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ترامب: إذا تبیّن ضلوع السعودیة باختفاء خاشقجي أو مقتلھ فإن ذلك سیكون فظیعا وغیر إیجابي بالتأكید 
 ((رویترز

في  تبدو لحد اآلن فعال ضالعة نوعا ما السعودیة إن دونالد ترامب قال الرئیس األمیركي
وآخرین  تركیامقتل أو اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشیرا إلى أن بالده و

 .ینظرون في القضیة وسیصلون للحقیقة
  

وأضاف أنھ یتعین معرفة ما حدث للكاتب السعودي جمال خاشقجي "قبل مناقشة مسألة 
أنھ إذا تبین ضلوعھا في اختفائھ أو مقتلھ فإن  السعودیة، مشددا على صفقات السالح" مع

 .یجابي بالتأكیدذلك سیكون فظیعا وغیر إ
  

بوقف  الكونغرس بعد تلویح بعض أعضاء-، أوضح ترامب فوكس نیوز وفي مقابلة مع
أنھ ال یحبذ االلتزام بنھج مسار واحد في ھذه القضیة ألن ذلك - الریاض صفقات السالح مع

 .مبكرا، على حد قولھ ال یزال واألمر بالوالیات المتحدة سیضر
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قال الرئیس األمیركي إنھ تحدث إلى المسؤولین السعودیین على أعلى  وفي تصریح آخر،
المستویات بخصوص اختفاء الصحفي السعودي. وعبر عن رغبتھ في إحضار 

 .على تواصل معھا ، الذي قال إنھالبیت األبیض خاشقجي إلى خطیبة
ة وفي األثناء، وّجھ مشرعون أمیركیون من لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس الشیوخ رسال

للرئیس دونالد ترامب یطالبون فیھا اإلدارة األمیركیة بالتحقیق في اختفاء الصحفي 
 .خاشقجي

  
 الدیوان الملكي

جارید و جون بولتون من جھتھ قال البیت األبیض إن مستشار األمن القومي
ة بشأن قضی محمد بن سلمان تحدثا مع ولي العھد السعودي األمیر مستشار الرئیس كوشنر

 .خاشقجي
تحدث أیضا مع ولي العھد  مایك بومبیو كما أضاف البیت األبیض أن وزیر الخارجیة

 .خاشقجيالسعودي لتأكید طلب معلومات بشأن 
على معلومات جدیدة تعزز روایة تصفیة خاشقجي داخل قنصلیة بالده  الجزیرة وحصلت

 ."بناء على أوامر من أعلى المستویات في الدیوان الملكي السعودي "إسطنبول في
والمعلومات التي نقلھا مدیر مكتب الجزیرة في تركیا عبد العظیم محمد عن مصادر 

ع موظفي القنصلیة تمت دعوتھم الجتماع قبل ربع ساعة من دخول تركیة، تفید بأن جمی
 .خاشقجي، وُمنح الموظفون األتراك إذنا بإنھاء عملھم باكرا
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 الفریق األمني

كما تفید بأن خاشقجي عندما دخل القنصلیة ظھر الثالثاء قبل الماضي كان في استقبالھ أحد 
 .القنصل العام محمد العتیبيالموظفین، وجرى إدخالھ إلى مكتب 

ینتظر في المكتب حتى دخل علیھ الفریق األمني  -وفق المعلومات نفسھا-وظل خاشقجي 
شخصا، وكانت مصادر أمنیة تركیة أكدت سابقا أن الفریق قِدم  15السعودي المؤلف من 

 خصیصا من السعودیة لتصفیة الصحفي الذي تحول منذ غادر المملكة قبل عام إلى منتقد
 .لسیاسات ولي العھد السعودي محمد بن سلمان

ووفق المعلومات الجدیدة، یُعتَقد أن "فریق االغتیال" قتل خاشقجي داخل مكتب العتیبي، ثم 
نُقلت جثتھ إلى غرفة أخرى للتعامل معھا بطریقة ما، وبعد ساعتین ونصف الساعة نُقلت 

ة سوداء معتمة من طراز خارج القنصلیة، وعلى األرجح تم ذلك بواسطة شاحنة صغیر
 .مرسیدس

عن مسؤول تركي كبیر أن كبار  تایمز نیویورك ویدعم ھذه الروایة ما نقلتھ صحیفة
المسؤولین األمنیین في تركیا توصلوا إلى أن خاشقجي قتل في القنصلیة، وتم تقطیعھ 

كبیر جلبھ الفریق السعودي الذي غادر في الیوم نفسھ على متن طائرتین خاصتین بمنشار 
 .، ومنھما إلى السعودیةدبيو القاھرة إلى

 المصدر : وكاالت
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 (حارس أمن یفتح باب القنصلیة السعودیة بإسطنبول (رویترز

الخارجیة في مجلس الشیوخ رسالة وّجھ مشرعون أمیركیون من لجنة الشؤون 
، یطالبونھ فیھا بفتح تحقیق في اختفاء الصحفي السعودي جمال دونالد ترامب للرئیس

فرض عقوبات على الجھة  خاشقجي بموجب "قانون ماغنیتسكي"، الذي یتیح إمكانیة
 .المتورطة

ویلزم ھذا القانون الرئیس األمیركي بفتح تحقیق بعد طلب من األعضاء البارزین في 
إذا ما إذا كان أجنبي مسؤوال عن جریمة قتل أو تعذیب أو انتھاك صارخ لحقوق  اللجنة،

 .اإلنسان المعترف بھا دولیا بحق شخص یمارس حریتھ في التعبیر

یوما من الرسالة، یتضمن  120نون ماغنیتسكي الرئیس بإصدار تقریر خالل كما یلزم قا
قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص یعتبر مسؤوال عن انتھاكات حقوقیة خطیرة 

مثل التعذیب واالحتجاز لمدة طویلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء 
 .لممارستھ ھذه الحریة
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للرئیس ترامب أن "اختفاء  -22وعددھم -المشرعون  وجاء في الرسالة التي قدمھا
جمال خاشقجي في اآلونة األخیرة یشیر إلى  بوست واشنطنالصحفي السعودي الكاتب فی

 ."أنھ ربما راح ضحیة انتھاك جسیم لحقوق اإلنسان المعترف بھا دولیا
تضع في االعتبار أي معلومات ذات وأضافوا في الرسالة "نتوقع عند اتخاذك القرار أن 

 ."السعودیة صلة بما في ذلك ما یتعلق بأرفع مسؤولین في الحكومة
والسیناتور  بوب كوركر الة السیناتور الجمھوري البارزومن بین الموقعین على الرس

 .الجمھوري لیندسي غراھام والدیمقراطي بوب مینیندز

فرض حظرا على إصدار تأشیرات الدخول  2012ماغنیتسكي لعام  یشار إلى أن قانون
وتجمید أصول المسؤولین الروس المرتبطین بوفاة المعارض الروسي سیرجي ماغنیتسكي 

 .عاما 37عندما كان یبلغ من العمر  2009في السجن عام 

، عندما جرى توسیع نطاقھ لیشمل منتھكي حقوق 2016وأصبح القانون عالمیا في 
 .اإلنسان في أي بلد

صالحیة فرض عقوبات على المسؤولین  الوالیات المتحدة ویمنح قانون ماغنیتسكي لرئیس
رات دخول، وتجمید أموال أي مسؤول أجنبي متورط في الحكومیین، ورفض تأشی
 .انتھاكات حقوق اإلنسان

وبالتزامن مع الدعوات للتحقیق بالقضیة، قال السیناتور الجمھوري لیندسي غراھام إنھ إذا 
ثبتت االتھامات ضد الحكومة السعودیة في قضیة اختفاء خاشقجي، فإن ذلك سیترك أثرا 

 .الریاضنطن ومدمرا على العالقات بین واش
 المصدر : وكاالت
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 (مدخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول (رویترز

لمعرفة مصیر كشف مسؤوالن تركیان بارزان عن وجود شيء قد یوفر خیوطا مھمة 
 قبل حوالي أسبوع. إسطنبول في السعودیة الصحفي السعودي المفقود منذ دخولھ القنصلیة

ھو ساعة آبل سوداء كان یرتدیھا  -وفق وكالة رویترز-وھذا الشيء الذي ذكره المسؤوالن 
عندما دخل القنصلیة ظھر الثاني من أكتوبر/تشرین األول الجاري ولم یخرج خاشقجي 

 منھا، وفق تأكیدات تركیة.

 وقال المسؤوالن إن الساعة كانت متصلة بجھاز ھاتف محمول تركھ في الخارج.
وأبلغت خدیجة جنكیز رویترز بأن خطیبھا خاشقجي ترك لھا تعلیمات بضرورة أن تتصل 

إذا لم یخرج من القنصلیة، كما  رجب طیب أردوغان الرئیس التركيبیاسین أقطاي مساعد 
 ترك معھا ھاتفین كان أحدھما متصال بالساعة.
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في الحكومة التركیة ومسؤول أمني بارز إن الجھازین المتصلین ھما  وقال مسؤول كبیر
محور التحقیق في اختفاء خاشقجي، ویحاول المحققون تحدید طبیعة المعلومات التي بثتھا 

 الساعة.

وأضاف المسؤول أن جھاز المخابرات ومكتب االدعاء وفریقا تقنیا یعملون على ذلك، 
لساعة، لذا فإن المحققین یحاولون القیام بذلك عن طریق تركیا لیست لدیھا ا مشیرا إلى أن

 الجھاز المتصل بھا.

وتقول السلطات التركیة إنھ ال دلیل یوحي بأن خاشقجي غادر المبنى، وعبرت عن 
اعتقادھا بأنھ ال یزال في الداخل. وردت السلطات السعودیة بالقول إن مواطنھا غادر 

 القنصلیة وإنھا تحقق في األمر.
 در : رویترزالمص
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المبنى مسؤولون أتراك أكدوا عدم رغبة الریاض في دخول المحققین إلى قنصلیتھا رغم موافقة سابقة على تفتیش 
 ((األناضول

اعترضت مراسالت لمسؤولین  المخابرات األمیركیة إن واشنطن بوست قالت صحیفة
ھو من أمر بعملیة استدراج الصحفي  محمد بن سلمانسعودیین تشیر إلى أن ولي العھد

بعدم  للریاض جمال خاشقجي للسعودیة واعتقالھ، ونقلت عن اتھامات مسؤولین أتراك
التحقیق في مصیره، وذلك بالتزامن مع حصول الجزیرة على معلومات جدیدة تعزز 

 .روایة تصفیتھ داخل قنصلیة بالده بإسطنبول

  

واعتبرت الصحیفة أن ھذه المعلومات االستخباراتیة دلیل آخر على تورط النظام 
 .السعودي في اختفاء خاشقجي األسبوع الماضي

، دونالد ترامب وأضافت أن ھذه المعلومات تطرح مشكلة سیاسیة إلدارة الرئیس األمیركي
صھر الرئیس، على حد  جارید كوشنر ب منألنھا تورط األمیر محمد بن سلمان المقر

 تعبیرھا.
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ترغب في وكانت الصحیفة األمیركیة نقلت عن مسؤول تركي أن السعودیة تتلكأ وال 
دخول فریق التحقیق إلى قنصلیتھا، رغم أنھا أبدت في وقت سابق موافقتھا على تفتیش 

 المبنى.

وأكد مسؤول تركي لواشنطن بوست أن السعودیین یرفضون منح السلطات التركیة إذن 
 الدخول الالزم إلى مقر القنصلیة أو منزل القنصل السعودي.

أن اتصاالت تركیة رسمیة جرت مع الجانب وكان مراسل الجزیرة ذكر في وقت سابق 
السعودي للسماح بتفتیش بیت القنصل والقنصلیة في آن واحد، وأن طلب التفتیش جاء بناء 
على معلومات بأن إحدى السیارات المشتبھ بھا توجھت إلى بیت القنصل بعد خروجھا من 

 القنصلیة.
طلبت تأخیر دخول فریق التحقیق التركي  أنقرة كما قال المراسل إن السفارة السعودیة في

إلى القنصلیة حتى یحضر السفیر ولید الخریجي، ولم تردَّ السلطات السعودیة بعد على 
بیت القنصل الذي یبعد ثالثمئة متر فقط عن القنصلیة، وبات بدوره موضع  طلب تفتیش

 شبھة قویة بالنسبة للمحققین األتراك.
  

 معلومات جدیدة 
من ناحیة أخرى، حصلت الجزیرة على معلومات جدیدة تعزز روایة تصفیة خاشقجي 

بناء على أوامر من أعلى المستویات في الدیوان الملكي  "إسطنبول داخل قنصلیة بالده في
 ."السعودي

عبد العظیم محمد عن مصادر  تركیا والمعلومات التي نقلھا مدیر مكتب الجزیرة في
تركیة، تفید بأن جمیع موظفي القنصلیة تمت دعوتھم الجتماع قبل ربع ساعة من دخول 

 نح الموظفون األتراك إذنا بإنھاء عملھم باكرا.خاشقجي، ومُ 

كما تفید بأن خاشقجي عندما دخل القنصلیة ظھر الثالثاء قبل الماضي كان في استقبالھ أحد 
 الموظفین، وجرى إدخالھ إلى مكتب القنصل العام محمد العتیبي.

ألمني ینتظر في المكتب حتى دخل علیھ الفریق ا -وفق المعلومات نفسھا-وظل خاشقجي 
شخصا، وكانت مصادر أمنیة تركیة أكدت سابقا أن الفریق قِدم  15السعودي المؤلف من 

خصیصا من السعودیة لتصفیة الصحفي الذي تحول منذ غادر المملكة قبل عام إلى منتقد 
 .محمد بن سلمان لسیاسات ولي العھد السعودي

ووفق المعلومات الجدیدة، یُعتَقد أن "فریق االغتیال" قتل خاشقجي داخل مكتب العتیبي، ثم 
نقلت جثتھ إلى غرفة أخرى للتعامل معھا بطریقة ما، وبعد ساعتین ونصف الساعة نُقلت 

صلیة، وعلى األرجح تم ذلك بواسطة شاحنة صغیرة سوداء معتمة من طراز خارج القن
 مرسیدس.

عن مسؤول تركي كبیر أن كبار  مزنیویورك تای ویدعم ھذه الروایة ما نقلتھ صحیفة
المسؤولین األمنیین في تركیا توصلوا إلى أن خاشقجي قتل في القنصلیة، وتم تقطیعھ 

بمنشار كبیر جلبھ الفریق السعودي الذي غادر في الیوم نفسھ على متن طائرتین خاصتین 
 ، ومنھما إلى السعودیة.دبيو القاھرة إلى
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أخرى، نقلت وكالة رویترز عن مصدر سعودي لم تحدده، أن المخابرات من جھة 
البریطانیة تعتقد أنھ كانت ھناك محاولة لتخدیر خاشقجي داخل القنصلیة، انتھت بإعطائھ 

 جرعة زائدة.
كما نقلت الوكالة عن مصدر سعودي أن الروایة المتداولة عن مقتل خاشقجي غیر 

تراك یعتقدون أن الصحفي المفقود كان یرتدي صحیحة، وأفادت بأن المسؤولین األ
 عند دخولھ القنصلیة، ویمكنھا تحدید موقعھ.آبل ساعة

  

 كامیرات المراقبة 
ونشرت وسائل إعالم تركیة ألول مرة مساء الثالثاء تسجیالت من كامیرات المراقبة 

 .محیط القنصلیة السعودیة بإسطنبولفي  لألمن التركي التابعة

وتُظھر التسجیالت دخول خاشقجي المبنى، وتؤكد أنقرة أن الصور لم تظھر خروجھ مشیا 
 على قدمیھ، بینما یقول المسؤولون السعودیون إنھ غادر القنصلیة.

كما نشرت وسائل اإلعالم التركیة تسجیالت لوصول الفریق األمني السعودي، أظھرت 
الدولي یوم اختفاء خاشقجي في توقیتین  أتاتورك مطار ائرتین خاصتین فيلحظة ھبوط ط

 شخصا خضعوا للتفتیش في المطار. 15مختلفین، وكانتا تقالن 

ونشرت صور أعضاء الفریق األمني وأسماؤھم، وأحدھم یُعتقد بأنھ حارس لولي العھد 
 والتشریح.السعودي، وخبیر في الطب الشرعي 

وبحسب الصور، فقد شوھدت ست سیارات تخرج من مبنى القنصلیة بعد ساعتین ونصف 
الساعة من دخول خاشقجي المبنى، وتوجھت إحدى ھذه السیارات إلى منزل القنصل 

 السعودي.
 المصدر : وكاالت,الجزیرة
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 عربي األخبار

اإلعالم السعودي واختفاء خاشقجي.. 
 تغیب األجوبة فتحضر قطر

 قبل ساعة

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

Video Play 

في خضم االھتمام العالمي بمصیر الصحفي السعودي جمال خاشقجي، انشغل اإلعالم 
 .بتضخیم القضیة وتأجیجھا قطر مات على دولةالسعودي بإلقاء االتھا

خاشقجي بعد ولم یھتم اإلعالم السعودي بتغطیة القضیة في أیامھا األولى، حین اختفى 
 .أكتوبر/تشرین األول الجاري 2ظھر الثالثاء  إسطنبولدخولھ قنصلیة بلده فی

األنباء والصحف العالمیة بمتابعة القضیة بأدق ومع تزاید التساؤالت واھتمام وكاالت 
بإیضاحات عاجلة،  الریاض تفاصیلھا وصدور تصریحات من العواصم الكبرى تطالب

 .بتأجیج القضیةقناة الجزیرة برى اإلعالم السعودي لمھاجمة دولة قطر واتھامان
إعالم غربیة رأى أنھا تشن حملة ال  وإلى جانب الجزیرة، ھاجم اإلعالم السعودي وسائل

 .السعودیة مسوغ لھا ضد
، إذ اتھمتھا بالسقوط أخالقیا واشنطن بوست وھاجمت صحیفة الریاض الرسمیة صحیفة

ومھنیا عبر انخراطھا في حمالت ضد السعودیة أسھمت في انھیار مصداقیتھا، حسب 
 .تعبیر الصحیفة
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صحیفة عكاظ جمیل الذیابي في مقالة لھ "یروجون لمقتل اإلعالمي  وقال رئیس تحریر
السعودي جمال خاشقجي ویغردون بكل ثقة في وقت واحد بتغریدات شبھ متطابقة، ومثل 

 ."تلك الحقیقة الدامغة ال یتحدث بھا إال جناة والغون في الجریمة

استخباراتیة منظمة وكتب أحد الكتاب في عكاظ أن ھناك خیوطا "تشیر بقوة إلى عملیة 
ومعدة مسبقا بذراعیھا التنفیذیة (لم یحددھا) واإلعالمیة المتمثلة في تنظیم اإلخوان برعایة 

 ."قطر ومنصاتھا اإلعالمیة الظاھرة والمتخفیة وفي مقدمتھا قناة الجزیرة
 المصدر : الجزیرة
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 تقدیم

حدثا عابرا في سجل الحرب  -والذي ترجح أغلب المصادر مقتلھ-لم یكن استھداف خاشقجي 
الحدیدیة السعودیة على أي صوت معارض بالداخل والخارج، فالداخل أحكم بن سلمان علیھ قبضتھ 

سائرا على نھج أسالفھ، وأما من الذ بمأمنھ في الخارج فخیار التصفیة واالغتیال واالختطاف كان 
والزال منھجا أمنیا سعودیا، یعالج التقریر تاریخ من االغتیاالت والتصفیات التي قامت بھا السلطة 

 قصة خاشقجيالسعودیة بحق معارضیھا في الخارج، والتي كانت قصصھم ال تقل بشاعة عن 

 نص التقریر

ال أحد یعرف كیف مات "محمد المفرح" إلى الیوم، فقبل أربعة أعوام من وفاتھ الغامضة أواخر عام 
، ضمن 2011(فبرایر/شباط) عام  11، برز اسم رجل األعمال السعودي ألول مرة، في 2014

بطلب لتأسیس أول حزب  )1(قائمة قصیرة مكونة من عشرة من األكادیمیین والناشطین الذین تقدموا
سیاسي رسمي في دولة لم تعرف السیاسة الحزبیة على مدار تاریخھا، مستلھمین في طلبھم روح 
الثورات العربیة التي اجتاحت الجوار السعودي للتو، ومعلنین في بیانھم التأسیسي للحزب الذي 

ارات السیاسیة في سموه "حزب األمة" جملة مطالب جریئة، شملت المصالحة بین الحكومة والتی
الداخل والخارج، وإعالن العفو العام وإطالق سراح كافة سجناء الرأي ودعاة اإلصالح 

والمعارضین السیاسیین، وفي نھایة المطاف إلغاء نظام الملكیة المطلقة وتأسیس نظام شعبي 
متوقع دستوري، فیما جاء الرد السعودي على ھذه التحركات والمطالب على المستوى النمطي وال

 وبما یلیق تماما بما یعرفھ الجمیع عن النظام الحاكم في المملكة.

    

فبعد أسبوع واحد فقط من طلبھم الرسمي المقدم لدى الدیوان الملكي، وتحدیدا في السابع عشر من 
من األعضاء العشرة المؤسسین لـ "حزب األمة" واحتجازھم، ولم یتم  6 )2(فبرایر/شباط، تم اعتقال

اإلفراج عنھم بشكل مشروط إال بعد أن وقعوا على عریضة تتضمن التعھد بعدم المشاركة في أي 
نشاط معاد للحكومة. أما "المفرح"، فقد غادر لتركیا في وقت مبكر فرارا من المالحقة األمنیة 

عدة سنوات اتھم خاللھا الحكومة السعودیة في أكثر من مناسبة بمحاولة اختطافھ الملكیة، وأقام ھناك ل



أو اغتیالھ، قبل أن یَصدر عفو عام بحقھ، وفي الوقت الذي أشیع فیھ أنھ كان یرتب عودتھ إلى 
السعودیة، أصیب المفرح بمرض غامض ولقي حتفھ على إثره بعد شھر واحد قضاه في مشفى 

جثتھ بطائرة خاصة تابعة لوزارة الداخلیة السعودیة إلى جدة، في أجواء من  بإسطنبول، حیث تم نقل
الشبھات خالطتھا اتھامات صریحة من أحزاب األمة الخلیجیة لالستخبارات السعودیة باغتیال 

 المفرح عن طریق السم.

   

، غیر على مدار السنوات التالیة خفت الجدل عن قضیة "المفرح" تماما وانزوت عن دائرة الضوء
للصحفي السعودي المقرب من الدیوان الملكي، ومدیر مكتب قناة العربیة السعودیة  )3(أن تغریدة

السابق "خالد المفرحي" قد أعادت ذلك الجدل إلى الواجھة من جدید، بعدما ربط "المفرحي" بین 
قجي" الوفاة الغامضة للمفرح، وبین االختفاء الغامض للصحافي السعودي المرموق "جمال خاش

أعقاب توجھھ للقنصلیة السعودیة في إسطنبول إلنجاز معامالت أوراق زواجھ الرسمیة، جدل احتدم 
بشكل أكبر بعد األنباء التي سربتھا مصادر أمنیة تركیة حول احتمال أن یكون "خاشقجي"، الصحفي 

 بالده. الذي تبني مواقف معارضة للنظام السعودي في الفترة األخیرة، قد قُتل داخل قنصلیة

     
 

   

كانت تغریدة "المفرحي" تحمل فیما یبدو اتھاما مبطنا لتركیا، أو لخصوم السعودیة بشكل عام، 
باستھداف المعارضین السعودیین لمحاولة تشویھ صورة المملكة، مستغال حقیقة أن كال من 

فرحي" غفل "المفرح" و"خاشقجي" قد لقیا مصیرھما الغامض داخل األراضي التركیة، لكن "الم
فیما یبدو عن العدید من أوجھ التشابھ األخرى التي تدین بالط بالده الملكي بشكل صریح، فكال 

كان معارضا صریحا للنظام السعودي، كما أن كال الرجلین كانا  -المفرح وخاشقجي-الرجلین 
مالكة، مخاوف لم یجوالن في أیامھما األخیرة حاملین مخاوف من أن یتم استھدافھما من قبل العائلة ال

یجد "خاشقجي" غضاضة في أن یبوح بھا لزمالئھ الصحفیین األجانب، كـ "روبن رایت" في 
 عنھ أعقاب اختفائھ الغامض. )4(نیویوركر، لتسارع األخیرة بالتصریح بھا

  

لكن المفارقة الكبرى التي تغافل عنھا "المفرحي"، وغیره من جوقة الصحافیین المسبحین بحمد 
لسعودي والتابعین لھ، أن تركیا لم تكن البقعة الوحیدة على األرض التي شھدت حوادث النظام ا

اختفاء واعتداءات غامضة على المعارضین السعودیین، وبخاصة خالل األعوام الثالثة األخیرة، 
فمن كندا إلى سویسرا وألمانیا وفرنسا مرورا بتركیا ووصوال إلى المغرب، حولت األجھزة األمنیة 

ودیة أجواء وأراضي الدول إلى ساحات قمع كبرى لمطاردة معارضیھا وتھدیدھم بكافة السبل السع



الممكنة، بدءا من التھدیدات اللفظیة، ومرورا باالعتداءات البدنیة، وانتھاء باالختطافات الممنھجة، 
فیھا،  وربما القتل، وھي سیاسة ال یستطیع ولي العھد "محمد بن سلمان" أن یزعم أنھ صاحب الفضل

فھي سیاسة تعود جذورھا لعقود سالفة من السیاسات السعودیة التي نادرا ما أظھرت أي قدر من 
 التسامح مع المعارضة السیاسیة سواء في داخل حدودھا أو في خارجھا.

  

 أرامكو.. حیث بدأ كل شيء

المملكة، ونادرا ما تمت ترجمتھ تاریخیا، ظل االستیاء من السلطة السعودیة مكتوما تحت السطح في 
لممارسات ظاھرة، وكانت احتجاجات العمال السعودیین في "أرامكو"، والتي بدأت في األربعینیات 

واستمرت خالل الخمسینیات، أولى إرھاصات التمرد على تحالف المال والسلطة بین الملوك 
 لنفط في مملكة الصحراء.السعودیین وبین الوافدین األمیركیین الذین قدموا للتنقیب عن ا



    



     

میز بین الموظفین  )5(ففي األعوام األولى لتأسیسھا، وضعت أرامكو أسس نظام فصل عنصري فرید
األمیركیین الذین أقاموا في حي سكني فاخر تم تأسیسھ خصیصا لھم في الظھران، وبین اآلالف من 

سكنیة ردیئة، مع نظام عبودیة ُمقنَّع حرمھم السعودیین، والحقا من العرب، الذین أقاموا في تجمعات 
من حقوقھم في رواتب كافیة وسكن مالئم وحتى في الطعام الكافي، ما أدى إلى نشوب موجات 

متتالیة من االضطرابات كانت الحكومة السعودیة تتدخل لقمعھا مرة تلو األخرى بطلب من 
 "أرامكو" األمیركیة.

    

، ابن إمارة حائل الشمالیة، ساعیا ألول مرة )6(السعید الشمري" في تلك الظروف ظھر الشاب "ناصر
لتنظیم عمال "أرامكو" ضمن اتحاد عمالي یطالب بحقوقھم، ما أثمر في نھایة المطاف عن 

ألفا من عمال الشركة، وتدخلت  20الضخمة، التي اشترك فیھا أكثر من  1953احتجاجات عام 
من ألف من المحتجین بمن فیھم "ناصر" نفسھ، من تم فصلھ الحكومة السعودیة لقمعھا معتقلة أكثر 

من أرامكو وإعادتھ لمنطقة حائل، ولكن ناصر عاد إلى دائرة الضوء مجددا بعد أن طلب منھ أمیر 
حائل "عبد العزیز بن مساعد الجلوي" أن یلقي خطابا في حفل الستقبال الملك "سعود" في المدرسة 

ن یكون الخطاب ممجدا للملك، ولكن ناصر استغل الخطاب لیوجھ االبتدائیة في المحافظة، على أ
انتقادات حادة لـ "سعود" حول حقوق العمال السعودیین في "أرامكو"، وللمطالبة باإلفراج عن 
العمال المعتقلین، بل إنھ رفع سقف مطالبھ إلى ذروتھ بالدعوة إلجراء انتخابات ووضع دستور 

 للبالد.

    

د العزیز" حجم الخطر الذي یمثلھ "الشمري" في مسقط رأسھ، فقرر على استشعر "سعود بن عب
الفور إعادتھ من جدید ألرامكو، حیث انضم لطالئع العمال الذین نظموا موجة احتجاجیة جدیدة عام 

، منددین بما وصفوه بأنھ "احتالل أمیركي" لبالدھم، ومنادین بسقوط اتفاقیة قاعدة الظھران 1956
ة، وعلى الفور استشعر النظام الملكي الخطر مجددا، وأصدر أمرا باعتقال قیادات الجویة األمیركی

 العمال ما دفع "الشمري" للھرب إلى دمشق.

     



 

 (مواقع التواصل) (ناصر السعید الشمري (على الكرسي یسارا

     

القاھرة، توجھ تكلل في تلك الفترة، كانت سوریا على وشك اللحاق بقاطرة القومیة الناصریة في 
، فانتقل بعدھا "الشمري" للقاھرة حیث تعرف على 1958بوحدة رسمیة بین سوریا ومصر عام 

الرئیس المصري "جمال عبد الناصر"، وقرر تأسیس تنظیم علماني قومي معارض باسم "اتحاد 
مل المسلح"، شعب الجزیرة العربیة"، وأعلن عن رغبتھ في اإلطاحة بالنظام السعودي باستخدام "الع

ومع منتصف الستینیات بدأ التنظیم في شن ھجماتھ داخل السعودیة، وأبرزھا تفجیر خط أنابیب 
"التابالین"، ومقر إقامة القوات األمیركیة في فندق زھرة الشرق في العاصمة، ومحاولة تفجیر 

شخصا  17 وزارة الدفاع في قلب الریاض أیضا، تحركات رد علیھا النظام السعودي بالقبض على
 .1979من أعضاء التنظیم من السعودیین والیمنیین وإعدامھم بشكل علني عام 

    

نوفمبر/تشرین الثاني، وقعت الحادثة األبرز في التاریخ  20وقبل نھایة العام نفسھ، وتحدیدا في 
السعودي الحدیث، حین اقتحم "جھیمان العتیبي" وأتباعھ الحرم المكي داعین لمبایعة المھدي 

لمنتظر، وھو ما أدى إلى تفاقم ذعر النظام السعودي تجاه جمیع أشكال المعارضة، وفي تلك األجواء ا



تم استدعاء "الشمري" بشكل غامض إلجراء مقابلة مع صحافي فرنسي في العاصمة اللبنانیة 
اما بیروت، حیث تم اختطافھ واصطحابھ ونقلھ إلى المطار لیستقل طائرة سعودیة، ولتنقطع أخباره تم

وحتى لحظتنا ھذه، مع شائعات أنھ قد تم إلقاؤه  1979منذ السابع عشر من دیسمبر/كانون األول لعام 
  من فوق متن الطائرة إلى قاع البحر أو فوق صحراء الربع الخالي السعودیة.

    

لم یكن اختطاف "الشمري" الغامض المثبت، وقتلھ إن صح، إشارة بالغة الوضوح على أن الحكومة 
سعودیة قررت وضع ثقلھا في حرب مقدسة عابرة للحدود ضد كافة أشكال المعارضة السیاسیة آلل ال

سعود، فرغم انزواء التھدید القادم من التیارات القومیة مع رحیل نظام ناصر الناصري والتقارب بین 
لمعارضة القاھرة والریاض مطلع الثمانینیات، فإن الحقبة ذاتھا شھدت ظھور شكل جدید من أشكال ا

السیاسیة السعودیة في صورة الشیوخ واألساتذة والطالب المستقلین عن المؤسسة الدینیة التقلیدیة، 
إضافة إلى المجاھدین من األفغان العرب، الذین عادوا للتو من أفغانستان، مشكلین تیارا دینیا جدیدا 

األمیركیة أرض  ، حین وطأت القوات1991و 1990عبر عن نفسھ فجأة مع حرب الخلیج عامي 
 بالد الحرمین ألول مرة.

