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  شكر 
إصدار هذا الكتاب أبرز برهان على أن آل سعود قد بلغوا درجة عالیة من النضج السیاسي. 

العدید من السعودیین ـ سواًء من العائلة الحاكمة أو  فنظرًا إلى حساسیة الموضوع، مجّرد قبول
المثقفین ـ بمناقشة هذا الموضوع مع باحث غریب عن بیئتهم یبرهن أن ما كان ُیعتبر في الماضي 
من المحرَّمات أصبح الیوم موضوعًا شائعًا. وبالنسبة إلى أّي محّلل، ُتعتبر هذه إشارة متینة إلى 

   على مدى صالبة أسس العائلة الحاكمة. تحّرر سیاسي، وبالتالي دلیالً 
 Theخالل كتابتي لهذا الكتاب، وكتابي اآلخر حول موضوع األمن القومي في السعودیة 

National Security Saudi Arabia   وهو تألیف مشترك مع تیودور. و. كارازیك، قید)
الملحق األول أسماء جمیع  التحضیر)، قمت بعدة زیارات إلى المملكة لثالث مناسبات مختلفة. یورد

األشخاص الذین قابلتهم من أجل الكتابین، وأوجه إلیهم جمیعًا شكرًا كبیرًا. لكن ال یسعني إّال خص 
بعضهم بشكر ممیز. أوّد أوّال شكر صاحب السمو الملكي األمیر الدكتور فیصل بن سلمان بن عبد 

ة في "جامعة الملك سعود" في الریاض. تنبع العزیز آل سعود، وهو الیوم أستاذ لمادة العلوم السیاسی
مشاعر االحترام والموّدة الصادقة التي أكّنها له من إیماني الوثیق بأن األمیر فیصًال هو فرد أصیل 
من آل سعود. ووساطته مع وزارة اإلعالم قد فتحت لي العدید من األبواب التي أتاحت لي تبادل 

سارع وأوضح أن األمیر فیصًال لیس مسؤوًال عن التحلیل اآلراء مع العدید من األشخاص. لكنني أ
الذي أجریته. كما أن الدكتور فؤاد الفارسي، وزیر اإلعالم الدمث، كان كریمًا جّدًا في منحي الكثیر 
من وقته. أشكره للتعلیمات التي أعطاها لوزارته باتخاذ كافة التدابیر الالزمة خالل زیارتي إلى 

أدین بشكر وامتنان خاصین للدكتور بن عبد العزیز الفایز وعثمان ي. الریاض وجدة. أخیرًا، 
الرواف، وهما الیوم عضوان في مجلس الشورى. فالصداقة التي تجمعنا قدیمة العهد، منذ بدایة 
عملهما في "جامعة الملك سعود". فهما كانا دائمًا یرّحبان بي وبأفكاري على الرغم من اختالفنا في 

  عدد من القضایا.  وجهات النظر إزاء
 RANDوعلى الرغم من أن فكرة هذا الكتاب قد خطرت لي أثناء وجودي في شركة 

Corporation  إّال أن الدكتورة سامانتا رافیش، التي تعمل حالیًا في مركز الدراسات االستراتیجیة ،
من الدولي والدولیة في واشنطن، هي التي حرصت على تنفیذها. فبصفتها المسؤولة عن برنامج األ

(في  Smith Richardson Fondationوالسیاسة الخارجیة في "مؤسسة سمیث ریتشاردسون" 
ویستبورت، كونیكتیكوت)، شجعتني على التقدم بطلب منحة، وقد تمت الموافقة علیها لحسن الحظ 

. كنت عندها قد بدأت بتأسیس شركتي االستشاریة الخاصة ـ بعد مغادرتي ١٩٩٧في خریف العام 
في ظل ظروف صعبة ـ فبدت لي هذه الفرصة مؤاتیة جّدًا من  RAND Corporationكة شر 
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عّدة نواٍح. كما أن الدكتورین مارین شتریمكي، ودایل ستیوارت من "مؤسسة سمیث ریتشاردسون" 
كانا متعاونین إلى أقصى الحدود، فوافقا على تمدید الوقت ألتمكن من إنجاز عملي، واهتما، 

  . UCLAیق جمیع مستلزمات المنحة في "جامعة كالیفورنیا" في لوس أنجلس بنفسیهما، بتنس
 G.E.Von، استضافتني كل من الدكتورة إیرین بیرمان، مدیرة مركز UCLAفي جامعة 

Grunebum   للدراسات المتعلقة بالشرق األدنى، ونائبتها عفاف لطفي السید مارسو، في الفترة
. وقد ساندتاني في أعمالي ـ إلى جانب ٢٠٠١وربیع العام  ١٩٩٨الممتدة بین فصلي خریف العام 

الذین شاركوا في المؤتمر الذي أجریته حول هذا الموضوع ـ  UCLAالعدید من طالب جامعة 
فقّدموا إلى التعلیقات المفیدة في مرحلة مبكرة من العمل. أشكرهما للدعم الذي قّدمتاه إلي. ولحسن 

، وخاصًة بالدكتورة السّید مارسو، تعود إلى عهد قدیم إذ UCLAالمصادفة أن عالقتي بجامعة 
 International Journal of Middleإنها قد نشرت أول بحث علمي لي عن السعودیة في 

East Studies  لطالما قّدرت ثقتها بعملي. كما أتقدم بالشكر إلى جوناثان ١٩٨٦، في العام .
لیزات هرتادو مورا، ودیان جایمس، وتامیكا میریك، فریدالندر، وسوزان سیمز، وناتالي جایكوب، و 

  وجمیع أعضاء إدارة المركز. 
(التي عّلمُت   Pepperdine Universityوال أنسى أنطوني سكاردینو، أحد طالبي في جامعة 

)، وزمیلي الدائم في األبحاث، تیودور و. ١٩٩٨فیها مادة الخلیج الفارسي في خریف العام 
  ما إلي الّدعم والعون، فأشكرهما جّدًا لمساعدتهما إیاي. كارازیك، اللذین قدّ 

وأشكر البروفیسور ر. هریر دیكمجیان من قسم العلوم السیاسیة في "جامعة جنوبي كالیفورنیا"، 
الذي تفّضل بقراءة مسوّدة الكتاب وتقدیم المالحظات المفیدة. أشكر هذا الباحث البارع الملّم بشؤون 

  ّرسه لي والنصائح الجّمة التي قّدمها إلي. السعودیة للوقت الذي ك
للنشر الذي یستحّق التفاتة خاصة إلعداده هذا الكتاب  Palgraveأخیرًا، أشكر فریق دار 

وتحضیره للنشر. وأخص بالشكر كارین وولني، المحّررة، وٕایّال بیرس وسونیا ویلسون وریك دیالني 
ى رودني ویلیامز الذي حّرر النسخة المطبوعة الذین بذلوا جهدهم وأخلصوا لهذا العمل. وال أنس

  بمهارة. أشكرهم جمیعًا للعمل الذي قاموا به، والذي تخّطى مجّرد الواجب المهني. 
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  المقّدمة 
على الرغم من أن المملكة العربیة السعودیة قوة عریقة، وعضوه مؤسَّسة لمنظمة األمم المتحدة، 

ساحة الشؤون الدولیة إّال في أعقاب أزمة الطاقة التي حّلت في  إّال أنها لم تأخذ موقعًا طلیعیًا على
. في تلك األثناء، كانت القرارات التي یتّم اتخاذها في الریاض تؤّثر في مصالح الدول ١٩٧٣العام 

الغربیة األمنیة، وقد بّدلت بالتالي نظرة هذه الدول إلى المملكة بشكل دائم. ال شّك في أن آل سعود 
م المملكة بمهارة، وتوّصلوا إلى تبدید عدد من المخاوف من أن یكون مصیر العائلة استطاعوا حك

الحاكمة شبیهًا بمصیر البهلویین في دولة إیران المجاورة، خاصة بعد الثورة اإلسالمیة التي قامت 
وخلعت الشاه عن العرش. في الواقع، لم یكتف آل سعود بالصمود في  ١٩٧٩في إیران في العام 

زمة التي أنبأت ببدایة عهد جدید وعصفت بالعالم اإلسالمي برّمته، إّال أنهم عمدوا أیضًا وجه األ
إلى تزوید السعودیین بنظام رفاهیة دائم، للتأكید على شرعّیة حكمهم والسهر على دیمومته. لكن، 

ر مع التقّلبات في أسعار النفط، رزحت العائلة الحاكمة تحت ضغط شدید للتمّكن من االستمرا
بسیاساتها هذه الداعمة لشرعیة حكمها، كما أنها اضطّرت إلى مواجهة مجتمع متناٍم، إن من حیث 

  عدد السكان أو من حیث تزاید مستواهم الثقافي. 
تّتفق جمیع اآلراء على نجاح حّكام عائلة آل سعود في تلبیتهم حاجات المجتمع السعودیة 

یز ، وهو أحد إخوة الملك فهد، طالب حكومة الریاض الداخلیة، إّال أن األمیر طالل بن عبد العز 
، بـ "إیجاد طریقة سلسلة لتسلیم الحكم إلى الجیل الجدید،  ١٩٩٩في السادس من حزیران / یونیو 

. كان األمیر طالل، زعیم تّیار  ١أو مواجهة صراع على السلطة بعد انتهاء عهد الملوك القدماء"
غییرات دیموقراطیة في بدایة الستینّیات، قد أثار سخط األعضاء "األمراء األحرار" الذي یدعو إلى ت

المتقّدمین في العائلة في أواخر الخمسینیات وأوائل الستینیات، وقد یعید الكّرة أیضًا مع دخول 
المملكة القرن الحادي والعشرین. ال شّك في أن األمیر طالًال قد استعاد مكانته واعتباره في البالد 

نوات عدیدة في المنفى، واألهم من ذلك، بعد أن برهن عن والئه األكید للعائلة. بعد أن أمضى س
، رّد األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز بن عبد الرحمن (الذي أصبح ولّیًا للعهد في  ١٩٦٢في العام 

) على مطالبة ١٩٩٢وُأعلن رسمیًا بموجب مرسوم ملكي كخلف للملك في العام  ١٩٨٢العام 
  بالدیموقراطیة على الشكل التالي: األمیر طالل 

یحتّج طالل على أن لیس هناك دستور في السعودیة یحمي الحریات الدیموقراطیة، إّال أنه یعلم 
جّیدًا أن المملكة السعودیة لدیها دستور موحى من اهللا ولیس من صنع إنسان. ال أعتقد أن هناك 

                                         
  ـ راجع  ١

Salah Nasrawi, Saudi Prince Urges Changes" The Associated Press, June 6,1999. 
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اس یسمح بالظلم. إن كافة القوانین واألنظمة أيَّ عربّي یؤمن بأن القرآن یحتوي على غموض أو التب
السعودیة مستوحاة من القرآن والسعودیة تفخر بهذا الدستور.... أّما في ما یختّص بموضوع 
االشتراكیة، فلیس هناك اشتراكیة یمینیة أو یساریة. االشتراكیة الحقیقیة هي االشتراكیة العربیة التي 

االشتراكیة. إنه یعلم جّیدًا أنه إذا كان هناك نظام دیموقراطي  كشفها القرآن. تحّدث طالل مطّوًال عن
  .١حقیقي في العالم، فهو النظام القائم في السعودیة

لقد ارتأى األمیر طالل في آخر مطالبة أن هناك حاجة إلى المضي بعصرنة المملكة وتحدیثها، 
والقیادة... والحّد من نفقات من خالل خطوات عدیدة، منها "منح النساء المزید من الحقوق بالعمل 

حكومة الریاض العسكریة، وتسلیم السلطة إلى الجیل الجدید ألن مشاكلنا" كما أوضح طالل، "هي 
مع األحفاد"، الذین یحتاجون، كما هو ُمتوقَّع، إلى آلیة جدیدة لضمان انتقال سلس وسلمي للخالفة 

  في ما بینهم. 
بن عبد العزیز لم یجب بشكل علني عن هذه التعلیقات وعلى الرغم من أن ولّي العهد عبد اهللا 

األخیرة، فهو كان یعي تمامًا أهمیة المسائل الدقیقة التي تناولتها، كالحداثة وٕاعادة بناء الهیكلّیة 
االجتماعیة والخالفة ـ وهي أبرز المسائل الملحة التي تواجهها المملكة الیوم ـ . إّال أن صراحة 

بشكل عامل، عن المأزق الذي یواجهه الملك فهد وخلفاؤه الراغبون في  األمیر طالل قد عّبرت،
  المحافظة على التقالید السعودیة مع المضّي بمشروع عصرنة كاملة وشاملة للبالد.

یهدف هذا الكتاب إلى تقییم التغّیرات القادمة في القیادة السعودیة، في الوقت الذي تزداد فیه 
  . وفي سبیل ذلك، یقترح: ٢تأثیرها في المصالح الغربیة األمنیة  أهمیة المملكة السعودیة ویكبر

  أوًال، تحدید هویة األمراء الذین یملكون أوفر الحظوظ بقیادة البالد؛
ثانیًا، تحلیل مواقفهم السیاسیة واالجتماعیة والدینیة، باإلضافة إلى مواقفهم من الوالیات المتحدة 

  األمریكیة والقوى الرئیسیة األخرى؛
  الثًا، تقییم المعاییر الالزمة لبقاء آل سعود كعائلة حاكمة. ث

                                         
، فـي ١٩٦٢األولـى فـي الثـامن عشـر مـن شـهر آب/ أغسـطس فـي العـام ـ ُنشـرت مالحظـات األمیـر عبـد اهللا للمـرة  ١

  الصفا والحیاة وهما صحیفتان رائدتان كانتا تصدران في بیروت. راجع: 
Gerald De Gaury, Faisal: King of Saudi Arabia, New York: Frederik A., Praeger 
Publishers, 1996, pp.107-108. 

  ـ راجع:  ٢
Stanley Reed, A Princely Power Struggle Could Shake the House of Saud, Business 
Week, December 25,1995,p. 56. 

  راجع أیضًا: 
Kathy Evans, Saudi Arabia: Shifting Sands at the House of Saud", The Middle East 
Magazine, number 253, February 1996, pp. 6-9. 
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بعبارة أخرى، غرض هذه الدراسة هو التوضیح للقادة السعودیین البارزین كیف یمكن أن یكون 
. لذا سیورد ١"التصمیم على السلطة" (العامل الحاسم الذي یضمن التغّلب على سائر النزاعات) 

  ستقبل الخالفة في السنوات القلیلة القادمة. الكتاب بعض االفتراضات بشأن م
  المملكة في القرن العشرین 

، كانت السعودیة تملك حوالي ربع احتیاطي النفط في العالم في مكان تكاد ١٩٩٩في العام 
% من مساحة الجزیرة ٧٠مساحته تبلغ ربع مساحة الوالیات المتحدة. تحتل المملكة أكثر من 

ود مع دول حساسة من بلدان الشرق األوسط، منها األردن والعراق العربیة، وهي تتشارك الحد
والكویت في الشمال؛ البحرین وقطر واإلمارات العربیة المتحدة في الشرق؛ وعمان والیمن في 

من الشرق والبحر األحمر من الغرب. ونظرًا إلى  ٢الجنوب. كما یحّدها الخلیج الفارسي/ العربي
متع به مضیقا هرمز وباب المندب، قد تثیر قضیة الوصول إلى میاه الموقع االستراتیجي الذي یت

إقلیمًا، ویتمّتع الزعماء المحلّیون فیها بسلطة أساسیة،  ١٨البحر إشكالیة. تنقسم هذه المناطق إلى 
  وٕان كانت السیاسات الخارجیة والدفاعیة واالقتصادیة بأیدي عائلة آل سعود في الریاض. 

الملكّیة السعودیة ـ التي تقضي بكون الملك قائدًا دینیًا أعلى ـ تمنح خدمُة انسجامًا مع التقالید 
، عندما ١٩٣٢الحرمین الشریفین في مكة والمدینة الحاكم السعودي شرعیة ال مثیل لها. منذ العام 

كانت قبائل الجزیرة العربیة متحدة تحت حكم عبد العزیز بن عبد الرحمن، حكم آل سعود البالد 
ٕاصرار. لم ینجحوا في إنشاء دولة عصریة فحسب ـ في حین كانت السیاسات القبلیة هي بمهارة و 

. ال شّك في أن عبد العزیز ٣الوحیدة السائدة ـ، بل طّوروا أیضًا إطارًا تشریعیًا فریدًا لحكمهم
وأعضاء العائلة الكبار قد هدفوا إلى حمایة قاعدة نفوذهم، كما أنهم أدركوا ما هي مصالحهم 

                                         
  ن هذه المقدمة للمّرة األولى في مقالة لجوزیف كشیشیان: ـ ُنشرت نسخة معدلة م ١

Joseph A. Kechichian, 'Saudi Arabia's Will to Power', Middle East Policy 7:2, February 
2000, pp.47-60. 

ــة، وبــا ٢ ــران بــالخلیج الفارســي فــي المراجــع الغربی ــة وٕای ــرة العربی ــین الجزی ــذي یفصــل ب ــ ُیعــرف الجســم المــائي ال لخلیج ـ
 العربي في المراجع العربیة.

  ـ من بین الكتب التمهیدیة األكثر إفادة عن المملكة العربیة السعودیة، راجع:  ٣
حســن عبــد الحــي قــّزاز، األمــن الــذي نعیشــه، فــي جــزأین، الطبعــة الثالثــة، جــدة، المملكــة العربیــة الســعودیة، دار العلــم 

  )؛ ١٩٩٢د باللغة اإلنكلیزیة تحت العنوان نفسه في العام (ُنشر ملخص من جزء واح ١٩٩٣للطباعة والنشر، 
  راجع أیضًا: 

H. St. John Philby, Sa'udi Arabia, London: Ernest Benn Limited, 1955 John S. Habib, 
bin Sa'ud's Warriors of Islam: the Ikhwan of Najd and Their Role in the creation of the 
Sa'udi kingdom, 1910-1930, Leiden, the Netherlands: E.J.Brill, 1978: and Joseph 
Kostiner, the Making of Saudi Arabia, 1916-1936: From Chieftaincy to Monarchical 
State, New York and Oxford: Oxford University Press, 1993.  
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بیل لرّد األخطار. لكن، على الرغم من إدراكهم للقدرات الكامنة، انطلق آل سعود من الفراغ والس
وظلوا یعملون في فراغ سیاسي على مّر غالبیة القرون السابقة. فقد كانوا یفتقرون بشكل أساسي 

منة إلى استراتیجیة سیاسیة متماسكة تحمیهم من األخطار الداخلیة والخارجیة، وتضمن استمرار هی
العائلة. حاول عبد العزیز وخلفاؤه من بعده سدَّ هذه الثغرة من خالل إنشاء إطار سیاسي فرید یقوم 
على أساس أیدیولوجي واضح، من شأنه تشریع حكم آل سعود. في النهایة، طّورت الریاض نوعًا 

ضل الثروة من التصمیم على السلطة، استفاد من التزام العائلة بالقیم اإلسالمیة، واستطاع، بف
  النفطیة، تحویَل الصحراء إلى دولة حدیثة. 

باإلضافة إلى هذا التصمیم، تّم تقدیم مبّررات عقائدّیة عدیدة لمنح حكم النخبة المستمّر صفًة 
شرعیة. وّلدت هذه االّدعاءاُت األیدیولوجیة سلسلًة من الشروط المسبقة التي عّززت استقرار النظام، 

المؤّسساتیة واألهداف السیاسیة من هذه الحاجة إلى إیفاء الشروط وقد نشأت بعض التدابیر 
المسبقة. في الواقع، كانت معظم هذه األهداف، في جوهرها، سیاسیة وعسكریة واقتصادیة. فعلى 
سبیل المثال، ولبلوغ أهداف عقائدیة، تّم استنباط سلسلة من االستراتیجیات العسكریة والسیاسیة 

هذه االستراتیجیات، بدورها، إلى الحّد من التهدیدات والمخاطر التي  واالقتصادیة. وقد هدفت
تواجهها النخبة الحاكمة من جهة، وتعزیز مصالحها من جهة أخرى. وبالنتیجة، كانت هذه 

  االستراتیجیات عملّیة وجدیرة  بالثقة مقارنًة بحجم قدرات البالد وتأثیرها المحدود. 
بة معظم فترات العقود السبعة األخیرة، بجّو من التنافس على اّتسم السیاق الذي حكمت فیه النخ

السلطة والنفوذ في البالد بشكل عام، وعلى صنع القرارات السیاسیة بشكل خاص. وقد شّكل تنافس 
النخبة، إلى جانب عملّیة صیاغة سیاسة البالد، اآللیة الوطنیة الّتخاذ القرارات األمنیة. وفي حالة 

  خبة المهیِمنة ـ وال تزال ـ هي عائلة آل سعود. السعودیة، كانت الن
  أصحاب القرار 

صفوف، بشكل رئیسي من الللتمّكن من الحكم بطریقة فّعالة، حافظ آل سعود على النظام في 
خالل استمالة فروع العائلة التي قد تنافسهم على الحكم وتشّكل خطرًا داخلّیًا على آلیة الخالفة كما 

بیل المثال الفرع الرئیسي لعائلة آل سعود، وهو سعود الكبیر (الذي ُیعَرف هي قائمة. نأخذ على س
أیضًا باسم العریف). ففي بدایات التسعینیات، قامت هذه العائلة بتحّدي نظام الخالفة القبلي الذي 
كان سائدًا، مرتكزة على تقّدمها كالفرع الرئیسي للعائلة. أحبط الملك عبد العزیز هذه المحاولة 

. ١یج إحدى أخواته، نورا، بالُمطالب الرئیسي بالحكم، سعود بن عبد العزیز بن سعود الكبیربتزو 
                                         

  ـ راجع:  ١
David Holden and Richard Johns, the House of Saud: the Rise and of the Most powerful 
Dynasty in the Arab World, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981, pp.42,101. 



 ١٤

بهذه الطریقة، استمال عبُد العزیز عائلَة سعود الكبیر وكسب تأییدهما، كما جعلها تشارك في حكم 
  . ١فرعه في العائلة

لة آل سعود، كان وقد نجحت هذه الطریقة أیضًا مع آل ِجلوي، وهم فرع آخر من فروع عائ
یستطیع ـ وٕان لم یفعل ـ منافسة آل سعود على الحكم. منذ بدایة تأسیس المملكة، تمّیز أعضاء 
عائلة آل جلوي بمسؤولیة إمارة المناطق الرئیسیة. فحّتى حلول عهد الملك فهد، كانوا یسیطرون 

میر محمد، هذه اإلمارة في . ثم استلم ابن الملك فهد، األ٢على إمارة منطقة الَحسى المنتجة للبترول
، إّال أن األمیر محمدًا بن فهد بن جلوي ظّل یحكم مدینتین من مدن هذه المنطقة ١٩٨٥العام 

البارزة: الهفوف واإلحساء. كما أن األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز بن مساعد بن جلوي، أمیر 
ائلة منصَب سلطة كهذا. باختصار، المنطقة الشمالیة، كان أیضًا مثاًال آخر لتسّلم أعضاء هذه الع

إن دعم فرع الجلوي، من خالل هذه التعیینات، قد تّم تفصیله بشكل دقیق لیتناسب مع حاجات 
  العائلة الحاكمة. 

