الرفاهة فانتهى إلً تكرٌس مجتمع االستهالك ،وقدم تنمٌة مشوهة وبٌئة
بٌروقراطٌة ؼلفت الفساد بمشارٌع التنمٌة الكبرى تحت رعاٌة نخب طفٌلٌة متنفذة
فً مفاصل الدولة تعوق أٌة عملٌة إصالحٌة حماٌة لمصالحها.
د_ عدم العدالة فً توزٌع مشارٌع التنمٌة والثروة ،ما كرس النظرة المناطقٌة
وتسبب فً تنامً االحتقان الشعبً.
هـ_ استمرار الدولة فً تمرٌر مشارٌعها التنموٌة باستخدام الصراع بٌن التٌار
الدٌنً والتٌار المدنً ،دون إتاحة الفرصة لنقد هذه المشارٌع ما أدى إلً ترسخ ثقافة
متخلفة ،كثقافة المنح مقابل ثقافة الحقوق وثقافة التعٌٌن مقابل ثقافة االنتخاب وثقافة
الؽلو الدٌنً مقابل ثقافة التسامح.
و _ الصراع بٌن النخب بشقٌها الدٌنً والمدنً من جهة وبٌن االثنٌن والدولة من
جهة أخرى.
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ز _ مع كل الشعبٌة واالنتشار التً حظً به التٌار الدٌنً إال أنه لم ٌقدم برنامجا
مستنٌرا لإلصالح االقتصادي والسٌاسً ٌكفل حقوق المواطن وٌحمً مكتسباته
وماله العام ،اكتفى برفع شعارات دٌنٌة ال تنتقد صراحة وال ضمنا الحكم المطلق
والملكٌة المطلقة.

إمكانية تبني مشروع إصالح وطني
إصالح المجتمع ،أي مجتمع ،ؼاٌة ٌسعى إلٌها كل أفراده ،هناك خطوط عامة
وأولوٌات ٌتحتم االتفاق علٌها حفاظا علً مصلحة الوطن بكل أطٌافه .لٌست القضٌة
هنا أؼلبٌة وأكثرٌة ،بل طلب عدالة اجتماعٌة تحقٌقا للسلم األهلً ،وال القضٌة تؽٌٌر
هوٌة المجتمع أو تؽرٌبه ،إنما عمار لألرض ،وهو فرض عٌن ،وكٌؾ سنعمرها
بدون علوم عصرها .القضٌة أن بلدا كبٌرا ٌواجه تحدٌات كبٌرة بوسائل وأفكار
سٌاسٌة قدٌمة ،القضٌة أن كل سبل النهوض مع الحفاظ علً االنتماء الدٌنً والهوٌة
الوطنٌة متوافرة ،هذه نقاط ال ٌختلؾ علٌها صحوي أو لٌبرالً ،سنً أو شٌعً ،وال
ٌجب أن بمانعها السٌاسً .التوافق بٌن مطالب التٌارات الدٌنٌة المستنٌرة والمدنٌة
المعتدلة مٌسور وسبق تحققه أثناء فترة توالً إصدار البٌانات ،ومن الممكن تكراره
إذا تخلى متطرفو كل طرؾ عن تطرفهم ،وإذا آمنوا جمٌعا أن مصلحة الوطن فً
توافقهم.
من خالل تلك البٌانات تبٌن أن هناك قواسم مشتركة كثٌرة ٌمكن العمل علً
تعظٌمها وإضعاؾ نقاط االختالؾ القلٌلة وهً موجودة وٌجب االعتراؾ بها
والتعاٌش معها ،هناك شبه إجماع علً إصالح األنظمة الثالث السٌاسٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة وهذا هو األهم ،الخالؾ حول دور علماء الدٌن فً
المجتمع ومجال عمل المرأة ،وهو أمر ٌمكن التقرٌب فٌه وال ٌمنع تبنً مشروع
وطنً ألجندة إصالحٌة شعبٌة مشتركة لتحدٌث الدولة وتهٌئتها لخطوة التوحد مع
جٌرانها فً الخلٌج وألخذ مكانها الالئق بٌن األمم.
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يمكن إجمال إمكانات تبني أجندة شعبية مشتركة كنواة لمشروع وطني عام
لإلصالح في النقاط التالية:
 _1الرؼبة الشعبٌة العارمة لالنتقال إلً دولة مإسسات حدٌثة تدار بكفاءات شعبٌة
متوافرة تنتظر الفرصة لخدمة وطنها ،تقودها كفاءتها إلً المناصب اإلدارٌة العلٌا
ال حسبها ونسبها.
 _2وجود طبقة متنورة ونشطة من علماء الدٌن ومثقفً البلد ٌمكنهم مجتمعٌن تقدٌم
بنود مشروع اإلصالح للقٌادة بضمان عدم المساس بثوابت الدٌن والهوٌة ،وضمان
حقوق كافة األطٌاؾ والمذاهب الدٌنٌة.
 _3وجود الوفرة المالٌة التً تمكن من بدء مشارٌع تنموٌة حقٌقٌة عادلة وشاملة.
 _4وجود رؼبة سٌاسٌة لإلصالح من الممكن تسرٌع خطاها بطرح برنامج شعبً
واضح ومحدد ومتفق علٌه بٌن مختلؾ التٌارات المتواجدة علً الساحة.

حاولت هذه الورقة أن تقول أن هناك ثالثة عناصر تتحكم بسٌرورة ومسٌرة عملٌة
اإلصالح فً المملكة ،الرسمً والدٌنً والمدنً ،ولكل أجندته .بقلٌل من المإامة
ٌمكن رإٌة المشترك بٌنهم لتبنً مشروع وطنً عام .لكن قبل ذلك:
البد للرسمً أن ٌقر بوجوب اإلصالح السٌاسً وبجدولة مواعٌده وإعالن آلٌاته.
البد للدٌنً أن ٌقر بسماحة الدٌن اإلسالمً تجاه كل مذاهبه وتجاه اآلخر ،وأن معاداة
العصر لٌست مبدأً إسالمٌا ألنه دٌن كل عصر ،وأن ٌقدم برنامجا شرعٌا حقوقٌا
للحاكم والمحكوم.
البد للمدنً أن ٌقر بمرحلٌة اإلصالح ،علٌه انتظار أوان تحقق الملكٌة الدستورٌة،
فالمرحلة اآلن للمإسسات الدستورٌة والمشاركة الشعبٌة فً صنع القرار وفصل
السلطات واستقالل القضاء.
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