    



 



      

    

كانت استعانة العائلة المالكة باألمیركیین لحمایة المملكة ضربة قاصمة لشرعیة آل سعود الدینیة، 
المرة داخل تجمعات على إثرھا النقد السیاسي بشكل علني داخل السعودیة، ولم یكن ھذه  )7(تفجر

"أرامكو" المنعزلة فقط، وإنما في جمیع مراكز البالد، نقد تبلور في صورة عرائض موثقة مثل 
العریضة المدنیة ومذكرة النصیحة التي شملت مطالبات ببرلمان وقضاء مستقلین وتقاسم عادل 

رة، فإن نطاقھا شمل للثروة النفطیة، ورغم أن "اإلسالمیین" ھم من قادوا موجة المعارضة ھذه الم
جمیع أطیاف المجتمع السعودي، وقد طالت تلك الموجة من المعارضة حملة قمع أمنیة أصابت أغلب 

الشیوخ المؤثرین وقتھا مثل "سلمان العودة" و"سفر الحوالي"، ما أدى إلى اندالع التظاھرات في 
 ، بال ھوادة."بریدة"، معقل دعم العائلة الحاكمة، مظاھرات قمعھا النظام كالعادة

  

 المملكة المتعصبة

بخالف التصور الشعبي السائد، ال تعد المملكة العربیة السعودیة دولة متجانسة طائفیا أو حتى 
التدین اإلسالمي في السعودیة وحده مجموعة متنوعة من الممارسات والمدارس )8(أیدیولوجیا، ویشمل

لسلطة، والدعوة السنیة الداعیة إلى اإلصالح، المختلفة، بین "الوھابیة" المحافظة المتحالفة مع ا
واألقلیة الشیعیة في الشرق، والتجمعات الصوفیة في جمیع أنحاء المملكة، وحتى الحركات السلفیة 
الثوریة الداعیة لإلطاحة بـ "النظام االستبدادي السعودي" كما تسمیھ، وتنویعاتھا األكثر تشددا التي 

لكة في أكثر من مناسبة، أبرزھا الحرب التي شنھا "تنظیم شنت حربا مسلحة داخلیة ضد المم
 القاعدة" في المملكة خالل النصف األول من العقد الماضي.

  

كانت إستراتیجیة النظام السعودي طویلة األمد من أجل البقاء تتمثل في استخدام التنویعات المختلفة 
ثل استخدام رجال الدین الرسمیین داخل المجتمع السعودي وتوظیفھا في مواجھة بعضھا البعض، م

في مواجھة رجال الدین الشعبیین، وتوظیف التدین السني لتحجیم طموحات الشیعة، وحتى في الشق 
االجتماعي تم تحجیم تحركات النساء من خالل الوالیة غیر المقیدة للرجال، وفي قطاع االقتصاد تم 

مت الثروة النفطیة في وأد الحركة العمالیة تصعید نخبة من رجال األعمال والبیروقراطیین، واستخد
السعودیة في مھدھا، وكان الھاجس األكبر لدى النظام السعودي ھو إمكانیة حدوث تقارب عابر 

للتنویعات المناطقیة والطائفیة واألیدیولوجیة، وحتى الجنسیة واالقتصادیة، على قاعدة مطالبات عامة 
 ومظالم أساسیة قد تخلخل الحكم تماما.

    



 



       

   

حدث ذلك لوھلة إبان حرب الخلیج الثانیة، حیث فشلت اإلصالحات الشكلیة للملك "فھد"، بما في ذلك 
تعیین مجلس استشاري غیر تشریعي ومنح صالحیات أكبر لحكام المحافظات، في تھدئة السخط 

البدیلة في توحید المجتمع على قاعدة أیدیولوجیة مختلفة عن تلك الشعبي، ونجحت طبقة رجال الدین 
القاعدة الموالیة للسلطة، لذا قمع النظام الملكي رجال الدین الجدد، الذین تجمعوا ضمن ما صار 

 یُعرف بـ "تیار الصحوة"، بشكل وحشي.

   

الملكیات الخلیجیة، دفع  الحقا، ومع اندالع الربیع العربي وتزاید حالة انعدام األمان السیاسي لدى
ذلك الریاض إلى إقرار العدید من القوانین واإلجراءات التقییدیة، حیث وّسعت من والیات قوانین 

، وأنشأت محكمة جزائیة مختصة تابعة لوزارة الداخلیة، وقد 2014"مكافحة اإلرھاب" عام 
ن الناشط والمحامي "ولید استخدمت المملكة ھذه القوانین في استھداف النشطاء والمعارضین، وكا

أبو خیر" ھو أول ناشط تمت إدانتھ بموجب ھذه القوانین الموسعة في نفس عام إقرارھا، حیث أُدین 
بعد أن تحدث عن حقوق  2014عاما في  15عاما وُحظر بعدھا من السفر لمدة  15بالسجن لمدة 

 اإلنسان ووقّع عریضة تنتقد الحكومة السعودیة.

    



 

 (مواقع التواصل) لید أبو خیرالمحامي و 

   

الربیع العربي مناخا أقل تسامحا مع المعارضة في بلد لم یكن یتسامح مع أي قدر منھا على  )9(خلق
أي حال، مناخ یبدو أنھ تعزز سریعا مع صعود طبقة جدیدة إلى الحكم في المملكة، مع تولي الملك 

، حیث شرع األمیر 2015سلمان" مطلع عام "سلمان" للعرش والصعود السریع لنجلھ "محمد بن 
الشاب في بناء شبكات جدیدة من السلطة والمحسوبیة مستغال سیطرتھ المطلقة على األجنحة الخمسة 

الرئیسة في النظام الملكي، وھي وزارات الدفاع والداخلیة والحرس الوطني، إضافة إلى الدیوان 
حكمھ القوي، شن ابن سلمان سلسلة غیر مسبوقة  الملكي والھیئات االقتصادیة، وفي طریقھ لتثبیت

 من التوقیفات السیاسیة تحت ذرائع متنوعة.

    

كان صعود ابن سلمان إلى خط وراثة العرش، على خالف التوازنات التقلیدیة في العائلة المالكة، 
رغم أن مؤذنا بظھور نوع جدید من المعارضة السیاسیة ھذه المرة داخل العائلة الحاكمة نفسھا، و

االنشقاقات داخل العائلة كانت أمرا معھودا منذ نھایة الخمسینیات، حین تمرد األمراء األحرار بقیادة 



األمیر "طالل بن عبد العزیز" على السلطة في المملكة مطالبین بإنشاء حكم دستوري وخرجوا من 
الخالفات الالحقة بین  المملكة إلى لبنان ثم مصر، رغم ذلك فإن العائلة المالكة نجحت في احتواء

أعضائھا داخلیا، وھي خالفات بدا أنھا ستخرج عن السیطرة مع تصعید "ابن سلمان" وظھور عدد 
من األمراء الشباب الذین تمردوا على السلطة الجدیدة، بما في ذلك عریضة أصدرھا أمیران 

لعزل الملك "سلمان" بالتدخل  -حد تعبیرھما-طالبت "عقالء األسرة الحاكمة"  2015مجھوالن عام 
 ونجلھ.

    

ومع تزاید ھواجس النظام الجدید من صدع محتمل داخل األسرة الحاكمة یمكن أن تستغلھ الفئات 
المعارضة في تجمیع نفسھا على قاعدة واحدة، قرر النظام الجدید في السعودیة شن الحرب ضد 

لفئات ضد بعضھا البعض، ففي الوقت الجمیع في وقت واحد منقلبا على سیاستھ التقلیدیة في موازنة ا
الذي تم فیھ تقلیص سلطة رجال الدین الحكومیین من خالل التالعب بتشكیل مجلس كبار العلماء 

وتقلیص سلطات المطاوعة "ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر"، تم قمع رجال الدین 
ول للعام الماضي، وھي توقیفات المستقلین واألكادیمیین عبر حملة توقیفات موسعة في سبتمبر/أیل

مثقفا وأكادیمیا وشخصیة إسالمیة مثل الداعیة "سلمان العودة" واالقتصادي "عصام  70شملت 
 الزامل" وغیرھما، حیث وجھت لھم تھم "العمل ضد الدولة واإلخالل بأمنھا واستقرارھا".

  

ھّزت أنشطة رجال األعمال ومع تطبیق المملكة لخطة تقشف أثّرت على معیشة الطبقات المتوسطة و
والتجار المتوسطین، امتدت ید "ابن سلمان" الباطشة في نوفمبر/تشرین الثاني العام الماضي أیضا 

لتصل إلى نخبة أمراء العائلة الحاكمة ورجال األعمال الرئیسین في البالد، والذین تم احتجاز 
عاصمة السعودیة، حیث أُجبروا العشرات منھم بشكل مفاجئ في فندق "ریتز كارلتون" في قلب ال

 على التنازل عن قدر كبیر من أموالھم مقابل حریاتھم في حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

   
 

   

وفي الوقت الذي أغضب فیھ "ابن سلمان" رجال المملكة المحافظین بمنح المرأة حق قیادة السیارة 
اعتقاالت في صفوف الناشطات من النساء شملت "لجین والتوسع في أنشطة الترفیھ، فإن شن حملة 

الھذلول" و"عزیزة الیوسف" و"إیمان النجفان" والحقا "سمر بدوي"، ورغم أن بعضھن أُفرج عنھ 
القمع إلى الفرار نحو الخارج. وأخیرا ورغم أن النظام یروج لنفسھ كصدیق  )10(الحقا، فقد دفعھن

لترفیھ واالھتمام بالتكنولوجیا، فإنھ على الجانب اآلخر یواصل للشباب عبر تعمیم سردیات االنفتاح وا
التضییق علیھم واستفزازھم من خالل أجھزة الرقابة على اإلنترنت، مثل الھیئة الوطنیة لألمن 



السیبراني التابعة لجھاز أمن الدولة، واتحاد األمن اإللكتروني والبرمجیات الذي یترأسھ مستشار 
 سمعة سعود القحطاني.الدیوان الملكي سیئ ال

   

إذن، كان صعود ابن سلمان إلى العرش إیذانا بامتداد الید الباطشة للدولة السعودیة لشرائح ظنت أنھا 
بأمن من البطش على مدار عقود طویلة، وعلى رأسھم أمراء العائلة المالكة الذین تم التنكیل بھم لیس 

ئة اإلذاعة البریطانیة بي بي سي ثالث فقط في الداخل ولكن في الخارج أیضا، وقد رصدت ھی
أو معارضین خارج الحدود السعودیة منذ صعود  )11(حوادث على األقل الختطاف أمراء منشقین

، 2016الملك سلمان ونجلھ إلى السلطة، أولھم ھو "سلطان بن تركي" الذي تم استدراجھ مطلع عام 
ریعة زیارة والده في القاھرة على متن من مقر إقامتھ في فندق الجزیرة الفخم في باریس، تحت ذ

طائرة سعودیة خاصة، ولكن "سلطان" اكتشف الحقا أن طائرتھ كانت متجھة إلى الریاض بدال من 
 القاھرة، حیث اختفى ولم تُسمع أخباره إلى الیوم.

     

رطة أما األمیر الثاني فھو "تركي بن بندر"، وھو أمیر "منخفض الرتبة" عمل سابقا كرائد في الش
السعودیة قبل أن یختلف مع العائلة ویغادر إلى باریس ویبدأ في بث مقاطع فیدیو معارضة للعائلة 

، حیث تم استدراجھ إلى المغرب وھناك تم 2015وحتى یولیو/تموز من عام  2012المالكة منذ عام 
ن أعلن عن اختطافھ وتسلیمھ للسلطات السعودیة، وكان الوجھ الثالث ھو "سعود بن سیف النصر"، م

، والتي دعا فیھا إلى 2014نفسھ كمعارض للعائلة المالكة عبر تغریداتھ على موقع تویتر عام 
محاكمة المسؤولین السعودیین المتورطین في اإلطاحة بالرئیس المصري المعزول "محمد مرسي" 

عن التغرید  في القاھرة، وانتقد في بعضھا الحقا سیاسات الملك سلمان ونجلھ، قبل أن یتوقف حسابھ
، لیُكشف بعدھا أنھ تم استدراجھ إلیطالیا من قبل المخابرات السعودیة 2015تماما في سبتمبر/أیلول 

تحت ذریعة إبرام صفقة تجاریة، حیث تم اختطافھ ونقلھ على متن طائرة خاصة إلى الریاض لیختفي 
 تماما بال أثر.

   
 

     

 القمع العابر للحدود

الث إشارات كافیة إلى تحول القمع العابر للحدود إلى سیاسة ممنھجة یبدو أنھا توفر ھذه الحوادث الث
المعارض السعودي "غانم الدوسري" ولي  )12(لم تقف عند حدود األمراء، ففي الشھر الماضي اتھم

العھد السعودي "ابن سلمان" بتدبیر االعتداء علیھ من قبل سعودیین في لندن، في الوقت الذي قال فیھ 



ید من السعودیین المقیمین في الخارج إنھم تلقوا تعلیمات بالذھاب إلى السفارات السعودیة في العد
 البلدان التي یقیمون بھا، تنبیھات امتنع أغلبھم عن االستجابة لھا خوفا من أن یتم التنكیل بھم.

  

ھذا،  غیر أن "جمال خاشقجي"، الصحافي السعودي المرموق، ربما ظن لوھلة أنھ بمأمن من كل
فرغم أنھ أسّر للعدید من المقربین منھ ولبعض الصحفیین العالمیین أنھ یخشى أن یكون مستھدفا من 
قبل النظام السعودي، فإن "خاشقجي" أّكد أنھ لم یتلق أي تھدیدات من قبل السعودیة منذ خروجھ من 

منھ العودة إلى  )13(، وعلى النقیض فإنھ ُطلب2017البالد إلى منفى اختیاري منتصف العام الماضي 
السعودیة والعمل مستشارا لـ "ابن سلمان"، ولكنھ رفض ذلك موقنا أن العالقة بینھ وبین النظام 

وصلت إلى مرحلة الال عودة، وباإلضافة إلى ذلك فإن مكانة "خاشقجي" المرموقة ككاتب عمود 
یة والدولیة ال یتوافر ثابت في صحیفة "واشنطن بوست" كانت لتوفر لھ قدرا من الحمایة األمیرك

ألقرانھ من المعارضین المغمورین، ولعل تلك األسباب إضافة إلى الضغوط الحیاتیة التقلیدیة ھي 
ربما ما أقنعت خاشقجي باالستجابة إلى الطلب المریب لسفارة بالده في واشنطن بالسفر إلى 

الثالثاء الموافق الثاني من إسطنبول من أجل إنجاز إحدى المعامالت الورقیة، وھناك في صباح یوم 
 أكتوبر/تشرین األول دلف إلى قنصلیة بالده في إسطنبول ولم یخرج منھا إلى الیوم.

  

كان االختفاء الغامض لصحافي بحجم ومكانة "خاشقجي" كفیال بجذب انتباه العالم بأسره، ومع سجل 
آخر محطة رصد فیھا حافل للحكومة السعودیة باستھداف معارضیھا خارج حدودھا، ومع كون 

خاشقجي كانت على أبواب قنصلیة بالده في إسطنبول، لم یكن من المتوقع أن تشتري أي جھة 
الروایة السعودیة "الساذجة" بأن خاشقجي خرج من القنصلیة بعد دقائق ثم اختفى وحده، وأیقن 

ت دائرة الرعب عبر الجمیع منذ اللحظة األولى أنھ اختُطف، وفي األیام الالحقة تم رفع سقف توقعا
أدلة متفرقة أوصلت أجھزة األمن التركیة إلى استنتاج أن الصحافي المرموق ربما یكون قد قُتل بدم 

 بارد داخل القنصلیة.

    



 



    

    

لم تصدر بعد سردیة رسمیة مفصلة حول الواقعة من أي جھة، لكن المؤكد أن أحدا لن یشتري أي 
روایة سعودیة ال تتضمن الكشف عن مكان خاشقجي أو مصیره، وفي غیاب تلك الروایة سوف تظل 

الحكومة السعودیة في مرمى االتھام باغتیال، أو على األقل اختطاف، صحافي مرموق ذي شھرة 
عالمیة، وھو اتھام یضع النظام السعودي في مرمى نیران الصحافة العالمیة ألشھر قادمة، وسیھدد 

تأكید االستثمارات الكبرى التي وضعھا لتحسین صورتھ في الغرب إعالمیا وداخل دوائر النخبة بال
وصنع القرار، استثمارات كان ھدفھا دوما تقدیم ولي العھد الشاب بوصفھ قیادیا إصالحیا یسعى إلى 

تجعل تحدیث بلد غارق في المحافظة والتقلیدیة، لذا برز سؤال بدھي ومھم عن األسباب التي قد 
النظام السعودي یخاطر بتدمیر صورتھ المھتزة بالفعل واإلقدام على استھداف كاتب مشھور عالمیا 

 بذلك الشكل الصریح وبال أي مواربة.

  

تمیل الروایة التقلیدیة إلى تفسیر ال مباالة وعدم اكتراث النظام السعودي بصورتھ برغبتھ في إرسال 
ي مأمن أیا كانت أماكنھم ومھما بلغت مكانتھم، لكنَّ بعض رسالة إلى معارضیھ أنھم لم یكونوا ف

التدقیق والنظر األكثر عمقا یقودنا إلى روایة أكثر أھمیة وخطورة، فعلى األرجح، فإن األمر أكثر 
ارتباطا ببنیة التھدیدات التي تواجھ النظام من وجھة نظر النخبة الحاكمة الجدیدة، ففي الوقت الذي 

ن" ونخبتھ إلحالل القومیة الوطنیة السعودیة محل التدین المحافظ كأساس یسعى فیھ "ابن سلما
لشرعیة الدولة الجدیدة، فإن الخطر المستقبلي الذي یواجھ نظام "ابن سلمان" ال یأتي من رجال الدین 
أو المعارضة اإلسالمیة بشكل رئیس أو من أي شكل آخر من التھدیدات التي عرفتھا السعودیة على 

 خھا، ولكنھ یأتي من جھة أخرى مختلفة تماما.مدار تاری

  

یُعد "جمال خاشقجي" مجرد مثال على تطور غیر مسبوق في التاریخ السعودي الحدیث، فعلى مدار 
تاریخھا كانت المملكة دولة جاذبة للمھاجرین، ولم تعرف البالد في أي وقت موجات ھجرة جماعیة 

شھدت أكبر موجة لنزوح السعودیین إلى خارج البالد، عبر تاریخھا الحدیث، لكن األعوام األخیرة 
، بما یعادل 2016حیث قُدّرت أعداد السعودیین المقیمین في الخارج بأكثر من ملیون شخص في عام 

% من عدد المواطنین، وھو توجھ یبدو أنھ أحدث قلقا لدى مستویات علیا في الدولة السعودیة، 5
 وتحدیدا في أروقة البالط الملكي.

      
 

     



نسبة معتبرة من ھذه الھجرة كانت مدفوعة بالتضییق السیاسي واألمني، وقد بدأ ھذا االتجاه مع 
، واستمر بعد تولیھ المنصب في یونیو/حزیران 2015وصول األمیر الشاب إلى والیة العھد عام 

سعودیا اللجوء  47األمیركیة، فقد ُمنح لبیانات وزارة األمن الداخلي  )14(، ووفقا2017للعام الماضي 
بالترتیب، فیما یقول الناشطون والمسؤولون  2014و 2015في عامي  33و 39مقارنة بـ 2016عام 

إن عددا أكبر من المعارضین السیاسیین یعیشون في المنفى االختیاري بدون طلب اللجوء رسمیا كما 
التي خاضت خالفا دبلوماسیا مع الریاض فعل "خاشقجي"، ویبدو ھذا التوجھ متكررا في كندا 

مؤخرا، حیث شھدت البالد ارتفاعا في أعداد طلبات اللجوء من السعودیین، فوفقا لوسائل اإلعالم 
طالبا تقدموا بطلب للحصول على اللجوء في كندا بعد تحدیھم  20المحلیة الكندیة فإن ما ال یقل عن 

ور أو التوقف عن التحدث إلى وسائل اإلعالم عن ألوامر الحكومة بالعودة إلى دیارھم على الف
 أزمتھم.

  

یأتي ھذا التوجھ في الوقت الذي تواجھ فیھ روایة "ابن سلمان" القومیة عدة إشكاالت رئیسة من 
تھدیدات ربما تقوض مستقبل النظام وتماسكھ السیاسي، أولھا المعارضة الداخلیة داخل أسرة آل 

ام نخبة رجال األعمال وأصحاب المال المتزاید وھم من تحداھم سعود نفسھا، وثانیھا ھروب وإحج
"ابن سلمان" في فندق ریتز كارلتون، أما اإلشكال الثالث فھو المعارضة من قبل الصحافیین 

وناشطي المجتمع المدني المؤثرین في دوائر الشباب السعودي، وأخیرا ھناك االنتقادات المتزایدة من 
سجل المملكة في التعامل مع حقوق اإلنسان والمعارضة السیاسیة، قبل الحكومات األجنبیات ل

والمفارقة ھنا أن القمع غیر المسبوق الذي مارسھ ولي العھد الشاب یھدد بتوحید مصادر الخطر ضد 
نظامھ ودفعھا جمیعا إلى خارج الحدود السعودیة مما یصعب من مھمتھ في السیطرة علیھا أو 

 وسع فیھا مجتمعات المھاجرین السعودیین بشكل غیر مسبوق.ترویضھا كما یرى، في وقت تت

    



 



        

   

ففي الشھر الماضي، تسببت االنتقادات التي وجھھا شقیق الملك سلمان، "أحمد بن عبد العزیز"، 
زیادة التكھنات مجددا لسیاسات الملك وولي عھده في حوار لھ مع بعض المتظاھرین في لندن، في 

حول الخالفات داخل األسرة المالكة حول شرعیة حكم ولي العھد الشاب وجدارتھ، وفي ظل تكھنات 
بشكل دائم، فإن ذلك یثیر القلق من إمكانیة  )15(بأن "أحمد بن عبد العزیز" یفكر في البقاء في المنفى

عائلة المالكة، في الوقت الذي تتواتر التفاف المعارضة في الخارج حول أحد األوجھ الشعبیة في ال
عن قیام العدید من رجال األعمال السعودیین بنقل أموالھم وتصفیة أصولھم ومغادرة  )16(األنباء

المملكة على أصداء حملة ریتز كارلتون الشھیرة كما ذكرنا، تزامنا مع تكثیف النشطاء السعودیین 
داء الحكومة السعودیة، وھي انتقادات تتجاوب معھا في المنفى ونظرائھم األجانب من وتیرة النقد أل

 العدید من الحكومات الغربیة بشكل متفاوت.

  

في ضوء ذلك، ربما یساعد إدراك بیئة التھدیدات الجدیدة التي یستشعرھا نظام الحكم السعودي تجاه 
تجاه  -رینوغیر المفھوم بالنسبة للكثی-المعارضة الخارجیة في فھم سر رد الفعل المبالغ فیھ 

لعدد متزاید من الناشطین  -العاصمة الكندیة-االنتقادات الكندیة مثال، في ظل استضافة "أوتاوا" 
المعارضین للنظام السعودي، كما قد یساعد ذلك أیضا في تفسیر المبررات التي ربما تكون قد دفعت 

غیر المحسوبة، إلى ولي العھد الشاب، صاحب السجل الحافل من القرارات العدائیة والمتسرعة و
استھداف صحافي معارض ذي صوت بارز مثل "خاشقجي"، صحافي یمكن أن یلعب دورا لیس 

فقط في حشد الرأي العام الغربي ضد سیاسات النظام السعودي، ولكن أیضا في جذب وتنظیم 
رضة التكتالت المتناثرة للمعارضة السعودیة المحتملة في الخارج، تنظیم یمكن أن ینتج قبضة معا

موحدة قد یكون لھا فرصة كبیرة في المستقبل المنظور لخلخلة قبضة العائلة الحاكمة ونخبة المملكة 
الجدیدة، والتي یقودھا أمیر شاب یبدو بال خطة، وبال رؤیة سیاسیة محكمة، وبأذرع أمنیة تتعامل كما 

ستطیع أحد أن ینكر یبدو في كل مرة كأجھزة أمن في دول الدیكتاتوریات القمعیة، وھي لغة ال ی
 وجودھا وتجسدھا التام الحالي، وقمع أصبح في أوضح صورة ممكنة.
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 استمع للتقریر
 

    

على مر تاریخھا الحدیث نسبیًا لم تتطلب رئاسة تحریر صحیفة "الوطن"، إحدى أكبر الصحف 
قدرات سحریة إلدارة األمور بھا، السعودیة وأوسعھا انتشاًرا والمحسوبة على الجناح اإلصالحي، 

وحتى اآلن، على ید أمیر بیت آل سعود واسع النفوذ "خالد بن فیصل آل  2000ومنذ أن نشأت عام 
كما تقول » نقل نبض الشارع السعودي ونمط حیاة المملكة«سعود"، لم تھدف الجریدة بحال إال لـ 

كانت الشروط السعودیة المطلوبة ضمنًا  الرؤیة المعلنة لھا وھي رؤیة "خالد بن فیصل" نفسھ، لذا
للعمل فیھا أو حتى االنتساب لھا بالكتابة التقلیدیة: تأیید آل سعود بشكل شبھ كامل، وتوقیر الطبقة 

الدینیة السعودیة، واالبتعاد عن أي سجاالت دینیة تخص تاریخ المملكة، وبالطبع معاداة إیران 
اشقجي" استثناًء خالل ثالث سنوات من العمل فیھا، وأذرعھا بشكل شبھ كامل، ولم یكن "جمال خ

ملتزًما بكل الخطوط الحمراء المعتادة، قبل أن یرتكب الحقا خطأه الذي أذاقھ قوة قبضة طبقة رجال 
 .)1(الدین بالمملكة، وبأوضح صورة ممكنة

       



 



 (وكالة األنباء األوروبیة) األمیر خالد بن فیصل آل سعود

     

"خاشقجي" وقتھا بمثابة التعریف القاموسي للصحافي السعودي المثالي، مع سیرة ذاتیة امتدت كان 
منذ الثمانینیات متضمنة عملھ في أكثر صحف المملكة ذیوًعا كـ "عكاظ" و "الشرق األوسط"، 
 1991مروًرا بعملھ في صحیفة "المدینة" إحدى أقدم الصحف السعودیة لتسعة أعوام كاملة، من عام 

، وھي فترة تضمنت أیًضا حصولھ على ثقة العائلة المالكة أثناء عملھ كمراسل )2(1999حتى و
خارجي في أفغانستان والجزائر والسودان وبلدان أخرى، ثقة أكسبتھ عالقات واسعة مع أمراء آل 

مع االستخبارات  سعود النافذین خاصة جناح الملك الراحل "فیصل"، فضًال عن عالقات مرجحة
یة نظًرا لقربھ وعملھ كمستشار إعالمي لرئیسھا التاریخي األمیر "تركي الفیصل آل سعود"، السعود

ولیس انتھاًء بخبرة عمیقة اشتملت على لقاءات متعددة وعالقة "ودودة" مع "أسامة بن الدن" 
المؤسس الراحل لمنظومة "الجھاد العالمي" كما نعرفھا. باختصار، لم یكن لصحافي بھذا الثقل أن 

منصب رئیس تحریر  2003مسھ دوائر الحكم والنفوذ السعودیة بسوء، متقلدًا منتصف عام ت
"الوطن" للمرة األولى، إال أن وزیر الداخلیة السعودي ذائع الصیت األمیر "نایف بن عبد العزیز" 

 كان لھ وقتئٍذ رأي آخر.

      

تھ الشھیرة أنھا ستؤلب علیھ قبضة على األرجح، لم یدر في بال "خاشقجي" وقتھا أثناء كتابتھ لمقال
المملكة الدینیة على ھذه الشاكلة. حینھا، وبدًءا من مایو/ أیار لنفس العام المذكور، ضربت عاصفة 
من التفجیرات "االنتحاریة" العاصمة محولة شوارع الریاض لبحار من الدماء، بحار لم یلبث أن 

كن األجانب المقیمین بالمملكة ومبنى األمن العام، تبناھا "تنظیم القاعدة" مستھدفًا بھا مجمعات مسا
ومع حالة الغضب واالحتقان الشعبیین كتب "خاشقجي" منتقدًا "ابن تیمیة"، الفقیھ الحنبلي شدید 

األھمیة والُمفضل للوھابیین، وباألخص فتواه المتضمنة لـ "جواز قتل المسلمین إن أعاقوا أو منعوا 
جي، محمًال إیاھا وإیاه النتیجة الدمویة التي شھدتھا المملكة على ید قتل الكافرین" كما قرأھا خاشق

 "القاعدة".

    

لم ینتظر "نایف" كثیًرا، وعلى الفور أطاح بـ "خاشقجي" من رئاسة تحریر "الوطن" في وقت ربما 
ع یوًما فقط، قبل أن یُفصل م 52یعد قیاسیًا لقصره، حیث لم یقض "خاشقجي" في رئاسة التحریر إال 

، بینما غادر »توجھات الصحیفة نفسھا وأھدافھا غیر المعلنة«تساؤالت متتالیة علنیة من "نایف" عن 
"خاشقجي" الصحیفة مكونًا حزمة من العداوات المتربصة، كان من أبرزھا عداوة "الرئاسة العامة 

وة ظلت "، وھي عداCPVPVلھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" المعروفة اختصاًرا بـ "



، 2010تطارده حتى أزاحتھ مرة أخرى، وبنفس أسلوب "نایف"، بعدھا بسبعة أعوام في مایو/أیار 
من "الوطن" مرة أخرى، لیغلق فصل آخر في  -رجال الھیئة-عندما أطاحت بھ شرطة "المطاوعة" 

بعض من  حیاة الصحفي السعودي الحافلة، رجل اتھمھ أعداؤه بأنھ لیس وطنیًا بما یكفي، ونظر إلیھ
 -على مر السنین-یعرفوه على أنھ ملكي أكثر من الملك، وتعامل معھ األغلب في محاوالت متتالیة 

 لفھم توجھاتھ المتقلبة حتى لحظة اختفائھ بال أثر.

       



 



 (مواقع التواصل) األمیر نایف بن عبدالعزیز

    

 "خاشقجي" القومي: "المملكة الرائعة"

بأمر بالدنا من یحكم بكتابھ وسنة نبیھ، عارف بحاللھ وحرامھ، فتح عقلھ وقلبھ نحمد هللا أن قام 
للعلماء والفضالء والخبراء، قال للناس أشیروا علي، فلم یفرض رؤیة رجل واحد حتى وإن غلبھ 

 الظن بحسن االجتھاد فیھ

 2009"الوطن".. "خاشقجي" متحدثًا عن الملك "عبد هللا".. افتتاحیة صحیفة  )4(من مقال-

    

ربما یُعد صدام "الشثري" و"خاشقجي" من أكثر ما ال یغیب عن ذاكرة السعودیین عند ذكر األخیر 
بأي حال، وھي محطة عنونت زمنا سابقا أید فیھ الصحفي المخضرم بشكل تام مشروع "النھضة" 

یز آل سعود" في النصف ومبادرة اإلصالح الكبرى التي قادھا الملك الراحل "عبد هللا بن عبد العز
 -كما سمیت وقتھا-الثاني من العقد الماضي، بكل ما حملتھ تلكم المبادرة من "حمالت على الفساد" 

 وإقاالت عدیدة، وأیًضا تغییرات ملحوظة للسیاسة الخارجیة السعودیة.

  

الجدد لـ  كان الشیخ "سعد الشثري" حدثًا سعودیًا نادًرا في ذلك الوقت، فھو أحد أبرز المنضمین
"ھیئة كبار العلماء"، الھیئة الدینیة األعلى في المملكة، حیث انضم لھا بدعم من الملك عبد هللا نفسھ 

عاًما، وظل عضًوا  39، فضًال عن أنھ كان أصغر أعضائھا على اإلطالق بعمر ناھز الـ 2005عام 
لدینیة في المملكة، لكنھ كان صاعدًا في الھیئة في وقت كان الملك یتحرك فیھ لخلخلة نفوذ الطبقة ا

 تحرًكا بطیئًا یتناسب مع التفاھم التاریخي المعمول بھ في السعودیة بین القصر ورجال الدین.

    



 



     

       

حین ظھر مشروع "جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجیا" للنور، وھو  2009تغیر كل ذلك عام 
مشروع على قدر ضخامتھ إال أنھ مثل ھاجًسا ضخًما لطبقة المملكة الدینیة، حیث بدأت في إثارة 
اعتراضات وتخوفات من شیوع االختالط بین الجنسین في الجامعة، وھو األمر الذي كان غریبًا 

شثري" وممنوًعا دوًما في الداخل السعودي، ولم یكن ھناك أنسب من النجم الصاعد للھیئة، الشیخ "ال
 لیعلن عن ھذه المخاوف بوضوح تام، ولیصرح بھا في حدیث متلفز لھ على قناة المجد الفضائیة.