كذلك األمر بالنسبة إلى فرع آل ثنیان الذي لم یبدر منه أي تحدٍّ لنظام الخالفة في العائلة 
لمرة، "عن طریق الحب ال السیاسة". فقد تزّوج الملك فیصل الحاكمة. فقد تّمت استمالته، لكن هذه ا

. كما أن ٣عّفت بنت أحمد آل ثنیان، مّما أّدى إلى نشوء رابط هام بین آل ثنیان والعائلة الحاكمة
تعیین الشیخ عبد العزیز آل ثنیان كنائب لوزیر الخارجیة، واألمیر سعود بن عبد اهللا آل ثنیان 

ؤون البلدیة والقرویة، قد زاد من مصلحة هذا الفرع في استمراریة العائلة كنائب وزیر في وزارة الش
  الحاكمة في الحكم. 

ال تكفي هذه األمثلة لحّل رموز نظام الحكم الُمتَقن والمعقَّد الذي تتَّبعه العائلة الحاكمة. فعالقات 
لعائلة، خاصة في المصاهرة لم تقتصر على الفروع غیر المباشرة. كما أن نفوذ هذه الفروع في ا

عملّیة اّتخاذ القرارات، ال ُیعبَّر عنه فقط من خالل المناصب البارزة التي یشغلها أعضاؤها، بل 
أیضًا من خالل سلوك األعضاء البارزین والنافذین، أمثال أخوي الملك عبد العزیز، محمد وعبد اهللا 

فهد، للتوّصل إلى التوافق  بن عبد الرحمن. فهذان األمیران كانا من توسط، إلى جانب الملك
) لمصلحة ولّي العهد األمیر فیصل، ١٩٦٤المطلوب ضمن العائلة لخلع الملك سعود (في العام 

                                         
ـ لم یكن الحّل دائمًا باألمر السهل. فنقًال عـن أحـد التقـاریر، ُقتـل خالـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن فـي حـادث صـید  ١

  عبد العزیز تكرارًا قتل ابن عبد العزیز ولّي عهد البالد، األمیر سعود. راجع: غریب بعد أن حاول ابن أخي
Alexander Bligh, From prince to King: Royal Succession in the House of Saud in the 
Twentieth Century, New York and London: New York University Press, 1984, pp.32-
33. 

 عندما خلفه ابنه سعود.  ١٩٣٦لغایة العام  ١٩١٣ بن جلوي المنطقة من العام ـ حكم عبد اهللا ٢
 .Holden, op. cit., P.203ـ راجع:  ٣
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بإقناع العلماء السعودیین بإعالن عدم أهلیة األول للحكم بعد سلسلة من األخطاء السیاسیة. ال شك 
. لكن، على الرغم من ١لة في هذا القرنفي أن هذا القرار كان من أهم القرارات التي اّتخذتها العائ

أن هذه "التدابیر" كانت تجري بشكل دائم في الماضي، فإن التزاید المتسارع في حجم العائلة یفرض 
قیام تغییرات على صعید طریقة تطبیق مبدأ الخالفة والطریقة التي یتَّبعها قادة العائلة إلبراز أبنائهم 

  الواحد ضد اآلخر. 
  العهد عبد اهللا الخالفة وولّي 

منذ وفاة مؤّسس الساللة الملكیة الحالیة، ومع استثناءات طفیفة، انتقل الحكم بین أبناء عبد 
العزیز بحسب تسلسل األعمار. لذا، فإن فهم العالقات المتبادلة بین أعضاء العائلة الحاكمة 

. وقد تّم االنحراف ٢ستقبلومراكز األعضاء مهّم جدًا لمحاولة تحدید التغّیرات التي قد تطرأ في الم
، حین أصدرت العالة المالكة، ألول ١٩٩٢عن هذا التقلید الراسخ والقدیم العهد ألول مرة في العام 

مرة في تاریخها، أمرًا یشّرع نظام تسلسل الخالفة بشكل واضح وصریح. فباإلضافة إلى التوافقات 
ل صریح على أن عبد اهللا هو األول في القائمة بشأن هویة ولّي العهد، نّص المرسوم الملكي بشك

سلسلة المرّشحین للحكم في حین یحتّل األمیر سلطان المرتبة الثانیة ـ واالثنان من أبناء مؤّسس 
ـ. باإلضافة إلى الملك، یبقى هذان األمیران عنصرین بارزین في الوقت الحالي وفي  ٣المملكة

  المستقبل، في آلیة صنع القرارات في السعودیة. 
ّتى عهد قریب، احتفظ ولّي العهد، األمیر عبد اهللا، بموقف بارد نسبیًا من القوى الغربیة بشكل ح

عام، ومن الوالیات المتحدة بشكل خاص. إّال أن هذا الموقف تغیَّر كثیرًا عندما رأى األمیر الوالیات 
اقي للكویت في العام المتحدة تفي بوعدها بدعم المملكة من خالل تدّخلها الناجح بعد االجتیاح العر 

. یعود ارتباط ولّي العهد بشؤون السیاسة الداخلیة إلى قیادته قوًة أمنیة داخلیة في المملكة ١٩٩٠٤
یتمركز في محیط البالد یتمركز هي الحرس الوطني. وعلى خالف الجیش العادي الذي یتمركز 

                                         
 .De Gaury, op. cit., P.95ـ راجع:  ١
  ـ للحصول على تمهید حدیث للموضوع، راجع:  ٢

Simon Henderson, After King Fahd: Succession in Saudi Arabia, Policy paper number 
37, 2nd edition, Washington, D.c.: The Washington Institute for Near East Policy, 1995. 

ــ ُینقـل أن اختیـار عبــد اهللا وهـو غیـر ســدیري، كـان عبـارة عــن تسـویة نابعـة مــن الرغبـة فـي الحــّد مـن نفـوذ "جماعــة  ٣
  السدیریین" داخل العائلة المالكة، راجع: 

Youssef M. Ibrahim, 'saudi king Issues Decrees to Revise Governing System, The New 
York Times, March 2, 1999, P.1. 

 ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦ـــ كــان عبــد اهللا منغمســًا تمامــًا فــي شــؤون المملكــة الداخلیــة حتّــى مــرض الملــك فهــد فــي العــامین  ٤
 فألقیت على عاتقه واجبات ال ُتعد وال ُتحصى. 
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ُیعتبر الوسیلة الوحیدة  الحرس الوطني في منشآت رئیسیة. ویتألف من أعضاء القبائل، لذا فهو
للحفاظ على والء القبائل للعائلة الحاكمة، كما أنه أداة فعالة لحفظ األمن الداخلي في البالد. ووفقًا 
للظروف، یمكن أن یستفید ولّي العهد من موقعه كقائد للحرس الوطني للمطالبة بحّقه في الحكم بعد 

  الملك فهد في حال قیام أّیة تحّدیات. 
م من أن عبد اهللا هو الذي یسیطر على الحرس الوطني، إّال أنه یبقى ضعیفًا نسبیًا على الرغ

نظرًا إلى مرتبته في العائلة. فاألمیر عبد اهللا هو ابن زوجة من قبیلة شّمر كان عبد العزیز قد تزّوج 
األمیر  . كما أن١بها لیفوز بدعم ساللة الرشید المنافسة في منطقة حائل بعد أن هزمهم في المعركة

عبد اهللا ال یتمّتع بحشد من األشقاء كاألمراء اآلخرین ـ فهو بمثابة دخیل على العائلة  ـ . باإلضافة 
إلى ذلك، له عدد محدود من األبناء الذین یشغلون مناصب هامة. وربما بسبب افتقار عبد اهللا إلى 

وى الحرس الوطني التابع روابط عائلیة هامة، تقتصر مناصب أبنائه الثالثة المعروفین على مست
لسلطة والدهم. یفتقر األمیر عبد اهللا إذًا إلى شبكة متینة من المناصرین في الوسط الحكومي 
الموّسع، وهي میزة استطاع األمراء اآلخرون اكتسابها من جّراء تعیین أبنائهم وأقربائهم في مختلف 

  األجهزة الحكومیة. 
اهللا، من حیث عالقات النَّسب، ضعیف في العائلة، كما أن كما رأینا إذًا، فإن مركز األمیر عبد 

قدرته على تعیین مناصریه في مناصب حكومیة محدودة. فمع استعداده لتحّمل مسؤولیة العرش، ال 
بّد من تغییر هذا الوضع إذا كان عبد اهللا راغبًا في استالم الحكم فعًال في المملكة والحكومة. غیر 

ر أن یحصل إّال على حساب أمراء نافذین آخرین یشاركون في عملیة صنع أنه ال یمكن لهذا التغیی
القرارات. فكیف سیعمد األمیر عبد اهللا إلى تحقیق ذلك، ومن سیبعد عن الحكم؟ هل سینجح في 
دفع أبنائه إلى الواجهة؟ هل سیدخل في تحالفات جدیدة معّینة و/ أو یشّجع أبناءه على ذلك؟ وفي 

حكم، كیف سیعید تنظیم عملیة الخالفة، وعلى حساب من؟ واألهم من ذلك كّله ـ حال ارتقائه سّدة ال
وهذا هو السؤال الرئیسي ـ هل سیستطیع إبعاد ولي عهده (المعیَّن بموجب المرسوم الملكي الصادر 

  ) إذا قامت العائلة بفرض وزیر الدفاع، األمیر سلطان، أو أّي مرّشح آخر علیه؟ ١٩٩٢في العام 
ل هذه األسئلة والتدقیق فیها، إذ إن عملّیة اّتخاذ القرارات في المملكة تتأّثر إلى حّد یجب تحلی

  كبیر بشخصیة األمراء. 

                                         
  راسة دقیقة آلل الرشید، راجع: ـ من أجل د ١

Madawi Al Rasheed, Politics in an Arabian Oasis: The Rashidi Tribal Dynasty, London 
and New York: I.B. Tauris & co. Limited, 1991;  

  ؛ وأیضًا: ١٩٨١راجع أیضًا أ. العثیمین، نشأة إمارة الرشید، الریاض، 
Bligh, op.cit., P. 22. 
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  األمیر سلطان و"السدیریون السبعة" 
یحتّل األمیر سلطان المرتبة الثانیة في سلسلة الخالفة. وهو یتمّتع بروابط عائلیة متینة، إذ إنه 

ي التي أنجبت ستة أمراء آخرین. ُذكر الكثیر عن نفوذ "السدیریین ابن حّسا بنت أحمد السدیر 
وزیٌر للدفاع ـ. ففهد هو الملك، واألمیر سلطان  ١السبعة" في عائلة آل سعود ـ وذلك لسبب وجیه 

والطیران والمرّشح الثاني للعرش، واألمیر نایف وزیر للداخلیة، واألمیر أحمد نائب لوزیر الداخلیة، 
ن أمیر على منطقة الریاض، واألمیر تركي نائب لألمیر سلطان في وزارة الدفاع، في واألمیر سلما

حین یمّثل األمیر عبد الرحمن تجّمعًا بارزًا لرجال أعمال في السعودیة. وٕاضافة إلى إمساكهم 
بمفاتیح السلطة، یتجاوز نفوذ السدیریین في العائلة الحاكمة األشقاء "السدیریین السبعة"، لیشمل 

  سة أمراء آخرین من العائلة وخمسة سدیریین یشغلون مناصب حكومیة ووزاریة بارزة. خم
ونظرًا إلى موقعه كعضو في مجموعة السدیریین، یستطیع األمیر سلطان االعتماد على قاعدة 
دعم قویة في العائلة. باإلضافة إلى ذلك، فإن أقرباء وزیر الدفاع یشغلون هم أیضًا مراكز هامة في 

ة. فأحد هؤالء، وهو بدر، یشغل منصب نائب القائد األعلى في الحرس الوطني، ولي العهد الحكوم
األمیر عبد اهللا. ال یجدر إهمال هذا الحضور القوي والنفوذ في أبرز قاعدة نفوذ لألمیر عبد اهللا، 

  یرتكز علیها للمطالبة بحّقه بالحكم. 
الحكومة، ویمكنه االعتماد علیهم كما أن أبناء األمیر سلطان یشغلون مناصب بارزة في 

كمناصرین له في ترّشحه ألعلى منصب في البالد. فحّتى عهد قریب، كان ابنه البكر، األمیر 
خالد، معروفًا لدى الغرب كقائد الجیش السعودي في قوات االئتالف العربیة التي شاركت بنجاح في 

األمیر خالدًا  د أكسب هذا النجاحُ لق. في الواقع، ٢عملیتي "درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء"
رصیدًا سیاسیًا هامًا وفرصًا تجاریة، دفعته إلى االستقالة باكرًا من مهّماته العسكریة ـ وهو أمر 
ح أن یكون قد تّم بتشجیع من الملك وبعض األمراء اآلخرین الذین كانوا یخشون من نفوذ خالد  ُیرجَّ

لطان ال یزال یشّكل قوًة سیاسیة في المملكة نظرًا إلى القاعدة خالدًا بن سإّال أن األمیر ـ.  ٣المتزاید
  . ١السیاسیة التي ضمنتها له وألبیه ملكّیته لمطبوعتین دوریتین متمركزتین في لندن

                                         
ــًة عــن األفــراد، ـــ بــ ١ رغم انتقــاده الشــدید آلل ســعود، یحتــوي كتــاب ناصــر الســعید حــول العائلــة الحاكمــة، تفاصــیل غنّی

خاّصـة أولئـك التــابعین للفـرع السـدیري. راجــع ناصـر السـعید، طریــق آل سـعود، فـي جــزأین، بیـروت، مطبعـة االّتحــاد، 
١٩٨٥  . 

  ـ راجع:  ٢
Khaled bin Sultan (with Patrick Seale), Desert Warrior: A Personal view of the Gulf 
war by the Joint Forces Commander, New York: HarperCollins Publishers, Inc. 1995. 

  ـ راجع:  ٣
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أما األمیر بندر، االبن الثاني لوزیر الدفاع سلطان، فهو معروف في الغرب أكثر من األمیر 
ي الوالیات المتحدة یتیح له عدة فرص عامة. یقوم األمیر خالد، إذ إن منصبه كسفیر للسعودیة ف

بندر، المعروف بتقّربه من الملك، بتنفیذ االستراتیجیات السیاسیة والعسكریة المدروسة التي تقضي 
بتبعّیة مشتركة مع الوالیات المتحدة، للحرص على استمرار واشنطن في دعمها لحكم العائلة 

سة في الوضع األمني للمملكة. لذا، فالرصید السیاسي الذي یكتسبه المالكة. یؤّثر نجاح هذه السیا
األمیر بندر بسبب عالقاته الوثیقة بالنخبة السیاسیة واالقتصادیة الغربیة، واألمیركیة بشكل خاص، 
ُیعتبر دعامة تضاف إلى موقعه السیاسي وموقع والده ضمن العائلة الحاكمة، بقدر ما هو عالوة 

على المدى الطویل. في الواقع، ونظرًا إلى سیطرة السدیریین على هذا  ومكسب ألمن البالد
المنصب الهام الذي یصل البالد بحلیف رئیسي، قد یتعّجب المرء كیف یتمّكن ولي العهد األمیر 
عبد اهللا من إیصال كلمته إلى واشنطن بشكل مستقّل عن واسطة السدیریین، ویتساءل عن الموقع 

  بندر على المدى البعید مع اقتراب األمیر عبد اهللا من العرش. الذي سیحتّله األمیر 
یتمّتع سلطان بن عبد العزیز بقاعدة نفوذ قویة في الحكومة بفضل مناصب أبنائه وأقربائه 
البارزة. كما أنه یتمّتع بدعم قوي ضمن العائلة الحاكمة بسبب ارتباطه بفریق السدیریین الموّسع. إّال 

اض أن سلطان یستطیع االعتماد بشكل آلي على دعم صفوف السدیریین أنه من الخطأ االفتر 
المتراصة في محاولته الكتساب النفوذ السیاسي. یجدر التذكیر بأنه ما بقي الملك فهد حّیًا ُیرزق 
على عرشه، فهو لیس المتقّدم في عائلة آل سعود الحاكمة فحسب، لكن أیضًا أكبر األمراء سّنًا في 

لذا، فلفهد الحّق األّول بوالء السدیریین، ولهذا السبب أوكل لسدیري آخر، هو  فریق السدیریین.
محمد بن تركي، بإمارة منطقة الباحة. كان تركي السدیري وفهد بن خالد السدیري یسیطران في 
السابق على المنطقتین الجنوبیتین الرئیسیتین: عسیر ونجران. فقد انتزعت هذه المنطقة كّلها من 

أوائل الثالثینیات، وشّكلت ساحة للتنازع على الحدود بتمویل من مصر في الخمسینیات،  الیمن منذ
  . ٢وُیتوقَّع أن تشّكل في المستقبل مصدرًا للنزاع بین المملكة والیمن الموّحدة

  وجهة نظر الملك فهد 
ل لقد عّین الملك أبناءه أیضًا في مناصب هامة. فهو یحّضر ابنه الشاب عبد العزیز لتحمّ 

المسؤولیات، كما أنه یسمح لخالد وسعود بالحفاظ على عالقاتهما مع مجتمع األعمال في 
                                                                                                                        
'Prince Khaled's Departure is Unexplained' Country Report Saudi Arabia 4-91, London: 
The Economist Intelligence Unit, 1991, P.12. 

 ـ المطبوعتان هما الصحیفة الیومّیة الحیاة، واألسبوعّیة الوسط، اللتان تصدران في لندن باللغة العربیة.  ١
  راجع:  ٢

F. Gregory Gause III, Saudi-Yemeni Relations: Domestic Stuctures and Foreign 
Influence, New York: Columbia Univresity Press, pp. 150-162. 
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السعودیة. إّال أن األهّم هو التبدیل الذي قام به في میزان القوى في المملكة، بخلعه األمیر التقلیدي 
التي تستمّد من آل جلوي واستبداله بابنه محمد إلمارة المنطقة الشرقیة الغنیة بالنفط (الحسى)، 

السعودیة منها كافة ثروتها. وبذلك، یكون الملك قد عین شخصًا موثوقًا ال یمكن التشكیك بوالئه في 
منطقة استراتیجیة حّساسة في المملكة، كما أنه یكون قد منح ابنه فرصة ال ُتضاهى للبرهنة عن 

ا استمّر األمیر محمد بن فهد قدراته، حیث إن هذا المنصب یقتضي تبّصرًا كبیرًا وحكمًا ثاقبًا. وٕاذ
بنجاحاته وفرض نفسه كشخص أهل لموقعه (بعد أن أثبت نجاحه بكسب غالبیة زعماء المعارضة 

  الشیعیة لصّفه)، فسیصبح مؤّهًال للمطالبة بمسؤولیات أكبر في المستقبل. 
  ابنا الملك فیصل 

یرین آخرین ینتمیان إلى فرع من باإلضافة إلى هؤالء األمراء الرئیسیین، یجدر بنا التوّقف عند أم
العائلة خارج نطاق سلسلة الخالفة، إّال أنهما یؤّثران في موضوع الخالفة. إنهما األمیران سعود 
وتركي، ابنا الملك فیصل. فبزواجه من جوهرة بنت فیصل بن عبد اهللا بن عبد الرحمن، حاول وزیر 

لعائلة الملك المستقبلي. أّما نفوذ األمیر  الخارجیة األمیر سعود ضمان مستقبله من خالل مصاهرته
  تركي فیستمّده من مسؤولیاته كمدیر لجهاز االستخبارات السعودیة. 

  الضغوطات بشأن الخالفة 
ارتكازًا على ما تقّدم، فإن الضغوطات التي تماَرس بشأن موضوع الخالفة، تثیر القلق. ال شك 

فرد أو مجموعة، حیث إن الوقت كفیل بذلك. فأبناء في أن مبدأ الخالفة لیس مستهدفًا من جهة أّي 
عبد العزیز یتقّدمون في السن، ومع الوقت ستفقد السعودیة الخلفاء المؤهَّلین للحكم مّما قد یوّلد حالة 
من تقّلب الحكم بین الحّكام، مّما یوّلد بدوره حالة من عدم االستقرار. ومع انخفاض عدد األمراء 

العائلة، ینتظر خمسة آالف طامح إلى الحكم ینتمون إلى الجیلین الثاني الكبار المتقّدمین في 
والثالث في األجنحة، بدون أي معاییر متَّفق علیها لالختیار في ما بینهم. إن هذه المنافسة العائلیة 
حاسمة، وٕان كان هناك أقّل من عشرة أمراء یمتلكون الحّظ في ارتقاء سّدة الحكم في العقود القلیلة 

ادمة. مع ذلك، فالتركیبة المستقبلیة للنخبة التي تمتلك القرار واستقرارها إنما تخضع لتغّیر جذري الق
بسبب إعادة تقسیم التحالفات العائلیة المعّقدة. فكیف ستتطّور هذه التحالفات؟ ومن سیتمّكن من 

  السیطرة على النظام؟ وما الذي سیستلزمه اكتساب دعم من لم یتّم اختیاره؟. 
شك في أن بعض األفرقاء في العائلة سیفاوضون بأمر الغربلة التي ال بّد من أن تتّم في ال 

صفوف الجیلین الثاني والثالث بشكل أفضل من باقي المجموعات. فإذا ما رجعنا إلى تاریخ 
المملكة، نتوّقع من العائلة أن ُتظهر للعالم الخارجي أن حّل مسألة الخالفة قد تّم بشكل حساس 
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. فمن شأن خطوة كهذه تبدید الشكوك والقضاء على الفرص للقیام بتخمینات علنیة حول وسریع
  النزاعات العائلیة. إّال أنه یجب النظر بتعّمق إلى إمكانیة تفاقم هذه المسألة خلف الكوالیس. 

وفي حین ستحاول العائلة الحاكمة دائمًا اجتناب وصول األمور إلى درجة التنازع العلني، 
فات في وجهات النظر لیست جدیدة على التاریخ السعودي. ومن شأن إعادة إثارة مسألة فاالختال

. ُیحتمل أن ١شرعیة النظام الملكي األیدیولوجیة أو العقائدیة، اإلخالُل باستقرار البالد ال محالة
بناءهم تتحّول مسألة الخالفة إلى صراع مریر خلف الكوالیس. قد یتحّرك الالعبون باكرًا فیعّینون أ

في مناصب تخّولهم اكتساب الرصید السیاسي الداخلي أو الخارجي الضروري للمطالبة بالحّق في 
العرش، أو یحاولون توسیع قاعدة نفوذ أقربائهم ضمن العائلة والحكومة على حساب األمراء 

المؤسسة  اآلخرین. فأیة محاولة یقوم بها فریق من العائلة الحاكمة إلنشاء قاعدة نفوذ منافسة ضمن
الدینیة أو القبلّیة السعودیة، ستدّل على هذا النوع من الصراعات القائم خلف كوالیس الحكم. تجدر 

  اإلشارة هنا إلى أن التصادم وتنازع الحكم في السعودیة لم یخُلَوا من العنف في الماضي. 
عائلة آل سعود.  باإلضافة إلى ذلك، فإن مسألة الخالفة قد تؤّدي إلى المزید من التجاذبات في

في الواقع، أن إمكانیة وقوع البالد في أّیة ورطة أو قیام تنازع حاد أو اإلخالل باستقرار البالد، 
یشّكل دومًا مصدرًا للقلق لحكومة الریاض وحلفائها الغربیین. فانعكاسات تطّور كهذا على القوى 

تعوق جهود النظام الملكي لمواجهة  الغربیة الرئیسیة قد تكون خطیرة، إذ إن النزاعات العائلیة قد
  التحّدیات الداخلیة والخارجیة التي تهّدد استمرار حكمها، والتي قد تؤّدي إلى قلب النظام.

