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 قدمة م

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على غرار محمد علي باشا في مصر وغيره من رجال السياسة عبر التاريخ، نََكب 

ا بذلك حلقة جديدة في مدشن   ،2017بر/تشرين الثاني فمة من األمراء والساسة ورجال األعمال النافذين ليلة الرابع من نول  ث  

 السلطة ومركزتها. إن إقدام رجل الرياض القوي على مثل هذا الفعل الجذري عنوانه احتكار مسلسل طويل لم ينته بعد  

الذي فاجأ الكثيرين يطرح أسئلة عديدة تتعلق ليس فقط بسياقاته ودواعيه بل كذلك بتداعياته على المدى القصير 

عتماد على مجموعة من ا في المملكة العربية السعودية باالوالمتوسط. يمكن تقديم أجوبة سريعة لفهم ما يجري حالي  

المعطيات الذاتية، السيما طموح وتسرع األمير الشاب، لكن الفهم الدقيق لهذه اللحظة المفصلية يقتضي االعتماد على 

ا طريقة معطيات موضوعية ال يتسنى استنباطها إال بالرجوع إلى تاريخ وبنية المنظومة السياسية السعودية، وخصوص  

 وهو ما سنسعى إلى بيانه في هذه الورقة. ،العائلة المالكة توزيع وتوريث السلطة داخل

 

 

 مشكلة التوريث

تعتبر مسأأألة التوريث أهم نقاط ضأأعن النظام السأأعودي منذ مطلع القرن التاسأأع عشأأر. ويرجع  لك باألسأأام إلى المنظومة 

المعمول بها على نطاق واسع في العالم -السلطة ا لهذه الطريقة األفقية لنقل (. فِوفيق  adelphic systemالصـأأنيوية المعتمدة  

وهو ما  ؛ا لجميع أعضأأاء البيا الحاكم الذكور الولوإ إلى سأأدة الملك، يمكن نظري  -ةاإلسأأيمي ومناطق أخرى من المعمور

تطلع إلى السأألطة  ؛يؤدي بشأأكل شأأبه طبيعي إلى صأأراعات وأزمات السأأيما أثناء االنتقال من جيل إلى جيل إ  يحاول كل م 

االسأأتبداد باألمر وحصأأره في  ريته دون باقي بطون عشأأيرته. يؤدي تكرار هذه األزمات إلى إضأأعاع المجموعة المهيمنة 

 ؛وتسهيل التدخل األجنبي مما يفضي إلى انهيار الكيان في آخر المطاع، كما توضح  لك بجيء حالة الدولة السعودية الثانية

يل أميران  تركي ومشأأأاري(، وع زل ثيثة  فيصأأأل وخالد وثنيان(، ونشأأأبا عدة حروب أهلية دام آخرها ربع قرن، فقد اغت

 1891وتدخلا قوى أجنبية عدة مرات كالعثمانيين وآل رشيد في شؤون اإلمارة الداخلية. والحاصل أن الدولة انهارت سنة 

 (. 1ا بسبب مسألة التوريث أساس  

 )الجزيرة(   سلمان يحصر العرش في أوالده
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ر الملك عبد العزيز قواعد انتقال الحكم لتفادي ظهور األزمات لسعودية في مستهل القرن العشرين، لم يغي ِ بعد انبعاث الدولة ا

 (. 2فقد اكتفى بتهميش فروع البيا المالك لفسح المجال أمام  ريته  ؛من جديد عندما تطل مرحلة االنتقال الجيلي

 

  ظهور األجنحة

ا يقوم على تركيز جميع السأألطات بين ا تقليدي  ا سأألطوي  العشأأرينات، أرسأأى نظام  لما فرغ عبد العزيز من تأسأأيس مملكته في 

سي  يديه بصفته قائد   سيا أى أن أفضل وسيلة تراا على تحالن حاكم ضيق. لكن عندما تقدما به السن، د  ا معتمِ ا ديني  ا وزعيم  ا 

ا للعهد. كانا نتيجة  لك على المدى سأأعود ولي  إشأأراب بعأ أوالده في الحكم رغم تسأأمية ابنه  يالسأأتدامة ملك آل سأأعود ه

