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  رغم أن هذا املفهوم ال يزال ، و لسعودية عن اجملتمع املدنياحلديث يف اآلونة األخرية يف اململكة العربية اكثر

ال أنه من املالحظ أن بعض األدبيات إ " ، تاريخ بال مفهوم " " هر لبيبالطا" ، حيث إنه وفقًا ملقولة  يف طور التشكل

ويبدو أن كثرة  عروف ،رجت به عن معناه املعريف املخ ألوفةه وأعطاه معاني جديدة غري مالسعودية قد وسع استخدام

لذي أعلنت عنه القيادة ، مبشروع التحديث السياسي ا ىل حد كبري، يرتبط إ احلديث عن اجملتمع املدني يف اململكة

قيام اجملتمع  سعودية حول ما إذا كان ذلك يتطلب أواًل، حيث كثر اجلدل يف أوساط النخبة المؤخرًا سعودية ال

ة من خالل االنتخابات جملتمع املدني والبدء يف املشاركة السياسيأو أنه ميكن القفز على مرحلة ا املدني يف اململكة ،

 . (1)أو كلية  ، سواء كانت جزئية العامة

ف اجملتمع املدني بأنه ، يعر افظ وخمتصربني تعريف حم ، التعريفات اليت قدمت ملفهوم اجملتمع املدنيوتتفاوت 

، أي  عن احلكومة رمسي تعين استقاللية مؤسسات اجملتمع املدنيإن غري ال" ،  جمتمع غري الرمسي وغري القبلي "

مؤسسات اجملتمع املدني  ما زاد تدخل احلكومة يففكلاملدني ،  ضروريًا لتشكيل اجملتمع أن االستقالل يعترب شرطًا

ة يف مؤسسات اجملتمع وكلما قل تدخل الدول تمع السياسي ،حلدود بينه وبني اجملضعف اجملتمع املدني وتالشت ا

عودة إىل التعريف السابق نشري وبال ملطلوب يف التحديث السياسي ،دوره ااملدني نهض اجملتمع وبدأ يؤدي وظيفته و

ملواطنون وأن مؤسساته هي تلك اليت ينشئها ا يدنكون اجملتمع املدني غري القبلي تعين أنه جمتمع مإىل أن 

ملواطنون مبحض إرادتهم يقيمها ا إراديةفهي إذن مؤسسات  ، لتنظيم حياتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية

، وينشأ  لفرد منتميًا إليهاطبيعية يولد اليت تتميز بأنها مؤسسة ا - القبيلة -على خالف مؤسسة جمتمع البادية 

أن تكون حمل خالف  يرى حممد عابد اجلابري أن هذه مسألة ال جيوزو ، وال يستطيع االنسحاب منها ، منسوبًا هلا

 . (2)املهتمني مبفهوم اجملتمع املدني  بني

، وخصوصًا مسألة ما إذا  ة املعنيةليف نشأة اجملتمع املدني يف الدو " املدينة وقد أشار باحثون عديدون إىل وضع "

وال ينظر  يمنة ،ن قيم وتقاليد الريف هي املهأم أ ، كانت قيم وسلوك املدينة هي اليت تهيمن على جمتمع املدينة

والتغري  منط االستهالك ، وضمن ذلك ا هي قيم يعكسها السلوك، بقدر م إىل املدينة بوصفها مباٍن حديثة وحسب

  اتهم .الذي طرأ على أولوي

                                                 

بتصرف  ،2002ديسمرب  9جريدة الشرق األوسط اللندنية   ،مقال  ،( 2–1)راهيم احللوة حممد إب ،ع املدني يف اململكة العربية السعودية ( اجملتم1)

 واختصار .

 . بتصرف واختصار ،املصدر السابق ( 2)
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املدني هي االعرتاف  مسألة ذات صلة يف نهوض اجملتمع" ياما فرانسيس فوكو " ويطرح املفكر األمريكي املعروف

احلقوق متثل جسرًا وهذه احلريات وة لسيطرة احلكومة ، لدولة غري خاضعحبريات وحقوق معينة للمواطن يف ا

هم رية لألفراد ومحاية حقوق: توفري احل هذه القيم يفكن تلخي  ومي ل بني اجملتمعني املدني والسياسي ،للتواص

،  " لية السياسية يف جمتمع الدولةالليربا : " مبا أمساه" فوكوياما  "ولذا اهتم  واحلد من هيمنة احلكومة عليهم ،

ون هذه وبد " ، مةحقوق معينة للفرد غري خاضعة لسيطرة احلكوقاعدة قانونية تعرتف حبريات و : "ا اليت عرفها بأنه

 . (2) السياسي أي معنى احلريات واحلقوق ال ينهض اجملتمع املدني وال يكون للتحديث

 . ي عربيًامن وراء عملية متكني اجملتمع املدنولعل هذا يفرض ضرورة التعرض أواًل لقضية صراع القيم الكا

 

سائدة يف جمتمع ما وصلتها حول القيم ال " مد إبراهيم احللوةحم" ما يشري إليها عضو جملس الشورى السعودي 

وتاليًا واالجتماعية  –باألبعاد الثقافية والقيمية  بنشوء اجملتمع املدني أحد القضايا النظرية املهمة املتصلة

فرانسييس " كي ريالنائب السعودي إىل ما اعتربه املفكر األم وقد أشارلتمكني اجملتمع املدني ،  –والسياسية 

دينة نقيض لنمطني والسائد يف العلوم اإلنسانية أن قيم امل ، القيم املدينية وليس جمرد سكنى املدن " فوكوياما

 يةالنها يف هو أخرى إىل قيم حزمة نم التحول كان وملا" ،  البداوة "و " الريفية " قيم هما متشابهني يبدوانمغايرين  

 . " التغيري "و"  التغري " : منه نوعني بني التفرقة وجبت فقد"  انتقال "

 - املضمون – املعنى ناحية نم وبينهما ، واحد حرف وبينهما - لالشك – اإلمالء الناحية متقاربان واملصطلحان

 البشرية اجملتمعات تركت ول كونية سنن إنها القول ميكن اخليةد قوانني وفق تلقائي حتول فالتغري ، كبري فرق

 غايات لتحقيق سلفًا خمطط ملفع التغيري أما ، االجتماعي لتحولا أطوار من آخر إىل طور من هلا وفقا فستنتقل

 املؤرخون ويعترب ، السياسي نظيمللت كشكل"  القومية الدولة " ظهورب أواًل التغيري مفهوم ارتبط وقد ، مسبقا معدة

 ميالد إىل – أخرى احيةن من – أدى القومية الدولة دميال لكن ، احلقيقية ميالدها حلظة " 1461  وستفاليا صلح "

 نوم،  " التغيري " حملها ليحل"  التغري " لعملية احلاكمة العوامل يف التحكم إىل املتزايد النزوع هي أخرى ظاهرة

 يقول،  (2) " والكتابية الشفاهية " كتابه يف " أونج. ج والت"  كيريماأل األكادميي يرويه ما النزوع هذا مناذج أهم

 :  حرفيًا

: عريفامل التطور"  لوريا. ر. أ " ابكت من الراهنة للدراسة فائدة كثرأ اإلجرائي التفكري يتناول عمل من مثة ليس "

 لوريا قام " تسكيفيجو ليف"  الفذ السوفييت النفس عامل من إحياء على فبناء ، 1941 واالجتماعية الثقافية أسسه

 من البعيدة املناطق يف ما حد إىل كتابيني وأشخاص - نيشفاهي أي - أميني أشخاص على واسع ميداني ببحث

 كشفت وقد،  (6) "1922 – 1921 العامني خالل السوفييت االحتاد يف وقريغيزيا - سينا ابن رأس مسقط - أوزبكستان

                                                 

 – 2002ديسمرب  9 –جريدة الشرق األوسط اللندنية  ،مقال  ،( 2 – 1راهيم احللوة )حممد إب ،( اجملتمع املدني يف اململكة العربية السعودية 2)

 . بتصرف واختصار

اجمللس  – 112عدد  ،لسلة عامل املعرفة س ،حممد عصفور  .مراجعة: د ،بنا عز الدين حسن ال.ترمجة: د ،والرت ج. أونج  ،( الشفاهية والكتابية 6)

 .114ص  ،الكويت  ،الوطين للفنون والثقافة واآلداب 
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 الكؤود عقباتال من الشفاهية يثح ، كافة مبعانيه التقدم بني ابيةالكت بني وثيقة صالت عن األوىل للمرة الدراسة

 .  الدميوقراطية وقبول العلم إنتاج وجه يف

 الرئيسة مسته كانت لباحثنيا نظر لفت حتواًل العشرين القرن نم الثاني النصف خالل العربي العامل شهد وقد

 على الفرنسية احلملة عقب دأتب الوترية متفاوتة"  متدين " ربةجت أعقبت العربية للمدن الرتييف من واسعة موجة

 رحيل عقب احلكم الوطين التحرر خنب بتولي اقرتنت أنها املوجة هذه يف االنتباه يلفت والذي،  (1101 – 1191) مصر

 سكنى من التحول هو الغربو الشرق يف اإلنساني االجتماع اربجت من كثري يف االجتاه كان وبينما ، االستعمار

 . دنامل"  ترييف " كان لعربيةا الدول نم كثري يف االجتاه فإن املدن سكنى إىل الريف

 ومن،  النفسية وامليول رموزوال املفاهيم من متكاملة منظومة ليكون اجتماعيًا مظهرًا كونه يتعدى والرتييف

 يف باحلياة إنشائها فكرة تقرتن اليت"  املؤسسات دولة " تأسيس سريةم يف انقطاعًا الرتييف كان السياسية الناحية

 ،املؤسسات على قروية قيم سيطرة فالرتيي نتيجة فكانت ، الريف يف قيةوالطب القرابية لعالقاتا سيادة مقابل املدينة

 ، املوضوعية:  أهمها خاصة محومال وفلسفة ، حمددًا منطقًا وهرهج يف وحيمل مبفاهيم يقرتن"  املؤسسة " ومفهوم

 اإلمجاع كان وقد،  ومهين سانيإن رصيد فاملوظ واعتبار ، ملعلوماتا تداول وحرية ، املشاعر وحتييد ، والتعددية

 عليه نطلق نأ ميكن عما رًاـــيــتعب ماعيةــالجتا العلوم يف هاـــودراست ةـــثـــدياحل الدولة يف ارسةــــواملم الواقع يف عليها

 –بالقرار حدهو املنفرد األمور مزما على القابض امللهم – الشخ  ورد مركزية ترتاجع حيث " اإلدارية الدميقراطية "

 من إطار يف لسلطانها خيضعونو ، اجلميع ويعرفها ، سلفًا عروفةم إدارية لقواعد ختضع اليت املؤسسة حمله لتحل

 نشأة تأتي الفرد كيان حتقق وإذا ، مستقل ككيان الفرد قيمة رفع جمتمع يف ولدت واملؤسسة ، القانونية الشرعية

 .  مكانته حتقق عن تعبريًا املؤسسة

 احلقيقي باملعنى يستقر مل نهأل رمبا ، بعد فيها يستقر مل فرديةال مفهوم بأن العربية اجملتمعات معظم موتتس

، القرية أو القبيلة عالقات نع ختتلف جديدة حديثة ولعالقات عيواجتما مساحي لتطور كتعبري"  املدينة " مفهوم

 يعرف ال والريف ، ريفية بغةص ذات عالقات تسوده ، الكربى اضراحلو بعض يف خارجي مدني شكل اآلن قائم هو فما

 " تريفت " أن بعد وخباصة ، األخرى يه تعرفه ال وحاليًا تارخييًا لعربيةا واملدينة ، منتسبًا دومًا بل مستقاًل الفرد

 الفضاءات وتالشي ، جلمعيةا والتصورات ، الشللية أو لقرابيةا العالقات:  الريفي اجملتمع مسات حتمل وصارت

 .  لألفراد اخلاصة

 ريفية إدارة وطريقة عالقات يغص يكون أن يعدو ال نراه وما،  لعربيا اجملتمع يف بعد يولدا مل واملؤسسة والفرد

 حتولت فقد ، ريفية قيقتهاح بينما املؤسسي للعمل اخلارجي شكلال تتلبس املدنية املؤسسة مسوح ترتدي لألمور

 إىل األمر وانتهى ، هيمنة القاتع على الشرعية إضفاء بقصد املتحكمنيو نفذينــتامل األفراد يد يف أداة إىل املؤسسة

 . (5) مستبد قعوا خلدمة احلديثة اإلدارية األشكالو املفاهيم"  تكييف "و"  تزييف "و"  ترييف "

 األرياف غالبية من يتكون مهمش وأ هامشي ، أوهلما:  متباينني تمعنيجم َتشكََّل املعاصر العربي العامل شهد وقد

 ، متغرية أو جديدة وحرف مهن ، مدن تمعجم ، سياسي/ جديد ، انيهماوث ، املدن من أقسام أو املدن وبعض والبوادي

                                                 

 .http://www.islamonline.net ،سامح فوزي  –العبد" يف املؤسسات احلديثة ( "السيد و5)
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 بني وتبادل وتداخل َتَشكٍُّل الةح يف االجتماعية والعالقات واقعامل فمعظم ، وأحزاب سياسة ، حديث وتعليم طالب

 اإلشكالية هو ،"  األنصاري جابر حممد"  الدكتور تعبري حد على ، وبدونتها املدينة وترييف ، واجلديد القديم

 إىل األوىل االستقالل هودع بعد ما االجتماعية التحوالت بتجل فقد ، السياسي العربي الفكر على املطروحة

 حازوها ولكنهم يديةالتقل طريقةبال السلطة على يقفزوا مل وهؤالء  ، البادية أو الريف أبناء إما العربية احلواضر

 فأصبحت ، الفئات هذه أيدي يف – ندر فيما إال – العربي لسياسيا العمل فأصبح ،" احلديثة " املؤسسات خالل من

 ترييف " بـ تسميته على اصطلح ام وهو ، ريفية وممارسات قيمًا يةالعرب املدينة يف السياسي العمل وممارسات قيم

 . (4) " املدينة

 مهمته أصبحت العراقي البعث حزب ، فمثاًل ، واالستبداد"  ييفالرت " بني وثيقة صلة النظر لفت مما كان وقد

 لإلضرار أدى الذي األمر ، لكفاءةا دون الوالء معيار على االعتمادب ومؤيديه أعضاءه بني"  الفرص توزيع " احلقيقية

 إىل أدى ما ، واالجتماعية صاديةاالقت التنمية فرص مراعاة دون تلفةاملخ استخداماتها على املوارد توزيع مسألة يف

 تتباطأ وبالتالي ، اجملتمعية يماتالتنظ يف جديدة والءات تكوين عرب نياملد اجملتمع هيكلة وإعادة"  املدنية ترييف "

 يألفها مل جديدة قافاتث جمتمعة التكوينات هذه شكلت وقد ، واستدامته احلكم نظام تثبيت بهدف فاعليتها

 مفاهيم وتعميق االستبداد، ممارسةو احلرية شعارات اطالق مقدمتها يف الثنائية من كبري قدر فيها العراقي عاجملتم

 الكفاءة عدم سيادة نع فضاًل للمجتمع، الفوقية البنى نم صغرية فئات إثراء نفسه الوقت ويف االشرتاكية

 (.1)والفساد

 كانت فاملدن التمدن، إىل لعاما مسارها يف تتجه احلضاراتو معاتاجملت أن غرايبة إبراهيم األردني الباحث يرى

 احلياة لتطور املفرتض الجتاهل معاكسة الرتييف ظاهرة وتعترب ،أيضًا السماوية والرساالت والثقافة احلكم مركز

 حول الناس وجتمع. والعامة ةالسياسي واملشاركة واإلصالح لتنميةا فشل أسباب من تكون ورمبا والسياسية، العامة

 واحلضاري واالجتماعي لعاما العمل مركز فاملدن التحضر، اتومقتضي خطوات وأهم أول اجتماعي عقد يف املكان

 ميكن ال والصيادون فالرعاة ري،حض جتمع أو مدينة إىل منتميًا اناإلنس يكون أن بالضرورة ذلك ويقتضي واإلبداع،

 الدول أساس هي املكان لحو للناس اجلامعة والفكرة .ثقافيةو اجتماعية وبرامج ومشاريع أعمااًل يؤسسوا أن

 مستمدة والثقافية السياسية ياةواحل لإلدارة منظمة وثقافة تشريعاتو مصاحل تنشئ ألنها العام، والعمل واحلضارات

 املكان مع تفاعلهم وفق تواالحتياجا املصاحل وحتقيق والعدل ناألم على وتعاقدهم املكان، مع الناس تفاعل من

 إقامة أن يرى غرايبة إن بل ، يةالباد أو الريف إىل املنتمية ألخرىا واحلماية اإلنتاج بيئة تقتضيه ما وفق يسول

 يقوم اإلسالم أن على مهمة مزيةر داللة يف"  املدينة " يثرب مسيتو ، اإلسالمية الدعوة أساس كانت إسالمي جمتمع

 يعود أن البادية أهل من سلمي من ينهى – وسلم عليه اهلل صلى – الرسول وكان ، مدينة يف أساسًا ويطبق ويعمل

 يستوعب متحضر مديين سلوكل تؤسس جيدها وآدابه اإلسالم أحكام يف والناظر ، مدينيًا جمتمعًا ليبين ، إليها