  

كان ذلك إیذانًا بإطالق موجة من األقالم والمقاالت التي استھدفت "الشثري" بشكل شخصي والھیئة 
محلي، خرجت بشكل ضمني، ووقتھا، وكما ھو متوقع في دولة تتحكم بشكل شبھ كامل في اإلعالم ال

افتتاحیة صحفیة ومقاًال ینتقد على أفضل األحوال ما صرح بھ، وكانت  30بعد تصریحاتھ أكثر من 
من أھمھا افتتاحیة الوطن التي كتبھا "خاشقجي" نفسھ، والذي لم یبخل على "الشثري" بكل ما جادت 

ت للفصائل السعودیة ، وبأنھ یقدم عن غیر قصد مبررا»إثارة الفتنة«بھ قریحتھ، متھًما إیاه بـ 
، ومذكًرا »صورة كومیدیة«المتطرفة قاصدًا بقایا "تنظیم القاعدة" ھناك، وواصفًا بعض مخاوفھ بـ 

إیاه ابتداًء أنھ قد عین بتأیید ودعم الملك نفسھ. وبالفعل لم یمر وقت طویل قبل أن یأتي األمر الملكي 
لتدخل أي ملك سعودي لعزل  )5(قة تاریخیةبعزل "الشثري" وإخراجھ من ھیئة كبار العلماء، في ساب

 .1971أحد أعضائھا منذ إنشائھا عام 

  

لطالما عرف العقد الماضي، ونھایتھ باألخص، دفاًعا مستمیتًا من "خاشقجي" عن سیاسات المملكة 
ادخاره والملك الراحل "عبد هللا"، حیث كان مؤیدًا بشكل تام لصحوة اإلصالح وقتھا، فضًال عن عدم 

_ على جماعة 2009جھدًا في تأیید والدفاع عن الحملة العسكریة التي شنھا الملك في نفس العام _
"الحوثي" المسلحة في مدینة "صعدة" شمال الیمن على حدود المملكة، وھي حملة وقصف جوي 

اتلین محاوالت تسلسل مق«رآھما "خاشقجي" ضروریین لتأمین المملكة من الداخل وردع ما سماه بـ 
 ».حوثیین للعمق السعودي

       
 

 "2009 –"مقابلة الجزیرة مع الحوثي بحضور خاشقجي 

          



لكن تأییده األھم كان لحملة اإلقاالت واسعة النطاق وغیر المألوفة والتي قام بھا الملك "عبد هللا" 
موقعًا مختلفًا نسبة  )6(015كخطوة رئیسة في أجندة اإلصالح السعودیة وقتھا، وھي حملة طالت قرابة 

كبیرة منھا في األروقة الملكیة، حیث استثمر "خاشقجي" موقعھ المفضل _بعد عودتھ مرة أخرى 
لرئاسة تحریر "الوطن"_ وبدأ في بناء دعایة إیجابیة لمشروع اإلصالح في اإلعالم األجنبي، قائًال 

ًرا جدیدة أیًضا .. فھم أكثر اعتداًال .. وھم المعینین الجدد ال یجلبون دماًء جدیدة فقط، وإنما أفكا«إن 
 )7( ».لیسوا منفذین للمشروع وحسب، وإنما یؤمنون بھ

    

كانت تلك إذن عناوین بارزة في مسیرة الصحفي المخضرم ولكن من زاویة وجھھ شدید القومیة، 
العربي لم یعرف  المؤمن تمام اإلیمان بالبالط الملكي وبالدولة السعودیة، وربما وفي أعقاب الربیع

العالم خاشقجي بنفس حماستھ األولى تجاه العائلة المالكة، خاصة تجاه النظام السعودي الحالي الذي 
یقوده اسًما الملك "سلمان بن عبد العزیز"، ویقوده فعًال ولي عھده ووزیر الدفاع "محمد بن سلمان"، 

ا حتى في بعض أخطائھا اإلقلیمیة الفادحة، إال أنھ وبكل تأكید ظل محتفًظا بوالئھ المطلق للدولة نفسھ
على األقل حتى عام مضى قبل أن یبدأ معارضتھ بشكل أكثر بروًزا وجرأة، إال أنھا ظلت معارضة 

 متحفظة وإن كانت علنیة للنظام ولـ "بن سلمان"، ولم تتعد على األرجح خطوطھ الحمراء الشخصیة.

    

 الُمحتَلَّةخاشقجي" اإلصالحي: السعودیة "

قصة تعاطینا مع العمالة األجنبیة الرخیصة، والتي تحولت إلى إدمان، وأنا أستخدم دائًما كلمة «
إدمان ألننا نعتقد أننا ال نستطیع وال یقوم اقتصادنا بدونھا، بدأت في سنوات الطفرة األولى .. 

 ..»1973وتحدیًدا بعد حرب أكتوبر الشھیرة عام 

ضرة حول كتابھ "احتالل السوق السعودي"، نادي "القصیم" األدبي، جمال خاشقجي، في محا -
     2014السعودیة عام 

    



 



 (الجزیرة) الصحفي السعودي جمال خاشقجي

      

في كتابھ » اقتصاد ُمحتَل«كان "خاشقجي" من أوائل من وصفوا حال االقتصاد السعودي بأنھ 
یكن باألمر الیسیر في بلد حافظ دوًما على استقدام المعروف "احتالل السوق السعودي"، وھو لم 

العمالة األجنبیة بشكل دوري وكثیف حتى اآلن، وإن قلت تلك الكثافة مع تصاعد الرسوم المفروضة 
على تلك العمالة یوًما تلو اآلخر بعد تولي "ابن سلمان" لوالیة العھد، لكن "خاشقجي" كان متبنیًا 

سابقة، لذلك رأى دوًما أن عالج االقتصاد السعودي لن یكون إال  لوجھة النظر كتلك لفترة طویلة
 بالصدمة.

   

، فال ھو أصبح اقتصادًا حدیثًا »ضل طریقھ«یؤمن "خاشقجي" أن االقتصاد السعودي ھو اقتصاد قد 
لبلد بھ طبقة وسطى كأغلب بلدان العالم، وال أصبح اقتصادًا خلیجیًا كاقتصاد قطر واإلمارات، 

ھما تحدیدًا، وإنما تاه في منتصف رحلة النھضة مسببًا معدالت بطالة عالیة باإلضافة إلى مستشھدًا ب
اقتصاد وصفھ ضمنیًا بطفیلي، أي ینمو داخل وعلى ظھر اقتصاد المملكة، ولكن دون أن یعود علیھا 

 بأي فائدة من أي نوع.

   

بة كبیرة من العمالة األجنبیة لذلك ساق وجھ "خاشقجي" اإلصالحي حًال رادیكالیًا قوامھ ترحیل نس
من المملكة وبشكل مفاجئ، كان ھذا الحل بالنسبة لھ حًال إصالحیًا بامتیاز، ففي تصوره سوف تخلق 

، مستعیًرا »فوضى خالقة«عملیة الترحیل سلسلة من األزمات وفوضى اقتصادیة سماھا ھو 
من "إدمان" العمالة األجنبیة مصطلح "كوندالیزا رایس" المفضل، لكنھا أزمات ستخلص السعودیین 

وإدمان عدم الفعل سریعًا، وسرعان ما سینخرطون في سوق العمل محتلین مساحة ال بأس بھا من 
 الفراغ العُمالي الصادم.

      
 

      

مع حل وقناعة اقتصادیة كتلك، كان منطقیًا أن یقوم الصحفي المخضرم بالترحیب التام برؤیة "بن 
، مشیًرا لما 2016) والتي أطلقھا ولي ولي العھد _وقتھا_ في أوائل عام 2030سلمان" (السعودیة 
من أن الصحافة علیھا  -في لقاء جمعھ بھ وبمجموعة من الصحفیین والمفكرین-قالھ األمیر الشاب 

دور حمایة ومراقبة تنفیذ الرؤیة، لیكتب "خاشقجي" وقتھا على حسابھ الشخصي على موقع 



، مرفقًا إیاھا بصورة لنسخة من الرؤیة وقعھا لھ "بن »وسأحمیھا«ویتر": التواصل االجتماعي "ت
 )8( سلمان" نفسھ.

    

كان "خاشقجي" دوًما من أنصار الربیع العربي، وحفلت مقاالتھ في تلكم الفترة والمجموعة في كتاب 
الوقت نفسھ، "ربیع العرب: زمن اإلخوان المسلمین"، بالكثیر من مظاھر ذلك التأیید، إال أنھ في 

واتساقًا مع قومیتھ، حافظ على وجھھ اإلصالحي مع الملك سلمان وابنھ حین تولیا مقالید البالد بشكل 
فعلي، وبدأ عالقتھ بھما بمكالمة ھاتفیة تلقاھا من "سلمان" لیثني األخیر علیھ بعدما قام "خاشقجي" 

، ثم أید الصحفي الخبیر الملك )9(زبالدفاع عن نظام الریاض في زمن الجھاد األفغاني في لقاء متلف
التي قام فیھا باستبدال مراكز قوى سلفھ "عبد هللا"  )10(الجدید بعدھا بأیام قلیلة في حملتھ شدیدة االتساع

، وأید عاصفة الحزم عند انطالقھا في مارس التالي مباشرة 2015أواخر ینایر/كانون الثاني عام 
دما انتقدھا القیادي الشیعي المصري "أحمد النفیس" ملقبًا لنفس العام، ودافع عنھا بقوة خاصة عن

، وطالب اإلعالم المصري بالكف عن اإلساءة للمملكة، قبل أن ینضم »عواصف الخذالن«إیاھا بـ 
، عندما 2017وبدایات العام الماضي  2016لركب األمیر الشاب في رؤیتھ االقتصادیة حتى نھایة 

 ھور وبشدة.بدأ وجھ "خاشقجي" األخیر في الظ

    

 خاشقجي" الثوري: مملكة القمع"

ھذه المرة، اتخذت خیارا مختلفا. لقد تركت بیتي، وعائلتي، ووظیفتي، ورفعت صوتي، ولو فعلت «
خالف ذلك، یعني أني أخون أولئك الذین یقبعون في السجن. أنا أستطیع أن أرفع صوتي عندما ال 

تعرفوا أن ھذا لم یكن حال السعودیة على الدوام، نحن السعودیون یستطیع الكثیرون ذلك. أرید أن 
 »نستحق أفضل من الذي یحدث

جمال خاشقجي، من مقالھ المعنون بـ "السعودیة لم تكن قمعیة إلى ھذا الحد.. حالیًا غیر - 
 )12( .2017سبتمبر/أیلول  18محتملة" .. واشنطن بوست، 

            
 

        

یتخیل، خاصة من تابعوا خاشقجي لسنوات طویلة، أن یرفع الصحفي السعودي  لم یكن ألحد أن
الشھیر صوتھ، حتى من منفاه الفعلي، بكلمات كالتي واظب على قولھا وكتابتھا طوال الربع األخیر 

من العام الماضي وعامنا الحالي. كانت تلك الكلمات محملة بمعارضة سعودیة یندر أن یشاھدھا 
ودیین بحال، وھي معارضة على الرغم من تحفظھا وتفرقة صاحبھا الخبیر بین العامة لدى السع

انتقاده للنظام الملكي وللدولة، إال أنھا تشبعت بنسمات عام الربیع العربي إن جاز القول، ویبدو أن 



"خاشقجي" تذكر، وكما كتب أعاله فقد رفع صوتھ، أكثر مما یتحمل قصر الریاض الملكي على ما 
 یبدو.

    

ورغم أن بدایة التوترات الفعلیة بینھ وبین بالط بالده الملكي أتى أعقاب انتخاب دونالد ترامب 
مباشرة، عندما حذر "خاشقجي" من الترحیب الزائد من بالده بـ "ترامب"، األمر الذي أدى لمعاقبتھ 

ا تقریبًا على والتضییق علیھ في منابره اإلعالمیة ووقف مقاالتھ لجریدة الحیاة، رغم ذلك فإن عام
كتابتھ في "واشنطن بوست" یبقى ھو األكثر أھمیة كونھ حفل بكل أنواع النقد والمعارضة السیاسیة 

 تقریبًا، وھي الفترة التي حظیت بأھمیة خاصة نظًرا لشھرة الصحیفة العالمیة وتأثیرھا البالغ.

    

الصحیفة األمریكیة بمقال وصف في عنوانھ بدأ "معارض الربیع العربي" رحلتھ بحلتھ الجدیدة مع 
، ثم رفع سقف النقد في مقالھ الثاني منتقدًا بن سلمان في »قمعیة لحد ال یحتمل«المملكة بأنھا أصبحت 

، قائًال إن األمیر الشاب یطارد األطراف الخطأ، منتقدًا إیاه لسماحھ بحمالت »المتطرفین«حربھ على 
ن السعودیین المتتالیة في سبتمبر/ أیلول وأكتوبر/تشرین األول للعام اعتقاالت نشطاء الرأي والحقوقیی

أن بعض أھم أعضاء "ھیئة كبار العلماء"  -بسلوك لیبرالي جدیر بالمالحظة-الماضي، والفتًا انتباھھ 
حد تعبیره، إال أن مقالھ الثالث كان شدید » أفكاًرا متطرفة«المقربین من ولي العھد یمتلكون 

بًھا "بن سلمان" بالرئیس الروسي "فالدیمیر بوتین" في محاولتھ جمع مفاتیح قوة المباشرة، مش
  البالط الملكي السعودي كاملة في یدیھ.

      



 



     

كان مقال "بوتین" إشعاًرا شدید الوضوح بأن "خاشقجي" قد انتقل لخانة معارضة الرأي بشكل فعلي 
بمسافة واسعة، ولم یتوقف المفكر السعودي عند  متجاوًزا خطوط البالط الملكي السعودي الحمراء

تخلق «ھذا الحد، منتقدًا في المقال التالي مباشرة سیاسة الریاض في بیروت، متھًما إیاھا بأنھا 
حد تعبیره، ثم مقال آخر حمل وصفًا لما فعلتھ المملكة بالیمن بأنھا » فوضى عارمة في لبنان

عندما رعى  1965تعلم مما فعلھ الملك فیصل عام بالكامل، ناصًحا ولي العھد بال» دمرتھ«
مفاوضات السالم التي أنھت حرب الیمن األھلیة األولى، ومرشدًا إیاه ألن ینھي "عاصفة الحزم"، 

 وینھي حملتھ على اإلسالم السیاسي، وأن ینھي أیًضا عدم تسامحھ مع حریة التعبیر والرأي.

   

راء وبكلمات ال یمكن إساءة فھمھا أو تأویلھا بحال، إذن، تحول "خاشقجي" بشكل فعلي لمعارض بآ
-ورغم أن أستاذ الصحافة الشھیر قد أظھر وجھھ "الثوري" إن جاز القول بكل وضوح، فإنھ حافظ 

على شعرة  -حتى اختفائھ منذ أیام قلیلة في غیاھب قنصلیة المملكة في مدینة إسطنبول التركیة
عودي أو "بن سلمان"، وظل موازنًا ببراعة بین معارضتھ معاویة، فلم یتجاوز بحال مع الملك الس

عالیة الصوت وربما التأثیر وبین قومیتھ التي تحترم البالط الملكي دوًما، وفي كل ذلك مثل 
 "خاشقجي" مزیًجا مركبًا من المعارضة السیاسیة الحادة والرصینة في نفس الوقت.

      
 

      

د لمعلومات مؤكدة عما حدث لـ "خاشقجي" داخل القنصلیة ورغم عدم ظھور أي أدلة ملموسة تقو
السعودیة، وعما إن كان حیًا یرزق أو قد تم اغتیالھ بحسب الترجیح األمني التركي المسرب، رغم 

ذلك فإن المسؤولین السعودیین، كعادة ممارساتھم السیاسیة المتسرعة، غیر المخطط لھا، والتي تجني 
فإنھ كان بإمكانھم فتح مساحات تعاون أكبر مع "خاشقجي" الذي لم یكن  أخطاًء أكثر مما یجب دوًما،

على األرجح لیمانع بحال في المعاونة بصوتھ وعالقاتھ مع االحتفاظ بھامش حریة واستقالل منطقي 
وصادق، وھو استنتاج أقرب للصواب تبعًا لخطوط الرجل الحمراء الشخصیة، والتي ال تتضمن 

في بلدان أخرى وفي الداخل أیًضا، » فوضى«للعائلة المالكة مھما أثارت من بحال اإلساءة لبلده أو 
قد اختاروا أسلوبًا معتادًا للتعامل مع معارضیھم، وھو إن ثبت لن یكون  -كما یبدو-إال أن السعودیین 

 األخیر، في سلسلة سعودیة من القمع والتھور ال یبدو أنھا ستنتھي قریبًا بحال.
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 اضغط لالستماع
 

 
، وقف "جیمس تیري دوس" نائب رئیس شركة 1938قبل سبعین عاما من الیوم، وتحدیدا في عام 

في مدینة الدمام  7للتو من البئر رقم كالیفورنیا للنفط مشدوھا أمام شالالت النفط التي تدفقت أمامھ 
، كان )1(على عمق كیلومتر ونصف تقریبا تحت األرض الصحراویة في المملكة العربیة السعودیة

ذلك المشھد إیذانا بدخول مملكة الصحاري رسمیا عصر النفط، وخالل األعوام التالیة كان الذھب 
بل، صانعا ارتباطا فریدا بین السعودیین األسود یعید تشكیل المملكة كما لم تفعل أي قوة من ق

والمعجزة التي جاءتھم من باطن األرض. لذلك، فإن شركة النفط العربیة األمیركیة "أرامكو" التي 
تأسست بعد ذلك بأعوام كانت أقرب لحلم وطني من كونھا مجرد شركة، وحین نجحت المملكة في 

كان ذلك أشبھ بلحظة استقالل حقیقي للسعودیة السیطرة على كامل أسھم الشركة مطلع الثمانینیات، 
 التي لم تعرف االستعمار بشكلھ التقلیدي على مدار تاریخھا الحدیث.

   

استفاق السعودیون على محاولة غیر مسبوقة إلعادة  2016ینایر/كانون الثاني عام  4ولكن في 
لي ولي العھد السعودي آنذاك تشكیل حلمھم التاریخي ودرة تاج اقتصاد البالد الوطني، حینما أعلن و

وولي العھد الحالي "محمد بن سلمان" ألول مرة، في مقابلة استغرقت خمس ساعات مع صحیفة 
، وفي غضون )2("ذي إیكونومیست"، عن إمكانیة طرح حصة أسھم لشركة "أرامكو" لالكتتاب العام

في الظھران شرق بضع ساعات من نشر المقابلة أصدرت الشركة بیانا رسمیا من قلب مقرھا 
 .)3(السعودیة أّكدت فیھ أنھا تدرس إدراج الشركة في البورصات العالمیة وبیع بعض أسھمھا

   

، أن 2018كان یُراد لعوائد الطرح، الذي كان مقررا لھ أن یتم في النصف الثاني من العام الحالي 
شر رئیسة الوزراء نسبة إلى مارجریت تات-یصبح الوقود لما یمكن تسمیتھ بثورة "تاتشریة" 

في المملكة یقودھا األمیر الشاب، وعلى مدار العامین التالیین انخرط المسؤولون  -البریطاني السابقة
السعودیون في جھود مكثفة مع البورصات الدولیة والبنوك العالمیة والسیاسیین البارزین لإلعداد 

ات بشكل مفاجئ في األشھر األخیرة والترویج لالكتتاب المنتظر، قبل أن تخفت وتیرة ھذه اإلجراء
 التي كان من المفترض أن تشھد وضع اللمسات النھائیة على الطرح.

    
 

   



فجأة، تم تعلیق كل شيء، حیث أعلنت "أرامكو" عن تعلیق خطتھا لالكتتاب العام إلى أجل غیر 
لملكیة في الریاض، مسمى، وبدا أن أمرا یدور في كوالیس غرف إدارة الشركة الحقیقیة في القصور ا

أمرا ربما تجاوز صالحیات ولي العھد الشاب ذائع النفوذ حین شرع والده الملك سلمان نفسھ في 
لقاءات بأفراد من األسرة الحاكمة، ومصرفیین ومدیرین كبار في قطاع النفط من بینھم رئیس تنفیذي 

ایة المطاف عن رسالة ، لقاءات تمخضت في نھ)4(سابق لشركة "أرامكو"، وفقا لوكالة رویترز
رسمیة قصیرة ممھورة بتوقیع الملك وخاتمھ، موجھة إلى الدیوان الملكي بأمر واضح: إلغاء خطة 

 طرح أسھم "أرامكو" محلیا وعالمیا، لیعید الملك األمور وابنھ إلى نقطة الصفر من جدید.

  

قدرتھما على تحویل اقتصاد البالد راھن الملك وابنھ على قدر كبیر من رأس مالھما السیاسي مقابل 
من خالل فتح الباب إلحداث أكثر التغیرات دراماتیكیة في سیاسة المملكة االقتصادیة منذ بدء تأمیم 
"أرامكو" في السبعینیات، إلى أن تم تجمید الطرح، لتتأكد حقیقة أن طرح "أرامكو" لم یكن مجرد 

ھو متوقع أو ما یمكن السیطرة علیھ، ولیفتح باب طرح شركة لالكتتاب العام، وإنما تخطى حدود ما 
إلغائھ أبواب الكثیر من التكھنات بعالقة الملك الحالیة بولي عھده، لكن األھم ھو تسلیط الضوء على 

خطوط حمراء سعودیة أثیرة لم تكن لتظھر لوال ما حدث، خطوط یبدو أنھ ال أحد قادر على تجاوزھا 
 .حالیا، حتى الملك وابنھ نفسیھما

  

 جوھرة التاج الملكي



 



   

أرباح أي شركة أخرى على  -كما یشیع-تُعد "أرامكو" شركة ال مثیل لھا في العالم، إذ تفوق أرباحھا 
كوكب األرض بما في ذلك عمالق التكنولوجیا "أبل" وعمالق النفط اآلخر "إكسون موبیل"، عالوة 

تدعم العقد االجتماعي للمملكة منذ عقود في على أن ملیارات الدوالرات التي تضخھا كل شھر؛ 
صورة منح سخیة من الدولة مقابل الوالء السیاسي الذي یحافظ على االستقرار، ویمول ذلك السیل 
الدوالري الذي ال ینقطع أسلوب حیاة مئات األمراء السعاودة، لذا تُعد "أرامكو" درة التاج الملكي 

 السعودي.

   

لموقع الذي وجد فیھ الجیولوجیون األمیركیون النفط الخام ألول مرة عام على بُعد أقل من میل من ا
، حیث یقع مجمع شركة "أرامكو" مترامي األطراف في الظھران، وفي حین یعمل الرجال 1938

والنساء جنبا إلى جنب بطریقة یندر أن تُرى في أماكن أخرى من المملكة، یراقب العمال في مركز 
ق المجمع شاشات عمالقة تتعقب كل جزيء من النفط الخام ینتقل من حقول تحكم بدون نوافذ في عم

النفط، ومن خالل خطوط األنابیب والمصافي، إلى ناقالت متجھة إلى نقاط منتشرة في جمیع أنحاء 
العالم، حیث یشرف ھذا القبو الخافت ذو اإلضاءة المنخفضة على إنتاج واحد من كل ثمانیة برامیل 

. لذا، وباعتبارھا أكبر منتج للبترول على األرض، فإن )5(الي اإلنتاج العالمينفط تباع من إجم
 80"أرامكو" ھي أحد مفاتیح النمو االقتصادي العالمي الرئیسة. فمنذ أن تم حفر أول بئر ناجح قبل 

ملیار برمیل نفطي تم ضخھا في األسواق العالمیة، وتدّعي الشركة  145عاما تقریبا، أنتجت الشركة 
ملیار برمیل من االحتیاطیات المؤكدة، وھي كمیة قادرة على تلقیم  260لدیھا ما ال یقل عن  أن

 السوق العالمي بالنفط بمفردھا لمدة سبع سنوات كاملة.

   





     

     

لذا، لم یكن مستغربا أن تُتداول مزحة لعقود طویلة بین الدبلوماسیین، للداللة على ما تمثّلھ "أرامكو" 
بأن السعودیة ھي الشركة العائلیة الوحیدة التي لھا مقعد في األمم المتحدة، مقعد فكرت للمملكة، 

الوالیات المتحدة في االستیالء علیھ أثناء حظر تصدیر النفط العربي في السبعینیات خالل حرب 
 أكتوبر/تشرین األول ضد االحتالل اإلسرائیلي، وفقا لوثائق المخابرات البریطانیة السریة التي
أشارت إلى أن واشنطن كانت تنظر في إمكانیة السیطرة على حقول النفط التي تملكھا الشركة 

 .)6(بالقوة

   

ظلّت المملكة تراكم الفوائض المالیة الضخمة لـ "أرامكو" حتى استطاعت بناء جدار حمایة قوامھ 
یھرول لھ االقتصاد ملیار دوالر متمثال في "صندوق الثروة السیادي السعودي" الذي  500أكثر من 

السعودي عند األزمات، فحینما تعرضت الموارد المالیة في الریاض للدمار بسبب انھیار أسعار 
دوالرا في  27دوالرا للبرمیل إلى  115، حیث انخفضت األسعار من 2014النفط منذ منتصف عام 
اتكأ علیھ اقتصاد  ، كانت فوائض "أرامكو" ھي المالذ األول الذي2015ینایر/كانون الثاني عام 

، وما زالت صادرات )7(ملیار دوالر للعام المذكور 98المملكة في تمویل عجز الموازنة الذي بلغ 
 % من إجمالي اإلیرادات.90النفط ھي المصدر األكبر إلیرادات السعودیة، إذ تُمثّل نحو 

   

% من 5وكان طرح إذن، كان مقررا لطرح "أرامكو" أن یكون أكبر طرح عام أولي في العالم، 
 2الشركة لالكتتاب العام، وفقا لتقییم مستھدف من قِبل "ابن سلمان"، یعني أن قیمتھ ستصل إلى 

تریلیون دوالر، أي ِضعف تقییم السوق الحالي ألضخم شركة على األرض في الوقت الحالي "أبل"، 
دف أن تجمع المملكة تریلیون دوالر، ومنھ استھ 2.5وربما تصل قیمة "أرامكو" حسب تقدیره إلى 

ملیار دوالر لتكوین صندوق ثروة سیادي جدید، وإنشاء أكبر شركة مدرجة في العالم،  100أكثر من 
وتحویل مئات المالیین من الدوالرات كرسوم إلى بنوك النخبة في وول ستریت. ولكن بعد مرور 

 برمتھ بال رجعة على ما یبدو.نحو عامین تبدو األمور مختلفة تماما بعد أن جّمد الملك سلمان األمر 

   

رغم مباركة سلمان لفكرة ابنھ غیر المسبوقة في البدایة، فإن عالمات واضحة بدأت في الظھور منذ 
أشارت إلى عكس ھذا االتجاه، ففي أبریل/نیسان الماضي  2018الشھور األولى من عامنا الحالي 

د وتجھیز وجبة طرح "أرامكو" بتوقف وصلت األخبار إلى أذرع "وول ستریت" القائمین على إعدا
دفع الرسوم المستحقة لھم نظیر تجھیز الصفقة، كما أشارت مصادر إلى رویترز. ویبدو وقتھا أن 



الشكوك بدأت تنتشر في أوساط المسؤولین السعودیین حول احتمالیة عدم إكمال الطرح، فقرروا 
 إیقاف دفع الرسوم لحین بت الملك سلمان في األمر.

    



 



       

   

وفي یونیو/حزیران الماضي أیضا كانت ھناك تحركات تجري داخل "أرامكو" ترّكزت على حراس 
الطرح، حینما أتت األوامر إلى "عبد هللا بن إبراھیم السعدان"، الشاب الثالثیني الذي كان یشغل 

وأحد المسؤولین التنفیذیین الكبار في األعمال التحضیریة الیومیة منصب كبیر المسؤولین المالیین 
لالكتتاب، بنقلھ لیصبح رئیس الھیئة الملكیة للجبیل وینبع، عالوة على نقل "معتصم المعشوق" وھو 

 مسؤول تنفیذي رئیس آخر في مشروع االكتتاب.

   

من بینھا "جي بي مورجان" -بدأت الشكوك تتحول إلى واقع حینما تمت دعوة العدید من البنوك 
لتقدیم رؤیة لمشروع آخر، لم یكن حول طرح "أرامكو"، وإنما تقدیم مقترحات  -و"مورجان ستانلي"

الستحواذ "أرامكو" على حصة في شركة البتروكیماویات السعودیة العمالقة "سابك" من صندوق 
احد: لقد تعثر طرح أسھم الثروة السیادي التابع للمملكة. لم یكن یعني ھذا األمر سوى شيء و

"أرامكو" بالفعل، رأس حربة رؤیة ابن سلمان االقتصادیة الشھیرة إعالمیا، وبدأ البحث عن بدائل 
 .2030لتمویل خطط اإلصالح االقتصادي ورؤیة 

   

 الصندوق األسود

ة على لم تكن تلك المشاھد لتفاجئ خبراء صناعة النفط بما في ذلك البنوك والشركات المالیة القائم
إعداد الطرح، فبالنسبة لشركة بحجم "أرامكو" تبدو دوما وكأنھا صندوق أسود باعتبارھا واحدة من 

أكبر األسرار في أوساط التجارة العالمیة، حیث تقتصر أسرارھا على دائرة صغیرة من المدیرین 
ة معاییر الشفافیة التنفیذیین والمسؤولین الحكومیین واألمراء؛ بالنسبة لكیان كذلك یصعب علیھ تلبی

الصارمة لدى البورصات العالمیة ال سیما بورصة نیویورك التي یفضلھا بعض المسؤولین 
، تفضیل یبدو أنھ اتسق دوما مع ما یریده الرئیس األمیركي )8(السعودیین بما في ذلك ابن سلمان نفسھ

طرح "أرامكو" في  "دونالد ترامب" أیضا، من حث المسؤولین السعودیین في الخفاء والعلن على
بورصة نیویورك، موضحا ذلك بشكل مباشر حین قال في خطاب ألقاه أثناء زیارتھ للیابان في 

نوفمبر/تشرین الثاني الماضي إنھ یرید من العائلة المالكة أن تفكر بقوة في بورصة نیویورك أو 
على موقعھ المفضل  ، وبالطبع لم یفتھ التدوین)9(ناسداك، وأنھ تحدث مع الملك بشأن ھذا الطلب

للتواصل االجتماعي "تویتر" مغردا: "سوف نقدر كثیرا للمملكة السعودیة قیامھا باالكتتاب العام لـ 
 .)10("أرامكو" في بورصة نیویورك. إنھ أمر مھم للوالیات المتحدة"

     



 



    

لمسألة االكتتاب كما ذكرنا، على أي حال، لطالما مثّلت السریة المحیطة بـ "أرامكو" تحدیا مھما 
فالشركة في المعتاد ال تفصح عن أي نوع من البیانات المالیة، ولم تقم في اآلونة األخیرة إال بإحضار 

مدققین مستقلین للتحقق من احتیاطاتھا التي تُعد نسبھا أسرارا موضوعة تحت حراسة مشددة، وال 
 260االحتیاطیات التي تُقدّرھا الریاض بـ  تُظھر المملكة سوى جزء بسیط من المعلومات حول تلك

 % من احتیاطیات النفط المؤكدة في العالم.15ملیار برمیل، أي نحو 

   

فضال عن ذلك فإن الكثیر من عملیات "أرامكو" یمكن أن یطلق علیھا أنھا "غیر شفافة"، ففي شھر 
ي إن القرارات المتعلقة بإنتاج قال ابن سلمان للتلفاز السعودي الرسم 2017مایو/أیار للعام الماضي 

النفط والغاز واالستثمار "ستبقى في أیدي الحكومة السعودیة بعد االكتتاب العام، وستظل قرارات 
"أرامكو" خاضعة لسیاسات "أوبك""، ما یعني أنھا ستظل حتى مع االكتتاب تحت سیطرة قبضة 

 العائلة المالكة.