-multi   الهيمنة متعددة األطراعـأأأأأأأأأأأأ ا سأأأأأألطة األب وظهور منظومة سأأأأأألطة جديدة يمكن تسأأأأأأميتها بالمتوسأأأأأأط تفت  

domination  إ  أصأأأأبح كل أوالد الملك األحياء  ؛ا(. زد على  لك أن عدم تغيير نظام التوريث الصأأأأنيوي زاد األمور تعقيد

 (، مرشحين للجلوم على العرش بعد وفاته. 34،  وعددهم انظري  

 

تميزت السأأنوات األولى من حكم سأأعود بنوع من تقاسأأم السأألطة بين أعضأأاء العائلة البارزين لكن العاهل أراد إحياء التقليد 

تحالن عائلي قوي المحلي: إزاحة إخوته الحتكار السأأألطة وإفسأأأاح المجال ألبنائه ومواليه. وهو ما اضأأأطرهم إلى تشأأأكيل 

 (.3مدعوم من العلماء استطاع عزله بعد سا سنوات من الصراع 

 

على رأم معقل حصأأأين  وزارة،  فقد أمسأأأى كل أمير ؛ترسأأأما منظومة الهيمنة متعددة األطراع على عهد الملك فيصأأأل

ائلة بالسأأيطرة الفعلية على لخ( يديره بشأأكل شأأبه مسأأتقل. ولئن كانا هذه المنظومة تسأأمح للع..إ إمارة، جهاز أمني، شأأركة،

كان من الضأأأأأأروري إيجاد أداة لتجاوز هذه  ،كل مفاصأأأأأأل الدولة، فسنها تسأأأأأأببا في مجموعة من االختيالت المهمة. لهذا

 (.4ا التما  القرارات ا مهم  المعضلة تجسدت في مجلس العائلة الذي سرعان ما غدا مركز  

 

ا على كبار األمراء تشأأأكيل أجنحة من أفراد العائلة هذا، أصأأأبح لزام   ولضأأأمان مكانتهم في مسأأألسأأأل صأأأناعة القرار األفقي

المالكة ومحاسيب من كافة أطياع الشعب السيما العلماء والتكنوقراط والضباط ورجال األعمال وشيوخ القبائل. حتى الملك 

كِ نفسه، رغم مكانته القانونية والرمزية، يجب أن يعتمد من اآلن فصاعد   السيطرة على قطاعات ممتلفة لكي  ما على جناح ي حي

 primus interتكون كلمته مسأأموعة. وبعبارة أخرى، فالعاهل في هذا النظام السأألطوي األفقي ليس إال األول بين أقرانه  

pares  5ا ا عائلي  ( مما يجعل النظام السعودي مجمع.) 

 

فهد وسلطان وناين وعبد الرحمن وأحمد وتركي  ،ا مع الجناح الذي يتزعمه إخوته غير األشقاءتحالن فيصل أساس   ،وهكذا

ق على هؤالء اإلخوة األشقاء اسم السديريين  نسبة إلى أمهم حصة السديري(. تنامى نفو  هذا طلَ وسلمان  الملك الحالي(. ي  

. رغم أن 1982ثم منصأأب الملك سأأنة  1975ا بعد وصأأول فهد إلى منصأأب ولي العهد سأأنة رد خصأأوصأأ  الجناح بشأأكل مط  

إلى منصأأأأأب ولي العهد في نفس العام إال أن كل  ،عبد هللا ،سأأأأأديريين تقبلوا على مضأأأأأأ وصأأأأأول أخيهم غير الشأأأأأقيقال

نهم من تهميش أو إقصأأأأاء أجنحة العائلة مما سأأأأيمك ِ  ؛ أم آجي  المؤشأأأأرات كانا تدل على أنهم سأأأأيحتكرون السأأأألطة عاجي  

وبزوغ نجم األمير عبد  1995إصابة فهد بجلطة دماغية سنة  الطموح: اا غير منتظر سيوقن لسنوات هذاألخرى. لكن حدث  