  تأثیرات السلوك الدیني والَقَبلي في مسألة الخالفة 
 غالبًا ما تطرح مسائُل الخالفة إشكالّیاٍت في األنظمة الملكیة الوراثیة بسبب مشادات السلطة

المتأّصلة التي تحّدد حجم قّوة الحكم، إن بصورة إیجابیة أو سلبیة. في أوروبا مثًال، حیث تكاثرت 
األنظمة الملكیة، كانت الخالفة ُتحدَّد حینًا ببروز أحد أبناء الحاكم وتمّیزه بقوته، أو باّتباع مبدأ 

عدیدة، خاصًة بسبب التقالید . ألسباب ٢البكورة أحیانًا أخرى، فیرتقي بكر أبناء الملك سّدة الحكم

                                         
ـــ كمــا كانــت الحــال فــي بدایــة الســتّینّیات، عنــدما اصــطّف المــدعّوون بـــ "األمــراء األحــرار" إلــى جانــب األمیــر ســعود  ١

  بینما كان الملك المخلوع یناضل الستعادة مركزه. راجع: 
De Gaury, op. cit., pp. 130-138;  

  وأیضًا 
Bligh, op. cit., pp.64-70. 

  الخالفة نظرّیًا، راجع:  ـ من أجل مناقشة موضوع ٢
Robbins Burling, the Passage of Power: Studies in Political Succession, New York: 
Academic Press, 1974; 

  وأیضًا: 



 ٢١

الدینیة والقبلّیة، لم یتطّور مبدأ البكورة في األنظمة العربیة بالطریقة نفسها، إذ إن كافة أبناء الرجل، 
بحسب الشریعة، هم متساوون وشرعّیون، حّتى لو ُولدوا من زیجات غیر شرعّیة. باإلضافة إلى 

، قد ینتقل الحكم من جیل إلى آخر ضمن عائلة معّینة، ذلك، ووفقًا للمعاییر القبلیة السابقة لإلسالم
لكن لیس بالضرورة من األب إلى ابنه. فقد یستلم السلطة شقیق الملك أو عّمه أو ابن عّمه، وفقًا 
الختیار كبار العائلة وتحدیدهم للشخص الذي یتمّتع بـ "مزایا النبل والشهامة؛ والقدرة والمهارة في 

  .١لقیادة" التحكیم، والحظ؛ وحّس ا
أبرز الصعوبات التي تتأّتى من هذه التقالید، هي تحدید األهلیة أو عدم األهلیة، في ظّل اللبس 
المسیطر، وخاصًة أن مجموعة المرّشحین المحتملین تمتد لتشمل المتحّدرین المباشرین من الحاكم 

ن العائلة الحاكمة. فنظرًا (األبناء) والمتحّدرین الجانبیین (اإلخوة)، باإلضافة إلى أعضاء آخرین م
إلى عدد المرّشحین وغیاب أّیة وسیلة ـ معتمَدة أو رسمیة ـ للتحكیم بینهم، غالبًا ما قامت الصراعات 
بشأن هذه المسألة. وعلى الرغم من أن النظام یحتوي على حسنة هامة على األقّل بالمبدأ، وهي 

اسب ـ ، فعملّیًا تجري األمور بشكل مخالف، اختیار أكثر المرّشحین أهلیة ـ أي خالفة الشخص المن
  إذ إن الصراع قد یكون مدّمرًا لدرجة تعریض المملكة لعدد من الخصوم الداخلیین والخارجیین. 

إّال أن االنعكاسات الخطیرة التي قد تنشأ عن مبدأ الخالفة في الجزیرة العربیة تُلطَّف، إلى حّد 
ملوك والذي یقضي بتعیین خلفائهم، وحّتى خلفاء أولیاء ما، باالمتیاز التقلیدي الذي یملكه ال

عهدهم. هذا ما حصل مع الملوك النافذین الذین حاولوا إنشاء خالفة مباشرة عمودیة، تنتقل عادًة 
لالبن البكر. وبرغم أن ذلك یساعد على ضمان االستمراریة بشكل سلس، لكنه لم ینجح في تجنیب 

  البالد الصراعات بشأن الخالفة. 
كما أن المحافظة على الحكم هي أیضًا مسألة هّشة بطبیعتها، إذ إن شرعیته رهن ببرهنته 
المستمّرة عن أهلیته. فأي دلیل على فشله أو عدم أهلیته قد یؤّثر في موقع الملك وُیضعفه ویفسح 

. لهذا في المجال أمام منافسیه لیتحّدوه باّدعائهم الشرعي بتفّوقهم وقدرتهم على الحكم بشكل أفضل
السبب، فإن األزمات التي واجهتها السالالت الحاكمة في السعودیة كانت تمیل إلى إثارة التنافسات 

                                                                                                                        
Reinhard Bendix, Kings or People: Power and the Mandate to Rule, Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1978, 1980. 

  ـ راجع:  ١
Christine Moss Helms, The Cohesion of Saudi Arabia: Evolution of Saudi Arabia, 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1981, P. 57; 

  كما یمكن االستفادة من: 
The Influence of the Tribal Segmentary System upon Political and Social Organization 
in Central Arabia', pp.51-70.  
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العائلیة وجعلها تتفاقم، إلى حّد أن الملك قد یحاَسب لتسّببه في نشوء أزمة معّینة أو لعجزه عن 
للتحّدي من سائر أفراد حّلها. في الواقع، حّتى أقوى الملوك وأكثرهم أهلیة للحكم، كان یتعّرض 

  العائلة، أو حّتى من قبل العائالت المنافسة، حین یخّف الحكم بالتوافق. 
تاریخّیًا، إن غیاب تركیبة الدولة القائمة على المؤّسسات قد زاد أیضًا في تعقید مشاكل الخالفة. 

الفته وردع فبدون جهاز مركزي للدولة، ازدادت صعوبة تمكُّن ولي العهد المعیَّن من ضمان خ
التحّدیات، أو المحافظة على موقعه عندما یعتلي العرش. كما أنه لم تكن هناك أّیة مناصب 
حكومیة مستقلة عن العائلة یستطیع الملك من خاللها مكافأة مناصریه ومصالحة خصومه. عوضًا 

الفعالة، التي  عن ذلك، تنشأ سلطة الملك في الجزیرة العربیة من الوالءات الشخصیة المعقَّدة، إنما
یظهرها له األقرباء والمستشارون. ال شك في أن غیاب الدولة المؤسساتیة الرسمیة في الجزیرة 
العربیة لم یعن أن الملوك كانوا ینطلقون من الفراغ، لكن، على الرغم من التقالید القبلیة الغنّیة التي 

  دات التي طرأت بعد نشوء اإلسالم. ضمنت استمراریة ساللة معّینة، فقد ورث الحّكام العرب التعقی
  اإلرث الذي خلَّفته الخالفة اإلسالمیة 

ال ندري إذا كان النبي محمد فّكر في إنشاء آلیة لخالفة شرعیة ومتسلسلة، إّال أن غیاب الخلف 
. فالخلفاء األربعة الذین خلفوا ١الذكر قد أشار إلى عدم تشّكل أّیة ساللة للدولة اإلسالمیة األولى

) ٦٦١ـ  ٦٥٦)، وعلي (٦٥٦ـ٦٤٤)، عثمان (٦٤٤ـ  ٦٣٤)، عمر (٦٣٤ـ  ٦٣٢بي ـ أبو بكر (الن
لم تربطهم به عالقات المصاهرة فحسب، بل كانوا أیضًا من قبیلة قریش. بالفعل، فقد تّم اختیار 
الخلفاء الثالثة األولین من خالل تصویت قبلي. وعلى الرغم من أن الصراع لم یتفاقم حتى العام 

إّبان خالفة علي، فقد برزت تغّیرات جوهریة منذ البدایة. قام علي بتحّدي عثمان الذي اغتیل  ٦٥٦
. كما أن علیًا نفسه قد واجه تحدیًا من ِقَبل معاویة، حاكم ٦٥٦على أیدي مناصري علي في العام 

سالم بین سوریا األموي، والذي طالب باالنتقام لمقتل عثمان. فما أّدى إلى انشقاق رئیسي في اإل
  .٢السُّنة والشیعة (أتباع علي)، إنما كان باألصل صراعًا على السلطة الشرعیة

                                         
  ـ راجع:  ١

Noel J.Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1964,pp.9-20. 

  ـ لدراسة شاملة عن الخلیفة في المفهومین السُّني، والشیعي، راجع:  ٢
Henri Laoust, Le Califat Dans La Doctrine de Ras (h) id Rida, Paris: Librairie 
d'Amerique et d'Orient, 1986; 

  وأیضًا 
A bdulaziz Abdulhussein Sachedina, The Just Ruler in Shi'ite Islam: The 
Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence, New York and 
London: Oxford University Press, 1988.  
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، تّم اغتیال الخلیفة علي على ید أحد األتباع الناقمین، وذلك ضمن صراع آخر ٦٦١في العام 
) في دمشق، التي خلفتها الدولة ٧٤٩ـ  ٦٦١على الخالفة. فأّسس معاویة الدولة السُّنیة األمویة (

. أّما أتباع علي فقد أسسوا دولتهم الخاصة في القاهرة ١) في بغداد١٢٥٨ـ ٧٥٠السُّنیة العباسیة (
. قام العّباسیون، الذین كانوا یّدعون ٢)١١٧١ـ  ٩٠٩وتحّولت إلى ما ُعرف الحقًا بالدولة الفاطمیة (

ي ِصدام فن تحدُّرهم من ساللة عّم النبي من الفخذ الهاشمي في قبیلة قریش، ضّد األمویی
كالسیكي. في النتیجة، قام العّباسیون المنتصرون بذبح معظم القادة األمویین، باستثناء عبد 

). ثم ١٠٣١ـ  ٧٥٥الرحمن الذي استطاع الهرب إلى أسبانیا، وأّسس هناك الدولة األمویة الجدیدة (
  كانت حقبة من السِّلم النسبي، تمّیزت بیقظة فریدة للمجتمع اإلسالمي. 

القرن العاشر، خسرت الخالفة العّباسیة سلطتها الدینیة أمام قادة عسكریین في بغداد. وفي في 
، فبرزت عندها سلطات عسكریة ٣، تّم القضاء على الدولة العّباسیة على أیدي المغول١٢٥٨العام 

ّنة عدیدة، اّدعى زعماؤها الحكم باسم اإلسالم وتطبیق الشریعة. مع مرور الوقت، بدأ القضاة الس
. إن هذه ٤بتشریع هذا الحكم الذي انُتزع بالقّوة، شرط أن یعلن الحّكام تأییدهم للشریعة اإلسالمیة

التفسیرات، النفعیة والضروریة بدون شّك، قد عاقت نشوء آلیات مناسبة للخالفة في العالم اإلسالمي 
  بشكل عام، وفي الجزیرة العربیة بشكل خاص. 

  طوریة العثمانیة. اإلرث الذي خلَّفته اإلمبرا
التي تلت سقوط الدولة العباسیة، نماذُج الخالفة في العالم  ةتحدَّدت في السنوات الستمائ

  اإلسالمي بسلوك الحّكام العثمانیین الذین كانوا مجدِّدین ودموّیین. 
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سلطانًا على اإلمبراطوریة  ١٢من القرن الثالث عشر حّتى القرن السادس عشر، تعاقب 
. وعلى ١ن خالل تسلسل عمودي للخالفة، إذ انتقلت السلطة من الحاكم إلى ابنه البكرالعثمانیة م

الرغم من هذا الترتیب الظاهري، لم یحدَّد أي نظام للخالفة على أساس مبدأ البكورة، وغالبًا ما كان 
 )، تّم إدخال١٤٢١ـ  ١٤١٣االبن األقوى یقضي على منافسیه من إخوته. ففي عهد محّمد األّول (

ل كلَّ من یستولي على الحكم قتل سائر إخوته الناجین للقضاء  "قانون قتل اإلخوة" الذي كان یخوِّ
. وقد اتَّبع هذا النهج محّمد الثالث، الذي استولى على العرش في العام ٢على أّیة ثورة محتملة

. توفي محمد أخًا له. حّتى أّنه لم یستثِن أبناءه، بحّجة القضاء على المؤامرات ١٩وقتل  ١٥٩٥
وكان له وریثان قاصران، أحمد ومصطفى، وقد حكم االثنان، لكن بمقتضى  ١٦٠٣الثالث في العام 

، أّسس السلطان أحمد آلیة ١٦١٧حّقهما، نظرًا إلى مكانتهما أكثر من قدراتهما الكامنة. في العام 
خوته عن جدیدة، ُعرفت باسم "الخفص" (أي القفص)، لیتمّكن من عزل أبنائه وأبناء إ

. كانت "الخفص" عبارة عن قصور معزولة ـ غالبًا ما كانت تنتشر في نواح نائیة من ٣القسطنطینّیة
اإلمبراطوریة ـ ویخدم فیها الغلمان المخصّیون والبكم والمحظّیات اللواتي تّم تعقیمهّن لضبط عملیات 

ة" راشد، كان السلطان إنجاب األبناء غیر المرغوبین. وعند استدعاء الحاجة إلى خدمات "خلیف
ُیحضر أحد هؤالء األبناء. إّال أن هذه الممارسة قد أضعفت كافة المؤّسسات. فغالبًا ما كان العزل 
یؤّثر في مقدرات األمراء ویضعفهم. فعدد كبیر من السالطین الذین خضعوا لهذا النظام في 

في حكمهم. بالطبع، لم یغب  شبابهم، عانوا اضطرابات في الشخصیة ومشاكل نفسیة أخرى مّما أّثر
) بتعلیق نظام ١٧٨٩ـ  ١٧٧٤هذا الموضوع عن السالطین الدهاة، فأمر السلطان عبد الحمید (

ـ  ١٧٨٩"الخفص"، إذ إن ابنه أیضًا لم یكن واعدًا أبدًا. عّین عبد الحمید ابن أخیه سلیم الثالث (
ث، على الرغم من أنه كان مسؤوًال )، حیث كان هذا األخیر ذكّیًا. لكن السلطان سلیم الثال١٨٠٧

عن تنظیم المؤّسسات العسكریة، لم ینّم كعّمه عن سعة في التفكیر، إذ أعاد نظام "الخفص" ما إن 
  . ٤وصل إلى السلطة، بحّجة الحّد من المؤامرات داخل البالط 
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مع العلم لحسن الحظ، لم تطّبق القبائل في الجزیرة العربیة مبدأ قتل اإلخوة أو نظام الخفص، 
بأن معظمها كان یعلم بوجود هذه الممارسات. لكن، حّتى لو أّدت التقالید القبلّیة ـ المشبعة بالشرف 
العائلي والحفاظ على لحمة الجماعة ـ إلى اجتناب هذه الممارسات التي طّبقها السالطین 

ر الذي كان شائعًا في العثمانیون، إّال أنها لم تقِض على الصراعات بشأن الخالفة. فنظرًا إلى الفق
الجزیرة العربیة، لم تكن المؤامرات والتصادمات تهدف فقط إلى االستئثار بالسلطة، بل أیضًا إلى 
ضمان وصول حاكم قوّي إلى السلطة یستطیع حمایة أعضاء القبیلة من أي أذى. هذا ما حصل 

  . ١٩٢١العام  حّتى ١٨٣٥مع ساللة رشید التي حكمت منطقة حائل في السعودیة من العام 
  اإلرث الذي خلَّفته ساللة رشید 

كحاكم على جبل شّمر،  ١٨٣٥كان وصول عبد اهللا بن علي بن رشید إلى السلطة في العام 
) لمساعدته هذا ١٨٣٤ـ  ١٨٢٤بمثابة مكافأة من فیصل بن تركي بن عبد اهللا بن محّمد بن سعید (

. بعد ١ًال عن اغتیال والد فیصل بن تركياألخیر على هزم مشعل بن عبد الرحمن الذي كان مسؤو 
)، الذي كان ١٨٦٧ـ  ١٨٤٧، خلف عبد اهللا بن علي بن رشید ابنه طالل (١٨٤٧وفاته في العام 

، فخلفه بدوره شقیقه متعب الذي اغتاله ابن أخیه ٢حاكمًا مؤهًَّال إّال أنه توفي في حادث غامض
ذ إنه قد اغتیل هو أیضًا على ید عّمه محّمد . لم یحكم بندر لفترة طویلة إ١٨٦٩بندر في العام 

. كان محّمد بن عبد اهللا، الذي ُیعرف أیضًا بمحّمد الكبیر، قد انتقل إلى الریاض ٣خالل رحلة قوافل
حیث أّسس تجارة ناجحة. كان مقاتًال وحاكمًا استثنائیًا، والمسؤول عن توّسع السلطة الرشیدیة، وعن 

سنة في  ٢٥، بعد ١٨٩٧. عندما توفي في العام ١٨٩١ام طرد آل سعود من الریاض في الع
السلطة، لم یخّلف أي ابن ذكر. وعلى الرغم من الهدوء الذي ساد المنطقة لربع قرن، عاد الصراع، 

  من جدید، على السلطة. 
) الذي توفي في معركة ضاریة ١٩٠٦ـ  ١٨٩٧خلف محّمد ابن شقیقه عبد العزیز بن متعب (

على ید  ١٩٠٧بد الرحمن آل سعود. فخلفه ابنه متعب الذي اغتیل في العام مع عبد العزیز بن ع
ابن عّمه الثاني، سلطان بن حّمود ـ وكان عضوًا بارزًا من فرع عبید في القبیلة ـ بعد فشله في 
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الحصول على توافق العائلة. أعلن سلطان نفسه حاكمًا بدون موافقة والده ـ بسبب خرقه الّتفاقات 
، ١٩٠٨مكتوبة ـ وقد تّم اغتیاله على أیدي اثنین من إخوته، سعود وفیصل، في العام  عائلّیة غیر

. أّما سعود، الحاكم الجدید، فقد ١ألنه لم یستطع ردع قّوات آل سعود عن سرقة عدد من المنشآت 
على أیدي أعضاء من عائلة سبحان في حائل، وهو فرع  ١٩١٩تّم اغتیاله هو أیضًا في العام 

، اغتیل سعود بن رشید على ید ابن عّمه عبد اهللا بن طالل، ١٩٢٠ائلة رشید. في العام جانبي لع
الذي اغتیل بدوره، وبشكل مباشر، على أیدي عبید سعود، فتّم إعالن تعیین عبد اهللا بن متعب 

، هزم ١٩٢١حاكمًا على حائل، فسجن أخا القاتل، محمدًا بن طالل، خشیًة من االنتقام. في العام 
  . ٢العزیز بن عبد الرحمن آل سعود عائلة آل رشید التي كانت قد أنهكتها الصراعات الداخلیة عبد 

فشل عدد من الحّكام الضعفاء، في إمارة آل رشید، في المحافظة على النظام، مّما أوقع الساللة 
طن في حالة من الفوضى. ال شّك في أن االنتقام قد غّذى االغتیاالت المتتابعة، إّال أن موا

الضعف الكامنة لعبت دورًا هامًا أیضًا. فالعادات القبلّیة، خاصة الصراع على األراضي، قد حّددت 
مدى تطّور النزاع. باإلضافة إلى ذلك، فاالعتقاد السائد بمساواة الجمیع، حّتى عندما لم یكن الحال 

لى السلطة وتشریع هكذا، قد شّجع الذین یتمّتعون بموارد عسكریة على تحّدي الحّكام للوصول إ
حكمهم. كما أن تأثیرات القوى الخارجیة ال تقّل أهمیًة، خاصة تأثیرات اإلمبراطوریتین العثمانیة 

قد فشلوا بسبب  رشیدوالبریطانیة اللتین أّیدتا عددًا من قبائل الجزیرة العربیة. ال شّك في أن آل 
هم القدرة على إقامة التسویات والحكم انغماس عدد من الحّكام في الخالفات الداخلیة، وبسبب فقدان

  من خالل مبدأ التوافق. كان ذلك درسًا هامًا للزعماء الذین ال یقّلون طموحًا من آل سعود. 
  الِعَبر التي یمكن استخالصها 

قبل استعادة عبد العزیز بن عبد الرحمن للدرعیة بوقت طویل، وقبل توحیده للجزیرة العربیة 
الفة والسیاسة العائلیة المتَّبع هو الذي حّدد إلى حّد كبیر، خیاراته الوسطى، كان نموذج الخ

وسلوكه. وقد كانت المشاكل الكامنة في نهج الخالفة السعودیة بارزة وواضحة بالنسبة إلى الملك 
ـ  ١٨٢٢) والثانیة (١٨١٨ـ  ١٧٤٤المستقبلي الذي تأّمل تاریخ المملكتین السعودیتین، األولى (

عبد العزیز أن عدة فروع من العائلة قد تصارعت لسّد الفراغ في خط الخالفة، . أدرك  ٣)١٨٩١
. وحّتى ٤في حین كانت القوى األجنبیة تتدّخل وتخّل بالهدوء النسبي الذي كان سائدًا في الجزیرة

                                         
 .Al Rasheed, op. cit., pp. 63-64ـ  ١
  .Ibid., pp.64-66ـ  ٢
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بدون أّیة تأثیرات خارجیة، غالبًا ما كان میزان القوى بین المتنافسین على العرش ینفتح على حرب 
 ١٤ة، إذ إن البقاء كان یقضي بحمایة زعماء العائلة لألعضاء التابعین لهم وٕاعالتهم. من بین علنی

، ثالث فقط تّمت بدون أّي نزاع. أّما الخالفات األخرى ١٨٩١و ١٧٤٤خالفة تّمت بین العامین 
  فشهدت اغتیاالت، وحربًا أهلیة، وفي بعض الحاالت، ثورة سلمیة. 

). التحق بالقّوات العسكریة مع ١٧٦٥ـ  ١٧٤٢محمد بن سعود ( أّول زعیم سعودي بارز كان
، ١٧٤٤الشیخ محمد بن عبد الوهاب (مؤّسس الحركة التوحیدیة المعروف باسم الوهابیة) في العام 

ونشر قاعدة نفوذ آل سعود حّتى شملت معظم أجزاء الجزیرة العربیة الوسطى في غضون عقدین 
ألمن، في حین قّدم آل الشیخ، وهو االسم الذي ُعرفت به . قدم آل سعود األرض وا١من الزمن

عائلة محمد بن عبد الوهاب، الشرعیة الدینیة. لم تكن هذه التولیفة أداًة فعالة لالحتفاظ بالسلطة 
  فحسب، بل ضمنت أیضًا االستقرار السیاسي لعّدة أجیال. 

