
 

1 
 

 *الشارع السعودي لتحركات من أجل الديمقراطيةانعكاس أ

 

 محمد بن صنيتـــــــــــــــــان الدكتور

 رئيس مركز ساس الوطني لالستطالع الرأي العام والبحوث 

الراهنة على واقع الشارع  تحركات الشارع العربًانعكاس  قرأةتهدف هذه الورقة        

والورقة . للمعارضة السعودٌة منذ تأسٌس الدولة  االسعودي ، وتعطً سردا تارٌخٌا مقتضب

وإن . تحلٌل لهذه اللحظة التارٌخٌة ، فً ضوء تراث علم االجتماع السٌاسً ، ولٌس معالجة 

 . كانت تعطً بعض المقترحات العابرة التً تقتضٌها المناسبة 

نتائج  اسقوط جدار برلٌن وال بد أن تكون له من أجل الدٌمقراطٌة تضاهً  لعربٌةفالثورات ا

 .بقدر أهمٌة نتائج سقوط جدار برلٌن 

 ،اس الثورات العربٌة على المنطقةوال نستطٌع أن نجري مبكرا حسابا للنتائج والتوقعات النعك

وال . فٌنة الثورات العربٌة وحتى اآلن لم تستقر س. ألن فٌها الكثٌر من التعقٌدات والتعرجات 

ولكننا نؤكد أن الحراك الشعبً والسٌاسً .لقٌاس توقعات انفجار الناس ( رختر سٌاسً ) ٌوجد 

 . العربً أنطلق من عقاله 

لقد استقر فً الوعً الجمعً السعودي كما هو شأن الشعوب العربٌة قاطبة ، أن الشعوب 

فهم أمام مفترق طرق . نتائج محاولة تغٌٌر الواقع تستطٌع تغٌٌر واقعها ، ولكنهم ٌخشون كثٌرا 

 .النموذج الٌمنً واللٌبً والسوري والنموذج التونسً والمصري : 

  لمحة تاريخية حول المعارضة في المملكة العربية

  المعارضة ة  تواجه معارضة  تتراوح  ما بٌنوالقٌادة السٌاسٌ نذ قٌام المملكة العربٌةفم

 . االحتجاجات إلى المطالب والعرائض من  ، وعسكريالواالنقالب  المسلحة 

المسلحة التً قام بها األخوان وهم جٌش الملك  ألسبلهففً عهد الملك عبد العزٌز حصلت موقعة 

عبد العزٌز من القبائل البدو الذٌن وحد بهم الملك عبد العزٌز المملكة بأقل التكالٌف أو بدون 

وكذلك . لوال إرادة هللا .  وكادت هذه الموقعة أن تجهض تجربة الوحدة بكافة مكاسبها . تكالٌف 

ثم حركة كلٌة  .لتً لم تنجح فً مؤسسة عسكرٌة جنٌنٌة حركة الضابط  الشمرانً االنقالبٌة ا

، ٌن، والبعثٌ ٌنثم حركة الضباط الطٌارٌن ، ثم األمراء األحرار ، فالقومٌ. قوى األمن الداخلً

 55ثم احتالل الحرم لمدة . ثم االحتجاجات على وجود التلفزٌون ومدارس البنات .  ٌنوالشٌوعٌ

 .بمقدماتها ونتائجها  ةوكانت شبٌهة بموقعة السبل. خوان األ ٌوما بقٌادة جهٌمان العتٌبً سلٌل

سوف تنشر هذه . 1155-6-9دبً ، مداخلة رئٌسٌة قدمت فً اللقاء التخصصً لمنتدى التنمٌة*

معالم نظام حكم "الورقة مع ما بقٌة األوراق وما جرى علٌها من نقاش فً كتاب بعنوان 

 .قوم بتنسٌقه وتحرٌره الدكتور علً خلٌفه الكواريٌ، "دٌمقراطً منشود فً دول مجلس التعاون



 

2 
 

 

فكال الموقعتٌن جلها من القبائل البدو ، الذٌن ٌرون أن  وجود الدولة جاء بجهدهم العسكري  

فاإلدارة . سٌاسٌا وتنموٌا واقتصادٌا  شٌنمهمصاروا  ورغم ذلك. واألمنً وبكثافتهم السكانٌة

كما بٌنت ذلك  والمقتدرٌن وأصحاب المؤهالت العلٌا منهمالمتطلعٌن )العلٌا فً الدولة خلوا من 

 ( . فً كتابً حول النخب السعودٌة الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربٌة

منذ عام  االحتجاجات على وجود القوات األجنبٌة فً الحروب الخلٌجٌة  ت كل ذلك ثم تل

5991. 

