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العالم

على الغالف

«مملكة الهاوية» :إعادة تشكيل الخريطة
عهد
رغم ضروب الالمألوف والالعقالني ،بل الالأخالقي ،فإنه ٌ
المركب ،الذي
ّيتسم بالوضوح الشديد لمن يرقب أداءه غير
ّ
يعكس بدقة عالية منسوب الوعي البائس لدى الفريق
الذي يدير الحكم السعودي حاليًا .قد يبدو مفاجئًا وصادمًا
في أحيان كثيرة ما يفعله الحاكم الفعلي في المملكة،
محمد بن سلمان ،الذي بات يعرف في الغرب بـ  MBSوشعبيًا
بـ«الدب الداشر» ،من تغييرات متعاقبة بطابع «فانتازوي»
لتسلمه
طبعت عهد الملك سلمان منذ الساعات األولــى
ّ
مقاليد الحكم في  23كانون الثاني 2015
فؤاد إبراهيم
من يرقب رزم األوامر امللكية السعودية
ال ـ ـتـ ــي غ ــالـ ـب ــا م ـ ــا ت ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي س ــاع ــة
م ـت ــأخ ــرة م ــن ال ـل ـيــل أو ف ــي ال ـســاعــات
األولى من الفجر ،كان يلحظ مستوى
ال ـتــوتــر املــرت ـفــع الـ ــذي يـعـيـشــه الـعـهــد
الجديد جــراء اإلع ـفــاءات والتعيينات
املتوالية .ففي غضون عامني ،استبدل
معظم الـ ــوزراء ،وفــي بعض الـحــاالت،
استبدل الوزراء ألكثر من مرة ،وهناك
م ــن ن ـق ـل ــوا الـ ــى أك ـث ــر م ــن وزارة ،مــن
بينهم ع ــادل الـفـقـيــه ال ــذي ك ــان أمينًا
ملحافظة جــدة عــام ( 2010السنة التي
شـهــدت أكـبــر كــارثــة سـيــول فــي تاريخ
هــذه املدينة ،كما شهدت سقوط أكثر
من  110ضحايا ،إضافة الى الخسائر
املادية الفادحة).
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ت ّـقــلــب ال ـف ـق ـيــه ف ــي مـنــاصــب
وزاري ـ ــة مـ ــذاك فــي عـهــد امل ـلــك عبدالله
وشطر مــن عهد امللك سلمان ،فتولى
وزارة الـعـمــل ،وال ـص ـحــة ،واالقـتـصــاد
والتخطيط ،وبعد مرور سبع سنوات
ع ـلــى ت ــوزي ــره أص ـب ــح الـ ـي ــوم م ــن بــن
امل ــوق ــوف ــن ب ـت ـه ـمــة الـ ـفـ ـس ــاد! ال ـف ـق ـيــه
لـيــس حــالــة م ـعــزولــة بطبيعة ال ـحـ ّـال،
فالحملة الواسعة النطاق التي شنها

أراد ابن سلمان أن تكون
المعركة في حياة والده
لتحقيق أفضل النتائج
ما حدث يهدد وحدة
العائلة المالكة وينذر بضياع
ملك آل سعود
ابن سلمان ضد أمراء ،ووزراء ،ونواب
وزراء ،وتـ ـج ــار ،وم ــال ـك ــي مــؤس ـســات
إعالمية ...إضافة إلى وضع اليد على
ثروات أباطرة املال في العائلة املالكة،
وعلى وجه الخصوص :رئيس «هيئة
البيعة» مشعل بن عبد العزيز ،وولي
العهد ووزيــر الــدفــاع األسـبــق سلطان
بــن عبد الـعــزيــز ،ونــائــب وزي ــر الــدفــاع
األسبق عبد الرحمن بن عبد العزيز،
ووزير املال في عهد امللك سعود طالل
بن عبد العزيز ،تبعث برسالة واحدة
أن الـفـســاد ي ـضــرب أطـنــابــه فــي جسد
الدولة من الرأس حتى أخمص القدم.
ه ــي ل ـي ـســت ق ـصــة ف ـس ــاد ط ــارئ ــة ،وال
ن ــاجـ ـم ــة عـ ــن دهـ ـ ــم مـ ـب ــاغ ــت ،وال هــي
أيضًا ثمرة استفاقة متأخرة لضمير
شاعر بالندم على التفريط في الثروة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وح ــرم ــان ال ـش ـعــب حـقــوقــه
املشروعة .فما حدث عشية الثالث من
تشرين الثاني كان الفصل األخير من
خطة التتويج الـتــي بــدأ املـلــك سلمان
حبكها في حياة عبدالله ،وتــم تنفيذ
بنودها لحظة إعالن موته باستبعاد
الـنـصــف األول م ــن فــريـقــه امل ــؤل ــف من
مستشاره الـخــاص خالد التويجري،
وأبنائه :أمير مكة مشعل بن عبدالله،