                                                 

دمشق  ،"  لشجرة للذاكرة الفلسطينيةمؤسسة ا ندوة " من أوراق –عبداهلل تركماني  .: د أسس احلداثة ومعّوقاتها يف العامل العربي املعاصر (4)

 . " فلسطينيةة والقضية المعّوقات احلداثة العربي ضمن حمور " ،( 2006ديسمرب  9 – 4)

: مشروع دراسات  ورقة مقدمة إىل ،الدكتور سامل توفيق النجفي  ،ة املستقبل : متضمنات املاضي ورؤي االستبداد يف نظام احلكم يف العراق (1)

 .21،1،2006، "  ملعاصرةااالستبداد والتغلب يف نظم احلكم العربية  " ،اللقاء السنوي الرابع عشر  ،الدميقراطية يف البلدان العربية 
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 ة،والنظاف والتطيب والتجمل ، الصوت رفع عن والنهي ، البيوت خولد عند االستئذان مثل ، الناس جيمع الذي املكان

 كثري ذلك وغري ، العام والذوق ، الطعام بعد واالنصراف ، الدين كتابةو ، عليه والشهادة الزواج وإشهار ، واالستماع

 ، واملواطن الدولة بني والتزام قدع واجلنسية واملواطنة ، وجمتمعية مدينية مكانية وثقافة وتقاليد عادات ينشئ مما

 الدولة فمواطنو ، املكان على قومت لكنها ، إثنية أو عرقا ليست وهي ، جباتالوا وأداء واملشاركة االنتماء وتقتضي

 اليت والفرص باحلقوق تعوالتم حنوها وااللتزام املواطنة أساس على تقوم للدولة جامعة فكرة حول يتجمعون

 . (1) كانامل مع نشأت اجتماعية عالقة واجلنسية واملواطنة ، املكان على أساسًا يقوم فاالنتماء ، تتيحها

 دون مدينة فال ، بالضرورة دنامل نشوء يقتضيها ضرورة لكنها ، فلسفية أو ترفية حاجة ليس التمدن فإن ثم ومن

 الريفية واملناهج األدوات ماستخدا يف تقع – غرايبة حسب – لعربيةا والكارثة ، وتنظيمها إلدارتها مدينية ثقافة

 صغرية جتمعات تكونها بدويةال أو الريفية الثقافة كانت إذاف ، كربى مدنية وجمتمعات ومؤسسات دول إلدارة

 سكانية جتمعات الثقافة ذهه ستنظم كيف تصور ميكن فال ، حلمايةوا واالنتماء اإلنتاج من معني منط على قائمة

 نسبال يف املتشاركني لسكانا من الصغرية اجملموعات يربط ما ببعضها يربطها ال ومعقدة كربى وسياسية ومهنية

 اليت واجملازر والكوارث الظواهرو واألحداث التشريعات من جدًا ويلةط قائمة سرد وميكن،  واحلياة والعمل واملصاهرة

 يالحظ األفراد وحكم العسكر طوتسل الدكتاتورية تفسري ويف ، ريةصغ جتمعات يف إال حيدث أن جيب ال ما إىل ترد

 اخلصائ  ميثلون الذين ثقفنيوامل والبورجوازيني املهنيني من ىطالوس الطبقة تهميش أو بغياب ذلك عالقة دائما

،  واجلماعات واألحزاب إلدارةوا احلكم على والقبلية الريفية العصبيات وبتسلط ، للمدينة والرتكيبية الوصفية

 ، املكان مع اجتماعي عقد فهي ، مدينة دون ترسيخها ميكن ال إذ فالرتيي ضحايا أول الدميوقراطية فإن ، وبالطبع

 به تلتزم عقدًا والعامة يةالسياس احلياة تنظيم جتعل حميطة بيئية وشروط واجتماعية سياسية منظومة وحتققها

 األساسية احلاجات حتقيق لياتعم وتتعثر ، املصاحل هذه تضيع نهدو ومن ، مصاحلها فيه وجتد ، مجيعها األطراف

 . (9) واحتياجاتهم حلهممصا أساس على أنفسهم وينظمون ناسلا فيها يتجمع حقيقية مدينة يف إال يتم ال وهذا

 املرحلة ميثل كالهما حيث ، فالرتيي لعملة اآلخر الوجه - لبداوةا إنتاج إعادة أي - البدونة يعترب من وهناك

 وذجكنم العراقي اجملتمع لىع الدراسات من سيل ظهر العراق يف بعثيال النظام وبزوال ، " املدينة " على السابقة

 حصاد أن حسني اخلالق عبد تورالدك العراقي احلقوقي الناشط فريى ، والبدونة الرتييف لعملييت السلبية للنتائج

 -متفاوتة بدرجات عربيًا عميمهت ميكن واقع وهو - العراقي لشعبل االجتماعية الثقافة أن العراقي البعث حزب حكم

 - والعمران البداوة - لدونخ ابن بنظرية جذور هلا اليت رديلوا علي نظرية وحسب ، واحلضارة البداوة من مزيج

 واسعة صالحيات فأعطيت،  اسالن بني املنازعات حل يف لعشائريةا واألحكام القبلية إحياء مت البعث حكم وحتت

 حساب على البداوة إىل العراقي اجملتمع إعادة مت وبذلك ، قبلي اداحت إىل العراقي الشعب وحتول،  العشائر لشيوخ

 . (10) احلضارة

                                                 

 . www.alwihdah.com:  نقال عن ، 2006/ 2/ 11 ،إبراهيم غرايبة  ،( السياسة واإلصالح يف الوطن العربي بني التمدن والرتيف 1)

 . www.alwihdah.comنقال عن:  – 2006/ 2/ 11 –إبراهيم غرايبة  –( السياسة واإلصالح يف الوطن العربي بني التمدن والرتيف 9)

 . http://www.sotaliraq.com ،دكتور عبد اخلالق حسني  ،( 2 – 2( اخلراب البشري يف العراق )10)
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 الصراع منظور من( 1951) امللكية ىعل االنقالب منذ العراق تاريخ قرأي " املخ زهري"  املعروف العراقي واألكادميي

 جناحني بني كصراع ، ملرحلةا تلك إىل ننظر أن مبكان السطحية نم أن يرى فهو ، " الرتييف "و"  التمدين " بني

 املشكلة سطح كان هذا،  " واالستقالل التحرر طموحات " لثانيا جيسد فيما"  رياالستعما اإلرث " أحدهما ميثل

 وقناعات وممارسات قيم حزمة عيني – النهاية يف – والرتييف ، دينةامل على الريف انتصار فكان جوهرها أما ، فحسب

 ينحدر الذي األصل على بناء درقت املكانة حيث ، " اإلجناز ثقافة " حساب على"  االعتزاز ثقافة " أهمها لعل ورموز

 ملطافا نهاية ويف ، ( الشفاهية الثقافة ) الكتابية غري الثقافة إىل وامليل ، للكسب قابل هو ما على بناء ال اإلنسان منه

 حيث ، اجلهد من قدر قلأ على يعتمد كنشاط الزراعة بيعةط مصدرها شاملة قدرية روح"  الرتييف " عن ينجم

 .  الفالح نم يذكر تدخل دون مثمر نبات إىل البذرة تتحول

 معوقات فهم ضرورة سماريال العزيز عبد الكاتب يرى لسياقا هذا يف السعودية احلالة خبصوصية يتصل وفيما

 تقيتل قد اليت ، والديين املدني نيب املتجانسة غري التارخيية عالقةال تلك معرفة عرب السعودي اجملتمع يف التطور

 كسر وحماوالت ومطاردات اتوتوتر احتساب نتيجتها وتكون ، تلفخت األحيان من كثري يف لكنها ، نادرة أحيان يف

 وجوهًا ويأخذ يستمر فالتحدي ، اخلالف انتهاء ذلك يعين أن دون ، أحدهما بانتصار األحيان أغلب يف تنتهي ، عظم

 جلهازا اقتناء جواز وبالتالي ، لفزيونللت قناة بفتح قرار امليالدية ياتالستين أوائل يف صدر املثال سبيل وعلى ، أخرى

 صراعات سلسلة وتبدأ ، ومشاهدته التلفاز اقتناء حترم توىف لتخرج ، ذلك قبول يف صعوبة وجد الديين لكن

 مشاركة ثم ، الواقع ألمرا بقبول انتهت ، هدنة إىل األمر صلو حتى الزمان من عقدًا استغرق ما وهو اجتماعية

 أهم أحد احلالي الزمن يف وليصبح ، والربامج لألحداث لناقلا اجلهاز مع التعاطي يف احملرمة الفتاوى أصحاب

 . (11) واجملتمع الفتاوى عامل بني االتصال قنوات

 العامل إىل تقنيتها اخرتاع رجعُي احلديث فالعلم ، الكامريا اعباخرت الصراع هلذا خرىأ أمثلة السماري ويضرب

 دورة دون اجملتمع يف استعماهلاو اقتنائها جبواز يشفع مل املسلم العامل اكتشاف لكن ، يثماهل ابن املسلم العربي

 املعركة ولتنقل ، الفوتوغرايف التصوير ُتحرم اليت الفتاوى صدرت قاألسوا تدخل أن املدني هلا مسح أن فما ، تشنج

 فيها الكامريا صور ألن ذلكو القديم، العربي االخرتاع ستعمالا ضد التحريضات من سلسلة وتبدأ ، اجملتمع إىل

 فتاوى أصحاب قبل أن جملتمعا يف والديين املدني بني اخلالف اهذ فصول آخر وكان ، وجل عز اهلل خللق مضاهاة

 من الفضائية القنوات بالاستق جهاز دخول مرحلة وكانت ، داجلرائ صفحات زينُت صورهم أصبحت ثم ، التحريم

 ، العظم كسر مراحل من مرحلة تعد فصوهلا كانت اليت ةالنسبي اجملتمع حرية صادرت اليت اخلالفات أهم

 حترم فتاوى املقابل يف تصدرل ، الفضائية األجهزة استرياد فوذون قوة من ميلك ما بكل فرض املدني فاالقتصاد

 الصحون اطإلسق خلفيفةا األسلحة استخدام إىل وصلت صواًلف املعركة تلك واختذت ، وامتالكها استريادها

 ركاتش دخول مت أن بعد إال األزمة نتهت ومل ، التجارية احملالت من جهزةاأل مصادرة وإىل ، املنازل أعالي من اهلوائية

 بعض وبني التجار صغار بني شاهلام على مناوشات من األخرية واتالسن ختل ومل ، الفضائية القنوات لبيع عمالقة

 هازاجل أو املادة بدخول يبدأ عالهأ ذكرت كما املشهد وكان ، تتوقف ال حلقات يف األحداث تلك وتكررت ، احملتسبني

                                                 

 .  صرف يسريتب ، 2012يونيو  9 ،جريدة اجلزيرة السعودية  ،لعزيز السماري عبد ا ،سعودي الصراع بني املدني والديين يف اجملتمع ال (11)
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 اتوالعباء والرباقع واإلنرتنت ، اكامري داخله يف الذي اجلوال هلاتفا ومنها ، بتحرميها الفتوى إصدار ثم السوق إىل

  شنجت يصاحبها يزال ال اليت األمثلة نم وغريها ، الكتاب معارض يف افيةالثق والكتب ، الكتف فوق ُتلبس واليت امللونة

 وال الديين رفضها ثم ، ملدنيا اجملتمع قبلها واليت ، املوسيقىو الوجه كشف مثل ، قصري مقال يف حصرها ويصعب

 خسائر تقدير يصعب كان وإذا ، والديين املدني بني ما اخلفي صراعال ذلك تؤكد ما دائمًا فتاوى يف يرفضها يزال

 الفتاوى تلك بسبب وتكفري وإرهاب انفجارات من والدولة جملتمعا له تعرض ما تقديره يستحيل ام فإن ، التجار

 العائق تعد ذلك وقبل ، ملكةامل يف التطرف أسباب أهم أحد كانت واليت ، املدني القرار بعد تصدر ما عادة اليت

 . (12) العامل بقية يف اإلنساني بالركب اللحاق أجل من التطور خطوات ضد األهم الثقايف

 باملاراثون أشبه صراع يف اتهوطاق شبابه أضاع فقد ، مزمن ضاريح إرهاق من السعودي اجملتمع يعاني ، باختصار

 هل لكن ، والديين املدني نيب املزمن اخلالف ذلك يف طاقاته زافاستن ومت ، قرن من ألكثر امتد ، األمد الطويل

 اليت العشوائية تلك من دحت صيغة على يتفقا أن الوقت حان هلو؟  املريرة التجارب تلك من التياران استفاد

 وتعتقد ، الركب خارج جتري ، ألمما غري أمة أننا ُيعقل وهل ، احلسم ساعة تنتظر ثم ، الشارع إىل باختالفاتها تقذف

 وتطوير عةالشري تقنني ثلم األهمية غاية يف ملفات إنهاء ننتظر وحنن والسيما ، البشر دون من خبصوصيتها

 . (12) اإلداري واإلصالح. القضاء

 مرعي اهلل عبد الدكتور يشري ، فمثاًل ، األول املقام يف"  جيلي " منظور من السجال هذا ءةاقر حياول من وهناك

 إنها بقوله اململكة يف التحديثو اإلصالح قضايا حول السعودي تمعاجمل يشهدها اليت االنقسام حالة إىل حمفوظ بن

 "كرالف"  هلذا السعودي اجملتمع جابةواست،  الغربية بالثقافة مرحليًا تأثر الذي اململكة يف الشباب جيل جهاتتو نتاج

 حتاول اليت الشبابية واألقلية ، ديين منطلق من اإلطالق على رفضهاي الذي الغالبية حيث ، واحدة وترية على ليست

 التعامل فإن ولذلك،  امليالدي شرع الثالث القرن يف الذهيب صرهاع يف اإلسالمية املدنية مفهوم إىل الفكر هذه إرجاع

 مصطلحات عن ديلةب وتصورات مفردات إجياد إىل تاجحي السعودية يف وتسويقه املدني اجملتمع مفهوم مع

 قبوهلا ليسهل ، اإلسالمية رةالذاك خمزون يف البحث خالل من وذلك ، دينيًا عليها املغضوب وفكرها "الليربالية"

 نم بداًل " األهلي اجملتمع"  لحومصط الليربالي من بداًل " تمدنامل"  مصطلح استخدام مثل السعودي اجملتمع لدى

 بن العزيز عبد املستشار ورهص كما جمتمعنا ألن ، السياسي حلزبا من بداًل " اجلماعة"  وكلمة املدني اجملتمع

 لذلك!  شخصيا " بها أؤمن"  ليتا احلضارات صراع نظرية من ًاطالقان التغريب " كلمات"  يرفض الغامدي اهلل غرم

 األهلية اجلمعيات يستوعب أن ميكن والذي " األهلي اجملتمع"  هوو الشامل البديل املفهوم نستحدث أن املمكن من

 لتكون ، العامة راكهاحب الوطنية األمة منظومة داخل تتفاعلل ، اهتماماتها مبختلف االجتماعية واملؤسسات

 وحتقيق ، الوطين النسيج هدافأ الستكمال األمة عموم وبني لتنفيذيةوا التشريعية السلطة بني " الرابطة"  حللقةا

 ليس ، إسالمي " متمدن"   تمعمبج نطالب وحنُن ، اإلسالمي خينابتار متصلة مفاهيم عرب ، واحملكوم احلاكم هدف

 ملفهوم مقبولة بتطبيقات ثقفةامل " النخبة"  نطالب حنُن ، انيةالعلم منهج اتباع أو غربية بدميقراطية مشروطا

 اليت األطر خالل من لعامة،ا السياسة يف اجملتمع أفراد من اركةومبش وعمليًا فكريًا السعودي، املدني اجملتمع

                                                 

 . بتصرف يسري ،املصدر السابق ( 12)

 . بتصرف يسري ، 2012يونيو  9 ،جريدة اجلزيرة السعودية  ،لعزيز السماري عبد ا ،( الصراع بني املدني والديين يف اجملتمع السعودي 12)

http://www.fikercenter.com/


 

                                                                                                                               www.fikercenter.com     

 

 ، اجملتمع ومؤسسات ، جملتمعا وشرطة ، األحياء وجملس ، نطقةامل وجملس ، الشورى جملس مثل ، الدولة وضعتها

 بالنظام وااللتزام التأكيد مع ، يستجد مما وغريها اجلامعات يف الطلبة واحتادات االجتماعية املسؤولية مثل

 . (16) للحكم األساسي

 

 كان سواء ، املدني معاجملت جبمعيات يعرف صار ما وهو " االجتماعي العمل " على حمدد بشكل هنا سنركز

 مسار يعرتي ما حول الواضحة تهدالال يضمر أمنوذج اجلمعيات تلك عن ثواحلدي ، سياسيًا أو نقابيًا أو خرييًا عماًل

 تعريف من املستقاة الشروط لىع وسرتتكز ، أمل مالمح أو إعاقة لوعوام جتاذبات من اململكة يف السياسي اإلصالح

 ووظائفها عملها يف متقو وتنظيمات هياكل دنيامل مجتمعلل " : يقول حيث لوك جون اإلجنليزي الفيلسوف

 ، اآلخر وقبول ، لجميعل املكفولة احلرية أهمها معينة ةقيمي منظومة على اآلخرين مع عالقتها يف وكذلك

