بيئة معقدة من الداخلي واخلارجي واإلقليمي والدويل
والرمسي وغري الرمسي.
ما زالت قطاعات عريضة من اجملتمع السعودي تنظر
إىل التحوالت من زوااي الشك سواء يف اهلدف منها أو
تقبل اجملتمع هلا أو استمراريتها؛ فالفئات املؤيدة متشككة،
والفئات املعرتضة متشككة ،األمر الذي يعيق هذ
التحوالت وال يسمح بتقبلها بسهولة أو يحافظ على
استمراريتها واستقرارها رغم أن النكوص عنها سيؤدي إىل
مشكالت أكرب من استمراريتها.
بيئة اجملتمعات اخلليجية بصفة عامة متفاوتة يف التعامل
مع هذ التغيريات ،األمر الذي يساهم أكثر يف تعقيد ما
مير به اجملتمع السعودي مؤخرا ،فرغم أن اجملتمعني الكوييت
واإلمارايت قد قطعا شوطا كبريا -مع االحتفاظ لكل منوذج
منهما بسماته اخلاصة -يف مثل هذ التحوالت عن اجملتمع
السعودي ورمبا ميثالن أو أحدمها منوذجا ميكن للسعودية
استلهامه إال أن ذلك ال يفيد كثريا ،خصوصا وأن عدد
السكان يف السعودية كبري جدا مقارنة بدول جملس التعاون
ككل ،وهلذا العامل دور مؤثر يف ذلك ،إضافة إىل املكانة
اخلاصة اليت حتوزها الشخصيات الدينية يف السعودية،
ومتثيلهم لفئة ال أبس ذها يف جمتمعهم.
الظروف احمليطة ابلنخبة السعودية الداعية هلذ
التغيريات تلعب دورا مهما يف زايدة تعقيد املشهد ،فعلى
الرغم من دفع هذ النخبة هذ التغيريات بكل ما لديها من
قوة وتوفري احلماية والرعاية الالزمة هلا ،إال أهنا قد تنتكس
يف سبيل احلفاظ على وضعها السياسي واملايل األمر الذي
قد ينعكس على تعاطيها مع ما تدعو إليه من تغيريات،
خصوصا يف ظل الضغوط املتوقعة على القيادة السعودية إذا
ما حدث تغيري حموري يف االدارة األمريكية احلالية.
توظف القيادة السعودية هذ التغيريات سياسيا سواء
داخليا أو إقليميا أو دوليا ،ومن أبرز حماوالت هذا التوظيف
الزعم من قبل ويل العهد السعودي يف أحاديثه للداخل
واخلارج وإصرار على شيوع هذا القول خارجيا أبن هذ
التغيريات هدفها إعادة اجملتمع السعودي ملا كان عليه قبل

التغيريات االجتماعية يف السعودية للتوظيف
السياسي فقط

مقدمة

على حممد



تشغل التغريات االجتماعية اليت جيري جتريبها  /فرضها
 /تسهيلها يف السعودية مؤخرا واليت تعاظمت -أو هكذا
يراد هلا -منذ وصول ويل العهد احلايل إىل منصبه يف يونيو
7102م اهتمام دوائر عديدة داخل املنطقة وخارجها ،وهي
تغيريات متشابكة مع العديد من تلك الدوائر بصورة مباشرة
أو غري مباشرة ،كما أهنا تزداد تعقيدا كلما حاول البعض
تفسريها أو طرحها للنقاش ،وهذا ليس قوال من قبيل املبالغة
ولكن الواقع وطبيعته يفرضان ذلك.
هناك تداخل كبري يحي ذهذ التغيريات ودوائرها
وعناصرها ومفرداهتا ،وينطلق هذا التداخل من كثرة
التعقيدات والتشابكات مع هذ التغيريات ،فال ميكن
فهمها من دون حتليلها يف ظل ارتباطاهتا الداخلية
واخلارجية ،واتصاهلا ابملاضي واحلاضر واملستقبل ،وتشابكاهتا
السياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية والدينية ،إىل
آخر هذ التعقيدات اليت ال ميكن حصرها .إال أن ذلك ال
يحول دون حماولة رسم خريطتها ،وفك تشابك فواعلها
الرمسيني وغري الرمسيني ،واإلحاطة أببعادها الزمانية واملكانية،
وفهم ارتباطاهتا املتنوعة واالملام مبحدداهتا.
تدور معظم التغيريات  /التحوالت بني ثنائيات وهي
ال تعين أهنا متناقضات ولكن تعين أن هذ الثنائيات مرتب
بعضها ببعض ،رغم اإلقرار بتشابكها مجيعا وبشكل يصل
إىل حد التعقيد؛ فال ميكن يف النهاية فصل السياسي عن
االقتصادي عن االجتماعي عن الديين عن الثقايف يف إطار
 ابحث يف العلوم السياسية.
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0121م( )0يف إشارة إىل أن التشدد الذي عرفته السعودية
كان فق منذ الثورة اإليرانية وهو أمر ال يفتقد للدقة فق
بل للصحة كليا ،فاجملتمع السعودي قبل 0121م كان ينزع
حنو التشدد أيضا بذات املعايري اليت تصف اعتقادات
وسلوكيات اجملتمع بعد 0121م أبهنا متشددة ،وكان لرجال
الدين حضور قوي منذ أتسيس السعودية عام 0197م،
فقد كان االتفاق الضمين بني آل سعود وآل الشيخ عند
إقامة الدولة السعودية هو األساس يف تشكل اجملتمع على
هذ الشاكلة ،ولعل مراجعة أتثري إدخال الراديو والتلفزيون
يف ستينيات القرن العشرين يف السعودية (قبيل سنوات قليلة
من التاريخ الذي يردد ويل العهد) وما أحدثه من صخب
يف صفوف رجال الدين ،وشعورهم ابلذعر عندما مسعوا
ألول مرة صوت امرأة صادر عن جهاز الراديو عام
0199م ،وما ترتب الحقا على ذلك من تعرض أول حمطة
تلفزيونية يف الرايض هلجوم عنيف( ،)7يكشف بوضوح عن
عدم دقة معلومات ويل العهد ،إال إن كان يريد توظيفها
سياسيا واستخدامها يف الرتويج هلذ التحوالت.