السلطة من الملك إلى ابنه  بعد محمد بن سعود، مّرت أّول خالفتین بدون أّیة مشاكل، فانتقلت
) وسعود بن ١٨٠٣ـ  ١٧٦٥البكر. باإلضافة إلى ذلك، فهذان الخلیفتان، عبد العزیز بن محمد (

)، قد عّززا منصبیهما من خالل توسیع األراضي السعودیة. كما أن ١٨١٤ـ  ١٨٠٣عبد العزیز (
ًا أو غیر مؤّهلین عسكرّیًا لمجابهة المرّشحین المحتملین للحكم، المباشرین والفرعیین، كانوا إّما شباب

الزعیمین، مع العلم بأن العدید منهم قد أّسسوا فروعًا برزت الحقًا على الساحة السیاسیة العائلیة. 
كان سعود بن عبد العزیز محاربًا باسًال انتصر في معارك رئیسیة في نجد مّما عّزز نفوذه كحاكم. 

هد ـ بموافقة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ـ واألهّم من ذلك ، عّینه والده ولّیًا للع١٧٨٨في العام 
بدون أن یجابه أّیة معارضة من قبل أّي فرد من العائلة الموّسعة. ال شّك في أن بسالة سعود في 

، ١٨٠٢، وكربالء في العام ١٧٩٣المعارك، خاصة في المناطق الصعبة مثل الَحسى في العام 
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لجمیع به، وقّربتهم إلیه. لذا، فعندما قام أحد أفراد الشیعة من ، قد حّببت ا١٨٠٣ومّكة في العام 
  . ١أّیة معارضة نكربالء الساعین إلى الثأر باغتیال عبد العزیز بن محّمد، نودي بسعود حاكمًا بدو 

) في فّخ نجاحه، فسرعان ما واجهته اإلمبراطوریة ١٨١٤ـ  ١٨٠٣وقع سعود بن عبد العزیز (
اكمها في مصر، محّمد علي، وحثّته على اجتیاح الحجاز وهزم تّیار العثمانیة التي وّجهت ح

الموحدین. وعلى غرار والده وجّده، عّین سعود بن عبد العزیز ابنه عبد اهللا على العرش. نجح عبد 
خسر منطقة الحجاز. عند  ١٨١٢اهللا في بدایة حكمه في هزم الغزاة المصریین، غیر أنه في العام 

، توّلى عبد اهللا الحكم لكنه واجه تحّدیات داخلیة، ١٨١٤الحّمى في أیار/ مایو  وفاة سعود من جّراء
عادت بشكل كبیر إلى أدائه الفاشل في ساحة المعركة. تّم حّل التنافس الصاعد في العائلة مع 

)، وُأسر عدد من األمراء ١٨١٨االجتیاح المصري عندما سقطت العاصمة السعودیة في الدرعیة (
من آل سعود وتّم نقلهم إلى القاهرة حیث اختفى العدید منهم. أّما عبد اهللا الذي ُأوقف هو المتقّدمین 

. ال شّك في أن الباب ١٨١٩أیضًا وُنقل إلى مصر، فقد ُقطع رأسه في القسطنطینّیة في العام 
العالي كان یستهدف آل سعود ـ وآل الشیخ ـ وكان یسعى إلى القضاء على تیار الموّحدین في 

زیرة العربیة. استطاع تركي بن عبد اهللا الهرب من شبكة اإلمبراطوریة العثمانیة، مختبئًا في الج
. في غضون بضعة ٢الضواحي القاحلة لنجد، حیث القت معظم القوات العثمانیة والمصریة حتفها

 كانت هذه ١٨٢٢للقوات المصریة المحتلة ایة مصلحة في المنطقة وقع حلول العام أعوام، لم یعد 
القوات قد انسحبت من معظم أراضي الجزیرة العربیة الوسطى. في تلك األثناء، دخلت عائلة آل 
سعود حقبة من التنافسات الداخلیة الحادة في ظّل غیاب زعیم واحد معتَرف به أو سیطرة فرع واحد 

یید مصر من العائلة. ومع انهیار النظام في العائلة، حاول العدید من المتنافسین الحصول على تأ
  مقابل إخوتهم، متخّلین عن مبدأ التوافق الجوهري الذي رافقهم في أوقات المحن. 

، كان آل سعود قد استعادوا قاعدة نفوذهم مع عودة تركي بن  ١٨٢٤في شهر آب/ أغسطس 
عبد اهللا (حفید محمد بن سعود وعّم عبد اهللا بن سعود بن عبد الرحمن) إلى الریاض وفتحها 

ة جدیدة آلل سعود. عّین مشاري بن ناصر (من فرع آل مشاري) حاكمًا على وٕاعالنها عاصم
منطقة الریاض. كان أّول زعیم متحّدر من عبد اهللا بن محّمد في الحكم، فقد شّكل وصوله إلى 

                                         
ـ  ١٠٥، ص ١٩٩٥، ١٩٨٤ـــ عبــد الصــالح العثیمــین، تــاریخ المملكــة العربیــة الســعودیة، الجــزء األول، الریــاض،  ١

  ؛ ١١٣
 .Samore, op. cit., p. 19راجع أیضًا: 
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. مع مرور الوقت، استطاع عدد من الزعماء السعودیین الهرب من ١السلطة بدیًال لفرع عبد العزیز 
الجزیرة العربیة، ومن بینهم فیصل بن تركي، الذي سرعان ما برز وعّینه والده مصر والعودة إلى 

ولّیًا للعهد. إّال أن آل سعود كانوا محصورین في المنطقة الوسطى من الجزیرة العربیة بسبب بروز 
سیطرة اإلمبراطوریة البریطانیة التي الحت في أفق الجزیرة العربیة في تلك األثناء. وفي ظّل غیاب 

راٍض إضافیة، أّدت غریزة البقاء إلى تفاقم حّدة التنافسات العائلیة فوقعت عائلة آل سعود من جدید أ
في براثن النزاعات الداخلیة. انتصر تركي بن عبد اهللا في مواجهة مع ابن عّمه مشاري بن عبد 

. كان ٢ ١٨٣٤لكنه اغتیل في النهایة على أیدي رجال مشاري في العام  ١٨٣١الرحمن في العام 
الذي تأسست من خالله أول دولة  ١٧٤٤ذلك أّول اغتیال سیاسي تّم تسجیله منذ تحالف العام 

سعودیة. لم یبق مشاري طویًال في الحكم إذ تّم اغتیاله هو أیضًا على ید أحد أبناء تركي، فیصل، 
  . ٣وأعلن نفسه حاكمًا على البالد ١٨٣٤الذي احتّل الریاض في العام 

بعودة القوات المصریة التي ازداد قلقها حیال نفوذ  ١٨٣٨صل في العام انقطع عهد فی
البریطانیین المتزاید في الجزیرة. طرد المصرّیون فیصًال بن تركي وعّینوا مكانه حاكمًا أشبه بدمیة، 
هو خالد بن سعود، الذي أعاد، ولو نظرّیًا، مكانة الفرع الذي كان مهیمنًا على السلطة في السابق. 

، ١٨٤٩أشرنا سابقًا، ما لبث البریطانّیون أن ضغطوا على محّمد علي لسحب قّواته في العام  وكما
. كانت هذه ٤وبعد ذلك بقلیل تّم خلع خالد على ید قریب بعید، هو عبد اهللا بن ثنیان بن إبراهیم
بد اهللا بن ثنیان المّرة األولى التي یتوّلى فیها فرد من عائلة آل ثنیان الحكم. ثم ما لبث أن تّم خلع ع

، وكان هذا األخیر قد هرب من األسر المصري وعاد ١٨٤٣من قبل فیصل بن تركي في العام 
إلى الریاض، فحكم للمّرة الثانیة في ما ُعرف حّتى ذلك الحین بأكثر الفترات استقرارًا في تاریخ 

منه عبد العزیز بن عبد  الجزیرة العربیة. إن ما استطاع فیصل بن تركي تحقیقه ـ وما حّلله واستفاد
  . ٥الرحمن آل سعود بعد مرور عّدة عقود ـ كان حّقًا عمًال أسطوریًا 

                                         
  ٢٢٤ـ  ٢١٩ـ المرجع نفسه ، ص  ١
 . ٢٤٣ـ  ٢٣٢ـ العثیمین، تاریخ المملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص  ٢
تیجـة، قـد ـ تفاصیل هذا التغیر في الزعامـة معـقََّ◌دة، إذ إن فیصـًال كـان خـارج الـبالد، یقـود حملـة فـي البحـرین. بالن ٣
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أوًال، كان العلماء مقتنعین بضرورة نشر اإلیمان والوفق ـ وهم الذین كانوا یمیلون إلى االعتراف 
ّیة في صفوف باألمیر المنتصر في الصراع الدنیوي في ظّل هذه الدولة البیزنطیة والصراعات الدمو 

  العائلة. 
ثانیًا، نجح فیصل بن تركي في تأسیس دولة سعودیة أكثر تالحمًا وٕان كانت أصغر مساحة، 
ضّمت نجدًا وحسى وجبل شّمر. وهو قد قبل بالسیطرة العثمانیة على الحجاز ـ على األقّل بصورة 

  مؤّقتة ـ ألنه لم یكن یستطیع حكمها نظرًا إلى ضآلة موارده. 
خطوة قد ال تقّل أهمیة عن أي تدبیر یّتخذه زعیم مسؤول، أعاد فیصل بن تركي إحالل ثالثًا، ك

النظام داخل العائلة. شّجع الوالء لحكمه من خالل التعیینات وعالقات المصاهرة، ومنح امتیازات 
  .١مالیة لألعمال الناشئة، مّما ساعد على تعزیز االستقرار الداخلي 

، عادت العائلة الحاكمة وغاصت في حقبة طویلة من ١٨٦٥م لكن، عند وفاة فیصل في العا
الصراعات والحرب األهلیة. وعلى خالف الحقبة السابقة، التي ُولدت من الفراغ وكانت نتیجة 
لغزوات خارجیة، فقد نتجت الصراعات بعد وفاة فیصل عن فشل المحاوالت بتوزیع السلطة بین 

لسابقین، وعّین ابنه البكر، عبد اهللا، ولّیًا لعهده، إّال أن أبناء فیصل. فقد حذا فیصل حذو الحّكام ا
عبد اهللا جوبه من قبل أخیه ألبیه األصغر سّنًا: سعود. فكانت النتیجة حربًا أهلیة دامت ألكثر من 
عقد من الزمن، حاول األمراء المتنافسون خاللها التحالف مع القوات الخارجیة، أي مع 

، نجح سعود بن فیصل في خلع عبد اهللا بن ١٨٧١ذلك الوقت. في العام اإلمبراطوریة العثمانیة في 
، ارتقى شقیقه األصغر سّنًا، عبد الرحمن، سّدة الحكم، ١٨٧٥فیصل. وعند وفاة سعود في العام 

لُیخَلع في السنة نفسها على ید عبد اهللا بن فیصل الذي عاد إلى السلطة بدعم من العثمانیین. عند 
، عاد أخوه ألبیه عبد الرحمن بن فیصل واستلم السلطة. ١٨٨٩فیصل في العام وفاة عبد اهللا بن 

في تلك األثناء، كانت ساللة آل سعود قد ُأنهكت من جّراء االقتتال الداخلي فتّم االستیالء على 
. بعد فشل محاولة التمّرد ضد آل رشید ٢الریاض من قبل عائلة نجدیة منافسة، هي عائلة آل رشید

، ُنفي عبد الرحمن، االبن المتبّقي لفیصل بن تركي، مع عائلته المباشرة، إلى ١٨٩٠في العام 
الكویت. وقد نجح واحد من أبناء عبد الرحمن، وهو عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود، في 

  استعادة مكانة العائلة وتأسیس الدولة السعودیة الثالثة. 
                                         

  ـ راجع:  ١
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واستعاد الریاض وطرد آل رشید منها. وعلى ، ١٩٠٢ق عبد العزیز من المنفى في العام لانط
مرّ العقود الثالثة الالحقة، هزم عبد العزیز عددًا من الخصوم ـ ومنهم العثمانیون األتراك وبعض 
العائالت المنافسة في الجزیرة العربیة، وحّتى أمراء من عائلة آل سعود ـ وأّسس المملكة العربیة 

. كان أبرز ما استنتجه عبد العزیز بن عبد الرحمن، ١٩٣٢ السعودیة التي نعرفها الیوم في العام
ه إلى الفرع المهیمن في العائلة، كانت ُتضعف الحاكم، وأن  أن التحّدیات المستمّرة التي كانت توجَّ
التنافسات من قبل الفروع الجانبیة، وٕان كانت محدودة، ال تقّل أذیة. بعبارة أخرى، كان هناك عدد 

للسلطة، فكان من المستحیل دعمهم جمیعهم. باإلضافة إلى ذلك، أدرك كبیر من المرشَّحین 
مؤّسس الدولة الثالثة أن التحّدیات العائلّیة كانت تضّر باستمراریة العائلة. ولمعالجة هذه المسألة، 

 ١٧٤٤أدخل آلیة إضافیة لتعزیز موقع ولّي عهده ودعمه، هي البیعة. واستنادًا إلى تحالف العام 
ین آل سعود وآل الشیخ، فقد ضمنت البیعة التي تّمت لولّي عهده من ِقَبل أهل العقد الذي جمع ب

والحّل، أي مجموعة كبار العائلة والوجوه الدینیة البارزة، القلیَل من االستقرار في البالد. اتّبع عبد 
لحماسة العزیز بن عبد الرحمن، على غرار الدولة السعودیة األولى التي ُأّسست بفضل مزیج من ا

الدینیة واألخالقیات القبلّیة، الطرَق نفسها السترجاع السیطرة على الجزیرة العربیة. فقد أعاد 
التحالف التام مع العلماء، بعد أن كان قد همل وحّلت النفعیة محّل المبادئ. فبااللتزام فقط بهذه 

اِت القبلّیَة. وعلى الرغم القیم، رأى عبد العزیز بن عبد الرحمن، إمكانیة تجاوز آل سعود االنقسام
من أهمیة السلطة الشخصیة والبسالة البارزة، فقد كانت الوحدة الداخلیة ضروریة جّدًا للوقوف في 
وجه الخصوم الخارجیین. كما أدرك هذا الحاكم النجدي، أن الدولتین السابقتین لدولته قد فشلتا في 

من الحاجز المحاید بین الشعب والقیادة  إنشاء مؤّسسات رئیسیة تتحّمل عبء الحكم، وتنشئ نوعاً 
من جهة، وبین الزعماء من جهة أخرى. وانطالقًا من ذلك، بدأ مؤّسس المملكة بمواجهة كافة هذه 

حرصًا منه على أال یقع خلفاؤه في فخ الصراعات  ١٩٣٢المسائل بشكل منهجي حّتى قبل العام 
  األخویة بدورهم. 

  المقاربة المنهجیة 
ن كتابة الكثیر عن السعودیة، فمعظم ما ُكتب یتناول االقتصاد السعودي، حیث على الرغم م

. شحیحة هي النصوص التي تعالج ١الوصول إلى مصادر المعلومات األساسیة صعب للغایة

                                         
ــى مقــابالت محــدَّدة تــّم إجراؤهــا فــي الســنوات الماضــیة لتوضــیح نظــرة الزعمــاء الســعودیین  ١ ــ تعتمــد هــذه الدراســة عل ـ

كتـاب آخـر قیـد الحالیین والمستقبلیین إلى السلطة. یعرض الملحق األول المقابالت التي ُأجریت إلعداد هـذا البحـث ول
  .The National Security of Saudi Arabiaالتحضیر بعنوان: 
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مسألة الخالفة، فالسعودیون لم یشّجعوا أبدًا دراسة التطورات السیاسیة الداخلیة. لذا، یعتمد هذا 
ر ممكن من المصادر األساسیة ـ مثل المقابالت ـ . ونظرًا إلى حساسیة الجهد على أكبر قد

الموضوع، وامتناع عدد من الذین یجرون المقابالت عن مناقشة بعض المسائل المطروحة بشكل 
علني، تّم بذل جهد لطرح األسئلة بشكل لبق وبطریقة دبلوماسیة، كما تّم بذل جهد خاص لتفّحص 

  ص بعض التحلیالت األولیة بشأن هذا الموضوع. النصوص المتوّفرة الستخال
وكما أشرنا سابقًا، فما نعرفه عن الخالفة في المملكة العربیة السعودیة یرد في دراسات أوسع، 
تطال مختلف التطّورات السیاسیة واالقتصادیة. ویتّم الرجوع في هذه الدراسات، بغّض النظر عن 

كل شبه منتظم، وٕان كان المؤّلفون یكتفون بالمعلومات موضوعها الرئیسي، إلى مسألة الخالفة بش
. غالبًا ما یتّم اجتناب هذا الموضوع، إذ إن القلیل من المؤّلفین یتمّكنون من الوصول إلى ١السطحیة

المعلومات الالزمة للغوص في نظرة تحلیلیة عمیقة. وحّتى هذا التاریخ، االستثناء الوحید لهذه 
. والبّد من ٢ن الذي توّغل في هذا المجال وأصدر مؤّخرًا دراسة معّبرةالقاعدة كان سیمون هندرسو 

اإلشارة إلى أن دراسة هندرسون قد رّكزت على الملك فهد وٕاشكالیة الخالفة التي قد تنشأ مباشرة بعد 
نهایة حكمه. أّما دراستنا فتتناول مسألة الخالفة انطالقًا من دراسة مختلف األجیال، فتحّدد الزعماء 

  شباب الذین قد یستلمون الحكم أو یؤّثرون في الحّكام المستقبلیین. ال
تطمح هذه الدراسة إلى تحقیق هدف كبیر: إصدار رسالة فریدة تستطیع الصمود في وجه عامل 
الوقت. لكنها ال تنطلق من الفراغ، فهناك العدید من المسوّدات ألعمال نظریة یقوم بها عدد من 

عتمد هذا الكتاب على بحث ماجد قّدوري حول مسألة توارث الزعامة، الذي األكادیمیین الرائدین. ی
طوال الجیلین األخیرین. إن جهود قّدوري األولى ـ أي مناقشة التطّورات  ٣ظّل بدون أّي منازع
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الصــادرة فــي لنــدن، حیــث یغطــي  The Financial Timesغالبــًا مــا یكتــب هندرســن فــي هــذا الموضــوع لصــحیفة 

  ودول الخلیج.  أخبار المملكة العربیة السعودیة
  ـ راجع:  ٣

Majid Khadduri, Arab Contemporaries: The Role of Personalities in Politics, Baltmore: 
Johns Hopkins, 1973;  

  راجع أیضًا المرجع نفسه: 
Arab Personalities in Politics, Washington, D. C.: The Middle East Institute 1981. 
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السیاسیة الداخلیة من خالل قضیة الزعامة ـ ُتعتبر النموذج األساسي للجهد الذي نبذله في هذا 
تركیز على أن قّدوري قد شّدد على مسألة بناء األّمة وعلى الدور األساسي الذي الكتاب. یجدر ال

لعبه الزعماء العرب في هذه العملیة. یحّدث هذا الكتاب بحث قدوري ویوّسع مجاله من خالل 
  التركیز على وجهة نظر الزعماء المستقبلیین لألهداف الدینیة والدنیویة. 

على المنهجّیات الفریدة التي یستخدمها مروان ر. بحیري في  كما أن هذه الدراسة تعتمد أیضاً 
لقد بحث بحیري موضوع التقاعالت بین زعماء الغرب . ١فّك رموز التحّدیات السیاسیة الداخلیة

الرئیسیین (ألفرد ت. ماهان، أنطوني إیدین، هاري ترومان، هنري كیسنجر، وغیرهم) وأصحاب 
یقة التي یتخذ بها هؤالء قراراتهم أو یتفاعلون مع التطورات القرار العرب من أجل فهم أفضل للطر 

السیاسیة. لقد تم بذل جهد خاص لمقاربة هذه المواد الغنیة من أجل بناء أساس تحلیلي متین 
  مؤثرة في السیاسات السعودیة الداخلیة.وتحدید النماذج التي تبرز على الساحة 

  خمسة فصول.وقُّسم الكتاب، من أجل بلوغ هذا الهدف، إلى 
وألن معظم هذا الفصل یرّكز على تحدید وجهات النظر المرجّوة من الزعماء السعودیین، فقد تّم 
بذل جهد خاص لتصنیف أكبر عدد ممكن من األمراء ضمن التركیبة السیاسیة للعائلة (األدوار 

جیة في عملیة التي قاموا بها)، واستشفاف آرائهم حول شّتى المسائل. وقد برزت أهمیة هذه المنه
تحدید التحالفات العائلیة المستقبلیة واألدوار التي ستتخذها هذه التحالفات في دعم الملوك 

  . ٢المستقبلیین

                                         
  ـ راجع:  ١

Lawrence I. Conrad (ed.), The Formation and Perception of the Modern Arab World: 
Studies by Marwan R. Buheiry, Princeton, New Jersey: The Darwin Press, Inc., 1989.  

