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الجينية للسعودية

إلـيـهــا .ول ــذل ــك ،فـهــو فــي حــالــة تأهب
دائـ ـ ــم لـ ـ ــدرء األخ ـ ـطـ ــار ال ـك ــام ـن ــة عـلــى
ً
مستقبله السياسي ،وإن تطلب عمال
ً
جراحيًا جزئيًا أو شامال.
دون ريـ ـ ـ ــب ،هـ ــو يـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي ال ـش ـكــل
ال ـ ـهـ ــويـ ــاتـ ــي ل ـ ـلـ ــدولـ ــة بـ ـم ــا ال ي ـ ّـم ــس
ً
جوهرها ،ولذلك يريد انتقاال تقنيًا
ف ــي آلـ ـي ــات ع ـم ــل الـ ــدولـ ــة ب ـم ــا ي ـعــزز
سـلـطـتــه ،ول ـكــن ال يـعـنــي ذل ــك مطلقًا
تـطــويـرًا لـبـنــاهــا الـسـيــاسـيــة .عمليًا،
ه ــو ال ي ـح ـيــد ق ـيــد أن ـم ـلــة ع ــن سـيــرة
ال ـت ـحــديــث ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،ال ـت ــي ب ــدأت
فــي مطلع السبعينيات حــن عزلت
ال ـح ــداث ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن الـتـحــديــث
فــي بعده األدات ــي التقني .فهو يريد
ليبرالية منزوعة الدسم ،أي ليبرالية
اجتماعية فــي شكلها البدائي الــذي
ي ــزي ــد ف ــي ت ـشــويــه كــائ ـن ـيــة وكـيــانـيــة
امل ــرأة بالسماح لها بقيادة السيارة
ودخــول ـهــا امل ــاع ــب ،وكــذلــك للشباب
بـ ـفـ ـت ــح دور ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ،وت ـن ـظ ـي ــم
الحفالت الغنائية ،وبناء مدينة نيوم
كأحد تطبيقات الخيال العلمي في
مشاريع السياحة في البحر األحمر.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـشــي ت ــراك ــم الـسـلـطــات
وتـ ــرك ـ ـيـ ــزهـ ــا فـ ـ ــي يـ ـ ــد ابـ ـ ـ ــن س ـل ـم ــان
بـ ـن ــزع ــة احـ ـتـ ـك ــاري ــة ف ـ ــري ـ ــدة لـلـحـكــم
ال ـف ــردي املـطـلــق ( )Autocracyحيث
يــديــر ال ـبــاد بــا قـيــود قــانــونـيــة ،وال
دستور ،وال إرادة شعبية .فاملنظومة
املؤسساتية التي أطاحها والــده في
 29نيسان  2015يعاد تركيبها ،لكن
فــي سـيــاق تـفــويــض مـطـلــق ،وسلطة
قيصرية تفضي إلــى اخـتــزال الدولة
في شخص ابنه.
إن املعارك التي يخوضها ابن سلمان
منذ توليه العهد على صلة مباشرة
بـ ـم ــرحـ ـل ــة م ـ ــا بـ ـع ــد وال ـ ـ ـ ـ ــده ،ف ـح ـم ـلــة
ّ
مصممة
االعتقال الجماعي لــأمــراء
ملــرح ـلــة الحـ ـق ــة ،الـ ـه ــدف م ــن ورائ ـه ــا
حسم صراع مستقبلي على السلطة،
وقد أرادهــا أن تكون في حياة والده
لتحقيق أفضل النتائج ودرء العواقب
الــوخـيـمــة .بكلمات أخ ــرى :هــو يريد
الوصول إلى العرش بصورة هادئة
ودون أخ ـطــار وال ت ـحـ ّـديــات ،ويــريــد

ال ـق ـضــاء ع ـلــى خ ـصــومــه ومـنــافـسـيــه
تحت رعاية والده وحمايته.
