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يجري التغيير الوزاري في السعودية كل أربع
سنوات ،منذ أن ّ
تقرر العمل باألنظمة الثالثة التي
أعلنها الملك فهد في آذار ( 1992ارشيف)

األمر .وينظر التيار الصحوي إلى أبا
الخيل على أنــه خصم ل ــدود لــه ،كونه
امل ـســؤول عــن تـعــزيــز االت ـجــاه الجامي
في الجامعة ،فكان يدعو رموز السلطة
مثل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ
صالح الـفــوزان إلــى إلقاء نــدوات حول
طــاعــة ولــي األم ــر ،كما أبـعــد األســاتــذة
امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى ال ـت ـي ــار ال ـص ـحــوي

واستبدلهم بآخرين محسوبني على
االت ـجــاه الـجــامــي امل ـقـ ّـرب مــن السلطة.
وكان أبا الخيل قد أطلق مواقف حادة
ض ــد اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن ورج ــب طيب
أردوغ ــان في مؤتمر مكافحة اإلرهــاب
ال ـ ـ ـ ــذي رع ـ ـتـ ــه الـ ـج ــامـ ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة
بــاملــديـنــة امل ـن ــورة ف ــي نـيـســان املــاضــي
ووصـ ــف تــرك ـيــا بــأن ـهــا «دول ـ ــة فــاســدة
وفــاجــرة وتـحــارب عقيدة السعودية»،

ّ
ووجــه نقدًا الذعــا ملن أثنى على تركيا
أردوغ ـ ـ ـ ــان وق ـ ـ ــال« :ه ـ ــذه الـ ــدولـ ــة ال ـتــي
ي ـمـ ّـجــدهــا ،ألن ــه يـسـيــر ع ـلــى منهجها
اإلخ ــوان ــي ،ه ــذه ال ــدول ــة ه ــي م ــن أشــد
الـ ـ ـ ــدول عـ ـ ـ ــداوة ل ـع ـق ـي ــدة ه ـ ــذه الـ ـب ــاد،
ومنهجها وما تقوم عليه».
في تواصل مع قــراءة خلفيات اإلعفاء
والتعيني في التعديل الوزاري الجديد،
يأتي إعفاء وزير الثقافة واإلعالم عبد
العزيز خوجة على خلفية إغالق قناة
«وصال» املعروفة بكونها من «قنوات
الـ ـفـ ـتـ ـن ــة» ب ـح ـس ــب ت ــوصـ ـي ــف ال ـب ـي ــان
الرسمي السعودي .وبرغم ما قيل عن
سبب آخر لإلعفاء وأنه يتعلق بعقود
تجارية موضع تنافس بني «روتانا»
و«إم ب ــي س ـ ــي» ع ـل ــى شـ ـ ــراء ح ــق بــث
مباريات الــدور السعودي لكرة القدم،
فإن خوجة خرج من الحياة السياسية،
ومعه وزيــر الصحة السابق عبد الله
ال ــرب ـي ـع ــة ال ـ ـ ــذي ف ـش ــل فـ ــي وض ـ ــع حــد
لتفشي فــايــروس كــورونــا فــي اململكة،
رغ ــم اإلطـ ـ ــراءات الـســابـقــة ال ـتــي حصل
عليها في «فصل السياميني» ،وكانت
سببًا لتوزيره.
ال بــد مــن لفت االنـتـبــاه إلــى أن ق ــرارات
الـتـعـيــن واإلعـ ـف ــاء ال تـتــم بــال ـضــرورة
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ف ـشــل أو إنـ ـج ــاز ،ألن ذلــك
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـ ـك ـ ــون لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
صالحيات كاملة في مزاولة مهماتهم،
وال ـحــال أن ّال ــوزراء فــي السعودية هم
مـ ـج ـ ّـرد م ـن ــف ــذي ــن ل ـس ـي ــاس ــات رس ـمــت
مــن أعـلــى .ولـهــذا السبب ،ال ينظر إلى
التغييرات الــوزاريــة على أنها إصالح