،  للدولة التسلطية النزعة ظمتعا من احلّد هدفها القيم هذه،  يالسلم والتنافس والتسامح ، واحلوار والتعددية

 : مفاهيم ثالثة على يفالتعر هذا ويقوم

 .  واملنتديات لروابطوا واجلمعيات والنقابات كاجلماعات جتمعات .1

 اتعالق على تعتمد ، إقليمية كتالتت وال ، والنسب القرابة عالقات ىعل تعتمد ، قبلية تكتالت ليست أي ، مدنية .2

 االجتماعية الرؤية أو ، العملو التخص  ىعل تعتمد تكتالت هي إمناو ، القرية يف واملساكنة احلارة يف اجملاورة

 .  والثقافية والسياسية

 . (15) حكومية غري أي ، رمسية غري .2

 إىل يعود غياب وهو ، املدني معاجملت جلمعيات كلي شبه غيابًا لكةاملم تشهد ، اخلريية اجلمعيات عمل وباستثناء

 اعتباره ميكن عما فضاًل حلاكمةا القانونية واملظلة ، الثقافية ومةاملنظ يف راسخة اجتماعية وممارسات وأعراف قيم

 حتكمه اجتماعي فضاء يف إال ، نهضت وال ، تتأسس ال ، املدني جملتمعا مؤسسات إن وحيث ، الرمسية املمانعة من نوعًا

 ال ، اجملال هذا يف حراك من عوديةالس يف جيري ما إىل ننظر حني فإننا ، السابقة للمعايري ووفقًا،  املدينية القيم

 جمال يف التقليدية لوالءاتا على القائمة القدمية األهلية التجمعات أشكال من شكل بأنه إال توصيفه نستطيع

 واألطباء للمهندسني مجعيات من ، املاضية القليلة السنوات يف ائهبإنش السماح مت ما أما ، فقط اخلريية األعمال

 أنشطتها أبقى كما ، فقط ملهنةا تنمية يف عملها اختزل قد نشائهابإ ياحلكوم الرتخي  قوانني فإن ، واحملاسبني

 . (14) يةاحلكوم األجهزة لتدخل عرضة – أصاًل احملدودة –

  : إىل تارخييًا العربية ةاجلزير يف االجتماعية التشكيالت تصنيف وميكن

                                                 

 . 2001يناير  20 ،جريدة االقتصادية السعودية ، مقال  ،د. عبد اهلل مرعي بن حمفوظ  ،يًا غربيًا ( لسُت ليربال16)

  راجع الرابط 2001/ 2/ 25 ،ياسية مركز القـــدس للدراسات الس ،فوزية العيوني  ، " الغياب واملعيقات السعودية ( مجعيات اجملتمع املدني يف "15)
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=121&local_details=2&id1=641&menu_id=1&program_id=10&cat_id=2 
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 أسهم حيث ، والعمرة احلج ماتخد وعائدات التجارة على لقائمةا الكبرية احلجاز مدن يف املدينية التجمعات

 والطوائف املذاهب مع تساحمةوم منفتحة برامجاتية ثقافة  المحم ترسيخ يف ، الديين وموقعها االقتصادي وضعها

  . دينيًا وحتى ولغويًا رقيًاع املختلف اآلخر مع بل ، العرقيةو املناطقية املنحدرات وكذلك ، كافة اإلسالمية

 احلياتي التشابك معرتك نع بعدها أن إال ، وجند ، جيزانو والقطيف اإلحساء يف قامت مدينية شبه جمتمعات

 .واملناطقية الطائفية قناعاتهاو ثقافتها على منغلقة جتمعات تبقى نأل كافيًا كان ، األخرى واألعراق الطوائف مع

 قروية"  مستقرة معاتجت  حياة على منبنية كانت املناطق نم املائة يف سبعني من أكثر تشكل أخرى جتمعات

 معظم عرب تتمدد"  مرتحلة " رعوية قبائل جتمعات وعلى ، لبحريا الصيد أو والزراعة الرعي على قائمة " وقبلية

 . (11) العربية اجلزيرة صحاري
 وللعرف للدين فهمها ةثقاف توظيف على والرعوية لقرويةا التجمعات لتلك االقتصادية الظروف لعبت وقد

 ، والطائفية واملذهبية ، القبليةو القروية أبعادها يف الكيانات ذههل االنتماء أولوية منظومة وفق ، ةاجلماع ومصلحة

 باالحتياجات الوفاء من الدنيا احلدود على حفاظًا ، ضده التحّيز وأ اآلخر من التخوف تقاليد وترسيخ ، والعرقية

 اجلانب من"  االقتصادي لواقعا مع عالقاتها جدل وفق"  القيم ذهه عملت كما ، البشرية اجملاميع هلذه املعيشية

 صمنا ال قدرًا األزمنة مرور مع أصبحت حتى ، الثأر وتقاليد لطائفيةوا والفئوية القبلية احلروب إذكاء على اآلخر

 . (11) بومشها حلاضرا ثقافة وسم يف ذلك من أبعد ذهبت دق إنها بل ، حمدداته مع والتعاطي له اخلضوع من

 

 املبعثرة اجملتمعات لتقدم رافعةو حضاريًا عماًل كان اليوم ململكةا مكونات توحيد أن على السعودية يف خالف ال

 ، واالستقرار األمن إىل لبشريةا التجمعات حاجة قيامها لبى وقد ، العربية اجلزيرة من كبرية أجزاء خارطة على

،  شاملة  حضارية تنمية حتقيق على وقادر ، املنعة عزيز ، كبري وطين كيان إىل لالنتماء اإلنسان شوفت لبى كما

 آل"  سعود بن حممد عائلة  نيب مت الذي والديين السياسي لتحالفا السعودية الدولة قيام مرتكزات أبرز كان وقد

 التحالف هذا هلا هيأ يثح ، الدينية هابالو عبد بن حممد الشيخ حركة وبني ، الدرعية يف احلاكمة " سعود

 . (19) الدولة لقيام الثالث املراحل يف ، الديين األيديولوجيب اندماجه خالل من السياسي اهلدف حتقيق إمكانية

 تنقية يف طهرانية رغبة نع يعرب أنه على الوهاب عبد بن مدحم الشيخ دعوة حمتوى إىل النظر ميكن وباختصار

 تغلق احتياطات من بذلك يتعلق اوم املتشدد طابعها أن بيد ، رافاتواخل البدع من شابها مما يةاإلسالم املعتقدات

 جلب على مقّدم املفاسد درء قولةوم ، وأتباعه نظره وجهة من لذرائعا باب سد استخدام يف واإلفراط ، االجتهاد باب

 لتلك ميكن وكان!  األمر ذاه على هم يقّر ال وملن للمخالف فريوالتك والتشدد االنغالق ثقافة شرعن : املنافع

 وأن ، احلجاز مدن يف النامية املدنية للحياة املتقدم بالنموذج تأخذ أن زالعزي عبد امللك تبناها اليت املشجعة البداية

                                                 

 . املصدر السابق (11)

  لرابطراجع ا 2001/ 2/ 25 ،ية مركز القـــدس للدراسات السياس ،فوزية العيوني  ،مجعيات اجملتمع املدني يف "السعودية" الغياب واملعيقات  (11)
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=121&local_details=2&id1=641&menu_id=1&program_id=10&cat_id=2 
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 ، اململكة مناطق خمتلف يف عيةاالجتما احلياة طبعت اليت االنغالقو العزلة ثقافة جتاوز أجل من ، لتعميمه تسعى

 . (20) والتعددية االختالف وقبول النفتاحوا احلوار ثقافة تنمية على بالعمل تتوجه وأن
 إنشاء يف توسع من رافقها اوم – النفط ثروة من مالية قدرات نم هلا توفر ما خالل من اململكة استطاعت وقد

 جلأ من ، اململكة يف برمتها دعويةلوا التعليمية العملية صياغة من نيتمك أن – واملناطق املراحل خمتلف يف املدارس

 يعتربه الذي النسق ذلك عمل قدو،  كافة احلياة مناحي على ، عيًاواجتما دينيًا احملافظ التيار ثقافة نفوذ بسط

 تزمتًا أشد أخرى ثقافة " اعيةواالجتم الدينية"  القدمية جلماعاتا ثقافات استبدال على القسر من نوعًا كثريون

 تسويده مت ما أن السيما ، ألخرىا االجتماعية املكونات لدى الغنبب اإلحساس مشاعر تأجيج إىل أدى ما ، اجتماعيًا

 ملقاصد األحادي التفسري ادةوسي ، االجتماعي النغالق عرافًاأ تكريس إىل أفضت الطابع صحراوية ثقافة قيم من

 وقبول االجتماعي واالنفتاح امحالتس مكونات من احلجاز يف ملدينيةا احلواضر ثقافة به حفلت ما وتعطيل ، الشريعة

 جنينية نويات من ، حلجازا مدن حواضر يف ختّلق قد كان ما دوأ مرحلة إىل النسق ذلك تأثري وبلغ ، التعدد

 الثقافية املنظومة يف ملبثوثا الضخم اإلرث ذلك كل إن،  النقابيةو املهنية أبعادها يف املدني اجملتمع جلمعيات

  . التقليدية

 قدرة من احلد إىل أدى هذا وأنه ، عمدًا تكريسها مت احملافظة افةالثق هذه قيم أن العيوني فوزية الباحثة وترى

 "والقرية البادية حضارة " أسر نم اخلروج على قادرة حضارية دينيةم جمتمع عالقات إقامة على املختلفة التجمعات

 والتجارة الصناعة فيها هيمنت املدينة حضارة فإن اجلابري ليقو وكما ، اقتصادها عن فضاًل ، وسلوكها وعقليتها

 ميكن وال،  العقالنية ملؤسسةا جمتمع إىل الطبيعية املؤسسة تمعجم من التنظيم فيها وينتقل ، العامة واخلدمات

 لثقافةا منو وإعاقة ، جتماعياال احلراك تطور كبح يف " الرمسيةو التارخيية"  القيمية املفاعيل تلك دور إغفال

 عاجملتم مجعيات إنشاء حقوق ، منهاو املواطنني حبقوق ، الفاعلة ملطالبةا تهميش ويف ، اململكة يف والنقدية العقالنية

 . (21) املدني

 احلضرية احلياة إىل لبداوةا من بعد ينتقل مل السعودي جملتمعا أن النابلسي شاكر الدكتور يرى املقابل يف

 على اجملتمع لتحديث سعوديةال الدولة جهود وانصبت ، ذلك جنازإل كبري جبهد قامت الدولة وأن تامًا انتقااًل

 يف العمل:  جمالني يف كان كبريال األثر لكن،  عام بشكل التنمويةو ، التعليمية  ، الصحية : منها كثرية جماالت

 وقيم أخالق أن على ًاشرمؤ األثر هذا االجتماع علماء عضب ويعترب،  الوطين واحلرس واجليش ، النفط حقول

 العاملني نسبة ارتفاع رغم ، معاجملت على مباشر غري أو مباشر شكلب املسيطرة هي زالت ما الزراعي اجملتمع وعادات

 اجملتمع يف حدثت اليت املهمة " االجتماعي احلراك " عملية ورغم ، العامة واخلدمات اخلفيفة الصناعات جماالت يف

" لتسيي " إىل أدت اليت السبعينات لخال للعمالة الواسعة اهلجرة عملياتو ، " النفطي تغريامل " تأثري حتت ، السعودي

 ول،البرت أسعار ارتفاع بفعل عاليتهف ميارس اآلن عاد الذي ، " نفطيةال القفزة " ضغط حتت جزئيًا السعودي اجملتمع

                                                 

بتصرف  ، 2001/ 2/ 25 ،ياسية مركز القـــدس للدراسات الس ،فوزية العيوني  ، " الغياب واملعيقات السعودية ( مجعيات اجملتمع املدني يف "20)

 :  راجع الرابط ،  واختصار
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=121&local_details=2&id1=641&menu_id=1&program_id=10&cat_id=2 
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 االجتماعية التشكيالت " : كتابه يف الفضيل عبد ودــمــحم املصري واألكادميي االجتماعي العامل يقول كما

 كم أكرب - واجلنوبية قيةوالشر جند مناطق وخباصة – اململكة وتضم ، " العربي الوطن يف الطبقية والتكوينات

:  قسمني إىل تقسم القبائل وهذه ، لالقبائ هذه أفراد بعدد أم ، لقبائلا بعدد كان سواء ، العربية اجلزيرة قبائل من

 األغنام ترعى قبائل:  قسمني ىلإ أيضًا تقسم الرعوية والقبائل ، رعوية وقبائل األرض بفالحة تقوم زراعية قبائل

 ، بعضًا بعضها من القبائل جتوتزو،  اخلليج دول بعض يف حتكم يتال هي القبائل هذه وبعض ، اإلبل ترعى وقبائل

 القبائل إحدى من والده خال وأ والدته خال أو خاله يكون ال ، ام قبيلة من فردًا جتد قلما " أحدهم قال وكما

 ، اجتماعيًا انفتاحًا األكثر ظلت يةالسعود يف " وجدة ، املنورة املدينةو ، املكرمة مكة"  أن املالحظ ومن ، " األخرى

 رونيزو الذين األجانب كثرة من حاالنفتا هذا يوتأت ، حمافظة أسر اتذ أنها ورغم ، فيها املقدسة األماكن وجود رغم

 . لذلك نتيجة فيهما التجارة ونشاط ، العامل أحناء كافة من " املنورة واملدينة ، املكرمة مكة"  املقدستني املدينتني

 ذلك ، التحديث تعثر عن املسئولية القبيلة حتميل إىل ثنيالباح بعض نزوع النابلسي شاكر الدكتور ويرفض

 وتلك،  الدّيات مثل ملشاكلا بعض وحل ، االجتماعي االنتساب ألةمس يف إال ، واضحة تعد مل القبيلة فاعلية أن

 يف فالقبيلة،  األهلي للمجتمع التكوينات بعض إطار يف إضافة تكون دق إنها بل ، سلبية مسألة أساسًا ليست األخرية

 العاملان الحظ وقد ، لوطينا واحلرسوالشرطة  اجليش أفراد وظيفلت الرئيس البشري املستودع زالت ما السعودية

 جتاهل يصعب ، نفسية شكالتم تصاحبها التحضر إىل البداوة من االنتقال مرحلة أن ، وماينر ديفوس االجتماعيان

،  احلياة ومتطلبات والقيم وكالسل معايري اختالف نتيجة متوقع مرأ وهو ، اجلديدة للحياة الفرد تكييف يف أثرها

 الحظ كما ، واالجتماعي حلضاريا اجلانب ولكنه ، الفين أو ملاديا اجلانب ليس املرحلة هذه يف العصي اجلانب وأن

  ." ومناهج مفاهيم: والبداوة دوالب " كتابهما يف مليكة لويس صريواملصابر  الدين حميى السوداني االجتماع عامل
 السعودية وبقيت ، الغرب قبل نم ُيستعمر مل الذيالعربي  العامل يف الوحيد البلد هي اململكة أن النابلسي ويضيف

 دتوحُّ كان ، هنا ومن،  الثقافيةو االجتماعية الغرب قيم عن بتعادًاا العربية اجملتمعات أكثرذلك  نتيجة اآلن حتى

 أكثر اجتماعيًا دورًا – يوالفكر السياسي فقرها على – لعربيةا األحزاب لعبت كما،  السعودي اجملتمع وتفرُّد

 ال مثااًل – كاألردن بلد يف حزاباأل من الكبري الكم هذا انتشار كانف،  العربي ملالعا يف السياسي دورها من أهمية

 السياسية لألحزاب كان ليتا الرئيسة واملدن العاصمة يف وخباصة ، االجتماعي االنفتاح يف ًارئيس سببًا – حصرًا

 دورًا"  العرب القوميني ةحرك " وخباصة الكويت يف السريةو العلنية األحزاب لعبت كذلك ، ملحوظ نشاط فيها

 ، السعودية يف يوجد مل العامل هذاو ، السياسي االنفتاح يف لعبته امم أكثر ، الكوييت االجتماعي االنفتاح يف مهمًا

 ، املدني اجملتمع عناصر من هي واليت ، السعودية االجتماعية خلرييةا واجلمعيات الثقافية األندية إنشاء يتم ومل

 اجملتمع يف احلديثة ملؤسساتا أشكال أقدم من األندية وهذه ، ياملاض القرن من والتسعينات تالثمانينا يف إال

 وبعضها ، ورياضية قافيةث وأندية مجعيات إىل تطورت ثم ، ينيةد  - أدبية األندية بدأت وقد ، عامة اخلليجي

املهنية  أنواعها ختلفمب اتاجلمعي بتشكل ثانية مرحلة يف معها تداخلت ثم " النساء اخلرجيني،"  ختصصية

 املعاكسة واهلجرة اهلجرة فعلب العربية اجملتمعات بني الجتماعيا املزج أن يف شك وال،  والتخصصيةوالنسائية 

 إىل العرب واملوظفني لعمالا وصول تأخر السعودية العربية ملكةامل ويف ما وهذا،  اجملتمعات انفتاح على ساعد
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 عام يف يتعَد مل حمدود وبشكل ،1912 النفطية الطفرة بعد خاصة ، السبعينات يف بريك بشكل بدأ الذي ، السعودية