عجزت الخزٌنة  عن دفع  حٌثصادٌا الدولة تدهورا اقت تواجه قبل ذلك وفً عهد الملك سعود

بٌن أوسع فئات المجتمع ، أدت  ستٌاءا إلى مما أدى. مرتبات الموظفٌن لمدة تسعة أشهر ونٌف 

حة والكوادر المدنٌة وعمال شركة إلى ظهور معارضة تمثلت بالكوادر المثقفة من القوات المسل

م فً شركة أرآمكو وهضمه لهم مكو من السعودٌٌن غٌر الراضٌن عن استغالل األمرٌكانارأ

أما معارضة المثقفٌن فتبلورت فً تشكٌلهم تنظٌما . ق العمال السعودٌٌن والعرب لحقو

وأعلن عدة أهداف تحدثنا عنها ( جبهة اإلصالح الوطنً  ) دٌمقراطٌا ثورٌا سرٌا ، دعوه 

الفجر الجدٌد ،  س صحٌفتً ٌأسفً ذلك الوقت تم تو( . النخب السعودٌة  )ل فً كتابنا بالتفصٌ

وقد قامت الحكومة باعتقال  الجبهة وقفلت .  فً المنطقة الشرقٌة وصحٌفة أخبار الظهران

 . الصحٌفتٌن 

وقد تستغربون أن من مطالبهم .  فً تلك الفترة أسست منظمة تالمٌذ المدارس فً القصٌمكما 

 . هذا قبل ستون عاما .األمر بالمعروف  هٌئةالرئٌسٌة حل 

وكانت من مطالبهم كذلك . شتباكات بٌن التالمٌذ وهٌئة األمر بالمعروف فً برٌدة وقد جرت ا

 .وذلك فً األربعٌنات من القرن المنصرم . إصالح التعلٌم وتأسٌس جامعات 

بشعارات  منظمة  قام الملك سعود بزٌارة المنطقة الشرقٌة واستقبلته معارضة5956وفً عام 

حٌث صدر مرسوم ملكً بتجرٌم . ل القاعدة األمرٌكٌة مناهضة لإلمبرٌالٌة ومطالبة برحٌ

 . المظاهرات والمعاقبة علٌها بالسجن لمدة ال تزٌد عن ثالث سنوات 

وعرٌضة  ظهر أكثر من بٌان الخمس سنوات أألخٌرةوفً خالل وما زالت المطالبات مستمرة 

 .  وتؤكد على ضرورته باإلصالح كلها  طالبإضافة إلى المقاالت  ت

عودٌة تنجح أن القٌادة السٌاسٌة الس ٌتضح التجربة السٌاسٌة السعودٌة مع كل المعارضاتوفً 

 ذلك التمكٌن قد ٌكون من ضمن و. مما ٌعطٌها قدرة على تمكٌن نفسها ،فً وأد كل المقاومات

لعل أهمها مطالب المتشددٌن من السلفٌٌن فإن كانوا قضوا . إعطاء قدر ضئٌل من المطالب 

ٌمان فأنهم تبنوا مطالبهم بتمكٌن المتشددٌن مما سبب تأزم مع الداخل ومواجهة على حركة جه

 .سبتمر 55ا أحداث همع الخارج لعل أهم
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فعند األزمة الداخلٌة أو الخارجٌة . السهل الممتنع  من صنف وملف اإلصالح فً السعودٌة

حلٌمة ) ت كما كانتخرج الحكومة ملف الوعود باإلصالح حتى تهدْا العاصفة ثم تعود األمور 

 .(إلى عادتها القدٌمة  

ففً عهد الملك عبد العزٌز أنشئ دٌوان المجاهدٌن الستٌعاب المحاربٌن  القدامى    كنتٌجة 

ومع خالف الملك فٌصل مع الملك سعود ، وعد فٌصل . لثورة السبلة ، وعالجا لما ذكرنا سابقا 

فهد  وفً حرب الخلٌج الثانٌة أصدر الملك. بإصالحات  سٌاسٌة لم  ترى النور بعد تولٌه الملك 