 ن األجنحة األخرى من العودة إلى دائرة المنافسة.هللا الذي أصبح الوصي الفعلي على العرش لعشر سنوات. وهو ما مك  
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 محاوالت التقنين

سية التي أعقبا غزو الكويا سنة  سيا اتما  مجموعة من التدابير السيما ، اضطر آل سعود إلى 1990لمواجهة المطالب ال

. تعتبر هذه الوثيقة هي أول نص قانوني حديث يسعى إلى تأطير مسألة التوريث ولو 1992إصدار نظام أساسي للحكم سنة 

س عبد العزيز ]...[ إ  تنص النقطة الثانية من المادة المامسأأة على أن  يكون الحكم في أبناء الملك المؤسأأ ِ  ؛بطريقة مقتضأأبة

ا. ع األصأأألح منهم للحكم ]...[ . والواقع أن هذا البند ال يحل مشأأأكلة انتقال السأأألطة بقدر ما يزيدها تعقيد  بايَ ناء األبناء، وي  وأب

ا ا سأأأأأأياسأأأأأأي  ا، وهو أمر مكلن جد  أمير   34ا للجلوم على العرش فعند وفاة الملك عبد العزيز كان عدد المرشأأأأأأحين نظري  

 ا للمئات من أمراء جيل األحفاد.تح باب المنافسة نظري  ا. أما اآلن فقد ف  واقتصادي  

 

فقد استمدم العاهل الجديد كل الموارد  ؛اعادت صراعات األجنحة مجدد   ،2005عام  ،ابعد وصول عبد هللا إلى الحكم رسمي  

سبيل ال سديريين وبالتالي الحفاظ على منظومة الهيمنة متعددة األطراع. فعلى  شأ الملك هيئة المتاحة لكسر شوكة ال مثال، أن

خر إلى آوأناط بأعضائها تعيين حكام المملكة المستقبليين لكن هدفها األساسي هو منع وصول سديري  ،2006سنة  ،البيعة

ض   سلطان، خاصة أن هذا األخير كان مري سية والقانونية والرمزية، والية العهد بعد األمير  سيا ا حينها. رغم كل مناوراته ال

ألن إخوته غير األشأأأأأأقاء يتحكمون في جزء مهم من مفاصأأأأأأل الدولة  وزارة الدفاع،  ؛قلب موازين القوىفشأأأأأأل الملك في 

 ،أ جبر العاهل على تعيين السديري ،لخ(. لذلك...إوسائل اإلعيم، وأهم مناطق المملكة بما فيها الرياض، ووزارة الداخلية، و

 (. 6ا د هيئة البيعة مصداقيتها نهائي  قَ في وهو األمر الذي أَ  ؛لعهد المقبلفي منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء أي ولي ا ،ناين

أحيا آمال عبد هللا في الحفاظ على منظومة الهيمنة  ،2012و 2011في عامي  ،سأأأأأألطان وناين ،يبدو أن وفاة األميرين

ن فيه أصأأغر ولي ولي العهد، وعي   :ا أسأأماها جديد  فقد أحدث منصأأب   ؛إلى والية العهد ،سأألمان ،القائمة رغم وصأأول السأأديري

قرن ،إخوته غير األشقاء الذي ال ينتمي إلى الجناح السديري. أهداع هذه المناورة واضحة: قطع الطريق أمام السديريين  ،م 

ه ن العاهل ابنوتأخير االنتقال إلى الجيل الثالث للسأأأأماح ألمراء جناحه، السأأأأيما أوالده، باالسأأأأتعداد للمعركة الحاسأأأأمة  عي  

 ا للحرم الوطني وأخويه حاكمين على منطقتين(.متعب وزير  

 

 االنتقال إلى الجيل الثالث

(. 7فمنذ سأأنوات، وأمراء الجيل الثالث يشأأغلون مناصأأب مهمة  ؛لم يكن عبد هللا هو الوحيد الذي يدفع بأبنائه نحو الصأأدارة

سنة  سارع  سن ِ الألسباب واضحة فسن رأم الدولة كان  2011ورغم أن االنتقال الجيلي بدأ يت ين. فبعد وفاة عبد  يزال بيد الم 