ــ ُجمعــت ِســَیر حیــوات أحفــاد الملــك عبــد العزیــز بــن ســعود آل ســعود البــارزین للــتمّكن مــن التمییــز بــین ا ٢ لنافــذین ـ
والعقیمــین. فُأولیــت األهمیــة للتعلــیم، والخلفیــة، والــروابط العائلیــة، وعالقــات المصــاهرة (فــي حــال وجودهــا) وللمهــارات 
الخاصة. باإلضافة إلى ذلك، تّمت مناقشة كیفیة نظر اآلخرین إلى هؤالء األمـراء البـارزین. ولإلجابـة عـن العدیـد مـن 

ــا، ُأجــري بحــث شــا ــاب. مــن أجــل هــذه الغایــة، األســئلة المطروحــة هن ــة مــن خــالل هــذا الكت مل لتحضــیر مــادة تحلیلی
انصّبت الجهود للتدقیق في الكتابات التي نشرت حول عدد من المسـؤولین السـعودیین، بمـا فـي ذلـك مـا تظهـره شـجرة 

لمعارضـة العائلة وسجالت التعلیم والرسائل الخاصة. باإلضافة إلـى ذلـك، تّمـت مراجعـة المصـادر التـي تتحـدث عـن ا
ــا مــن  ــم ُتســتعمل إّال حــین تمكّن ــانویین، إّال أنهــا ل الســعودیة لمــا تتضــمنه مــن معلومــات حــول عــدد مــن المســؤولین الث
توثیقها بحریة. إن جمع السَِّیر الذاتیة أمر صعب، لذا لـم یخـض هـذا المجـال غیـُر القلیـل مـن البـاحثین لمـا یعترضـهم 

أخیــرًا، لــم یكــن تحدیــد آراء األمــراء الشــباب البــارزین حــول العلمانیــة مــن صــعوبات تقنیــة مرتبطــة بهــذه المحــاوالت. 
والمواضیع الدینیة والمشاركة السیاسیة، أمرًا سهًال، ألن ما توحي به هذه اآلراء قد یساعد في نشـوء التحالفـات ضـمن 

یعتقـدون أنهـم یبلـون بـالًء  العائلة. أما ما كانت آراء جیل الزعماء الشباب فـي مـا یتعّلـق بـأداء العائلـة، وٕالـى أي مـدى
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الفصل الثالث یرّكز على الشؤون األمنیة، مع التشدید على التیارات المعارضة، الدینیة 
نا من الجوهري تقییم وجهات والدنیویة، التي قامت ضّد آل سعود، وفي هذا السیاق أیضًا، بدا ل

نظر عائلة آل سعود في ما یختّص بالقضایا األمنیة الرئیسیة والمعارضة القائمة في المملكة. وقد 
تّم بذل جهد خاص للتمحیص في لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة والدور الذي لعبته الجماعات 

اسة المملكة السعودیة. كما یتضّمن هذا الثالث المنشّقة عن هذه اللجنة المتمركزة في لندن، إزاء سی
  . ١الفصل تقییمًا لنظرة آل سعود إزاء كل من الخطرین العراقي واإلیراني وتهدیدهما لسلطتهم

یتناول الفصل الرابع مسألة النظام في العائلة، من خالل تحلیل السیناریو ألزمتین محتملتین، 
مواجهة. یضع هذا الفصل تحلیل الشؤون األمنیة وذلك لتقییم الطریقة التي قد یتّبعها آل سعود لل

(الواردة في فصل الثالث) في إطار التغییرات الطارئة ضمن العائلة. ففي المثال األّول نظرة إلى 
الطریقة التي قد یواجه بها كبار العائلة ثورة داخلیة، وفي المثل الثاني نظرة إلى رّدة فعلهم حیال 

اد العائلة؛ وفي الحالتین تمرین ذهني مفید الختبار افتراضات تّمرد عسكري حّرض علیه بعض أفر 
مختلفة عن قدرات العائلة. یهدف هذا الفصل أیضًا إلى تقییم قدرة آل سعود على مجاراة وجه ریح 
التغییر، ومدى نجاحهم في ذلك. هذا هو االختبار الحقیقي للخالفة، إذ إن "إدارة" األزمات ستحّدد 

  الساحة ویصبح حاكمًا للمملكة.  بالطبع من سیبرز على
أخیرًا، یورد الفصل الخامس تقییمًا شامًال للتحالفات الجدیدة الناشئة في المملكة، وللحّكام 
المحتمل تعیینهم. كانت التحالفات الماضیة فعالة جّدًا نسبًة إلى عدد األفراد البارزین المحدود 

ألوف األمراء الذكور الذین یتنافسون على الحكم. عندها. أّما الیوم، فتواجه السعودیة مشكلة وجود 
                                                                                                                        

ــد مصــدر  ــذل الجهــود لتحدی ــك، تــّم ب ــى الــرغم مــن ذل ــة عنهــا. وعل ــة وكــأفراد، فهــذه أســئلة اســتحالت اإلجاب حســنًا كعائل
ــة الزعمــاء المحتملــین  ــواة بعــض التحالفــات المحــددة، باإلضــافة إلــى هوی ــات التــي تشــكل ن ــة، والهیئ دعمهــم فــي العائل

 والذین یدعمونهم. 
هـدف مـن تحلیـل آراء الزعمـاء المحتملـین حـول مسـائل األمـن داخـل العائلـة، اسـتنتاج المفهـوم الـذي تنتهجـه ـ كـان ال ١

  العائلة للبقاء في السلطة: من كان یفّضل رفع مصالح العائلة فوق مصالحه الشخصّیة؟ 
مـراء الشـباب البـارزون وما بعـده؟ وكیـف رأى األ ٢٠٠٥ما نوع التحالفات التي تضمن وحدة العائلة الحاكمة في العام 

تطـّور سیاسـة العائلــة؟ فـي هـذا المجــال، ّبـذلت الجهـود لتحدیــد وجهـة نظـر األمــراء البـارزین حیـال العمــل مـع أعضــاء 
آخرین من العائلة لتعزیز الوحدة، فكانت هذه الجهود من أبـرز الصـعوبات التـي واجهناهـا فـي هـذا البحـث، إذ تتطّلـب 

ــة تصــّرف المســؤولین الســعودیین  أّیــة تلمیحــات بخصــوص اســتمراریة العائلــة، علــى ســبیل المثــال، فهمــًا صــحیحًا لكیفّی
الكبار والثانویین في الوقت الحاضـر وفـي المسـتقبل. واألهـّم مـن ذلـك، أن هـذه الجهـود تتطّلـب قـراءة دقیقـة للتحالفـات 

ي ســیفرض فیهـا هـؤالء القــادة المحتملـة التـي قـد تنشــأ داخـل عائلـة آل ســعود الحاكمـة إلعطـاء صـورة عــن الطریقـة التـ
  سلطتهم. 
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وعلى الرغم من أّن بضعة منهم فقط سیصلون إلى الحكم، إّال أن العدید سیؤّثرون في آلیة اّتخاذ 
القرارات التي یتّم التوّصل إلیها عبر سلسلة من االستشارات التي تصل في النهایة إلى نوع من 

حالفات التي تبرز من آلیة كهذه، یحاول هذا الفصل توضیح ما التوافق. ونظرًا إلى صعوبة فهم الت
  یمكن استنتاجه بأفضل طریقة ممكنة، وبشكل علمي. 

ُتعتبر الخالفة من المسائل الهامة، إذ إنها تسّلط األضواء على آل سعود وتحّدد نوع الحكم الذي 
ى من المقابالت، حتى هذا یتمتعون به. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب یعتمد على سلسلة ال ُتضاه

التاریخ، "فاألحادیث" التي ُأجریت مع الزعماء السعودیین ـ خاصة الذین ینتمون إلى الجیل األصغر 
. في النهایة، بصرف النظر عن التطّورات الحالیة، ١سّنًا ـ هي التي منحت هذا البحث أفكارًا قّیمة

  فإن وضع آل سعود آمن بكثیر مّما تعتقد األكثرّیة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
ـ یسرد الملحُق األّول المقابالت التي ُأجریت من أجل هذه الدراسة، واألهّم من ذلـك، درجـة السـرّیة السـائدة فـي هـذه  ١

المنطقة. وبما أّن قّلة من الزعماء الخلیجیین یسمحون بتدوین المالحظات، عمدُت إلى تـدوین النقـاط الرئیسـّیة مباشـرة 
  عد كّل مقابلة. ب

لم أعط أبدًا قائمة باألسئلة قبل إجراء المقالة ألّني كنت مهتمًا برّدة الفعـل العفویـة أكثـر مـن األجوبـة المبرمجـة. علـى 
ــة  ــى مــاّدة تفــوق األجوب ــة مــن أجــل راحــة المتحــّدث والحصــول عل ــر الرســمّیة أكثــر أهمی العكــس، كانــت المقــابالت غی

 المنمَّقة. 
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  الفصل األول 

  الجیل الحالي 
یرتهن استقرار المملكة العربّیة الّسعودّیة بطبیعة النظام السیاسي المّتبع إلى حّد كبیر؛ هذا 
النظام الذي یتمحور بشكل رئیسي حول عائلة آل سعود الحاكمة. تّتفق السیاسة التي تّتبعها العائلة 

األخرى القائمة على مبدأ الخالفة في نواٍح عدیدة، إّال أّنها  الحاكمة في المملكة مع الدول الملكّیة
تتمّیز عنها بنواٍح مختلفة أیضًا. فحجم العائلة وتركیبتها المعّقدة، إن من جهة بنیتها الداخلّیة 
وتركیبتها، أو من جهة العالقات التي تربطها بالمجتمع السعودي، یجعالن من النظام السیاسي 

. باإلضافة إلى ذلك، فقد ١لفًا تمامًا عن األنظمة الملكّیة السابقة والحالّیةالسعودي نظامًا مخت
تطّورت سیاسات العائلة الحاكمة في ظّل وجود ثروة هائلة وتحّوالت جوهرّیة أّدت إلى تبدیل وجه 
المملكة السعودیة، رّبما بشكل دائم. لذا، فقد عمدنا إلى تحلیل السیاسات الخاصة بالعائلة الحاكمة 
على هذا األساس، مع الحرص على تحدید التفاعل بین السیاسات الخاصة والسیاسة العامة من 
جهة، والتوازن القائم بین قوى التماسك وقوى التفرقة ضمن العائلة من جهة أخرى. فلهذه المضامین 

  في السلوك السعودي تأثیر كبیر ومباشر في استقرار المملكة. 
یم اإلرث الذي خّلفه الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن ـ وهو بدون في الواقع، إذا ما أردنا تقی

شّك أبرز وجوه آل سعود في القرن العشرین، وطبع البالد بشخصّیته ـ وفهَم التغّیرات التي طرأت 
على العائلة الحاكمة بشكل أفضل، فال بّد لنا من التوّقف عند الملك عبد العزیز وحكمه. إن أبناء 

الذین نّظموا المعالم السیاسّیة الخاصة بالمملكة وشّرعوها، من الحكم إلى الخالفة، عبد العزیز هم 
وهم الذین استطاعوا، على الرغم من تحّدیات خطیرة، المحافظة على سیادة الساللة الحاكمة. لقد 
خلفه أربعة من أبنائه. وفي غضون أقّل من قرن، استطاع هؤالء األبناء المضي بتشریع أسس 

زین بذلك موقف البالد والعائلة على حّد سواء، سلطة وا لدهم ـ وسلطتهم هم أیضًا ـ وتكریسها، معزِّ
أّي خالف أو نزاع. وعلى الّرغم من أّن أبناء الملك عبد العزیز كانوا یضمنون  هوصمودها في وج

ظرًا إلى القیود مناصبهم نسبّیًا، إّال أنه كان علیهم جمیعًا أن یتمّیزوا ویتوّصلوا إلى تسویة معّینة ن
  العدیدة التي كانت تتمّثل بكیان عائلة آل سعود المركَّب. 

                                         
  وع عائلة آل سعود المالكة، راجع: ـ للتعمق في موض ١

Daivd Holden and Richard Johns, The House of Saud: The Rise and Rule of the Most 
Powerful Dynasty in the Arab World, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981. 
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  عائلة آل سعود: حجمها وبنیتها 
تشتهر عائلة آل سعود الحاكمة بحجم تحدُّرها وتنّوع تركیبتها وبنیتها الداخلّیة المعّقدة. وبما أن 

ة، نرى من المفید تناولها وبحثها هذه الخصائص تؤّثر بشكل مباشر في الدینامیكّیة السیاسیة للعائل
بشكل مفّصل. ما من أحد من خارج العائلة یستطیع معرفة حجمها بشكل دقیق، مع العلم بأن 

.هناك طریقة ١تقدیرات الباحثین تشیر إلى عدد یتراوح بین خمسة آالف وثمانیة آالف شخص راشد 
ن یتحدَّر منها سائر الحّكام أخرى أكثر فعالیة تقضي باعتماد ثالث مجموعات سیاسیة یرّجح أ

  الحالّیین والمستقبلّیین: 
  ـ المتحّدرون من الملك عبد العزیز؛ 

  ـ المتحّدرون من إخوة الملك عبد العزیز؛ 
  ـ الفروع غیر المباشرة (ذات القرابة البعیدة) من ساللة آل سعود. 

فرعّیة، وذلك لتحدید كما یجب تقسیم هذه المجموعات، كّل واحدة بدورها، إلى عّدة مجموعات 
الزعماء الّصاعدین بشكل أفضل. یصعب التخمین إذا كان لدى مؤّسس المملكة السعودّیة أدنى 
فكرة واضحة عّما یجب أن تكون علیه خالفته، أو عن النماذج التي یجب أن تحتذیها. نكتفي 

ون أیضًا بأسرة سعود باإلشارة إلى أن التحّدیات التي برزت من قبل بعض أبناء العم (الذین ُیعَرف
الكبیر) أو من قبل فرَعي الُعریف وآل جلوي قد أّثرت كّلها في الخیارات التي اّتخذها مؤّسس 

. لقد كان الملك عبد العزیز حریصًا، قبل كّل شيء، على اجتناب الخالفات التي سادت في ٢الدولة

                                         
األقـل ورّبمـا عـددًا مسـاویًا مـن البنـات. وكـان هـذا  ـ أنجب الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن سّتة وثالثـین ابنـًا علـى ١

العدُد الكبیر من األبناء والبنات ثمرَة اقترانه بسبع عشرة زوجة، برغم أّنه كـان دائمـًا متزّوجـًا مـن أربـع فقـط فـي الوقـت 
ضـوع الزوجـات، نفسه، حّتى لو بقیت األخریات كمحظّیات. ونظرًا إلى الحساسـّیة الثقافّیـة والدینّیـة فـي مـا یخـتّص بمو 

ولغیاب أي مصدر سعودي لتوضیح الموضـوع، یبقـى المرجـع الـذي أّلفـه ملحـق عسـكري إنكلیـزي سـابق فـي المملكـة، 
 AIالمصدر الموثوق في موضوع النسب. راجع: 

Brian Lees, A Handbook of the Saud family of Saudi Arabia, London: Royal 
Genealogies, 1980;  

  ر موثوق آخر یحتوي على العدید من اإلضافات والتوضیحات، هو: هناك أیضًا مصد
Alexander Bligh, Form Prince to King: Royal Succession in the House of Saud in the 
Twentieth Century,  New York and London: New York University Press, 1984. 

خالفة سعود الكبیر والعرایف وجلوي عند نهایة القرن، إّمـا مـن خـالل ـ رفض عبد العزیز بن عبد الرحمن محاوالت  ٢
المعــارك أو عالقــات المصــاهرة أو االســتماالت. عنـــدما عارضــه أبنــاء عّمــه، أبنـــاء ســعود ـ وكــانوا مســؤولین عـــن 

ـ قـام عبـد العزیـز بتعزیـز سـلطة جماعــة  ١٩٠٨انتفاضـات خطیـرة حصـلت فـي قبیلتـي عجمـان والحساسـنة فـي العـام 
اإلخوان" للقضاء على الثورة. ففي جولة واحدة، جمع تسعة عشر قائدًا من األسرى في مدینة لیلـى وقـام بتنفیـذ إعـدام "

علّني مؤّثر. بعد سقوط ثمانیـة عشـر عنقـًا بضـربات السـیوف، عفـا عـن المحكـوم التاسـع عشـر "أطلـق سـراحه لیـذهب 
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ى الخارجّیة للتدّخل في شؤون عام وأّدت إلى إضعافها، وأفسحت في المجال للقو  ٢٠٠العائلة طوال 
  البالد الداخلّیة. 

  اإلرث الذي خلَّفه الملك عبد العزیز 
، وتوّلى ١٩٣٢أّسس عبد العزیز بن عبد الرحمن دولة المملكة العربّیة السعودّیة الثالثة في العام 

مملكة . ُیعتبر عبد العزیز "أبا" ال١٩٥٣عامًا، أي حّتى وفاته في العام  ٢١الحكم فیها طوال 
العربیة السعودیة الحدیثة في عّدة نواح، مع العلم بأن التحالف الذي أجراه مع أعضاء عائلة آل 

قد ساعد على إحالل التوازن في حكمه. أضف إلى ذلك، أن عبد العزیز قد تزّوج بعدد  ١الشیخ
القبائل في  كبیر من النساء اللواتي یتحّدرن من قبائل هامة، وذلك لتعزیز مشروعه القاضي بتوحید

  ابنًا.  ٣٦الجزیرة العربیة. وقد أسفرت هذه الزیجات عن 
یشّكل أبناء عبد العزیز أساس العائلة الحاكمة (راجع الملحق السادس). وقد شغل أبناؤه األربعة 

ـ  ١٩٧٥)، وخالد (١٩٧٥ـ  ١٩٦٤)، وفیصل (١٩٦٤ـ  ١٩٥٣الذین خلفوه في الحكم ـ سعود (
ال یحكم حتى اآلن) ـ إلى جانب أبنائه اآلخرین الذین ما زالوا على وال یز  ١٩٨٢)، وفهد (١٩٨٢

قید الحیاة، أبرز المناصب السیاسّیة في البالد. إّال أنه من الخطأ االعتقاد أن أبناء الملك عبد 
العزیز قد توّحدوا في تكّتل متماسك، أو یستطیعون االّدعاء أنهم قد شّكلوا "مؤّسسة" من هذا النوع 

. وبمعزل عن المزایا الشخصیة التي یتمّتع بها كّل واحد منهم والتي قد تؤّثر في ١٩٥٣م منذ العا
سیاسة العائلة، فهناك عناصر أخرى مختلفة قد حّددت االّتجاه الذي سلكه العدید منهم. تراوحت 
هذه العناصر بین االّتجاهات العقائدّیة والمصالح االقتصادّیة، وهي قد ساهمت في التسّبب 

                                                                                                                        
ى هـذا المثـال الصـارم للعدالـة إلـى نشـر نفـوذ عبـد العزیـز بـین ویخبر بما رأته عینـاه مـن انتقـام ابـن سـعود العـادل". أدّ 

  زعماء القبائل الذین زادوا من دعمهم له. راجع: 
Harold C. Armstrong, Lord of Arabia: lbn Saud, An Intimate Study of a King, London: 
Arthur Barker, Ltd. 1934, p.97;  

سس حكمه برغم أّن ما قام به بلور الصراعات العائلّیـة. لمزیـد مـن المعلومـات باعتماد على القّوة، أرسى عبد العزیز أ
  عن هذا الموضوع، راجع: 

Gary Samuel Samore, Royal Family Politics in Saudi Arabia (1953-1982), doctoral 
dissertation, Cambridg, Massachusetts: Harvard University, 1983, pp. 36-47. 

  جع: ـ را ١
David Howarth, The Desert King: the Life of Ibn Saud, London: Quartet Books, 1965, 
1980;  

  راجع أیضًا: 
ـــ ١٩، خاصـة ص ١٩٨٢محمـد جـالل كشــك، السـعودیون والحــل اإلسـالمي، جــدة، مركـز النشــر والتوزیـع الســعودي، 

٥٥ .  
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نشقاقات التي برزت على مّر السنین. إّال أن مبدأ البكورة وأهّمیة َنَسب األم وتوفُّر أشّقاء من باال
  األّم نفسها، كلُّها عناصر تساهم في تحدید موقع األمیر ضمن العائلة. 

  مبدأ خالفة الِبكر 
ذا المبدأ اعُتمد مبدأ خالفة البكر كمعیار أول في تحدید شخصیة الملك الخلیفة، وقد ُكرِّس ه

كشرط سیاسي رئیسي للخالفة. إن الملوك األربعة الذین توالوا على حكم السعودیة، منذ عهد عبد 
، تنازل األمیر ١٩٧٥العزیز حّتى یومنا هذا، قد تّم اختیارهم من بین أكبر األبناء سّنًا. في العام 

األمیرین نصیر وسعد من  محّمد طوعًا عن الحكم لصالح شقیقه خالد األصغر سّنًا، وقد تّم تخّطي
. یمكن تفسیر هذا السلوك باألخذ ١٩٨٢قبل مجلس العائلة الذي بایع األمیر فهدًا ملكًا في العام 

بعین االعتبار عوامل تقلیدّیة وعملّیة على حّد سواء. فعلى الرغم من أن نظام الخالفة في السعودّیة 
رًا للمطالبة باألسبقّیة السیاسیة. كّل نظام ال یرتكز على مبدأ البكورة، فإن التقّدم في السّن یُ  عتبر مبرِّ

فرصة اثناء عالقة ممیزة سیاسي قائم على الخالفة التسلسلیة یتیح، في الواقع، لألمراء األكبر سّنًا 
هم مرّشحون أوفر حظًا لتذّوق شعور السلطة  مع والدهم، مما یعني عملیًا إن االبناء االكبر سناً 

اصة في بالد قبلّیة كالمملكة العربّیة السعودّیة، التي حارب فیها العدید من وحّس المسؤولّیة، خ
األمراء الشباب إلى جانب مؤّسس الدولة من أجل توحید البالد. فقد حارب كلّ من سعود وفیصل، 
على سبیل المثال، في الغزوات، وقادا الجیوش، فُعیِّنا، نتیجة لذلك، أمیرین على كّل من نجد 

وقد نال عدد من األبناء اآلخرین فرصتهم األولى في الزعامة بعد بدء العمل بمبدأ . ١والحجاز
خالفة األكبر سنًا. فنظرًا إلى هذه المیزة األساسیة، أصبح أبناء عبد العزیز األصغر سّنًا یشّكلون 

فترة الصراع  خطرًا یهّدد مناصب اإلخوة األكبر سّنًا ما إن یبلغوا سّن الرشد. وهذا ما بدا جلّیًا أثناء
بین الملك سعود وولّي العهد األمیر فیصل، حین أّدت الخالفات السیاسیة إلى تسریع االنقسام 
بینهما. في تلك األثناء، كانت هناك مجموعة من "األمراء المتوّسطین"، الذین ُعرفوا بـ "األمراء 

العهد یمّثل الجیل األكبر سّنًا األحرار"، قّدموا الدعم للملك سعود مقابل األمیر فیصل. لقد كان ولّي 
  . ٢والراسخ في السلطة، بینما كسب الملك سعود تأیید األمراء األصغر سّناً 

                                         
ــك فــي نجــد والح ١ ــائبین عــن المل ــین ســعود وفیصــل ن ــم تعی ــ ت ــة عــام ١٩٢٦جــاز عــام ـ ، وبقیــا فــي هــذا المنصــب لغای

  ، عندما ُعّین سعود ولّیا للعهد وُرّقي فیصل إلى رئاسة مجلس نواب الحجاز. راجع: ١٩٣٣
Sarah Yizraeli, The Remaking of Saudi Arabi: The Struggle Between King Sa'ud and 
Crown Prince Faysal, 1953- 1962, Tel Aviv, Israel: The Moshe Dayan Center for 
Middle Eastern and African Studies, 1997, pp. 32-33. 