سياسي ،ومــن يطالع سير ال ــوزراء ال
يجد ما هو غير تقليدي ،فأغلب هؤالء
أبناء «املؤسسة» ،فيأتي تعيينهم في
س ـيــاق «تــرق ـيــة» وظـيـفـيــة وإداريـ ـ ــة ،أو
أن ـهــم جـ ــاؤوا نتيجة املـحــاصـصــة بني
األجنحة الحاكمة.
تحميل ال ــوزراء مسؤولية اإلخفاقات
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ي ـ ـعـ ـ ّـد ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزًا لـ ـل ــواق ــع.
لتوضيح ذلك ،فإن وزارة اإلسكان ،على
سبيل املثال ،تعاني من مشكالت كبيرة
نتيجة سرقة األراضــي العامة من قبل
األم ــراء الــذيــن يـجــوب وكــاؤهــم أرجــاء
البالد بحثًا عن أراض شاغرة لوضع
اليد عليها وتسويرها ووضــع الئحة
مكتوب عليها عـبــارة (هــذه مــن أمــاك
سمو األمير فالن بن فالن) ،حتى بات
يطلق على السعودية (مملكة الشبوك)
لكثرة األســوار التي تحيط باألراضي
ّ
وتسجل بأسماء
في كل مناطق اململكة
أم ــراء كـبــار .وتـعــود ظــاهــرة «تشبيك»
األراضي إلى عهد امللك فهد الذي فتح
الباب أمــام األمــراء للتنافس التجاري

ً
التشكيلة الجديدة األقل تمثيال
مناطقيًا وقبائليًا وطوائفيًا

التشكيلة الوزارية ...مناطقيًا

فقدت الحجاز ّ
حصة وازنة من حجمها التمثيلي ،وبعد خسارتها وزارة اإلعالم بعدما فقدت وزارة البترول
 80في المئة من
سابقًا ،تكون الحجاز خارج معادلة المحاصصة ،فيما تسيطر منطقة نجد على ما يربو على ً
الجهاز البيروقراطي .وعليه ،أمكن مالحظة أن التشكيلة الوزارية الجديدة تعد األقل تمثيال على مستوى
المناطق ،والقبائل ،والطوائف ،وقد تؤسس ألزمــة في المستقبل ،ألن المعايير المعتمدة في تعيين
ّ
الوزراء تقلصت إلى مجرد الوالء للعائلة المالكة دون رعاية للحسابات األخرى ،المناطقية ،والقبلية ،والفكرية/
السياسية .غياب الشيعة في التشكيلة الوزارية ليس الثغرة الوحيدة الدائمة في التركيبة الوزارية ،فثمة تغييب
ّ
متعمد لمكونات أخرى دينية (سلفية وصوفية وإسماعيلية) ،وسياسية (ليبرالية وقومية) ،فيما يراد إعادة
ّ
شد أواصر السلطة المركزية ،ولكن عن طريق تقليص نسبة التمثيل ،ما يشير إلى أزمة خطيرة سوف تواجه
ّ
الدولة في أي تحديات جدية مقبلة.