كن للمرء أن يتصور بسهولة ا للعهد. يمسنة حينذاب( ولي   72قرن  ا وم  سنة حينذاب( ملك   81، أمسى سلمان  2015هللا سنة 

ن( ون وسأأتينيوأنه إ ا ما حكم هذان الرجين لمدة طويلة فسن دور المتطلعين إلى الملك من الجيل الثالث  ومعظمهم خمسأأيني

نهم. وهكذا كان يمكن لدورة حكم المسأأنين    ( أن تسأأتمر على المدى المتوسأأطgerontocracyلن يصأأل إال وهم في مثل سأأِ

 البد منها كي تستطيع السعودية مواجهة كل التحديات الداخلية والمارجية. -طبيعية أو اصطناعية-دون قطيعة 

 

ظهر ا لولي العهد. ي  سنة حينذاب( ولي   55ا بن ناين  ساعات فقط بعد تربعه على عرش المملكة، جعل سلمان ابن أخيه محمد  

افر األجنحة األخرى في ظن اسأأتعداد السأأديريين إلى تقليم أا يبي ِ هذا التعيين أن االنتقال الجيلي وصأأل إلى مرحلة متطورة كم

ا. كانا ظواهر األمور تشأأير إلى أن الطريق ممهدة لكي يكون ابن ناين، وزير الداخلية ورجل النظام انتظار تهميشأأها نهائي  

ان كان يرى غير  لك منذ زمن ركية، هو أول عاهل من الجيل الثالث. لكن الملك سلميالقوي والشريك المفضل لإلدارة األم

 هذه المرة داخل الجناح السديري نفسه. ؛ليبدأ صراع جديد ؛غير بعيد
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 الحصان األسود

منذ سأأنوات والكثير من متتبعي الشأأأن السأأعودي يتكهنون بشأأمص األمير  الشأأاب  الذي سأأيتمكن من إحكام القبضأأة على 

 من ا ضأأأأأئيي  اليئحة بدأت تتناقص مع مرور الوقا، لتشأأأأأمل عدد  ا في أول األمر، لكن العرش. كان عدد المرشأأأأأحين كبير  

عبد هللا. في مثل هذه الحاالت عادة ما يظهر حصأأأان أسأأأود يقلب الموازين ويبدد متعب بن أهمهم محمد بن ناين و ،األمراء

. فعلى 1985سأأنة   مع محمد بن سأألمان المولودالتنبؤات السأأيما إ ا ما سأأاعدته بعأ الصأأدع السأأعيدة. وهو ما جرى فعي  

 لكي يصأأأأأأبح رجل الدولة القوي لكن مجموعة من األحداث غير المنتظرة، الورق على األقل، لم يكن هذا الشأأأأأأأاب مؤهي  

 وتدبير أبيه المحكم في السنوات القليلة الماضية، قذفا به إلى قلب المعترب السياسي.  

 

ا وال أكثرهم خبرة لكنه األقرب إلى قلبه. وهذا أمر كاع في محمد ليس بأكبر أبناء سأأأألمان وال أصأأأأغرهم وال أجودهم تعليم  

ألن العيقات الشمصية تتفوق على كل العيقات  ؛بسرعة البرق ( لضمان ترق   Patrimonial regimesاألنظمة الملكية  

الحاصأأل فقط على إجازة في القانون من جامعة الملك سأأعود سأأنة  ،األخرى السأأيما االسأأتحقاق. بدأ صأأعود نجم هذا األمير

ر له الحصأأول على نفو  في أهم مناطق المملكة واالطيع مما يسأأ   ا له في إمارة الرياضنه والده مسأأتشأأار  ، عندما عي  2009

 يجري داخل المطبخ السياسي السعودي. لى مابشكل مكثن ع

 

 ؛في هذا المنصب لسنوات لوال محاسن الصدع  والصدفة عامل مهم في التاريخ( اكان يمكن البن سلمان أن يبقى محصور  

على التوالي ليجد  ،سلطان وناين ،وفي األميرانعندما ت   2012و 2011فقد تسارعا وتيرة األحداث بشكل كبير بين سنتي 

عيين ابنه المحبوب رئيس ديوانه ا للعهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. فما كان منه إال تسأأأأأألمان نفسأأأأأأه ولي  