 . (22) % 40 تالكوي إىل اهلجرة نسبة كانت حني يف ، %11 من أكثر 1911

 قوي مدني جمتمع وجودب – عمدًا – تسمح مل ببنيتها تصلةم ألسباب السعودية الدولة بأن القول أن ويبدو

 أهمية مبكر وقت منذ دركتأ اململكة أن يرى من الباحثني فمن ، احلقيقة وجمافاة التحامل من قدر على منطويًا

 نقابة مسمى حتمل فتارة ، نشاطها فحوى عن تبعدها ال تنوعةم وتوصيفات مسميات اختذت وهي،  املؤسسات هذه

 نشاطها احنسار على بينها ما يف تتفق أنها إال ، املسميات من خرهآ إىل وغرف ومؤسسات احتاد ومرات مجعية وأخرى

 وهذا ، والعرقية الطائفيةو واجلهوية السياسية االستقطابات نم مفرغ حر طوعي بعمل أطيافه بكل اجملتمع على

 الكاملة احلرية ضمانات مع اديةواالقتص السياسية حبقوقهم املطالبةو متييز دون الناس قضايا تبين يف صدقيتها سر

 استكمال حالة يف لتتحول الشعب طموحات بتحقيق الكفيلة ائلالوس كل متخذة ، تمعاجمل حاجات عن التعبري يف

 إصالحية قنوات تشكيل يف سهمي بدوره وهذا ، الرمسية اجلهات ىلإ يرفع هلم صوت إىل والتنظيمية الفكرية بنيتها

 حاجات تقصي مؤونة ستكفيها دنيةامل اجلمعيات هذه ، غاياتها تحقيقل املتطلبات من بالكثري الدولة كاهل تثقل ال

 الرياح مهب يف صوته ذهب يالذ الفرد هذا ؛ أوىل بدرجة لفردا مصلحة يف تصب اليت خصوصًا ، اخلدمية الوطن

 . (22) ذاتها ىعل املنغلقة البريوقراطية األنظمة سلطة جراء

 عبد مللكا التقى عندما ذلك كان1926 عام وحتديدًا سنة 90 رابةق منذ املدني اجملتمع مؤسسات اململكة وعرفت

 بيعةط عن تصوراته هلم ليضع1926 عام البالد إلدارة ينبغي الذي الشكل يف للتشاور احلرام البلد بعلماء العزيز

 كل وينتخب التجار من وخنبة األعيان من وخنبة العلماء من خنبة جيتمع أن منهم طلب ذاك يوم،  املقبلة املرحلة

 بأنفسهم خيتلون ، األمور مزما بتسلم هؤالء ليقوم ميضونها قأورا مبوجب وذلك ، به يرضون معينًا عددًا صنف

 واإلدراك الوعي هذا ، السلطانو الناس بني الواسطة وليكونوا ، دوالعبا البالد مصاحل فيها يقررون معينة أوقات

 كالمه ختم وقد ، داهام الرؤى تبلغ مل وقت يف اآللياتو التصورات هلا ويضع األمور يستبطن حمنك لسياسي

 يف جيتمع حقيقيًا شكاًل أريد إمنا ، وهمية أشكااًل النتخابه أدعوكم لذيا اجمللس هذا من أريد فال أنا أما ":  قائاًل

 ريدأ ، حقائق أريد إمنا ، أوهامًا دأري ال ":  اهلل رمحه قال ثم،  " احلقيقة حتري يف جهدهم يعملون حقيقيني رجال

 ، مبشورتهم وعملت جلسة يف همإلي رجعت األمور من أمر علّي أشكلو املنتخبون أولئك اجتمع افإذ ، يعملون رجااًل

 يف هم الذين من – ألحد وليس حةاملصل فيه جيدون مبا يعملوا أن نهمم وأريد ، عليهم واملسؤولية ساملة ذميت وتكون

 منها تعاني اليت املشكالت لك لتجاوزنا هالتوج ذاك استمرارية قتحتق ولو ، " غريهم على وال عليهم سلطة – طريف

 . (26) اليوم املستحدثة املدني اجملتمع مؤسسات

 لصناعا اصطف يوم ذاك كان ،1921 عام والصنائع احلرف نقاباتب املدني اجملتمع مؤسسات فعاليات دشنت وآنذاك

 واالحتادات واجلمعيات تالنقابا هذه بعدها تتابعت لعزيزا عبد امللك جاللة جلوس بعيد مهنئني واحلرفيون

 وقريبًا 1955 عام الدمام إىل 1951 عام مكة يف البلديات جمالس أعضاء انتخابات فمن ، واعية سياقات يف منتظمة

                                                 

 2012يناير  24الوطن ريدة الوطن السعودية ج ،مقال  ،شاكر النابلسي  ،( خصوصية اجملتمع السعودي  22)

 .  بتصرف ،  2012مايو  24 ،جريدة احلياة اللندنية ، مقال  ،ختلف أم اختالف؟ حممد املزيين  ( اجملتمع املدني السعودي ...22)

 . بتصرف ،املصدر السابق ( 26)
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 جملس دورات أوىل به فتتحتا الذي الكريم امللكي اخلطاب يضًاأ ذلك يف وازعهم وكان ، والقطيف الظهران منه

 إىل االنتخابات هذه محى قلتوانت ، اململكة مدن من مدينة كل يف إشاعتها ةضرور املتضمنة الرياض يف الوزراء

 اهلل بيت حجيج وخدمة احلج لإعما إىل وماليًا اقتصاديًا اتهاذ متثل جهة بوصفها أفلحت اليت التجارية الغرف

 متأخرة إال النور تر مل اليت للصحافيني نقابة إنشاء إىل الدعوة ماأ ،  والداللني السماسرة إىل ومنها ، والطوافة

 العمال نقابة هامن ، الحقًا االحتاداتو النقابات من العديد وتشكلت ،1959 عام اهلل رمحه اجلاسر محد الشيخ فدشنها

 للمرة الرياض يف البلدي اجمللس أعضاء وانتخاب الرياضية اناللج وانتخابات سعود امللك جامعة طالب ورابطة

  .(25)بالتطلع حونةمش بلغة كتب منها صادر بيان يف الرياض مدينة إمارة له دعت اليت ذاك ،1946 عام األوىل

 

 مؤسسات توطني الرئيسة كاتهرحم أحد ثقافيًا صراعًا اعتباره ميكن ما حاليًا اململكة تشهد الفكرية الناحية من

 ومستند ، ومؤيد معارض بني ام ، الشورى جملس داخل تىح امتد راعص وهو ، الغربي للنموذج وفقًا املدني اجملتمع

 اجملتمع مجعيات" نظام ودةمس مناقشة خالل معاصرة، بآليات ذاألخ ضرورة على  متكئ وبني تقليدية ثقافة على

 لتلك املدني الفضاء يف لتدخلا احلكومية للجهات يكفل مبا اغتهاصي ومتت ، حكومية جهات أعدتها اليت"  املدني

 .  املبادرةو احلركة وحرية الشفافية ممارسة يف وحقها استقالليتها شروط واستالبهايات اجلمع

 مضت عقود ثالثة من بيقر ام منذ السعودي اجملتمع يشهده ًانطاق أوسع فكري صراع مناخ من جزء اجلدل وهذا

 من اجملتمع قيم على ظةافاحمل ضرورة يرى حمافظ تيار:  ئتانف تتنازعه الفرتة تلك مدى على اجملتمع كان إذ

 رؤيته وفرضالدينية  واملبادئ للقيم وتصوره تفسريه خالل من قًاانطال واخلصوصية اهلوية على واحملافظة التغيري

  : بقوله التيار هلذا املنظرين دأح عنه عّبر ما وهو ، معها خيتلف ما كل ورفض

 من اجملتمع عموم اكتسبها اليت عقيدته من هي كّ نُهوُتس السعودي عاجملتم عموم ُتحرّ ك اليت األيديولوجيا إن "

 وبالوسائل ، والدعاة العلماء نم العامة الدعوة برامج خالل ومن ، دةواملوحّ  املوحَّدة العامة التعليم مناهج خالل

 يريتغ أو توجيهه يصعب افظًاحم جمتمعًا ُيعدُّ السعودي جملتمعا فإن ذلك وألجل ، واملعاصرة القدمية الدعوية

 ثقة موضع اإلسالم بتشريعاتو العلماء خالل من فالتغيري فتاواهمو والعلماء الدين خالل من إال الثقافية قناعاته

 . (24) " واطمئنان

 ووسائل آليات عرب قطف االجتماعية القضايا بعض يف هودهاج جل وركزت التحديث، إىل تسعى األخرى الفئة

 ويف حدته، تفاوت رغم لفئتني،ا بني والتصادم الفكري التصارع انك املرحلة هذه وطيلة انتهجتها، وثقافية إعالمية

 باملرأة املتعلقة تلك صوصًاخ القضايا، من الكثري حول ارزةب مسة خيارته، حتديد يف للمجتمع واضح تغييب ظل

 وحتويلها اوغريهم سائيةالن والرياضة كاالختالط هلامشية،ا القضايا بعض من املعارك افتعال فكان وحنوها،

 نم املعارك افتعال واستمرار رحلةامل تلك طيلة اجملتمع تغييب إىل دتأ اليت األسباب أبرز من ولعل! مصريية ملعارك

 اجملتمع مؤسسات عمل غياب يف مثلاملت املؤسسي العمل إىل افتقاره وه متكررة وبسيناريوات متقاربة بصورة آلخر وقت

                                                 

 . بتصرف ،  2012مايو  24 ،ة جريدة احلياة اللندني ،مقال ، زيين حممد امل ؟ ختلف أم اختالف ( اجملتمع املدني السعودي ...25)

 . 2012 – 9 – 11 ،احلياة اللندنية  ،مقال  ،... والصراعات الفكرية! حسن بن سامل  ( اجملتمع السعودي24)
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 اجملتمع إدارة يف ومشاركته ملواطنا إسهام يف كبريًا دورًا تلعب اليت ، عنها لدفاعوا حبقوقه بتبصريه املعنية املدني

 واالسرتاتيجية لبحثيةا الدراسات مراكز غياب وكذلك ، اتاملؤسس تلك خالل من والتنموي احلضاري وتطويره

 بناء على القادر ليمالتع فوضع ، وواضحة ملموسة نتائج إىل ولللوص احمللية الظواهر بدرس واملعنية املستقلة

 اجلدل ذلك مثل استمرار يف حانواض وأثر دور هلا كان اليت ألسبابا من وغريها ، الفاعل اإلنسان وصناعة اجملتمع

 . (21) واستغالله والصراع

 املتغريات ظل يف فاجملتمع ، نفسها باألهمية اجملتمع لدى ظىحت تعد مل املعارك تلك أن احلادث الطارئ لكن

 من ناتج وذلك،  عنه بالنيابة وتفكر وأولوياته خياراته عليه فرضت فئة من متلٍق جمرد يعد مل حوله نم الكثرية

 حسم يف ورغبته وحاجاته باتهملتطل والتفاته ، الرئيسة قضاياهل اجملتمعي الوعي يف مالحظ تدرجيي وحتسن تطور

 احلسم بفضل واقعًا أصبح األفعالو األمور من فوضًامر كان مما فكثري ، لديه األفق دائرة يف واتساع ورغباته خياراته

 بل ، تسليم وبكل وفئاته وياتهمست باختالف ينساق الذي اجملتمع اكذ هو يعد مل ، له الشعيب واالختيار واإلقرار

، لالتفاؤ إىل تدعو بصورة حبقوقه ويطالب يدفع من هو وبات ، تطلباتهمب والتأمل النظر يف وتأهياًل قدرة أكثر أصبح

 من املفسدين وإبعاد ، ليهع بالقضاء ويطالب ، الفساد مكافحة لأج من يتحرك حينما املثال سبيل على فاجملتمع

 ركاحمل يكن مل ، مكان من أكثر يف تكراره شهدنا ما وهو وللحياة، لعيشل السبل أفضل وتهيئة وتوفري املواقع، من عدد

 اهتمام حمط مواطن كل ياةح متس اليت القضايا هذه مثل تلك كنت مل ورمبا ، هناك أو هنا من رأي له والدافع

 . (21) اجلدلية اياالقض بتلك املنشغلني أولئك من كثري من وتركيز

 

 القدمية للدولة ليس بينما ، شعبال سلطة إىل يستند قانون دولة نهابأ القدمية الدولة عن احلديثة الدولة تتميز

 إىل االستعمار من حتررت اليت لثالث العامل دول معظم ضطرتا وقد ، احلاكم شخصية سوى قانونية مرجعية من

 قيام:  أوهلا ، أساسية ورقص ومواطن خروقات بثالثة حفلت ريالدسات تلك معظم أن إال ، وطنية دساتري صياغة

 وخنبه الشعب إشراك وند احلاكمة الطبقة مصلحة خيدم مبا وتكييفها الدساتري تلك بصياغة احلاكمة األنظمة

 إضفاء استهدفت شكلية " دساتري " كونها من فينطلق انيهاث أما ، الصياغة تلك إجناز يف وممثليه املختصة

 . (29) الشعبية التفويض ةمشروعي عن مبعزل ، األنظمة تلك على املشروعية

 الدساتري مقومات نهع وغابت ، الشمولية الدول يف ئمةالقا الدساتري حاكى الدساتري تلك بعض أن كما

 نيب واملساواة والعدالة احلرية دئمبا وتطبيق ، اإلنسان وحقوق ، نةاملواط حقوق كفالة:  على القائمةالدميقراطية 

 على واشتملت ، القضاء اللاستق ذلك وضمن الثالث السلطات نيب الفصل مبدأ إىل افتقرت كما،  كافة املواطنني

 ، الدولة فضاء عن املستقلة ملدنيا اجملتمع مجعيات وقيام والتنظيم ، واإلبداع والتفكري التعبري ريةح من حيد ما

                                                 

 .2012 – 9 – 11 ،احلياة اللندنية ، مقال  ،... والصراعات الفكرية!  حسن بن سامل  ( اجملتمع السعودي21)

  . بتصرف يسري ،املصدر السابق ( 21)

راجع  ،بتصرف  ، 2001/ 2/ 25 ،ياسية مركز القـــدس للدراسات الس ،فوزية العيوني  ، " الغياب واملعيقات السعودية ( مجعيات اجملتمع املدني يف "29)

 http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=121&local_details=2&id1=641&menu_id=1&program_id=10&cat_id=2الرابط: 
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 بقوله البنية هذه القربي ارعم الدكتور ويلخ  ، للسلطة لسلميا التداول حق هو رئيس دميقراطي مبدأ من وخلت

 دولةال إىل منها القوة دولة إىل قربأ زالت ما فهي ، التارخيي الفوات نم يصغر أو يكرب بقدر تعاني " العربية الدول إن

 إىل منها األشخاص دولة إىل أقرب وهي،  املؤسسات دولة إىل منها واحدال واحلزب القبيلة دولة إىل وأقرب ، الشرعية

 ءالوال ةدول إىل قربأ العربية دولال أن جند والقضائي اإلداري لصعيدا على حتى آخرا وليس وأخريًا،  الدستور دولة

 . (20) " القانونية املوضوعية دولة إىل منهاصي الشخ

 الئحة أعلنتوقد  ، صالحواإل بالتحديث مطالبات دائمًا ناكه كانت اململكة تشهده الذي التحول سياق ويف

 متت وقد،  بالدال يف شاملة جذرية صالحاتإ بإجراء السياسية القيادة تطالب 2006 مارس 14 يف إصالحية مطالب

 يف تنظيماتو قرارات بعض صدرت كما،  2005 عام يف احلكم هتولي بعد اهلل عبد امللك عنهم وأفرج اكمتهمحم

 إليه ترنو كانت ما تليب وال وقعمت مما أقل الكثريين رأي يف تزال ما واالقتصادية والصحفية اإلعالمية اجملاالت

 نظام " : مسيت"  املدني تمعاجمل مجعيات لنظام " ةعاجل مدونة دادإع مت اإلطار هذا ويف،  اإلصالحية املطالبات

 بانتهاكات حفلت قد لشورىا جملس يف مناقشتها متت اليت ملسودةا تلك أن غري ،"  األهلية واملؤسسات اهليئات

  اجلمعيات تلك واستهدافات مالأع يف احلكومية اجلهات لتدخل رعنتش  ،"  املدني اجملتمع مجعيات " لعمل أساسية

 . (21) احلكومية اجلهات قبل نم عنها بديل وتعيني إداراتها جمالس عزل ىحت بل

 العامل دول قائمة رأس على - أخرى دولة عشرة ثالثة ضمن - ةاململك"  حدود بال مراسلون " منظمة وضعت وقد

 انرتنت عمواق على احلجبو الرقابة سياسة متارس زالت ما حيث ، اإلنرتنت على التعبري حرية على رقابة األشد

 ميثاق " من ابتداء ، الدولية املواثيقو املعاهدات من العديد على سعوديةال العربية اململكة وقعت وقد ، ودولية حملية

 نعم واتفاقية والعبودية الرق ريمحت واتفاقية املرأة ضد التمييز شكالأ على القضاء واتفاقية ، " املتحدة األمم هيئة

 يثاقامل " على توقع مل اآلن حتى نهاأ إال ، املعوقني وحقوق الطفل وقحق واتفاقية ، نيللمعتقل التعذيب أشكال كافة

 من عدد على اململكة وقعت ، خرىأ جهة ومن ، والسياسية واملدنية االقتصادية وملحقاته"   اإلنسان حلقوق العاملي