فالسعودية اليت شهدت اهتماما رمسيا منذ ما يزيد من 07
عاما مبصري احلكم (أتسيس جلنة البيعة)( )9فقد جرى األمر
مؤخرا بصورة دراماتيكية وحامسة يف الوقت نفسه ودون
حروب أو دماء ولكن بصفقات وأبساليب ليست بعيدة
عن العنف ،فصدور القرارات فجرا ،وبث لقطات متلفزة مت
منتجتها بصورة حمرتفة وسريعة ،واإلقاالت واسعة املدى،
واملساس بثوابت على حنو غري معتاد؛ كل ذلك صنع الدراما
ومكن لويل العهد احلايل الذي استكمل الدراما بتمكني
دوائر نفوذ من خارج األسرة احلاكمة مع عدم جتاهل أبناء
عمومته ولكن بشكل مدروس ،واالعتماد على الفروع
وعلى تكتيف من مل يستطع جتاوز مبستشارين ونواب من
دوائر املقربة وحمل ثقته ،كما عمل على القضاء على نفوذ
اجلميع ومل يعد أحد يستطيع تقدمي خدمات إال حممد بن
سلمان نفسه ،وكان أي شخص يفعل ذلك يف السعودية
من قبل طاملا يحمل لقب آل سعود -فالقول الرائج اآلن إن
مل تكن على عالقة مباشرة بويل العهد فلن تقضى
مصاحلك.
ال ميكننا التعبري عن متغريات التحوالت احلادثة يف
السعودية دون احلديث عن كنه هذ املتغريات ابتداء،
فيجب توضيح أن ما يحدث من تغيريات (بغض النظر عن
حتديد مستواها أو سقفها) وإن كانت أمورا بديهية يف كثري
من اجملتمعات وال تطرح للنقاش فيها من فرط بساطتها،
ولكن إاثرهتا للجدل يف السعودية انبع من منطلق حداثتها
على اجملتمع ،األمر الذي يثري درجة كبرية من االهتمام ذها
عرب الوسائ املختلفة اإلعالمية واالجتماعية ،وانشغال
قطاعات كبرية من اجملتمع السعودي مبا فعلته الرايح بعباءة
إحدى اإلعالميات ،أو مقطع فيديو لفتاتني يف حمل
عملهما ،أو فتاة تقف على سيارة يف الشارع ،وانتشار
وسوم "هاشتاجات" من عينة "عارية تقود"" ،سعودية
تتناول الطعام مع وافد"" ،النقاب ال ميثلين" ،تدل بصورة