   

غموض تلك على قیمة "أرامكو"، فال یمكن للمساھمین الكبار یؤثر ذلك النقص في الشفافیة وسحابة ال
أن یُعّرضوا نظریا الشركة للخطر بترك القرارات المصیریة في أیدي الحكومة السعودیة أو منظمة 

أوبك التي تأخذ في االعتبار الجغرافیا السیاسیة وتوازن األسعار العالمیة وتسیطر المصالح السیاسیة 
اراتھا، ال سیما وأن المملكة ھي العضو القیادي في المنظمة، وھو ما سینتج للدول األعضاء على قر

صراعات محتملة بین ما یصلح للحكومة في الریاض وبین ما یزید من عوائد المستثمرین ألقصى 
اللذین یعمالن -حد، ویمكن اتخاذ عمالقي النفط "بتروبراس" البرازیلیة و"روسنفت" الروسیة 

كمثال ناصع، حیث انخفضت أسعار أسھمھا النخراطھما السیاسي  -ومتیھماكذراعین سیاسیین لحك
 .)11(والفساد المتفشي فیھما

   



 

في أبریل/نیسان الماضي، نجحت "بلومبیرج نیوز" ألول مرة في اختراق بعض من سریة الشركة 
 "والكشف عن أول حسابات لـ "أرامكو

 رویترز

      

صرحت بھ مصادر خاصة لرویترز من أن الشخصیات التي حاورھا تتواءم تلك الرؤیة إذن مع ما 
، بل إنھ قد یؤثر علیھا سلبا، حیث إن )12(الملك قد أبلغتھ بأن الطرح لن یكون في صالح المملكة

الھاجس الرئیس لدى ھذه الشخصیات، والذي دفع الملك إلى وقف االكتتاب، كان ھو أن الطرح 
 ن كافة تفاصیلھا المالیة.سیدفع "أرامكو" لإلفصاح الكامل ع

   

على الجانب اآلخر، لطالما كانت القاعدة المألوفة رقم واحد في االكتتابات األولیة ھي أال یتم 
اإلفصاح عن القیمة المستھدفة من اكتتاب أسھم كیان ما إال بعد البیع الفعلي لھا، ال سیما حال كانت 

، أما في الحالة السعودیة، ومنذ أوائل عام )13(رامكو"قیمة ھذا الكیان تقیم بالتریلیون كما روج لـ "أ
وحتى األشھر القلیلة الماضیة، أجاد "ابن سلمان" ومن خلفھ المسؤولون السعودیون كسر تلك  2016

تریلیون دوالر. وعلى  2.5و 2القاعدة بامتیاز، إذ أعلنوا في كل موضع عن قیمة للطرح تتراوح بین 
التقییم ھي الفجوة الواسعة بین ھدف "تریلیوني" دوالري طموح لـ  إثر ذلك ظھرت مشكلة رئیسة في

"ابن سلمان" والذي قال إنھ "غیر قابل للتفاوض"، وبین ما یعتبره معظم المحللین والمستثمرین 
تریلیون دوالر، وربما كانت تلك  1.5و 1القیمة األكثر واقعیة للشركة، وھو رقم یتراوح لدیھم بین 

قده األسواق من قیمة مستحقة لـ "أرامكو" وما تریده العائلة المالكة ھو ما دفع الفجوة بین ما تعت



"خالد الفالح"، وزیر الطاقة السعودي، للقول في مایو/أیار الماضي إن "الشركة مستعدة لالكتتاب 
 .)14(العام لكّن المستثمرین لم یكونوا مستعدین"، وإنھم ینتظرون استعداد السوق لالكتتاب

   

ریل/نیسان الماضي، نجحت "بلومبیرج نیوز" ألول مرة في اختراق بعض من سریة الشركة في أب
عاما، وشملت الوثائق المسربة النظام  40والكشف عن أول حسابات لـ "أرامكو" منذ تأمیمھا قبل 

الضریبي للشركة، وأعطت األرقام التي اطلعت علیھا الوكالة للمستثمرین مجموعة من البیانات 
شموال حتى اآلن لتقییم القیمة المحتملة الكتتاب الشركة. أظھرت الحسابات أن "أرامكو" األكثر 

ملیار دوالر من الدخل  33.8كانت الشركة األكثر ربحیة في العالم في العام الماضي، حیث حققت 
قبل الضرائب، ویتم توجیھ الكثیر من األموال التي  2017الصافي خالل األشھر الستة األولى لـ 

% عالوة على "إتاوات" 50ولّدھا الشركة للحكومة السعودیة في صورة ضرائب وصلت إلى ت
عدیدة. كما كشف الجزء المفتوح من الصندوق األسود أن الشركة خالیة تماما من الدیون وتتمتع 

 بتكالیف إنتاج صغیرة.

  

ستثمرین یأخذون لكن، وفي خضم تلك البیانات اإلیجابیة، كانت ھناك بضع حقائق ربما جعلت الم
خطوة للخلف وھي متعلقة بأكثر ما یطمحون إلیھ: األرباح، حیث أشارت األرقام إلى اعتماد 

السعودیة على الشركة لتمویل اإلنفاق االجتماعي والعسكري عالوة على اإلنفاق على أنماط حیاة 
ار النفط، مئات األمراء، وعلى قانون الضرائب الذي یقضي بارتفاع الضریبة مع ارتفاع أسع

وارتفاع نفقاتھا الرأسمالیة، لذا، وضعت تلك الحقائق عبئا ثقیال على تدفقات الشركة النقدیة، ومن ثم 
 فمن المحتمل أن یحد ذلك من نطاق مدفوعات األرباح بعد بیع األسھم.

    



 



    

"بلومبیرج" تفسیرا یعطینا التحلیل الرقمي لتقییم "أرامكو"، الذي قام بھ "لیام دینینج" في وكالة 
منطقیا لتلك الھوة بین التقییم الذي یریده األمراء السعودیون وما تریده األسواق. فبحسب "دینینج"، 

رئیس التحریر السابق لوول ستریت جورنال، وكاتب عمود لیكس الشھیر في صحیفة فاینانشال 
المبنیة على بیانات من موقع  تایمز، واستنادا إلى االفتراضات التي قام بھا، والعملیات الحسابیة

الشركة ومن الوثائق السریة التي حصلت علیھا بلومبیرج نیوز، ومن تقریر حدیث لشركة "سانفورد 
بیرنشتاین آند كو" االستشاریة العالمیة، فإن الحصول على تریلیوني دوالر "یبدو أمرا صعبا 

 .)15(للغایة"

   

میة توضح كیفیة نظر المستثمرین لمسألة الطروحات یشیر دینینج نحو مسألة دقیقة في غایة األھ
، فإذا كانت قیمة )16( األولیة، إذ یعني االكتتاب أو الخصخصة أن ھناك "شیئا یتم مراجعتھ باستمرار"

التریلیوني دوالر التي یریدھا السعودیون مبنیة باألساس على حجم االحتیاطیات الضخمة لـ 
من تقّوض ھذا التقییم، ألن االكتتاب العام في حقیقتھ ھو بمنزلة "أرامكو"، فإن تلك االحتیاطیات ھي 

تحوط ضد ضعف الطلب طویل األجل على النفط. وبناء علیھ فمن غیر المنطقي بناء تقییم الشركة 
سنة قادمة وسط دخول النفط حقبة جدیدة من المنافسة األكبر بین المنتجین  60على إنتاجھا لمدة 

ویتفق ما سبق مع التخوف الرئیس اآلخر الذي دفع "سلمان" لوقف وأنواع الوقود األخرى، 
االكتتاب، وفقا للمصادر التي تحدثت لرویترز، وھو تخّوف نقلھ لھ أفراد من العائلة المالكة 

ومصرفیون ومدیرون كبار في قطاع النفط من وجود شكوك فیما أعلنھ االبن من أن الطرح سیقدر 
 ر.تریلیون دوال 2"أرامكو" بمبلغ 

  

 "أرنب "سابك

تأخذنا نقطة "دینینج" لإلشارة إلى التغیرات الدراماتیكیة المستقبلیة المحتملة في سوق النفط العالمي، 
وھو أمر لطالما شّكل إرباكا للمسؤولین السعودیین أنفسھم، أو ما یمكن وصفھ بمتالزمة تسلیط ضوء 

لتحوط من أن قیمة مصابیح سیارة أمامیة على أرنب وسط الطریق. فھناك قلق لدى مدیري صنادیق ا
حقول النفط یمكن أن تتضاءل مع قیام الحكومات بتكثیف جھودھا للحد من استھالك الوقود 

األحفوري لمكافحة تغیر المناخ، فكما تشیر بلومبیرج فإن انتشار السیارات الكھربائیة، على سبیل 
على الضغوط التي المثال، سیقلل من نمو الطلب على النفط على مدى العقدین المقبلین، عالوة 

 60تتعرض لھا شركات النفط للتقلیل من االنبعاثات الكربونیة. وفي مایو/أیار الماضي حذّرت 
من بینھا "ستاندرد الیف أبردین"، و"فیدیلیتي" لالستثمارات، و"لیجال -مجموعة استثماریة عالمیة 

بصفتھم مستثمرین شركات النفط في خطاب مفتوح من مخاطر االحتباس الحراري " -آند جنرال"



تریلیون دوالر"، ودعتھم ألن یكونوا  10.4على المدى الطویل، یمثّلون أصوال تزید قیمتھا على 
أكثر شفافیة حول كیفیة تخطیطھم لتغییر عملیاتھم كجزء من التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض 

العالم حالیا  الكربون، في سابقة وضعت عالمة في طریق التحول متوسط السرعة الذي یشھده
 .)17(القتصاد غیر نفطي

   



 



       

   

ویبدو أن ھذا األمر یشغل بال مسؤولي "أرامكو" أیضا، ففي مقابلتھ التلفزیونیة مع شبكة سي إن بي 
شركتھ تقوم بكل ما في وسعھا قال الرئیس التنفیذي لشركة "أرامكو" "أمین الناصر" إن  )18(سي

"للحد من بصمتھا الكربونیة"، وإنھ لیس قلقا للغایة من السیارات الكھربائیة ألنھ أمام العالم "عقود 
قبل أن تشكل السیارات الكھربائیة نسبة كبیرة من أسطول السیارات العالمي الحالي"، وھو تصریح 

كو" یستخدم في البنزین والدیزل ووقود % من كل برمیل خام لـ "أرام70یأتي على خلفیة أن 
 المحركات.

   

لكن في ظل إعالن عمالقة صناعة السیارات في العالم مثل جنرال موتورز وفولفو ومرسیدس عن 
خطط للتخلص التدریجي من السیارات التي تعمل بالبنزین، ومع دخول صناعة السكك الحدیدیة منذ 

صناعة السكك الحدیدیة الفرنسیة "ألستوم" عن بدء تسییر أیام قلیلة مرحلة جدیدة حین أعلن عمالق 
، ومع نمو )19(أول قطار ركاب في العالم یسیر بالطاقة الھیدروجینیة بدیال عن الدیزل في شمال ألمانیا

سوق الطاقة البدیلة بسرعة كبیرة؛ ربما ال تبدو حسابات "الناصر" المستقبلیة بتلك الدقة، وربما أتى 
لك بكثیر. لذا، یبدو أن المسؤولین السعودیین محاصرون بین مطرقة تخوف الوقت أسرع من ذ

المستثمرین من تراجع الطلب المستقبلي على النفط، وبالتالي التأثیر على تقییم "أرامكو" بأقل من 
قیمتھا المستھدفة، وبین سندان مخاطر االنتظار وعدم التحوط ضد ضعف الطلب في األجل الطویل. 

إلتمام االكتتاب  -وبعد كل ذلك-محتمل أن تدفع مخاطر االنتظار الریاض في النھایة إال أنھ من ال
قریبا، مع محاولة تجنّب تخوفات المستثمرین باختیار أقرب توقیت مناسب، وھو توقیت ربما 

 دوالر. 100إلى أكثر من  80سیتزامن مع وصول أسعار النفط إلى سعر یتراوح بین 

   

االنتظار السعودي ألسعار نفط عالیة یحمل للقصر الملكي مشكلة أخرى كبیرة آتیة رأسا من إال أن 
حلیفھا وحامیھا الرئیس "واشنطن"، حیث تضعف أسعار نفط مرتفعة موقف "ترامب" الشعبي في 

 الداخل األمیركي ال سیما مع اقتراب موعد انتخابات التجدید النصفي في نوفمبر/تشرین الثاني القادم،
حیث یمكن للدیمقراطیین استخدام سالح ارتفاع أسعار النفط ضد المرشحین الجمھوریین كتعبیر عن 

، وھو أمر یدركھ ترامب جیدا لذا یضغط على الریاض )20(سیاسات الرئیس الخارجیة "المتھورة"
و"أوبك" بال توقف من أجل خفض أسعار النفط، حتى إنھ في یونیو/حزیران الماضي اتھم "أوبك" 

 .)21(بالتالعب بأسعار النفط وطالبھا بخفض األسعار على الفور

     



 

 2030ملیار دوالر تُمّكنھ من تمویل رؤیة  100كان ابن سلمان یأمل من طرح "أرامكو" جمع نحو 
 مشروعھ األثیر، لكّن قرار والده عصف على ما یبدو بطموحاتھ

 رویترز

     

على ما یبدو اللمسات األخیرة على التفاھم الذي حدث في تلك األثناء، وضعت واشنطن والریاض 
بینھما، ویمكن للمدقق معرفة تفاصیلھ من الحضور الدائم لكل من وزیر الخارجیة األمیركي "مایك 
بومبیو" ومستشار األمن القومي "جون بولتون" في اجتماعات متواصلة مع المسؤولین السعودیین، 

یت األبیض في مارس/آذار الماضي، وھما من أكثر المتشددین ال سیما بعد زیارة "ابن سلمان" للب
ضد االتفاق النووي مع إیران. إذ تبدو الصفقة كالتالي: تواجھ الوالیات المتحدة تأثیر إیران، المنافس 

اإلقلیمي األكبر للسعودیة، بعقوبات صارمة مقابل أن تقوم السعودیة بحمایة سائقي السیارات 
 .)22(سعار النفط بأي شكلاألمیركیین من زیادة أ

  

 2030ملیار دوالر تُمّكنھ من تمویل رؤیة  100كان ابن سلمان یأمل من طرح "أرامكو" جمع نحو 
مشروعھ األثیر وإرثھ الذي ال یكف عن الحدیث عنھ، لكّن قرار والده عصف على ما یبدو 

فقد لجأت الحكومة السعودیة  بطموحاتھ الكبیرة مؤجال إیاھا على أقل تقدیر لفترة زمنیة ممتدة، لذا
للبحث عن بدیل آخر لتمویل خطط اإلصالح االقتصادي كان من بینھا االستحواذ على حصة من 

ملیارات دوالر. إال أن  5قدرھا  2017"سابك" العمالقة للكیماویات، والتي حققت أرباحا صافیة عام 
السعودیة منذ أیام قلیلة لالقتراض في تلك الخطوة لم تكن كافیة لتمویل المطلوب، لذا لجأت الحكومة 



ملیار دوالر من البنوك  11خطوة نادرة، واقترض صندوق الثروة السیادي السعودي مبلغا قدره 
 .)23(الدولیة

  

یبدو أن اإلقدام على خطوة االكتتاب ال مفر منھا على األرجح، ولكن الوقت ھو  في ضوء ما سبق، 
االكتتاب المرتقب، وتشیر قراءة ما سبق إلى أنھا خطوة قد تكون نھایة عام األمر الحاكم لذلك 

، لكن األمر على أي حال ال یتعلق بالتوقیت بشكل محدد بقدر تعلقھ بما وراء االكتتاب، فھل 2019
تفتح الریاض صندوق "باندورا" بطرح "أرامكو" لالكتتاب العام، لتُكشف الشركة تماما أمام العالم 

 ، أم أن قرار الملك سیبقى حیز التنفیذ إلى غیر رجعة؟بال عودة

 الوالیات إیران عودیةالس سلمان ابن أمیركا النفط أرامكو الریاض: كلمات مفتاحیة
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مبلغا من القوة العسكریة، بفضل أسطولھم كان اإلنجلیز، وعبر شركة الھند الشرقیة، قد وصلوا 
البحري القوي، للدرجة التي ھزموا فیھا المقاومة العربیة الممثلة في القواسم في رأس الخیمة 

م، وھي المعركة التي دمرت األسطول العربي الذي 1820والشارقة في معركة بحریة شھیرة سنة 
 في میاه الخلیج العربي.تمتّع بدرجة عالیة من القوة أمام الزحف البریطاني 

  

منذ ذلك الحین فرض اإلنجلیز سیطرتھم على الخلیج العربي، وأصبح لھم مقیم سیاسي بعدما كان 
مقیما تجاریا في أول األمر اتخذ من مدینة بوشھر اإلیرانیة على الضفة األخرى من الخلیج مركزا 

ة في مشیخات الساحل الخلیجي، ومدى لھ، وكانت مھمة ھذا المقیم متابعة الشؤون التجاریة والسیاسی
تطابقھا وانسجامھا مع السیاسة البریطانیة في تلك المنطقة، وعدم السماح للقوى الدولیة المنافسة 
لإلنجلیز من فرض سیطرتھا أو عقد أحالفھا مع تلك المشیخات ال سیما فرنسا وألمانیا وروسیا 

 لشرعیة األقدم سیاسیا وروحیا في ھذه المنطقة.وبالطبع الدولة العثمانیة العدو األشرس، وصاحبة ا

  

كان السعودیون في نظر السیاسة البریطانیة في مطلع القرن التاسع عشر ُمتّھمین بأنھم یدعمون 
القواسم أمراء رأس الخیمة والشارقة وعملیاتھم العسكریة الھجومیة على األسطول والمصالح 

التي صار یُطلق علیھا في األدبیات التاریخیة التي تأخذ  البریطانیة في الخلیج العربي، وھي الھجمات
الجانب البریطاني اسم "القرصنة"، وھي للحق عملیات كانت مقاومة للمد والنفوذ البریطاني في میاه 

 العرب وخلیجھم.

  

األمر اآلخر الذي جعل اإلنجلیز ینظرون إلى الوھابیین نظرة سلبیة؛ كان بسبب ھجماتھم على 
، ومحاوالتھم المتكررة لضم ھذا اإلقلیم إلى الدولة السعودیة األولى، وكانت بریطانیا سلطان مسقط

حریصة على المحافظة على سلطنة ُعمان، وتحالفھا معھا، وفي أثناء الصراع البریطاني ضد 
القواسم ومحاوالتھم المتكررة لتدمیر أسطولھم حرصت على عدم الصدام مع السعودیین، وصدرت 

مة الھند لوكیلھا في الخلیج بأن یتجنب "ما أمكنة إغضاب أمیر الوّھابیین"، وفي سنة تعلیمات حكو



م أثناء عقد معاھدة مع القواسم تجاھلت السلطات البریطانیة تماما أي عالقة لھذه القبیلة 1806
بالسعودیین، وقد راعى اإلنجلیز عداء السعودیین للعثمانیین واعتبروا ذلك العداء یصب في 

 .]1[م العلیامصالحھ

  

 السعودیون في مناطق نفوذ اإلنجلیز

م قد فتح الباب لصراع األبناء واإلخوة على 1805كانت وفاة حاكم مسقط السید سلطان بوسعید سنة 
العرش، وفي أثناء ھذا الصراع قام ابن أخي سلطان بوسعید وھو السید بدر بن سیف بطلب العون 

األمیر سعود بن عبد العزیز بن محمد آل سعود ھو المتزعم للدولة من السعودیین في الدرعیة، وكان 
السعودیة األولى آنذاك، وقد استغلت الدرعیة ھذا الطلب العُماني بالعون واستجابت لھ بمنتھى 

 .]2[السرعة

  

تمثلت االستجابة السعودیة من خالل قوة الحامیة الوھابیة في واحة البریمي على أطراف ُعمان 
سفینة بحریة من البحرین التي كانت تقع تحت  15الشمالیة الشرقیة، وبحریا حیث أمر سعود بإبحار 

مقاتل، وقد أثار وصول القوات السعودیة استیاء  1500السیادة السعودیة آنذاك، وعلى متنھا 
تجدد العُمانیین بشدة، لكنھا أحدثت فارقا في ترجیح كفة بدر بن سیف آل بوسعید الذي سرعان ما 

. األمر ]3[الصراع بینھ وبین أبناء أعمامھ، واضطر بدر إلى طلب العون من السعودیین مرة أخرى
الذي اضطر معھ البریطانیون إلى تدعیم الجانب العُماني الموالي لھا من أسرة آل بوسعید، وصمتت 

ا اغتصب م على ید سعید بن سلطان الشاب الذي كان یرى أن بدر1806على مقتل السید بدر سنة 
 حقھ في السلطنة.

  



 

 (مواقع التواصل) سعید بن سلطان

  

ظل السعودیون یستولون على المناطق الداخلیة من ُعمان، وأكدوا ھذه السیطرة حین أعادوا 
م، وكان ابن 1807االستیالء على واحة البریمي بقیادة سعد بن مطلق المطیري في خریف سنة 

القادة الوھابیین كما ترى المصادر البریطانیة، وقد تمكن من بناء قلعة ضخمة مطلق من أمھر وأقدر 
في البریمي، وكان یھدف من ورائھا إلى مد سیطرة السعودیین على منطقة الظاھرة كلھا في الجنوب 

 الشرقي من الخلیج العربي.

   

ا، فمن قلعة البریمي م) في تحقیق أھدافھ1818 -1744نجحت السیاسة السعودیة في الدولة األولى (
تمكن ابن مطلق من التحالف مع أقوى زعماء المنطقة الشمالیة في ُعمان ووالي صحار، وعیّن كال� 
منھم مسؤوال عن منطقتھ وتابعا للدرعیة عاصمة السعودیین في صالحیاتھ، بل استطاع ابن مطلق 

نھ لم یُظھر تحّمسا م أل1808إعفاء الشیخ سلطان بن صقر من مشیختھ للقواسم في خریف سنة 
لقضیة الوھابیین، بل تمكن من القبض علیھ ونقلھ سجینا إلى الدرعیة، وعیّن بدال منھ حسین بن علي 

شیخ رمس نائبا لألمیر الوھابي وشیخا على القواسم، وصدرت إلیھ األوامر من الدرعیة باستخدام 



"ضد الھراطقة والمرتدین والكفار  األسطول البحري للقواسم ومعاونة الحامیة السعودیة في البریمي
كما ورد في الوثائق  ]4[على السواء، وأن یُرسل بُخمس الغنائم التي یستولي علیھا إلى الدرعیة"

 السیاسیة للبریطانیین في الھند.

  

بید أن البریطانیین ورغم تلك الھجمات لم یرغبوا في الدخول في صدام مباشر مع السعودیین الذین 
ودّعموا ھجمات القواسم وسفنھم على السفن البریطانیة، والسبب في ذلك یعود إلى أن مصالح أیّدوا 

بریطانیا في الخلیج العربي كان یتابعھا آنذاك السلطات البریطانیة في الھند، وممثلھم في بوشھر 
لفرنسیة اإلیرانیة، تلك السلطات التي كانت ترى إمكانیة االستنزاف التجاري لشركتھم بسبب الحرب ا

البریطانیة حینئذ والصراعات داخل الھند ومقاومة المسلمین للبریطانیین بھا، فضال عن توسعات 
السعودیین في مناطق نفوذ العثمانیین وھو ما یحقق مصلحة للبریطانیین؛ لذا كان فتح الصراع مع 

 السیاسة البریطانیة. السعودیین في الجزیرة العربیة، وھم أكبر القوى الخلیجیة حینذاك، غیر وارد في

   



 



   

من ھنا انصّب االھتمام البریطاني على تأمین مسار السفن التجاریة البریطانیة بین كلُكتّا في الھند 
والسویس في مصر، فضال عن مسارھا بین البصرة ومضیق ُھرمز، األمر اآلخر أن البحریة 

لتأمین ذلك المسار التجاري،  1808 سفینة في سنة 12البریطانیة في الھند لم تكن تملك أكثر من 
 .]5[ومع ذلك استمر القواسم في ھجماتھم التي كانت تعوق التجارة وتستولي على السفن البریطانیة

  

وبسبب ھجمات القواسم ومن خلفھم السعودیین الداعمین على السفن البریطانیة، فقد اتخذ اإلنجلیز 
جومیة على أسطول رأس الخیمة، لكنھا لم تشأ أن م ببدء حملة بحریة ھ1809قرارھم في بدایة سنة 

تستعدي السعودیین كما أسلفنا، فالتزمت "بالسیاسة البریطانیة القدیمة تجاه الوھابیین"، وصدرت 
التعلیمات الصریحة للمقیم البریطاني بأن یتجنب أي صدام مع ممثل ابن سعود في تلك المناطق، لكن 

جانبین في شناص على الساحل العُماني، فإن سالح البحریة بسبب حدة المعركة التي وقعت بین ال
البریطانیة أراق دماء بعض السعودیین الذین أیّدوا مقاومة القواسم، حتى إن الرحالة السویسري 

بیركھارت یؤكد أن أحد أبناء عمومة األمیر سعود بن عبد العزیز بن محمد آل سعود، اإلمام 
تلى، وذلك في سبیل استیالء البریطانیین على ھذه القاعدة البحریة السعودي آنذاك، كان بین ھؤالء الق

 .]6[الحصینة، والحد مما رأتھ "قرصنة" لسفنھا في الخلیج العربي

  

أخیرا، وّجھت السلطات البریطانیة إنذارا البن سعود تطلب منھ منع أفراد القبائل الخاضعة لھ من 
 سیما في بعض إمارات الساحل وعدم دعم رحمة ارتكاب عملیات بحریة "قرصنة" ضد اإلنجلیز، ال

بن جابر في قطر، وقد استقبل السعودیون ھذا اإلنذار بنوع من االستھزاء، فقد جاء ردّھم أن الدولة 
السعودیة ال تخشى من اإلنجلیز، وال ترھب من عملیاتھم في البحر، لكن األمیر السعودي في المقابل 

بین "المسیحیین"، وسیعمل على منع االعتداء على السفن بیّن أنھ ال یوجد أي عداء بینھ و
 .]7[البریطانیة

  

 سنوات العاصفة



 



     

   

یرى مؤرخ الخلیج ج. لوریمر أن زیادة المشاكل التي كان یواجھھا السعودیون في غربي الجزیرة 
م 1812و 1811إبراھیم باشا ابن محمـد علّي سنة العربیة أثناء صدامھم مع القوات المصریة بقیادة 

واندحارھم أمام تلك الحمالت، یرى أن ذلك أجبر السعودیین على بدء اتصاالتھم ومراسالتھم الودیة 
 مع الحكومة البریطانیة، ومحاوالتھم تبرید المشكالت الساخنة بینھما ال سیما مشكلة ُعمان.

طان آل بوسعید إلى شیراز التماسا لعون إیران، أرسل فحین اتجھ سلطان مسقط السید سالم بن سل
األمیر السعودي عبد هللا آل سعود مبعوثا عنھ یُدعى إبراھیم بن عبد الكریم الذي اتجھ إلى فارس 

لمقابلة حاكمھا ومنھا اتجھ جنوبا إلى بوشھر لمقابلة المقیم البریطاني المالزم بروس، حیث نقل عنھ 
ام عالقات ودیة مع الحكومة البریطانیة بحیث ال یتعرض أي من رغبة سیده ابن سعود في قی

م أنھ لیس من 1814الطرفین لتجارة اآلخر، ورفعت ھذه الرغبة إلى حكومة الھند التي قررت سنة 
الضروري توقیع معاھدة أو اتفاقیة مع السعودیین وعدم الدخول معھم في عالقات وثیقة واالكتفاء 

 .]8[بعالقات ودیة فقط

  

عل اإلنجلیز لم یریدوا إبرام اتفاق وثیق بین الجانبین نظرا للھزیمة التي كان یلقاھا السعودیون من ول
جراء الحمالت المصریة على منطقة نجد، والتي نجحت بالفعل في إسقاط الدولة السعودیة األولى 

اشا والي م، فضال عن عالقة اإلنجلیز القویة بمحمد علي ب1818عقب ذلك بأربع سنوات فقط سنة 
 مصر آنذاك.

  

 !حق آبائنا



 



  

، 1843-1818حین أعاد األمیر تركي آل سعود إحیاء الدولة السعودیة من جدید ما بین سنوات 
ورغم المشكالت الخطیرة التي لحقت بھ، والتي استعرضناھا في تقریرنا السابق، وھزیمتھ وأْسره 

تجدید المراسالت مع الجانب البریطاني، في من جدید على ید القوات المصریة، فإنھ حرص على 
الجھة األخرى ظل البریطانیون یتحاشون الدخول في عمق الجزیرة العربیة حیث یسیطر 

ھم األكبر كان تأمین تجارتھم وأسطولھم في میاه الخلیج العربي.  السعودیون، فھمُّ

  

بریطاني في الخلیج یعبر م أرسل إلى الممثل ال1843وحین ارتقى فیصل إلى حكم والده تركي في 
فیھ عن رغبتھ في "تجدید العالقات الودیة التي كانت قائمة بین أبیھ األمیر تركي والحكوكة 

البریطانیة"، وقد تلقى ردّا ودّیا یؤكد لھ أن الحكومة البریطانیة ال أھداف لھا سوى المحافظة على 
 .]9[فظة على تلك المصالحالسالم في البحر، وكرر علیھ فیصل أنھ ھو أیضا مھتم بالمحا

  

مع ذلك، كان الطرفان یتربصان ببعضھما ال سیما البریطانیین الذین خشوا على مصالحھم في میاه 
الخلیج من التوّسع السعودي وإن رأوه أقل خطرا من التمدد المصري الذي وصل إلى واحة البریمي 

وقد كتب المؤرخ ج. لوریمر في م)، 1840-1838أثناء الحكم المصري لمنطقة نجد ما بین سنتي (
موسوعتھ األشھر "دلیل الخلیج" عن السیاسة البریطانیة إزاء إمارة الریاض/الدولة السعودیة الثانیة 
في منتصف القرن التاسع عشر المیالدي "أنھا تتمثل في عدم التدخل في إمارات الساحل، والمقاومة 

البحرین". وھو یرى أن ھذه السیاسة مبعثھا  المعتدلة في سلطنة عمان، والمعارضة بال ھوادة في
 .]10["ھجمات الوھابیین العدوانیة المتواصلة على طول خط الساحل"

    

فساحل الخلیج العربي في ُعمان وإمارات الساحل العماني (اإلمارات العربیة الیوم) والبحرین وحتى 
لتي عملت على إقصاء السعودیین الكویت كانت كلھا تقع تحت نفوذ السیاسة والحمایة البریطانیة ا

عنھا بكل الوسائل المتاحة، دبلوماسیا كان أم عسكریا إن لزم األمر. على أن األمیر فیصل بن تركي 
آل سعود كان یرى أن المناطق الساحلیة في شرق الخلیج العربي ملك لھ وألجداده الذین سیطروا 

ریطاني لویس بیلي موّضحا لھ أن دولتھ تشمل علیھا بقوة السالح والدم، فقد تحدّث إلى المبعوث الب
أراضي الجزیرة العربیة من الكویت عبر القطیف ورأس الخیمة وُعمان ورأس الحد وكل ما یقع 

وراء ذلك، "ھذا ما وھبنا هللا". وأضاف أن: "مسقط تابعة لنا، وقد أخذناھا بقوة السالح". ویرى أمیر 
 .]11[م على حّكام الساحل إنما "یتدّخلون فیما ال یعنیھم"الریاض أن اإلنجلیز عندما یفرضون حمایتھ

   



 !دماء على ساحل الخلیج

 

   

نتیجة لذلك، اصطدمت السیاسة البریطانیة بالسیاسة السعودیة في تلك المناطق، ال سیما البحرین 
م، 1850وُعمان وواحة البریمي، فقد اندلعت الصدامات بین آل سعود وآل خلیفة في البحرین سنة 

وحظي أمیر الریاض بدعم من فرع انقلب على عائلة حكام البحرین، األمر الذي ساعده في تكوین 
أسطول لھ، والتحضیر إلنزال على جزر البحرین، بید أن أسطوال حربیا بریطانیا أُرسل للدفاع عن 

ین، ولكنھ البحرین، فأنقذت حاكمھا من الھزیمة، واضطر فیصل إلى االتفاق بشأن الصلح مع البحرانی
تمكن من جعلھم یدفعون اإلتاوات والدیون السابقة، كما أنھ عیّن في قلعة الدمام القریبة واحدا من 

 .]12[أفراد عائلة آل خلیفة المنافسین على الحكم في البحرین

  

م، عندما تھیأ النجدیون للھجوم من جدید على البحرین، أبلغ المقیم البریطاني في 1859في عام 
خلیج الكابتن جونسون األمیر فیصل بأن الحكومة البریطانیة تعتبر البحرین "إمارة مستقلة" منطقة ال

وھي مستعدة للدفاع عنھا دون أي ھجمات، وذھب اإلنجلیز إلى أبعد من ذلك حین فرضوا عام 



م بقوة سالح البحریة البریطانیة على شیخ البحرین اتفاقیة للحمایة البریطانیة كالتي فُرضت 1861
لى اإلمارات الصغیرة في ساحل الصلح مثل الشارقة ورأس الخیمة وغیرھا، وغدت البحرین ع

محمیة بریطانیة، وألجل ترسیخ ذلك الوضع السیاسي والعسكري الجدید، قصف األسطول البریطاني 
صل قلعة الدّمام، وفّر من القلعة المنافس على حكم البحرین محمد بن عبد هللا آل خلیفة المدعوم من فی

 .]13[آل سعود

   

م استغل حاكم أبوظبي تقلص الحامیة السعودیة 1853أما ما یتعلق بواحة البریمي، ففي مارس/آذار 
عسكریا لیسارع باالستیالء على الواحة، األمر الذي اعتبره فیصل إھانة تستلزم الرد،  50المقدرة بـ 

یوخ القبائل والعشائر وحّكام إمارات فأرسل فرقة عسكریة بقیادة ابنھ عبد هللا، وحین وصل، أسرع ش
الساحل لإلعراب عن خضوعھم للریاض، فقد كان نفوذھا كبیرا، غیر أن المعتمد البریطاني في 

الخلیج الكابتن كامبل تمكن من مقابلة أولئك الحّكام وأرغمھم على توقیع "معاھدة الصلح الدائمة"، 
 .]14[وبقیت البریمي تابعة للحكم السعودي

  

ومن البریمي التي تقع في ذلك المثلث الحدودي الیوم بین السعودیة واإلمارات وُعمان، فرضت 
إمارة نجد من تلك البقعة نفوذھا على كل من إمارات الساحل (دولة اإلمارات اآلن) وسلطنة ُعمان 

ض، ولم بالرغم من تبعیة أولئك لإلنجلیز، وظلت مسقط وصحار وإمارات الخلیج تدفع اإلتاوات للریا
تكن األراضي التي یُشرف علیھا النجدیون محدّدة بدقة، فھي تتقلص تارة وتتسع أخرى، لكن كان 

 .]15[لدیھم عّمال الزكاة الذین ظلوا یجمعون زكوات الناس في عموم أراضي الدولة السعودیة الثانیة

  

 !لویس بیلّلي في حضرة فیصل



 

 (مواقع التواصل) لویس بیلي

  

اإلنجلیز یُعارضون توسع الدولة السعودیة في نجد وشرق وجنوب الجزیرة العربیة بعد انسحاب كان 
المصریین من الخلیج، إال أن إمارة نجد تحت ُحكم فیصل استطاعت أن تنجح في تحقیق ذلك التوسع 

م ظھر في 1863م/1862إلى درجة كبیرة، وأن تستلفت نظر الدول األوروبیة إلیھا، ففي سنة 
) أحد الذین انتموا إلى طائفة الجزویت الكاثولیكیة، palagrafاض ولیام جیفورد بالجریف (الری

والذي اشتھرت رحلتھ إلى الجزیرة العربیة، وتُرجمت إلى العربیة، وكان أحد كبار الجواسیس 



م األوروبیین الذین جاءوا إلى الجزیرة في ذلك التاریخ الستكشاف الواقع السیاسي والتقرب من حّكا
تلك المنطقة ال سیما آل سعود لربطھم مع اإلمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث، وقد التقى بالفعل 

 باألمیر فیصل آل سعود حاكم نجد، ورأى مقدار قوة دولتھ الناشئة ودّون ذلك كلھ في رحلتھ.