ضمن مـجــاالت عمل الــدولــة والـتـعـ ّـدي
على املال العام واملمتلكات العامة .فما
دخ ــل وزي ــر اإلس ـك ــان بــاملـشـكـلــة؟ وهــل
يملك تفويضًا يـخـ ّـولــه نــزع أم ــاك من
أيدي كبار األمراء من العائلة املالكة؟
عـلــى أي حـ ــال ،ف ــإن الـتـغـيـيــر ال يعني
االنتقال إلى األفضل ،فاختيار الوزراء
ي ـتــم ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ق ــدر والئ ـه ــم لـلـعــائـلــة
امل ــال ـك ــة ول ـي ــس ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـك ـفــاءة
والخبرة .على سبيل املثال ،لم يعرف
عـ ــن أي مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـجـ ــدد مـنـجــز
سياسي أو موقف إصالحي ،أو حتى
ّ
متميز على املستوى الوطني ،بل
دور
ّ
إن بعضهم مر عبر قنوات «الداخلية»،
مــا يحسبهم عـلــى الـجـنــاح الـســديــري.
للتوضيح :وزيــر اإلعــام الجديد عبد
ّ
العزيز الخضيري تولى منصب وكيل
إمــارة منطقة مكة املكرمة قبل تعيينه
وزي ـرًا فــي التشكيلة الـجــديــدة ،أي أنه
ّ
يتحدر من وزارة الداخلية .لم تكن لدى
الخضيري اهتمامات إعالمية ،وحتى
يمأل الفراغ في سيرته اإلعالمية ذكرت

الـصـحــافــة الـسـعــوديــة الــرسـمـيــة أن له
م ـق ــاالت ف ــي صـحـيـفــة «االق ـت ـص ــادي ــة»
وهـ ــي ت ـن ـضــح ً
والء ل ـل ـعــائ ـلــة امل ــال ـك ــة.
على أي حــال ،فإن وزارة اإلعــام فقدت
ق ـي ـم ـت ـهــا ب ـف ـع ــل ال ـ ـثـ ــورة االت ـص ــال ـي ــة،
وتـجــاوزهــا الـنــاس بعدما عـثــروا على
قنوات تعبير خــارج الرقابة الرسمية
م ـ ـثـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـف ـ ـضـ ــائـ ــي وم ـ ــواق ـ ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .نـشـيــر إل ــى أن
اإلع ــام كــان ملحقًا ب ــوزارة الداخلية،
وكـ ــان األم ـي ــر ن ــاي ــف ،وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة
األسبق ،يتولى منصب رئيس املجلس
األعلى لإلعالم.
ي ـ ـقـ ــال عـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ت ــوف ـي ــق
ربيعة ،الــذي يحمل شهادة الدكتوراه
مـ ــن ج ــام ـع ــة «ب ـي ـت ـس ـب ــرغ» فـ ــي واليـ ــة
ب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ع ـل ــوم
الحاسب اآللي ،إنه رجل ناجح بسبب
انـخــراطــه فــي تطوير امل ــدن الصناعية
وربـ ـطـ ـه ــا ب ـش ـب ـك ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ذكـ ـي ــة،
ويحكى عــن تواضعه والـتــزامــه .ولكن
ّ
يكلفه ّ
تميزه كثيرًا في حال خروجه
قد
ع ــن ن ـطــاق «الـ ـ ــوالء والـ ـب ــراء» باملعنى
السياسي وليس الديني السلفي.
ب ـصــورة إجـمــالـيــة ،لـيــس فــي التعديل
الـ ــوزاري مــا يـشـ ّـد االن ـت ـبــاه ،ك ــأن يأتي
بــأشـخــاص مــن خ ــارج «ال ـص ـنــف» ،أي
مــن املحسوبني على املـعــارضــة أو من
م ـك ـ ّـون ــات أخ ـ ــرى .ي ـق ــال إن مـحـمــد بن
علي آل هيازع ،وزيــر الصحة الجديد،
ومدير جامعة «جازان» سابقًا وخريج
جــامـعــة والي ــة بــوسـطــن األمـيــركـيــة في
الكيمياء ،ه ّــو أول وزيــر لهذه املنطقة
الـ ـت ــي ت ـص ــن ــف ب ـك ــون ـه ــا مـ ــن ال ــدرج ــة
ال ـســاب ـعــة ،بـحـســب ف ـتــح خ ــط الـهــاتــف
الداخلي .تعيني آل هيازع في الصحة
ي ـض ـعــه أم ـ ــام ت ـح ـ ٍـد ك ـب ـيــر مل ــا تــواج ـهــه
الـ ـ ـ ــوزارة م ــن م ـش ـكــات ع ـلــى مـسـتــوى
مكافحة األمراض الوبائية.
وفي الخالصات ،فإن التغيير الوزاري
ك ــان روتـيـنـيــا (ح ـتــى ال ن ـقــول أق ــل من
إصالحية
ذلك) وال صلة له بأي عملية
ّ
م ـن ـت ـظــرة .الـتـشـكـيـلــة ال ـج ــدي ــدة تـمــثــل
ن ـمــوذجــا لـحـكــومــة ال ـ ــوالء آلل سـعــود
وال ـ ـبـ ــراء م ــن خ ـصــوم ـهــم ف ــي ال ــداخ ــل
وال ـخ ــارج ،فــاملــواصـفــات الـتــي ت ـ ّـم على
أســاس ـهــا اخ ـت ـيــار ال ـ ـ ــوزراء ب ــدت أش ـ ّـد
صــرامــة مــن ال ـســابــق ،إل ــى ال ـقــدر الــذي
ي ـص ـع ــب أن تـ ـج ــد م ـ ــا ي ـم ـك ــن وص ـف ــه
«مختلفًا» في ّ
توجهه ،ولو نسبيًا من
بني الوزراء الجدد.

