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سياسة
تقرير

السعودية :انكسار الصورة النمطية ...والمغامرة المجــه
هيام القصيفي
ف ــي  17ش ـب ــاط  ،2002ن ـشــر تــومــاس
فريدمان ،الكاتب االميركي اليهودي
ّ
كما ّ
مطولة
يعرف عن نفسه ،مقابلة
مــع املـلــك الـسـعــودي الــراحــل عبدالله
بن عبد العزيز ،في جريدة «نيويورك
تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،بـ ـحـ ـض ــور عـ ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر
م ـس ـت ـش ــار ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
ال ــدي ــوان املـلـكــي آنـ ــذاك .عـبــر صحيفة
أميركية ،أطلق العاهل السعودي أول
إشــارة جدية ،تمهيدًا إلعالن املبادرة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـســام م ــن مــؤت ـمــر الـقـمــة
العربية الــذي عقد في بيروت في 27
آذار من العام نفسه .أحدثت املبادرة
ضـجــة كـبـيــرة ،لـكــن ت ـطــورات املنطقة
ّ
جـ ّـمــدتـهــا وحــلــت محلها مـشـكــات ال
ُ
تحصى.
بني  2002و ،2017خمسة عشر عامًا
ش ـه ــدت ت ـغ ـي ـيــرات ك ـث ـي ــرة :االح ـت ــال
االميركي للعراق وحــروبــه املتتالية،
حروب لبنان املستمرة ،حرب سوريا،

ليس عابرًا حجم اإلحاطة الدولية
بمشروع ابن سلمان كما االنقالب
في النظرة الى السعودية
ص ـعــود تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ،وخــافــات
الـسـلـطــة الفلسطينية مــع «ح ـمــاس»
وحـ ــوارات ـ ـه ـ ـمـ ــا .ب ـع ــد  15عـ ــامـ ــا ،ع ــاد
فريدمان الى الرياض ليجري حديثًا
مـ ــع ول ـ ـ ـ ّـي ال ـع ـه ــد االم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان حــول «السعودية الجديدة»،
ّ
فـ ــي ع ـ ــز م ـت ـغ ـي ــرات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فــي
اململكة .املقابلة في ّ
حد ذاتها واحدة
مــن ال ـخ ـطــوات الـتــي يـحــدد فيها ابــن
سلمان رؤيته لدور بالده.
في  25نيسان  2016أطلق ابن سلمان
«رؤي ـ ـ ـ ــة  ،»2030مـ ـح ــاط ــا ب ـش ــرك ــات
استشارية دولية ،وبحمالت إعالمية
دولـ ـي ــة وع ــرب ـي ــة لـلـتـبـشـيــر ب ـه ــا .ولــم
تكد «الــرؤيــة» تنطلق ،حتى بدأ العد
الـعـكـســي ل ـخ ـطــوات حــاسـمــة حظيت

بقرادوني :سياسة السعودية
تخبط أم تجارب؟
ّ
السعودية التي عرفناها كانت الوسيط في حل املشاكل أو
تتحاشاها .ولعبت دورًا مهمًا في إنهاء الحرب من خالل
الطائف .لكنها أظهرت من خالله الوجه اآلخر الحقيقي
ّ
كحامية للسنة في لبنان ،فأعطى الطائف دورًا دستوريًا
ّ
لرئيس الحكومة ،وأبقت عينها على هذا الوجه السني القوي
ورعته ماليًا وسياسيًا.
في بداية الحرب ،كانت السعودية مع أبو عمار ّ
وتمول
منظمة التحرير ،لكنها رأت الحقًا وجهة نظر متكاملة حول
املسيحيني بمعنى االستقرار والسيادة واألمن .لذا حدث
تقارب مع املسيحيني ،ولعبت دور الوسيط في املؤتمرات
بعد  1982وتقريب وجهات النظر بني الرئيس أمني الجميل
وسوريا والقيادات السنية.
السؤال اليوم هو كيف حاولت السعودية الجديدة القبض على

