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العالم

قضية
على الرغم من محاوالت آل سعود اإليحاء بأن التغييرات الوزارية التي شهدتها السعودية األسبوع
الماضي هي لصالح المواطن السعودي والمصلحة العامة ،إال أن الواقع ال يشي بذلك أبدًا .بل على
العكس ،فإن التغيير الحاصل ال يعدو كونه «عملية تجميلية» لجسم «مترهل» .كما هو معروف،
فإن أي شخص يعين لوظيفة عليا في السعودية يكون قد قدم فرض الطاعة آلل سعود سلفًا،
وأي محاولة منه للتمايز عن موقف العائلة الحاكمة ستضعه ًخارج الجنة الوزارية فورًا .وفي الوقت
والقبائل،
عينه ،فإن الحكومة الجديدة بتشكيلتها الحالية ،أقل تمثيال على مستوى المناطقّ ،
والطوائف ،وقد تؤسس ألزمة في المستقبل ،ألن المعايير المعتمدة في تعيين الوزراء تقلصت
إلى مجرد الوالء للعائلة المالكة دون رعاية للحسابات األخرى

حكومة «الوالء والبراء»
في السعودية
فؤاد ابراهيم
لن يتردد أي كاتب سعودي ّ
مقرب من
السلطة في إضفاء أهمية «استثنائية»
ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزاري األخـ ـي ــر فــي
السعودية .الطريف أن ما ّ
صوره موقع
قناة «العربية» على أنه سبق صحافي
حــن ب ــادر كــاتــب س ـعــودي إل ــى تقديم
تحليل بعد مــرور  24ساعة فقط على
اإلع ــان عــن التعديل الـ ــوزاري ،يفشي
«اح ـت ـفــال ـيــة» مـفـتـعـلــة ،ف ــال ـق ــراءة الـتــي
تـ ـق ـ ّـدم ب ـه ــا ال ـك ــات ــب خ ـل ـصــت إلـ ــى (أن
الـتـغـيـيــر ال ـ ـ ــوزاري ال ـس ـع ــودي الـكـبـيــر
مـبـشــر بــالـخـيــر ،وواعـ ــد ب ــاألم ــل) على
حد قوله .السؤال :هل يمكن أن تخلص
ق ــراءة أي إعــامــي سـعــودي مـقـ ّـرب من
السلطة إلى غير ذلك؟!
على أي حال ،فإن البشارة التي ساقها
الـكــاتــب ال ـس ـعــودي ،م ـشــاري الــذايــدي،
لم تنل حظها من اهتمام الــرأي العام
امل ـح ـلــي .فــالـتـعــديــل ال ـ ــوزاري لــم يلفت
انـتـبــاه مــواطـنــي الـسـعــوديــة ،وبالرغم
مــن تخصيص «هــاشـتــاغ» على موقع
«تويتر» للتعليق على األوامر امللكية،
ف ــإنـ ـه ــا لـ ــم ت ـح ـص ــد ن ـس ـب ــة الفـ ـت ــة مــن
ّ
املغردين .عزوف الناس عن التفاعل مع
التعديل ال ــوزاري يعكس عــدم ثقة في

الحكومة ،فالناس يبحثون عن برامج
تأتي بحلول ملشكالت الفقر والبطالة
وأزم ــات السكن والصحة والخدمات
العامة ،وليس تغيير الوجوه.
فــي الـشـكــل ،يـجــري التغيير ال ــوزاري
فــي السعودية كــل أربــع سـنــوات ،منذ
أن تـ ـق ـ ّـرر ال ـع ـم ــل ب ــاألن ـظ ـم ــة ال ـثــاثــة
التي أعلنها امللك فهد في آذار ،1992
ومــع ذلــك فــإن «التمديد» لـلــوزراء كان
ه ــو ال ـســائــد ،بـبـســاطــة ألن الـحـكــومــة
السعودية (وفي ضوء نزعة املحافظة
لدى الطبقة الحاكمة) تميل إلى إبقاء
األشياء كما هي دون تغيير .في واقع
األم ــر ،هــي ال تــريــد أن يـتـعـ ّـود الـنــاس
على التغيير ،فيتطلعوا إلــى مــا هو
أفـضــل مـمــا فــي أيــديـهــم أو مــا يـقـ ّـدمــه
لهم والة األمر!
وقــد جــرت العادة في السعودية على
أن يـبـقــى ال ـ ـ ــوزراء ف ــي مـنــاصـبـهــم ما
ب ـقــوا عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،وح ــن تــروج
شائعات عن تغييرات وزارية «كبيرة»
و«وشـيـكــة» فإنها فــي الغالب ال تقع،
مــع أن سـقــف تــوقـعــات ال ـنــاس مرتفع
إل ــى ال ـق ــدر الـ ــذي يـجـعــل م ــن التغيير
حدثًا استثنائيًا.
وب ـح ـس ــب الـ ـتـ ـج ــارب الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ف ــإن
التغيير الوزاري يكون غالبًا محدودًا،