(. بدأ صأأراع خفي بين جناح 8 2013ومسأأتشأأاره المار بمرتبة وزير والمشأأرع العام على مكتبه في وزارة الدفاع سأأنة 

سأأأألمان وجناح أبناء سأأأألطان انتهى بطرد هؤالء من وزارة الدفاع ليصأأأأبح محمد على رأم واحد من أهم مفاصأأأأل الدولة: 

بين ليلة وضأأحاها أحد أهم اليعبين على الرقعة السأأعودية وأحد المرشأأحين المسأأتقبليين للجلوم  ما جعله ؛الجيش النظامي

 (.9في مجلس الوزراء بمرتبة وزير دولة  2014وقد تأكد  لك بعد تعيينه سنة  ،على العرش

 

فقد تربع سأألمان على العرش بعد أن وافا المنية عبد  ؛2015بدأ المشأأهد السأأياسأأي السأأعودي يتغير بشأأكل جذري في مطلع 

ا لتمهيد الطريق البنه للسأأأيطرة على الحكم. فقد اسأأأتغل ا محكم  هللا. كل المؤشأأأرات تدل على أن الملك الجديد وضأأأع ممطط  

دعة، معظم األمراء النافذين، ومرضهم واستكانتهم لل بسرعة مفرطة اضطراب بل ضعن األجنحة األخرى بسبب كبر سن ِ 

ا قاعدة وهو ما كسر نهائي   ؛وسوء قراءتهم للوضع السياسي، لتوسيع سلطات ونفو  ابنه بشكل غير مسبوق وبطريقة أحادية

ا للديوان ا ورئيس  ا خاص  ا للدفاع ومستشار  فقد عينه وزير   ؛اإلجماع العائلي التي تقوم عليها منظومة الهيمنة متعددة األطراع

(. كما أضأأأأاع له بعد  لك بقليل رئاسأأأأة مجلس الشأأأأؤون االقتصأأأأادية والتنمية 10إلى الحكم الملكي سأأأأاعات بعد وصأأأأوله 

فقد تم الضأأأغط على األمير مقرن حتى يتنازل عن والية  ؛ا(. لكن  لك لم يكن كافي  11ومجلس الشأأأؤون السأأأياسأأأية واألمنية 

يته، لألمر الواقع وتنازل عن منصأأأبه اح لحمالعهد. رضأأأخ أصأأأغر أبناء الملك عبد العزيز األحياء، الذي ال يتوفر على جنا

مع  2015ا لرئيس مجلس الوزراء في ربيع ا ثاني  ا لولي العهد ونائب  تعيينه لتتم تسمية ابن سلمان ولي   منأربعة أشهر فقط بعد 

 (.12احتفاظه بحقيبة الدفاع 

 

إ  لم  ؛يسأأيطر على أكثر دواليب صأأناعة القرار ،بعد أشأأهر من تولي والده الملك ،باختصأأار شأأديد، أمسأأى محمد بن سأألمان

ا، يبق له إال وزارة الداخلية والحرم الوطني وبعأ وسأأأائل اإلعيم وجزء من ر وم المال الكبرى ليسأأأتفرد باألمر نهائي  

 فتتحول المملكة من نظام سلطوي أفقي إلى نظام سلطوي عمودي.
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 الُملك عقيم

هشة ويمكن  ألنه يعلم حق المعرفة أن موازين القوى؛ ة السلطةزَ كَ ري من الحتكار ومَ ، ومحمد بن سلمان يسابق الز2015منذ 

 للبيد. فحينذاب سأأتتصأأدى له العائلة وفي والده وغدا محمد بن ناين عاهي  ا إ ا ما ت  أن تنقلب األمور على عقبها، خصأأوصأأ  

كان هدفه األسأأاسأأي هو تجاوز عقبة ابن  ،لذلك سأأعى أهم أجنحتها إلى الحفاظ على منظومة الهيمنة متعددة األطراع.يالتي 

السيما عن طريق  ،ناين بكل الوسائل المتاحة.  فقد انبرى لمحاصرة هذا األخير وتهميشه في انتظار الوقا المناسب لعزله

 تعتيم أخباره ومنعه من مقابلة الملك وإبعاده عن مركز اتما  القرار والتملص من محاسيبه وأنصاره. 