سمير عبد الملك:
ما رأيناه ال يتجاوز رأس جبل الجليد
ما يحصل في السعودية «ثورة» ،لم يكن ممكنًا أن تحصل
إال من فوق الى تحت ،عكس ما يحصل في دول أخرى.
ّ
فولي العهد كسر حلقة جهنمية بمحاربة الفساد ،ولم يدفع
املوظفون الصغار ثمنه كما يحصل عندنا .التغييرات في
السعودية أكثر من ضرورية ،تمهيدًا لدخولها مرحلة العوملة.
يكفي للتذكير أن االقتصاد السعودي املبني على النفط لم
يعد كافيًا لتمويل أكثر من ستة آالف أمير وأميرة .واملجتمع
السعودي مجتمع فتي ،أكثر من خمسني في املئة منه تحت
سن الخمسني ،يعيشون في ظل اقتصاد ريعي غير منتج،

ّ
ً
إذا سلمنا جدال بأن دور السعودية يتطور على ثالثة
محاور ،دينية واقتصادية واجتماعية ،إال أننا نرسم
عالمة استفهام حول املحور السياسي .فصحيح أنها
تعمل على تطوير اقتصادها وتحويله منتجًا ،الى جانب
النفط ،لكن ثبت في أنظمة أقل تشددًا كسوريا ومصر أن
االنفتاح االقتصادي ال يكفي للتغيير السياسي .فهناك
خطوات سياسية يجب اتخاذها لتعزيز الديموقراطية في
السعودية ،ولو تحت ظل امللكية عبر االنتخابات النيابية
والبلدية وحرية االعالم وغيرها من الخطوات الضرورية
من أجل نظام ديموقراطي.
ُ
تغير السعودية االستراتيجية الخارجية التي بنت عليها
سياستها في الثالثني سنة املاضية ،إزاء جارتها إيران.
ً
مع تسلم الجيل الجديد الحكم ،بدأ فعال التغيير في إدارة
االزمات في اليمن وفي لبنان عبر ما حصل مع الرئيس
سعد الحريري .ورغم أنها ّ
هدأت الوضع بعد هذه االزمة،
إال أنها تبدل خطواتها بعدما لعبت دورًا توفيقيًا ،بدءًا
ً
من مؤتمر القمة العربية عام  1976وصوال الى املؤتمرات
الحوارية التي عقدت في لبنان واتفاق الطائف.
ما حققه ّ
ولي العهد هو تحريك املياه العربية الراكدة
تجاه ايران ،ووضع اليمن كأولوية أساسية .ويحاول في
سوريا استعادة زمام املبادرة والدخول طرفًا أساسيًا
على طاولة املفاوضات ،فيما يضع القضية الفلسطينية
جانبًا.

فادي األحمر :اإلصالح يحتاج
إلى خطوات ديموقراطية
أنا مقتنع بوجود قرار باالصالح الديني في السعودية،
لكن ليس واضحًا حتى اآلن الى أي ّ
حد يذهب ولي
العهد بهذا االصالح ،خشية أن يهتز التحالف القائم بني
آل سعود والتيار الوهابي ،ما يؤثر على النظام .هناك
مؤشرات على االصالحات ،كتقييد الشرطة الدينية
وقيادة املرأة للسيارة .لكن السؤال :هل ما يحصل نابع
من اقتناع ديني بأن االسالم أصبح يحتاج إلى إصالح
حقيقي ،أم ان ذلك نتيجة ضغوط دولية على السعودية
ّ
ومصر لتغيير صورة االسالم السني في الغرب ،بعدما
انتشرت فوبيا ارتباطه باالرهاب.
ما نراه خطوات ّأولية ،لم ترتق الى الخطوات االيجابية
العملية كالتربية الدينية .فهل يستكمل االصالح بتغيير
في املناهج التربوية لبناء مجتمع سعودي جديد مختلف
ّ
عما سبقه؟ ال أعتقد أننا وصلنا الى هذا الحد.
النقطة الثانية االنفتاح الديني وقبول اآلخر على قدم
املساواة .هناك مؤشرات على ان السعودية تريد االنفتاح
على اآلخر ،سواء من خالل مركز امللك عبدالله للدراسات،
أو من خالل زيارة البطريرك املاروني .لكن االنفتاح على
اآلخر يحتاج الى خطوات عملية أكثر حضورًا.