أوال -التغيريات السياسية واالجتماعية
ً

تنتاب السعودية فورة غري مسبوقة يف أوضاعها
الداخلية وتغريات جديدة على سياساهتا اخلارجية،
( )0خالل مشاركته يف منتدى "مبادرة مستقبل االستثمار" ،بتاريخ 72
أكتوبر  7102يف العاصمة السعودية الرايض أكد حممد بن سلمان ردا
على سؤال بشأن النهج األكثر انفتاحا الذي تتخذ اململكة مؤخرا" :أن
السعودية مل تكن كذلك قبل العام  ،0121السعودية واملنطقة كلها انتشر
فيها مشروع صحوة بعد عام  ،0121ألسباب كثري ليس من جمال اليوم
ذكرها ،فنحن مل نكن ذهذا الشكل يف السابق" .وقد ذكر تقرير نشر موقع
الشبكة التلفزيونية األمريكية  CNNأن إشارة ويل عهد السعودية تلك
تعيد إىل األذهان ما شهدته السعودية واملنطقة من أحداث عام ،0121
وخباصة "ما شهدته اململكة على يد متشددين من السنة قاموا ابحتالل
احلرم املكي بقيادة جهيمان العتييب ،يف حني كان متشددون شيعة ميسكون
مبقاليد السلطة يف إيران بعد اإلطاحة ابلشا معلنني قيام دولة إسالمية" وأن
هذ االحداث دفعت اجملتمع السعودي للتشدد أكثر.
( )7بول آرتس ،وكارولني روالنتس ،العربية السعودية مملكة يف مواجهة
املخاطر ،ترمجة ابتسام اخلضرا( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،يونيو
 ،)7109ص .19

( )9هيئة البيعة :هي هيئة سعودية تعىن ابختيار امللك وويل العهد وويل ويل
العهد ،وتتكون من أبناء وأحفاد املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود ،ولقد
أسست اهليئة يف  72رمضان  0272هـ املوافق  71أكتوبر .7119
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بشؤون الرتفيه للشباب السعودي الذي يشكل الشريحة
العظمى من سكان اململكة(.)9
يف الوقت نفسه ما تزال السعودية تعتقل العديد من
نشطاء حقوق اإلنسان ومن بينهم نساء ،وتعمل على
استغالل ذلك بصورة كبرية يف تصفية حساابهتا مع العديد
من الدول األخرى وخصوصا تلك اليت حرصت على
التوازن يف أزمة السعودية مع قطر ،فقد سعت السعودية إىل
استخدام كل ما أمكنها من أدوات يف صراعها مع كندا
على خلفية انتقاد وزيرة اخلارجية الكندية اعتقال السعودية
لناشطتني سعوديتني( )2حيث جلأت إىل قطع العالقات
السياسية واالقتصادية وسحب سفريها وطرد السفري
الكندي ،ونقل املرضى والطالب بشكل عاجل دون ترتيب
ألوضاع هؤالء أو أولئك ،األمر الذي يكشف عن أهداف
السياسة السعودية اجلديدة احلقيقية اليت ال تعىن ابملواطن
ولكن ما يهمها هو صورة ويل العهد يف الداخل واخلارج،
اليت جيب أن تكون براقة وقوية وحازمة وحامسة مع أي أحد
سواء مواطنني أو دول صغرى أو كربى.
كما أن ما حدث مع هيئة األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر ليس ببعيد عن ذلك ،فعلى الرغم من أنه مل يصدر
أمر رمسي حبل اهليئة وكل ما هنالك هو تقليص سلطاهتا
فق ( )2فإن السلطة عمدت إىل إهناء وجودها يف الشارع
بشكل عملي وذلك بتوجيه اإلهاانت العلنية ألعضاء اهليئة
من خالل إلقاء القبض عليهم بواسطة رجال األمن

بليغة على مستوى االهتمام مبثل هذ احلاالت الفردية
واحلرص على إدانة اجملتمع ككل من خالهلا ،وتشويه صورة
هذ التغيريات أبهنا هتدف الحنالل اجملتمع وانفراط عقد .
رغم مشول التغيريات اجلارية يف اململكة كافة اجملاالت
السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية وبشكل مؤسسي
وجذري إال أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة الصادر
بتاريخ 7102/1/79م ،اختزل قصة التحوالت السعودية
وكان هذا القرار صاحب النصيب األكرب من االهتمام سواء
داخل السعودية أو خارجها حيث اعترب انتصارا للمرأة،
وبوابة التمكني هلا لالخنراط يف عجلة التنمية( ،)2وحرص
العديد من رموز اجملتمع السعودي على املشاركة يف تنفيذ
القرار بشكل عاجل وفوري من الدقيقة األوىل له (منتصف
الليل) ،كما حرصت العديد من الشركات على املشاركة يف
هذا االحتفال فعلى سبيل املثال رحبت مطاعم "برجر
كينج" بقرار قيادة املرأة للسيارة يف اململكة العربية
السعودية ،وأطلقت محلة بفرتة زمنية معينة حتصل املرأة
مبقتضاها على بعض منتجات املطاعم جماان ،كتبوا على هذ
املنتجات عبارة «احتفاال بقيادة املرأة» ابللغتني العربية
واإلجنليزية( ،)5وعمدت شركات أخرى مثل "أوبر" وشركات
التأمني على السيارات وشركات بيع السيارات على
االستفادة من القرار وممارسة دعاية لنفسها على أعلى
مستوى ،فحجم التغيري يف حياة املواطن السعودي العادي
يظهر حتديدا يف االنفتاح االجتماعي وغياب حاالت
التزمت السابقة ،حيث قلت أمهية جهات كانت تتعامل
بشدة ،ويف الوقت نفسه استحدثت هيئة جديدة خمتصة
تسمى هيئة «الرتفيه» -أسست يف  2مايو  -7109هتتم