مـ ــن أج ـ ــل ف ـه ــم أفـ ـض ــل ملـ ــا ح ـ ــدث فــي
ال ـث ــال ــث م ــن ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ال بــد
مــن معطيات تمهيدية :فــي البرقية
الـ ـ ـس ـ ـ ّ
ـري ـ ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ال ـ ــرق ـ ــم:
 ،07RIYADH296ب ـت ــاري ــخ  2أي ــار
 ،2006ب ـع ـن ــوان «ول ـ ــي ال ـع ـهــد يــدعــم
امللك في نزاعات العائلة» ،وتصنيف:
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ديـ ـفـ ـي ــد .هـ ــ.
ران ــدل ،ســرد شــامــل مللف الفساد في
العائلة املــالـكــة ،والـتــدابـيــر الصارمة
ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـ ــن أج ــل
م ـحــاربــة ال ـف ـســاد ،مـبـتــدئــا بتقليص
م ـخ ـص ـصــات األم ـ ـ ـ ــراء .م ــا ي ـل ـفــت فــي
التقرير أن مــن ع ــارض وت ـحـ ّـدى تلك
التدابير هما :نايف ،وزيــر الداخلية
ـاض س ــاب ـق ــا،
األسـ ـ ـب ـ ــق ،وأم ـ ـيـ ــر ال ـ ــري ـ ـ ّ
سلمان ،امللك الحالي .وتدخل األمير
سلطان ،ولــي العهد األسـبــقّ ،
ووبــخ
أخ ــوي ــه ،وأب ـل ــغ إخ ــوت ــه« :إن تـحــدي
امللك «خط أحمر» ال ينبغي تجاوزه».
وأضــاف« :إذا تحدينا عبدالله ،فإلى
أيـ ــن س ـت ـك ــون ال ـن ـه ــاي ــة» .وم ـن ــا هـنــا
يمكن االطالع على الوثيقة األصلية:
https://wikileaks.org/plusd/
a.html_07RIYADH296/cables
فــي تفاصيل الوثيقة ،تكمن حقائق
بالغة األهمية والخطورة ،فمن جهة،
تكشف عن تفشي الفساد في العائلة
املالكة وفي أجهزة الدولة السعودية
عمومًا .ومن جهة أخرى ،املعارضان
لسياسة املـلــك عـبــدالـلــه فــي مكافحة
ال ـف ـســاد ه ـمــا :نــايــف وس ـل ـمــان ،املـلــك
الـحــالــي ال ــذي يتزعم حملة مكافحة
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد .م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ،ل ـف ـتــت
الوثيقة إلــى ما ّ
نبه إليه سلطان من
مخاطر املجابهة الداخلية ،أي داخل
العائلة املالكة ،على مستقبل الحكم
السعودي.
فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء مـ ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــق ،إن ال ـح ـم ـل ــة
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة عـ ـل ــى ث ـ ـ ـ ـ ــروات األم ـ ـ ـ ــراء
والـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـتـ ـج ــار ل ـي ـســت بــري ـئــة،
وليست السلطة التنفيذية بالجهة
املـ ـس ــؤول ــة ع ــن م ــاح ـق ــة ال ـف ــاس ــدي ــن.

بـبـســاطــة :إن الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى من
املــوقــوفــن جـ ــاءت م ــن تـلــك الـسـلـطــة،
وف ـ ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة فـ ــإنـ ــه صـ ـ ـ ــراع ع ـلــى
السلطة وليس فيها.
عـلــى مـسـتــوى الـ ــدالالت ،ف ــإن الحملة
األخيرة على األمراء عابرة لألجنحة
واك ـت ـس ــاح ـي ــة ،ب ـمــا ي ـشــي بـتـقــويــض
إح ـ ــدى رك ـي ــزت ــي ال ــدول ــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة :آل سـ ـع ــود .وقـ ــد سـبــق
ذلك بحملة مماثلة ولكن في الوسط
الديني السلفي ،على خلفية الحرب
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة ضـ ـ ــد ج ـ ـمـ ــاعـ ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املـسـلـمــن» فــي الـخـلـيــج .وه ــذا يملي
ً
تشكيال لتحالفات جديدة من خارج
القوى التقليدية ،أي العائلة املالكة،
واملجتمع الديني.
في الدالالت أيضًا ،أن الحملة أسقطت
«تابوهات» سياسية وأيديولوجية.