بتغطية إعــامـيــة دول ـي ــة ،خصوصًا
بعد وصول دونالد ترامب الى البيت
االب ـيــض ،فتسابقت كـبــريــات وسائل
االعـ ـ ــام مل ـتــاب ـعــة الـ ـح ــدث ال ـس ـعــودي
والتمهيد ملا بعده.
ولم يكن عابرًا حجم اإلحاطة الدولية
بمشروع ابن سلمان كما االنقالب في
النظرة الى َالسعودية .فمنذ  11ايلول
 ،2001لم تبق وسيلة إعالمية دولية
إال وتـحــدثــت عــن دور مــا للسعودية
فــي العملية االرهــابـيــة .آالف املقاالت
عن تمويل جمعيات خيرية للمنفذين
واملخططني ،و«البيئة الحاضنة» التي
ً
خلقت جيال متشددًا .وصــدرت مئات
الـكـتــب وال ــرواي ــات ح ــول الـسـعــوديــة:
نـشــأتـهــا وال ـت ـيــار الــوهــابــي املـتـشــدد

فـيـهــا ،وال ـعــاقــات بــن أف ــراد العائلة
امل ــال ـك ــة ،ونـ ـم ـ ّـو ال ـح ــرك ــات امل ـت ـشــددة
وت ـم ــوي ـل ـه ــا ،والـ ـخ ــاي ــا االره ــابـ ـي ــة،
ّ
لتتحول اململكة
ووضــع املــرأة فيها...
مـ ــن دول ـ ـ ــة ن ـف ـط ـي ــة ك ـ ـبـ ــرى ،وح ـل ـي ـفــة
تقليدية للواليات املتحدة ،الى دولة
راعية لإلرهاب.

االنقالب السعودي

ً
ولم يكن سهال على السعودية كسر
ه ــذه ال ـص ــورة الـنـمـطـيــة ف ــي وســائــل
االع ـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ـتـ ــى الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل س ـنــة
ونصف سنة مــن اآلن .فـمـنــذذاك ،بدأ
االعالم الدولي يتعامل مع «سعودية
جــديــدة» .انتهى عهد ب ــاراك أوبــامــا،
ال ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن ع ـل ــى ّ
ود م ــع ال ـن ـظــام

ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،وحـ ـ ـ ــل م ـح ـل ــه تـ ــرامـ ــب.
جـ ــاء ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي اي ـمــانــويــل
ماكرون ،وحلت تيريزا ماي في «10
داونـيـنــغ سـتــريــت» ،وب ــدأت الــريــاض
ً
تشهد ت ـبــدال فــي عــاقــاتـهــا الــدولـيــة.
وعـمـلــت لـحــالــة جــديــدة بمشاركتها
في التحالفات الدولية ضد االرهــاب
و«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت كـ ــانـ ــت ف ـيــه
مفاعيل الحروب العراقية والسورية
واليمنية تقدم دورهــا حينًا وتعيده
ال ــى ال ـ ــوراء أح ـيــانــا .فـبـعــد  11ايـلــول
أيـ ـض ــا ،ن ـم ــا ال ـ ـ ــدور االيـ ــرانـ ــي دول ـي ــا
وإقليميًا ،ساعيًا الــى تقديم صــورة
مختلفة عن صورة االسالم السعودي
الــداعــم للشبكات االرهــاب ـيــة ،قبل أن
ًيفك الحصار الدولي عن طهران بعد

أهم ما عندها كزعامة سنية ،أي الرئيس سعد الحريري ،وما
هو البديل من إضعافه وهل الهدف خلق زعامات جديدة ،وما
ّ
هي سياستها تجاه السنة ولبنان؟ ما يشغل البال التناقض
في مواقفها؛ وآخرها التصريح حول املصارف ،وهي أفضل
أدوات الثروة السعودية والسنية في لبنان .والتهديد الدائم
بسحب الودائع ،وهي قليلة وال تهز الوضع املالي ،لكن التهديد
أخطر من تنفيذه .فهل هذه سياسة جديدة أم تخبط وتجارب
فقط؟ خارجيًا ،السعودية امتلكت السالح الكثير واملال ،لكنها
لم تذهب الى الحروب ولم تستخدم جيوشها في صراعاتها.
واليوم لم تعد مرجعية لحل املشاكل ،ألنها أصبحت جزءًا
من املشاكل ،وتخوض مغامرات ذات طابع عسكري وهذا
جديد عليها ،كما في حرب اليمن حيث كلفتها كانت باهظة،
وتوازن القوى ال يصب ملصلحتها ،ولم تحقق لها أي اهداف.
كذلك األمر في سوريا ،حيث لعبت دورًا سيئًا ،أي دور املقاتل
إلسقاط النظام .وهي عادة ال تسعى الى إسقاط األنظمة
وقلبها بالقوة.
محاربة الفساد عنوان جذاب وال يمكن أن يكون أحد ضده،