( )9مشالن يوسف العيسى ،التحوالت يف السعودية ،الشرق األوس 72 ،
مارس  ،7102رقم العدد ( ،)09119متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/THpYFb
( )2األزمة بني السعودية وكندا :هل جنحت الرايض إبيصال رسالتها؟،
موقع يب يب سي عريب 01 ،أغسطس  ،7102متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/2nNMoK
( )2السعودية تقلص سلطات هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،موقع
رويرتز 09 ،أبريل  ،7109متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/25wAUZ

( )2إميان اخلطاف ،احتفال شعيب بقرار قيادة املرأة للسيارة ...وتبادل
للتهاين ،الشرق األوس  72 ،سبتمرب  ،7102رقم العدد (،)02022
متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/W2mibB
(" )5برغر كنغ" يحتفل بقيادة املرأة يف السعودية ،الشرق األوس 01 ،
يوليو  ،7102رقم العدد ( ،)02222متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/FALR1A
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العرتاضهم على بعض أنشطة هيئة الرتفية( ،)1بل إن اإلهانة
ألعضاء اهليئة امتدت إىل املواطنني أنفسهم( ،)01إال أن
التعامل األكثر شدة كان من نصيب العلماء ورجال الدين
غري املؤيدين لسياسة حممد بن سلمان سواء صرحوا بذلك
أو على أقل تقدير امتنعوا عن أتييدها أو الدعاية هلا أو
جترؤوا وأدلوا برأي قد يفهم منه أهنم يدعون للمصاحلة مع
قطر ،فإن مصري هؤالء ابت معلوما مؤخرا بعد فرتة طويلة
من احتجازهم يف السجون أبن مت اإلعالن عن بدء
حماكمتهم ،حيث تطالب النيابة العامة إبعدامهم(.)00

مستخدمي يوتيوب يف ازدايد رهيب وال تقل شعبيته
عنهما(.)07
يف املقابل ،يرى املؤيدون أن التغريات هلا أبعاد داخلية
وخارجية مهمة ،فداخليا تعين حتول اجملتمع السعودي إىل
جمتمع مدين يواكب عصر التنمية واحلداثة إبشراك املرأة يف
كافة أنشطته االقتصادية واالجتماعية ،ووجود الرتفيه
"الربيء" سوف يبعد الشباب عن آفة املخدرات كما يبعد
بعض الشباب عن التطرف واملغاالة يف الدين واإلرهاب،
أما على املستوى اخلارجي فهي تصب يف صاحل اململكة يف
حتسني صورهتا أمام العامل اخلارجي( ،)09وأن السعودية قد
جتاوزت ذلك التاريخ املشو  ،وأن كل الثرثرة اليت تطرح حاليا
هي عناصر مقاومة ضعيفة لتيار التغيري والتنمية
الصاعد(.)02
يعول املسؤولون كثريا يف اململكة على مسامهة التطور
االقتصادي يف تثبيت أركان حكمهم وإقناع اجملتمع ابلقبول
ابلتغيريات االجتماعية املواكبة له ،وتستهدف أيضا صناعة
خنبة مالية جديدة يف اململكة تدور حول ويل العهد ومن يرا
أهال حليازة األموال ويغلف ذلك برؤية اململكة ،7191
واليت تتضمن العمل على تعزيز الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص حتت منصة موحدة غايتها استقطاب أكرب عدد
من املستثمرين ورجال األعمال على كل األصعدة ،وتوفري
فرص استثمارية يف قطاعات التنمية الصناعية الوطنية،
واألعمال اللوجستية ،وصندوق االستثمارات العامة
والسياحة ،وإثراء جتربة احلج والعمرة ،وتوطني الصناعات
وابألخص توطني معدات الدفاع ،إذ قامت السعودية
إبنشاء شركة تصنيع أسلحة يف عام 7102م حتت إدارهتا
لتوفري فرص وظيفية لـ 21ألف سعودي ،حيث تتوقع