 معا يف العربية القمة عن الصادر اإلنسان حلقوق العربي امليثاق منهاو ، اإلنسان حبقوق اخلاصة اإلقليمية املواثيق

 عن الصادر"  للطفولة ربيالع اإلطار " على توقيعها وكذلك ، اإلسالم يف اإلنسان حلقوق القاهرة وإعالن ،2006

 عن اإلعالنب العاملية احلقوقية نظماتامل ملطالبات اململكة استجابت 2006 عام ويف،  2001 عام يف العربية اجلامعة

 للقطاعات ممثاًل اعتربتهاو إدارتها جملس أعضاء بتعيني قامتو ، " اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة " تشكيل

 هذا ويفزير ، و مبرتبة رئيسها وعينت ،"  اإلنسان حلقوق العليا اهليئة " م2004 يف احلكومة أنشأت كما األهلية،

 جيهتو مبهمات للقيام"  العام دعاءواال التحقيق ئةهي " مبسمى هلا بعةتا هيئة الداخلية وزارة أنشأتاحلقوقي  الصدد

 احلكومة اختذتها اليت تواإلجراءا اخلطوات هذه فاعلية دوديةحم ورغم ، املوقوفني مع التحقيق ومهام التهم

 ، سياسية بتهم واملعتقلني وفنياملوق قضايا مع التعاطي يف فافيةش أكثر مناخ خلق على ساعدت أنها إال السعودية

                                                 

 . املصدر السابق( 20)

بتصرف راجع  ، 2001/ 2/ 25،ية مركز القـــدس للدراسات السياس ،فوزية العيوني  ،( مجعيات اجملتمع املدني يف "السعودية" الغياب واملعيقات 21)

 http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=121&local_details=2&id1=641&menu_id=1&program_id=10&cat_id=2:  الرابط
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 املختلفة، اإلعالم وسائل ربع احلقوقية  القضايا مع لتعاطيلواحلقوقيني  والباحثني والصحفيني الكتاب وشجعت

 . (22) التحديد وجه على رأةامل وقضايا املواطنة وحقوق إلنسانا حقوق ثقافة لنشر األوىل اخلطوة بذلك ودّشنت

 

 بنيه رمسيًااف بضرورة اإلصالح وت: االعرت دي بني مرتكزيناملوقف الرمسي السعومن الناحية الرمسية يتأرجح 

الدكتور تركي بن حممد  ألمريويف كلمة لشئون الداخلية ، أداة للتدخل يف ال ويف الوقت نفسه رفض حتوله إىل

ى املستقبل جمموعة دراف أمام الدورة السابعة ملنتبن سعود الكبري وكيل وزارة اخلارجية للعالقات متعددة األط

اململكة سعت يف إن : قال  " الشرق األوسط الكبري ومشال أفريقيا "العاصمة القطرية الدوحة حتت عنوان بالثماني 

ن هلا دور إجيابي تمع وبناء مؤسسات اجملتمع املدني ليكوإطار رؤية شاملة وواضحة لتعزيز اإلصالحات واالرتقاء باجمل

ء ورجال دين جملتمع السعودي كافة من أكادمييني وأدباملكة حيث أسهمت أطياف ايف عملية اإلصالحات يف امل

ع من الداخل وتنسجم باعتبار أن األصل يف اإلصالحات أن تنب ، وإعالم وحقوقيني وغريهم بفعالية يف بلورة هذه الرؤية

بادئ الشورى والعدل واملساواة لى متمع السعودي وثقافته القائمة ع، وتتواءم مع هوية اجمل مع املبادئ اليت نؤمن بها

عاته مع االستفادة من  النهاية يف خدمة املواطن واستقراره وتطلتصب يفأن ، و وتليب احتياجات اجملتمع ومتطلباته

تعزيز آليات الشراكة على  ىاملنتدويعمل هذا  ، ع احلاجة لذلكومبا يتوافق م ، خربات وجتارب اجملتمعات األخرى

ر البناء املثمر الذي مؤسسات اجملتمع املدني مبا يؤطر ألسس احلواو ملنظمات الدولية واإلقليميةبني احلكومات وا

مة مع القيم الثقافية والتنمية االقتصادية واالجتماعية املنسج واإلصالحات من شأنه أن يعزز من مسار االستقرار

املؤسسات منها على سبيل   إنشاء العديد من هذه هذا اإلطار متيفقد أشار األمري إىل أنه و ، تمعاجملوالسياسية يف 

، ومركز احلوار  يني، وهيئة الصحفيني السعود قوق اإلنسان، واجلمعية الوطنية حل : هيئة حقوق اإلنسان املثال

والندوة ، سري الربنامج الوطين لألمان األ: ة مثل ، باإلضافة إىل تأسيس العديد من اجلمعيات اخلريي الوطين

ومجعية ، حباث اإلعاقة ومركز األمري سلمان أل، عاية األيتام واجلمعية اخلريية لر، للشباب اإلسالمي  العاملية

خصصة يف جماالت العديد من املؤسسات املتفضاًل عن ،  ومجعية النهضة النسائية اخلريية، األطفال املعوقني 

ب والتأهيل اآللي واإلدارة ومراكز التدريحلاسب اإلعالم واالتصال والعلوم السياسية واالقتصاد واهلندسة وا

طوير القطاع ن دور كبري وجهود ملموسة يف تنمية وتباإلضافة ملا تقوم به الغرف التجارية والصناعية وجمالسها م

 . (22) اخلاص

مع اقتصاديني  ام مع األمري فيصل بن عبد اهلل الفيصلعويروي الدكتور عبد اهلل مرعي بن حمفوظ قصة حوار 

 نتاجكان  : " يقول مرعي ، فهوم اجملتمع املدني السعوديالعلمية واالجتماعية حول م درجاتهمني مبختلف وحمام

حسب االنتماء  ومتنورون ، بل مواطنون متمدنون سب التعريف الغربيح " ليرباليني" أننا لسنا  " اتفاق" حوارنا 

ك استندنا إىل قاعدة ، لذل يف السعودية تصاديةاالقو، نسعى إىل التطوير والتحديث لألطر االجتماعية  الوطين

ع احلضارات والثقافات ، بل هي موجودة يف مجي لثقافة الغربيةعلى ا حمصورةليست  " املدنية" تارخيية هي أن 

                                                 

 املصدر السابق.( 22)

 . 2011يناير  16 –جريدة املدينة السعودية  –تمع السعودي ( تركي بن حممد: مؤسسات اجملتمع املدني تعزز اإلصالحات واالرتقاء باجمل22)
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 اجملتمعأمجعنا على أن  " : يضيف مرعيو،  " قافة إىل أخرىالتسميات والدرجات اليت طبقت من ث مبختلف،  السابقة

، وتطبيق حقوق  ملذهبية والقبليةا االنتماءات، ونبذ  ماعي واملواطنةالعقد االجت لسعودي احلديث يسعى إىل )املدني ا

( احلديثة باحلضارة  ملدنيةا بداية الطرح أن الغرب يسعى إىل توثيق ) يف واتفقنا ، ( اإلنسان، والشفافية واحلوكمة

، اليت  عصورهم الوسطى يفويقفزون تارخييًا عن دور الكنيسة  ، القدمية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة اليونانية

كة التنوير السياسي واالجتماعي املعاصر حلر تارخيهمإال أننا نقدر  ، كانت هلا اليد العليا يف تسيري أمور حياتهم

ر يستطيعون أن امل أن البش، والذين استطاعوا أن يثبتوا للع يالديعشر امل السابعواالقتصادي اليت ظهرت يف القرن 

 . (26) " الجتماعياوعلميًا من خالل التنظيم  اجتماعيًاو من الكمال على األرض أخالقيًا ًاقدر يبلغوا

،  تجميل الشكلي، عرب إصالح حقيقي يتجاوز ال واءمةهناك من يرى ضرورة التخلي عن مسار امل: ويف املقابل 

بوادر و ، سات جمتمع مدنيميكن تسميتها مؤس ، وال " شكلية "ة كاملؤسسات األهلية يف اململووفقًا هلذه الرؤية فإن 

وأنصار هذه الرؤية ،  قلةأنها ليست مستحيث ،  ية جملتمع مدنيليست بنية حقيقاليت يشار إليها  اجملتمع املدني

ظمة األنف،  ي جمتمع، اليت تشكل األساس أل لطبقة املتوسطةغياب اعاني ات اخلليجية كلها تاجملتمعيرون أن 

اجملتمعات الليربالية و ، حيث التقسيم والفصل بني السلطات ، الدميوقراطية يتضح فيها معامل اجملتمع املدني

ذات  ةاصوخب،  نظمة الشمولية، بينما تعاني األ ض نسبة الفساد فيها، واخنفا والعلمانية تتسم بالشفافية واملساواة

ووجود حبل  غالل السلطةن است، م ليس يف اجلهد نصيب فيه دعتمد على مصدر اقتصادي واحاملاالقتصاد الريعي 

الذي يتضخم لقطاع اخلاص يف ا نفيذيني يف الدولة أمالكًا، واحتالل كبار الت سري بني القطاع اخلاص والعام

شاطها حبرية دون تدخل ارس ناليت مت صبحت مؤسسات اجملتمع املدنيأ : " بناء على ذلكو ، على حساب املال العام

معظم الدول الدميقراطية  " و " ة يف أرض الواقع السياسيعبارة عن األذرع املنفذة ملبدأ الدميقراطي كومي يذكرح

،  " بصفة أساسية ، من قبل مؤسسات اجملتمع املدني فيها ، احلديثة حتكم وتدير شؤونها املختلفة يف الواقع الفعلي

، مدعومًا بعملية  اء العامليف مجيع أحن هوقدرات هملدني ونطاقا والعقد املنصرم شهد توسعًا مذهاًل يف حجم اجملتمع

دد اجلمعيات املدنية املعرتف بها عوقد ارتفع  ، والتكامل االقتصادي ، العوملة واتساع نطاق نظم احلكم الدميقراطية

تنفيذ و االجتماعيةخلدمات أصبحت جهات مهمة لتقديم ا، وهي  2010عام  ألفًا 150إىل  1995عامليا من ستة آالف يف 

 .(25) حلكومياسيما يف املناطق اليت يضعف فيها الوجود ال ، كمكّمل للعمل احلكومي برامج التنمية األخرى

  

                                                 

 2001يناير  20 ،السعودية  جريدة االقتصادية ،مقال  ،د. عبد اهلل مرعي بن حمفوظ  ،( لسُت ليرباليًا غربيًا 26)

 .٢١٠٢سبتمرب  9 ،جريدة الشرق السعودية  ،"  كليةش .. " : مؤسسات اجملتمع املدني يف اململكة ( بن تنباك25)
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الذي يرأسه  " أجفند" ملتحدة االمنائية أقر برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االمم ا 2001يف مطلع العام 

روع ـويقوم بتنفيذ مش ، موسوعة عربية عن اجملتمع املدني ر أولسهام يف متويل صدوالعزيز اإل الل بن عبدمري طاأل

هذه  يوتأت" ،  أجفند "ية وهى إحدى املنظمات املتخصصة اليت أسسها هلالشبكة العربية للمنظمات األ " املوسوعة "

حتيط  اليتاهيم واملصطلحات املف يفت عن قصور وخلط كشف " لشبكةا" أعقاب دراسات ميدانية أجرتها  يفاملوسوعة 

وستكون املوسوعة  ، ئةما أدى اىل استخدامها بطرق خاط،  ية خاصةهلعامة واملنظمات األ املدنيبطبيعة اجملتمع 

 باإلطارين ارتبطت ات املتصلة باجملتمع املدني وتطبيقاتها اليتجيمع املفاهيم واملصطلح متكاماًل ارشاديًا دلياًل

 . (24) واإلقليميالعاملي 

وهو  هلا تتواىل ،ي ومؤسساته مل تزل فصوتمع املدنوهذا املشروع املوسوعي جاء ليواجه حالة من اجلدل حول اجمل

مكانه الطبيعي يف اجملتمع  " اجملتمع املدني "مصطلح ية مل يأخذ ومن الناحية النظرجدل حول االسم واملسمى معاً ، 

منها أن  ، ب عديدةيف غالبية اجملتمعات األخرى وذلك ألسبا ثالثة املاضية كما هو احلالالسعودي خالل العقود ال

ع خصوصية اجملتمع ال يتناسب مًا إياه عتربم " ملدنياجملتمع ا "البعض لديه حتفظ على استخدام مصطلح 

رة أخرى بإنصاف ومتعن ماب هذا الرأي حباجة إىل إعادة القراءة وأصح ، السعودي أو أنه يتعارض مع ثوابت الدين

ة النبوية وتأسيس اجملتمع اليت قام عليها اجملتمع املسلم منذ اهلجر أحد أهم األركان " اجملتمع املدني "ليدركوا أن 

 . (21) املنورةاملدني يف املدينة 

مات و، فهو تعبري عن مؤسسات تستهدف مق العامة اجملتمع املدني له مشروعية كربى يف املفاهيم اإلسالميةو

،  ملهنة وتقنني شروطها، وتعزز فكرة املشاركة يف هموم ا تعزز فكرة العمل العام وهو من التعاون على الرب والتقوى

، أي مبعنى تعزيز  مني للمؤسسةوسيلة حلفظ حقوق املنت يضًاأ، وهي  أي انها تعرب بشكل او بآخر عن بيت خربة

ة والتسامح وقبول ارة املؤسسة املدينية تتكرس شروط املشاركدإ، ويف  شروط العدالة ورفع الظلم وحفظ احلقوق

نتماء الوطين ، وهي تكريس لفكرة اال وواجبات ، وهي عمل عام يدعم شروط املواطنة حقوقًااألكثرية رأي 

جندة املصلحة وضمن أسة تعيد صياغة عقل الشارع وفق فمؤسسة اجملتمع املدني إذن مدر ، واالجتماعي الواسع

 . (21) خارجها من وتعمل من خالل نظم الدولة ال همسلماتوتمع شروط اجمل

ين جملس هالي تكووافق على طلب األ 1926حني دخل احلجاز  العزيز امللك عبدومن الناحية التارخيية فإن 

مع بني بتشكيل جملس جي صدر أمرًاأ 1925ويف عام  ، يتم تعيينهم عن طريق االنتخاب عضوًا 15هلي يتكون من أ

أول  ، وقد ترأس امللك عبدالعزيز صدر األمر امللكي بتشكيل اول جملس للشورى 1921، ويف عام  يني واالنتخابالتع

بوجود جنيين  -1922منذ عام جمتمع  وحتديدًا - ةاملعاينة التارخيية جملتمع اجلزيرة العربيتفيد و (29) جلساته

،  نشوء الدولة افظة على وجودها قرون عدة قبلظلت حم ، ملؤسسات ومنظمات وتنظيمات مستقلة أو شبه مستقلة

                                                 

 .2001يناير  9 ،صحيفة عكاظ السعودية  ،رير تق ،( أول موسوعة عربية لتصحيح مفاهيم اجملتمع املدني 24)

 .2001يوليو  4 ،جريدة الرياض السعودية  ،مقال  ،؟  د. حممد عودة العنزي  ني( هل يوجد لدينا مؤسسات جمتمع مد21)

 . صرفتب  2004يونيو  19 ،جريدة الرياض السعودية  ،قال م ،؟ عبد اهلل القفاري  ( ملاذا مؤسسات اجملتمع املدني21)

 .2001نوفمرب  22 ،ية عودصحيفة عكاظ الس، مقال ، جنيب اخلنيزي ( 2) ( الدولة املركزية واجملتمع املدني29)
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وميكن  " فهوم اجملتمع املدنيم " ، وهو ما يوازي دالليًا دةواستمرت يف الوجود إىل ما بعد نشوء الدولة املركزية املوح

 يةلتقليدا"  ، الطائفية العشائرية ، القبلية" مل التنظيمات اإلرثية ، الذي يش " اجملتمع األهلي " تسميته اصطالحًا

،  ، االستقواء مظلة للحماية، وذلك ك منذ الوالدة طبيعيًا ربيًاج حيث االنتساب إليها يكون يف الغالب انتسابًا

،  تماعية القاسيةلظروف واألوضاع احلياتية واالقتصادية واالج، ويف مواجهة ا إزاء اآلخر الدعم املادي والرمزي

 ، املطوفني ، الصاغة ثل التجار، أو مبهن م ، احلدادين الغواصني ، ادينالطوائف املرتبطة باحلرف مثل الصيوكذلك 

الدور اهلام  يضًاأسى وال نن،  هل احلسبةكذلك أو ، جيج، ومرافقي ومحاة قوافل احل ، ناقلي البضائع السقاة

  . (60) الكثريةبأشكاله وقف ، والاألهلي والوقف على صعيد اجملتمع  للمسجد

ل وتوازن يف ظل غياب مبا ميثل من استقال ع املدني املأمولن جذور اجملتمبأتطيع القول نس من هذه الزاويةو

ويف كل  ، البناء عليها، وميكن االتكاء و واقعنا االجتماعيموجودة وحاضرة يف تراثنا و لدولة وحتى بعد قيامهاا

 المتدادات الرأسية الرتاتبيةات اوذ اصية االقتصاديات الطبيعية، خ احلاالت نستطيع القول بأن اجملتمع األهلي