لكن هل هذا هو األسلوب األمثل؟ علمًا بأن السعودية
ليس لها موازنة حقيقية ،وتحضير املوازنة خطوة ملحاربة
الفساد ،مع ضبط مصاريف الرشى والبذخ والحروب
بمبالغ مئات املليارات من الدوالرات .وهل ستستخدم املال
الذي تضبطه للتنمية والتطوير ،أم ملساعدة الدول العربية
واإلسالمية الفقيرة؟ كان واضحًا دور السعودية في خلق
منظمات إرهابية ،كداعش والنصرة والقاعدة ،وتمويلها .في
البداية ،كان الهدف مع القاعدة محاربة االتحاد السوفياتي.
اليوم ،هم انقلبوا عليها وهي انقلبت عليهم ،ومحمد بن
سلمان لن يتبنى هذه التنظيمات .لكن ما البديل من سياسة
تعزيز الدول اإلسالمية النامية؟ العالقة مع إسرائيل؟ بدأنا
نشهد كشفًا إسرائيليًا للتواصل السري .أين أصبحت
القضية الفلسطينية ومبادرة امللك عبدالله وحق العودة؟
يطوي محمد بن سلمان صفحة ماضية ويفتح صفحة
جديدة ،لكن أخشى أن تخلق هذه القوة الكبيرة التي ال
تواجه إيران مباشرة ،مشاكل في دول أخرى لتحارب إيران
عبرها.

علمًا بأن النظام أعطاهم تسهيالت عبر أنظمة الكفالة وغيرها.
كذلك دخلت اململكة في حروب كثيرة استنزفت احتياطها،
كما حصل في اليمن.
ّ
حصن ولي العهد نفسه لهذه املرحلة منذ أن تمكن من
السيطرة على وزارة الداخلية ،وأحاط نفسه بمستشارين،
وأعد ملفات كاملة عن الذين أوقفوا وعن غيرهم ،وأجرت
شركات متخصصة أعمال تدقيق مالية لكل املصالح املعنية.
ولجم املؤسسة الدينية وربطها بالقصر امللكي وراقب خطب
الجمعة ،وثمة معلومات تتحدث عن بداية في تغيير املناهج
السعودية .وهو يستفيد من تأييد الفئات الشبابية التي تنظر
الى ما يجري كربيع سعودي فعلي.
يجب أن ننسى الصورة النمطية للسعودية ،فمن كان يعتبر
نفسه مواليًا السعودية لم يستوعب بعد الواقع الجديد،

فيتعامل معها وكأنها لم تتغير .هناك حالة إنكار كاملة
أن السعودية أصبحت «جديدة» ،وصفة السعودية األب
الحنون من اليمن الى سوريا ولبنان والعراق لم تعد قائمة،
وتصرفاتها في هذه البالد تتغير .واستقالة الرئيس سعد
ّ
الحريري تمثل «جدول األعمال» السعودي الحقيقي في لبنان،
علمًا بأن السعودية ال تزال على موقفها وهي قالت إنها
ً
تتصرف مع الحريري بوصفه حامال للجنسية السعودية
فيها ،بدليل ما حصل بالنسبة الى شركته والتدقيق معها،
وهذا األمر يحصل منذ سنتني وليس من اليوم .لذا يجب أن
نتوقع مزيدًا من الضغط ومن الحرب االقتصادية الفعلية،
ولبنان ال يتعامل بجدية مع خطورة الوضع ،فال خطة طوارئ
اقتصادية أو مالية أو سياسية ملواجهة اآلتي ،ألن ما يحصل
سعوديًا تجاه لبنان هو رأس جبل الجليد.