اثنيًا -ردود الفعل على هذه التغريات

حتسر املعرتضون على التغيريات االجتماعية يف
السعودية على ما أصاب اجملتمع السعودي من وجهة نظرهم
وعلى غياب هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
واستبداهلا ذهيئة الرتفيه ،خصوصا يف ظل انتشار بعض
املظاهر السلبية وتروجيها بكثافة واصطياد أي لقطة حىت
وإن كانت عفوية أو ال تستحق االهتمام أو حىت حالة
فردية معينة وال ميكن تعميمها ،وصوال إىل السخرية من
القواعد اليت وضعهتا هيئة الرتفيه يف احلفالت الفنية اليت
جرت مبشاركة مشاهري الغناء يف العامل ،يف ظل املساحة اليت
ابتت حتتلها وسائل التواصل االجتماعي يف اجملتمع
السعودي حىت إن مستخدمي الفيس بوك فق يف
السعودية من أعلى النسب يف العامل ،انهيك عن
مستخدمي تويرت والشهرة اليت يحوزها هناك ،كما أن

( )1القبض على أحد دعاة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أثناء
االحتفاالت ،فيديو على موقع  72 ،YouTubeسبتمرب  ،7102متاح
عرب الراب التايلhttps://goo.gl/V9p7am :
( )01سعودية تصفع أحد أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
فيديو على موقع  7 ،YouTubeسبتمرب  ،7102متاح على الراب
التايلhttps://goo.gl/co2q22 :
( 92 )00هتمة ..حمكمة سعودية تطالب إبعدام سلمان العودة ،موقع
اجلزيرة.نت 2 ،سبتمرب  ،7102متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/PZDff7

( )07بول آرتس ،وكارولني روالنتس ،مرجع سابق ،ص .19
( )09مشالن يوسف العيسى ،التحوالت يف السعودية ،مرجع سابق.
( )02فهد سليمان الشقريان ،السروريون« ...املرجفون يف املدينة» ،الشرق
األوس  01 ،يوليو  ،7102رقم العدد ( ،)02222متاح عرب الراب
التايلhttps://goo.gl/Gn2EX2 :
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احلكومة أن يسهم قطاع الدفاع مبا يزيد على  05مليار
رايل سعودي سنواي يف االقتصاد حبلول عام .)05(7191
إال أن هناك من يرى أن األمر ميس جوهر اجملتمع
وغري مصطنع من قبل احلكومة بل إنه نتيجة لتصاعد التغري
االجتماعي ،واتساع أتثري العوامل اخلارجية ،إضافة النفتاح
اجملتمع على اآلخر بفعل دواعي السفر للدراسة أو السياحة
على حنو غري مسبوق ،وظهور البث الفضائي ،هذ العوامل
وغريها أسهمت يف إجياد هوامش تعبريية مل تكن متوفرة من
قبل ،خصوصا وأهنا مست العالقات اإلنسانية يف الصميم،
فمن جمتمع كان يعيش حد الكفاية يف كل شيء اقتصاداي
واجتماعيا إىل حد الطفرة والبىن االقتصادية واالجتماعية
املتداخلة(.)09
وهكذا جتاذبت اإلصالحات والتغيريات يف السعودية
اجلديدة بني من يراها مل حتدث من قبل ،وبني من ال يرى
فيها خريا ،وقد اتسع نطاق املنتج الفكري لتقييمها لدرجة
تستعصي على احلصر ،ومن مث من املمكن استعراض مناذج
هلذ املعاجلات وذلك على النحو التايل:
وصف أحدهم ما جيري يف اململكة أبنه "القفزة
اإلصالحية النوعية" وأهنا "جاءت يف سياق جماراة حركة
التاريخ وكخطوة ضرورية لالنتقال من قرن سابق إىل قرن
جديد له معطياته ومتطلباته" ،مؤكدا انتقال أتثريها إىل إيران
وابت الشباب حتديدا يبحثون عن حممد بن سلمان إيراين
ليحمل راية التحديث يف بالدهم كما محلها هذا األمري

السعودي الذي أصبح مثاال ألبناء جيله يف الدول العربية
ويف الدول اإلسالمية"(.)02
إن فرتة امللك سلمان بن عبدالعزيز حفلت بتحوالت
وإصالحات سياسية واقتصادية عميقة ومؤثرة ،تتجاوز يف
فعاليتها وأتثريها على الداخل السعودي واملنطقة ،العديد
من التجارب السياسية يف العامل ،فالتغيري جتاوز إصالحات
الداخل ،وترميم بيت احلكم ،بتصعيد جيل الشباب الذي
يشكل الشريحة األكرب من نسبة سكاهنا ،إىل نسج
سياسات خارجية جيمعها التحالف الوثيق مع األصدقاء،
واحلزم غري املسبوق مع كل الدول ،اليت ظلت طويال تقتات
على صمت احلكمة السعودية(.)02
كما أن هناك من يرى أن كل هذ اإلصالحات
تصب يف اجتا سياسة االنفتاح والتغيري يف اجملتمع السعودي
ضمن الضواب اليت حددها امللك سلمان بن عبد العزيز
وكلها هتدف إىل تشجيع السياحة الداخلية وتشجيع
املواطنني على اإلنفاق داخل بلدهم( ،)01بل وصل األمر
أبحدهم لصياغة سؤال مشفوعا إبجابته ملاذا يحب الشباب
السعودي خباصة ،والعريب بعامة األمري حممد بن سلمان؟
وجاءت االجابة -فورية -أبن جيله الذي حلم ابلسعودية
اجلديدة استيقظ على حميا حممد بن سلمان ،مؤكدا أن
العقول النرية هي تلك اليت ترى الربكة يف احلركة ال السكون،
يف العمل ال اخلمول ،وال أصدق من عزمية رجل خرب البقاء
يف مكتبه لـ 02ساعة يوميا ،وأن حممد بن سلمان يرى
التحدي ،ويتحدث إليه ،وهو ميشي واثق اخلطى مسرعا،