 .من األمر شٌئا   ولكن لم ٌغٌر ذلك. أنظمة للحكم والمناطق 

 سبتمبر11المعارضة بعد  

قامت الحكومة . سبتمر وظهور عرائض كثٌرة تطالب بإصالحات واسعة 55وبعد أحداث 

سً  فعال لتحقٌق سٌا إسلوبٌز للحوار الوطنً ، باعتباره بتأسٌس مركز الملك عبد العز

اإلصالح  ومدعٌا أنه ٌترجم  أن هدفه إذ راح المركز ٌطوف مدن المملكة مدعٌا. اإلصالح 

وفً ختام كل لقاء  تنتهً النتٌجة برفع برقٌة إلى الملك . أفكار المواطنٌن إلى واقع ملموس 

وإذا حصل . بالشكر والعرفان  ثم تطوى صحائف اللقاء وتأخذ طرٌقها إلى أرشٌف المحفوظات 

 إصالح فهو فً زٌادة الرواتب للعاملٌن فً الدولة ، تلتهمه زٌادة األسعار التً تلً زٌادة الدولة

وإذا كان . مما ٌزٌد من شدة وطأة الحاجة على الذٌن ال ٌعملون فً الحكومة . مباشرة  للرواتب

أو . لٌة محدودة فً شركات عائ ا محصور  تنفٌذهاال بأس بها ، فهناك مشارٌع للتنمٌة ، وهً 

مما جعل صغر الطبقة الوسطى خصوصٌة سعودٌة . فً الدولة  ألصحاب النفوذأسماء واجهات 

 .، رغم إنفاق الملٌارات سنوٌا 

 المجالس البلدٌة وهً انتخابات نزٌهة ولكن تأثٌر ونستطٌع أن نذكر انتخابات مجالس البلدٌات

التً من المفترض أن المجلس البلدي هو  و، وظف فً جهاز البلدٌة أقل من تأثٌر أصغر م

ونذكر مشاركة النساء فً مجالس الغرف التجارٌة الالئً ال . المشرع والمراقب على التنفٌذ 

 . ٌجتمعن مع الرجال فً جلسة واحدة إال عبر التلفون ورغم ذلك فصوتهن عوره 

لعالقات العامة للخارج ولو دبرت هذه المالٌٌن المصروفة على الحوارات والدعاٌة السٌاسٌة وا

 . لتحقق على األقل اإلصالح التنموي الذي قد ٌلطف المزاج االجتماعً إلى حٌن 

ولكن ما حققه الحوار الوطنً هو فرز الشعب السعودي إلى تٌار سلفً تشظى إلى تٌارات شتى 

 . من الجهادٌة السلفٌة إلى التً ترى الطاعة للسلطان حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك . 

كل هذه . ولٌبرالٌة  حداثةوأفكار مثقفه مبعثرة ٌدعونها السلفٌون  تٌارات وٌقسمونها إلى 

للسامع أن الزحف الملٌونً سٌسبق طلوع  ٌخبلترفع صوتها فً المساء حتى  لتقسٌمات ا

وأقصى حٌلة الجسور . أما فً الصباح الباكر فالكل ٌهرول إلى الطاعة والتنفٌذ . الشمس بقلٌل 

ل ٌقضً وقتا أكثر من وقت كتابة المقال فً المراجعة والتمحٌص ، خوفا من رئٌس منهم مقا

فٌستخدم ذكائه . فهو ٌخاف رئٌس التحرٌر أكثر مما ٌخاف أحد القٌادة السٌاسٌة. التحرٌر 

 . ل للنشر وتلك غاٌته وأقصى أمانٌه  المقالالخبٌث لتمرٌر 
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ٌدعونها  التًتظهر المؤلفات فً القصص  وقد. والتنظٌر فً المؤلفات السٌاسٌة نادرة جدا 

عنه والذي ٌمارس أكثر من الممارس  كوتالمسوهً كلها أو فً مجملها تتحدث عن ، رواٌات 

أو بقٌادة المرأة للسٌارة أو كشف وجهها باألسواق أو السفر . فً المجتمعات المنفتحة بكثٌر 

نشاطهم السٌاسً فً مناكفة بعضهم  وتلك التٌارٌن السلفً والمثقف. بالطائرة بدون ولً محرم 