نـتــذكــر فــي وق ــت ســابــق ،تـحــديـدًا في
منتصف ثمانينيات القرن املاضي،
أي ف ــي ع ـه ــد املـ ـل ــك فـ ـه ــد ،ص ـ ــدر أم ــر
ملكي يعاقب كل من ّ
يوجه نقدًا إلى
الشخصيات العمومية واملسؤولني
ف ــي امل ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة .وه ـنــاك
فتوى صادرة عن املفتي العام الشيخ
ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز آل ال ـش ـي ــخ ف ــي خـطـبــة
الـجـمـعــة ف ــي  27ك ــان ــون األول 2014
بـ ـع ــدم جـ ـ ــواز «الـ ـتـ ـح ـ ّـدث ع ــن ع ـيــوب
األمـ ـ ــراء وال ـع ـل ـمــاء» ألن «ال ـف ـســاد ما
بني الــوالة والعامة يفجع الناس في
أمر دنياهم ...الخ» .اليوم ،مع اعتقال
أمـ ــراء ك ـبــار بـتـهـمــة غـسـيــل أمـ ــوال أو
رشــى وغيرها يصبح لـ«هيئة كبار
ال ـع ـل ـم ــاء» ك ـ ــام آخـ ـ ــر ،وف ـ ــق بـيــانـهــا
ال ـص ــادر ف ــي  4تـشــريــن ال ـثــانــي ،وأن
«م ـحــاربــة الـفـســاد ال تـقــل أهـمـيــة عن
محاربة اإلرهاب».
هنا لسنا أمام مجرد إساءة استغالل
للسلطة ،بل نحن أمام عملية توصيم
ألم ـ ـ ـ ـ ــراء ك ـ ـبـ ــار أم ـ ـض ـ ــوا ع ـ ـق ـ ــودًا فــي
السلطة .وهذا يعني أننا أمام تجربة
فساد موغلة فــي الـقــدم ،وأم ــام طبقة
فــاســدة حكمت الــدولــة لـعـقــود .وهــذا
يعني أيضًا ،وقبل أي شــيء آخــر ،أن
املـلــك ال ــذي دخ ــل دورة الـسـلـطــة منذ
م ـط ـلــع ال ـس ـت ـي ـن ـيــات أي ح ــن تــولـيــه
إمارة الرياض ،ومرورًا بتوليه وزارة
ً
الــدفــاع ،ثــم واليــة العهد وص ــوال إلى
ت ــول ــي ال ـ ـعـ ــرش ل ـي ــس س ـ ــوى شــريــك
رئيسي في دوامة الفساد.
خالصة القول :إننا أمام أكبر عملية
ن ـصــب ف ــي ت ــاري ــخ هـ ــذا ال ـب ـلــد بــاســم
ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـف ـس ــاد ّ .واألخـ ـط ــر في
ال ـت ــداع ـي ــات ،الـ ــذي حـ ــذر م ـنــه األم ـيــر
س ـل ـطــان ،ه ــو وحـ ــدة الـعــائـلــة املــالـكــة
التي ّ
تعرضت لزلزال عنيف في حملة
االعتقاالت األخيرة ،واملنذرة بضياع
ملك آل سعود.
ل ـن ــاح ـي ــة ال ـح ـم ـل ــة املـ ـت ــواصـ ـل ــة ضــد
ّ
والتجار ،نحن أمام
األمــراء والــوزراء
هذه الحقائق:
ـ ـ ـ ال ف ــرص ــة ل ـل ـت ــراج ــع إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء،
فالحملة ماضية ،وال إفراج قريبًا عن
املعتقلني.
ـ ـ ال ع ــودة عــن ق ــرار وض ــع ال ـيــد على
األمـ ــوال واملـمـتـلـكــات ،ألن ال ـهــدف من
الحملة هــو تعزيز سلطة وتقويض
مصادر تهديدها.
ـ ـ ـ إن ال ـح ـم ـلــة ف ــي ت ــواص ـل ـه ــا س ــوف
تفضي إلى اختالل فادح في موازين
القوى الداخلية.