فلسطين

«حماس» :يستخدمون عباس كما العمالء
تـغــريــداتــه عـبــر مــوقــع «تــوي ـتــر» ،اتهم
فيها أردوغان بالفساد والسرقة.
ـت يتوقع فيه كثيرون
كــل ذلــك فــي وق ـ ٍ
أن تتحرك الحكومة إعالميًا أو أمنيًا
خ ــال ه ــذا األس ـبــوع «إلل ـه ــاء» الشعب
التركي بقضايا ثانوية ،حيث تصادف
ذكـ ـ ــرى ق ـض ــاي ــا ال ـف ـس ــاد ال ـت ــي أث ـي ــرت
بحق أردوغ ــان وبحض وزراء الحزب
الحاكم ،في  ١٧كانون األول من العام
ّ
وتقدر مصادر مختلفة حجم
املاضي.
هــذا الفساد بما ال يقل عن  ٦٠إلــى ٧٠
مليار دوالر .تلك الفضيحة أدت إلى
انفجار الصراع بني أردوغــان وحليفه
الـســابــق فـتــح ال ـلــه غــولــن ال ــذي ّ
يحمل
الــرئـيــس الـتــركــي مــوظـفــن مــوالــن لــه،
مسؤولية كشف أسرار قضايا الفساد،
ّ
عـ ـب ــر ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـن ـ ّـص ــت .وقـ ـ ــد ش ـ ًـن
أردوغـ ـ ــان خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي حملة
واسعة على هــؤالء ،وجــرت تصفيتهم
مــن جـمـيــع أج ـهــزة ال ــدول ــة ،خصوصًا
األمن واالستخبارات والقضاء.

ن ـظ ـمــت ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» ،يـ ــوم أم ــس،
م ـس ـي ــرات م ـت ـفــرقــة وك ـب ـي ــرة ف ــي ذك ــرى
ً
انـطــاقـتـهــا فــي غ ــزة ،بــديــا مــن الحفل
امل ــرك ــزي ال ــذي ق ــررت إل ـغ ــاءه ،فــي وقــت
شهدت قــرى ومــدن الضفة املحتلة فيه
مواجهات متفرقة على أكثر من محور
ً
مع االحتالل ،فضال عن عملية فردية في
بيت لحم.
وانطلقت مسيرات «حماس» عقب صالة
الجمعة من عدة مساجد في محافظات
القطاع ،وشهدت كل واحــدة منها كلمة
ملتحدث باسم الحركة ،لكن أبرزها كانت
كلمة عضو املكتب السياسي ،محمود
الــزهــار ،ال ــذي قــال إن حركته و«كتائب
القسام» ستكرر تجربة غزة في الضفة
امل ـح ـت ـلــة «حـ ـت ــى ت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن مــن
االحتالل اإلسرائيلي».
ووجه الزهار قوله إلى املقاومة قاصدًا
الـضـفــة ،وقـ ــال« :ي ــا م ـقــاومــة ،دوركـ ــم أن
تتخلصوا مــن العمالء والـخــونــة ،ومن
ب ـعــدهــا سـتـتـخـلـصــون م ــن االحـ ـت ــال».