فالسلطة تطلق ٌد المتشددٌن ، فً تكفٌر . البعض وسالح كل منهم على اآلخر هو السلطة  

المثقفٌن واتهامهم بالمعاصً  وتفتح الصحف فسٌحة للمثقفٌن لمهاجمة المتشددٌن واتهامهم 

السلفً إلى السلطة لٌشتكً فإذا ذهب . والحكم و القاضً للجمٌع هً السلطة . بالتزمت والتشدد 

المثقف للشك فً دٌنه وجد المثقف قد سبقه  ٌشتكً السلفً ألنه أخر البلد وخلق مشكلة للدولة 

وٌا قلب ال تحزن وارقد ) مع الغرب وكل خٌوط اللعبة بٌد الالعب األقوى الذي هو ولً األمر 

 ( . إن علٌك لٌال طوٌال 

و رغم نشاطهم الحركً وثقافتهم   هو المثقفٌن من الشٌعةأما القسم الثالث الذي أفرزه الحوار ف

 باستثناء . الطقوس المذهبٌة مشارٌعهم اإلصالحٌة فً حرٌة العبادة المذهبٌة وممارسة  حصروا 

 . (شركاء فً الوطن ) و ( ومستقبله رؤٌة لحاضر الوطن ) بعض المطالب الوطنٌة ، تمثلت فً 

ا  بعٌدة كل البعد عن مقتضٌات المرحلة فً المنطقة لبعدها وكل هذه التٌارات بشتى آٌدولوجٌاته

عن المشروع اإلصالحً الوطنً ، واالتفاق على المشتركات الوطنٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة 

 . والتنموٌة 

إننا فً هذه . إن السجال بٌن األطراف ال ٌكتشف الصواب ، بل التعصب ضد ثقافة اآلخر 

والسؤال  الكبٌر الذي علٌنا جمٌعا اإلجابة علٌه ، .  ألصفوي –نً الحالة نستدعً الصراع العثما

التً ٌجب أن والمشتركات الوطنٌة بدال من الحقوق المدنٌة  ألمطلبًلماذا المذهب هو التعبٌر 

 جمٌعا ؟  حولهانلتف 

إن  السعودٌة بحاجه إلى هندسة اجتماعٌة فً الحكم واإلدارة التعددٌة المجتمعٌة لعل أهمها 

من خالل العدل فً توزٌع الثروة والسلطة والمشاركة الفاعلة فً  اإلدارة . ٌز مبدأ المواطنة تعز

فكل مجتمع تنعدم فٌه العدالة االجتماعٌة ٌكون مولد للنزاع والشقاق . العلٌا والوسطى فً الدولة 

 . دولة فالنجاح فً إدارة التعددٌة المجتمعٌة ٌعزز الهوٌة الوطنٌة والشرعٌة السٌاسٌة لل. 

 القيادة السعودية

القٌادة السعودٌة تقف ضد  ،  من كل الثورات العربٌة خوفا من حمى العدوى وتشرب 

فإذا تحولت الدول العربٌة المتوسطٌة مع الرافدٌن .السعودٌٌن ثقافة المظاهرات واالحتجاجات 

على  ٌستعصوتجاوب لها باب المندب على أنظمة جدٌدة بمفاهٌم دٌمقراطٌة شبابٌة وبمطالب 

ودول الخلٌج الزالت تحتفظ . والسٌما أن من بٌنها ثورة مصر . ٌة التأقلم معها األنظمة الوراث

 . وتأثٌرها فً كافة المنطقة  51ذاكرتها  ثورة 

القٌادة السعودٌة تدرك حجم النتائج لهذه الثورات وتقلق مضجعها ولكنها ال تستطٌع أن تفعل 

ى أن اإلصالحات تفتح شهٌة ٌر( إلى ٌمٌن متطرف ) شٌئا فهً منقسمة على نفسها فرٌق 

فهم ٌموتون )  القٌادالشعب السعودي على التدرج بهم إلى الملكٌة الدستورٌة  وهذه دونها خرط 

وفرٌق وسط معتدل ( .وال ٌرون أنفسهم ملكة السوٌد فهم ٌرون الشعب بعٌون قبل ستٌن عاما 
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الشعب بعٌون ما بعد على رأسهم الملك ٌرى أن اإلصالحات تستدٌم بقاء العائلة فهم ٌرون 