توقيع االتفاق الـنــووي .كما صعدت
تركيا فــي إطــالــة إســامـيــة معتدلة،
وحصد الربيع العربي متغيرات لم
تـصــل ال ــى أع ـت ــاب ال ـس ـعــوديــة ودول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وسـ ـق ــط لـ ـل ــري ــاض ح ـل ـفــاء
وبقي آخرون.
ب ـعــد «غـ ـ ــزوة نـ ـي ــوي ــورك» ،ل ــم تـخــرج
السعودية عن سياستها التقليدية،
ولــم يتمكن امللك عبدالله من إحــداث
الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب .إذ كــانــت الحلقة
الدينية تحكم قبضتها في مواجهة
مـ ـل ــك مـ ـتـ ـق ــدم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،يـ ـح ــاول
ال ـت ــوف ـي ــق بـ ــن رؤي ـ ـ ــة س ـي ــاس ـي ــة فــي
مقاربة قضية الـقــدس وســوريــا عبر
الـ ـح ــوار م ــع ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار االسـ ــد،
ويستوعب التغيير فــي بنية الحكم
ال ـعــراقــي بـعــد س ـقــوط ص ــدام حسني
وصعود األكثرية الشيعية بدعم من
إيران.
ه ـن ــا ت ـك ـمــن ال ـح ـل ـقــة االس ــاسـ ـي ــة فــي
املتغيرات الحالية ،مــن خــال محمد
بـ ــن س ـل ـم ــان ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل ب ـت ـســويــة
داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة مـ ــن ول ـ ــي ول ــي
العهد الى ولي العهد ،ليكون الحاكم
الفعلي في ظل والــده .شاب ثالثيني
ً
يرسم مستقبال له وللمملكة لعقود
طويلة ،ويعرف أن طموحه قد يكون
مكلفًا عـلــى رؤيـتــه كـمــا عـلــى حياته.
لـ ــم ي ـع ـت ـمــد ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـت ـق ـل ـيــدي
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات إف ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة إصـ ــاح ـ ـيـ ــة أو
مـتـعـثــرة ،ول ــم ي ـتــرك ال ــوق ــت ألعــدائــه
ك ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـف ــردوا بـ ـ ــه ،م ــراهـ ـن ــا عـلــى
م ـج ـت ـمــع ش ـ ــاب ت ـس ـت ـهــويــه ع ـنــاويــن
مكافحة الـفـســاد ومـقــاربــة الـحــريــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـطــري ـقــة ح ــدي ـث ــة .فــي
أســاب ـيــع قـلـيـلــة ،ل ــم ت ـعــد الـسـعــوديــة
تحمل الـصـفــات املـتــداولــة ،علمًا بأن
وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ع ــري ـق ــة وت ـق ـل ـي ــدي ــة،
اميركية وأوروبية ،باشرت التمهيد
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدث ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ـنـ ــذ أشـ ـه ــر
بتغطيات واسعة تتحدث عن «األمير
الشاب وتطلعاته االصالحية».
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـح ـم ـل ــة
االعـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة انـ ـط ــاق ــا
م ـ ــن ك ـ ـ ــام اب ـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ع ـ ــن إع ـ ـ ــادة
السعودية الى ما كانت عليه ،وليس
تحديثها :مقاالت عن السعودية في
الخمسينيات والستينيات ،النساء
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــررات ،الـ ـغـ ـن ــاء وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى،
االخ ـت ــاط ب ــن الـجـنـســن ،أي ك ــل ما
ال ي ـعــرفــه ال ـج ـيــل ال ـع ــرب ــي وال ـغــربــي
ال ـج ــدي ــد ع ـن ـه ــا .وهـ ــو ن ـف ـســه ال ـك ــام
الــذي كــرره ابــن سلمان مع فريدمان.
فـ ـج ــأة ص ـ ــار ل ـل ـس ـعــوديــة ف ــي ع ـيــون
ال ـ ـغـ ــرب تـ ــاريـ ــخ م ـخ ـت ـل ــف .ي ـت ـقــاطــع