( )05تقرير منتدى مكة :التحول من اقتصاد قائم على النف يسهم يف
تعزيز النمو ،الشرق األوس  15 ،مايو  ،7102رقم العدد (،)02219
متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/BPzBGM
( )09مريزا اخلويلدي ،حسن النعمي :الرواية السعودية اخرتقت التحصينات
احملافظة ،الشرق األوس  02 ،سبتمرب  ،7102رقم العدد (،)02022
متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/d2gsqF

( )02صاحل القالب ،اإلجنازات السعودية تتحول إىل قنبلة حضارية تضرب
إيران ،الشرق األوس  02 ،مايو  ،7102رقم العدد ( ،)02205متاح
عرب الراب التايل:
https://goo.gl/nU1g2A
( )02تركي الدخيل ،أولوايت السعودية اجلديدة! الشرق األوس  2 ،يوليو
 ،7102رقم العدد ( ،)02299متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/nNDgHH
( )01مشالن يوسف العيسى ،التحوالت يف السعودية ،مرجع سابق.
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مشية رجل لن يوقفه عن تتبع حلمه إال املوت( ،)71ويبدو
أن حممد بن سلمان نفسه قد قرأ هذ الرؤية أو أن صاحبها
ممن يكتبون له تصريحاته وجييبون عن أسئلة حواراته ،فقد
أكد حممد بن سلمان يف إجابته عن سؤال للكاتب
األمريكي توماس فريدمان -الذي ال يستبعد أنه أحد
مستشاريه -ملاذا يعمل دوما كأن "الوقت يدامهه" ،قائال:
ألنين أخشى أنه يف يوم وفايت سأموت دون أن أحقق ما
يدور يف ذهين ،إن احلياة قصرية جدا ،وقد حتدث الكثري
من األمور ،كما أنين حريص جدا على مشاهدته أبم عيين،
وهلذا السبب أان يف عجلة من أمري(.)70
يف املقابل ،يرى البعض أن ما جيري يف السعودية ليس
إال متكينا لويل العهد -امللك القادم -والعمل على تسلمه
السعودية اجلديدة وهي حتت سلطته الكاملة وهيمنته
املطلقة ونفوذ الالهنائي ،من خالل متكنه من الداخل
السعودي ذهذ السياسات ،وصياغة واقع إقليمي داعم له
ومرحب به والفظ خلصومه ،وقيامه ابلتنسيق مع الوالايت
املتحدة األمريكية بثمن دفعه وما زال يدفعه نقداي ،وأنه لن
يتورع عن القيام أبي أمر يف سبيل ذلك اهلدف( ،)77مبا يف

ذلك محلة االعتقاالت اليت مشلت أمراء انفذين يف العائلة
املالكة يشكلون آخر مراكز القوى داخل األسرة ويف
النظام ،وقد وضح جليا أن هذ التحركات حتظى بتأييد
الرئيس ترامب ومساعديه املقربني وعلى رأسهم صهر
كوشنر ،الذي حتدثت وسائل إعالمية أمريكية عن عالقة
خاصة تربطه بويل العهد حممد بن سلمان( ،مؤخرا هناك
تقارير إعالمية تتهم كوشنر بتسريب تقرير أمين تسبب يف
محلة االعتقاالت يف السعودية( ،))79وزامن ذلك ارتفاع نربة
التصعيد مع إيران و"حزب هللا" وتزايد املؤشرات على
تقارب خليجي-إسرائيلي برعاية أمريكية ملواجهة النفوذ
اإليراين ،وإذكاء انر األزمة اخلليجية(.)72
بل وصل األمر أبعد من ذلك ابلقول إن ويل العهد
احلايل األمري حممد بن سلمان عازم على تطوير "قومية
سعودية جديدة" بني الشباب ،شعارها "السعودية
للسعوديني" ،وأن الغرض منها ابتكار غراء يلصق الشباب
ابمللكية ،وتعزز القومية اجلديدة اجلبهة الداخلية ضد أعداء
حقيقيني وومهيني مثل إيران( ،)75ويعتمد يف ذلك على
جمموعة تساعد أبرزهم تركي آل الشيخ -الذي ال يحوز أي
إمكاانت سوى صداقته مع حممد بن سلمان -وهو منوذج
معرب عن طبقات احلكم احلالية يف معظم دول اخلليج العريب
وخاصة السعودية واإلمارات ،وهي :األموال اليت ال حصر
هلا ،واملناصب االمسية الضخمة ،واخلربات شبه املنعدمة،