ـــ كــان طــالل وبــدر ونــّواف ومجیــد وفــّواز مــن "األمــراء األحــرار"، باإلضــافة إلــى بنــدر وعبــد المحســن اللــذین انضــّما  ٢
  إلیهم على الرغم من أن دعمهما بقي فاترًا. راجع: 

Yizraeli, op. cit., pp. 85-96; 
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على الرغم من أن البكورة هي میزة رئیسیة في موضوع الخالفة، فإنها مجّرد خاصّیة واحدة من 
لبكورة قد ساعد األمراء الخصائص العدیدة التي تحّدد سیاسة العائلة. ال یغیبّن عن بالنا أن مبدأ ا

على اكتساب دور سیاسي بارز، إّال أنه لم ـ وعلى األرجح لن ـ یضمن ذلك. سبق وأشرنا إلى كیف 
أن مجلس العائلة قد تخّطى األمراء محمدًا ونصیرًا وسعدًا في الخالفة، وذلك ألسباب عدیدة، قد 

كبار العائلة لتكري شرعّیة ولّي العهد، یستحیل اكتشافها كّلها. فما من وثیقة تذكر الدور الذي لعبه 
أو كیف مارسوا مهاراتهم في اإلقناع لدفع ثالثة أمراء للتنازل عن حّقهم بالخالفة ـ على أساس مبدأ 
أولیة األكبر سّنًا ـ . حسبنا القول إن التحالفات السیاسیة العائلّیة تتأّثر بعّدة عوامل، إلى جانب 

  ر أشّقاء من األّم نفسها. البكورة، ومنها: نسب األم وتوفّ 
  َنَسب األم 

یحظى َنَسب األم باألهمیة ذاتها التي یحوزها مبدأ البكورة. فمكانة األم االجتماعّیة وَنَسبها القبلي 
غالبًا ما یؤّدیان إلى بروز بعض األمراء بشكل مستقّل. إّن األمراء الذین ولدتهم أّمهات یتحّدرون 

ي أو السدیري، أو من قبائل هامة مثل قبیلة َشمَّر، یتمّتعون بشكل من عائالت بارزة، مثل آل جلو 
عام بأولیة سیاسیة. كما أن تأثیر نسب األم یجب أن یتّم بموازاة عامل البكورة، إذ إن زیجات الملك 
عبد العزیز األولى كانت ذات أهمیة سیاسیة كبرى. وبما أن الملك عبد العزیز قد خّلف وراءه ذریة 

  . ١، فإن نسب األم قد أّثر في قیام تحالفات سیاسیة واجتماعّیةابناً  ٣٧من 
یسود االعتقاد أن ولّي العهد األمیر عبد اهللا، قائد الحرس الوطني، یتمّتع بروابط وثیقة بقبائل 
منطقة نجد، إذ إن والدته، الفهدة، تتحّدر من قبیلة شّمر. ومن المعّبر أیضًا أن قبیلة شّمر كانت ـ 

. أما والدة الملك خالد، ٢تساهم بأعداد كبیرة من المنخرطین في صفوف الحرس الوطني وال تزال ـ

                                                                                                                        
                                                                                   .Samore, op. cit., pp. 139-154وأیضًا: 

  ـ راجع:  ١
Benoist-Mechin, Le Loup et le Leopard: Ibn-Saud ou la naissance d'un royaume, Paris: 
Albin Michel, 1955, pp. 467-485. 

 راجع: 
Madawi Al Rasheed, Politics in an Arabian Oasis: The Rashidi Tribal Dynasty, London 
and New York: I.B. Tauris & Co. Limited, 1991. 

  ؛١٩٨١ـ راجع أیضًا أ . العثیمین، نشأة إمارة الرشید، الریاض،  ٢
 وایضًا:

Christine Moss Helms, The Cohesion of saudi Arabia: Evolution of Saudi Arabia, 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1981, pp. 127-150;  

  ایضًا:   
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جوهرة، فتتحّدر من عائلة آل ِجلوي، في حین تنتمي والدة الملك فهد، حّسا، إلى عائلة السدیري. 
ولكلتا العائلتین تاریخ عریق من التحالف مع آل سعود، وقد كان لهما دور بارز في السیاسة 

دّیة. یمكننا االستنتاج بالتالي أن خالدًا وفهدًا قد مّثال فریقین مختلفین، وأنهما كان یلجآن إلى السعو 
عائلتي آل جلوي والسدیري لتأمین الدعم الذي یحتاجان إلیه. قد یكون أفضل مثال على مدى تأثیر 

ل الشیخ. فقد نسب األم، ما حصل مع الملك الراحل فیصل الذي تتحّدر والدته، ترفة، من عائلة آ
استفاد فیصل من هذا النسب إذ حظي بتأیید الجهاز الدیني السعودي في نزاعه مع الملك سعود 

  . ١٩٦٤(الذي تتحّدر أّمه، وّدة، من قبیلة بني خالد الصغیرة) في العام 
إن أهمیة نسب األم واألسبقّیة من حیث العمر، هما أمران جوهرّیان وأساسیان لألمراء الذین 

إلى الخالفة. إّال أن بنیة العائلة المركَّبة ال تسمح باالكتفاء بهذین الشرطین. فعائالت آل  یطمحون
جلوي والسدیري وعائالت فرعّیة أخرى قد تصاهرت مع آل سعود، لكّنها أیضًا قد تصاهرت في ما 

الد. كما أن بینها. فجّدة الملك خالد ألّمه كانت من السدیرّیین، في حین تتحّدر أمه من قبیلة بني خ
تشهدان بدورهما، على غرار عائلة آل سعود، انقساماٍت داخلّیًة عدیدة؛ والسدیري عائلتي آل جلوي 

فال یجدر االستنتاج أنهما تمّثالن فریقین موّحدین متماسكین. ومن األمثلة المعّبرة األخرى، إلى 
الذین یتحّدرون  ١بد العزیز جانب الملك فهد وأشقائه الستة، هناك مجموعتان إضافیتان من أبناء ع

من أّمهات من عائلة السدیري إّال أنهم لم یقّدموا الدعم للملك الحالي. یصعب الیوم، في العام 
، رسم خطوط واضحة لروابط الُقربى وصالت الرَِّحم، مع العلم بأن خطوة كهذه قد تبّدد ٢٠٠٠

  بعض االلتباس الناتج عن تعقید البنیة العائلّیة. 
  لجهة األم  األشّقاء

قد یكون دور التكّتالت التي یكّونها األشقاء، من أبرز العناصر التي تدخل في صلب التحالفات 
العائلّیة. لم یكن لكال الملكین، سعود وفیصل، أشّقاء لجهة األم نفسها، فإن هذه الخاصیة قد برزت 

یجدر بنا التوّقف عنده وتحلیله  في األعوام األخیرة، حین شّكل الملك فهد مع أشّقائه تجّمعًا سیاسیاً 
  بتمّعن. 

إن األبناء السبعة الذین أنجبتهم حّسا، بنت أحمد السدیري، یشّكلون، بقیادة الملك فهد، تآلفًا 
مذهًال ضمن ساللة آل سعود الحاكمة. فبعد االبن البكر هناك سلطان (وزیر الدفاع)، وعبد الرحمن 

                                                                                                                        
John. S. Habib, Ibn Sa ud s Warriors of Islam; The lkhwan of najd and Their Role in the 
Creation of the sa udi kingdom, 1910-1930, Leiden, the Netherlands; E. J. Brille, 1978, 
pp. 63-78.                                                                                                                            

المجیـد أوالد حّیـة بنـت  ـ هم: سعد، مساعد وعبد المحسن أبنـاء جـوهرة بنـت سـعد السـدیري، وبـدر وعبـد اإللـه وعبـد ١
 سعد السدیري. 



 ٤٢

، وسلمان ١ایف (وزیر الداخلّیة)، وتركي، وهو رجل أعمال بارزالذي یتوّلى شؤون العائلة المالّیة، ون
(أمیر منطقة الریاض)، وأحمد (نائب وزیر الداخلّیة). إن النفوذ السیاسي الخاص بـ "السدیریین 
السبعة"، أو كما ُیسمَّون أحیانًا "آل فهد"، متشابك بشكل وثیق؛ ال نعرف إذا كان على سبیل 

ّینة. فقد رّحب األمیر سلطان، على سبیل المثال، بصفته وزیرًا للدفاع، المصادفة أو طبقًا لخطة مع
ـ وقد یكون هو الذي سعى إلى  ١٩٦٩بتعیین شقیقه األصغر، تركي، نائبًا له في تموز/ یولیو 

)، فقد عّین ١٩٧٥ـ  ١٩٦٣ذلك. كذلك األمر بالنسبة إلى الملك فهد حین كان وزیرًا للداخلیة (
). فلم یكن من المستغرب أبدًا أن یترقى أحمد، وهو ١٩٧٠له (حزیران/ یونیو  األمیر نایفًا نائباً 

أصغر األشّقاء سّنًا، لیشغل منصب نائب وزیر الداخلّیة حین تسّلم نایف هذه الوزارة في العام 
١٩٧٥ .  

ات على الرغم من أنه ال یجدر بنا اعتبار "السدیریین السبعة" كوحدة متماسكة ـ فقد فّرقتهم النزاع
في األعوام األخیرة ـ فإن حضورهم الكثیف في مواقع السلطة یزید من قّوتهم بشكل عام. واألبرز 
من ذلك، أن عددًا من أبناء هؤالء األمراء قد انضّموا إلى الحلف في مواضیع محدَّدة، مشّكلین بذلك 

متفَقین على مختلف . لقد كان الملك خالد وشقیقه األكبر، األمیر محّمد، ٢رابطة ال ُیعلى علیها 
القضایا السیاسیة واإلداریة. كذلك األمر بالنسبة إلى الملك فهد واألمیر سلطان اللذین تجمعهما، 
كما هو واضح، شراكة سیاسیة قدیمة تعود إلى أواخر الخمسینّیات حین قّدم االثنان دعمهما لولّي 

هد وسلطان شریكین أیضًا في العهد فیصل مقابل الملك سعود. وفي ظّل حكم الملك فیصل، كان ف
. لقد تعاون فهد وسلطان معًا، ٣عدد من المشادات العائلّیة التي كّرست تحالفهما في السّراء والضّراء

منذ عهد الملك خالد، لهدف الحّد من تأثیر األمراء المتقّدمین اآلخرین، تأثیر األمیر عبد الرحمن 
األشّقاء یجب أن ُیعتَرف بها كعنصر رئیسي في . فال شك في أن "الشراكة" بین ٤بن عبد العزیز

  الخالفة السعودّیة. 
وحتى ال یستنتج البعض أن هذه الظاهرة هي حكر على "السدیریین السبعة"، ال بد من اإلشارة 
إلى أن نفوذ األمراء منصور ومشعل ومتعب ـ أبناء شهیدة (امرأة أرمنّیة كانت محظّیة لدى عبد 

                                         
 بعد فضیحة زوجّیة.  ١٩٧٩لكّنه استقال في أّیار من العام  ١٩٦٩ـ تّم تعیین تركي وزیرًا للدفاع في العام  ١
 ـ راجع الفصل الثاني.  ٢
ــین فهــد وســلطان خاّصــة مــن قبــل ٣ ــى تعزیــز التحــالف ب ــة مثــال آخــر عل ــ سیاســة شــراء األســلحة مــن مصــادر غربّی  ـ

 الوالیات المتحدة األمیركّیة برغم أن الوقائع التي تؤّكد هذه االستنتاجات تبقى مجّرد حكایات ُتروى. 
  ـ راجع:  ٤

Abbas R. Kelidar, 'The Problem of Succession in Saudi Arabia' Asian Affairs 9:1, 
February 1978, pp. 23-30.  



 ٤٣

ـ یشّكل مثاًال ممّیزًا آخر على االرتباط بین نسب األم والبكورة. حین توفي العزیز بن عبد الرحمن) 
، وكان أول وزیر للدفاع في السعودّیة، حّل شقیُقه األصغر، ١٩٥١األمیر منصور في العام 

  مشعل، محّله بعد أن كان نائبه. 
كّل من مشعل ثم ُعیِّن متعب، وهو أصغر األشقاء، بدوره في منصب نائب الوزیر، لقد ُجّرد 

، على ید ١٩٦٣ومتعب من منصبه إّبان عهد الملك سعود، إّال أنهما عادا إلى السلطة في العام 
الملك فیصل الذي أوكل إلیهما، على التوالي، منصبي أمیر ونائب أمیر مّكة. والالفت للنظر، أن 

تعیین متعب وزیرًا  ألسباب بقیت مجهولة. ثم تمّ  ١٩٧١األمیرین قد تنازال عن منصبیهما في العام 
  . ١٩٧٥١لألشغال العامة والّسكن في تشرین األول/ أكتوبر 

 یتبّین كما ،على الرغم من هذه األمثلة، فإن تحالف األشقاء ال ُیعتبر قاعدة ثابتة على اإلطالق

 هيو  ُمنیِّر، واحدة، أمّ  من أمیران هما ونواف فطالل ونّواف. طالل األمیرین بین القائمة العالقة من

 خالل لدودین عدّوین أصبحا قد أنهما إالّ  الملك. لدى مفّضلة زوجة أصبحت أخرى أرمنّیة محظیة

   .٢المیراث على التنازع حدّ  إلى األمر بهما بلغ حّتى سعود، الملك عهد
  أحفاد عبد العزیز 

 أي ـ ناءهمأب فإن الحاكمة، العائلة في الفاعل السیاسي الطاقم یشّكلون العزیز عبد أبناء كان إذا

 دقیقة، بصورة محدَّداً  لیس المجموعة هذه حجم إن للسعودیة. المستقبلّیون القادة هم ـ العزیز عبد أحفاد

 وشغل اإلناث، من موازیاً  وعدداً  الذكور من أمیر ٢٠٠ حوالي الترجیحات، تشیر كما تتّضمن، أنها إالّ 

   المسّلحة. القوات وفي الحكومة في هامة إداریة مناصب األمراء هؤالء من العدید
 باألفكار التأثر ومدى التعلیم بمستوى یختّص  ما في خاصة "األحفاد"، هؤالء بعض تفّوق إلى ونظراً 

 بمصالح یتمّیز الذي ـ الصاعد الفریق هذا أن إالّ  العائلة. في متمّیز كفریق اعتبارهم یمكن الغربیة،

 إلى آبائهم غرار على األحفاد ینقسم الواقع، في .متجانساً  كیاناً  اآلخر هو یشّكل ال ـ مختلفة سیاسیة

 مع آخرین آباء مقابل وأبنائهم اآلباء بعض بین تحالفات قیام أیضاً  ُیلَحظ كما متعّددة. جماعات

 وعلى .٣أحفاده وبعض العزیز عبد أبناء من عدد بین تحالفات الحاالت، بعض في وهناك، أبنائهم.

 فشل أو نجاح بمدى تتأّثر سیاسیة، مناصب بتوّلي األحفاد نم العدید حظوظ فإن ذلك، من الرغم

 زمام سّلم قد العزیز عبد أن فكما الدولة. مؤّسس أرساها التي التقالید استمراریة یؤّمن مّما آبائهم،

                                         
 .Yizraeli, op. cit., pp. 63-64ـ راجع:  ١
  ـ راجع:  ٢

William Powell, Saudi Arabia and Its Royal Family, Secaucus, New Jersey: Lyle Stuart, 
Inc., 1982, pp. 240-245. 

  ـ تّم تفصیل هذا الموضوع في الفصل الثاني من الكتاب. راجع أیضًا الملحق السابع.  ٣



 ٤٤

 هذا یستمرّ  فقد الكفاءة، في یوازونهم الذین إخوته أبناء إلى یسّلمها أن عن عوضاً  أبنائه إلى السلطة

 االتجاه، هذا على عدیدة أمثلة هناك ملكي. بمرسوم جذرّیة تغّیرات تستجدّ  لم ما أحفاده عهد يف التقلید

   فهد. الملك وأبناء وفیصل سعود الملكین أبناء بها حظي التي المتشعّبة المناصب أهّمها
 ددع في ابنًا، ٥٣ حوالي مجموعهم بلغ الذین أبنائه، بعض بتعیین قام الحكم، في سعود كان عندما

 الحرس ورئاسة (سعد)، الوطني الحرس ورئاسة ومحّمد)، (فهد الدفاع وزارة منها البارزة، المناصب من

 أخرى ومناصب اهللا)، (عبد مكة ومنطقة (بدر)، الریاض منطقة وٕامارة ومنصور)، (بندر الملكي

 نفوس في الخوف عثتب لدرجة الصغار" "الملوك باسم ُعرفوا الذین األبناء هؤالء نفوذ زاد لقد .١ عدیدة

 حظي الذي الدعم جزئّیاً  یعّلل ما وهذا مباشرة، وراثّیة لخالفة بالتأسیس األخیر هذا نیة من سعود إخوة

 من سعود الملك خلع تمّ  عندما .٢الستینّیات أوائل في سعود الملك مع نزاعه في فیصل العهد وليّ  به

 إلى بعضهم الیأس فدفع السلطة. عن تواليال على أبناؤه ُأبعد ما سرعان ،١٩٦٤ العام في الحكم

 منهم أحداً  أن إالّ  العامة، الحیاة إلى عادوا قد معظمهم أن من الرغم وعلى المنفى. إلى بوالدهم الّلحاق

 فقد سعودًا، الملك خلف الذي فیصل الملك أبناء على أیضاً  األمر وینطبق بارزًا. منصباً  الیوم یتولَّ  لم

 السعودیة الشؤون في هاماً  دوراً  یلعبان منهم اثنان یزال وال ،١٩٦٤ العام بعد عسری بشكل ترقیتهم تّمت

 كالنجوم العزیز، عبد الشاب بینهم من فهد، الملك أبناء برز المقابل، في وتركي). (سعود المعاصرة

 ـ محالة ال ـ سیؤّدي العائلة، رئاسة على یطرأ قد جدید تغییر أي بأن العلم مع اآلتي، الجیل من الواعدة
   أیضًا. الصدد بهذا القلق من حالة نشوء إلى

 الملك أبناء كان ـ أعمامهم حساب على برزوا الذین ـ وفهد سعود الملكین أبناء خالف على لكن،

 فقد تدریجي. بشكل والترقيّ  التقّدم إلى ویعمدون مرتبة، أدنى مناصب من االنطالق إلى یمیلون فیصل

 لوزیر كنائب ثم بترومین، شركة مدیر كنائب أعوام خمسة المثال، سبیل على سعود، األمیر أمضى

 للخارجیة وزیراً  یصبح أن قبل للبترول، األعلى للمجلس تنفیذي كمدیر ثم المعدنیة،  والثروة البترول

 جامعات إحدى من الدكتوراه درجة حاز الذي تركي، األمیر أّما .٣ ١٩٧٥ العام في والده وفاة عند

 مدیر منصب إلى االرتقاء قبل االستخبارات، لجهاز مدیر كنائب أعوام خمسة أمضى فقد بریطانیا،

                                         
  ـ للحصول على الئحة كاملة بأسماء المرشحین، راجع:  ١

H. St. John Phiby, Sa`udi Arabia, London: Ernest Benn Limited, 1955, pp. 298-358; 
  Yizraeli, op. cit., pp. 75-82وأیضًا: 

 .Yizraeli, op. cit., pp.56-60ـ راجع:  ٢
 Mordechai Abir, Saudi Arabia in the Oil Era; Regime and Elites; Conflict andــ ٣

Collaboration, Boulder, Colorado: Westview Press, 1988, pp. 135-139.                             
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 عملّیة على القضاء على للمساعدة ١٩٧٩ العام في مّكة في السعودیة القوات قاد كما الهیئة. هذه

  .١ المسجد على االستیالء
 على األمراء من عدیدال ساعدت قد الوظیفّیة المهّمات ممارسة فإن المثلین، هذین من نستشفّ  كما

 فوق لالرتقاء الضرورّیة المسافة وهو األهمّیة، من یخلو ال آخر أمر وهناك هامة. إداریة خبرة اكتساب

 الداخلّیة التطّورات بمراقبة األمراء من للعدید الخبرات هذه أیضاً  سمحت كما الضّیقة. العائلّیة النزاعات

 لبلوغ أكیدة ضمانة دائماً  یشّكل لم النسبي األب نجاح إن إذ التحالفات، أهمیة إدراك ورّبما المعّقدة،

 حكم عهد في ممّیز دور أيّ  الثالثة خالد الملك ألبناء یكن لم المثال، سبیل فعلى بارزة. مراكز أبناء

 أبناء شغل المقابل، في .١٩٨٢ العام في خالد وفاة بعد حقوقه كافة عن معظمهم تخّلى وقد والدهم،

 لرعایة العامة للرئاسة العام المدیر فیصل، البكر، االبن كان بارزة. عامة مناصب ةالست فهد الملك

 بن فیصل األمیر كان كما .١٩٧٧ العام منذ التخطیط لوزارة العام والمدیر ،١٩٧١ العام منذ الشباب

 نوبة إثر توفي وقد العراق. إلى خاصاً  مبعوثاً  ،١٩٧٧ العام بعد دولة وزیر أصبح الذي ، أیضاً  فهد

 العامة الرئاسة في بارز، أعمال رجل وهو خالد، األصغر، أخوه محّله فحلّ  ،١٩٩٩ العام في قلبّیة

 آخر، ابن وهناك بالخالفة. المطالبة شرعّیة وذّریته فهداً  الملك أكسب هام منصب وهو الشباب، لرعایة

 بارز حلیف محلّ  (فحلّ  ١٩٨٥ عام الشرقّیة المنطقة حكم مهّمة توّلى الذي فهد، بن محّمد األمیر هو

 سبتمبر أیلول/ في وزاري منصب إلى ترّقى الذي فهد، بن سعود یشغل كما جلوي). آل عائلة من

 إلى بالنسبة األمر كذلك .١٩٨٥ العام منذ الخارجیة االستخبارات جهاز رئیس نائب منصب ،١٩٩٧

 نوفمبر الثاني/ تشرین في وزیر منصب إلى ترّقى الذي الجیش، في ضابط وهو فهد، بن سلطان

 بشكل تهیئته تّمت فقد الملك، لدى المفّضل االبن أنه عنه یشاع الذي فهد، بن العزیز عبد أما .١٩٩٧

   .١٩٩٩ عام وزارّیاً  منصباً  وارتقى العامة، الرسمیة المناسبات معظم في والده "مّثل" فقد جّدًا. دقیق
 ألبنائه. فورّیة وشهرة بارزة قاعدة یضمن إنه إذ ًا،جدّ  مهم األب نجاح أن إلى األمثلة هذه كافة تشیر

 عبد بن وسلطان اهللا عبد األمیرین أبناء یشّكل الحاكمة. العائلة سائر في المشابهة الحاالت تكثر

 الحرس في ـ وتركي متعب وهما ـ الستة اهللا عبد أبناء من أمیران یخدم ذلك. على مثال أبرز العزیز

 فعلى والدهما. بوزارة ملحقین كانا ـ وبندر خالد وهما ـ السبعة سلطان األمیر أبناء من واثنان الوطني،

 عن أیضاً  غائبون سلطان أبناء فإن الجویة، القّوات في أو الجیش في لیسوا اهللا عبد أبناء أن من الرغم

                                         
 .Holden, op. cit., pp. 507, 512-513, 523ـ راجع:                                                    ١



 ٤٦

 االنقسامات األحفاد یعكس كیف األقّل، على الحالتین هاتین خالل من نرى الوطني. الحرس صفوف

  .١ویعّززونها السابقة األجیال في برزت التي
  خصائص الخالفة 

 األبناء، على تنطبق التي الواحدة األم لجهة األشّقاء وتوفُّر البارز األم وَنَسب البكورة مبادئ إن

 لبحث حاسمًا. العوامل هذه من أيّ  یكن لم وٕان الدولة، مؤّسس أحفاد على أیضاً  مجتمعًة، تنطبق،

 الجیل أمراء أهمّ  من ُیعتبرون كانوا الذین فیصل الملك أبناء مثل نورد بالمسألة، تحیط التي التعقیدات

 بن اهللا عبد األمیر فیصل، للملك البكر االبن بدأ لقد الخالفات. هذه توضیح شأنه من مّما الثالث؛

 أمیر منصب على منصور عّمه مع تنازع حین ١٩٤٥ العام في السیاسیة حیاته )١٩٢١( فیصل

 شغل ،١٩٥٩و ١٩٥١ العامین بین .٢الخالف على سنة مرور بعد المنصب هذا توّلى وقد جاز،الح

 ُتصّور الخاصة. مصالحه أجل من الستینّیات أوائل في تقاعد ثم الداخلیة وزیر منصب اهللا عبد األمیر

 العام في هللا عبد ُولد وأحفاده. العزیز عبد أبناء جیلي بین التشابك مدى بعید حدّ  إلى العامة حیاته

 العدید أن كما العزیز. عبد أشّقاء أحد من وحّتى العزیز عبد أبناء غالبیة من سّناً  أكبر فهو لذا ،١٩٢١

 توّلي على القادرین األمراء جماعة فإن وبالتالي أحفاده، من سّناً  أكبر هم العزیز عبد أحفاد أبناء من

 في متقاربون أنهم من الرغم على مختلفة، أجیال أربعة إلى ینتمون عناصر تضمّ  العامة المناصب

   بكاملها. البكورة مسألة أیضاً  یعّقد وهو كهذا، مثال جّراء من صعباً  األجیال بین التمییز یصبح السن.
 أّمهاتهم َنَسب بسبب متینة فیصل الملك أبناء سائر بدایات كانت فقد األم، بَنَسب یختّص  ما في أّما

 ساعدت قد األشّقاء توّفر مسألة أن كما البارزتین. جلوي وآل السدیري يعائلت من یتحدَّرون اللواتي

                                         
ودّیة، جلـّي للعیـان. باإلضـافة إلـى ـ الدور الهام الذي لعبه أحفـاد عبـد العزیـز فـي مختلـف القـّوات المسـلحة فـي السـع ١

عـدد مــن أبنــاء فیصــل، وفهــد وعبــد اهللا وســلطان، هنــاك أحفـاد آخــرون یخــدمون فــي القــّوات المســّلحة مــن بیــنهم ابنــان 
لنصیر (تركي، الضابط في القّوات الجوّیة، ومحّمد، الضابط في الجیش) وابـن سـلمان (أحمـد، الضـابط فـي الجـیش). 