يث نلحظ وجود املكانة ، ح التقليدية " ة والطائفةالعشريالقبيلة و" رثية سواء اليت تشمل التعاضديات اإل

ينسحب  نفسهواألمر  ، جهة أخرى فراد العادين من، واأل وعلماء الدين عياناالجتماعية املميزة للشيوخ والوجهاء واأل

 . (61) احلرفولى أصحاب املهن من الصنائع ، ع قلأن مبستوى إو

م الدراسات حل واقع من خالل واحدة من أه اخلليجيلتعاون على املشهد يف دول جملس ا –ابتداًء  –وإذا أطللنا 

 يف والبحوث املصادر مجيع لىع احلصول بصعوبة إقرارًا وجدنا (62) اخلليجياجملتمع املدني يف دول جملس التعاون 

م دول اجمللس ما زالت " يف معظ اجملتمع املدني سات "لك للعديد من األسباب يف مقدمتها أن مؤسول اجمللس وذد

لكبري يف دول جلمعيات اخلريية رغم كثرتها وتأثريها اوقد استبعد واضعو هذه الدراسة ا فة قليلة العدد ،ضعي

 . (62) األخرىدني ت اجملتمع املاجمللس بسبب ابتعادها عن األهداف املتعارف عليها يف مؤسسا

ات القرن لس التعاون اخلليجي بشكل ملحوظ مع سبعينجمورغم منو اجملتمع املدني األهلي وتطوره يف دول 

، مرتافقة مع  لثةعي هلذه املؤسسات جاءت مع األلفية الثاإال أن التحول النوعي على املستويني الكمي والنو املاضي

اخلاص،  –األهلي  –مي الشراكة بني األطراف الثالثة: احلكو فهوممداول التحوالت حنو الدميوقراطية واالنفتاح وت

واستحقاقاتها  صعدة املختلفة اندماجًا يف العوملةوقد شكل العمل اخلليجي الرمسي يف توجهاته وسياساته على األ

لذي دفع دول املنطقة األمر ا فيما يتعلق باالقتصاد " لكل شيء اعيةالدولة الر ، وختلياً عن مفهوم " كدول ومؤسسات

 . (66) جملتمعيةاحنو إشراك مؤسسات اجملتمع املدني يف املسؤولية 

                                                 

 .2001نوفمرب  20 ،جريدة عكاظ السعودية ، مقال  ،زي جنيب اخلني ،( التمايز ما بني اجملتمعني األهلي واملدني 60)

 .2001نوفمرب  20 ،جريدة عكاظ السعودية  ،مقال  ،زي جنيب اخلني ،( التمايز ما بني اجملتمعني األهلي واملدني 61)

املركز  ،، حممود حافظ   جناحي، عبد اهلل عبد النيب العكري ،ن اخلليجي وضوعة حول اجملتمع املدني يف دول جملس التعاو( حالة األدبيات امل62)

 .2ص  ،مملكة البحرين  ،الوطين للدراسات 

 . 2ص  املصدر السابق( 62)

 .2 – 2ص املصدر السابق ( 66)
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وثيقة  : " ، ومنها الدولية احلقوقية والعمالية كما أن مصادقة دول اجمللس على عدد من االتفاقيات والعهود

ملساواة تعليم ومتكني النساء وتعزيز ال" املتمثلة يف مكافحة الفقر وتطوير ا إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة

ملسئوليات جبانب ه ارورة إشراك اجملتمع املدني األهلي يف هذ، ترتب عليها ض وتطوير اخلدمات الصحية والشراكة

ملشاركة األهلية لتنموي بدأ مع مطلع األلفية يؤكد قيمة الذا فإن اخلطاب الرمسي اخلليجي ا اجلهود احلكومية ،

واجهة حتديات التنمية ور اجلمعيات األهلية واعتبارها شريكًا يف م، ومن ثم تفعيل د ئولية اجملتمعيةوخباصة يف املس

 . (65) حكوماتهامع 

 ول جملس التعاون منوذجًااحتاد للصحافة يف دفإن إنشاء  -ملكة وزير الثقافة واإلعالم بامل -وحبسب إياد بن أمني 

اته على امتداد دول اله وتتوسع مناذج التعبري عنه وتتشابك منظمد أوصأن تتمدمتمنيًا  ، حلراك اجملتمع املدني

معات املعاصرة ـاجملتف ، هاـنـغ التعاون السياسي واالقتصادي بيملا هو قائم وجيري بناؤه من صي لس ليكون رديفًااجمل

دني وأي ضعف يف واحدة ملمنظمات اجملتمع او والقطاع االقتصادي ، املؤسسات السياسية : تسري على ثالثة أقدام "

 . (64) " متباطئةمنهن جيعل املسرية اجملتمعية عرجاء 

املؤمتر يف ختام  فمثاًل ، تعزيز مؤسسات اجملتمع املدني ويتخذ اجملتمع األكادميي يف اخلليج موقفًا داعمًا ألهمية

 "حتت عنوان بالدوحة  2010مرب يف نوفعقد املنوم الذي السنوي الثالث لقسم العلوم االجتماعية بكلية اآلداب والعل

يات تشدد على تفعيل منظمات صدرت توص " حلاضـر وفــرص املستقـبلحتديات ا : اجملتمع املدني يف البـالد العربية

 . (61) املدني

ختلفت مسميات وإن ا –جملس التعاون اخلليجي  وتبني الدراسات واألدبيات والتشريعات املعمول بها يف دول

وعي وال تستند ني الدولة واألسرة وتستند على أساس تطأن هذه املنظمات مؤسسات وسيطة تقع ب – اجملتمع املدني

ونية حتكم عملها وتهدف وأن هذه املؤسسات تتوافق حول قواعد قان،  ائليةإىل روابط عشائرية أو قبيلة أو عصبيات ع

ىل الدميوقراطية ت واملؤسسات تستند إوهذه اجلمعيا،  ادها وإىل حتقيق املصلحة العامةإىل حتقيق مصاحل أفر

كن القول بأن اجلمعيات األهلية ومي شريعات املعمول بها يف دوهلا ،والتالداخلية فيما بني أعضائها وفق القوانني 

ليج ويشمل املفهوم يف دول اخل،  تتوزع أنشطتها يف أهداف متعددة آالف 10والنفعية يف دول اجمللس تبلغ ما يقارب 

واملهندسني واألطباء  الروابط املهنية والعلمية مثل احملامنياملؤسسات األهلية اخلريية وذات النفع العام واجلمعيات و

حتادات والنقابات ويشمل املفهوم كذلك اال ات األعمال ،ك روابط رجال وسيد، وكذل واملعلمني واألكادمييني

أما أعضاؤها الفنية ، ضية واألدبية والثقافية وة والرياعيالعمالية والتعاونية واملنظمات احلقوقية واألندية االجتما

 . (61) عضوفيقدرون بنحو مليون 

                                                 

املركز  ، جناحي، حممود حافظ عبد النيب العكري، عبد اهلل ،لس التعاون اخلليجي ( حالة األدبيات املوضوعة حول اجملتمع املدني يف دول جم65)

 .2ص  ،مملكة البحرين  ،الوطين للدراسات 

 .2004مايو  15 ،صحيفة عكاظ السعودية  ،قرير: حزام العتييب ت ،( إنشاء احتاد للصحافة منوذج حلراك اجملتمع املدني 64)

 .2010نوفمرب  2 ،ية القطرية جريدة الرا،: هناء صاحل الرتك  تقرير ،ي الب بتفعيل منظمات اجملتمع املدن( مؤمتر العلوم االجتماعية يط61)

املركز  ،، حممود حافظ  حي، عبد اهلل جنا عبد النيب العكري، يجي ( حالة األدبيات املوضوعة حول اجملتمع املدني يف دول جملس التعاون اخلل61)

 . باختصار وتصرف ، 5ص  ،بحرين مملكة ال ،الوطين للدراسات 
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اصة االلتزام بأحكام ، وخب الدعوي للدين اإلسالمي وتشرتك اجلمعيات األهلية بوجه عام يف غلبة التوجه اخلريي

يقوم هذا التوجه اخلريي على و ،لزكاة وتوزيعها على املستحقني ع االشريعة والتكافل اإلسالمي وأحد ركائزه مج

 والتوجه  املاحنني واملتلقني ،ة مباشرة بنيما يؤدي إىل قيام عالق ، ثقافة التطوع القائمة على ثقافة العطاء املادي

،  تهاليجي بدأ يطبع عملها وجماالت نشاطاالتنموي لدى بعض اجلمعيات األهلية يف دول جملس التعاون اخل

ت منتشرة يف كما أن اجلمعيات احلقوقية أصبح" ستهدفةم ليم وتدريب فئات بعينها "وخباصة االهتمام بالتع

 . (69) اجمللسمجيع دول 

ليت تنظم الل أن احلكومة هي مصدر التشريعات اوتتحدد العالقة بني اجلمعيات والدولة يف دول اجمللس من خ

،  ى صعيد التمويلدة لدى بعض اجلمعيات علمل تكن الوحي ، وهي أيضًا املصادر الرئيسة إن قواعد العمل األهلي

ال الرعاية طها يف جمتنفيذ مشروعاتها وخطكذلك تدخل الدولة يف عالقة خاصة مع بعض املنظمات األهلية ل

  . (50) جلمعياتات اإلدارية اليت تشرف وتراقب عمل هذه وأخريًا فإن احلكومات تقوم بتحديد اجلهااالجتماعية ، 

معيات جلادات لبعض ا" غري اآلونة األخرية شهدت تشكيل احت كاتشب ع املدني ال تضمها "ومعظم مؤسسات اجملتم

فضاُل عن ملتقيات دورية  ، اد مجعيات االقتصاديني اخلليجيني، واحت ، مثل احتاد الصحافة اخلليجية املهنية

   . (51) العماليةات لنقابوكذلك أنشئت احتادات ل ، جلمعيات االجتماعيني اخلليجيني ومنتدى التنمية اخلليجي

 

لك عبد العزيز عندما وضع نواته األوىل املؤسس امل تعود جذور اجملتمع املدني السعودي إىل مطلع القرن املاضي

أشار وقد  ، ع املدني السعوديميكون املؤسس بذلك التفكري رائد اجملت، ول لتوطني البادية " اهلجر "من خالل إنشاء 

املدنية يف عهد  التأسيس للمؤسسات " :  دراستهأستاذ األدب احلديث يف جامعة القصيم الدكتور حسن اهلوميل يف

لدولة على يد املؤسس اجملتمع املدني كانت من خالل إنشاء مؤسسات ا ريادة "، إىل أن  " امللك سعود بن عبد العزيز

مللك سعود بن عبد التأسيس املدني على يد مؤسس اجملتمع املدني او –اه طيب اهلل ثر –للكيان امللك عبد العزيز 

 . (52) " بعدهأت على أيدي إخوانه من وأما مرحلة االنطالق فبد –طيب اهلل ثراه  –العزيز 

يارات يف اململكة وصدر األمر أول نقابة للسمنظمات املدني إنشاء  إنشاءوقد كان من املبادرات املبكرة يف جمال 

 " :ووظائفها وواجباتهاا هالباب األول من نظام تأسيس جاء يفو ، " نقابة السيارات ومسيت " 1212رجب  2يف شائها بإن

 .(52)" السياراتنقابة  :رتيب وتنظيم نقل احلجاج وتسمى ت تؤسس يف اململكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها

                                                 

املركز  –ود حافظ عبد النيب العكري، عبد اهلل جناحي، حمم –يجي ( حالة األدبيات املوضوعة حول اجملتمع املدني يف دول جملس التعاون اخلل69)

 .5ص  –مملكة البحرين  –الوطين للدراسات 

 .1ص  املصدر السابق( 50)

 . 9ص  املصدر السابق( 51)

 .2012أغسطس  1 ،ية جريدة االقتصادية السعود ،مقال  ،اصر اجلديد د. حممد بن ن ،الشريك األجنيب يف جمتمعنا املدني ( تنمية 52)

 . 2012ديسمرب  22 ،جريدة الوطن السعودية  ،مقال  ،هلل صادق دحالن عبد ا ،نظام مؤسسات اجملتمع املدني والنقابات املهنية  (52)
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 على األمر يقتصر يثح ، اململكة يف املدني تمعاجمل نظماتمل تام شبه غياب يالحظ (56) الدراسةوحتى صدور هذه 

وجد سوى مجعية ، بينما ال ت " بر ( مجعيات "510وجد يف اململكة )ت، وعلى سبيل املثال  واإلغاثية األهلية اجلمعيات

كة ــلـأصدرت املموقد  ، انــهم اإلسكــالتــات الرب مشكـــيد من مجعيظم من يستفــ، يف الوقت الذي مع واحدة لإلسكان

ومؤخرًا بدأت اململكة االهتمام  ، شكيل الصندوق اخلريي ملعاجلة الفقر" ومت ت حة الفقرفاالسرتاتيجية الوطنية ملكا "

 –، جرى  معيات األهليةوقبل إقرار القانون املنظم لعمل اجل،  دني وباألخ  يف األلفية الثالثةمبؤسسات اجملتمع امل

 : ليةلرتخي  للمنظمات األهلية التاا –مبوجب مراسي ملكية 

 . الطائف والدمام وغريهااجلمعيات الثقافية يف املدن الرئيسة مثل الرياض وجدة و -
 . اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان -
 . جية بنت خويلدمجعيات دعم املرأة مثل مجعيات سيدات األعمال ومركز خد -
 . (55) االجتماعيةمجعيات الرعاية  -

إىل جانب النظام  إذ مثل،  العزيز هد بن عبديف عهد امللك الراحل فإعادة جملس الشورى  1992العام  وقد شهد

 عضوًا 60وقد مت تشكيله من  ، تارخيية مهمة اتخطو ، لفرتة نفسهان يف اياألساسي للحكم ونظام املقاطعات الصادر

لرقابة جة إىل بعض الصالحيات كالتشريع واا، وإن كان ما زال حب يف الوقت احلالي عضوًا 150ثم ارتفع إىل 

 . (54) واحملاسبةواملساءلة 

ليت حتققت يف ال تزال متواضعة أو يف بداياتها ا ال ميكن أن نقلل من أهمية ومغزى بعض املنجزات وإن كانتو

 2002 فيني السعوديني، مثل هيئة الصح ملهنية واحلقوقية، كتأسيس بعض اجلمعيات ا السنوات القليلة املاضية

 يزيد عددهم للعمال يف املنشآت اليت 2006، والسماح يف عام  2006واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف السعودية 

 . (51) يهاف، تشكيل جلان عمالية  فيها على املائة عامل

ة يمعيات واملؤسسات األهلأقر جملس الشورى السعودي مشروع نظام اجل 2001 -12 -21يف جلسته العادية ويف 

مناقشة مواد النظام  كان اجمللس قد انتهى من،  راف عليهاشالذي يقنن اللوائح ويتضمن تأسيس هيئة وطنية لإل

محد بن عبد العزيز األمني العام املساعد للمجلس أحسب و ، الل أعمال جلسته الثامنة اخلمسنيوالتصويت عليها خ

ة اخلاصة قب استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر اللجنالشورى صوت باملوافقة على مشروع النظام ع اليحيى أن "

ديها رغبة أكيدة يف مجع إىل أن اللجنة املعنية كان ل ًامشري ،" بشأن ما أثري من مرئيات ومداخالت ألعضاء اجمللس

لذي يعد من أهم واالستفادة منها يف صياغة النظام ا هاكرب من املرئيات وامللحوظات اليت ُتطرح لتتم دراستأقدر 

 . (51) الشورىاألنظمة اليت ناقشها جملس 

                                                 

املركز  –حي، حممود حافظ عبد النيب العكري، عبد اهلل جنا –اون اخلليجي حول اجملتمع املدني يف دول جملس التعحالة األدبيات املوضوعة  (56)

 . مملكة البحرين –الوطين للدراسات 

 .12ص  املصدر السابق( 55)

 .2012تمرب سب 22 – جريدة عكاظ السعودية –مقال  –جنيب اخلنيزي  –( 2 – 2واقع وتطلعات ) اجملتمع املدني ..  (54)

 .2012سبتمرب  22 – جريدة عكاظ السعودية –مقال  –جنيب اخلنيزي  –( 2 – 2(اجملتمع املدني .. واقع وتطلعات )51)

موقع قناة العربية على االنرتنت  –( الشورى السعودي يقر نظام مؤسسات اجملتمع املدني واجلمعيات األهلية 51)

(http://www.alarabiya.net )– 29  2012مايو. 
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اد بلغت شكل مفصل لكل ما تضمنه من فصول ومووجاءت مناقشة اجمللس لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية ب

نشاء اهليئة الوطنية ، إضافة إىل إ فات والتصنيفاتمادة جاءت مقسمة على سبعة فصول تناولت األهداف والتعري 51

 أفرد فصاًلالنظام  ، ت األهليةيا، وإنشاء اجلمع يمها اإلداريألهلية وما يتعلق مبهامها وتنظللجمعيات واملؤسسات ا

ي جلمعيات اليت تطابق الشروط حبيث تعطلكل ما يتعلق مبنح صفة النفع العام إلضفاء هذه الصفة على ا

ة أحكام عامة تتعلق حبل رم النظام موادَا أساسية تتمثل يف صووض ، ا على الصفة عددًا من االمتيازاتحبصوهل