أدت إلى . ى الدخول فً تفاصٌلها أخرى داخلٌة فٌما بٌنهم ، ال أرالثورات العربٌة وهناك أمورا 

 . انسداد التفكٌر فً إدارة المجتمع وفق المتغٌرات المعاشة فً العالم العربً 

جح حسب بل هناك مشروع عائلة حاكمة تتأر. نحن لم نضع أٌدٌنا حتى اآلن على مشروع دولة 

وترصد بدقة ردود الفعل الخارجً . و فً القنوات المعلوماتٌة . المد والجزر للشارع السعودي

 . أكثر من الداخل 

 

 

الثورات  وانحٌازها  طاولتهمالقٌادة السعودٌة وقفت مع رئٌس الٌمن دون بقٌة الرؤساء الذٌن 

ٌس من الحوثٌٌن المتداخلٌن موقف الرئ  وٌعود ذلك إلى. لى عبد هللا صالح ألسباب سٌاسٌةلع

 :فً  هذا الصددة حٌثٌات سٌاسٌة وللسعودٌ ،حدودٌا مع السعودٌة

ٌقطنها قبائل ٌمنٌة سعودٌة فً آن ً واحد ال تستطٌع أن تمٌز الٌمنً من  صعدهمنطقة  -5

متداخلٌن بالسكن .  وعشٌرةعمومه  وأبناءفهم أخوان . السعودي وال أن تسمهم وسم الجمال 

 . مما ٌسهل العبور والتسلل والتهرٌب ومما ٌصعب السٌطرة علٌها . ٌا والجغراف

 .م راسخة فً الٌمن خاصرة السعودٌةالحوثٌون ٌرفعون الشعار الطائفً مما ٌعطً إٌران قد -1

ام جدٌد أن ٌلغً وتخشى السعودٌة من أي نظ، القضٌة الحدودٌة وقد ثبتت قبل مدة بسٌطة  -3

 . دٌةالمطالب الٌمنٌة المتطرفة تتوغل إلى الطائف فً عمق الجغرافٌا السعوسٌما أن وال. االتفاقٌة

والسعودٌة استطاعت أن تحٌد القاعدة أمنٌا . فً غٌاب نظام صالح ستقوى القاعدة فً الٌمن  -4

 . عن المملكة 

التً ترسلها السلطات الحاكمة بٌن آونة وأخرى ، حول  عاتاالفزلقد أسقطت الثورات العربٌة 

القبٌلة والطائفة واإلسالم السٌاسً والقاعدة واإلرهاب وغٌرها من الفزاعات التً ترسلها للداخل 

 . والخارج 

لقد انصهرت كل هذه الفزاعات فً الثورة والمواطنة ، وأصبحت األمة فً رجل واحد وقبٌلة 

ولت مطالب  المواطنون بأال ٌكونوا رعاٌا وسكان  بل إلى مواطنٌن واحدة وطائفة واحدة ، وتح

 . وأصحاب قرار 

 النخب السعودية 

إال التٌار . ال ٌوجد فً المجتمع السعودي نخب فاعلة سواء فً الجماهٌر أو من القٌادة السعودٌة

من األسرة الدٌنً السلفً ومن ٌدعمه من القٌادة السٌاسٌة  لتقوٌة مركزه على الفرٌق اآلخر 

 . الحاكمة هذا من جانب واحتواء  التٌار السلفً من جانب آخر  
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و ال دور ٌذكر . أو تجارٌة  فال هناك مجتمع مدنً وال أحزاب وال كتل مؤثرة وال تٌارات مثقفة

ولكن هناك كتاب مقاالت فً الصحف ورغم أن أكثرهم أساتذة . خ القبائل رغم قبلٌة الدولة ٌلمشا

 . ل تأثٌرهم حتى إلى الصفوف الجامعٌة جامعات فال ٌص

 الشباب 

الثورات العربٌة أحدثت فً الشباب السعودي وعٌا سٌاسٌا عن عملٌة اإلصالح وهناك طاقات 

هذه .  ة المعلوماتلمس ذلك من خالل المواقع وشبكٌ. شبابٌة كامنة تملك إبداعات وتنظٌر جٌد 

ك الوعً وٌعقلنه إلبراز المطالب للمجتمع الطاقات تفتقر إلى رموز أو مجتمع مدنً ٌطور ذل