ّنهم غیــر معــروفین، خاّصـة الــذین یولــون وظـائفهم العســكرّیة اهتمامــًا یفـوق سیاســات عــائلتهم. هنـاك العدیــد أیضــًا ولكـ
وعلى الرغم من ذلك، یشّكل جمیع األحفاد الذین یشـغلون مناصـب فـي القـّوات المسـّلحة اسـتثمارًا یعتمـد علیـه آبـاؤهم، 

 حّتى لو بدا من الصعب رسم خطوط فاصلة بین التحالفات. 
  ـ راجع:  ٢

Gerald De Gaury, Faisal: King of Saudi Arabia, New York: Frederick A. Praeger 
Publishers, 1966, p. 32; 

   ,J. Rives Childs, U.S. minister Jeddahهناك أیضًا سرد للقّصة في: 
  بعنوان: 

'Rivalry Between Saudi Arabian Princes; October 29, 1946, in Ibrahim Rashid (ed.), 
Documents in the History of Saudi Arabia, vol. 5, Salisbury, North Carolina: 
Documentary Publications, 1980, p. 47. 
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 األعمار، تسلسل بحسب هم، وتركي وبندر الرحمن وعبد وسعود محمد فاألمراء فیصل. الملك أبناء

 عائلة لعبته الذي الهام الدور إلى ونظراً  ثنیان. آل أحمد بنت ِعفَّت الملكة وهي نفسها األم لجهة أشّقاء

 فقد الملك، لدى المفّضلة الزوجة كانت ِعفَّت الملكة أن إلى ونظراً  ـ سعود آل لعائلة ثانوي كفرع ـ انثنی

   .١نسبها أهمیة ازدادت
 أن ندرك والثالثین، الستة العزیز عبد الملك أبناء سائر ذریة بعدد وحده النََّسب هذا بضرب قمنا إذا

 ابناً  ٣٦ أمیرـ ٣٠٠ حوالي تضمّ  فهي وقوّیة. متزایدة مجموعة یشّكلون المباشر النسب من المتسلسلین

 المتمركزة السلطة حجم إن .٢األمیرات من مواز عدد جانب إلى هذا ـ حفید وابن حفیداً  ٢٦٠ وحوالي

 الحاكمة العائلة في الشرائح بسائر مقارنتها عند خاصةً  المطلق، عددهم تفوق المجموعة هذه في

 ضمن للسلطة متكافئ توزیع هناك لیس لكن المتبّدل. السعودي عالمجتم في النافذة والمجموعات

 تساعد عوامل كّلها األشّقاء، وتوفُّر واألم األب ونسب والبكورة الشخصّیة فالمزایا األساسیة. الرابطة

 الخصائص هذه تؤّدي كما نفسه. الوقت في ومرنة مركَّبة للسلطة، الداخلّیة الهرمّیة من نوع خلق على

 مختلف ضمن تتقاطع التي المجموعات عشرات إلى العزیز عبد الملك من المتحدِّرین تقسیم إلى عینها

 إخوة من المتحّدرین یضّمان ـ الحاكمة العائلة ضمن رئیسّیان تكّتالن األقلّ  على هناك وعبرها. األجیال

 التحالفات تشكیل على الفعلّیة قدرتهما من أهمیتهما یستمّدان ـ الثانوّیة الفروع من وعدد الدولة مؤّسس

   فیها. والتأثیر السیاسیة
  المتحدِّرون من إخوة عبد العزیز 

 أن إالّ  الحاكمة. العائلة في الرئیسي السیاسي الطاقمَ  العزیز عبد من المباَشرون المتحدِّرون یشّكل

 هذه عن الكثیر نعرف ال العائلة. لسیاسة الخارجّیة الدائرة یؤّلفون الذین هم منهم والمتحدِّرون أشّقاءه

 ذلك في بما علیها، تنطبق نفسها القواعد أن إلى تشیر المتوّفرة المصادر بعض أن إالّ  المجموعات،

 عبد مجموعة وبین وبینها الفرعّیة، المجموعات هذه ضمن التزاوج انتشر المعّقدة. الداخلّیة االنقسامات

 من مباشرة أقلّ  السیاسي تأثیرها فإن یرة،األخ هذه من بكثیر أكبر حجمها أن من الرغم وعلى .٣العزیز

                                         
ـ یشغل بعض أفراد الجیل الرابع (أبناء األحفاد) مراكز في القـّوات المسـّلحة وفـي اإلدارة. علـى سـبیل المثـال، یشـغل  ١

بـد العزیـز رتبـة ضـابط، كمـا یشـغل محّمـد بـن عبـد اهللا بـن فیصـل بـن عبـد العزیـز سعود بن عبد اهللا بـن فیصـل بـن ع
مركز وكیل وزارة التربیة. لـیس حجـم هـذا الفریـق واضـحًا، لكنـه سـیغدو أكبـر بالتأكیـد لیلعـب دورًا سیاسـّیًا أكثـر فعالّیـة 

  في المستقبل. راجع: 
 . ٥٠ـ٤٥، ص ١٩٨٠یروت، معهد اإلنماء العربي، ، ب١٩٤٥غسان سالمة، السیاسة الخارجیة السعودیة منذ العام 

  ـ راجع الملحقین السادس والسابع. یستحیل بالطبع معرفة عدد األمیرات اللواتي بقین على قید الحیاة.  ٢
  ـ من أجل دراسة مفّصلة عن بعض من هذه العائالت، راجع:  ٣

Philby, op. cit;  
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 العائلة سیاسة في خطیراً  دوراً  العزیز عبد أشّقاء من عدد لعب فقد ذلك، ومع العزیز. عبد ساللة تأثیر

   .١ حساسة حكومّیة مناصب الحالي الوقت في منهم المتحدِّرون بعض یتوّلى كما الماضي، في
 ـ ١٨٧٠( فیصل منهم: أبناء، عشرة تركي، بن یصلف بن الرحمن عبد العزیز، عبد والد أنجب
 )،١٩١٦ عام (توفي وسعد )،١٩٤٣ ـ ١٨٨٠( ومحمد )،١٩٥٣ ـ ١٨٨٠( العزیز وعبد ، )١٨٩٠

 وسعد )١٩٢٢( ومساعد ، )١٨٩٩( وأحمد )،١٩٧٦ ـ ١٩٠٠( اهللا عبد )،١٩٦٥ ـ ١٨٩٠( وسعود

 عبد جانب إلى السیاسیة ألدوارا أبرز ومساعد اهللا وعبد محمد من كلّ  لعب .٢)١٩٥٥ ـ ١٩٢٤(

 تشكیل العزیز عبد محاولة على خطراً  األوقات، من وقت في اهللا، وعبد محّمد شّكل الواقع، في العزیز.

 في أساسي دور الحقاً  ومساعد اهللا لعبد كان وقد .٣مباشرة خلفائه إلى ینتقل للخالفة، عمودي تسلسل

 حیادّیًا" "طرفاً  بصفتهما الخالف تسویة حاوال إذ وفیصل، سعود العزیز، عبد ابني بین دار الذي النزاع

 أّول اهللا عبد اسم كان فیصل، اغتیال إثر .٤لفیصل الكامل دعمهما المطاف، نهایة في قّدما، أن إلى

 كان جانبه وٕالى البالد، على ملكاً  خالداً  یبایع الذي الرسمي الطلب على الموّقعین قائمة في األسماء

   وفهد. وسعد، ونصیر، محمد، ـ العمر بحسب أسماؤهم ُأدرجت ینالذ خالد أشقاء
 استقال فقد األمراض. وحلول العمر في تقّدمهم مع ضعف قد العزیز عبد إخوة نفوذ أن في شكّ  ال

 ،١٩٧٥ سبتمبر أیلول/ في للمالّیة كوزیر منصبه من السلطة، في المتبّقین آخر كان أن بعد مساعد،
 أيّ  له یكن فلم أحمد، سّنًا، األصغر الشقیق أّما .١٩٧٧ العام في سّنًا، كبراأل وهو اهللا، عبد وتوفي

 وأحمد) (مساعد المتبّقیان الشقیقان یتمّتع نفسه، الوقت في القلیل. سوى عنه یعرف ولم سیاسي، دور

 بشؤون یختّص  ما في نصیحتهما تؤخذ إذ أعضائها، سائر باحترام ویحظیان العائلة في خاصة بمكانة

  .٥التقالید بثقل مفعمة فهي االعتبار، بعین الداخلّیة عائلةال

                                                                                                                        
 .Powell, op. cit., pp.201-221راجع أیضًا: 

 .samore, op. cit., pp. 17-35ـ راجع:  ١
 .Bligh, op. cit., p. 107ـ راجع:  ٢
  ;De Gaury, op. cit., pp.92-93ـ راجع:  ٣

 .Bligh, op. cit., pp. 29-34وایضا: 
لغایـة كـانون  ١٩٥٨ـ شغل مساعد منصب وزیر للداخلّیة في ما ُدعي بـ "مجلـس المصـالحة"، مـن أّیـار/ مـایو عـام  ٤

. راجـــع: ١٩٧٥لغایــة العــام  ١٩٦٢، ثــّم شــغل منصــب وزیــر المالّیـــة مــن آذار/ مــارس عــام ١٩٦٠دیســمبر  األّول/
Yizraeli, op. cit., pp. 205, 207. 

  ـ راجع:  ٥
David E. Long, Saudi Arabia, Beverly Hills and London: Sage Publications (for the 
Center for Strategic and International Studies, The Washington Papers 4:39), 1976, p. 
28. 
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 أحفادهم وأبناء وأحفادهم أبناءهم فإن اآلخر، تلو الواحد العزیز عبد أشّقاء الیوم یغیب حین وفي

 أبرز من المتحدِّرون هم النافذون األمراء هؤالء یكون أن نستغرب وال السیاسیة. الساحة على ینشطون

 (المدیر وبندر البحریة)، في (ضابط مثًال: اهللا عبد أبناء إلى بالنسبة الحال هي كما یز،العز  عبد أشّقاء

 (رجل وخالد الخارجّیة)، وزارة في العربّیة الشؤون (یتوّلى وسعود الداخلّیة)، وزارة في للمناطق العام

 "لوكهید" و NORTHROP  "نورثروب" شركات خالل من الدفاع بوزارة وثیقة عالقة تربطه بارز، أعمال

LOCKHEED "ریثیون" و RAYTHEON.( أحفاد أبناء من فاثنان بدوره. ناشط الرابع الجیل أن كما 

 ونائب الجیش في ضابط منصبي التوالي على یشغالن وخالد، بندر هما المثال، سبیل على محمد،

 قد السیاسي نفوذهم فإن المتشّعبة، أعمالهم في ناجحون العناصر هؤالء أن ما درقوی المعارف. وزیر

ز  عبد فأبناء العزیز؛ عبد من المباشرین بالمتحدِّرین تجمعهم التي الكثیرة المصاهرة عالقات بفضل ُعزِّ

 السدیري. أحمد بنت حّسا من العزیز عبد أبناء السبعة"، "السدیریین مجموعة ضمن تزّوجوا قد مثالً  اهللا

 ابن خالد، من متّزوجة تركي شقیقات وٕاحدى لعزیز،ا عبد بن تركي من متّزوجة نوري، اهللا، عبد فبنت

 في تعّلل أنها إالّ  السیاسیة، التحالفات بالضرورة تبّرر ال المصاهرة روابط أن من الرغم وعلى اهللا. عبد

 في المصاهرة روابط تساعد وقد الدفاع. بوزیر الوثیقة عالقاته األرجح، على اهللا، عبد بن خالد حالة

 ونائب الرحمن، عبد بن محمد حفید ابن وهو خالد، فوالدة السیاسي. البروز ریرتب على األحیان بعض

 من بدورها متّزوجة خالد شقیقات إحدى أن كما السابق. فیصل الملك ابنة عنود، هي المعارف، وزیر

   الملكّیة. االستخبارات رئیس فیصل، بن تركي
 من المتحدِّرون یتوّالها التي لمناصبا تأثیر فإن األساسیة، الروابط مختلف من الرغم على لكن،

 الواقع، في نفسه. العزیز عبد من مباشرة المتحدِّرون یتوّالها التي تلك من بكثیر أقلّ  العزیز عبد إخوة

 مختلف في إخوته ذریة محلّ  یحّلون كانوا ما غالباً  عهده أولیاء إن إذ األولوّیة، بحقّ  هؤالء یتمّتع

 العزیز عبد بن فیصل بن خالد حلّ  ،١٩٧١ العام ففي معدوم. فشبه كسالع أّما الحكومّیة. المناصب

 عبد بن اإلله عبد حلّ  قریب، عهد ومنذ عسیر. لمنطقة كأمیر الرحمن عبد بن سعد بن فهد محلّ 

 في فقط یحصل فكان العكس أّما القصیم. لمنطقة كأمیر الرحمن عبد بن اهللا عبد بن فهد محلّ  العزیز

 مرّشحین بصفتهم منهم بالمتحدِّرین أو بإخوته یستعان فكان العزیز، عبد اللةس بین النزاع فترات

 الخارجي، الدعم من فریقاً  یشّكلون فهم السیاق، هذا في السیاسیة األمراء هؤالء أهمیة تبرز .١حیادیین

 أن إلطالقا على لنا یبدو ال أّنه إالّ  الداخلي. الصعید على لألمراء محتمالً  خطراً  كونهم إلى باإلضافة

                                         
  ;Holden, op. cit., pp. 269, 461-462ـ راجع:  ١

 .Benoist-Mechin, op. cit., pp. 305-310وأیضًا: 
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 االنشقاقات إلى تؤّدي التي العناصر فكافة واحدة، ككتلة معاً  یعملون العزیز عبد إخوة من المتحدِّرین

   علیهم. أیضاً  تنطبق العزیز عبد من المتحّدرین بین
  الفروع غیر المباشرة 

 غیر لفروعا من مكّون وهو الحاكمة. العائلة ضمن سیاسي بنفوذ یتمّتع كبیر ثالث فریق أیضاً  هناك

 تسّمى ما غالباً  .١العزیز لعبد بعیدین أقرباء من المتحدِّرین تضمّ  التي البعیدة، القرابة ذات أو المباشرة

 كان المثال، سبیل على العزیز، فعبد متمّیزة. ساللة أّسس الذي سّناً  الذكور بأكبر تیّمناً  الفروع هذه

 بین الممتّدتین الفترتین في السعودّیة حكم الذي یصلف بجّده تیّمناً  ُسمي الذي فیصل آل فرع إلى ینتمي

 في بها معترف أخرى فروع خمسة هناك الفرع، هذا جانب إلى .١٨٦٥ ـ ١٨٤٣و ١٨٣٧ ـ ١٨٣٤

 هذه عالقة إن .٢فرحان وآل ثنیان، وآل تركي، وآل جلوي، وآل الكبیر، سعود آل سعود: آل عائلة

 األنساب سلسلة أو المختلفة الفروع حجم عن الكثیر ُیعَرف وال جّدًا، غامضة العزیز عبد بساللة الفروع

   وساللته. العزیز عبد مع المصاهرة وعالقات التحالفات من مباشرة السیاسي نفوذها معظم یتأّتى فیها.
 الفرعین أعضاء یرتبط ثنیان. وآل فرحان آل بین نلحظه الذي االختالف من الغموض هذا یتضح

 أن إالّ  العزیز)، عبد والد أعمام أسالف من كان العائلتین من كلّ  (فمؤّسس سهانف بالقرابة العزیز بعبد

باً  سیاسیاً  مستشاراً  كان أدهم، الفرع، هذا في النافذین أحد إن إذ أهّم، بمكانة یتمّتعون ثنیان آل  من مقرَّ

 فیصل، بابنة جتزوّ  قد ثنیان آل العزیز عبد أن كما .٣الخاصة الملك أموال یدیر كان وقد فیصل، الملك

                                         
ــ عنــد إضــافة هــذه الفــروع البعیــدة عـن العائلــة إلــى عــدد الــذین یطــالبون بـبعض الحقــوق فــي الوراثــة، یرتفــع عــدد آل  ١

ألــف شــخص، وهــو رقــم غیــر قابــل للطــرح فــي موضــوع الخالفــة (وفــي أي منصــب آخــر). وعلــى  ٢٠ز ســعود لیتجــاو 
  الرغم من ذلك البّد من القیام بسلسلة من اإلیضاحات الستیعاب هذه األرقام. 

أّوًال، على الرغم مـن أن امـراء هـذه الفـروع البعیـدة یسـتطیعون فـي بعـض األحیـان نعـت أنفسـهم بـاألمراء مـع مـا یرافـق 
لك من ألقـاب التفخـیم كسـمّو األمیـر، یسـتطیع أحفـاد عبـد العزیـز الـذكور فقـط أن یطلقـوا علـى أنفسـهم لقـب صـاحب ذ

السـمّو الملكـي. یوجـد، بالتـالي، الیـوم أقـّل مـن ثالثمئــة صـاحب سـمو ملكـي، وفـي المقابـل بضـعة آالف مـن أصــحاب 
  السمو. 

"أمیـر" حتـى لـو لــم یكـن باسـتطاعتهم اسـتعمال لقـب صــاحب ثانیـا، یسـتعمل العدیـد مـن زعمـاء القبائــل السـعودیة لقـب 
  السمو أو صاحب السمّو الملكي. 

ثالثًا، ما عدا قّلًة من الفروع العائلّیة البعیدة من الدرجة األولى، تبقى األغلبّیة الواسـعة مـن هـؤالء لألفـراد مـن الحاشـیة 
 أي غیر متنافسین على الخالفة طبیعّیًا. 