كما ُخص   ، مستنداتها والضوابط احملددة لذلكاملؤسسة ودجمها واالستئناف أمام القضاء والتصرف بأمواهلا و

النشاط املتشابه  وجييز للجمعيات واملؤسسات األهلية ذات ، فصل يتناول االحتادات النوعية للجمعيات واملؤسسات

وختضع تلك االحتادات  ، تنظيم العمل األهلي ورفع كفاءاتهاد آلية أهلية لتأسيس احتاد فيما بينها بهدف إجي

 . (59) وأحكامههلذا النظام 

اليت ختدم  لتطوعيةلربوز عديد من األنشطة ا يفتح البابس صدور نظام مؤسسات اجملتمع املدنيومثة من يرى أن 

سسات عدة يف اجملتمع يسمح بدخول مؤإذ ،  لواسعري وااجملتمع يف شتى اجملاالت اليت ستنضوي حتت هذا املسمى الكب

دات واجلمعيات يات األمومة والطفولة واالحتاومجع كاملؤسسات اخلريية والتطوعية واحلقوقية واملهنية والعلمية

 واحتادات العمال إلنسانومجعيات حقوق ا اعات الرفق باحليوانومج والرياضية ومجعيات رجال األعمال احلقوقية

من املهتمني  وكثري من املؤسسات اليت جند هلا عددًا ستشارات العائلية ومكافحة االجتار يف البشرومؤسسات اال

الحيات معنوية تؤهلها الل الدور الرقابي واخلدمي مبا متتلكه من صمن خ باجملتمع وقضاياه للتطوع وإفادة اآلخرين

و مبقدار استعداد أفراده اجملتمع املدني ينم كما هو معروف أن ، حيث للمساهمة واملشاركة يف السياسات العامة

لغربية اليت خطت عليه ديننا احلنيف قبل أن تعرفه الدول ا ، وهذا ما حثنا للعطاء دون مقابل خلدمة اجملتمع

 ها احمللي واإلقليميتمع املدني لديها حتى باتت ختدم جمتمعاجمل منظمات ومؤسسات " حوكمة "خطوات كبرية يف 

ا لإلشراف عليه وتشكيل هيئة علي نظامالوصدور  ، دم كل العامل بأهداف وأطر حمددةها وختلتتطور بعض من

 واكب اجملتمع احملليدني مبتكرة تستظهر مؤسسات جمتمع مو وتسهيل إنشائها وكمةاحلخطوة إجيابية يف طريق 

ها وإمكانياتها  بأهدافها وقيممتددًا كبريًا ديثة منها أم القدميةية سواء احلكما يتوقع أن حتقق املؤسسات السعود

 . (40) واطننياملليت ظلت تقدم خدماتها لعموم كدأب كثري من املؤسسات السعودية ا املادية والبشرية

،  " ية االجتماعية بالرياضجملس املسؤول األهلي يف اململكة " -يف جمال العمل املدني  الناجحةومن التجارب 

، لكنه يف الوقت نفسه  لحنو تكريس املسئولية االجتماعية لرأس املا وجه العامليفاملفهوم متسق متام االتساق مع الت

لمسؤولية االجتماعية األول لويف افتتاحه املعرض ،  رؤية واألولوياتتمع من حيث اليعمل وفقًا ملعايري نابعة من اجمل

ض إىل تأصيل ثقافة املسؤولية لريالس املسؤولية االجتماعية باالعزيز رئيس جم األمري فيصل بن سلمان بن عبددعا 

سؤولية إنسانية ودينية ووطنية هي ثقافة امل االجتماعية ووصفها بأنها ثقافة راقية تستمد جذورها من قيم

فاعل متميز مع توهو اعترب التجربة نتاج اص. االجتماعية مبفهومها املتخص  الذي يعنى مبنشآت القطاع اخل

                                                 

موقع قناة العربية على االنرتنت  –الشورى السعودي يقر نظام مؤسسات اجملتمع املدني واجلمعيات األهلية  (59)

(http://www.alarabiya.net )– 29  2012مايو. 
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اص يف اململكة تنامت " لألفراد ومنشآت القطاع اخل االجتماعية املسؤولية أن "سد اليت جتهذه الثقافة الناشئة 

اجمللس و،  " الشاملة قدراتها كشريك ألجهزة الدولة يف التنمية بشكل يعزز "مبادرات يف رض الواقع ألتتجسد على 

الحتياجات الفعلية للتنمية اج الشركات واملؤسسات مبا يتواكب مع تنطلق منه برام توفري قاعدة علمية ودلياًلأتاح 

 . (41) املستدامة

ر الفعاليات املصاحبة لزيارة طاإيف ، فمثالً  ة الدوليةوقد أصبحت منظمات اجملتمع املدني حاضرة يف عالقات اململك

 وهو (42)عوديةالسات اجملتمع املدني كان هناك بالتوازي مع زيارته وفد من منظم 2004اهلند عام ىل إاهلل  امللك عبد

ظى ، حي ويف املقابل (42) السعوديني وفد من مؤسسات اجملتمع املدكان هناك  2001عام يطاليا إ إىل ةزيار يف تكرر ما

ل سياسي وأحيانًا حماوالت استغالال خيلو من  –ي اجملتمع املدني السعودي باهتمام دولي أكادميي وإعالمي ورمس

 نسوا هوالندفر التقى الرئيس الفرنسي 2012ملكة يف نوفمرب ففي زيارته إىل امل –استقواء ضمين أو علي بالغرب 

منذ تسلمه سدة  عزيزات اليت بدأها امللك عبد اهلل بن عبد ال، وحبث معها اإلصالح شخصيات متثل اجملتمع املدني

لرتشح حق ارأة من حيث تعيينها يف جملس الشورى وإىل احلقوق اليت نالتها املاحلوار تطرق و،  2005احلكم العام 

، عضو جملس  مد آل زلفةهم حمم الرئيس الفرنسي لذين التقاهاوالثالثة ،  والتصويت يف االنتخابات البلدية

اجملتمع  دالياتهم باخلروج عن تقطاملا للجدل  شخصية مثريةوتوجهات ليربالية هو ذو ، و 2009الشورى حتى 

، وقبلها ماجستري  ن جامعة كمربيدج الربيطانيةيخ احلديث ميف التار دكتوراهشهادة آل زلفة وحيمل  السعودي

لناشط احلقوقي إبراهيم ا وهناك أيضًا ،  حبقوق املرأةو من أشد املطالبني، وه كيةريمن جامعة كنساس األم

شيعية واإلمساعيلية بعدم التفرقة بني الطوائف الاملقيطيب  يطالبو ، ، رئيس مجعية حقوق اإلنسان املقيطيب

 السعودية دولة متعددة املذاهب تكون ويدعو إىل أن "،  " لقانونواطنون جيب أن يكونوا متساوين أمام افامل ، " والسنية

الذي ،  " ينزسعودي ج صاحب مدونة " عاما( 21هو مدون شاب )العمران وأمحد ثالث الذين التقاهم هوالند ،  "

 . (46)الكبتن م حذر العمران مرارًاوقد  ، لسعودية اليت تشغل الرأي العام اينتقد األوضاع االجتماعي

األهداف واألولويات  تكييفه وتقنينه ليالئم جيري ةجديدة جاألهلي السعودي هو ظاهرة مزدو - واجملتمع املدني

سياقيها املعريف  ، وخباصة أن الظاهرة يف يات عدةمستو قديم جتري االستعانة به علىو والتقاليد السعودية ،

 . ل يف طور التشكل، وهي من ثم حالة ما تزا ئها العنياوالت استثمار سياسي ال ختطوالواقعي موضوع جدل وحم
  

                                                 

جريدة  ،ريفة األمسري تقرير: مشعل العنزي، ش ،ة ودينية ووطنية ثقافة املسؤولية االجتماعية ثقافة راقية تستمد جذورها من قيم إنساني( 41)

 .2011مايو  26 ،الرياض السعودية 

 . 2004يناير  25 ،ودية جريدة الرياض السع ،ملتميز يف العمل الوطين خادم احلرمني استقبل وفد اجملتمع املدني السعودي إىل اهلند مشيدًا بدورهم ا (42)

 .2001نوفمرب  5 –صحيفة عكاظ السعودية  ،تقرير: فهيم احلامد  –وفد من مؤسسات اجملتمع املدني يناقش تعزيز ثقافة االعتدال يف ايطاليا ( 42)

 .2012نوفمرب  6  –سعودية جريدة الوطن ال –تقرير  –الرئيس الفرنسي يلتقي شخصيات سعودية متثل اجملتمع املدني  (46)
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تهد العقول لكنه على سبيل االحتمال أصبح علمًا جت ، سؤال املستقبل هو األساس متعلق بغيب ال يعلمه إال اهلل

 أهمية وتتجلى ار أفضل ،تيسري مس –وإن أمكن  –هو إجيابي  ايف حصر فروضه وممكناته بأمل االستشراف وتعزيز م

 فكرة سياق يف املستقبلية ثباألحدا للتنبؤ املساندة الجتماعيةا واألدوار للمؤسسات الكبري التنوع يف املستقبل

 يف ليةاملستقب الدراسات حتظىو " األهمية هذه املفكرين من ديدع أكد وقد ، املستخدم اجلديد مبعناها املستقبل

 واالجتماعية واألمنية والعسكرية واالقتصادية واملعلوماتية اإلعالميةو والسياسية والثقافية العلمية امليادين مجيع

 ئيسًار جزءا املستقبليات علم أصبح " ، وقد " العلم على واملبنية ملؤسسةا التنمية يف أساسية بأهمية العلوم من وغريها

 يف ملموسًا واقعًا وجعلها تقبليةاملس بالدراسات اجلدي االهتمام عنب هنا ومن ، لالشام االسرتاتيجي التخطيط من

   . (45) " املستقبلية الدراسات " العلم هذا ولكن ، وغريها ملعرفيةوا واالجتماعية واالقتصادية السياسية حياتنا

 للوهم دعوة وليس ، اهلل مسح ال ، الفنجان قراءة أو الطالع تلهاماس أو بالغيب للرجم تأصياًل ليس العلم وهذا

 وسطواملت القريب واملدى األفق يف روتفك ، األقدام حتت ما لتتجاوز ةالقصري األنظار للفت حماولة هو وإمنا ، والوهن

 وإرهاصات احلاضر ومعطيات اضيامل وقائع على واملرتكز ، ملتميزا والعملي العلمي للتخطيط دعوة وهي ، والبعيد

،  االسرتاتيجي القرار وصناع املخططني يساعد أصيل كعنصر ، املستقبل وبشائر وحمددات تومتغريا وحتديات

 خمتلف من املتخصصني من مكاناتاإل كل له وجتند ، املتقدم العامل لدو يف املهمة العلوم أحد ميثل املستقبل وعلم

 هذا يف البحثية الكراسي تدعمو ، ةالعلمي واهليئات والدراسات ثالبحو ومراكز الكليات أجله من وتنشأ ، العلوم

 والتجارب التاريخ ومعطيات العلوم حقائق حسابها يف تضع لمستقبلل شاملة رؤية ، وهو يف النهاية وبقوة اجملال

 ومنطه تعريفه هو وما العلم بهذا ُيعنى ماذا نعرف أن وعلينا ، املستقبل حنو وتتجه احلاضر وتستقرئ ، السابقة

 ومناهجه وخصائصه ناصرهوع ومسّلماته ومبادئه وأهدافه اضهوأغر وأساليبه وأهميته ارهوإط ونشأته ومفهومه

 ندرك أن نستطيع لكي رتاتيجيةاالس بعلم احلميمة وعالقته ، داتهومهد وحمدداته ومعوقاته وإجيابياتهجياته ومنه

 التناقض هو وهذا ، املستقبلب يقينية معرفة توجد قيقة أنه الال تنفي ح –كما أشرنا  –واملستقبليات  ، أهميته

 إال باملستقبل معرفته هي إلنسانل املفيدة الوحيدة املعرفة أن فرتضت أنها فرغم ، املستقبلية الدراسات يواجه الذي

فإن  مستقبلية إمكاناتو حاضرة وخيارات قدمية حقائق جود، ذلك أن و باملستقبل يقينية معرفة توجد ال أنه

 . (44) اضهافرت املستقبل فقط ميكن

طوات عملية بناء على توصيات خة بالفعل تنتهج عديددول بدأت و ، قد جتاوزت املستقبليات حدود الرتف الفكريو

لقطب رشيف احليوي لألرض يف كبسولة حمصنة يف ا، كما فعلت النرويج اليت خبأت األ علماء املستقبليات

 عن -هولندا  لدراسات املستقبلية يف جامعة توينيت يفاأستاذ  - يتحدث ويم ج. دو. ريدرو ، (41) الشمالياملتجمد 
جديدة طبقة متميزة  روزويؤدي هذا إىل ب ، ائم على الشبكاتلق، الفضاء ا فيما سبق فضاء جديد مل يكن موجودًا

ة اختاذ املستقبليات بنفوذ كبري على عملي نشأ إمكانية متتع حبوث، ست وبناء عليه ، تتمتع بقدر كبري من النفوذ

                                                 

 .2011فرباير  26 –جريدة الرياض السعودية  –مقال  –د دكتور ســعود عابــ –( الدراسات املستقبلية وحماكاة الواقع 45)

 . 2011فرباير  26 –جريدة الرياض السعودية  –مقال  –د دكتور ســعود عابــ –( الدراسات املستقبلية وحماكاة الواقع 44)

 .2001أغسطس  11 –نية جريدة الغد األرد –مقال  – سامح حماريق –ستقبليات ( علم امل41)
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 ، خاصة يف حالة الشبكات مةللسيناريوهات يف هذا امليدان وظيفة مه ، ومبا يكون قرار سيؤدي فيها املواطنون دورًا

لى املستوى ويعرض ريدر دراسة أجريت ع ، اسمن قبل أناس مروا بتجارب من التفهم واحلم معًا املتفاعلة اليت مجعت

كنهم إنشاء مستقبلهم من ائلة إن جمموعات من املواطنني ميالق ، وتدعم نتائجها الفرضية اإلقليمي يف هولندا

 . (41) املستقبلينيملساهمات  خالل االستخدام اجليد

 احلكم بشكلجهة  من رتباطهال اجملتمعات مجيع يف تداواًل ألكثرا املواضيع من اليوم هو املدني اجملتمع وموضوع

 خاص بشكل النخبة ذهن يف هو نياملد فاجملتمع ، توياتهامس مجيع يف بالعوملة ثانية جهة ومن دميوقراطية األكثر

 الدولة سلطة فيه تهيمن لذيا اجملتمع عن بديل فهو ، وقراطيالدمي للتحول مرادف أخّ  بشكل العربية والنخبة

" الدميوقراطي التحول " عن تحدثن دماـفعن،  الطائفي واجملتمع لقبليا النظام عنوالبديل  ، الشمولية االستبدادية

 ووضعها اإلنسان حقوق شرعةو القوانني وتطور الدساتري تطور ىلا حاجتنا مدى ذهننا إىل حيضر العربي عاملنا يف

فهو  ، املدني اجملتمع يسمى امل وفقًا فاعل موقع جمتمع كل يف ينشأ مل ما يتحقق لن كله وهذا ، التنفيذ موضع

 علينا ، لذلك ، القرار مراكز على والضغط اجملتمع يف ةواسع ئاتف وتطلعات حقوق عن والدفاع التغيري إىل يسعى

  املماثلة . املفاهيمو املدني اجملتمع مفهوم يف نفكر ندماع واملكان الزمان من كاًل االعتبار يف األخذ

 تثق وىلألا والباألوىل  يثق األخري هذا الف ، املتبادلة غياب الثقة لدولة :وا املدني اجملتمع الت العالقة بنياشكاأول 

 القانونية األدوات من جمموعة بينبت الدولة قيام شكل تأخذ مهمة ريةكث أمور عليه ترتتب األمر هذا ، األخري بهذا

 وهكذا فإن العالقة ، املدنية أو يةاألهل املنظمات على السلطة إحكام اىل تؤدي اليت واإلعالمية والسياسية واألمنية

 شراكة عالقة تصبح حبيث األدواتو واملفهوم املرجعية ناحية من لنظرا إعادة إىل حتتاج املدني واجملتمع الدولة بني

 دوره األخري هذا ليأخذ األهلي لللعم مشجعة ، واملمارسة القواننيو التشريعات إطار يف ، السلطة فيها تكون حقيقية

  . املدنية الدولة بناء إىل وصواًل اجملتمع تنمية ويف الناس خدمة يف الكامل

 العناصر بأنها ُتعرف ملدنيا اجملتمع فمنظمات ، كبري بشكل املدني العمل تنمية على الرتكيز الضرورين وم

 وحم ويف ، واملهمشني للفقراء ماتاخلد بتقديم يتعلق ما يف سيما وال ، البشرية التنمية برامج يف األساسية الفاعلة

 البيئة ومحاية املعلومات كنولوجيات ونوادي واملرأة الرجل بني ما قةالعال قضايا يف والعمل الشبيبة ورعاية األمية

 إىل التحول مرحلة يف تزايدم بشكل فيها املشاركة املواطنون يعيستط اليت الشرعية الساحة هو املدني واجملتمع

 بحتك اليت والعملية لتشريعيةا العقبات إزالة اىل يدعو أن نياملد اجملتمع على جيب لذلك ، دميوقراطي جمتمع