ويـشـمــل وزيـ ـرًا أو اثـنــن مــن الـ ــوزارات
ال ـخــدمــات ـيــة ،أم ــا الـ ـ ــوزارات الـسـيــاديــة
(الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع وأض ـي ــف إليهما
ال ـح ــرس الــوط ـنــي بـعــد تـحــويـلـهــا إلــى
وزارة فـ ــي ال ـت ـع ــدي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري سـنــة
 )2012فـهــي حـكــر عـلــى األم ـ ــراء ضمن
م ـح ــاص ـص ــة دقـ ـيـ ـق ــة بـ ــن ال ـج ـن ــاح ــن
الرئيسني (السديري وجناح امللك عبد
الله) ،إضافة إلى وزارة الخارجية التي
بقيت في بيت آل فيصل منذ تأسيسها،
إذ ورث وزير الخارجية الحالي سعود
الفيصل ال ــوزارة مــن أبيه امللك فيصل

ال ينظر إلى التغييرات الوزارية
على أنها إصالح سياسي
بعد مقتله سنة  .1975وعليه ،فــإن أي
تغيير في الوزارات السيادية ّ
يتم عادة
ب ـم ــوت ال ــوزي ــر ،واالس ـت ـث ـن ــاء الــوحـيــد
ح ـصــل ب ــإع ـف ــاء امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه أخ ـيــه
األمير أحمد بن عبد العزيز (املحسوب
عـلــى ال ـج ـنــاح ال ـســديــري) مــن منصبه
ك ــوزي ــر لـلــداخـلـيــة ف ــي تـشــريــن الـثــانــي
 2012وتعيني محمد بن نايف مكانه،
في قرار وصف حينذاك بأنه «ملتبس».

التعديل ال ــوزاري الجديد ّ
يعد األكبر،
إذ ش ـمــل ت ـســع وزارات غ ـيــر سـيــاديــة
(التجارة ،الصحة ،الشؤون اإلسالمية،
اإلعالم ،التعليم العالي ،النقل ،الزراعة،
ّ
وتقنية املعلومات) .وكان
االتـصــاالت
آخر تعديل وزاري قد جرى في كانون
األول  2011وشـمــل وزارات (الـتـجــارة،
الصناعة ،الـخــدمــة املــدنـيــة ،االقتصاد
والتخطيط والـحــج) ،فيما تـ ّـم تحويل
ال ـحــرس الــوطـنــي إل ــى وزارة ،وتعيني
نـجــل امل ـلــك مـتـعــب بــن عـبــد ال ـلــه وزي ـرًا
عليها.
أول م ــا ي ـل ـفــت ف ــي ال ـت ـعــديــل الـ ـ ــوزاري
إعفاء ثالثة وزراء من مناصبهم «بناء
عـلــى طلبهم» فيما يشبه إحــالــة على
ال ـت ـق ــاع ــد ،وع ـل ـي ــه بـ ــات هـ ـ ــؤالء خ ــارج
مـعــادلــة السلطة وهــم وزراء :الـشــؤون
اإلس ــام ـي ــة ،الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي والـنـقــل.
وإلع ـ ـفـ ــاء وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
خصوصية مثيرة ،فالوزير املقال هو
ال ـش ـيــخ صــالــح ب ــن مـحـمــد آل الـشـيــخ،
مـ ــن س ــال ــة الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن عـبــد
ال ـ ــوه ـ ــاب ،م ــؤس ــس امل ــذه ــب الــرس ـمــي
لـ ـل ــدول ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .وي ـن ـظ ــر ال ـت ـيــار
ال ــديـ ـن ــي الـ ــوهـ ــابـ ــي فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة إل ــى
مـثــل ه ــذا اإلجـ ــراء عـلــى أن ــه «تحجيم»
آلل ال ـش ـيــخ ،بــالــرغــم مــن أن آل سـعــود