وأمـ ـي ــر ال ــري ــاض ت ــرك ــي ب ــن ع ـبــدال ـلــه،
وتنصيب ابنه وزيرًا للدفاع .فهو بذلك
ي ـكــون قــد وض ــع قــدمـيــه عـلــى الـطــريــق
املوصلة إلى العرش ،ثم توالت األوامر
امللكية املمهدة لوصول آمن إلى امللك.
فـ ــي  29نـ ـيـ ـس ــان  ،2015أطـ ـي ــح ول ــي
الـعـهــد األم ـيــر م ـقــرن بــن عـبــد الـعــزيــز،
واس ـت ـبــدل بــاألم ـيــر مـحـمــد ب ــن نــايــف،
وزير الداخلية ،وأعفي وزير الخارجية
س ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـيـ ـص ــل ،ب ـ ــدواع ـ ــي املـ ــرض
واسـ ـتـ ـب ــدل بــال ـس ـف ـيــر الـ ـسـ ـع ــودي فــي
واشنطن سابقًا ع ــادل الجبير .وهنا
نشهد أول عملية تغيير بنيوية في
اململكة بإلغاء  12مجلسًا وهيئة؛ من
بينها «مجلس األمــن الــوطـنــي» الــذي
تـ ّـم تأسيسه فــي عهد عبدالله وتولى
رئ ــاسـ ـت ــه األم ـ ـيـ ــر بـ ـن ــدر بـ ــن س ـل ـط ــان،
واألخـ ـي ــر ف ـقــد مـنــاصـبــه جـمـيـعــا ،إلــى
ج ــان ــب ه ـي ـئ ــات أخـ ـ ـ ــرى ،وب ـت ـن ــا أمـ ــام
ن ـظ ــام امل ـج ـل ـســن« :م ـج ـلــس ال ـش ــؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة» ب ــرئ ــاس ــة ابــن
نايف ،و«مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية» برئاسة ابــن سلمان ،الذي
أصبح ولي ولي العهد ووزير الدفاع،
ورئيس مجلس «أرامكو».
اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزال الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة فــي
مجلسني ،وبقدر ما تسبب في إربــاك
ّ
األداء ال ـح ـكــومــي ،فــإنـهـمــا عــطــا دور
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ــي ب ـم ـنــاق ـشــة
املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي ب ــات ــت فـ ــي عـ ـه ــدة كــل
منهما .ومــن الناحية العملية ،وهب
النفوذ املتعاظم البن سلمان من خالل
امل ــراك ـم ــة املـنـهـجـيــة ل ـصــاح ـيــات غير
مسبوقة مشفوعًا بخاصية الـقــرابــة،
أي بكونه ابــن املـلــك ،قــدرة استثنائية
على اإلمساك بزمام املبادرة في إجراء
التغييرات التي يشاء في خطط الدولة،
وبــرامـجـهــا االقـتـصــاديــة والعسكرية،
وحتى سياستها الخارجية.
ل ــم ي ـكــن م ـحــض نـ ــزوع نــوسـتــالـجــوي
نحو استحضار سيرة امللك املؤسس،
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،ح ـ ــن ي ـ ـ ـ ــراد م ـط ــاب ـق ــة
خصائص شخصية الـجــد والحفيد،
ب ــرغ ــم الـ ـ ـف ـ ــارق ال ـف ـل ـك ــي ب ـي ـن ـه ـمــا فــي
الـ ــدهـ ــاء ،وال ـخ ـص ــائ ــص ال ـكــاريــزم ـيــة،
ّ
والحنكة كخصائص يتمتع بها الجد
ويفتقر الحفيد إلى الحد األدنى منها،
ول ـكــن املـطــابـقــة تـقـتـصــر عـلــى الـنــزعــة
الفردانية في إدارة شؤون الحكم.
وإذا كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـنـ ــزعـ ــة م ـف ـهــومــة
أو بـ ــاألحـ ــرى ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـف ـس ـيــر عـلــى
نـحــو يجعلها م ـب ـ ّـررة ،عـلــى األق ــل في
مــرح ـلــة ال ـتــأس ـيــس ،ف ــي وق ــت يسعى
ف ـيــه امل ــؤس ــس إل ــى اس ـت ـيــاد عصبية
مـســؤولــة عــن وح ــدة السلطة املركزية
وت ـمــاس ـك ـهــا ،إذ ل ــم ي ـكــن ع ـبــد الـعــزيــز
يـعـتـنــق فـلـسـفــة سـيــاسـيــة ت ـقــوم على
م ـ ـبـ ــدأ الـ ـعـ ـق ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ول ـي ــس
بــالــرجــل ال ــذي يــؤمــن بـمـبــدأ الـتــوافــق
ب ــن امل ـك ـ ّـون ــات ال ـس ـكــان ـيــة ،ف ـقــد تـ ّ
ـربــى
على نمط قبلي فــي السلطة مندغمًا
باألرض فحسب ،ولذلك كان ينظر الى
الــدولــة باعتبارها النطاق الجغرافي
ال ـ ــذي ف ـت ـح ــه ع ـ ـنـ ــوة ،ولـ ـي ــس اإلق ـل ـي ــم
الــذي يتحقق فيه التوافق بني الفئات
ّ
املتنوعة.
السكانية
ف ــي ال ــوه ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ي ـم ـكــن امل ـجــادلــة