( )71تركي الدخيل ،ملاذا يحبون حممد بن سلمان؟ ،الشرق األوس 00 ،
يوليو  ،7102رقم العدد ( ،)02221متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/7MZRux
) )70حممد بن سلمان :أخشى أن أموت دون أن أحقق ما بذهين لوطين،
قناة العربية ،متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/kohBzL
( )77ففي خطوات سياسية معدة سلفا أعلن امللك سلمان بن عبد العزيز
عن إنشاء هيئة ملكافحة الفساد أوكل رائستها إىل ابنه ويل العهد حممد بن
سلمان ،وقد قامت اهليئة خالل ساعات من إنشائها إبصدار أوامر إقالة
واعتقال  00أمريا من العائلة املالكة ،إضافة إىل أربعة وزراء حاليني وعشرات
الوزراء السابقني ورجال األعمال واملسؤولني احلكوميني ومصادرة أموال
قدرهتا وسائل إعالم مبليارات الدوالرات ،وكان أبرز من جرت إقالتهم
واعتقاهلم وزير احلرس الوطين األمري متعب بن عبد هللا وشقيقه أمري منطقة
الرايض السابق تركي بن عبد هللا .وإبقالة األمري متعب ،يكون األمري حممد
قد أحكم سيطرته على آخر جهاز عسكري داخل الدولة بعد
أن أكمل سيطرته على اجليش ووزارة الداخلية بعد إقالة ويل العهد ووزير
الداخلية السابق األمري حممد بن انيف يف يونيو .7102

 السياسات السعودية يف املشهد اإلقليمي :تعزيز فرص انتقال السلطةوإعادة تشكيل املنطقة؟ ،تقدير موقف ،املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات 9 ،نوفمرب  ،7109متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/NwTMqj
( )79وثيقة مسربة ومطالب ابلتحقيق حول حديث "األمراء غري األوفياء"
بني ابن سلمان وكوشنر ،موقع  sputnikعريب 71 ،مارس  ،7102متاح
عرب الراب التايل:
https://goo.gl/mzaAcu
( )72السياسات السعودية يف املشهد اإلقليمي :تعزيز فرص انتقال السلطة
وإعادة تشكيل املنطقة؟ ،مرجع سابق.
( )75قومية ابن سلمان ..كراهية األجانب والقبلية واألعداء الومهيون ،موقع
التايل:
اجلزيرة.نت 9 ،سبتمرب  ،7102متاح عرب الراب
https://goo.gl/NK1xSK
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العديد من الباحثني لصياغة سيناريوهات مستقبل اململكة،
حيث تناول كتاب "العربية السعودية مملكة يف مواجهة
املخاطر" مخسة سيناريوهات( )72متثلت يف سيناريو التخب ،
وسيناريو
االجتماعي،
االنفجار
وسيناريو
اإلصالحات/معضلة امللك ،وسيناريو القمع الصارم،
وسيناريو االنفجار الداخلي الكامل ،وقد رأى أجمد جربيل
أن السيناريو األمثل هو خلي من هذ السيناريوهات
اخلمسة ،مشريا إىل أن ما يحدث يف السعودية هو مزيج من
خطوات جزئية قصرية املدى ،على الصعد االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مع إغالق متعمد للمجال السياسي،
األمر الذي سيؤدي إىل إضعاف السعودية ،وتراجع مكانتها
اإلقليمية والدولية ،عاجال أم آجال( ،)71يف ظل سياسة
السعودية اإلقليمية والدولية اليت تنتهج هنجا حامسا يف
اخلالفات ،ولعل أبرز النماذج على ذلك خالفها مع كندا،
ومع قطر ،ومع اليمن ،ومع مصر يف (تريان وصنافري).
ال ميكن االحنياز بسهولة إىل أي من السيناريوهات
السابقة ،إال أن أبرز ما يكن إضافته يف هذا اإلطار أن
حممد بن سلمان يسعى إىل رب مستقبل السعودية ببقائه
يف احلكم ،فقد عمد إىل بس سيطرته بصورة كاملة على
مصادر القوة العسكرية يف السعودية ،كما يعمل جاهدا
على إدارة الوضع االقتصادي مبا فيه غري الرمسي ،حىت ولو
مت ذلك ابملصادرة والتأميم ،وصوال إىل احتمالية حتديد
سقفا لألموال اليت ميكن أن يحوزها املواطن السعودي ،كما
أنه فرض أهل ثقته -بغض النظر عن إمكاانهتم -على
مواقع النفوذ مجيعها يف السعودية ،ومل يرتك اجملتمع ،فقد
اجتهد ومعاونو ومستشارو العرب واألجانب يف إشغال
اجملتمع السعودي بصورة غري مسبوقة ،فقد شغلوا األغنياء
ابلرتفيه وشغلوا الفقراء ابلضرائب والغالء ،وأقنعوا األغنياء
أهنم يستهدفون إبقاءهم يف اململكة وإنفاق أموال السياحة