 . والعائلة الحاكمة 

فخرٌطة الرأي . لٌس هناك مساطر لقٌاس انعكاس الثورات العربٌة على المجتمع السعودي 

العام فً السعودٌة تفتقر إلى صحافة حرة وإلى مجتمع مدنً ، وإلى مراكز للرأي العام 

مصدر المعلومات قمة الهرم ، وال ٌوجد . وٌتً والبحوث ، وإلى دٌوانٌات على النموذج الك

 اتستخبارأال والردود المتوقعة هً ردود البٌروقراطٌة األمنٌة و. ردود صاعدة إلى قمة الهرم 

 . على شتى تخصصاتها ومعظمها  ٌعطل الصالح وٌمرر الطالح 

ن ٌقوم أآلخر أفراد المجتمع كل ٌود أ. الجمهور ٌرقب من ٌبدأ لٌكون هو العاشر ولٌس األول 

ٌقدم لهم  نر لوٌحسبها بحساب التاجر والتغٌٌ.  التضحٌة حتى بالصوت باهتة جدا . بالنٌابة عنه 

 . الحرٌة لها ثمنها والدٌمقراطٌة لها تكالٌفها والربح على قدر المخاطرة . على طبق من ذهب 

عملٌة السٌاسٌة هناك من الشباب وهم قلة من بداء ٌشعر بأهمٌة أن ٌكون الشباب جزء من ال

هل هذا تفكٌك سٌاسً أم هو واقع . ولٌس على الهامش كسائر المجتمع الذٌن أكتفوا بالهامش 

 مجتمع ؟

ثقافة المصطلحات السٌاسٌة المتعلقة بالدٌمقراطٌة  جالخلٌ فً رب المواطن السعودي كأخٌهلقد تش

ٌمقراطً ، واستقالل وحقوق اإلنسان والمواطن الحر ،والدستور والقانون ، واالنتقال الد

السلطات ، والتوزٌع العادل للثروة ، والتعددٌة السٌاسٌة ، ومحاربة الفساد و المناطقٌة والقبلٌة ، 

وتفكٌك عصابات الثروة والمقاوالت والمناصب العلٌا ومجالس الشركات وحرٌة الصحافة 

رض الرقابة على وعدم ف. وحرٌة التفكٌر والتعبٌر وحرٌة الصوت العالً   اإلعالمومنابر 

، وتعزٌز المواطنة ، وتوسٌع الحكم المحلً ، ودٌمومة  اإلنسانالمواقع الكترونٌة ، وكرامة 

التنمٌة وتعزٌز سلطة القضاء واستقاللٌته ، وتعزٌز دور مؤسسات الرقابة وحق الناس فً 

. ب واحد التأمٌن الصحً والتعلٌم المجانً وحرٌة المذهب والمعتقد وأال ٌحمل الناس على مذه

 . فً المجالس والمنتدٌات . كل هذه المقوالت أصبحت مالزمة محكٌة فً المجتمع الشبابً 

علٌنا أن نعلم أن الثورات العربٌة المعاصرة لم تكن بدافع المثقفٌن وال المفكرٌن وال المجتمع 

 .التقلٌدٌة وال الجٌش وال الخارج وال كل المؤثرات . المدنً و ال كل المؤسسات المدنٌة 

الفساد و االستبداد و االستهانة بالشعوب  غٌابالدافع الحقٌقً هً األنظمة ذاتها التً أوغلت فً 

فكانت ردود أفعالها كبت متراكم فً الداخل . لدرجة لم ٌكن فً مقدور الشعوب تحملها 

 . فانفجرت كالبركان فً وقتها وعلى سجٌتها وآلت حٌن مناص 
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و ال ٌمكن الركون إلى الهدوء . طمئننا أننا فً مأمن من أحداث المنطقة وعلى كل فال ٌوجد ما ٌ

 . الظاهر الذي ٌكمن خلف خرٌطة االنتشار األمنً الواسع 

لم ٌظهر حتى اآلن ما ٌعطٌنا بصٌص من األمل أنها  ،األنظمة فً الخلٌج والسعودٌة من أكبرها

فً غٌبوبة من هول  أنها الزالتوإن كانت مدركة لكل ما ٌدور حولها إال . فهمت شعوبها 

ولٌس هناك سفٌنة نجاة تنجٌهم مما حصل فً الدول العربٌة . ها ولم تستفٌق بعد الواقع من حول