إننا أمام أكبر عملية نصب في تاريخ هذا البلد باسم الحرب على الفساد (أ ف ب)

بين ابن سلمان والملك المؤسس
أغ ـلــب ال ـظــن أن مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ال ت ـبــدو ل ــه الـسـيــاســة
موضوع اشتغال علمي ،بقدر ما هي أداة فعل على األرض،
وإن لم يصدر عن ّ
تصور كوني بهذا القدر من التعقيد ،رغم
أن عبد العزيز كان يتقن حبائل مكيافيلي ،وقد عرض عليه
كتاب «األمير» لقراءته ،فقال نحن نطبق ذلك على األرض.
وكــرونــولــوجـيــة تــرقــي اب ــن سـلـمــان الـسـيــاســي تجعل منه
شخصية مثيرة لالهتمام ،ولكن ذلك كله مرتبط بالروافع
التي تضافرت في لحظة تاريخية ّ
وسهلت عملية إنضاج
شــروط انتقال السلطة وراثيًا من الجيل األول إلى الثاني.
على نحو السرعة ،فإن تلك الروافع هي:
ـ وجــود سلمان كآخر ملك بال شريك من أعضاء الجيل
األول جعله صانع القرار الوحيد في الدولة ،مسنودًا بنظام
أســاســي للحكم (صــدر فــي آذار ّ )1992
يخوله إج ــراء ما
يشاء من تغييرات من دون حسيب أو رقيب.
ـ ْ
وهن املنافسني :الضعف الشديد الذي يعانيه إخوة سلمان
يجعله في وضع مريح ،فاألمير أحمد ،شقيق سلمان وهما
آخر من تبقى من السديريني السبعة ،يفتقر إلى الشجاعة،
واملبادرة ،وحسن التدبير .أما األمير مقرن بن عبد العزيز،
فقد أعفي من منصبه وليًا للعهد ،إذ استسلم لعقدة «النسب
لناحية األم» ،فلم يصدر عنه ما يشي برفض ،رغم أن األمر
امللكي الـصــادر فــي عهد امللك عبدالله والـقــاضــي بتعيينه

بــأن ما يفعله محمد بن سلمان ينزع
إلــى إع ــادة تشكيل الخريطة الجينية
للدولة السعودية ،وعليه ،فهو يرسي
تاريخًا جديدًا لدولة جديدة مؤسسة
على قطيعة مع املــاضــي ،وعملية بتر
لجذورها التاريخية واأليديولوجية.
وبـكـلـمــات أخ ــرى :هــي عملية تخريب
واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ـش ـب ـك ــات عــائ ـقـيــة
راسخة ومؤسسة على تبادل منافع،
ووالءات ،وتـ ــرات ـ ـب ـ ـيـ ــات م ــوغـ ـل ــة فــي
املكان والزمان واإلنـســان .فهي مملكة
تــؤســس لــديـكـتــاتــوريــة فــردان ـيــة على
ال ـن ـســق ال ـق ــدي ــم ،ويـ ـع ــاد ف ـي ـهــا إن ـتــاج
ح ـكــومــات عـصــر االنـ ـت ــداب ،منسوجًا