    

ما دفعھا  خشیت بریطانیا أن تؤدي زیارة بالجریف للریاض إلى نتائج ضارة بمصالحھا، ولعل ھذا
إلى اإلسراع بتكلیف الرائد لویس بیللي المقیم البریطاني في الخلیج إلى زیارة األمیر فیصل، فقد 

كانت تخشى من أن یترتب على استمرار معاداتھا للسعودیین أن ینتشر نفوذھم على سواحل الخلیج 
شیخات الخلیج قد فیضروا بتجارتھا، والواقع أن كثیرا من الرؤساء المھادنین شیوخ إمارات وم

انضموا إلى فیصل بن تركي األول بحیث أصبح من المشكوك فیھ إبقاء تعھداتھم الخاصة مع 
 الحكومة البریطانیة.

  

اعترف األمیر فیصل في محادثاتھ مع بیللي في الریاض أنھ تلقى مرتین عروضا سخیة من الحكومة 
ق تماما وبعثة مستر بالجریف الذي طلب من الفرنسیة بالمعونة، وفي الثانیة منھما، وكان وقتھا یتف

األمیر أن یبلغ ردّه للقنصل الفرنسي في دمشق، وأبلغھ األمیر بالفعل شكره، وأوضح لھ أنھ لیس في 
. لذلك كان الھدف من رحلة الكولونیل بیللي ]16[حاجة إلى مساعدة من الجانب الفرنسي في ذلك الوقت

، والحصول منھ على وعد بعدم اإلضرار بالتجارة، وأن مقابلة األمیر فیصل في عاصمتھ الریاض
یتباحث معھ في األمور الناتجة عن المصالح الخاصة بكل من اإلنجلیز والسعودیین في منطقة 

 الخلیح، فضال عن إقامة عالقات الصداقة مع الحاكم األقوى في الجزیرة العربیة.

   



 

    



وفاة األمیر فیصل بثالثة أشھر فقط، كان فیصل في  م قبل1865مارس/آذار  6كانت تلك الزیارة في 
السبعینیات من ُعمره، شیخا كبیرا فاقدا للبصر، رغم االحترام والتوقیر الذي كان یحظى بھ من 

أقاربھ األدنین، ومن رعایاه جمیعا ممن كانوا ینادونھ باللقب الدیني "اإلمام"، وفي المقابلتین اللتین 
سعود لم یتطرق النقاش إلى مشكالت محددة مثل الجزیة السعودیة التقى فیھما بیللي مع ابن 

المفروضة على سلطان مسقط ُعمان حتى ال تؤثر على سیر المفاوضات. كان لویس بیللي على وعي 
بقوة فیصل، وقد عبّر عن ھذه القوة في تقریره الذي أرسلھ إلى مرؤوسیھ في حكومة الھند 

قا أنھ إذا ما استطعُت أن أعید إقامة العالقات مع حاكم مثلھ فإننا البریطانیة، قائال: "لقد شعرُت واث
نستطیع أن نتوقع فائدة من نفوذه على رؤساء الساحل دون أن نخشى أن ھذا النفوذ سیبذل في اتجاه 

 .]17[یتنافى واالتجاه التقدمي"

  

بالسعودیین؛ فقد أظھر األمیر فیصل بالفعل، حقّقت بعثة بیللي نجاحا في تحسین عالقة اإلنجلیز 
استعداده بمعاقبة رعایاه المشتغلین بالقرصنة على ساحل الخلیج، في المقابل طالب بریطانیا بحمایة 
ُسفنھ على الجانب اآلخر من میاه الخلیج، وبعث بتعلیماتھ إلى الحكام التابعین لھ على الساحل بتنفیذ 

بیل وفاة األمیر فیصل بعث ابنھ عبد هللا إلى بیللي بتعھد رسمي ما تم االتفاق علیھ بین الجانبین، وقُ 
من قِبل السعودیین بعدم االعتداء على اإلمارات التي ترتبط مع الحكومة البریطانیة بمعاھدات 

خاّصة، وال سیما سلطنة مسقط، لكن كان على تلك اإلمارات تلقي الزكاة المتفق علیھا كنوع من 
 .]81[أنواع الوالء والتبعیة

  

ظلت العالقات البریطانیة السعودیة على ھذه الحالة من الوئام بین الجانبین بعد بعثة بیللي، لكن وفاة 
م فتح الباب على فصل جدید، على الصراع األول في 1865فیصل آل سعود في أواخر السنة ذاتھا 

تجرؤ اإلمارات تاریخ العائلة السعودیة، وھو صراع األبناء على عرش فیصل، وھو ما أدى إلى 
والمشیخات األضعف تجاه أمالك السعودیین واالستیالء علیھا واحدة خلف األخرى، فضال عن 
ضلوع البریطانیین في تلك األحداث، فكیف حدث ذلك الصراع الخشن الذي فقدَ فیھ السعودیون 

 عرشھم ودولتھم؟ ھذا ما سنقف علیھ في تقریرنا القادم!
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كیف انتقم "بن سلمان" من شركات 
 "الحریري" بالسعودیة؟
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 مجموعة محررین

 ض •
  

 ض •

   

 متعلقات

 صحف فرنسیة: باریس حفظت ماء وجھ الریاض بأزمة الحریري 

 الحریري من اإللیزیھ: سأعود إلى بیروت وأعلن موقفي 

 فرنسا تعتبر استقبالھا الحریري تخفیفا للتوتر 

 أبرز ما تناولتھ صحف األحد الفرنسیة 

 قبیل عودتھ للبنان.. الحریري أقرب "للتقاعد المبكر" 

لم یتعلم سعد الدرس جیدا على ما یبدو، أو لم یغتنم فرصة تتكرر اآلن للمرة الثانیة، وأخبره كفیلھ 
الذي حمل،  2011سعودي في مرتھا األولى أنھ صاحب الكلمة العلیا، فرصة أطلّت مع بدایات عام ال

إلى جانب شرارة الربیع العربي، تشّكل كرة ثلج صغیرة بدأت في بیروت، وانتھت في الریاض، 
أغلب األمر، أو شؤون الطائفة السنیة فیھا على وجھ التحدید، وفیما تظھر  لبنان حیث تُقضى شؤون

" أحد الحاضرین سعد الحریرينتائجھا تباعا ھذه األیام فإن رحلتنا األولى تعود بنا إلى جلسة كان "
فیھا، وإلى جواره "لجمي محمد علي"، كبیر محققي المحكمة الدولیة في قضیة اغتیال والد األول 

 ".)1(رفیق الحریري"

  

بدت زلة لسان الحریري االبن "ال تُغتفر"، ففي سیاق حدیثھ عن صداقات األب وعداواتھ على حد 
لرئیس المخابرات العسكریة سواء، على أمل وضع قائمة بالمتھمین في اغتیالھ، كان تشبیھ سعد 

"، بمساعد وزیر الداخلیة السعودي وقتھا "بدرجة آصف شوكتالسوریة وأحد أذرع النظام الباطشة "
، أو "الرجل القوي" كما كان یُوصف في الریاض، مالكا الثناء )2(محمد بن نایف " األمیروزیر

جھوده على رأس البرنامج السعودي لمكافحة اإلرھاب، وبدا والمجد داخل المملكة وخارجھا عن 
تشبیھ الحریري لحال الرجلین بـ "التعطش إلى الدماء" غیر مقبول في الریاض تحدیدا، وإذ 

ذكر ابن نایف في جملة واحدة مع شوكت غضب المملكة على سعد، دفع األخیر الثمن غالیا  )3(أشعل
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 وقتھا.
  

، ألحادیث 2011قناة الجدید اللبنانیة في (ینایر/كانون الثاني) لعام  )4(یباتفصلت أسابیع قلیلة بین تسر
األمن السعودي لمقار  )5(لجمي كجزء من التحقیق في اغتیال رفیق الحریري، وبین اقتحام-الحریري

عمالق البناء والعقارات "سعودي أوجیھ". وعلى خلفیة اتھامات بالفساد والرشوة، أسقطت المملكة 
لشركة المملوكة لسعد وأخیھ أیمن في قضایا ال حصر لھا، ومن حینھا، بدا أن مشكالت حینھا ا

لن تتوقف إال باختفائھا، وھو ما حدث  1978رفیق الحریري منذ  )6(الشركة السعودیة التي أسسھا
 الشركة إفالسھا. )7(بالفعل حتى أشھر قلیلة ماضیة حین أعلنت

   
 

  
االبن في مأزق ال یُحسد علیھ، وبالرغم من أن ھذا العام كان یحمل في جعبتھ انتھى األمر بالحریري 

الكثیر لسعد الحریري خاصة، ولبنان عامة، فإن الریاض لم تتوان بعده عن وضع الحریري في 
مرمى نیرانھا مرة بعد أخرى، وكانت أیام قلیلة ماضیة على ما یبدو ھي نھایتھا، حین أجبرت 

الحریري على تقدیم استقالتھ عن منصبھ في رئاسة  -یدة من نوعھا سیاسیافي سابقة جد-الریاض 
وزراء لبنان، ووضعت معھا لبنان كاملة في مأزق غیر محسوبة عواقبھ، لكن األسئلة واإلجابات 

التي ال تنفك تُطرح منذ إعالن استقالة الحریري في الرابع من (نوفمبر/تشرین الثاني) الحالي، وحتى 
یعھا في أن الھدف األساس من الفوضى السیاسیة المتوقع حدوثھا في لبنان جراء اآلن، تصب جم

 .طھران ، أو عدو الریاض األزلي:في لبنان حزب هللا ھكذا قرار ھو عاصمة ولي أمر

  

 نسج الریاض المنفض

قط، بل إنھا فتحت لھ لم تكن "سعودي أوجیھ" مدخل رفیق الحریري إلى عالم أصحاب الملیارات ف
أبواب النفوذ السیاسي في كل من الریاض وبیروت على مصراعیھا، فالشركة التي تأسست نتیجة 

صفقة اندماج ضم فیھا الحریري األب شركة "أوجیھ" الفرنسیة إلى شركة العقارات السعودیة 
لكة كاملة في شكلھا الخاصة بھ، لتكون سعودي أوجیھ، یمكن القول إنھا شاركت في بناء أساسات المم

الحدیث. فكانت السعودیة عمیل الشركة األول دائما، شاملة إیاھا وصاحبھا بفیض عطایاھا الحكومیة 
المعتادة، فیٌض ضّم فیما ضّم تعاقدات حكومیة لبناء المدارس والجامعات والمباني الرسمیة، وصوال 

مدرك بعد أن دوره سیحین لرد دیونھ  إلى قصور ُحكام المملكة، ما مّھد الطریق أمام الحریري، غیر
 للریاض، وسیكون ھذا في دولتھ األم: لبنان.
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شھدت الریاض في ذلك الوقت من أواخر الثمانینیات، إلى جانب صعود نجم الحریري فیھا، توقیع 
"، وعادت معھ 1990-1975" للحرب األھلیة اللبنانیة )8("اتفاق الطائف"، وھو اتفاق وضع حد�ا

الحیاة إلى طبیعتھا في دولة أنھكتھا الحرب منذ زمن. لكن االتفاق الذي شھد ارتحال عاصفة الحرب 
في ساحتھا السیاسیة، اسٌم تحمل لھ السعودیة عداء خاصا كونھ عن لبنان، شھد تالیا صعود نجم جدید 

 وكیال عن عدّوھا األھم في المنطقة: طھران. ولم یكن ھذا االسم سوى "حزب هللا".

  
 

ال یدري أحد حتى اآلن حقیقة أو مدى تورط حزب هللا في اغتیال رفیق الحریري، لكن ثقة ابنھ سعد 
طھران في لبنان "حزب هللا"، في األمر تبدو غیر قابلة للنقاش في تورط سوریا ویدھا، كما ید 

 بالنسبة لھ

 رویترز

  

ال یخفى على أحد ما جرى تالیا، شھد مطلع التسعینیات بالفعل عودة الحریري إلى لبنان، 
واسعة من االستثمارات في الخدمات االجتماعیة والبنى التحتیة، ضمن برنامج یھدف إلى  )9(وبشبكة

اللبناني طریقھ إلى قلوب وعقول -إعادة إعمار جار الریاض الشمالي، ووجد الملیاردیر السعودي
وحتى  1992اللبنانیین، ما جعل استمراره في منصبھ كرئیس لوزراء لبنان، ولفترتین متعاقبتین منذ 

أو بآخر  ، أمرا محتّما. لكن ھذا كان یضمن، من بین العدید من األشیاء، تحّكم الریاض بشكل2004
في شؤون الدولة اللبنانیة، وبصیغة أخرى، وضع حدّ لتمدد النفوذ اإلیراني في لبنان، ما یضمن بقاء 

 الریاض صاحبة الكلمة العلیا في ھذا الشأن.
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السعودیة لسنوات طویلة في االقتصاد اللبناني  )10(یمكن أن تضمن مئات الملیارات التي ضختھا
ت لوائھا، وخاصة مع وجود العبھا األھم ھناك "الحریري" على رأس انزواء القیادة السیاسیة تح

إحدى السلطات التنفیذیة، لتُبقي حائط صدّ منیعا قائما أمام قدرة حزب هللا على النفاذ إلى سیاسات 
الدولة. لكن الجمیع، سوى الریاض على ما یبدو في ذلك الوقت، عرف أن طھران ال تمارس لعبتھا 

المنطق، وأنھ في وقت ظنّت فیھ السعودیة ضمان بقاء لبنان في صفّھا، كان حزب  السیاسیة بمثل ھذا
، 2005هللا، بدعم إیراني ال یتوقف، یُعد عدتھ لیوم مشھود، وھو یوم الرابع عشر من (فبرایر/شباط) 

 وبعبارة أخرى: یوم اغتیال رفیق الحریري.

  

اغتیال الحریري، لكن ثقة ابنھ سعد في  ال یدري أحد حتى اآلن حقیقة أو مدى تورط حزب هللا في
تورط سوریا ویدھا، كما ید طھران في لبنان "حزب هللا"، في األمر تبدو غیر قابلة للنقاش بالنسبة 

من عناصر حزب هللا على رأس قائمة  )11(لھ، أما تحقیقات المحكمة الدولیة التي وضعت خمسة
لعبة سیاسیة تحمل من ذكاء قادتھ ما تحمل، كما المتھمین في االغتیال، فقد ھدم أركانھا الحزب ب

، فإن معضلة السعودیة القائمة باغتیال رجلھا األھم في 2005سنرى فیما بعد، وفیما نحن اآلن في 
بیروت كانت ُمعجزة لدرجة دفعت الریاض دفعا نحو توریط االبن "سعد" في لعبة سیاسیة لیس لھ 

إلى حنكة والده السیاسیة شیئا ما على ما بدا، وجد نفسھ عام  )21فیھا ناقة أو بعیر، فاالبن الذي افتقر(
، وكانت شعبیة والده والغضب نانيالبرلمان اللب عضوا في -أغلب الظن-مدفوعا بید الریاض  2005

 الغتیالھ قد ضمنا لالبن مقعده دون عناء.
  

 
  

أما حزب هللا على الجانب اآلخر فقد وجد نفسھ أمام غضبة شعبیة تبنّى التیار السني اللبناني ُشعلتھا، 
-الطائفيخاصة مع تمسك الحریري االبن بأن الحزب ھو المتھم األول في القضیة، وكون الصراع 

السیاسي القائم باألساس كفیال بتأییده، ما جعل موقف حزب هللا معقدا سیاسیا وشعبیا في الداخل. وفي 
سعیھ للخروج من ھذه المعضلة وجدت الحرب طریقھا إلیھ، أو بمعنى أدق وجد الحزب طریقھ 

 یوما. للخروج من األزمة، وتثبیت دعائم شرعیتھ في لبنان بطریقة لم یكن أحد لیحلم بھا

  

 ابن الریاض الُمدلل.. وطھران أحیانا

حزب هللا فوق رؤوس وأكتاف الناس في الشرق  2006حرب الجنوب اللبناني مع إسرائیل عام  )13(وضعت

األوسط كامال، فالكیان الذي أعجز دوال ثالث في إحدى حروبھ التي ال تنتھي، وصاحب أقوى جیش شرق 

قلیلة  -ولة الُمحاِربةمقارنة بالد-أوسطي، ُھزم أو تم تحییده على أقل تقدیر على أیدي جماعة مسلحة خفیفة العتاد 

العدد، وبالرغم من أن حزب هللا ھو من بدأ الحرب بعد اختطافھ جندیین إسرائیلیین، ما دفع إسرائیل، التي ترغب 
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ھي األخرى باختفاء حزب هللا من على وجھ األرض، إلى اجتیاح الجنوب في حرب كان الجمیع یظن أنھ یعرف 

ین الحرب لصالحھ، فإنھ قد ُمنح بطاقة ذھبیة الجتیاح قلوب الناس وعقولھم. الفائز فیھا، وبینما قلب حزب هللا قوان

ولم تكن لبنان، صاحبة الحرب، ببعیدة عن ھذا األثر، فالتنظیم الذي كاد أن یسقط، بضغط شعبي، على إثر اغتیال 

اإلسرائیلیة الحریري، نال شرعیتھ شعبیا وسیاسیا بالفوز على العدو التقلیدي للعرب، حتى مع التصریحات 

 المعلنة للعكس دوما، ولم یكن بید الریاض حینھا أو غیرھا من عواصم العالم فعل أي شيء إلزاحتھ عن الطریق.

  

أمام معضلة  2009منحت الحرب إذن حزب هللا بطاقة لالستمرار، أما الحریري فقد وجد نفسھ عام 
ر بسالم خالل األزمة التي نشأت عن مع "قاتل والده"، كما یراه، للمرو )14(علیھ فیھا أن یتعاون

آذار بأغلبیة مقاعد البرلمان اللبناني،  14انتصاره، كون الحریري على رأس "تیار المستقبل" وقوى 
آذار، وعلى  8وبالتالي تشكیل الحكومة اللبنانیة التي یفرض الدستور أن تحوي وزراء من قوى 

، تطور لیُصبح أزمة 2009بالحریري عام رأسھا حزب هللا. وقد كان. لكن ما بدأ كأزمة خاصة 
التي عصفت بالعالم، وبالبلدان  )15(الریاض خالل العام التالي، فقد بدا وكأن األزمة االقتصادیة

، ومنھا السعودیة، بدا وكأنھا جعلت السعودیة تنسى حلیفھا في 2008المصدرة للنفط خاصة عام 
 لبنان تماما.

  



 



 (رویترز)  2010د نجاد خالل الزیارات المتبادلة بینھم صورة تجمع سعد الحریري ومحمو

  
، كما سنتطرق إلى تفاصیلھا، بمعرفة 2009یمكن فھم التحول في توجھات الحریري السیاسیة عام 

أن األزمة المالیة العاصفة باقتصاد المملكة خالل تلك الفترة نتیجة انخفاض أسعار النفط، مصدر 
لالقتصاد السعودي، قد وضعت أیضا مصدر ثروة الحریري "سعودي أوجیھ" في اإلمداد األول 

خطر، ولم یكن سببھ الوحید ھو توقف العقود الخاصة بعمالق المقاوالت مع مملكة بدأت خطة 
تخفیض نفقاتھا مواكبة لظروف األزمة، لكن أیضا ألن الحكومة السعودیة توقفت عن سداد 

 تي بلغت قیمتھا على الریاض حوالي ثمانیة ملیارات دوالر.المستحقات المالیة للشركة، وال

  

وضعت تلك األزمة حجر العثرة األول في عالقة الحریري بالسعودیة، وما لبث الحریري أن أضاف 
قام  )16(إلى مشكلتھ تلك واحدة أخرى، واضعا بھا عالقاتھ بالسعودیة كاملة في مأزق، وكان ھذا لزیارة

ران، بدعوة من الرئیس اإلیراني حینھا محمود أحمدي نجاد، َمن مّھد لألمر إلى طھ 2010بھا أواخر 
التاریخیة للبنان قبلھا بشھر تقریبا، موقّعا فیھا عددا من االتفاقیات االقتصادیة والثقافیة،  )17(بزیارتھ

 كما یُزعم، مع الحكومة اللبنانیة.

  

د أصابت الریاض بالھوس على أقل تقدیر، یمكن القول إن الزیارات المتبادلة بین بیروت وطھران ق
فھا ھي ترى عقودا من محاوالت إقصاء طھران عن السیطرة على الشؤون اللبنانیة تذھب أدراج 
الریاح، وبفعل الید التي صنعتھا لھذا الشأن، الحریري. كان ال بد من تلقینھ درسا ما إذن كما رأى 

ودي أوجیھ"، التي تئّن بالفعل تحت وطأة أزمة ھي "سع )18(البالط الملكي، وكانت حلقتھ األضعف
مالیة كانت المملكة نفسھا إحدى أسبابھا، وبدأت الحكومة السعودیة بسحب البساط من تحت عمالق 

العقارات اللبناني، وتقویض مشاریعھ ونقلھا إلى شركات أخرى، مع استمرار إیقاف صرف 
ء إلى البنوك السعودیة بقرض قُدّرت قیمتھ مستحقات الشركة التي لم تجد حال ألزمتھا إال اللجو

، العام الذي مثّل بدایة النھایة ألوجیھ، كما 2011بحوالي ملیاري دوالر ُمنحت إیاه الشركة عام 
 صاحبھا.

  

لم یدرك الحریري أن التنقل بین رضا طرفین متنازعین كالسعودیة وإیران لن یحمل لھ إال الھالك، 
مر محمد بن نایف مع سعودي أوجیھ، ومن أمر الشركة نفسھا مع ففي وقت كان فیھ ما كان من أ

المملكة، فإن الحریري كان یواجھ أزمة صنعھا بنفسھ داخل لبنان، ومع حزب هللا ھذه المرة، 
، ذلك أن بقاء اتھام الحریري للحزب 2011وأصبحت معھا حكومتھ كاملة في مھب الریح عام 

حزب هللا، أو بین -ما سبق من محاوالت تطبیع بین سعدباغتیال والده ظل على حالھ، وبالرغم م



الطائفة السنیة كاملة والطائفة الشیعیة، فإن إعالن الحزب بمناسبة أو غیرھا براءتھ من تھمة مقتل 
الحریري األب لم یقابل إال بإصرار الحریري االبن على رأیھ، لذا لم یجد حزب هللا بُد�ا من ھدم 

آذار ومن قبلھا  8وزراء قوى  )19(في لبنان: رئاسة الوزراء، بانسحاب أركان مالذ الحریري اآلمن
، 2011مستقیلة دستوریا في (ینایر/كانون الثاني)  )20(وزراء حزب هللا من الحكومة التي أُعلنت

 لیُصبح سعد الحریري حینھا في مھب الریح.

  

 الربیع العربي خریف للبنان



 
  



أُسسا جدیدة للعبة السیاسیة في المنطقة، وإن بدا أن لبنان تحدیدا ال  2011العربیة في وضعت شرارة الثورات 

، دون أن یكون لھ من األمر شيء، فالحرب المتصاعدة في سوریا یوما بعد یوم كانت تدفع )21(یواجھ إالتبعاتھا

األراضي اللبنانیة منذ اشتعال أزمة تلو األخرى إلى الجار اللبناني، بدایة من حوالي ملیوني الجئ سوري دخلوا 

الحرب، ونھایة بتھدید "تنظیم الدولة اإلسالمیة" المعروف بـ "داعش" على الحدود اللبنانیة مع سوریا. لكن حتى 

ھذه األزمات بدت غیضا من فیض األزمات الداخلیة، والتي كادت، أو تكاد، أن ترسم الخطوات األولى لحرب 

 أھلیة لبنانیة جدیدة.

  

، شھد ھذان العامان 2013وحتى  2011اخل، ومنذ خروج الحریري من حكومة لبنان عام في الد
توطید حزب هللا ألركان وجوده بطریقة یسھل معھا القول إنھ صاحب الكلمة اللبنانیة األولى 

بھا التنظیم، وأصبح معھا فعلیا  )22(دتواألخیرة، فإضافة إلى ترسانة أسلحة یُرّجح أن إیران زوّ 
بعض االتجاھات في الوالیات المتحدة أحد أفضل جیوش  )24(من الجیش اللبناني، َمن تعتبره )23(أقوى

ھ "التوازن السیاسي اللبناني" تقتضي وجود زعیم للطائفة المنطقة، فإن مالمح ما یمكن أن نُطلق علی
الُسنیة في مقابل استحواذ "حسن نصر هللا" على ذلك المركز في الجانب الشیعي، ومعھ فإن تعاون 
كال الزعیمین مع الطائفة المسیحیة یُنتج التوازن المطلوب. لكن غیاب الحریري االبن، وغیاب قائد 

قتل والده باألساس، جعل استحواذ نصر هللا ومعھ حزب هللا على شؤون قوي للطائفة السنیة منذ م
الدولة أمرا غیر قابل ألن یواجھھ أي زعیم طائفي آخر، ومع بدء التعاون العسكري بین الجیش 

تحدیدا، فإنھ حتى عودة الحریري لقیادة الطائفة السنیة بعد ذلك بعام  2013اللبناني وحزب هللا منذ 
 حزب هللا لمصلحتھ الخاصة. )25(یحركھ أصبحت مجرد عنصر

  

أدركت الریاض، متأخرا كعادة مدرستھا السیاسیة بطیئة االستیعاب، موقعھا من ھذه المعادلة 
لمحاولة إصالح أمور شركتھ  2013الصعبة، أما الحریري الذي نال قرضا سعودیا آخر عام 
طھران في سوریا، لم یجد بُد�ا من إیجاد المتھالكة، والذي أھملتھ الریاض بانشغالھا بالحرب ضد 

حلیف آخر یمكن إلى جواره أن یُنقذ ما یمكن إنقاذه من شؤونھ االقتصادیة والسیاسیة، ولم یكن أمامھ 
في ذلك التوقیت سوى عدوه القدیم، حزب هللا. أما ما زاد األمور تعقیدا بالنسبة لھ، وجعلھ یلجأ بأي 

لف البعید كل البعد عن أي مما تریده الریاض یوما، فھو وصول سبیل إلى توطین أركان ھذا التحا
إلى منصب ولي عھد السعودیة، ومع توقعات سابقة بوصولھ إلى  2015األمیر محمد بن نایف عام 

ُملك السعودیة، كان الحریري قد أدرك حجم األزمة الواقع فیھا، وكان علیھ التصرف تجاه األمر، 
 ب، وھو ما یدفع ثمنھ اآلن على ما یبدو.وھو ما فعلھ دون حساب للعواق

  



 



 (رویترز)  (میشال عون (یسار) وسعد الحریري (یمین 

  
على عكس التوقعات، ظھر "محمد بن سلمان" على رأس نظام جدید في الریاض، كان ھذا في وقت 

إفالسھا بعد فشل اتجھ فیھ الحریري ناحیة طھران، وبینما كانت شركتھ في السعودیة تتجھ إلى إعالن 
"المفاوضات الشرسة" التي خاضتھا مع الحكومة في محاولة للحصول على مستحقاتھا القدیمة، أعلن 

السم "میشال عون"، مرشح حزب هللا، لمنصب الرئیس  )26(الحریري على غیر المتوقع ترشیحھ
سنوات ترشیحھ اسم  األخیر بعد فوزه بمقعد كان ینتظر الوصول إلیھ منذ )27(اللبناني، بینما أعلن

الحریري لرئاسة الوزراء. وبتشكیل حكومة "وفاق وطني" تضم تحت جناحھا حزب هللا، وتمنحھ 
الشرعیة الكافیة والالزمة للتحكم بأواصر الدولة اللبنانیة، فإنھ یمكن القول إن طھران فازت بضربة 

 شبھ قاضیة على الریاض في لبنان، كما فعلت تقریبا في سوریا.

  

تخیّل الغضب الذي أشعلھ خبر حكومة الوفاق الوطني اللبنانیة في المملكة، لكّن خبرا آخر كان  یمكن
األزمة األخیرة وربما السبب األكبر في إجبار السعودیة للحریري على االستقالة، وكان  )28(محور

تھ مع الحریري الخبر ھو زیارة قام بھا مستشار المرشد اإلیراني "علي أكبر والیتي" للبنان، ومباحثا
فیما یخص الشأن اللبناني، والوقوف بوجھ خطر تنظیم الدولة القادم من سوریا من ناحیة، وبوجھ 

الخطر اإلسرائیلي من ناحیة أخرى، وھي أمور أعلنتھا تصریحات رسمیة معتادة، أما أكثر ما أثار 
ران تحمي استقرار لبنان"، ما ) والیتي أن "إی29(اإلیرانیة كان إعالن-الغضب حول المباحثات اللبنانیة

یعني في شكل من أشكالھ دخول لبنان تحت جناح الرعایة والسیطرة اإلیرانیة، وانتصارھا من جدید 
 على خصمھا السعودي.

  

لم یتوقع أحد الطریقة التي قد تتصرف بھا القیادة السعودیة الجدیدة و"االنتحاریة" في الریاض حیال 
صعب في مقالھ بالفورین أفیرز، فقد ظھر جلیا أنھ لم یكن لدیھا أیة  ھذه األزمة، كما یصفھا بالل

أزمة في احتجاز رأس دولة أخرى، في شبھ سابقة تاریخیة، وإجباره على االستقالة، فقط لخلق أزمة 
في ھذه الدولة، لمنع دولة أخرى "إیران" من نیل ُمبتغاھا ھناك، حتى لو ارتد ذلك التصرف 

لى صدر البالط الملكي السعودي، وأصبحت البندقیة اللبنانیة نحو رأس ابن االنتحاري فیما بعد إ
 سلمان نفسھ بدال من الحریري.