والهرولة فً اإلصالح الحقٌقً إلى . إال رضا شعوبها . وال أحد  ٌتنبأ  ما تخفٌه مستقبل األٌام 

وما حصل بهذه . لحسنً مبارك فمن منا ٌتوقع ما حصل لزٌن العابدٌن وال .  أبعد مدى 

 .السرعة وبهذه السهولة وقلة التكلفة 

  في الختام

ومن رؤٌتً الخاصة أنه على النخب الفكرٌة والثقافٌة والدٌنٌة فً السعودٌة التدرج بمطالب 

  -: لعلها تبدأ على النحو التالً . اإلصالح 

 .انتخاب نصف مجلس الشورى  -5

 .قبة موارد الدولة ومصروفاتها ،وإعداد المٌزانٌة تمكٌن مجلس الشورى من مرا -1

دون التدخل فً . حصر حصة العائلة المالكة فً وظائف الدولة بالوزارات ذات السٌادة فقط  -3

التزاوج بٌن السلطة والمال وهذا ما فعله الملك الوظائف العامة بما فٌها إدارة المناطق و دون 

 . ن مخصصات من قبل مجلس الشورى مع تحدٌد ما ٌكفٌهم م.  عبد العزٌز 

ٌعٌن القضاة . ٌؤسس مجلس للقضاء منتخب من القضاة وكبار العلماء من كافة المذاهب   -4

وٌشرف وٌتابع ولٌس للملك أو الحكومة علٌه أي . وٌعزلهم وٌصدر قانون للقضاء ولوائحه 

 . وتخصص مٌزانٌته من الدولة . سلطة 

وقٌف وعدم ت. فصل اإلدعاء العام عن وزارة الداخلٌة وربطه فً مجلس القضاء المقترح  - 6

 . قضائً صادرة من محكمة عدلٌة  موجب حكمأو سجن إال ب

 . ولٌس سكان، شركاء  و لٌس رعاٌا تحدٌد مٌثاق ٌقٌم عالقة جدٌدة محورها كوننا مواطنٌن - 7

والتوازن فً التنمٌة وتوزٌع الموارد فً . ناطق التقارب المعٌشً بٌن فئات المجتمع والم -8

فقد قال أحد الكتاب الغربٌٌن إذا رأٌت المجتمع منقسم إلى أ و ب فانتظر . كافة أنحاء المملكة 

 . الثورة 

أن تكون اإلدارة العلٌا والوسطى حق مشاع لكل القادرٌن من عموم المواطنٌن على مختلف  -9

االستحقاق والقادرٌن على إدارة واألفضلٌة للجدارة واألهلٌة و. فئاتهم ومذاهبهم ومناطقهم 

 .  التعددمجتمع 

تماعٌة ، دون أن ٌكون المواطنون أحرار فً خٌاراتهم  العقائدٌة وعاداتهم وتقالٌدهم االج -51

وأن تكون . أو عادات منطقة على عادات منطقة أخرى . أن ٌطغى مذهب على مذهب آخر

 . حرٌات المذاهب فً العبادات فقط 
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فً سورٌا ولٌبٌا  الكارثةنتائج صوت عالٌا لتجنٌب مجتمع الخلٌج إن واجب ندوتكم هذه رفع ال

 . جٌش مصر وتونس  هو جٌشفلٌس كل صاحب سلطة زٌن و حسنً مبارك وال كل . والٌمن 

أو المعارضة فً صالح العائالت الحاكمة وهم ركن محوري فً  ةإن النصح وحتى المطالب

لو كان هناك تفكٌر حكٌم أو رأي . مجتمعنا ومن نسٌجنا االجتماعً وال نرٌد إال الخٌر لنا ولهم 

 . سدٌد أو بصٌرة نافذة أو خوفا على مواقعهم بالسلطة 

اكمة فً الخلٌج إذا أرادت السالمة من بركان الثورات العربٌة وهداهم التفكٌر إن العائالت الح

الرشٌد ، فستكون أفكاركم ومثلكم هً نبراسهم وهً حزام األمان وسفٌنة النجاة والمالذ اآلمن 

 . لهم ولنا ألننا جزء منهم وهم جزأ منا 
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