ّ
تضمن فقرة أشبه بـ«برنامج
في منصب ولي ولي العهد،
ً
ً
حماية» ملنع سلمان من التصرف قوال أو عمال في األمر.
مع ذلــك ،تجاوز سلمان األمــر امللكي ،وأعفى مقرنّ ،
وعي
ابن نايف وليًا للعهد وابنه محمد وليًا لولي العهد .أما بقية
إخوته ،مثل مشعل وطالل وعبد الرحمن وبندر وغيرهم،
فكانوا «أحــاس بيوتهم» ،فلم ّ
يغيروا ما عليه سلمان من
قول أو فعل .في النتائجَ ،
أشع َر هذا الوهن الشديد في بقية
أعضاء الجيل األول امللك سلمان باالطمئنان الــى ما كان
ّ
يدبره في الخفاء مع ابنه وفريقه السياسي.
ـ إدارة أميركية جديدة مدفوعة إلى حد الجنون بالصفقات
الكبرى مع شيوخ النفط ،مقابل مستلزمات الحماية .في
القصص املروية عن طبيعة الصفقات التي جرى التداول
بشأنها ،سواء في زيارة محمد بن سلمان لواشنطن ولقاء
ترامب في  17آذار  ،2017أو إبــان زيــارة األخير للرياض
يــومــي  20و 21أي ــار  ،2017ثمة أثـمــان فلكية دفعها ابن
سـلـمــان لتوفير الـغـطــاء األمـيــركــي كــي يـصــل إل ــى الـعــرش
بــأمــان .فــي حقيقة األم ــر ،إن قــوانــن الــوراثــة التقليدية في
العائلة املالكة لم تكن قــادرة وحدها على تأمني الوصول
السلس إلــى الـعــرش ،في غياب املظلة األميركية التي بدت
على قدر كبير من األهمية وكثافة الحضور في «مجزرة
األمراء».

على ديكتاتورية تستند الــى حماية
مباشرة من قوة أجنبية .وفي أحسن
ّ
األحـ ـ ــوال ،نـحــن أم ــام نـسـخــة متخلفة
مــن دي ـك ـتــاتــوريــات أم ـيــركــا الالتينية
أو ح ـتــى الـ ـق ــارة األفــري ـق ـيــة ،ف ــي وقــت
يـسـتـقـبــل ف ـيــه ن ـ ــادي الــدي ـمــوقــراط ـيــة
امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،رغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـعـ ـج ــز
الــديـمــوقــراطــي فــي الـسـنــوات األخـيــرة
نتيجة صعود التيارات الشعبوية في
البيئات الحاضنة للديموقراطية.
وعـ ـ ّ
ـامـ ــة ،ال ي ـم ـكــن عـ ــزل م ــا حـ ــدث فــي
ّ
الـثــالــث مــن تـشــريــن الـثــانــي عــن خطة
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وت ــالـ ـي ــا «رؤي ـ ــة
السعودية  »2030وإن تــواطــأ اإلعــام

ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ت ـصــويــرهــا بـكــونـهــا
«ص ـن ــاع ــة وطـ ـنـ ـي ــة» .ف ـم ــن ال ـح ـصــافــة
بـمـكــان الـنـظــر إل ــى م ــا وراء مــا يـ ّ
ـدبــر،
واملـ ـص ـ ّـب ــات ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـن ـهــر األم ـ ــوال
ال ـ ــذي ي ـتــدفــق م ــن م ـي ــاه ال ـخ ـل ـيــج إلــى
األطلسي .فاألموال التي تحصد اليوم
فــي ال ــداخ ــل س ــوف تـجــد طــريـقـهــا إلــى
ال ـســوق الــرأس ـمــال ـيــة ،األمـيــركـيــة على
وجه الخصوص.
إن اض ـطــرام نــار القلق حــول املصير
ال ـس ـيــاســي ،يــدفــع اب ــن سـل ـمــان نحو
زيـ ــادة وت ـيــرة الـتــدابـيــر ال ـهــادفــة إلــى
تأمني مركز السلطة والحفاظ عليها
ب ـع ــدم ــا ن ـج ــح ف ــي ض ـم ــان ال ــوص ــول