  

 
 

تنقسم اآلراء فیما یتعلق باألزمة الحالیة في لبنان، فبینما یرى البعض أن الھدف الرئیس للسعودیة ھو 
ین الطوائف اللبنانیة وبعضھا "خلق فراغ سیاسي" ال یمكن شغلھ بسھولة في خضم انقسامات طویلة ب

البعض، ویجعل الوصول إلى اسم یجتمع علیھ الجمیع أمرا أشبھ بالمستحیل في ظل انعدام التوافق، 
یرى آخرون أن السعودیة، إذ ھي تخلق أزمة تدفع بھا حزب هللا نحو التصرف بما قد یُخرجھ عن 

رائیل، إلى بدء حرب جدیدة معھ قد حدود المقبول دولیا، وبما یدفع دولة أخرى أشد وطئا، ھي إس
تُطیح نھائیا بالتنظیم الذي طالما مثّل أزمة للریاض. لكّن أی�ا من ھذه التنبؤات ال یمكن افتراض 

صحتھا، كما ال یمكن توقّع حدوثھا دون أزمة إنسانیة كبیرة تعصف، إلى جانب اللبنانیین أنفسھم، 
ي دولتھم، وإذ ینتظر الجمیع ما تسفر عنھ األیام بالالجئین السوریین الھاربین من خضم الحرب ف

المقبلة فإن أمرا واحدا قد أجمع علیھ الغالبیة العظمى، وھو أن الشعب اللبناني الذي ال ناقة لھ وال 
بعیر في ھذه الحرب القائمة سیاسیا أو عسكریا ربما ھو الوحید الذي سیدفع الثمن كامال عنھا، وعلى 

 ، وربما محمد بن سلمان نفسھ.الھامش سعد الحریري أیضا
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""وكل مظھر حداثي عندنا ینطوي على   باطن رجعي

 )۱( عبد هللا الغذامي

  

منذ صعود نجم محمد بن سلمان بعد اعتالء والده عرش المملكة العربیّة السعودیّة، وخاّصة مع 
تسمیتھ ولیا للعھد مطلع صیف العام الماضي، انشغلت الصحافة األوروبیّة واألمیركیّة والرأي العام 

"التحّوالت" التي تجري حالیا داخل الطبقة العلیا في العربي بأحادیث وسیاسات ابن سلمان ونقاش 
..). -1932السلطة وبعض التغییرات التي تالمس ثوابت تاریخیّة طوال عھد الدولة السعودیّة الثالثة (

وإذا كان األمر مھما للقوى الدولیة الكبرى فإنھ أشد أھمیة للعرب بسبب الدور الخطیر الذي لعبتھ 
تاریخ الدولة العربیّة منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرین وحتى السیاسات السعودیّة في 

من  -أو یفترض أن یكون-یومنا ھذا، وبالتالي فإن ما یحصل اآلن داخل السعودیّة ھو بالتأكید 
المواضیع الملحة في النقاش العام العربي. باإلضافة إلى ذلك، تُقدّم الحالة السعودیّة مسرحا جیدا 

  من المسائل النظریّة واألسئلة الثقافیّة التي شغلت المثقفین العرب طوال عقود.لنقاش كثیر 

  

یقدم ھذا التقریر قراءة لسیاسات ابن سلمان وتقییم حدودھا ومستقبلھا عبر تقدیم فھم تحلیلي موجز  
جدَّال للدولة والمجتمع السعودیّین في سیاق تاریخي، وتحلیل لسیاسات ابن سلمان في سیاقھا الراھن مُ 

  بخالصات السیاق التاریخي لمحاولة استشراف المستقبل.

  

 (أوال: المتاھة (أ

 )1953-1932دولة سلطانیّة ولّى زمانھا (



، )2( 19و 18مثل كل دول الخلیج العربي، لألسرة المالكة في السعودیّة تاریخ یرجع إلى القرنین 
ما دولة واسعة الجغرافیا قائمة على الغزو ھو أنھا كانت دو -وإلى حد ما ُعمان-ولكن ما یمیّزھا 

  واإللحاق بعد تناحر عوائل حاكمة قبلیّة/بدویّة وحضریّة مختلفة.

  



 



          

   

تختلف في والدولة الثالثة التي بناھا عبد العزیز آل سعود طوال الثلث األول من القرن العشرین ال 
ھذا عن سابقاتھا، وھنا تظھر صفتان بنیویتان في الدولة السعودیّة: ھشاشة الشرعیّة التاریخیّة لألسرة 

والتي -الحاكمة بالقیاس إلى عوائل النواحي الخلیجیّة مثل ساحل ُعمان (اإلمارات) وقطر والكویت 
ى عكس ما ھو شائع في الصورة ، واالختالفات الجغرافیة والسكانیة الھائلة عل-أصبحت الحقا دوال

باعتبارھا ُكال�  -نتیجة أمور كثیرة ال مجال ھنا لنقاشھا-المتكّونة عند العرب وغیرھم عن السعودیة 
  "ُممًال" من فرط تجانسھ.

  

في السعودیّة بدٌو وحضر، والصراع االجتماعي بینھما كان مطمورا في كثیر من الصراعات 
-وبلغ أقصى مداه في حدثین: حین تمّكن البدو القبلیون "اإلخوان" األیدیولوجیّة أو السیاسیّة 

بقیادة فیصل الدویش من غزو الحجاز، وحین تحالف حضر نجد  -المتحالفون مع الملك عبد العزیز
. وثّمة أیضا تنّوع مذھبي وطائفي كبیر: 1929مع عبد العزیز للقضاء على حلیفھ "اإلخوان" عام 

بلة وّھابیّون في نجد، وشافعیّة في الحجاز، باإلضافة إلى الزیدیّة عرب شیعة في الشرق، وحنا
واإلسماعیلیّة وبقایا الصوفیّة في عسیر وجیزان من أیام دولة األدارسة، ونذكر أیضا التنّوع العرقي 

نتیجة مواسم الحج والوجود العثماني (في الحجاز)  -والذي ال نمتلك عنھ صورة دقیقة-واإلثني 
تصاھر بین أدارسة عسیر ونجران وجیزان ونظرائھم وحلفائھم في شرق لیبیا والتواصل وال

ظل  والمغرب العربي والسودان، ونتیجة الموانئ على طول الساحل الغربي والّرق، وھذا األخیر
 .1962موجودا في السعودیّة حتى عام 

   



 

وبھذا أضعف مقدرتھم  أحكم الملك عبد العزیز سیطرتھ على البدو الرحل بتوطینھم في "الھجر"،
 التاریخیّة على التمّرد

 مواقع التواصل

    

باإلضافة إلى ذلك، جابھت الدولة الولیدة اختالفات في التمدّن واالقتصاد، فباإلضافة إلى االختالف 
التقلیدي بین البدو والقبائل ونشاطاتھما االقتصادیّة، وبین حواضر نجد، كان ثّمة أیضا فروق في 

التنظیم االجتماعي؛ فالحجاز والساحل الغربي لشبھ الجزیرة العربیّة توّطدت فیھ اإلمبراطوریّة درجة 
العثمانیّة ونظمھا اإلداریّة (المدارس، وسائل النقل، الصحف، المطابع، نشوء البیروقراطیّة) كما أن 

 .(ب) للطبقة التجاریّة فیھا جذورا ناشبة في التاریخ وكّونت تقالید عریقة

  

وبالتأكید ھو لم یفھم أو یفكر حتى -ما ُمشكلة الشرعیّة فقد قاربھا عبد العزیز بمنطق الدولة السلطانیّة أ
في اتصال مفھوم مع البیئة المحلیّة وانعزال عن اإلقلیم.  -بمصطلح "الشرعیة" كما نستخدمھ ھنا

الغزو، واستمر على ھذه وھكذا سار عبد العزیز على خطى أسالفھ مع علماء الوھابیّة لحشد القبائل و
السیاسة إلى أن أتت اللحظة الفاصلة في مولد الدولة السعودیّة وھي انفصال طبقة العلماء الوھابیین 

البدویّة المقاتلة "اإلخوان"، وانحازت ضد األخیرة في صف عبد -عن التشكیالت الوھابیة/القبلیّة
وتحویل الطبقة العلیا من علماء الوھابیّة من العزیز والذي تمّكن بعدھا فعلیا من تأسیس وحكم الدولة 

شریك تاریخي مؤثر إلى تابع مھم مھمتھ األولى لم تعد المساعدة في الحشد للغزو بل تبریر السلطة، 
وھكذا أطلق عبد العزیز، بعد انتھائھ من غزو الجزیرة العربیّة، ید العلماء لغزو المجتمع وَوھبَنَتھ 

الحصول على شرعیّة أكثر دواما من شرعیة التغلب والقوة، وساعده  بقوة الدولة السلطانیّة لغرض



، وبدأ إحكام سیطرتھ على البدو (ت) في ھذا بالطبع ضم الحجاز التي فیھا األماكن اإلسالمیّة المقدسة
الرحل بتوطینھم في "الھجر"، وبھذا أضعف مقدرتھم التاریخیّة على التمّرد واآلتیة من عدم االرتباط 

  سھولة التنقل.باألرض و



  

 



  

نُقب عن البترول وأُنتِج بكمیات تجاریّة في السعودیة تحت سیطرة تامة من قِبل رأس المال األمیركي 
وبرعایة خاصة أولتھا إدارة الرئیس روزفلت للسعودیّة بعد أن انتقل الملك عبد العزیز من تحالفھ 

األمیركیین أثناء الحرب العالمیّة الثانیة. عملیات الُمعقّد مع البریطانیین إلى التحالف الُمریح مع 
التنقیب واستخراج النفط ھذه كان یفترض أن تفتتح عھدا جدیدا لیس فقط في التحالفات السیاسیّة 
الخارجیّة ولكن أیضا في اقتصاد الدولة والتركیبة السكانیّة والثقافة االجتماعیّة خاصة مع تقاطر 

واألوروبیین والعرب الحقا إلى السعودیة واستیطانھم في شرق البالد. الخبراء والعمال األمیركیین 
ولكن رغم ذلك، ظل الملك عبد العزیز حبیس دولة سلطانیّة ببالغة وّھابیّة مع تطویر وئید لجھاز 

مع بدایة مرحلة دولة االستقالل في العالم العربي من  1953دولة بدائي، ولھذا فقد كانت وفاتھ عام 
لتاریخیّة، ألن زمنھ فعلیا قد ولّى منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، وھنا نذكر ملمحا آخر الموافقات ا

سیالزم الدولة السعودیّة حتى الیوم وھو التأّخر السیاسي الدائم للسلطة عن المجتمع واإلقلیم، وقد یبدو 
ستخدامھ كوصف وصفي، ھذا للوھلة األولى وصفا معیاریا غیر مفید ولكنھ في السعودیة تحدیدا، وبا

 سیعیننا على فھم بعض األحداث وردود الفعل علیھا داخل الدولة والمجتمع.

   

 (1973-1954المجتمع یَعي ذاتھ (

بعد وفاة عبد العزیز اعتلى الملك سعود العرش، وھذا األخیر تكاد تُجمع اآلراء أنھ كان مھزوزا 
یب في شخص ھو ثاني األبناء والبِكُر الفعلي ضعیف الشخصیّة، بدون أن تُفسر لنا ھذا الضعف الغر

لعبد العزیز بعد وفاة تركي األول، والزم والده وزاول الُحكم بالنیابة عنھ في نجد بل وحتى سار على 
 خطاه في اإلنتاج المفرط للذریّة.

  

  المشكلة عند الملك سعود تتلخص في جانبین:

الواقع كانت متطّرفة بحیث لم یستطع التمییز بین عرشھ وعرش أن تقلیدیّتھ وعدم توافقھ مع  األول:
أبیھ وتقدیم صیغة ُمعدّلة للحكم، فحاول تركیز السلطة في یده وأیدي أوالده دون إخوتھ، مع إفراط في 

  التصرف بریع النفط، مما جعل الدولة تعجز في الخمسینیات عن دفع رواتب موظفیھا!

  

ة تاریخیّة عربیّة مّوارة بالتیارات السیاسیّة القومیة والیساریّة أنھ جاء في خضم مرحل والثاني:
واللیبرالیة وعملیات األدلجة والحركات العُمالیّة وتطلعات التحرر من االستعمار والتخلف 

االجتماعي مع انطالق الَمد القومي، وُسعُود كان ابن دولة أبیھ ولم یكن مؤھال لمواجھة ھذا 
 اإلعصار.



   



 



       

   

من األمور المھمة في جینالوجیا المجتمع السعودي أنھ أدرك ذاتھ كمجتمع في لحظة تاریخیّة یمكن 
بشيء من التجّوز تعیینھا: لحظة تالقح المد القومي مع بواكیر نتائج حركة الدولة السعودیّة والتي ال 

لھا مالمح حدیثة ولكنھا تصر على طابعھا السلطاني؛ فھي ببساطة دولة مندوحة عنھا حتى في دولة 
في عصر حدیث ال تستطیع مھما حاولت أن تعزل نفسھا عن كل سیاقھا الراھن ألن لھا ضرورات 

وجود: أنشأت بیروقراطیّة تطّورت مع الوقت لكي تدیر العائلة الحاكمة البلد فنتج عن ھذا ھجرة 
كوادر وقوى عاملة عربیّة من مصر  -وجذبت-المشكلة الجھویّة. واستقدمت داخلیة نََكأت شیئا من 

والشام والیمن للمساعدة في إدارة البیروقراطیة وتشغیلھا، وھؤالء أتوا بأفكار مجتمعاتھم ومشاكلھا 
وتیّاراتھا. واحتاجت البیروقراطیة إلى كوادر فاضطرت الدولة لبناء المدارس ثم الجامعات 

طالب للخارج. وبكالم آخر: بینما كانت األسرة الحاكمة تحاول تأمین الدولة  واضطرت البتعاث
بطابعھا القدیم، كانت في ذات الوقت وبدون قصد، تخلخل المعطیات االجتماعیّة والثقافیّة التي قامت 

  علیھا.

  

ر الُمسیّسون كان المجتمع طوال الخمسینیّات والستینیّات فّوارا على المستویین السیاسي والثقافي: ظھ
والمناشیر والُصحف والتنظیمات وُكتاب المقالة والتشكیالت األیدیولوجیّة والعمالیّة وتجمعات طلبة 
المدارس والنوادي األدبیّة. وظھر كذلك المثقّفون في اللحظة التاریخیّة نفسھا التي تكّون فیھا الشأن 

ون الذي نعطیھ لمفھوم المثقّف، فإنھ غیر العام، وحاول المجتمع فیھا إدراك نفسھ، وأی�ا كان المضم
قابل للتخیُّل بدون مجتمع وشأن عام ومدینة، ولھذا لم یظھر المثقفون في السعودیّة إال في الخمسینیّات 
مع موجة التسیُّس والتشكیالت األیدیولوجیة وتراكم سیاسات العائلة الحاكمة. وباإلضافة إلى ذلك، في 

لة سلطانیّة تعایش زمنا حدیثا، كانت طبقة العُلماء الوھابیّة ھي القادرة مجتمع ال یزال یتشّكل في دو
على تأدیة شكل أولي من وظیفة المثقّف، ولكن الملك عبد العزیز منذ معركة "السبلة" استطاع التھام 
ھذه الطبقة وھضمھا في الدولة وبالتالي لم تعد تشّكل مركز قّوة على مسافة من السلطان حتى تؤدي 

نقدیا، وسیبقى ھذا الضعف البنیوي في طبقة العلماء صفة ثابتة فیھا مع تعّضي أجھزة الدولة  دورا
 واستكمال بقیّة الملوك المتالحقین عملیّات بَقَرطة العلماء.

    



 

نضج النضال العُمالي المتراكم طوال األربعینیّات وبدأ في االشتداد والتنظیم وممارسة اإلضرابات، 
 یمثل المرحلة كان لجنة العُمال في أرامكووأھم من 

  

 مواقع التواصل

   

، یجب القول إن ضیق القاعدة االجتماعیّة لھذه التشكیالت آنذاك (ث) بالعودة إلى التشكیالت السیاسیة
طبیعي في مجتمع یُدار بعقلیة دولة سلطانیّة ُمطعمة بجھاز أمن حدیث، وتغلب فیھ األمیّة وتتحالف 

بقة من أكثر علماء الدین المحافظین تطّرفا أال تكون لدى قواه االجتماعیّة والسیاسیّة في السلطة مع ط
البدایات قواعد صلبة وعریضة خاصة في أجیال الكھول. وبالعكس، كان تناسل ھذه التنظیمات 

واختالفات تیاراتھا، وجرأة صوتھا خاصة في مطالب حقوق المرأة ومصادمة السلطة األمنیة لطبقة 
علماء ممثلة في ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر (وقد تصدى لھا طلبة المدارس آنذاك) في ال

مناخ كھذا كل ھذه االعتماالت دلیل حراك سیاسي/ثقافي واعد، وقد أنتج ھذا األخیر ظواھر سیاسیّة 
  فیھا بعض التمایز الالفت.

  

ة عربیا، قوى اشتراكیة ویساریّة تتبنى أفكارا ظھرت مثال إلى جوار القوى القومیة والیساریة السائد
وقیما لیبرالیّة وتنادي إلى جانب السیاسة االشتراكیّة بملكیّة دستوریّة ومجالس نیابیّة منتخبة 

، وھذا كان على تضاد جزئي مع عقد الخمسینیّات العربي (ج) دیمقراطیا وحریات سیاسیة واجتماعیّة
القومیّة، بل -ة والدیمقراطیة التمثیلیّة عن التوجھات االشتراكیّةالذي انفصلت فیھ القیم اللیبرالیّ 

وكّرست دولة االستقالل في المشرق التضاد بینھما ألسباب كثیرة. عند ھذه المرحلة نستطیع أن نحدد 



مسافات االنفصال ونقاط االتصال بین المجتمعات العربیّة وخصوصیات حاالتھا، فألن السعودیّة لم 
برالیة بین الحربین، استطاعت بعض قواھا السیاسیّة التجاوب مع كٍلّ من خصوصیّة تعرف نُخبا لی

تكّون الدولة الولیدة والتیّارات العربیّة وإنتاج طرح أولي ُمناسب. وھذه ھي الطریقة الصحیحة 
لمقاربة خصوصیات المجتمع القُطري في السیاق العربي، ولیس التذّرع بالخصوصیّة إلدامة 

 االستبداد.

  



 



       

   

باإلضافة إلى ذلك، نضج النضال العُمالي المتراكم طوال األربعینیّات وبدأ في االشتداد والتنظیم 
وممارسة اإلضرابات وتقدیم المطالب، وأھم من یمثل ھذه المرحلة كان لجنة العُمال في شركة 

القواعد  أرامكو، وقد استمر العمال بعد ذلك باالشتراك مع الُطالب (وضباط الجیش كذلك) في تمثیل
الصلبة للتنظیمات السیاسیة المختلفة (قومیة ویساریة ولیبرالیة) تعاطفت قطاعات اجتماعیّة معھا 

بسبب تعاطفھا األصلي مع نضال العمال خاصة في المنطقة الشرقیّة. لم تترك ھذه المرحلة قطاعا 
اط مسیّسین (خاصة في في الدولة إال ولفحتھ بلھیبھا: في الجیش، جرت محاوالت انقالبیة بقیادة ضب

وقمعتھم السلطة آنذاك بعنف، واضطرت العائلة الحاكمة الحقا إلى قیادة عملیات  (ح)القوات الجویّة)
تطھیر واسعة في القطاعات العسكریة لم تؤِت أُكلھا إال بعد سنوات. وفي العائلة الحاكمة ظھرت 

  لك سعود دورا في تشكیلھا.مجموعة "األمراء األحرار" المعارضة، والتي لعبت سیاسات الم

  

استمر الملك سعود في سیاساتھ الداخلیة تجاه العائلة إلى أن خلعتھ األخیرة بقیادة فیصل بن عبد 
العزیز الذي تولى العرش، وعلى ید األخیر صیغ األساس األولي لمعادلة الُحكم في السعودیة وھو 

م اإلخوة وأَُسُرھم البیروقراطیة وإدارة نظام اإلقطاعیات البیروقراطیّة، وفي ھذه الصیغة یقتس
المناطق الجغرافیّة مع بقاء الملك علیھم لموازنة المصالح حینا والخضوع لتیاراتھا حینا آخر ولكن 

 دون أن یملك الكلمة الفصل في كل شؤون الدولة؛ فالنفوذ مقتسم بین اإلخوة مع الملك.

  

م، كان دوره لتثبیت الُملك في السعودیّة مسنودا وإلى جانب حسن تقدیر فیصل للصیغة الجدیدة للحك
والتي ساھمت السعودیّة بنصیب في تھیئة  1967بكثیر من الظروف الجیّدة: أولھا وقوع ھزیمة 

ظروفھا عبر التحریض السیاسي والدیني (وأنھكت الجمھوریین وقوات عبد الناصر في الیمن، 
الیمن لعبت دورا كبیرا في ھزیمة  ولكننا، على عكس الرأي الشائع، ال نعتقد أن حرب

یونیو/حزیران). كانت ھزیمة یونیو/حزیران انھیارا ألیدیولوجیا القومیة العربیة وبالتالي شھدت 
التنظیمات القومیة في السعودیة ضربة نفسیّة قاصمة، في مقابل تكثّف التنظیمات الشیوعیة 

ولیس السعودیّة فحسب. والظرف الثاني ھو  والماركسیّة كرد فعل على الھزیمة شمل المنطقة العربیّة
  .(خ) 1973حدوث الطفرة النفطیة بعد قطع السعودیة للبترول في حرب أكتوبر/تشرین األول 

    



 



صل           ) 

      

 (1985-1973تحوالت الدولة الریعیّة (

والشعوب مفاصل باإلمكان اتخاذھا مرجعا یَُحقَُّب التاریخ بھا، والطفرة النفطیة في في تاریخ الدول 
منذ  والتي امتدت إلى منتصف الثمانینیّات ھي ھذا المفصل في تاریخ المملكة السعودیّة. 1973عام 

یّة أصبحت أن بدأ إنتاج النفط بكمیات تجاریّة تحولت المملكة إلى دولة ریعیّة، ولكنھا مع الطفرة النفط
الدولة الریعیّة وسیاساتھا موضوع مھم في االقتصاد  نموذجا رئیسیا لھا. -وبقیة دول الخلیج-

السیاسي، وال تزال الطروحات واألفكار حولھا مستمّرة مثل تمییز الدولة الریعیّة من االقتصاد 
لة الریعیة ھي تلك الریعي وعالقتھا بالدیمقراطیّة وغیرھا من األمور، ولكن التعریف األبسط للدو

التي تعتمد في دعم شرعیتھا وتسییر المجتمع والتنمیة على ریع قادم من الخارج نتیجة تصدیر ثروة 
طبیعیة (نفط، غاز، معادن، إلخ) أو تصدیر البشر (تحویالت العمالة المغتربة إلى الداخل، وھذه حالة 

  الیمن).

  

لى الدولة التي كانت قد عدلت قبال الشروط المجحفة تدفقت نتیجة ارتفاع أسعار النفط أموال ھائلة ع
التي فرضھا رأس المال األمیركي بخصوص حصة الدولة من العائدات، وقد حصل ھذا التعدیل بعد 

نضال عمالي وتفاوض طویل بین الدولة و"أرامكو". وألن النفط من ممتلكات الدولة، استطاعت 
فضاء العام عبر سكب جزء من عائداتھ الضخمة إلیھ، األخیرة بسط سیطرتھا تماما على المجتمع وال

  .(د) وھنا بدأت تحوالت ضخمة ومفاجئة في الدولة والمجتمع

  



   

  

كانت الوظیفة العاّمة أحد مداخل الترقي االجتماعي في السعودیّة منذ ظھور النفط، ولكنھا بعد الطفرة 
والعائلة المالكة الممتدة معا؛ فتضاعف حجم النفطیّة تحّولت إلى وعاء تحتوي بھ السلطةُ المجتمَع 

البیروقراطیّة واتسعت أروقتھا بشكل غیر عقالني. في بدایة الطفرة النفطیّة لم تكن اآلثار الكارثیّة 
لھذه السیاسات ملموسة اقتصادیا واجتماعیا، ألن البیروقراطیة كانت ال تزال قادرة على ابتالع 

ة النفطیّة قادرة على تغطیة ھذه المصروفات التي لیس منھا عائد المزید من المواطنین، وكانت الثرو
وال لھا ضرورة اقتصادیة أو إداریّة، كما أنھا تؤدي إلى سد الطریق أمام البیروقراطیین أصحاب 

الشھادات لتحصیل الخبرة؛ فھم فعلیا بسبب ھذه السیاسات ال یعملون، وبالتالي حتى شھاداتھم 
ي سوق العمل الحقا. ولكن الھدف السیاسي كان تحویل الدولة إلى راعٍ و"أب" الجامعیّة تفقد قیمتھا ف

للمجتمع وجعل األخیر ُمعتمدا علیھا مباشرة في تأمین معاشھ الیومي. وربما كانت عملیة التوسیع 
 البیروقراطي ھذه واحدة من أضخم الّرشى االجتماعیّة في القرن العشرین.



  

وھو تبذیر ذو - )3( الدولة مشاریع تنمویّة فیھا الكثیر من العشوائیة والتبذیرھذه الفترة أنجزت  في
مثل المدارس والمشافي والطرقات والجسور وتوفیر الخدمات، وانطلقت حركة  -غرض سیاسي

وصغیر الحجم  )4( عمرانیّة عالیة الزخم، وألن القطاع الخاص كان ال یزال متواضع الخبرات
المطلوب إنجازھا، تكفّلت الدولة بقیادة ھذه المشاریع عبر المؤسسات العامة، بالقیاس إلى المشاریع 

وھكذا تكون الدولة ھي موّظفة المجتمع والمسیطرة على حركتھ االقتصادیّة، وتحولت الدولة 
 الریعیّة، كما یقول عالم االجتماع الكویتي خلدون النقیب، إلى دولة تسلطیّة.

   

ترھلة ھذه، التقى االقتصاد والمجتمع واألسرة الحاكمة في مصب واحد في داخل البیروقراطیّة الم
لتنتج السعودیّة الجدیدة؛ فمع المصروفات والمخصصات الھائلة للوزارات والھیئات الحكومیة، 

أصبحت اإلقطاعیة البیروقراطیّة مصدر ثراء فاحش لألمیر الذي یدیرھا، وتكونت حولھ مجموعات 
الحكومیّة وإرساء المناقصات التي كانت مصدر اإلثراء األول لرجال من المنتفعین من العقود 

األعمال الناشئین والصغار، باإلضافة إلى أن اإلقطاعیّة البیروقراطیّة مع تضخمھا أنتجت داخلھا 
-، وأن المسؤولین الحكومیین الصغار والمتوسطین (ذ) مراكز قویة تتحلق حولھا مجموعات أصغر

دخلوا سوق العمل الخاص عبر إنشاء  -میر حاكم اإلقطاعیّة البیروقراطیّةباإلضافة طبعا إلى األ
شركات یدیرونھا في الباطن ویستفیدون من موقعھم داخل البیروقراطیّة وعالقاتھم مع األمراء في 

إرساء العقود والمناقصات علیھا، كما أن قطاعا موزونا من المواطنین استفاد من الطفرة النفطیّة في 
  ق العقارات وأعمال السمسرة وتمثیل الشركات األجنبیة في تكوین ثروات سریعة وكبیرة.دخول سو

  



 

    

  في ھذه المرحلة تكّونت ثالثة مالمح جدیدة للدولة السعودیّة:

الفساد المالي واإلداري. لم یكن الفساد ظاھرة عابرة رافقت دوران دوالیب "التنمیة"، بل  األول:
بنیویّة داخل البیروقراطیّة فرضتھا سیاسات السلطة في بنائھا وجاءت أموال النفط لكي كانت صفة 

تزید فقط من سطوة الفساد ولكي تخلق لھ دورات وأروقة مؤسساتیّة وّسعت من حجم المستفیدین منھ: 
األمراء، ورجال األعمال، والموظفون، والمواطنون الذین دخلوا في عملیات السمسرة وتجارة 

ارات. ورغم بعض التحوالت في الدولة والمجتمع الحقا، سیظل الفساد عنصرا أساسیا في دوران العق
  دوالیب البیروقراطیّة حتى یومنا ھذا.

    



أن البرجوازیّة أضحت مدینة تاریخیا للدولة في ظھورھا وازدھارھا. فرغم التشابھ الكبیر  الثاني:
ة الدولة االشتراكیّة (مثل مصر الناصریّة) في ھیمنتھا على بین الدولة الریعیّة في السعودیّة ورأسمالی

المجتمع، فإن أحد الفروق األساسیّة كان الفئات التي أنتجتھا سیاسات الدولة: رأسمالیة الدولة 
الناصریّة وّسعت البرجوازیّة الصغیرة، في حین أن الدولة الریعیّة السعودیّة خلقت باألساس طبقة 

  ین الذین أثَروا بال جھد یُذكر.رجال األعمال والموسر

   

أن العائلة الحاكمة بموازاة إحكام قبضتھا على المجتمع، أحكمت قبضتھا على االقتصاد كذلك  الثالث:
لیس فقط عبر تحكمھا باتجاھات عائد النفط، بل وعبر سیاسات أخرى: دخل األمراء عالم رجال 

وھذا باإلضافة إلى أنھم أصبحوا المدخل  األعمال والتجارة واالستثمار في الصحف والمجالت،
الرئیسي لمن یرید اإلثراء من المواطنین عبر التراخیص وإرساء العقود ووھب األراضي والتعیین 

  داخل جھاز الدولة والذي كان منفذا لإلثراء بحد ذاتھ.

  



  

  

ا حصل داخل ھذه صورة مختصرة عن تحوالت البیروقراطیّة وعالقاتھا بالسلطة والمجتمع، فماذ
  المجتمع نفسھ في عالقاتھ بجھاز الدولة؟

"صّححت" السلطة "أخطاءھا" السابقة في تلك الفترة تدریجیا، فبدأت تعتمد على العمالة الوافدة من 
على استقرار  -والمحلیّة-غیر الدول العربیّة بعد أن ظھرت مخاطر االعتماد على العمالة العربیّة 

لسیاسي في الخمسینیّات، خاصة وأن العمالة العربیّة حینھا كانت تشكل السلطة واألسرة الحاكمة ا
. ھذه العمالة األجنبیّة كّونت مع الوقت أحزمة وبؤر فقر في )5( % من مجمل العمالة الوافدة90قرابة 

المدن تطابقت مع السیاسة المحوریّة في السلطة وھي تقسیم كل شيء في البالد وخلق جیوب مدینیّة 
   یحصل بینھا تواصل اجتماعي ویستحیل أن یكون بینھا تواصل سیاسي بطبیعة الحال.منفصلة ال

  



ھذا التغیُّر الدیمغرافي الذي عرفھ الخلیج العربي عموما ترافق مع تكریس جیوب و"ُجزر" اجتماعیّة 
اء لم تقم السلطة ببن -كما أشرنا آنفا-أخرى؛ فبرغم اإلشكال الجھوي عمیق الجذور في السعودیّة 

األمة والھویّة الوطنیّة لتالفي ھذا اإلشكال الخطیر، بل على العكس، قامت بتكریسھ أكثر عبر 
اعتمادھا مثال على بؤر وعوائل معینة في منطقتي نجد والحجاز في تكوین الشریحة العلیا من 

ألثریاء وفي االبتعاث إلى الخارج للدراسة، وبطبیعة الحال، أدى ھذا إلى أن ا )6( البیروقراطیّة
أو شكلوا حلقات انتفاع حول القادمین منھا، في  )7( ورجاالت األعمال قدموا غالبا من تلك المناطق

حین أن البدو والقبائل تم استیعابھم في شریحة البیروقراطیّة الدنیا واألمن والجیش وخاصة الحرس 
أن مشاریع البنیة التحتیّة  باإلضافة إلى الوطني الذي عدت القبائل والبوادي خّزانھ البشري األول.

  والتنمیّة كانت فیھا تفضیالت واضحة لمنطقتي نجد والحجاز على حساب الجنوب وعسیر.