ـ ـ ـ إضـ ـع ــاف ال ـج ـم ـيــع وص ـن ــاع ــة ق ــوة
ج ــدي ــدة ش ـمــول ـيــة م ــرك ــزي ــة .ب ـع ـبــارة
أخرى :تركيز الفساد في شخص ابن
ّ
سلمان بعدما كــان مــوزعــا بــن عدد
كبير من األمراء.
ـ ـ ـ دعـ ـ ــم خـ ــارجـ ــي أمـ ـي ــرك ــي س ـيــاســي
وأمني مللء الفراغ الشاسع في الدولة.
ختامًا :كــان امللك عبد العزيز يصف
الــدولــة العثمانية فــي أواخ ــر أيامها
بـ«الدولة الراحلة» ،فيا تــرى لو كان
حيًا ماذا كان ليقول عن الدولة التي
يدير دفة حكمها الغلمان؟

الرياض ُتعيد قصف المطارات
ردًا على المناشدات الدولية!
تلق دعــوات األمــم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية لرفع
لم َ
الحصار الفوري عن المطارات والمرافئ اليمنية آذانًا صاغية لدى السعودية
مطاري صنعاء والحديدة المحاصرين
التي عاودت طائراتها قصف َ
في مشهد يعكس حجم العناد السعودي في العدوان على اليمنّ ،
شن طيران «التحالف» الذي
تقوده ،غارتني أمس على مطار صنعاء املغلق منذ أكثر من عام ،وغارة ثالثة على مطار الحديدة،
املحافظة الساحلية التي ال يــزال ميناؤها ،حيث يدخل منه نحو  80%من اإلم ــدادات الغذائية،
مغلقًا أيضًا.
تعرض له مطار العاصمة ّ
وقالت «الهيئة العامة للطيران املدني واألرصاد» إن القصف الذي ّ
«أدى
ّ
إلى تدمير كلي ملنظومة جهاز اإلرشاد املالحي ،وبالتالي إخراج التجهيزات املالحية عن الخدمة»،
ً
مشيرة إلى أن الهدف وراء استهداف املطار املغلق أصال أمام جميع الرحالت التجارية هو «إيقاف
رحالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية التي تنقل املساعدات واإلغاثة اإلنسانية» إلى البلد الذي
يواجه الكارثة اإلنسانية األسوأ في العالم.
ورأت «الهيئة» في االستهداف «انتهاكًا صريحًا للمواثيق واملعاهدات الدولية وتحديًا صارخًا
لألمم املتحدة واملجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو املادة ( )3مكرر التي تنص على عدم استهداف
امل ـطــارات املــدنـيــة» ،مطالبة بـ«التحقيق ال ـفــوري وات ـخــاذ مــوقــف حــاســم إزاء هــذه الـجــرائــم ضد
اإلنسانية ،وإيقاف العدوان والسماح باستئناف كافة الرحالت املدنية من مطار صنعاء الدولي
وإليه».
املشهد لم ّيكن مختلفًا في الحديدة ،حيث نقلت «وكــالــة األنـبــاء اليمنية الرسمية» (سبأ) عن
مصدر محلي أمس ،تأكيده «استهداف مطار الحديدة الدولي وتحليق طيران العدوان لساعات»
فوق املحافظة التي شهدت مجزرة راح ضحيتها عشرات الصيادين األسبوع املاضي.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السعودية ،لألسبوع الثاني على التوالي ،إغالق ميناء الحديدة،
«العمود الفقري للعمليات اإلنسانية» في البلد ّ
املهدد بـ«أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود
طويلة ،ضحاياها باملاليني» ،وفق األمم املتحدة.
في هذا السياق ،دعت املنظمة الدولية السعودية إلى «رفع الحصار عن اليمن دون أي شروط»،
في إشــارة إلى إعالن بعثة اململكة ،أول من أمس ،أن الحصار لن ُيرفع قبل «مراجعة آلية األمم
املتحدة للتحقق والتفتيش لضمان عــدم وصــول أسلحة للحوثيني ...ونصبح راض ــن» .وقال
منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن ،جيمي ماكغولدريك ،أمس ،إن «الوضع اإلنساني الداهم ال
يسمح بانتظار اتخاذ ترتيبات جديدة لتعزيز املراقبة والتثبت من الشحنات» ،مؤكدًا أن «الحصار
ّ
ً
يعقد الوضع الكارثي أصال في اليمن» ،حيث يعيش «سبعة ماليني شخص على حافة املجاعة».