 

حرر ابن سأأأأأألمان على الظهور بمظهر الحاكم الفعلي للبيد عن طريق اإلكثار من التعيينات في ممتلن مرافق بالمقابل، 

ق لها مناصروه وأتباعه و ِ سَ الدولة والمرجات اإلعيمية والمبادرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدبلوماسية التي ي  

 ة في المسار التاريمي السعودي. حدث قطيععلى أنها استثنائية باعتبار أنها ست  

 

زال يحظى بدعم جزء من  ألن هذا األخير كان ما ؛ولئن نجح األمير الشأأأأأأاب في تهميش ابن عمه إال أنه لم يسأأأأأأتطع عزله

عا غير منتظر حدث   العائلة والنمب السأأعودية وثقة اإلدارة األميركية. لكن   األمور مرة أخرى: وصأأول دونالد ترامب  سأأيسأأر ِ

سلمان ألسباب 2017إلى البيا األبيأ في مستهل  ساند الرئيس الجديد ابن  سي . على عكس المؤسسة األميركية الحاكمة، 

ا أن ا في ممططه خصأأوصأأ  موضأأوعية و اتية ال يسأأعنا بسأأطها في هذه الورقة. وهو ما سأأيسأأمح لهذا األخير بالمضأأي قدم  

د من كل ر ِ زل محمد بن ناين من والية العهد وج  ، ع  2017 حزيران/ففي أواخر يونيو ؛ن مشأأأأأاكل صأأأأأحيةغريمه يعاني م

 (.13ن مكانه محمد بن سلمان ي ِ مناصبه السيما الداخلية وع  

 

لك عقيم ، أصر   :ا لمقولةفتطبيق   ؛نشوة النصر األمير الصاعد عن االستمرار في مسلسله االحتكاري ثنِ لم ت   األخير  هذا  الم 

عبر االسأأتييء على ما تبقى من المؤسأأسأأات والموارد المهمة العامة  -أي تأسأأيس نظام سأألطوي عمودي-على تحقيق مبتغاه 

ا أن عزل منها والماصة وتصفية كل جيوب المقاومة الحقيقية والمحتملة والمفترضة داخل وخارإ العائلة المالكة خصوص  

لقي القبأ على مجموعة من الفقهاء والدعاة والمثقفين عندما أ   2017الحملة في خرين  ا. وقد بدأتب ساكن  ابن ناين لم يحر ِ 

تيها بعد أسأأأابيع زلزال سأأأياسأأأي حقيقي: نََكَب رجل الرياض  ،(14المنتمين إلى عدة مشأأأارب السأأأيما اإلخوان المسأأألمين 

وزير الحرم الوطني والمتطلع  ،القوي العشأأرات من األمراء والسأأاسأأة ورجال األعمال النافذين، السأأيما متعب بن عبد هللا

كة العربية نه من احتكار السأأأأأألطة بشأأأأأأكل غير مسأأأأأأبوق في تاريخ الممللك تحا  ريعة مكافحة الفسأأأأأأاد. وهو ما مك  للم  

فهذه النكبة مكنا ابن سأأأأأألمان من إحكام القبضأأأأأأة على القوة الردعية  الجيش والحرم الوطني وأجهزة  ؛(15السأأأأأأعودية 

األمن( واالقتصاد الوطني ووسائل اإلعيم المحلية والمؤسسات اإلدارية والقضائية دون شريك أو رقيب وكل  لك بمباركة 

 المؤسسة الدينية النافذة.