   
 

الدولة السعودیّة من جھتھا كانت تبرر دوما ظاھرة عزوف المواطنین عن التعلیم المھني بالثقافة 
 االجتماعیّة

 مواقع التواصل

   

على جانب آخر، تسبّبت سیاسات السلطة في تلك الفترة برضوض عنیفة في أخالق الفرد والمجتمع؛ 
فالدولة مثال رغم تشجیعھا الظاھري في خططھا التنمویة المتالحقة المواطنین على دخول المعاھد 

ا، مما أدى إلى الفنیّة والمھنیّة فإن غالبیة المواطنین الساحقة اتجھت نحو الدراسات الجامعیّة والعلی
اعتماد دائم على العمالة الوافدة من جھة، وتكریس االحتقار االجتماعي التقلیدي للعمل الیدوي من 

جھة أخرى، وتكّونت البذور الثقافیّة واألساس االقتصادي لكٍلّ من السلوك االستھالكي المفرط 



حیط العربي الفقیر، وھكذا أّمنت وتقدیس مظاھر البذخ والنزعة الشوفینیّة تجاه العمالة الوافدة والم
الدولة قاعدة اجتماعیّة محافظة، متینة، وعریضة، ولھا أساس اقتصادي وقیمي، وخطاب ومؤسسات 

  ممثلّة بعلماء الوھابیّة المتذیلین للنظام ومؤسساتھم من ھیئات وجامعات وإعالم.

  

والثقافة االجتماعیّة ودور  ھنا نواجھ موضوع جدل طویل في الثقافة العربیّة عموما حول الدولة
األخیرة في التغییر السیاسي. فالدولة السعودیّة من جھتھا كانت تبرر دوما ظاھرة عزوف المواطنین 

عن التعلیم المھني بالثقافة االجتماعیّة. وعلى الجانب اآلخر، أي بعض العقول االقتصادیّة النقدیة 
ة في نھایة المطاف نتاج مجتمعھا وعاكسة لقیمھ تجاه السیاسات السعودیّة، یُقال إن البیروقراطیّ 

  .)8( الثقافیّة

  

نبدأ أوال بُحّجة الدولة، وھي مخاتلة بطبیعة الحال، ألن الدولة بموازاة "تشجیعھا" المتواضع 
المواطنین على التوّرط في العََمل المھني، كانت في ذات الوقت تقدّم دعما ھائال لحملة الشھادات 

ت الدراسیّة وبسیاساتھا التي وسعت البیروقراطیّة وجعلتھا منفذا للثراء الذي ال یمكن أن العلیا بالبعثا
یصل إلیھ العامل الفنّي مھما كان مجتھدا ومتمكنا. كما أنھا أیضا فتحت بابین آخرین لإلثراء السریع 

ذي سمح وھما المضاربات وأعمال السمسرة وأخذ القروض الصناعیّة، ونظام "الكفیل" المنفلت ال
نظریا ألي مواطن سعودي بأن یؤّمن مصدر دخل لھ عبر امتصاص جھد الوافدین والتحّكم بھم 

بشكل یذكر كل إنسان بالرق واالستعباد في دولة لم تزل ثقافة الرق فیھا حاضرة وضاربة الجذور، 
لیس فقط  وبحكم أن الفساد كما أسلفنا جزء بنیوي في الدولة ولیس مجرد ظاھرة، تحول نظام الكفیل

لوسیلة تأمین دخل ولكن أیضا لثروة عبر تسجیل أسماء كبیرة والتجارة بالتأشیرات ورفع نسبة 
  المقتطعات من مرتبات العمال وغیرھا من األمور.

   



 



    

من الواضح بعد ھذه المقابلة بین الخیارین أن المواطن سیفّضل بالضرورة اإلثراء السریع والمكانة 
أما القول  موقة أو مصدر الدخل الذي یأتي بدون جھد على العمل الیدوي والمھني.االجتماعیّة المر

إن البیروقراطیة والسلطة ھي منتج المجتمع فإنھ أحد تمظھرات الفكرة القائلة إن النُّخب عموما ُمنتج 
المجتمع وحاملة أمراضھ ومشاكلھ. ھذا القول فیھ خطأ فادح لسببین: األول ھو أنھ یتعامل مع 

مجتمع والدولة كجزء من الطبیعة، وھما لیسا كذلك. والثاني أن أي نخبة اجتماعیة (سیاسیة وثقافیة ال
  واقتصادیة وإلخ) لیست ُمنتجا خاما للمجتمع، وإال فقدت وظیفتھا ولم تعد نخبة في األساس!

  

متورطة دوما فیھا، النخبة "تنشغل" بُمشِكل الثقافة االجتماعیّة وظروف المجتمع، وأطروحاتھا 
-ولكنھا كبناء فكري وأخالقي لیست منتجا خاما للمشكل االجتماعي بل تقوم بعملیات تھجین ذاتي
نقدي. بدون ھذا الفھم لن یستطیع أحد إحداث تغییر في العالم العربي ألنھ سینتظر المجتمع الذي 

دّم تبریرا جاھزا لكل كوارث سیصلح نفسھ، والمجتمع ال یفعل ذلك، باإلضافة إلى أن تلك الفكرة تق
النخبة السیاسیّة باعتبارھا جزءا من المجتمع یحمل أمراضھ الجھویّة والثقافیّة. على سبیل المثال، 

وللبقاء في حالة السعودیة، كانت الدولة قادرة على تغییر الثقافة االجتماعیّة لو أنھا فعال َعقَدت العزم 
علیھ أن یدعم تخلّق نخب من كل المناطق وإیالء تلك التي على ذلك؛ فمن یرید حل اإلشكال الجھوي 

تعاني من الحرمان أولویّة حتى تستطیع مواكبة باقي المناطق المتقدّمة، وعلیھ أن یتبع كل اإلجراءات 
  الممكنة لتعزیز االندماج االجتماعي ویتوقف عن التحریض الطائفي.

  

لعمل لیس علیھ أن "یشّجع" على العمل المھني ببعض ومن یرید تغییر نظرة الثقافة االجتماعیّة إلى ا
المنح والبنود في الموازنة والمغریات البسیطة، بل علیھ أن "یجبر" المجتمع على قبول الواقع 

الجدید، وذلك عبر سد أبواب اإلثراء السھل وإعادة ھیكلة البیروقراطیة وعالقتھا باألسرة الحاكمة، 
الدخل وبناء قاعدة إنتاجیّة وجعل العمالة الوافدة ُمقننة ومحدودة  وعلیھ أن یضع خططا لتنویع مصادر

ومن محیط المجتمع الثقافي حتى تتسنى عملیات تواصل ثقافي وحتى ال یحس المواطن بغربة في 
أرضھ، حتى لو أدى ذلك إلى بطء في عملیة التنمیة في البدایة، وبناء الدول واألمم على كل حال 

ن وھذا استثمار ال تظھر نتائجھ إال بعد فترة متأخرة نسبیا. وعلیھ أن یُكّرس یستثمر عادة في اإلنسا
من جھة ویشّكل قوى  (ر) نظاما تعلیمیا "یفلتر" الطالب إجباریا بحیث یضمن للجامعة ھویّة نخبویّة

  جھة أخرى، وھكذا تتغیر الثقافة االجتماعیّة.  عاملة ماھرة منن

      



 

الدولة الریعیّة السعودیّة لیس فقط الُمكّرس األول للتخلف االجتماعي وأمراض كانت سیاسات 
 .المجتمع المستعصیة، بل ومن أمدتھ بأساسات اقتصادیّة وقیمیّة متینة

  

 مواقع التواصل

     

ھذا ما كانت الدولة قادرة على فعلھ ولكنھا لم تفعلھ عن فھم جید وسابق إصرار خوفا من قدرة 
ي حال اندماجھ االجتماعي من جھة وتكّون طبقة عاملة ماھرة من جھة أخرى، على المجتمع، ف

امتالك قوة تستطیع زعزعة استقرار السلطة، وھنا نصل إلى خالصة مھمة في صیرورة الدولة 
السعودیّة: تاریخیا، كانت سیاسات الدولة الریعیّة السعودیّة لیس فقط الُمكّرس األول للتخلف 

 ض المجتمع المستعصیة، بل ومن أمدتھ بأساسات اقتصادیّة وقیمیّة متینة.االجتماعي وأمرا

   

 (2015-1985عھد الزالزل (

متلھفة البتالع كل ھذه األموال التي  -والبناء البیروقراطي الفاسد الذي أنتجتھ-كانت قیادة الدولة 
وصل األمر إلى انھمرت علیھا فجأة، فقامت بعملیات صرف عشوائي رغم الخطط الموضوعة، وقد 

لیس لقلة فوائض األموال ولكن من فرط )9( 1977أن الدولة عانت من عجز في الموازنة عام 
العشوائیة والعََجلة في المشاریع المختلفة. ولھذا، كان انتھاء زمن ارتفاع أسعار النفط ضربة موجعة 

ثل عدم إعالن الحكومة للسلطة أمام المجتمع. وحصلت حینھا بعض األمور الرمزیّة ذات الداللة، م
  )10( موازنتھا العامة! 1986السعودیّة في عام 



   

بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بدأت تظھر الجوانب الكارثیّة في سیاسات فترة الطفرة؛ فلم تعد 
البیروقراطیّة قادرة على التوسع غیر المحسوب بدون أن تتحمل أعباء ثقیلة، وھنا وقعت الدولة في 
الفخ الذي نصبتھ لنفسھا في فترة الطفرة: فّخ دولة الرعایة. لم تعد الدولة قادرة بسھولة على رعایة 
المجتمع وتوفیر الوظائف التي توفر الثراء، ولكنھا ال تستطیع كذلك أن تقوم بھیكلة البیروقراطیة 

ثانیا ألنھا "الرشوة" التي وإعادة بنائھا أوال الرتباطھا األساسي بصیغة الحكم داخل األسرة المالكة، و
قدمتھا للمجتمع مقابل القبول السیاسي، وأصبحت مشكلة البطالة ُمنذ ذاك قضیّة اجتماعیّة ُملّحة حتى 

 یومنا.

     



 



    

كنتیجة لذلك، أصبحت البیروقراطیّة ال تقبل بسھولة الوافدین الجدد من المواطنین، وھذا أدى إلى أن 
تھا أیام الطفرة ثبتت مواقعھا فیھا ومواقع المجموعات المنتفعة حولھا القطاعات التي كانت قد دخل

ثم تبعتھا ضربة جدیدة  وضربت بجذورھا بحیث أصبحت البیروقراطیة مغلقة علیھا إلى حد كبیر.
وھي حرب الخلیج الثانیة والزلزال الذي سببتھ للنظام وشرعیّتھ واقتصاده بعد استدعائھ للقوات 

  .)11( قواعد لھا داخل البالداألمیركیّة وتوفیر 

   

بدأ التململ االجتماعي یظھر كنتیجة لھذه المتغیرات، وغیرھا مثل انھیار االتحاد السوفیاتي وزوال 
"الخطر الشیوعي" وظھور القوى اإلسالمیّة باعتبارھا التیّار األقوى اجتماعیا. في مطلع التسعینیّات 

النساء بقیادة السیارة في تحٍدّ للمنع الرسمي، واشتد غداة حرب الخلیج، قامت مجموعة منظمة من 
الذین انتقدوا سلوك العائلة  -وھؤالء فئة معارضة خارجة من رحم النظام-عود "علماء الصحوة" 

الحاكمة وتحالف الدولة مع األمیركیین وطالبوا بتطبیق "صحیح" للشریعة اإلسالمیّة، وتكّونت 
ل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیّة، ووصل األمر لذروتھ مع جمعیات حقوقیّة إسالمیّة معارضة مث

ظھور الجماعات المتطرفة بقیادة أسامة بن الدن والذین نفذوا عملیات داخل المملكة طوال عدة 
 سنوات.

  

 -وخاصة في التسعینیات-من الملحوظ بخصوص بعض المعارضات السعودیّة في القرن العشرین 
أي نظام أیدیولوجي: المعارضة القویّة تخرج غالبا من رحم النظام، وھذا أنھا تتبع النمط السائد في 

یحدث لسببین: األول ھو أن النظام یُقدّم نفسھ كرمز وتجٍلّ لألیدیولوجیا، وبالتالي فھو یفترض 
طھرانیّة معینة فیھ، ویسھل على الُمعارضین حینھا أن یزایدوا على النظام عبر األفكار األیدیولوجیة 

وھذا قطعا یوجع النظام. والسبب الثاني أن النظام األیدیولوجي یوفّر البنیة التحتیّة لخطابھ:  ذاتھا،
جامعات، ھیئات، أحزاب، إلخ، كما أنھ ینتج منابرھا: اإلذاعة والكتب والقنوات والمحاضرات، وھذه 

نھا لیس على القوى العملیات توّسع مع الوقت تیارا اجتماعیا قویا یؤمن فعال بھذه األیدیولوجیا، وحی
إال النشاط والمثابرة، فاألساس الفكري والبنیة  -والتي أنجبتھا غالبا مؤسسات النظام-المعارضة 

التحتیّة والجو العام جاھز الستقبالھا. یصح ھذا على حركة تضامن البولندیة مع النظام الشیوعي، 
ماء الصحوة مع النظام مع النظام الناصري، وجماعة جھیمان العتیبي وعل 1968ومظاھرات 

 السعودي، وغیرھا من الحاالت.

  



على الصعید االقتصادي، دخلت الدولة في عملیة استدانة حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات دولة 
الرعایة الباھظة، وقامت ببعض اإلصالحات القانونیّة المحدودة لكي تجذب االستثمارات وتتمكن من 

ال قیمة حقیقیة لھا ولكنھا في السیاق -، ورافقتھا ممارسات سیاسیة )12( دخول منظمة التجارة العالمیّة
مثل مؤتمرات الحوار الوطني في مطلع القرن  -السعودي المغلق تُذكر كثیرا كعالمات "إصالحیّة"

الحالي برئاسة ولي العھد آنذاك عبد هللا بن عبد العزیز، وإنشاء الملك فھد ھیئات إسالمیّة أخرى 
ة ھیئة العلماء، وإصداره بعید حرب الخلیج الثانیة مرسومي النظام األساسي للحكم خلخلت من سطو

ولكنھ  )13( وتأسیس مجلس الشورى، وھذا األخیر كان قد صدر قانونھ بُعید حادثة جھیمان العتیبي
احتاج إلى كل ھذه الزالزل حتى یتم بعثھ من جدید! وھذا إحدى العالمات الكثیرة على التأخر 

  لألسرة المالكة عن المجتمع والسیاق العربي. السیاسي

  



 



    

ولكن من جانب آخر، بدأت تظھر قوة القطاع الخاص الذي توسع وراكم الخبرات في عقدي 
السبعینیات والثمانینیات، ومع مرور العقد األول من القرن العشرین لم تعد البرجوازیّة السعودیّة 

ثرواتھا، ألن االقتصاد الذي نشأ في مرحلة الطفرة قد كّون  تعتمد على العقود الحكومیّة في تكوین
مجاال اقتصادیا لھ میكانزمات ذاتیّة كانت تنتظر لكي تنطلق تراكم رأس المال والخبرة وارتخاء 
سطوة الدولة واحتكارھا لمداخل اإلثراء، بل ووصل األمر إلى أن الموجودات المتراكمة للقطاع 

، وبسبب ھذه التجربة "الجیدة" في تكوین الثروة حبذت البرجوازیة )14( الخاص فاق نظیرتھا للدولة
یقول الباحث االقتصادي جیاكومو  االستثمار أساسا داخل السعودیّة ودول مجلس التعاون الخلیجي.

لوتشیاني بخصوص ھذا الوضع الجدید للقطاع الخاص شیئین: األول ھو أن البرجوازیّة حققت 
 .)15( ة، والثاني أنھا تستحق عن جدارة وصفھا بالبرجوازیة الوطنیّةاستقالال جزئیا عن الدول

  

بالنسبة للفكرة األولى، ھذه االستقاللیة الجزئیة صحیحة بشكل نسبي، أي بالقیاس إلى فترة سطوة 
الدولة الریعیّة أیام الطفرة، ولكنھا من النواحي االجتماعیّة والسیاسیّة ال تزال في رأینا تابعة للدولة، 

وھذا متوافق مع النموذج التسلطي الذي عرفتھ دول عربیة أخرى مثل سوریّة ومصر في العقد األول 
من ھذا القرن، حیث أقرباء الرئیس یقابلون أعضاء األسرة الحاكمة واألمراء في السعودیة، وترتبط 

الذي یستطیع التراخیص للمشاریع االقتصادیة الكبرى بھم وبالبیروقراطیّة. ورجل األعمال السعودي 
أن یقارب شؤونا سیاسیّة بوجھة نظر مختلفة قلیال عن النظام إنما یفعل ذلك ألنھ أوال أمیر ومركز 

 قّوة داخل األسرة الحاكمة ولیس ألنھ رجل أعمال كبیر، والولید بن طالل مثال على ذلك.

  

أن درجة االستثمار في أما وصفھا بالبرجوازیّة الوطنیّة فھو ینطلق من نظرة اقتصادیّة بحتة ترى  
) ولیس domesticالداخل ھي مبرر التوصیف، ولكننا نعتقد بأن ھذا المعیار ینتج برجوازیة محلیّة (

وطنیّة، مع أخذنا ھنا باالعتبار أن لوتشیاني قد ال یعطي صفة "الوطنیّة" أي محمول عاطفي. 
أمور إذا قمنا باستثناء واقعي للموقف من البرجوازیّة الوطنیّة في العالم العربي تتحدد في رأینا بثالثة 

 السلطة السیاسیة: درجة استثمارھا في الداخل، وموقفھا من المجتمع، ودورھا الثقافي.

  

لنبدأ بالموقف من المجتمع: كما ھو معروف لكل المھتمین بالشأن السعودي، تقف البرجوازیّة  
ّضل علیھا العمالة الوافدة، وألن العمالة السعودیّة ضد كل محاوالت توظیف قوى عاملة سعودیّة وتف

السعودیّة صغیرة الحجم وغیر مؤھلة، یصبح موقف البرجوازیّة ھنا مفھوما وُمبررا، ولكن غیر 
الُمبرر ھو أن ھذه البرجوازیّة لم تدفع نحو تأھیل ھذه العمالة وتدریبھا خاصة مع ارتفاع نسب 



تحت ضغطھا، ولكن البرجوازیّة لم تفعل ألنھا تفضل  البطالة وإمكانیّة تغییر الثقافة االجتماعیّة
العمالة الوافدة جاھزة المھارة، ومتدنیة األجور. وبالتالي ما تقوم بھ طبقة رجال األعمال ھو استكمال 

السیاسات االجتماعیّة للدولة: إنتاج أجیال من الشباب بال مھارات وتعمیق اإلشكال الدیمغرافي 
 النظام في عھد الطفرة.وتكریس القیم التي زرعھا 

  



 



    

  

أما ثقافیا، ورغم أن األمراء/رجال األعمال السعودیّین ومن حولھم كان لھم السبق عربیا في بناء 
فإنھ یكفینا النظر إلى مستوى ما تنتجھ  (ز) اإلمبراطوریّات اإلعالمیّة وشركات اإلنتاج الفني الضخمة

المؤسسات ثقافیا وفنیا حتى نعرف دور البرجوازیّة السعودیّة التنویري شبھ المعدوم، وربما ال ھذه 
یتذكر عربي مؤسسة سعودیّة فكریّة مرموقة ولھا إنتاج محترم إال مؤسسة الفكر العربي، ولكن 
دیة مؤسسھا، وھو األمیر خالد الفیصل، لیس رجل أعمال بل أحد إقطاعیي البیروقراطیّة في السعو

وكانت آخر زالزل ھذه المرحلة الثورات  (كانت إقطاعیّتھ منطقة عسیر وقد ظل أمیرا علیھا لعقود).
، والتي تصدّت لھا الدولة السعودیّة بتطّرف وخاضت ضدھا معارك صفریّة 2011العربیّة عام 

 جرت المنطقة العربیّة وبخاصة في مصر ولیبیا والیمن إلى كوارث ودمار كبیر.

  

   "إیكاروس" في المتاھة ثانیا:

 دولة "الُجُزر"

    

 عائلة آل سعود والبیروقراطیّة-أ

مر قرابة نصف قرن على صیغة الحكم التي ظھرت في عھد الملك فیصل بن عبد العزیز، وھي 
اإلقطاعیّة البیروقراطیّة، وما فعلتھ السنوات والتغیّرات االقتصادیّة والسیاسیّة في ھذه الصیغة لم یكن 
تغییرھا، ولكن ترسیخھا إلى درجة أضحت فیھا اإلقطاعیّات البیروقراطیّة أشبھ بالجزیرة المنفصلة. 

مثل أي إقطاعي زراعي تقلیدي، تأبّد كثیر من األمراء على مناصبھم وأورثوھا ألوالدھم من بعدھم، 
الجمھوریّة الیمنیّة  ونذكر ھنا مثال أن ُعْمر تولي سلطان بن عبد العزیز لوزارة الدفاع ھو نفس ُعْمر

)، وأن نایف بن عبد العزیز تولى وزارة الداخلیة لقرابة أربعین عاما وورث 2011-1962األولى (
  ابنھ، محمد بن نایف، منصب وزیر الداخلیّة بعد وفاتھ.

  

المشكلة األساسیّة ھنا أن صیغة الُحكم ھذه تضمن استقرار السلطة من داخل العائلة بین اإلخوة، 
ا ال تضمن فاعلیّتھا، ألن كل إقطاعیّة تحّولت الحقا إلى كیان منفصل لھ مصالحھ وقطاعاتھ ولكنھ

االجتماعیّة ورجال أعمالھ وأمراؤه الصغار المرتبطون بھ، وأصبح واضحا للمھتمین بالشأن 
ي، السعودي أن ھذه "الُجزر" البیروقراطیّة مشغولة بنفسھا وال یوجد بینھا تنسیق على المستوى األفق



ویظھر ھذا بعد ذلك في تضارب القرارات وتناقض القوانین والتصریحات وھي حاالت كثیرة تشكل 
  ظاھرة ولیست أمرا شاذا.

  



 



   

وبسبب ھذا الطابع اإلقطاعي وارتفاع أعداد األمراء الذي یصل إلى عدة آالف، تقول َمضاوي 
، في حین یصفھا باحث )16( ة تحكم دولةالرشید إن ما حصل ھو أن آل سعود تحولوا من عائلة إلى قبیل

إال أن الوصف األقرب ھو اعتبار الدولة  .)17(آخر بأنھا أقرب إلى الحزب بسبب كثرة األعضاء
السعودیة بیروقراطیّة ُمصغّرة منھا إلى أي شيء آخر. فھي أوال ذات مصادر ومخصصات مالیّة 

وھذا األخیر ھو القناة األولى للتعیینات في -) مستقلة، كما أن لھا ھیئة تضم أفرادھا (المجلس العائلي
وداخلھا درجات ومراتب، ولدیھا منشآت عقابیة وسجون  -)18( جھاز الدولة وفي الصفقات االقتصادیّة

خاصة (س) ونُُظم تسیّر االمتیازات والمخصصات والمناصب، وأخیرا ھي تشھد تعّضیًا في 
ي، قبل تولي سلمان العرش، ھو قرار الملك عبد "مؤسساتھا" مع الوقت، وكان آخر مراحل التعضّ 

هللا تأسیس ھیئة البیعة السعودیّة. أي إن رأس جھاز الدولة السعودیّة جھاز بیروقراطي 
وباستعارة لألدبیّات الناصریّة، ربما ال تصح ھذه الجملة على بلد عربي كما على عائلة آل  ُمصغّر.

  سعود في السعودیة: دولة داخل الدولة.

  

 المجتمع-ب

من األمور الالفتة في المجتمع السعودي أن سیاسات السلطة وصیغة ُحكمھا قد تُرجمت بتطّرف إلى 
الواقع االجتماعي؛ فالمجتمع السعودي أیضا مقّسم إلى قَِطع: فأوال یعاني من اإلشكال الجھوي، وقد 

ترضة إزاء إحساس بالظلم شرحنا دور الدولة فیھ آنفا، حیث یتقوقع المواطنون في ھویّات جھویّة مف
من "مناطق" أخرى، وتتعاوره كذلك حزازات طائفیّة مرتبطة بكل من اإلشكال الجھوي أوال، 

وبخطاب الدولة الطائفي ثانیا. ویعاني تالیا من االغتراب في المدینة وضعف االتصال االجتماعي 
نھا ھؤالء العُمال المضطھدون بفعل العمالة غیر العربیّة؛ فالمدینة السعودیّة تعرف أحزمة فقر یسك

والذین ال تربطھم بالمجتمع لغة أو ثقافة، باإلضافة إلى أن البدو حین نزحوا إلى المدن في الخلیج 
شكلوا أحزمة حولھا، ویبدو أن المدن الُمخلخلة عجزت بالطبع عن صھرھم، فتكّونت لھذه األحزمة 

 معالم ھویّاتیّة بدورھا.

  

منذ الخمسینیّات كانت تفّضل منطق الفصل ھذا حتى داخل المعمار  وساعد على ھذا أن الدولة
البیروقراطي، حیث كانت تبني مع الوزارات والمصالح الحكومیّة مؤسساتھا الصحیّة والتعلیمیّة 

، باإلضافة طبعا إلى أحیاء )19( الخاصة بھا مما یكّون تجّمعات مغلقة صغیرة منفصلة في الُمدن
 ي فترة الطفرة النفطیة وما تالھا في المدن الكبرى مثل الریاض وجدّة.األثریاء التي تكونت ف

  



وللعمال األجانب األمیركیین واألوروبیین جیوبھم السكنیّة الخاّصة والمغلقة علیھم كذلك، ولكنھا على 
 النقیض من أحیاء الفقر السعودیة وأحیاء العمال اآلسیویین واألفارقة، تتمیّز بالرفاھیة وبنمط حیاة

غربي وضامن لكل "حریّات ممارسة اللذة" في وسط مجتمع تفرض علیھ الدولة أشد أشكال 
، في نمط یذّكرنا باألرستقراطیّة العمالیّة األوروبیّة التي عرفھا المغرب العربي )20( المحافظة تخلفا

  في عھود االستعمار.

  
 

وأمیركا الشمالیّة طوال عقود، لم یدفع ھؤالء رغم األعداد العالیة للمبتعثین السعودیین إلى أوروبا 
 سیاسي-عند رجوعھم نحو تغییر اجتماعي

 رویترز

    

وعلینا ھنا أن نستحضر ونحن نستعرض حالة ھذا المجتمع الذي تتعاوره كل صنوف االنقسام التي 
مواطنین عززتھا الدولة أمرا إضافیا حتى تكتمل الصورة، وھو أن كل األحیاز التي بإمكانھا ضم ال

ممنوعة في القانون السعودي: النقابات والھیئات واألحزاب وحتى المظاھرات، وبالتالي ال توجد في 
-السعودیّة تشكیالت لالندماج االجتماعي، وھذا كلّھ یسّھل كثیرا على السلطة إدارة مجتمع كبیر 

عن التعامل مع ومتوزع على جغرافیا بھذه الضخامة؛ فعوضا  -بالقیاس إلى جیرانھ الخلیجیین
المواطن، وعوضا عن أن یتعامل المواطن مع الدولة، تقوم األخیرة بالتعامل مع شیوخ القبائل أو 

التي وفّرت -وجھاء المناطق أو أمرائھا، كما أنھا تستفید في أزماتھا من استعمال النزعة الشوفینیّة 
ؤولیّة فشل الدولة التنموي وتوجیھ وتوجیھھا نحو العمالة الوافدة وتحمیلھا مس -أسسھا داخل المجتمع

 .(ش) غضب المجتمع على الدولة نحو الوافدین



  

  ومن ھنا نفھم أمرین اثنین:

: أنھ رغم األعداد العالیة للمبتعثین السعودیین إلى أوروبا وأمیركا الشمالیّة طوال عقود، لم یدفع األول
وخبروه في الخارج، وھذا لھ عدة  سیاسي ناتج عما رأوه-ھؤالء عند رجوعھم نحو تغییر اجتماعي

منھا أنھم ال یعودون إلى مجتمع فیھ أوعیة تشكل اجتماعي وسیاسي معتادة، بل إلى فضاء  (ص) أسباب
مفكك فیھ قنوات محددة تفرض علیھم التورط فیھا بدون وجود ھیئات أخرى تعطیھم التوازن أو 

یّة طوعیّة إلنتاج رؤى معینة للواقع تمكنھم من التكاتف مع أمثالھم في تشكیالت تعاونیّة مدن
  السیاسي.

   

ولوسائل -: ھو اكتساح الشباب السعودي للمنتدیات االفتراضیّة حین ظھرت مطلع ھذا القرن الثاني
، فقد كانت تلك المنتدیات ھي الحیّز االجتماعي الذي یوفّر -التواصل االجتماعي االفتراضیة حالیا

العام فحسب، بل یوفر أوال حریّة "االجتماع" للكالم الحر حول الشأن لیس حریة الكالم في الشأن 
 العام.

  

  في خضم ھذا المجتمع وھذه الدولة.. جاء ابن سلمان.

  

 ملٌك قوي



 



  

اآلن یأتي السؤال: كیف استطاع ابن سلمان إذًا وسط كل ھذه التعقیدات/المتاھة أن یبلغ ما بلغھ من 
السالسة، على األقل حتى اآلن؟ الجواب ھنا ال عالقة لھ بمحمد بن سلمان نفسھ. بعیدا السلطة بھذه 

عن المدائح المفرطة وماكینة الدعایة التي تعمل لیل نھار سعودیا وعربیا إلظھاره كشاٍب "فلتة" 
أكد ، وفي كل مّرة یفتح فیھا فمھ لیتحدّث یت-وربّما أقل من ذلك-وممیّز، محمد بن سلمان شاب عادي 

ألي مراقب منصف أنھ ال یتمتع بأي شيء ممیز سواء على المستوى السیاسي أو مستوى الثقافة 
والمعرفة، ویؤّكد ھذا االنطباع سیاساتھ التي ما زالت تتوالى. تفسیر صعود شاب بھذه القدرات 

  المتواضعة یتلّخص في السیاق، ومن أھم أجزائھ والدُه.

  

ي، بل ونقول إنھ لم یتمتع ملٌك سعودي، باستثناء الملك عبد العزیز في سلمان بن عبد العزیز، ملٌك قو
آخر سنوات حكمھ، بالقوة التي ینعم بھا سلمان، ونحن ال نتحدّث عن قوة "شخصیّة" في المقام 

األول، فالقّوة السیاسیّة تتحدد بالقاعدة الشعبیّة وبالموقع وإمكانیّاتھ وثقلھ النسبي ولیس بقّوة الفرد مھما 
كان ممیّزا. كان سلمان، مثل بقیة إخوتھ األمراء، من أصحاب اإلقطاعیّات البیروقراطیّة، ولكن 

إقطاعیّتھ كانت مھّمة وحساّسة وھي منطقة الریاض التي ظّل أمیرھا لنصف قرن، وھي المنطقة 
د الدولة التي فیھا القاعدة االجتماعیّة التاریخیّة آلل سعود منذ قرون، وقد أشرنا آنفا إلى اعتما

السعودیّة على بؤر/عائالت معینة من ھذه المنطقة في الشریحة العلیا للبیروقراطیّة وتكوین نخبة 
المتعلمین وأصحاب الشھادات من الجامعات الغربیّة، وھذا یعني أن سلمان كان، لخمسین عاما، 

ال للمرور علیھا إحدى المحّطات الضروریّة التي یضطر أغلب المتسلّقین والمسؤولین ورجال األعم
 حتى یتحّصل على المنافع والمناصب.

  

باإلضافة إلى أمر آخر وھو منصب سلمان في المجلس العائلي، فكثیر من التقاریر والمقاالت تحدّثت 
أنھ كان "أمین سر" العائلة والمسؤول األول عن فض المشاكل بین األمراء واحتوائھا والقضاء في 

ن األمراء إذا لزم األمر، وھذا یعني أننا أمام شخص یعرف خبایا اختالفاتھم بل وسجنھم في سجو
ومشاكل أمراء ھذه العائلة الممتدة وقد تمّرس في التعامل معھا، مع ما یؤمنھ ذلك من سلطة معنویّة 
على باقي األسرة الحاكمة من أمراء وأمیرات. ولھذا، ومنذ بدایات العقد الماضي، كان المختّصون 

یعدّون سلمان والدائرة الملتفّة حولھ أحد مراكز القوة الخمس داخل المملكة السعودیة بالشأن السعودي 
ولي العھد سلطان بن عبد  ). ثّم حالفھ "الحظ" بوفاة كل األسماء القویّة بین أبناء عبد العزیز:21(

قویاء )، وھكذا لم یتبَق من األ2012)، ثم ولي العھد نایف بن عبد العزیز (عام 2011العزیز (عام 
سوى الملك عبد هللا، وسلمان، وإن كانت األجھزة البیروقراطیّة وّرثت لألبناء: الحرس الوطني 

  لمتعب بن عبد هللا، ووزارة الداخلیّة لمحمد بن نایف.