أزاحــوا في مــرات سابقة آل الشيخ عن
م ــواق ــع كـ ــان االع ـت ـق ــاد ال ـس ــائ ــد بــأنـهــا
ح ـكــر عـلـيـهــم ،م ـثــل :الـتـعـلـيــم ،منصب
املفتي العام ،وزارة الشؤون اإلسالمية
وال ـعــدل .ويــأتــي إعـفــاء آل الشيخ على
خلفية ان ـت ـقــادات ّ
وج ـهــت إلـيــه بسبب
عدم حزمه مع أئمة الجوامع وخطباء
الجمعة والدعاة في مواجهة «داعش».
وك ــان املـلــك عبد الـلــه قــد ّ
وب ــخ املشايخ
في لقاء معهم في نهاية تموز املاضي
ً
بأن فيهم «كسال وصمتًا».
نشير إلــى أن رئــاســة مجلس الشورى
يتوالها عبد الله بن محمد آل الشيخ،
وزي ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق ،وأص ـب ــح أيـضــا
ع ـض ـوًا ف ــي هـيـئــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء ،إلــى
ج ــان ــب امل ـف ـت ــي ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـم ـل ـكــة عـبــد
العزيز آل الشيخ.
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ـ ــر ،إن ص ــدم ــة ال ـت ـيــار
الديني الصحوي على وجه الخصوص
تـعــود إلــى تعيني مــديــر جامعة اإلمــام
محمد بن سعود في الرياض ،سليمان
أبــا الخيل ّ ،وزي ـرًا للشؤون اإلسالمية،
وه ــو مـصــنــف عـلــى «ال ـجــامـ ّـيــة» نسبة
إلى الشيخ محمد بن أمان الجامي ،من
أصول أفريقية ،وبرز إبان أزمة الخليج
الثانية وكــان مناصرًا ملــواقــف النظام
السعودي ويدعو إلى لزوم طاعة ولي

تركيا

ّ
ٌ
أردوغان يتخطى الدستور :رئيس للجمهورية وللوزراء في آن واحد!
إسطنبول ـ حسني محلي
ف ـي ـمــا ي ـط ـمــح ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجــب
طيب أردوغــان ،إلى تعديل النظام في
تركيا إلى رئاسي لتعزيز صالحياته،
بــدأ ي ـمــارس تـلــك الـصــاحـيــات عمليًا،
متخطيًا الدستور التركي ،إلى جانب
ّ
التعسفية
استمراره باتخاذ الـقــرارات
التي وصلت إلى قطاع اإلعــام بعدما
مـ ـ ّـرت ع ـلــى أج ـه ــزة ال ــدول ــة ك ــاف ــة ،عبر
اعـتـقــال املــوظـفــن بتهمة االنـتـمــاء إلى
جماعة فتح الله غولن.
وأخ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـرًا ،أمـ ـ ـ ــر أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـت ـش ـك ـيــل
«مـ ـجـ ـل ــس اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري» ت ــاب ــع لـ ــه فــي
القصر الجمهوري ،يضم  ١٣شخصًا،
«لإلشراف على سير األمور في البالد».
وقال كبير مستشاري الرئيس ،بينالي
ي ـ ـلـ ــدرم ،إن هـ ــذا امل ـج ـل ــس «س ـي ـســاعــد
رئيس الجمهورية خــال أدائ ــه لعمله
خ ــال املــرح ـلــة املـقـبـلــة» ،حـيــث سيبدأ
أردوغـ ــان بـتــرؤس اجـتـمــاعــات مجلس

ّ
وتعرض قرار أردوغان
الــوزراء أيضًا.
وتصريحات يلدرم ،لهجوم عنيف من
أحزاب املعارضة التي رأت أن أردوغان
«يسعى إلى تغيير النظام من برملاني
إل ــى رئــاســي عـمـلـيــا ،مــن دون مــراعــاة
مواد الدستور الحالي ،بحيث يصبح
ه ــو الــرئ ـيــس ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء مـعــا».
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي حـ ــزب «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» الـحــاكــم ،إن أردوغـ ــان ،من
خــال تصرفاته الحالية ،يسعى إلى
الستفتاء شعبي،
تهيئة الــرأي العام
ٍ
سيقترحه بعد االنتخابات البرملانية
في حزيران املقبل ،في حال فوز حزبه.
حـيـنـهــا ،يـصـبــح رئـيـســا للجمهورية
بـ ـك ــام ــل ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والتنفيذية ،وذل ــك لضمان استمرار
حكم حــزبــه منذ نهاية  ،٢٠٠٢بعدما
اثبتت استطالعات عدة للرأي ،تراجع
ش ـع ـب ـيــة ال ـ ـحـ ــزب ،خ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا
ّ
ت ــول ــى أحـ ـم ــد داوود أوغـ ـل ــو زع ــام ــة
ال ـح ــزب ورئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء ،لـكــونــه «ال