يأتي هذا التصريح بعد ساعات من تجديد األمم املتحدة مطالبتها تحالف العدوان بـ«رفع كامل
للحصار» الــذي يـطــاول أهــم املنافذ البرية والبحرية اليمنية ،وأبــرزهــا الحديدة وصليف غرب
البالد ،وعقب تقليلها أهمية إعالن «التحالف» رفع الحظر عن بعض املوانئ واملطارات الخاضعة
لسيطرة القوات املوالية له وللرئيس اليمني املستقيل عبد ربه منصور هادي ،الذي ّ
توجه ،أمس،
إلى أملانيا للمشاركة في أعمال قمة «كوب  23للمناخ» التي تهدف إلى التحرك بصورة عاجلة
ضد االحتباس الحراري.
وارتفعت في األيام املاضية األصوات املنددة بالحصار السعودي ،من ضمنها  15منظمة إنسانية
انتقدت «عزل شعب كامل» وطالبت بـ«االستئناف الفوري للعمليات اإلنسانية ،وبإجابات واضحة
عن ّ
املدة املتوقعة لإلغالق وشروط إيصال املساعدات».
باإلضافة إلى الحصار ،يواصل طيران «تحالف العدوان» استهداف مختلف املحافظات ،مرتكبًا
املزيد من املجازر ،تضاف إلى تلك التي ارتكبتها غاراته منذ آذار  2015وذهب ضحيتها حتى
ً
اآلن قرابة  11,000يمني ،بينهم أكثر من  2130طفال.
وبعد عامني ونصف عام من العدوان ،اخترقت أخيرًا وحشية مجازره التعتيم اإلعالمي املفروض
بقرار سياسي ونفوذ سعودي على اليمن ،األمــر الــذي قد يكون الدافع الرئيسي وراء موافقة
مجلس النواب األميركي على مناقشة مشروع قــرار ينتقد الدعم ّ
املقدم إلى السعودية ويدين
االنتهاكات بحق املدنيني.
وبموافقة  366عضوًا مقابل رفض  ،30مرر الكونغرس ،أمس ،مشروع قرار رمزي غير ملزم
يطالب «جميع أطــراف الحرب باتخاذ كل اإلج ــراءات الضرورية ملنع سقوط الضحايا املدنيني
وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية والطبية ودخول الصحافيني إلى اليمن».
الجدير بالذكر أن القرار بصيغته النهائية يدعو واشنطن إلى «دعم التزام السعودية وضع قائمة
باألهداف العسكرية وتحسني قدرات االستهداف» ،في حني أنه في صيغته األصلية ،التي كتبت
عنها الصحف األميركية قبل أيــام ،كان يطالب بـ«وقف الدعم العسكري واالستخباراتي الذي
تقدمه الحكومة األميركية إلى السعودية وحلفائها في هذه الحرب ويعتبر املشاركة األميركية
فيها غير قانونية».
وإعــادة صياغة القرار غير مفاجئة ،وال سيما أن السعودية نجحت في السابق بالضغط على
األم ــم املتحدة ودول مجلس األم ــن إلع ــادة النظر ،أو حتى إلـغــاء ،أي ق ــرار يدينها ،مستخدمة
سياسية االبتزاز والترهيب والتهديد االقتصادي.
وانعكس «التأثير» السعودي في مشروع القرار أيضًا في االنتقادات التي وجهها إلى «إيــران
ونشاطاتها التي تنتهك القرار األممي في اليمن» ،ودعوته إلى «اتخاذ إجــراءات ضد الحكومة
اإليرانية بما في ذلك منعها من تزويد الحوثيني بالسالح وتسليط عقوبات جماعية وأحادية
عليها».
دمّر القصف منظومة جهاز اإلرشاد المالحي وأخرجها من الخدمة (أ ف ب)