وانتقد «هجوم رئيس السلطة (محمود
ع ـبــاس) عـلــى حـمــاس وت ـفــاخــره بوقف
ان ـت ـف ــاض ــة الـ ـضـ ـف ــة» ،ب ــالـ ـق ــول« :إن ـه ــم
يستخدمونه (عـبــاس) كما استخدموا
الـ ـعـ ـم ــاء ...ه ــو ال يـسـتـطـيــع أن يمتلك
قراره».
وبعدما نعى الشهيد الوزير ،زيــاد أبو
عني ،تساءل القيادي الحمساوي« :ملاذا
ل ــم تــوجــه الـسـلـطــة وأج ـهــزت ـهــا األمـنـيــة
ً
رصاصها صوب قاتله بدال من إطالقها
فــي ال ـه ــواء» ،لكنه اس ـت ــدرك بـمــا سماه
«مد اليد إلى إخوتنا في فتح» ،مضيفًا:
«يـ ـج ــب أن نـ ـك ــون ش ــرك ــاء ف ــي ت ـحــريــر
فلسطني بعيدًا عن املناكفات».
رغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ق ـ ــدم ن ــائ ــب رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
السياسي لـ«حماس» ،إسماعيل هنية،
التعازي ،إلى رئيس السلطة باستشهاد
أبو عني .جاء ذلك في اتصال بني هنية
وع ـبــاس ي ــوم أم ــس ،ق ــال لــه ف ـيــه« :إنـنــا
صابرون وماضون في ذات الطريق».
أمـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـض ـ ـ ـفـ ـ ــة ،ف ـ ــأصـ ـ ـي ـ ــب ث ــاث ــة

مستوطنني بجراح طفيفة ورابع بجراح
مـتــوسـطــة ،ظـهــر أم ــس ،إث ــر رش ــق شــاب
فـلـسـطـيـنــي ل ــأرب ـع ــة بـ ـم ــادة حـمـضـيــة
ك ـ ــاوي ـ ــة عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــرق ب ـ ـلـ ــدة حـ ــوسـ ــان،
شمالي بيت لحم ،فيما أصيب الشاب
ب ـج ــراح بـعــد إط ــاق ال ـن ــار عـلـيــه .كــذلــك
أصيب سائق مركبة فلسطينية بجراح
م ـتــوس ـطــة ب ـع ــد اصـ ـط ــدام ــه بـمـكـعـبــات
إسـمـنـتـيــة ق ــرب مــوقــف للمستوطنني،
جـ ـن ــوب ــي نـ ــاب ـ ـلـ ــس ،ف ـي ـم ــا ق ـ ـ ــال ج ـيــش
االحتالل إنه يحقق في الحادث على أنه
محاولة دهس ملجموعة من الجنود.
وخالل املواجهات في باقي املدن ،أصيب
الـعـشــرات بــالــرصــاص الـحــي واملطاطي
واستنشاق الغاز املسيل للدموع ،علمًا
بأن االشتباكات بالحجارة تركزت في
مناطق إقامة الجدار الفاصل والحواجز
ال ـع ـس ـك ــري ــة ومـ ـحـ ـي ــط امل ـس ـت ــوط ـن ــات،
وشملت غالبية املدن الرئيسية ونقاط
االحتكاك.
(األخبار)