واملهارات الضئيلة اليت ال تشفع لصاحبها إبجناز تطور يف
جماالت حيوية سياسية أو غريها ،ميثل تركي آل الشيخ،
ابلنسبة إىل معظم اجلمهور العريب رجل املرحلة املتوسطة،
وابمتياز( .)79وميكن التعرف على حجم ما حدث يف
اململكة من تغيري ابملقارنة بني السنوات املكثرية اليت قضاها
األمري عبد هللا الفيصل رئيسا شرفيا للنادي األهلي املصري
مبا تركه من إجنازات حقيقية وسرية طيبة وعالقات ودية مع
اجلميع ،وبني األايم القليلة اليت قضاها تركي آل الشيخ
رئيسا شرفيا لنفس النادي ،وحجم ما خلفه من استنكار
واستهجان وغضب وإساءة .ومن مث فإن جتربة حممد بن
سلمان ال ختتلف يف كثري من تفاصيلها عن جتربة أبناء
مبارك يف مصر وسيف اإلسالم القذايف يف ليبيا ،وغريمها يف
الوطن العريب ممن تسلمهم الدولة مجيع اإلمكانيات
ويستغلوهنا يف بيع الوهم وحتشيد الناس وإقامة حفالت
للمبايعة والوالء ،إذ ترفع شعارات والفتات تنادي بوضع
حد لشبه الدولة ،كما تَعد بدولة فيها طرقات وإضاءة
وشوارع وجما ٍر حقيقية وجامعات وصناعة وكل ما يحلم به
املواطن ،دون أن يذكر أن أوجه القصور هي مرياث حكم
عائلته ،وطبعا دون أن يقرتب من احلديث عن السياسة
وأتسيس نظام حكم عادل ودميقراطي وما يرتب به(.)72

خامتة :الدولة على قمة منحدر واحلاكم هو من مينع
سقوطها

هناك العديد من احملاوالت للتنبؤ مبستقبل السعودية يف
ظل األمهية االقتصادية الكبرية اليت متثلها يف العامل وأتثريها
القوي يف اإلقليم اخلليجي بصفة خاصة والشرق األوس
بصفة عامة ،األمر الذي يعين أن اهنيار السعودية او
انفجارها سيمتد أثر للعديد من دول العامل ،ومن مث اجتهد
( )79أسامة الصياد" ،الكفيل" ..هلذ األسباب يتحكم "آل الشيخ"
ابملشهد الرايضي املصري ،موقع ميدان 1 ،سبتمرب  ،7102متاح على
الراب التايلhttps://goo.gl/2BaoVs :
( )72مراد بن حممد" ،الفنكوش"السياسي ..كيف يتقن احلكام بيع الوهم؟،
موقع ميدان 2 ،سبتمرب  ،7102متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/exu2f0

( )72بول آرتس ،وكارولني روالنتس ،مرجع سابق ،ص .052 - 059

( )29أجمد أمحد جربيل" ،السعودية اجلديدة" ..صورة أم حقيقة؟ ،العريب
اجلديد 2 ،أغسطس ، 7102متاح عرب الراب التايل:
https://goo.gl/QcFsE9
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فيها ،وأقنعوا الفقراء أن الضرائب على اجلميع وأهنا
تستهدف استمرار قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات هلم،
ويف الوقت نفسه يعمل على صنع قطاع يف اجملتمع يرتب
معاشه بصورة مباشرة ابلوالء حملمد بن سلمان ،ببساطة
يستلهم حممد بن سلمان جتربة اجليش املصري يف مصر
إبقناع املواطنني أن اهنيار حكمه يعين اهنيار الدولة ،وما
سيتبعه من أتثري على املستويني الداخلي واخلارجي ويعزز
من تسويغ حججه هذ ما يرا املواطن السعودي من
أوضاع مؤسفة تعيشها العديد من الدول العربية بعد إفشال
ثوراهتا دون اإلشارة ابلطبع إىل املسؤول عن هذا اإلفشال.
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