 والقطاع احلكومة أداء متابعةو السياسات تغيري اىل بالدعوة سمحي قانوني إطار وضع أجل من يعمل أن أو ، نشاطه

 . (49) املساءلة وتطبيق اخلاص

طار قانوني هلذه ، ورغم وجود إ قضية املشروعية ، وأهم قضايا املستقبل يف ما خي  اجملتمع املدني السعودي

حيث ميكن تسجيل  ، للحصول على تراخي  من دول مثل كندا توّجهتملكة ات يف املبعض اجلمعياملؤسسات فإن 

ولنظام العمل التابع  ، شريطة أن ختضع لرقابة مالية مليًاأي مجعية خريية غري رحبية يف اخلارج ويكون معرتفاً بها عا

                                                 

 . 2011يناير  10 ،ريدة الغد األردنية ج ،مقال  ،( املستقبليات والتأثري السياسي واالقتصادي 41)

 .19صفحة  – 2011سمرب دي 20 –جريدة املستقبل اللبنانية  –مقال  –جريوم شاهني  –( اجملتمع املدني والتحّول الدميوقراطي 49)
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 اجملتمع أن ذلك ، شروعيةللم لواسعا املعنى من واحدًا جانبًا تظل القانونية املشروعية لكن ، (10) املرخصةللدولة 

 –دينيًا واجتماعيًا  – حملافظةا الثقافة تكرسه موقف الرئيس نشأهم السعودي اجملتمع يف جداًل يثري زال ما املدني

يف مقابل عدد ال حصر له من و دة الغنى هلا جذور ورافد متعددة ،ياليت تعد دون شك أحد مكونات ثقافة وطنية شد

" يف اخلطاب  سارًا فرعيًام ة السعودية توجد أصوات متثل "تعترب اجملتمع املدني عاصفة على اهلوياألدبيات اليت 

 . إىل مقاومتها ترحب بالظاهرة وال تدعو –وخباصة السلفي  –السعودي 

د اهلل احلامد يؤسس لفكرة " للدكتور عب ر جناح الغرب وإخفاقنا: عن س ثالثية اجملتمع املدني : " ففي كتابه

احلياة  هو يرى أن "و كل مقوالت خطاب التكييف السائد ، زاجملتمع املدني من شرعيًا واجتماعيًا تأسيسًا يتجاو

أسسه يف املدينة كان  -صلى اهلل عليه وسلم  –ما وضع الرسول و ن نسيج العقيدة ومن صلب تعاليمها ،" م املدنية

وما فيها من مسو  ، وحشية إىل طباع احلاضرة الراقيةلتدشينًا جملتمع إسالمي يهاجر أهله من طباع البادية ا

 السلطات بني والفصل لدستوريا احلكم أن باعتبارالعادلة  لدولةل ضرورة املدني اجملتمع أن احلامد ويرى،  (11)السلوك

 األهليةتمع املدني وتكتالته : قيم اجمل جملربة يف كل زمان ومكانالوصفة ا " هو إليه الطريق وأن ذلك يضمن ما هي

واجملتمع ان ومكان، و طريق التقدم يف كل زم، وه تمع، وهو حسب تصوره ضابط العالقة الطبيعية بني الدولة واجمل "

 . (12) الكربىمن مقاصد الشريعة  ، بل إنه " حضاري عاملي إنساني املدني مفهوم "

 : ويتضمن مصطلح املدني عند احلامد ما يلي

حقوق اإلنسان اليت عرفتها  عية اليت حتكم الدول على أساسهاالسياسية واالجتما: أن تتقرر يف الثقافة  أواًل

 .  قضاء املستقلوأن يضمنها ال الطبائع بالفطرة وأكدتها الشرائع

ت الناس وحقوقهم وأن ، فتحفظ الدولة حريا عاقد والرتاضين تقوم العالقة بني احلاكم واألمة على التأ:  ثانيًا

، وال يكون ذلك إال من  عنى تكون الدولة جتسيدًا إلرادة مواطنيهاوبهذا املعلى هذا األساس ، م الناس بطاعتها يقو

، ضد املقولة  تمع، لكنه ضد وصاية الدولة على اجمل دولة، فاجملتمع املدني ليس ضد ال خالل النظام الدستوري

 كون الدولة أدرى مبصلحة الناساملدني ال تندما توجد منظمات اجملتمع فع" ،  ولي األمر أدرى باملصلحة : " السائدة

 . وتقوم الدولة بتنفيذ إرادتهم ، بل يكون الناس هم الذين يقررون ما مصلحتهم

الستمرار ثقافة الكرامة  ، والضامن الضامن للدولة من الزوال، و : أن الضامن للمجتمع من االغتيال ثالثًا

 . (12) مسيةر" أهلية غري  ات للمجتمع املدنيمعجت واحلرية والعدالة واملساواة هو أن تربز "

،  نظومتنا اإلسالمية، بصورة تنسجم مع م ملفهوم وتأصيلهتأسيس ا –حبسب عبد اهلل احلامد  –ومن الضروري 

جة على الفقهاء ح آني والنبوي والتطبيق النبوي والراشديوالتأسيس على الن  القر فتجديد اإلسالم من الداخل

                                                 

 –العربية  ني لقناةاملوقع اإلليكرتو – 2012سبتمرب  12 –تقرير: حممد عطيف  –( مطالبة بإقرار تنظيم مؤسسات اجملتمع املدني السعودية 10)

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/06/224014.html راجع الرابط:

 .11ص  – 2006 –الطبعة األوىل  –ريوت ب –الدار العربية للعلوم  –بد اهلل احلامد ع –الغرب وإخفاقنا  ( ثالثية اجملتمع املدني: عن سر جناح11)

 . باختصار ، 12ص  املصدر السابق ( 12)

 . بتصرف واختصار ، 14ص  املصدر السابق( 12)
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افية لإلجابة عن ك نون أن صيدلية الفقهاء األقدمنيلذين يظ، على ا يني املستغربني معًاواحلداثاحملافظني 

  . (16) تقدمالإلسالم غري قادر على سك فقه ، واحلداثيني الذين يظنون أن ا حتديات العصر احلديث

 :  واجملتمع املدني يتكون من

 .  امة والشورىاحلرية والعدالة والكر : ، وأهمها القيم:  أواًل

 . لسلطاتكالفصل بني ا ، ت الدستوريةاإلجراءا : ًاوثاني

  . : التكتالت األهلية وثالثًا

 :  نيوتشمل جتمعات اجملتمع املد

 . املهنية اجلماعات -

 . االجتماعية جلماعاتا -

 . الثقافية اجلماعات -

 . (15) االقتصادية اجلماعات -

 تستوعب التجديدي إلسالميا الفكر يف أرضية جيد أن ميكن دنيامل اجملتمع أن خمتصرًا عرضناه الذي والتصور

 ال أنه املؤكد من الذي ةاملشروعي مفهوم يف مهم جانب وهذا ، احلضاري بالتهديد شعور دون ومؤسساته أهدافه

 .  التأسيس إجراءات مشروعية يف ينحصر

 ، " واءمةامل " وهي السعودي ملدنيا اجملتمع مستقبل يف تؤثر أن هلا رينتظ اليت العوامل ثاني يأتي املشروعية وبعد

 وخباصة ، كبري"  رمسي غري " لدور جمااًل تفسح مجيعها سنوات ذمن اململكة تشهدها اليت اإلصالحية فالتحوالت

 وليالد للبنك تقرير يف 1919 عام األوىل للمرة ظهر مفهوم وهو ، " الرشيد احلكم " يسمى أصبح مبا يتصل فيما

 اخلرباء أرجع حيث ، " حكم زمةأ " هافبوص املنطقة يف األزمة صفو مت وفيه ، الصحراء جنوب األفريقية الدول عن

 إىل وليس السياسات يذتنف يف الفشل إىل الدول هذه يف ياهليكل والتكيف االقتصادي اإلصالح سياسات فشل

 إصالح ضرورة عن احلديث يف املاحنة اهليئات وثائق يف جرأة كثرأ لغة شهدت اليت الفرتة وهي ، نفسها السياسات

 احلكم يف رئيس كونكم اإلنسان حقوق بروز عن فضاًل ، التعددي الدميوقراطي النظام فعيلوت احلكم نظم

 . (14)الرشيد

 : الرشيد احلكم خصائ  وتشمل

 . املشاركة .1

 . القانون حكم .2

 . الشفافية .2

 . االستجابة حسن .6

                                                 

 . باختصار 20ص  ، 2006،بريوت  ،بية للعلوم الدار العر ،عبد اهلل احلامد  ،( ثالثية اجملتمع املدني: عن سر جناح الغرب وإخفاقنا 16)

 .22 – 21ص   ملصدر السابقا( 15)

جملة املفكر  –ر ناجي عبد النور ( دكتو دراسة حالة األحزاب السياسية ر )ئ( دور منظمات اجملتمع املدني يف حتقيق احلكم الرشيد يف اجلزا14)

 .104ص  –اجلزائرية 
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 . التوافق .5

 . الفرص وتكافؤ املساواة .4

 . الفعالية .1

 . احملاسبة .1

 . (11) االسرتاتيجية ؤيةالر. 9

 كشريك احلكومية غري ظماتباملن الدولي االهتمام تزايد اضيامل القرن تسعينات منذ الدولية التغريات ومع

 الراي لدى مقبولة تنوعها كلب املنظمات هذه فأصبحت ، األلفية طلعم منذ تزايد اهتمام وهو ، التنمية يف للدولة

 دول خمتلف يف املنظمات هذه ةزياد مع ترافق ما وهو ، الدولية تواملؤسسا األعمال رجال ودوائر واحلكومات العام

 مواجهة يف املدني اجملتمع عاليةف اعتربت بل ، الرشيد للحكم يارًامع وحده املنظمات هذه وجود يعد ومل ، العامل

 . ةكاململ يف اإلصالحي ملسعىا مع كبرية بدرجة يتسق ما وهو،  (11) الرشيد احلكم معايري أحد الدولة

 التخوفات أن يف شك فال ، " للدولة الداعمة األدوار " لظاهرةا مسار حتديد يف تسهمس اليت االعتبارات وثالث

 حتى أو ، سيادتها لىع وقيدًا الدولة رصيد من خصم وىس ليست الظاهرة هذه أن من البعض يستشعرها اليت

 اجملاالت ومن،  للدولة داعم دورب املدني تمعاجمل باضطالع ملموس دح إىل تأثريه يتقل  أن ميكن ، منها انتقاصًا

  . " التنموي اجملال " الدور هذا ملثل الرئيسة

 لكمت ، واملدني ، اخلاص ، العام : رئيسة قطاعات ثالثة إىل لتنمويا املنظور من اململكة يف املؤسسي العمل وينقسم

 ةوالسلط ، العليا احملكمة يف ثلةمم ةالقضائي السلطة:  رئيسة لطاتس ثالث خالل من وتديره العام القطاع احلكومة

 القطاع املواطنون ميلكو ، الشورى جملس يف ممثلة لتشريعيةا والسلطة ، الوزراء جملس يف ممثلة التنفيذية

 والتشريعات ألنظمةا من جمموعة ضمن املختلفة لرحبيةا املؤسسات من جمموعة خالل من ويديرونه اخلاص

 من جمموعة خالل من نهويديرا املدني القطاع ملكية يف اصواخل لعاما القطاعني من كل ويشرتك،  املتنوعة

 اجلمعيات:  املدني جملتمعا مؤسسات أمثلة من ، املدني جملتمعا مبؤسسات تعرف املختلفة الرحبية غري املؤسسات

 ةالتنموي ليةالعم يف مشاركتها أن إال املؤسسات هذه عراقة ورغم،  نيةامله واجلمعيات ، العلمية اجلمعيات ، اخلريية

 . (19) املأمول ندو زالت ما اليوم وحتى مليالديةا السبعينيات مطلع االقتصادي التخطيط بداية منذ

 اخلطط تنفيذ يف الشركاء ددع تطور ثم ، األولية التنموية ططاخل تنفيذ يف العام القطاع مؤسسات أسهمت وقد

 بتطلعات مدعومة ، السعودية يةالتنمو العملية يف ًارئيس ريكًاش اخلاص القطاع مؤسسات بدخول الالحقة التنموية

 العام القطاعني مؤسسات لىع مقصورًا الرئيسني الشركاء عدد استمر ، الدخل مصادر لتنويع السعودي االقتصاد

 املواطن احتياجات مالمستها نم نابعة تنموية فنية إمكانات من ياملدن اجملتمع مؤسسات متلكه ما ورغم ، واخلاص

                                                 

جملة املفكر  –الة األحزاب السياسية( دكتور ناجي عبد النور ( دور منظمات اجملتمع املدني يف حتقيق احلكم الرشيد يف اجلزائر )دراسة ح11)

 .111 – 110ص  –اجلزائرية 

 . باختصار وتصرف – 112ص  ملصدر السابق ا( 11)

 .2012سطس أغ 1 ،ة جريدة االقتصادية السعودي –مقال  –اصر اجلديد د. حممد بن ن –( تنمية الشريك األجنيب يف جمتمعنا املدني 19)
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 اوجوده أمام عائقًا تقف املالية داملوار حتديات أن إال ، واخلاص عامال القطاعني يف مثيالتها من بًاقر أكثر بشكل

  . (10) واخلاص العام عنيالقطا يف زميالتها مع جنب إىل نبًاج السعودية التنموية العملية يف رئيسًا شريكًا

 القطاع ، املدني اجملتمع ؤسساتم تواجه يتال املالية املوارد ديحت مواجهة يف تسهم قد اليت اجملاالت أهم ومن

 دوافع ثالثة السعودي دون يباألجن اخلاص القطاع على الرتكيز لفخ والدافع،  اململكة يف املوجود األجنيب اخلاص
 جنب إىل جنبًا األجنيب اخلاص القطاع بدخول التنموية العملية يف الرئيسني الشركاء عدد زيادة إجيابيات : األول

 احمللي الناتج يف األجنيب اصاخل للقطاع املستهدفة املشاركة ومن استثمار أهمية:  الثاني ، السعودي مثيله مع

 مؤسسات توجهات التقاء : والثالث،  مشاركته لطبيعة لتنمويةا القيمة من مزيدًا يضفي مبا السعودي اإلمجالي

 عرب مباشر غري عن وضًاع مباشر لبشك األجنيب اخلاص لقطاعا مشاركة حمفزات مع التنموية املدني اجملتمع

 " والتنمية للتجارة حدةاملت األمم مؤمتر من الصادر 2012 العاملي االستثمار تقرير ويشري ، السعودي اخلاص القطاع

 2011 يف كيريأم دوالر تريليون 1.5 يالعامل االقتصاد يف املباشرة جنبيةاأل االستثمارات حجم إمجالي أن إىل " أونكتاد

 يف 0.91 حنو 2011 يف العاملي داالقتصا يف املباشرة األجنبية اتاالستثمار حجم إمجالي من السعودي قتصاداال جذب

 يستهدف والتخطيط االقتصاد ةوزار من الصادرة " السعودي القتصادل املدى بعيدة االسرتاتيجية " وحسب ، املائة

 عدلم استخدمنا وإذا ، 2026 حبلول ريال مليار 2562 حنو إىل لياحمل اإلمجالي ناجته يصل أن السعودي االقتصاد

 يصل أن توّقع إىل يقودنا هذا فإن  ، 2011 – 1990 خالل اململكة يف املباشر األجنيب االستثمار حلجم السنوي النمو

 املائة يف 21 حنو سبتهن ما احلجم هذه يشكل ، 2026 حبلول ريال مليار 111 إىل اململكة يف األجنيب االستثمار حجم

 . (11) 2026 يف املستهدف السعودي احمللي النتاج إمجالي من

جنيب مبا ي وجدوى شراكتها مع القطاع اخلاص األيقودنا احلديث عن الدور التنموي ملؤسسات اجملتمع املدنو

عم دور مؤسسات اجملتمع إىل التأكيد على أهمية د ية السعوديةس يف العملية التنمويسهم يف أدائها دور شريك رئي

إىل جنب مع  جنبًا ميكنها من العمل ء دور تنموي رئيسي يف العملية التنموية السعودية مبا ميكنها من أدااملدن

فة من قبل االقتصاد جم االستثمارات األجنبية املباشرة املستهدواستثمار ح يالتها يف القطاعني العام واخلاصمث

دة النظر يف األنظمة متّثل يف جمملها بيئة حمفزة إلعا ملدنيالتنموي ملؤسسات اجملتمع ا السعودي مبا يدعم الدور

 . (12) ملكةاملكات األجنبية العاملة يف القائمة مبا ميكنها من تأطري عملية حتصيل الضرائب من الشر

 يف التخوف منه بسبب املبالغني –بي ما مل يتحول وهكذا فإن اجملتمع املدني يصبح أن يصبح رافعة تغيري إجيا

رهون بسلوك الالعبني واملستقبل دائمًا م ، قهية واجتماعيةساحة حرب فكرية ف إىل –التخويف به  واملغالني يف

،  الرمسيني وغري الرمسيني ، ، والفاعلني السياسيني اآلخرين ي، مؤسسات اجملتمع املدن ، اجملتمع : الدولةمجيعًا

 مفردات لغة املستقبل  قطع أحدلكنه على وجده ال
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 .ملصدر السابق ا( 11)

 .ملصدر السابق ا (12)

http://www.fikercenter.com/