 

 وية جديدةنحو سلط

 في مسأألسأأل سأأياسأأي طويل ال يمكن ليس إال فصأأي   2015مما ال شأأك فيه أن ما قام به محمد بن سأألمان بمسأأاعدة والده منذ 

لذاتية والموضأأأأأأوعية ؛ التنبؤ بكل تجلياته ومآالته على المدى الطويل ألن  لك يتوقن على مجموعة كبيرة من العوامل ا

والمتشأأأأابكة. لكن ال بأم من الرجوع إلى أهم البواعث التي تدفع األمير الشأأأأاب إلى يصأأأأعب التحكم في مسأأأأاراتها المعقدة 

 ةالتطلع لملق منظومة سأأأأألطوية عمودية تقوم على احتكار ومركزة القرار دون إصأأأأأدار أحكام قيمية. هناب على األقل ثيث

 ا في السعودية.ر ما يجري حالي  عوامل متكاملة يمكن أن تفس ِ 
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 فكل القرائن تدل على أن طموح األمير الشأأأأاب ليضأأأأطيع بدور محوري في  ؛و الباعث الشأأأأمصأأأأيه :العامل األول

أدواته، إال أنه اختار بطريقة متعمدة أن يتجاهل  ىحدإتاريخ بيده غير محدود. فرغم أنه ثمرة من ثمار النظام القائم و

لة المالكة في سأأأبيل االسأأأتبداد باألمر. زد على  لك ا من قواعد اللعبة السأأأياسأأأية المحلية السأأأيما عادات العائمهم   اجزء  

دوافع نفسأأأأية أخرى يصأأأأعب قياسأأأأها بطريقة علمية مثل الغيرة والحسأأأأد وحب المال وغريزة االنتقام والموع. وهذه 

 ة. ا على العيئق الشمصيلكوية التي تقوم أساس  األمور كلها طبيعية ال يملو منها أي نظام سياسي فما بالك باألنظمة المِ 

 

 ا بأبيه وأنصأأأاره كل المتغيرات التي طرأت منذ ، فيتعلق بالظرفية الزمنية. لقد اسأأأتغل ابن سأأألمان مدفوع  العامل الثاني

عا وفاة سأأأأأألطان وناين وعبد هللا عملية االنتقال إلى الجيل الثالث، إال أنها خلملا لتقوية مكانته. فلئن سأأأأأأر   2011

السيما عن  ،ل على األمير إقصاء أهم منافسيهإضعاع غالبية األجنحة. وهو ما سه  التوازنات داخل العائلة المالكة عبر 

من الفزاعات التي أفرزتها األحداث كالحفاظ على اسأأأأأأتقرار المملكة من ارتدادات الربيع  طريق اسأأأأأأتعمال مجموعة

لخ. زد على  لك بطبيعة إ ...العربي وتحصأأأينها من المد اإليراني والمطر اإلخواني والتهديد الجهادي ومكافحة الفسأأأاد

 ما ال تشتهي معظم أجنحة آل سعود.ترامب غير المنتظر الذي أتى بدونالد الحال انتماب 

 

 

 قات الهيكلية. من المعروع أن السأأأأأأعودية بلد يغلب على سأأأأأأكانه ويرجع إلى اإلكراهات البنيوية والمع :العامل الثالث

 نمواطني المملكة، الذيمن  %70ن حوالي إإ   ؛التحول الديمغرافي زالا أبعد ما تكون عن تحقيق عنصر الشباب، فما

أن ينمو عدد  (. ومن المرجح16مليون مقيم  12ا، هم دون الثيثين. أضأأأن إلى  لك أكثر من مليون   21يتجاوز عددهم 

 نلمواطني المملكة، الذيبشأأكل كبير في العقد المقبل. وبما أنهم معتادون على دولة الرفاه، فسن  سأأكان المملكة اإلجمالي

فقط من األميين( سأأأأأأقن مطالب اجتماعية واقتصأأأأأأادية  5.3%( وفي بيئة متعلمة  83.5%يعيش معظمهم في المدن  

ا في العقدين فقد انمفأ مستوى المعيشة إلى النصن تقريب   ؛(. لكن يبدو أن دولة الرفاه تعيش أزمة حادة17ا جد   ي اعال

من خريجي التعليم  من العاطلين عن العمل %50  %12.8ا إلى رسمي   2017بطالة سنة األخيرين. كما وصلا نسبة ال

 (. 18سنة(  29و 25منهم تتراوح أعمارهم بين  %34.2العالي و

 