يملك الكاريزما التي يملكها أردوغان
وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــرت خ ـ ـ ـ ــال شـ ـغـ ـل ــه ل ـل ـم ـن ـص ـب ــن
املذكورين» .وتتوقع مصادر «العدالة
والتنمية» مشاركة أردوغ ــان بصور ٍة
مباشرة في الحملة االنتخابية للحزب
خ ــال املــرحـلــة املـقـبـلــة ،عـلــى الــرغــم من
تناقض ذلك مع الدستور الذي يفرض
ً
على الرئيس أن يكون مستقال ،ويمنعه

أمر أردوغان بتشكيل
«مجلس استشاري» تابع له في
القصر الجمهوري
من االنحياز إلى أي حزب سياسي.
ويـعـيــش اإلعـ ــام ال ـتــركــي ه ــذه األي ــام،
ً
ف ـتــرة خـطـيــرة ،بـعــدمــا أفـ ــادت مـصــادر
ع ــدة ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن لـيــل أول
بمعلومات عــن خطة أمنية
مــن أمــس،
ٍ
وض ـع ـت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة العـ ـتـ ـق ــال مـ ــا ال

ّ
يقل عــن  ١٥٠مــن اإلعــامـيــن العاملني
ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـتــابـعــة لـلــداعـيــة
اإلسالمي فتح الله غولن ،العدو اللدود
ألردوغان .وقد تجمع املئات من هؤالء،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،أمـ ـ ــام ال ـق ـص ــر ال ـعــدلــي
فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،وت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــوا ب ـط ـل ـبــات
ت ــوض ـي ــح ح ـ ــول وض ـع ـه ــم وع ـ ــن م ــدى
ص ـحــة االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـت ــي أك ــده ــا نــائــب
رئيس ال ــوزراء بولنت أريـنــج بطريقة
غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة .وت ـت ـح ــدث م ـع ـلــومــات
عــن «خـطــة حكومية للقضاء على كل
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـتــاب ـعــة ل ـغــولــن قبل
االنتخابات البرملانية املقبلة» ،وذلــك
ب ــواس ـط ــة ق ـ ـ ــرارات «م ـن ــع الـ ـب ــث» الـتــي
سـيـصــدرهــا املـج ـلــس األع ـل ــى لــإعــام
املسيطر عليه من قبل الحكومة ،ومن
خالل الرقابة املالية املشددة على تلك
املــؤسـســات ،فــي سـيــاق البحث عــن أي
ّ
مبرر إلغالقها.
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر أخ ـ ــرى إن الـحـكــومــة
سـتـسـتـغــل ه ــذه الـحـمـلــة ض ــد جـمــاعــة

فـ ـت ــح الـ ـ ـل ـ ــه غـ ـ ــولـ ـ ــن ،وسـ ـتـ ـسـ ـع ــى إل ــى
ً
توسيعها حـتــى تـشـمــل ع ــددًا مـمــاثــا
مـ ـ ــن اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــن امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
املـ ـع ــارض ــة ب ــأ ًش ـكــال ـه ــا ك ــاف ــة ،لـي ـكــون
ال ـ ـشـ ــارع م ـه ـي ــأ ل ـس ـي ــاس ــات أردوغ ـ ـ ــان
وم ـشــاري ـعــه املـسـتـقـبـلـيــة ال ــرام ـي ــة إلــى
تـ ـح ــوي ــل ت ــركـ ـي ــا إل ـ ــى «دولـ ـ ـ ـ ــة دي ـن ـيــة
اس ـت ـب ــدادي ــة» ،ع ـلــى ح ــد ق ــول ق ـي ــادات
املـعــارضــة ،وفــي مقدمتها زعـيــم حزب
«الشعب الجمهوري» ،كمال كليتشدار
أوغلو ،وزعيم الحركة القومية ،دولت
ب ـه ـش ـلــي .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،تـسـتـعــد
ال ـح ـكــومــة إلقـ ـ ــرار ت ـشــري ـعــات جــديــدة
وصـ ــارمـ ــة ض ـم ــن «ح ــزم ــة إص ــاح ــات
األمــن الداخلي» ،بذريعة الحفاظ على
النظام العام ،وسيتسنى لها من خالل
هــذه التشريعات مالحقة واعتقال كل
مــن يهاجم أردوغـ ــان .وأول غيث هذه
«اإلصــاحــات» ،اعتقال عضو البرملان
السابق عن حــزب «العدالة والتنمية»
الـحــاكــم ف ــوزي إي ــش ب ــاش ــاران ،بسبب