  

إثر وفاة سلطان، عیّن الملك عبد هللا سلماَن وزیرا للدفاع، وكانت ھذه دفعة فائقة لقوة سلمان 
جد حالیا تقاریر مستفیضة حول التغییرات والسیاسات التي اتبعھا سلمان آنذاك المستقبلیّة، وال تو

داخل وزارة الدفاع، ولكننا ال نشك أنھ حاول أن یُحكم سیطرتھ تماما على ھذا الجزء السیادي من 
وبالتالي، وقبل أن  البیروقراطیّة وتصفیة الوالءات السابقة داخلھ ألسرة سلطان بن عبد العزیز.

لمان إلى العرش، كان في األصل قویا ولدیھ شبكة عالقات ومعلومات وأجھزة سیادیّة واقعة یصعد س
 تحت یدیھ وال یصارعھ منافسون أقویاء من إخوتھ.

  



 



         

   

الملك عبد هللا لیس ھو ذاتھ ثم لدینا أمر آخر، وھو قوة العرش نفسھ، فالعرش الذي استلمھ سلمان من 
كان الملك عبد هللا قد استكمل تنظیم مسألة الخالفة على العرش بتأسیسھ لھیئة  عرَش فیصل أو فھد:

البیعة، وكانت الدولة منذ أیام الملك فھد قد بدأت بمراجعة سیاساتھا تجاه الجماعات الدینیّة 
فة داخل البالد، وامتّصت الدولة واستطاعت مع مرور الوقت تفكیك شبكات الجماعات المتطرّ 

وتمكنت من إنجاح الثورات المضادة في مصر ولیبیا،  2011السعودیّة صدمة الثورات العربیّة عام 
وساھمت في انزالق الیمن إلى االحتراب األھلي، ھذا باإلضافة إلى القلق والترقب الذي انتشر في 

غة الوراثة األفقیّة للعرش مع اقتسام المناطق أجواء العائلة الحاكمة بعد أن تیقن الجمیع بأن صی
والبیروقراطیّة على وشك االنتھاء، وال بد من صیغة جدیدة تنّظم الوراثة في جیل األبناء، وھي 
صیغة منتظرة یستحیل أن تكون مرضیّة لألحفاد بنفس قدر إرضاء الصیغة السابقة ألبناء عبد 

صالح كل أمراء وأمیرات آل سعود الذین یبلغون عدة العزیز، ألن موارد الدولة یستحیل أن تلبي م
  اآلالف وال وجود لمعیار "موضوعي" تقاس بھ أفضلیّة بعضھم على بعض.

  

 األب یصنع األجنحة

بعد تولي سلمان للعرش، كان واضحا منذ البدایة أنھ مصمم على إعالن وفاة الصیغة القدیمة في 
ش البنھ؛ ففي أول أسبوع من حكمھ عیّن سلمان نجلھ الحكم وأیضا في السیاسة، وعلى توریث العر

محمد في ثالثة مناصب أولھا شدید الخطورة: وزارة الدفاع (خلفا لھ) في أول یوم من حكمھ، ورئاسة 
  .)22( الدیوان الملكي، ورئاسة مجلس الشؤون االقتصادیّة والتنمیة

  

سطور في لملمة اإلقطاعیات واستمر األب منذ أول یوم لھ على العرش وحتى كتابة ھذه ال
البیروقراطیّة في یده وید نجلھ: والیة العھد، ووزارة الدفاع، ورئاسة المجلس األعلى لشركة أرامكو، 
صندوق االستثمارات العامة، مجلس الشؤون السیاسیّة واألمنیّة وإلخ. وقام بعد شھر من عزل محمد 

یُفكك عملیا  )23( ، بإنشاء جھاز أمني جدیدبن نایف من منصبھ كوزیر للداخلیّة ومن والیة العھد
شبكات الوالء التي ارتبطت بآل نایف داخل وزارة الداخلیّة، لیضم الداخلیّة والدفاع والحرس الوطني 

إلى قبضتھ وبالتالي قبضة ولده، وعلینا ھنا أن نشیر إلى أن أغلب ھذه  -بعد عزل متعب بن عبد هللا-
دائرة، وإلى اآلن لم تظھر دراسات وأبحاث ترصد بدقّة كیف التغییرات حدث والحرب في الیمن 

استفاد الملك سلمان من ھذه الحرب في لملمة اإلقطاعیات البیروقراطیة وإعادة توزیعھا وتعبید 
  طریق الُملك لولده، ولكننا نرجح أنھا وفّرت علیھ وقتا كثیرا ومخاطر أكثر.



   
 

  

ثّم كانت الضربة الشھیرة لمجموعة من األمراء ورجال األعمال بتُھم الفساد في نوفمبر/تشرین الثاني 
، والتي كانت درسا لكل المنزعجین داخل البرجوازیّة والعائلة الحاكمة من ما یفعلھ الملك 2017

والسؤال  .سلمان ونجلھ، فحتى االنزعاج وعدم تقدیم الوالء المحض ممنوع وتجب المعاقبة علیھ
كما انتفض -الُملّح ھنا: كیف لم ینتفض أمراء اإلقطاعیّات البیروقراطیّة على ھذه السیاسات العنیفة 

وخاصة أن بیدھم آنذاك قوات الحرس الوطني ووزارة الداخلیّة،  -اإلخوة قدیما على الملك سعود
 ؟2017وجزء من البرجوازیّة كما یرجح من اعتقاالت نوفمبر/تشرین الثاني 

   

إلى جانب ما ذكرناه عن قّوة سلمان وقّوة العرش الذي یجلس علیھ، یجب أن نتذكر أوال أن مراكز 
ال تتمتع كلھا بسمعة طیّبة عند المواطنین  -وخصوصا األجیال الجدیدة فیھا-قوى العائلة الحاكمة 

دا اجتماعیا قویا في بسبب تاریخ طویل من الممارسات السیئة والمتعجرفة، وبالتالي ال تجد العائلة سن
ثانیا، ال بد أن الفراغات بین اإلقطاعیّات البیروقراطیّة المختلفة  معركة تدور داخلھا باألساس.

وانقطاع التواصل بینھا، كما سبق وبیّنا، سّھل من عملیّة خلع أمرائھا وإعادة بسط السیطرة علیھا؛ 
وإال تحول إلى حرب أھلیّة مع  فاالنقالب على العرش یحتاج إلى تنسیق عاٍل وتواصل مستمر

سیطرة سلمان على وزارة الدفاع. كما أن العدد الكبیر لألمراء، وتعقد البیروقراطیّة، وتغیُّر البنیة 
السكانیّة (وخاصة القبائل والبادیة والتغیرات التي لحقت بھما منذ زمن الطفرة)، كل ھذا یجعل من 

  ملك قوي.الصعوبة بمكان تنظیم انقالب ناجح وسلس على 

   
 

  

 مخاطر التحلیق

 إصالحي أم أمیر جدید؟-أ

یُنَظر إلى ابن سلمان حالیا من قِبل بعض المثقفین والُكتّاب باعتباره قائدا لعملیّة "إصالح" في 
السعودیّة، خاّصة مع القرارات التي تخص بعض حقوق النساء وإرخاء قبضة الخطاب الوّھابي 

  الموضوع.الرسمي في ھذا 

  

التي یرّوج لھا إعالمیا ھي في واقع األمر محاولة من ابن سلمان الكتساب شرعیّة  2030إن رؤیة 
اجتماعیّة، وھذا لیس أمرا جدیدا؛ فالشعوب العربیّة خبیرة بھذا النوع من الدعایات عن "المصلح 



مد علي وسیف اإلسالم القادم" ألنھا رافقت كل "والة العھود" في الجمھوریّات: جمال مبارك وأح
عن  2010القذافي وبشار األسد، كما أن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، سبق وأعلن في عام 

من حیث المضمون، تحوي بنودا لطالما الكتھا أفواه كبار  2030ولكن رؤیة  .2021رؤیة اإلمارات 
ین عاما: عدم االعتماد على النفط، المسؤولین في الدولة وأشار إلیھا كثیر من المثقفین العرب منذ ثالث

تنویع مصادر الدخل، تشجیع االستثمارات، ضرورة التقشف وإنھاء دولة الرعایة بشكلھا العشوائي 
واستغالل اإلمكانات االقتصادیة الكبیرة في الدولة، معالجة البطالة، تأھیل قوى عاملة محلیّة ماھرة، 

  وغیرھا.

  

البعض بأن ابن سلمان سیكون "خوان كارلوس" السعودیّة والذي سیحقق على كل حال، "قد" یتوقع 
إصالحات سیاسیّة تؤدي إلى الدیمقراطیّة وانفتاح المجال العام، وھنا ال بدّ أن نقول مجددا ما قیل 

سابقا عن اآلمال الدیمقراطیّة المعقودة على والة العھود الجمھوریّین: ھذه أمنیات ال یسندھا 
اقع األمر، ابن سلمان لیس ُمصلحا، ولكن السیاق التاریخي السعودي یجعلھ یبدو كذلك، في و  الواقع.

وإال فإنھ حلقة متأخرة من السلسلة التي یمكن أن نسمیھا "األمراء الجدد" الذین عرفتھم منطقة الخلیج 
اسات ویختلفون بشدة في السی-قبل عدة سنوات، وھؤالء األمراء ثّمة مشتركات تجمعھم في العموم 

 تجعل منھم نََمطا: -ووسائل تنفیذ بعضھا

  
 

  

رغبة في تحقیق  -أكثر إعجابا بنمط العیش األمیركّي  -یمثلون الجیل الثاني (أو الثالث) من الُحّكام 
مھتّمون بتحویل البلدان التي یحكمونھا إلى مراكز عالمیّة ألنشطة  -نفوذ في المنطقة العربیّة 
یر أي نشاط إنتاجي) وواحات ثقافیّة تلفت نظر حلفائھم الغربیین وتؤكد اقتصادیّة غیر النفط (وغ

عدم الخجل من  -ربط بلدانھم بشكل أقوى من السابق بالوالیات المتحدة األمیركیّة  - )24( اعترافھم بھم
التنافس على حیازة رأس مال اجتماعي وثقافي عربي  -إقامة اتصاالت وعالقات علنیّة بإسرائیل 

افس على بسط السیطرة المادیة والمعنویّة على اإلنتاج الثقافي واإلعالم في العالم العربي من عبر التن
خالل دعم المؤسسات الثقافیّة ودور النشر وإصدار مجالت ثقافیة رفیعة اإلخراج وطبع الكتب 

ات واإلعالن عن جوائز سنویة للمفكرین والروائیین والصحفیین والكتاب العرب وغیرھا من النشاط
توظیف النساء في الشریحة العلیا من  -النظر للتخلّف االجتماعي باعتباره ھویّة محلیّة  -

البیروقراطیّة إلقناع حلفائھم الغربیین بتنورھم وتخفیف ضغط المؤسسات الحقوقیة والصحفیّة علیھم 
 -كثیرة) (خاصة وأن ھذه المؤسسات الغربیة مھووسة ھوسا مرضیا بھذا الجانب في الخلیج ألسباب 

فتح الباب أمام الُحریّات الخاصة وإزالة أغلب العوائق أمام حیاة اللذة مع عنف في مجابھة كل داعٍ 
  للحریّات العامة.



  

ابن سلمان ھو واحد من األمراء الجدد، سواء في خطابھ أو مشاریعھ المعلنة أو سیاساتھ، وما حمالت 
اء حظر قیادة السیارة عن النساء إال رسالة للمجتمع االعتقال للناشطات النسویّات قبیل وبُعید إلغ

مفادھا "ال تسیئوا فھمي! كل فعل یخص الشأن العام سیُقمع بال رحمة"، وسلوكھ ھنا متسق مع النمط 
  المذكور: القلیل من الحریّات الخاصة مقابل الَخَرس السیاسي.

  

ي السعودیّة، وبسبب سیاسات الدولة أما فیما یتصل بمزاعم اإلصالح التي یقودھا محمد بن سلمان ف
في زمن الطفرة النفطیّة، فإن كل إصالح سیاسي یستلزم إلى جانب الشجاعة والصدق تقدیم نموذج 

أخالقي مختلف یتم تعوید المجتمعات علیھ لمعالجة الرضوض المرّوعة التي تتعاور أخالقھا، 
یقوم بجرائم القتل الجماعي في الیمن، عند من  وبالتالي یصعب على الُمتابع تمییز نزعة إصالحیّة

خاّصة وأن الدولة السعودیّة كانت قادرة على تجنّب ھذا التوغل في الدم بقلیل من الترّوي ووضع 
  إستراتیجیّة عقالنیّة وطویلة األمد لكیفیة إدارة الصراع (وحتى الحرب) مع الحوثیین.

   
 

  

السیاسیّة السعودیّة التي صاحبتھ تمیّزت بكثیر  والبالغة -ولیس الخالف معھا-كما أن حصار قطر 
من اإلسفاف وتدني األخالق وتكریس للقیم االجتماعیّة نفسھا التي بذرتھا الدولة الریعیّة بسیاساتھا 
الكارثیّة، بل وحتى المماحكات التي تمیّزت ببُعٍد ال أخالقي في الحالة السعودیّة، ولنا في سرقة بث 

  ل على ذلك.مثا )25( "كأس العالم"

  

  ھل تسقط أجنحة إیكاروس؟ -ب

إذًا، ال یحاول ابن سلمان تعبید طریق واضح للمجتمع داخل متاھة الدولة السعودیّة ولكنھ یحاول 
التحلیق فوقھا فحسب ُمفضال طریق نظرائھ في اإلمارات بالدرجة األولى. المشكلة الرئیسیّة التي 

حلیق" وتغییر نمط الحكم لیست فقط العائلة الحاكمة بل أمٌر تواجھ رغبة ابن سلمان المحمومة في "الت
في دول الخلیج  آخر لطالما رددتھ البالغة السیاسیّة السعودیّة تاریخیا وھو "الخصوصیّة السعودیّة".

الصغیرة، یسھل على األمراء الجدد تنفیذ سیاساتھم ألنھم یدیرون دوال صغیرة الحجم وقلیلة السكان 
انا أقلیة) ویمكن حتى بقلیل من الجھد أن تتواصل السلطات مع المجتمع وأن (والمواطنون أحی

"تشتري" صمتھ السیاسي مقابل الخدمات والرعایة وسھولة اإلثراء بدون أن یعني ذلك تحّمل الدولة 
ألعباء ثقیلة، وال یضیر السلطات التخلّف االجتماعي والمشاكل األخالقیة في مجتمعھا ألنھا تستطیع 



ناء عنھ في عملیّة إنتاجھا للثروة، أما السعودیّة فوضعھا مختلف كما ذكرنا طوال المحور االستغ
  األول من ھذه المقالة.

  

األمر اآلخر، ھو أن طبیعة تركیب السلطة وتاریخ المجتمع في السعودیّة تفرض دوما توازنات 
إن  سلمان كمثال لتوضیح المقصود.شدیدة الحساسیّة، ومن ھنا وصفناھا بالمتاھة، ولنأخذ حالة ابن 

محاولتھ اإلخالل بصیغة الُحكم السابقة یفقد السلطة عنصر استقرارھا الرئیس وھو وجود أقویاء في 
السلطة تربطھم رابطة الدم، یؤّمنون استقرار الدولة بدون أن یستعجلوا الوصول إلى العرش بسبب 

 وإقطاعیّة بیروقراطیّة. االتفاق الضمني الُمریح فیما بینھم: وراثة أفقیّة

  

أمام ابن سلمان والحال ھذه خیاران: إما االستغناء تماما عن العائلة المالكة، بحیث تصبح أسرتھ فقط 
ھي العائلة المالكة، واستقدام طبقة جدیدة من خارج آل سعود تدیر الدولة وتدین لھ بالوالء، وھذا 

وسیجعل كل مسؤول كبیر  -ھّشة ولكنھا موجودة-تاریخیّة خیار خطیر ألنھ یقضي على شرعیّة حكم 
وإما أن یعتمد على بعض األمراء أو  داخل دولتھ یسأل السؤال المشروع "ولَم ال أكون أنا الملك؟".

على فرع معیّن ولكن ھذا یعني تعدیل صیغة الحكم السابقة وإعادة توزیع اإلقطاعیّات بصالحیّات 
وفي كلتا  ھم التام وعدم وجود طموح بین صفوفھم نحو الُحكم.أقل، وھي صیغة ال تضمن والء

الحالتین سیعایش ابن سلمان ما عایشھ الرؤساء العرب بعد انقالباتھم العسكریة في القرن الماضي 
 ومحاوالتھم الطویلة والمؤلمة لترسیخ أنظمة ُحكمھم، والنجاح لیس مضمونا في ھذین الحالتین.



   

 



  

ت فتح الباب أمام الُحّریّات الخاصة لن تؤدي إلى ما أدّت إلیھ في دول الخلیج من جانب آخر، سیاسا
الصغیرة، ولكنھا غالبا ستدفع كثیرا من القطاعات االجتماعیّة نحو المطالبة بحقوق أكبر وأكثر، 

وستدفع القاعدة المحافظة التي غذتھا الدولة طوال سبعین عاما إلى التصلّب وعداء الدولة. وفي حالة 
تراجعھ عن ھذه السیاسات أو إیقافھا، لن یستطیع تنفیذ جزء كبیر من خططھ بخصوص االقتصاد 

وعالقاتھ باإلقلیم والعالم، خاّصة وأنھ ینتوي مواصلة سیاساتھ التقشفیّة الضارة بالمجتمع والضاربة 
انسحابھا لشرعیة الدولة باعتبارھا دولة رعایة في األصل رغم كل ما اعترى ھذه الدولة من وھن و

من التزاماتھا بالتدریج قبل مجيء سلمان للحكم. وبالتالي فبدون تقدیم أي شيء للمجتمع في مقابل 
ھذه السیاسات االقتصادیّة، ستدخل الدولة في عملیّة رھان مقلق على صمت المجتمع أو قمعھ، وقد 

مثل باقي دول المشرق -ر رأینا من قبل تركیبة المجتمع السعودي وقابلیّتھ العالیة للتفكك واالنھیا
  في حال تخلخلت قّوة الدولة أو شرعیّتھا. -العربي

   

وھذا -ثم نأتي للبیروقراطیّة، ماذا سیفعل بمشاكلھا؟ في حال قرر فعال محاربة الفساد البنیوي فیھا 
فإنھ ھنا یخاطر بضرب جماعات وقطاعات منتفعین تكّونت عبر عقود وأّمنت استقرار  -مستبعد
وفي حال لم یفعل لكي یبقي على استقرار سلطتھ، یستحیل أن یُنفذ ما یطمح إلیھ من سیاسات  النظام،

وبھذا یظھر أن كل تغییر لملمح أو قطاع في الدولة سیقود إلى أجزاء أخرى وسیؤذي أشیاء  وأھداف.
  كثیرة، أولھا استقرار النظام.

   

وخاّصة إزاء إسرائیل ھي أمر خطیر على  حتى السیاسات الخارجیّة التي یتّبعھا اآلن ابن سلمان
السعودیّة نفسھا قبل الفلسطینیین والعرب؛ فالسعودیّة لیست دبي أو حتى ُعمان حتى تقیم عالقات 

علنیّة مع إسرائیل بدون أن یؤدي ھذا إلى ارتجاج في الداخل؛ في نھایة المطاف، ھذا بلد یضمُّ 
في العالم اإلسالمي وفاعلیتھ السیاسیّة في العالم لیست األماكن المقدّسة لملیار ونصف إنسان، ووزنھ 

قائمة على تمیّز ثقافي أو ُعمق تاریخي، بل ألسباب دینیّة، وھذا الوزن أحد أھم عناصر "القوة 
الناعمة" التي تمتعت بھا الدولة السعودیّة منذ نشوئھا إلى جوار النفط، والمغامرة المجنونة والھرولة 

شكل سیضرب ھذا الوزن المعنوي والسیاسي في مقتل، بعد أن أصابھ كلٌّ من نحو إسرائیل بھذا ال
مفاعیل دعم المجاھدین األفغان في الثمانینیّات، ودعم الثورات المضادة، وحرب الیمن، بضربات 

  عنیفة.



   

 



  

والتیّار -في خاتمة ھذا التقریر، الخالصة التي بإمكاننا أن نخرج بھا ھي أن محمد بن سلمان 
لن یدیر على المدى المتوسط بلدا ھادئا ولن یؤمن  -لبیروقراطي واالجتماعي أیضا الذي یقف خلفھا

سلطة مستقرة، وھو أمیر جدید یعید توزیع اإلقطاعیّات البیروقراطیّة على جماعات منتفعة من 
یّة إصالحھا بدون شرع -والخطیر-األمراء ولكن تحت شروط جدیدة، أما البیروقراطیّة فمن الصعب 

شعبیّة. محمد بن سلمان یخوض فعلیا معركة مشابھة لمعارك الرؤساء العرب في مطلع ھذا القرن 
حین قرروا تقلیص دوائر المنتفعین وضرب الحد األدنى من االستقرار االقتصادي والطبقي في 

نھایة  المجتمع وتركیز السلطة والثروة أكثر في أسرھم تمھیدا للتوریث، وقد رأینا جمیعا كیف كانت
 ھذه السیاسات وما جرتھ على ھذه الدول من ثورات وانتفاضات.

  

لقد فتح سلمان وولده بابا لمرحلة جدیدة لن تعرف االستقرار إال بعد معارك طویلة داخل السلطة  
والبیروقراطیّة والمجتمع، وھي معارك لیس مضمونا أن ینجو ابن سلمان بنفسھ منھا حتى وإن 

ملك البالد إال بالطریق المعروف والذي ال یمكن للسعودیّة أن تتحول  وصل إلى العرش وأصبح
اقتصادیا واجتماعیا بأقل قدر من الخسائر إال عبره: وھو اإلصالح البیروقراطي والدیمقراطي 
التدریجي والصادق، والتحول المتمّھل نحو ملكیّة دستوریّة دیمقراطیّة تتكّون فیھا ھویّة وطنیّة 

ج االجتماعي تدعم السلطة في عملیّات تحولھا المؤلمة والضروریّة مع تدعیم أكثر ومؤسسات لالندما
أما بدون شق ھذا الطریق في المتاھة، سیحاول إیكاروس التحلیق، وربما قد  للعدالة االجتماعیّة.

ینجح في االرتفاع والطیران بأجنحة مصطنعة، ولكن شمس الصحراء، وخاصة بعد زلزال الثورة 
 ارقة وقاسیة ولن تمھلھ طویال.، ح2011في 

_____________________________________________________________
__________________ 

  الھوامش:

(أ) نستخدم في ھذه المقالة مجاز أسطورة إیكاروس وأبیھ دایدالوس، وما یھمنا ھنا منھا أن ملك كریت حبس 

ه دایدالوس بنفسھ، والذي یستحیل الخروج منھ بسبب تركیبھ المعقد إیكاروس ووالده في قصر الالبرنت، الذي بنا

تعني في اللغات األوروبیّة  Labyrinth وتشابك ممّراتھ (ومن ھنا، كما یقول بعض فقھاء اللغة، أصبحت كلمة

قا "المتاھة"). حینھا اھتدى األب إلى الحل فصنع أجنحة لھ ولولده من الریش وألصقھا على الظھر بالشمع وحلّ 

فوق المتاھة وتمّكنا من الھروب، ولكن إیكاروس، بسبب غروره، لم یستمع لنصیحة والده بأال یقترب من الشمس 

أثناء الطیران حتى ال یذوب الشمع ویسقط في البحر، وھكذا لقي إیكاروس مصرعھ غرقا. في ھذه األسطورة 

مالحظة قد تھم المشتغلین باألدب أكثر.. تفاصیل أخرى یمكن توظیفھا كمجاز في نقاش حالة ابن سلمان، وھذه 



:أساطیر البشر، (الھیئة المصریّة العامة للكتاب،  ۱للمزید انظر: عبد المعطي شعراوي، أساطیر إغریقیّة، ج 

 .207-193) ص 1982

  

ن القرن (ب) للمزید حول ھذه التعقیدات والفروقات اإلداریّة انظر: ألیكسي فاسیلییف، تاریخ العربیّة السعودیّة: م

-386) ص 2013(بیروت: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر،  ٤الثامن عشر وحتى نھایة القرن العشرین، ط

. نشیر ھنا إلى أن تجار الحجاز دعموا ومّولوا حروب عبد العزیز على الھاشمیین، وھذه الحقیقة مضفورة 394

یجعلنا نُعید التفكیر في الصورة الشائعة عن بحقیقة معاونة حواضر نجد لعبد العزیز في معركتھ مع "اإلخوان" 

آل سعود، والتي حاول النظام السعودي نفسھ أن یُغذّیھا، كخالصة للثقافة البدویة واالنحیاز السیاسي للبدو، 

وسنرى في تضاعیف المقالة عالمات أخرى. نشیر ھنا أیضا إلى أن ثّمة تساؤال جدیا عن صحة الفكرة القائلة إن 

لغزو كان األصل في صحراء الجزیرة العربیّة طوال القرون، ویقدم خلدون النقیب صورة مختلفة نشاط الرعي وا

كثیرا تقول إن الصحراء كذلك ارتبطت بالتجارة بطرق غیر مباشرة في المرحلة المیركنتالیّة. طرح النقیب أیضا 

ضنیة لتقدیر األوزان السكانیة یحتاج إلى نقاش ونقد كذلك خاصة مع غیاب المعلومات والدراسات الفاحصة والم

  .101 - 25المعتمدة على كل نشاط اقتصادي على حدة. انظر: النقیب، ص 

  

(ت) ومن ذلك الحین، وباختیار العلماء الوقوف مع السلطان ضد "اإلخوان"، أصبحت الطبقة العُلیا من العلماء 

تمنحھا القوة في الدولة الولیدة ولكنھا ال تضمن تابعة تماما للدولة، مفضلة ذلك على الوقوف مع جماعة مقاتلة قد 

تقلّباتھا خاصة مع ما أبداه اإلخوان من تطّرف منفلت وحقد على الحضر بعد سقوط الحجاز في قبضة الملك عبد 

العزیز.للمزید حول عالقة العلماء بالملوك في تاریخ الدول السعودیّة المختلفة انظر بحث غیدو شتاینبرغ 

 ۱ایر وآخرون، السعودیّة في المیزان: االقتصاد السیاسي والمجتمع والسیاسة الخارجیّة، طفي:آیریس غلوزم

 ).2012(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیّة، 

  

(ث) انظر سردا موجزا لمكونات وتاریخ القوى السیاسیّة السعودیّة في: د. محمد علي تمیم، األحزاب والجمعیات 

(أیار  4، العدد 14)، مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة، المجلد 2001-1902السیاسیة في السعودیّة (

2007.(  

   

  .۲۷۱(ج) مثل جبھة اإلصالح الوطني، انظر: علي تمیم، ص 

   



(ح) لھذا السبب استعان السعودیون واإلنجلیز ومن معھم بالطیران اإلسرائیلي في حرب الیمن ضد الجمھوریین 

ستینیّات القرن الماضي، ألن الطیارین السعودیین كانوا یرفضون تنفیذ المھمات ویتجھون وقوات عبد الناصر في 

 26التي بثتھا ثورة  -والشراسة-بطائراتھم إلى القاھرة. وبفھم ھذا السیاق السعودي الداخلي نفھم الھلع 

 الیمنیّة في قیادة الدولة السعودیة. 1962سبتمبر/أیلول 

   

ألولى التي قطعت فیھا السعودیّة البترول؛ فقد قُطع البترول عن فرنسا وبریطانیا أیام (خ) لم تكن ھذه المرة ا

، ولكن السعودیّة كانت المتضرر األول من قطعھا 1956الملك سعود بسبب العدوان الثالثي على مصر عام 

ع تعویض الفارق ألن للنفط، أما السوق العالمي فلم یتضرر كثیرا ألن اإلنتاج األمیركي حینھا من النفط استطا

تغیرت الُمعادلة وأضحى السوق  1972السوق المحلي األمیركي لم یكن یستھلك كامل اإلنتاج المحلي. ولكن عام 

ضخ البترول  1973األمیركي یستھلك اإلنتاج المحلي تماما، وبالتالي لم تستطع الوالیات المتحدة األمیركیّة عام 

 .444زمایر وآخرون، ص إلى السوق وتعویض الفارق. انظر: غلو

(د) ولھذا السبب، توفّر ھذه اللحظة وتحوالتھا في التاریخ السعودي مخزونا إنسانیا ودرامیا جاذبا للسرد األدبي 

 (روایة "جروح الذاكرة" لتركي الَحَمد على سبیل المثال).

   

وبقیة تشعباتھا وكأنھا إضافة  (ذ) یقدّم ستیفن ھیرتوغ وصفھ لھذه الظاھرة التي أسماھا "المحاسبیّة المجزأة"

نظریّة لفكرة الدولة الریعیّة. في رأیي المتواضع ھذا غیر دقیق لسببین: األول ھو أن كثیرا من األبحاث العربیّة 

قد وصفت ھذه التعقیدات داخل البیروقراطیة السعودیة، ونذكر ھنا من  -قبل وبعد طرح ھیرتوغ-قبل سنوات 

حمن وكتابھ "البیروقراطیة النفطیة" ومحمد بن صنیتان في كتابھ "السعودیة: الدولة السعودیة فقط أسامة عبد الر

والمجتمع" ومضاوي الرشید في كثیر من كتبھا وأبحاثھا. والثاني ھو الحجة القائلة إن مشكلة المنّظرین حول 

الریعیّة فحسب، بل  الدولة الریعیة أنھم تعاملوا معھا ككل واحد. وھذه في الحقیقة لیست مشكلة تخص الدولة

تخص النظر إلى فكرة الدولة في العموم، ونقد ھذا التصور یعني نقد بعض األفكار عن الدولة ولیس عن الریعیّة 

منھا تحدیدا. قّوة ھیرتوغ لیست نظریّة بل في شرحھ التفصیلي وتراكم دراساتھ للبیروقراطیّة السعودیّة واقترابھ 

  لسعودیة في المیزان"، مصدر سابق.منھا.انظر بحث ھیرتوغ في كتاب "ا

  

ر) وھذه ال یعني إلغاء مجانیّة التعلیم. فالتعلیم الجماھیري حق أساسي، ولكي تحافظ على مستوى الجامعات ومنتجاتھا مع )

ومھني اإلبقاء على التعلیم الجماھیري لیس ثّمة طریق إال خلق قاعدة اقتصادیة إنتاجیّة عریضة ومؤسسات تعلیم فني 

  .بموازاة فلترة إجباریة لتالمیذ المدارس

  

  (ز) لتكوین صورة سریعة عن حجم االستثمارات السعودیة في اإلعالم العربي انظر:



أحمد سمیر، إعالم األمراء: كیف سیطر اإلعالم السعودي؟، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، 

 )2018-06-29(تاریخ الدخول:  الرابط على

(س) تذكر جزئیّة سجون األمراء التي یدیرھا سلمان بن عبد العزیز عرضا في تقریر النیویورك تایمز عن عائلة 

 ).2018-06-29. تاریخ الدخول: (الرابط آل سعود وتبذیرھا، على

   

الیة على العمالة الوافدة في السعودیة، والتي كان المتضرر األكبر منھا العمالة (ش) ولھذا نعتقد أن الحمالت المتت

الیمنیّة، ھي وسیلة الدولة لتوجیھ الغضب االجتماعي خاصة بعد الثورات العربیّة حیث اشتدت ھذه العملیات 

بیانات االقتصاد وألحقت ضررا كبیرا بالیمنیین، وعموما ظھر الحقا فشل ھذا االدعاء الشوفیني كما أثبتتھ 

 )2018-06-30(تاریخ الدخول:  انظر والبطالة السعودیة بعد تلك الحمالت، للمزید

   

عیّة. أغلب من یسافر لن یعود رفاعة الطھطاوي! بل مثل تحمیل االبتعاث أصال آماال ثقافیّة فوق طاقتھ الواق (ص)

مجّرد متمرس بثقافة االستھالك یتقن لغة أجنبیّة وأحیانا نمط عیش متحرر (وأحیانا العكس، یرجع أكثر انغالقا).. 
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