ري النفط في العالم؟ يعود  لك إلى عدة أسأأأأباب من بينها كين يمكن إ ن تفسأأأأير هذه األزمة رغم أن المملكة من أهم مصأأأأد ِ 

عة المجتمع  م  طبي لذي ال يسأأأأأأتجيب ك ظام التعليمي ا عدة مجاالت(، والن ظة  منع المرأة من العمل في  ف  المحاف ا إلى ا وكي

ألن تكلفتهم االقتصأأأأأأادية واالجتماعية  ؛من مسأأأأأأتمدمي القطاع المار من األجانب %83متطلبات سأأأأأأوق العمل  حوالي 

ذبذبة. لكن المشأأأكل األسأأأاسأأأي يكمن في شأأأكل النظام (، واالعتماد شأأأبه الكلي على مداخيل النفط المت19والسأأأياسأأأية أقل( 

بنيوية في جميع المجاالت. فتعدد  االتي خلقا أعطاب   الملكوي ومنظومة الهيمنة متعددة األطراع وطريقة التوريث الصأأنوية

ء إ  يسأأتحو  أعضأأا ؛مسأألسأأل صأأناعة القرار بل كذلك في هدر مالي كبير األجنحة وصأأراعاتها ال يتسأأبب فقط في اختيل

حسأأب  %30و %10العائلة المالكة المكونة من آالع األشأأمار بطريقة أو بأخرى على جزء مهم من مداخيل الدولة  بين 

 (. 20ابن سلمان(  تقدير حسب %10خر من تلك المداخيل  آ ابعأ التقديرات(. زد على  لك أن الفساد يأكل جزء  

 

 ا بقيا دار لقمان على حالها. ففي حين أن عدد السكان ال يتوقن عن ح للتغيير في المستقبل المنظور إهذا الوضع غير مرج  

سياق، قد يمكن للمطالب االجتماعية واالقتصادية أن تتحول إلى  سبية. وفي هذا ال النمو، يتناقص الريع بالقيمتين المطلقة والن

 ،ا في المارإن سعودي يدرسون حالي  أل 126ا على العالم  أكثر من مطالب سياسية، خاصة أن األجيال الشابة أكثر انفتاح  

 (. 21والمجتمع االفتراضي جد متطور( 
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وللمروإ من هذا المأزق والحفاظ على المنظومة السأأأأألطوية اقترح جزء من النمبة الحاكمة مجموعة من الحلول منذ مطلع 

عبد هللا. فسصأأدار الر ى االسأأتراتيجية، وتعيين جيل الشأأباب في المناصأأب  ،األلفية الثالثة السأأيما خيل عهد الملك الراحل

العامة، والدعوات إلى إسأيم وسأطي معتدل، ومنح المرأة بعأ الحقوق واإلعين عن نية مكافحة الفسأاد، وإنشأاء مشأاريع 

األمس. لم يقم محمد بن  ضأممة لتنويع مصأادر الدخل والمصأمصأة والسأعودة واإلصأيحات القانونية والمالية ليسأا وليدة

سلمان إ ن إال بسعادة تدوير أفكار وتصورات معروفة وبعضها م جرب لكن الفرق بينه وبين سلفه وأقرانه يكمن في إدراكه 

دون تدمير منظومة الهيمنة متعددة األطراع  ،على األقل انظري   ،نقطة مهمة: ال يمكن اإلقبال على هذه التغييرات الهيكلية

ا لبقاء النظام.  وهو ما اعتبره البعأ شأأأجاعة والبعأ ومة سأأألطوية عمودية، همها األول هو الفعالية ضأأأمان  وإرسأأأاء منظ

   ا. خر تهور  اآل

 

مهما يكن من أمر، ال أحد يدري ما إ ا كانا محاوالت األمير الشأأأأأأاب إلعادة تشأأأأأأكيل المنظومة السأأأأأألطوية المهترئة التي 

كد هو أن مسأأألة التوريث سأأتظل في السأأنوات المقبلة هي المدخل األسأأاسأأي لكل أنواع يقودها سأأتنجح أم ال. لكن األمر المؤ

 التغيير في المملكة العربية السعودية.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـليند.  كبير الباحثين في المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية، محمد نبيل م 
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