 .Lees, op. cit., p. 64ـ راجع:  ٢
ـــ كــان كمــال أدهــم أخــو زوجــة الملــك فیصــل (األخ األصــغر للملكــة عّفــت زوجــة الملــك فیصــل)، أحــد أفــراد الفــروع  ٣

البعیــدة مــن الــذین لعبــوا دورًا نافــذًا علــى غیــر عــادة فــي شــؤون العائلــة ألن الملــك كــان یثــق بــه. وعلــى الــرغم مــن أن 
ّمات "السرّیة"، لم یكن أدهم بعیـدًا عـن الشـكوك، إذ إنـه تـوّرط فـي عـّدة الملك فیصًال كان یعتمد علیه في مختلف المه



 ٥١

 مناصب فرحان آل من فرد أيّ  یتوّلى ال المقابل، في .١ الدولة في عدیدة مناصب وتوّلى لطیفة،

   المسّلحة. القوات صفوف في یخدمون منهم العدید بأن العلم مع الحالي، الوقت في سیاسیة
 من المتحدِّرین ضمّ ی الذي تركي آل فرع هناك النفوذ، من بنوع یتمّتعون الذین ثنیان آل خالف على

 هذه تتزاوج لم السیاسي. نفوذهم اندثار شهدوا الذین تركي، بن فیصل العزیز، عبد لجدّ  آخر شقیق

 في العزیز لعبد ثمینة مساعدة یقّدموا لم أفرادها أن كما العزیز، عبد من المتحّدرین مع كثیراً  العائلة

 جّدًا. ضئیل الیوم السیاسي دورهم فإن لذا، الیوم. نعرفها التي السعودّیة العربّیة المملكة تأسیس مسیرة

 نائب تركي، آل العزیز عبد هما السعودّیة السیاسیة الحیاة في بروزهما ُیتوقَّع العائلة من فردان هناك

   المالّیة. وزیر تركي، آل ومنصور البترول، وزیر
 من اهللا، عبد جلوي، آل أبناء أحد كان هام. سیاسي بنفوذ یتمّتع كبیرًا، فرعاً  فیشّكلون ِجلوي آل أّما

 ومنذ .٢ ١٩١٣ العام في الشرقّیة المنطقة على حاكم أّول ُعیِّن وقد العزیز؛ لعبد األوائل المناصرین

 وبسیادة بالبترول، الغنّیة الشرقّیة المقاطعة حكم على وراثّیة شبه بسیطرة جلوي آل یتمتَّع العهد، ذلك

 جلوي بن اهللا عبد توفي عندما المنطقة. هذه في الداخلّیة بالشؤون فالتصرّ  في االستقاللّیة من ونوع

 ابن خلفه ،١٩٦٧ العام في سعود وفاة وعند الحاكم، منصب في سعود ابنه خلفه ،١٩٣٨ العام في

 محمدًا، الثالث، ابنه ،١٩٨٥ العام في فهد، الملك عّین سابقًا، أشرنا وكما .٣المحسن عبد هو آخر

 في الشاب األمیر لیساعد له، كنائب جلوي آل أفراد بأحد احتفظ أنه إالّ  لمنطقة،ا هذه على أمیراً 

 على كمحافظین سّناً  األصغر العائلة أعضاء من عدداً  عّین وقد تطرأ. قد التي الحساسة المسائل

 حكم جلوي آل من أفراد تسّلم الخمسینّیات، أوائل في فیها. المنتشر نفوذهم إلى نظراً  هناك، البلدات

 الوقت مع استبدلوا قد أنهم إالّ  الشمالّیة. والحدود والقصیم حائالً  شملت السعودّیة، من أخرى مناطق

 حاكم جلوي، بن مساعد بن العزیز عبد بن اهللا عبد سوى الیوم منهم یبق ولم العزیز، عبد من بمتحّدرین

 الحكومي الجهاز في منصباً  جلوي آل من فرد أيّ  یتولّ  لم علمنا، حدّ  على الشمالّیة. الحدود منطقة

                                                                                                                        
ــار غضــب األعضــاء  ــك، األمــر الــذي أث ــة كاملــة مــن المل ــة ومخّططــات لصــفقات أســلحة، رّبمــا بمعرف ــازات نفطّی امتی

ــزّمتین فــي العائلــة. لــذلك، تــّم خلعــه مــن منصــبه كمستشــار ملكــي فــي  بعــد  ،١٩٧٩كــانون الثــاني / ینــایر،  ١٩المت
بـًا مـن الملـك فهـد  "اتفاقّیة كامب دایفیـد" (كـان أدهـم مسـؤوًال عـن االتفـاق بـین المملكـة العربّیـة ومصـر)، لكّنـه بقـي مقرَّ

  .  ١٩٩٩قبل الوصول إلى العرش وبعده. توّفي في العام 
 .Holden, op. cit., pp. 203, 217, 228, 364-365, 495راجع: 

 .Holden, op. cit., p. 477ـ راجع:  ١
  ;Ibid., p. 107ـ راجع:  ٢

 .Philby, op. cit., pp. 268-269راجع أیضًا: 
 .Holden, op. cit., p. 525ـ راجع:  ٣
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ح لكن المركزي،  األمن وقوات الوطني والحرس المسّلحة القوات صفوف في بعضهم وجود ُیرجَّ

   الداخلي.
 أحد من المتحدِّر الكبیر"، سعود "آل فرع هو سعود آلل الثانوّیة الفروع أبرز فإن سابقاً  أشرنا وكما

 هؤالء أحد شّكل لقد .١ األقلّ  على حفیداً  ١٤و أبناء ةست لدیه كان الذي سعود وهو العزیز؛ عبد أعمام

 في أخیراً  ُهزم قد أنه إالّ  سعود. آل زعامة لتوّلي بدایاته في العزیز عبد لمساعید تهدیداً  سعود، األحفاد،

 ما في الكبیر" سعود "آل أعضاء أبرز .٢نورا المفّضلة، العزیز عبد بشقیقة واقترن ،١٩١٢ العام

   سعود. حفید أبناء أحد محمد، بن اهللا عبد بن فهاد هو الحالیة، بالسیاسة یختّص 
وهو حائز رتبَة كولونیل، وقد كان مسؤوًال عن القوات السعودیة الجویة قبل أن یخلف تركیًا بن 
عبد العزیز كمعاون لوزیر الدفاع. كما أن هناك أفرادًا آخرین من العائلة یخدمون في القّوات 

  صاء كافة األسماء شبه مستحیل. المسّلحة، إّال أن إح
  العائالت األرستقراطّیة 

على غرار أّي نظام ملكّي آخر، هناك عدد من العائالت األرستقراطّیة السعودیة، ترتبط بالعائلة 
الحاكمة من خالل عالقات المصاهرة. لقد تزّوج معظم المتحدِّرین من عبد العزیز بنساء من 

ائل، وهم الیوم یتبعون الخطى نفسها. من أبرز العائالت العائالت األرستقراطّیة أو القب
  . ٣األرستقراطّیة، نذكر: آل الشیخ وآل السدیري

یتحدَّر آل الشیخ من محمد بن عبد الوهاب، مؤّسس المذهب التوحیدي (الحركة الوهابیة)، فآل 
، ٤هاء وعلماءالشیخ هم الذین كانوا یزّودون البالد بعلماء الدین، وهم رجال دین رسمّیون، فق

یتمّتعون بنفوذ كبیر في مجالي القانون والتعلیم. ومنذ الستینّیات، ترأس عدد من أفراد هذه العائلة 
، توّلى كّل من صالح بن عبد العزیز محمد بن ١٩٩٩وزارات مختلفة. في حكومة حزیران/ یونیو 

ل الشیخ وزارة العدل، وُعّین إبراهیم آل الشیخ وزارة األوقاف وشؤون الهدایة، وعبد اهللا بن محمد آ
. كما أن العائلة حاضرة أیضًا في صفوف القوات ٥محّمد بن عبد العزیز آل الشیخ وزیر دولة

                                         
 .Philby, op. cit., pp. 228-236ـ راجع:  ١
  .Bligh, op. cit., p. 17ـ راجع:  ٢
  ـ للتعمُّق في موضوع آل الشیخ، راجع:  ٣

Ayman Al-Yassini, Religion and state in the Kingdom of Saudi Arabia, Boulder and 
London: Westviw Press, 1985, pp.22-32. 

  ـ یقصد بعلماء الرجال المتبحرون بعلم الفقه والشریعة اإلسالمیین.  ٤
  ـ راجع:  ٥

The Saudi Arabia Report, number 33, London: Middle East Economic Digest, 199, p.2.  
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المسّلحة. فالجنرال عبد اهللا بن عبد الرحمن آل الشیخ هو المدیر العام لألمن العام، واللواء محمد 
  آل الشیخ هو قائد بارز وقدیم للجیش السعودي الملكي. 

في حین نرى أعضاء عائلة آل الشیخ یتمركزون في المؤّسسات القانونّیة والتربوّیة الدینّیة، فإن و 
أعضاء عائلة آل السدیري قد برزوا كحّكام للمناطق. أبرز هؤالء یتحدَّرون من أحمد بن محمد 

بناء أحمد . نذكر من أ١) الذي كان نصیرًا سیاسیًا قدیمًا للملك عبد العزیز١٩٣٦ـ  ١٨٦٩السدیري (
خالدًا، الذي كان حاكمًا على نجران، وتركیًا حاكم جیزان. ُعّین ابن تركي، محمد بن تركي 

. ومن الحكام السدیریین اآلخرین (أبناء إخوان ١٩٨٩السدیري، حاكمًا على جیزان في العام 
ن محمد)، نذكر عبد العزیز وسعودًا. كما أن جیل السدیریین الجدید حاضر أیضًا في عدد م
  الوظائف الرسمّیة في الحكومة المركزّیة وفي المناطق، وهم یقومون بأدوار توحیدّیة بالغة األهمّیة. 

إلى جانب استحواذ السدیریین على حكم المناطق الذي یعود إلى زمن بعید، فإن عدد نساء هذه 
أّیة عائلة سعودّیة  العائلة اللواتي قد تزّوجن بأفراد من العائلة الحاكمة یفوق العدد الذي نجده في

. فوالدة الملك عبد العزیز كانت من آل السدیري، وعبد العزیز نفسه قد تزّوج بثالث نساء ٢أخرى
من العائلة. إحداهّن، حّسا بنت أحمد السدیري، قد أنجبت الملك الحالي وأشقاءه الستة ("السدیریین 

حّیة بنت سعد، فقد أنجبتا على التوالي  . أّما الزوجتان الباقیتان، جوهرة بنت سعد وأختها٣السبعة")
. لقد كان لهؤالء األبناء ٤األمراء سعدًا ومساعدًا وعبد المحسن، واألمراء بدرًا وعبد اإلله وعبد المجید

في أوقات مختلفة وحّتى یومنا هذا، دور هام في الحیاة السیاسیة. تجدر اإلشارة إلى أن عددًا من 
نساء من عائلة السدیري. فالملك فیصل مثًال قد تزّوج بسلطانة بنت أبناء عبد العزیز قد تزّوجوا ب

. كما أن ابنة أخرى من بنات أحمد ٥أحمد السدیري، وهي قد أنجبت له بكر أبنائه، األمیر عبد اهللا
قد تزّوجت من نصیر بن عبد العزیز، وأنجبت له بدورها خمسة أبناء هم: خالد، وعبد اهللا، وفهد، 

  . ٦نان منهم الیوم ضابطان في القوات المسّلحةوتركي، وأحمد؛ اث
  قضّیة الخالفة قبل عهد الملك فهد

حاول عبد العزیز بن عبد الرحمن، على غرار أسالفه في الدولتین السعودیتین السابقتین، إنشاء 
تسلسل عمودي للخالفة بحیث تنتقل إلى أبنائه، فوّزع مختلف مناصب السلطة والمسؤولّیات على 

                                         
  .Philby, op. cit., pp. 179-200, 213: ـ راجع ١
 .Lees, op. cit., p, 36ـ راجع:  ٢
   .lbid., p. 40ـ  ٣
 .Ibid, pp.43,48ـ  ٤
 .Ibid, p.40ـ  ٥
 .Ibid., p.42ـ  ٦
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ألكبر سّنًا. بعد مرور عام على إعالن تأسیس المملكة العربّیة السعودّیة رسمّیًا، نّصب أبنائه ا
مؤّسس الدولة ابنه البكر، سعودًا، ولیًا للعهد ـ بعدما تأّكد من دعم العائلة والشخصّیات الدینّیة 

اطق بین ابنیه البارزة لهذا القرار ـ. وكان عبد العزیز قد عمد في السابق إلى تقسیم مهام حكم المن
األكبر سّنًا، فعّین سعودًا أمیرًا على منطقة نجد، وفیصًال على منطقة الحجاز. إّال أن الملك لم 

  یتنّبه للتغّیرات الجذرّیة التي حّلت بالنظام السیاسي في المملكة وعّقدت العملّیة كّلها. 
حجم العائلة الذي بدأ منذ عهد أبرز العوامل التي أّدت إلى تعقید شؤون الخالفة، النمو المتزاید ل

الملك عبد العزیز. فعلى خالف أسالفه، كان عبد العزیز المسؤول شخصّیًا عن النمو المتزاید 
، قد خّلف ١٧٤٧الهائل الذي شهدته العائلة. فمحّمد بن سعود، الذي أّسس أول دولة سعودّیة عام 

التي شهدتها البالد في تلك األثناء. خمسة أبناء. ولم ینج منهم سوى اثنین من المعارك الضاریة 
وفیصل بن تركي، الزعیم الثاني الذي برز في تاریخ السعودّیة، خّلف أربعة أبناء، من بینهم عبد 

ابنًا، وقد بلغ عدد ذریة  ٣٦. أما الملك عبد العزیز، فقد خّلف ١الرحمن الذي خّلف بدوره تسعة أبناء
بیرة في عدد "األمراء"، مّما یعني بشكل طبیعي، زیادة عدد ابنًا. فكانت النتیجة زیادة ك ٥٣أبنائه 

أولیاء العهد المحتملین الذین كانوا السبب، إلى جانب األمراء ذوي الطموح السیاسي، في مزید من 
اإلرباك في ما یختّص بالسیاسة العائلیة. كما كانت هناك عوامل أخرى كتداخل األجیال واختالف 

ًا في تعقید المسألة. وقد ازدادت أهمیة هذه العوامل مع توّلي أبناء أنساب األمهات، ساهمت أیض
  عبد العزیز األصغر سّنًا وأحفاده وأبناء أحفاده، مناصَب هامة في الوظائف الحكومّیة والعسكرّیة. 

األهم من ذلك، هي مسألة ترابط الخالفة وتوزیع السلطة ضمن العائلة. حاول عبد العزیز في 
ن الخالفة ألبنائه بشكل سلس، ووّزع المسؤولّیات بین أبنائه األكبر سّنًا من خالل بدایة األمر ضما

، أي قبل شهر من وفاته، ١٩٥٣وضع األسس لبنیة بیروقراطیة وطنّیة. ففي تشرین األول/ أكتوبر 
أصدر الملك مرسومًا ملكّیًا قضى بتشكیل مجلس للوزراء، وعّین وليَّ العهد سعودًا رئیسًا لمجلس 

وزراء. قام سعود بتعیین فیصل مباشرًة كنائب لرئیس مجلس الوزراء. فكان من شأن القرارین ال
. یشیر هذا الحّل إلى أن ٢تعزیز حّق سعود بالمطالبة بالعرش والتمهید العتبار فیصل خلفًا له

بع إلى تعزیز ارتباطًا معّینًا كان قائمًا بین المناصب الحكومّیة العلیا وسیاسة العائلة، وقد أّدى بالط
سلطة ولّي العهد وتدعیم الخالفة في وجه التحدیات التي قد تطرأ. إّال أن هذا التدبیر نفسه قد زاد 
األمور تعقیدًا، إذ إن عدد المتنازعین المحتملین على الحكم قد زاد، بعد أن أحبط أصحاب الحق 

ر الملوك من آل سعود، من أجل المبدئي بالخالفة ـ وكان منهم أمراء مؤهَّلون للحكم ـ . قّرر سائ

                                         
 .Bligh, op. cit., pp.106-107ـ راجع:  ١
 .Powell, op.cit., p. 230ـ راجع:  ٢
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، توّلي منصب رئیس مجلس الوزراء بأنفسهم، في ١٩٥٤ترسیخ حّقهم بالخالفة، بدءًا من العام 
ـ  ١٩٦٢حین كان منصب نائب رئیس مجلس الوزراء (باستثناء فترة قصیرة امتّدت بین عامي 

ف منصب النائب ، أضی١٩٦٧) یبقى شاغرًا أو یكون من نصیب ولّي العهد. في العام ١٩٦٥
الثاني لرئیس مجلس الوزراء لیشغله خلف ولّي العهد. فالملك فهد هو إذًا رئیس مجلس الوزراء، في 
حین أن ولي العهد، األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز، هو نائب رئیس مجلس الوزراء، وخلف ولّي 

  . ١زراءالعهد، األمیر سلطان بن عبد العزیز، هو النائب الثاني لرئیس مجلس الو 
إّال أن هذه االبتكارات قد افتقرت إلى "عقلنة" كاملة لإلجراءات الخاصة بالخالفة، تمامًا مثل 
مبدأ البكورة الذي لم یضمن حّق األولوّیة بالخالفة. إّال أنها قد ساعدت على الكشف عن توازن 

كما أن هذه القواعد، القوى الضمني، خاصًة أن كافة "القواعد" المتّبعة كانت ضمنّیة غیر رسمّیة. 
وٕان كانت مجّرد توافق متبادل، غیر أنها لم تظهر إّال مؤخرًا، وهي عرضة لضربات متكّررة. مع 
  ذلك، فإن تأسیس مجلس وطني قد ساهم في تقسیم السلطة وتوزیع المسؤولیات بین سعود وفیصل. 

حین كان ولّي العهد بعد وفاة عبد العزیز، رّكز الملك سعود سلطته بین أعضاء العائلة، في 
، یتمّتع بنفوذ أكبر في مجلس ١٩٥٤فیصل، الذي أصبح رئیسًا لمجلس الوزراء في آب/ أغسطس 

الوزراء. وعلى غرار الرابط بین الحكومة والخالفة، فإن تقسیم السلطة والمسؤولیات بین العائلة 
، ومدّمرًا في أسوئها، ومجلس الوزراء ظّل مائعًا وغیر رسمي. وقد كان مزعجًا في أفضل الحاالت
  . ٢كما عندما استغّل سعود وفیصل منصبیهما الدستوریین لتحّدي أحدهما اآلخر

بصرف النظر عّما حّققه الحاكمان، فإن بروز بنیة حكومّیة رسمّیة قد أّثر في عملّیة توزیع 
  السلطة بین األمراء الذین ال ینتمون بشكل مباشر إلى َنَسب الخالفة. 

البارزون واألكبر سّنًا یتمّتعون قبل ذلك بمناصب هامة كمستشارین للملك أو كأمراء كان األمراء 
لمختلف المناطق. فقد كانت سلطتهم قائمة بشكل كبیر على أسس شخصّیة كما كان شائعًا في كّل 
نظام وراثي، وعلى تشجیع الملك الذي كان یسعى إلى خدمة مصالحه الضمنّیة. إن إنشاء الوزارات 

قابل قد زّود األمراء القّیمین على الوزارات بأرضّیة أكثر استقالال، مّما أدى إلى تعزیز في الم
  الحكومة المركزّیة ونشر السلطة بالتالي بین أیدي األمراء الدهاة. 

                                         
 .The Saudi Arabia Report, op. cit.,p.2ـ راجع:  ١
ـ على الرغم من أن األمیـر (الملـك الحقـًا) فیصـًال كـان وفّیـًا للملـك، فقـد تعـّرض لخالفـات حـاّدة مـع شـقیقه، خاّصـة  ٢

 .De Gaury, op. cit., ppفي ما یتعّلـق بالشـؤون المادّیـة وبعـض المواضـیع المتعّلقـة بالسیاسـة الخارجّیـة. راجـع: 
103-123;  

  وأیضًا: 
Vincent Sheean, Faisal: The King and His Kingdom, Tavistock, England: University 
Press of Arabia, 1975, pp. 92-113. 
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وفي خالل فترة قصیرة، تّم إنشاء آلیة إضافیة لتوازن القوى داخل العائلة ـ بهدف استرضاء 
على حساب استفحال الخطر الناجم عن الصراعات الداخلّیة. ُعهد بأقسام  المنافسین ـ ولو تّم ذلك

عدیدة في مجالي الدفاع واألمن (الحرس الملكي، والحرس الوطني، والقوات المسّلحة العادیة، 
واألمن العام و... إلخ) إلى أمراء انتموا إلى صفوف المعارضة. وبما أن العدید من الفرق كانت 

قّوة، فقد أّدى تنّوع هذه الفرق إلى تهدئة التنافسات العائلّیة. في المقابل، عندما تستطیع استخدام ال
تصّعدت الخصومات ولم یعد هناك من مجال للمصالحة، تبّین أن استخدام القّوة أمر ضروري 
للقضاء على القوى المعارضة، كما جرى في أوائل الستینّیات وأثناء عملّیة االستیالء على المسجد 

  . ١٩٧٩م في مّكة في العام الحرا
لقد أّدى انغماس أمراء آل سعود في شؤون الدولة إلى المزید من اإلرباك في الروابط العائلّیة، إذ 
إن السیاسات التي ترعى الوظائف الحكومّیة كانت ُتقَحم في التنافسات التقلیدّیة. فقد كان من 

التشدید على التهدیدات العسكرّیة مصلحة وزیر الدفاع، األمیر سلطان، على سبیل المثال، 
الخارجّیة للسعودّیة ـ التي شّكلت وزارته أفضل جهاز للتصّدي لها ـ، وعلى السعي إلى إنشاء روابط 
مع القوى الغربّیة الرئیسیة التي من شأنها توفیر التدریب والتجهیزات إلنشاء جیش عصري. في 

العهد األمیر عبد اهللا، التركیز على التهدیدات المقابل، كان من مصلحة قائد الحرس الوطني، ولّي 
الداخلّیة للنظام التي ُیفترض بالحرس الوطني مواجهتها. كان الوزراء یتمّتعون بقسط كبیر من 
  االستقاللّیة، وكانوا یدیرون وزاراتهم والمؤّسسات التابعة لها وكأنها قواعد نفوذ شخصّیة خاصة بهم. 

ابط العائلّیة تعقیدًا من جّراء بنیة الدولة الناشئة، لكن بطریقة على مّر السنوات، ازدادت الرو 
مختلفة، إذ إن اآللیة السیاسیة لتحدید إدارة الوزارات المستقّلة قد وازت آلیة الخالفة. فالوزیر 
الضعیف أو غیر الكفوء، على غرار الحاكم الضعیف، یمكنه التنّحي عن منصبه، مفسحًا المجال 

من التحدیات. أما الوزیر القوي والنافذ فیمكنه تعیین خلف له، كما یعّین الملك أمام قیام المزید 
القوي وليَّ عهده. فعلى سبیل المثال، بعد عملیة االستیالء على المسجد الحرام في مّكة في العام 

. كانت التنافسات الكامنة على الخالفة تشّوش ١، ُأجبر أمیر الوالیة فّواز على االستقالة١٩٧٩
لّیة تعیین األمراء في الوزارات الهامة، أو في المناصب التي كان یشغلها أمراء متحالفون مع عم

خصوم الملك. لقد أّدت هذه المناورات إلى زیادة فرص التسویات والحلول الوسط، إّال أنها زادت في 
  الوقت نفسه من حّدة التوتّر في صفوف العائلة. 

                                         
  ـ راجع:  ١

Peter w. Wilson and Douglas F. Graham, Saudi Arabi: The Coming Storm, Armonk, 
New York: M. E. Sharpe, p.59. 
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السیاسات العائلّیة، كان بروز شرائح اجتماعّیة جدیدة تسعى ومن التغّیرات التي زادت في تعقید 
إلى النفوذ السیاسي. ارتبطت السیاسة العائلیة بشكل دائم بالبنیة القبلّیة واألولیغاركیة التقلیدیة، إّال 
أن التنّوع السائد في مملكة عبد العزیز وانعكاسات الثروة النفطیة فیها في السبعینیات، قد أّدت إلى 

طبقات جدیدة في البالد وفي العائلة المالكة على حّد سواء. ومن نتائج ذلك، كان انقسام  نشوء
العائلة بین أعضاء مقّربین من المجموعات التقلیدّیة وآخرین من المجموعات المجّددة. فقد بنى 

ة فیصل، بصفته أمیر منطقة الحجاز على سبیل المثال، قاعدة نفوذ داعمة تضّم العائالت التجاری
الرئیسیة والنخبة المثّقفة في المنطقة. أّما سعود، بصفته أمیر منطقة نجد، فقد كان مسؤوًال عن 
الشؤون القبلّیة، بما في ذلك توزیع اإلعالنات المالیة على الشیوخ الرئیسیین. إن الطریقة التي 

التنافس بین فیصل  تفاعلت بها هذه الروابط المتشّعبة مع السیاسة العائلیة، قد اختلفت. عندما كان
وسعود ال یزال ضمنّیًا ومستترًا، كان تأثیر القواعد االجتماعّیة المختلفة یصّب كّله ضمن دائرة 
العائلة. إالَّ أنه مع تفاقم هذا التنافس، حاول كل من سعود وفیصل حشد المناصرین من خارج 

واحد منهما. بشكل عام، حین  العائلة الحاكمة، خاصًة بهدف اقتطاع جزء من القاعدة السیاسیة لكل
كانت وحدة العائلة محمّیة، كان تأثیر الثروة النفطیة في استقرار البالد خفیفًا، إّال أنه كان یتعاظم 
مع انهیار الوحدة. غالبًا ما أّدت انعكاسات الثروة النفطّیة إلى تهدید وحدة البالد، إذ إنها قّسمت 

. فهي أّدت ١فّرقها مصالحها وأیدیولوجّیاتها المختلفةالمجتمع السعودي إلى مجموعات متعارضة ت
إلى القضاء على میزان القوى داخل العائلة وتغییر القواعد الدستوریة واالجتماعیة لعدد من 
الجماعات الفرعّیة. فعلى سبیل المثال، استفادت القوات المسّلحة العادیة لسنوات طویلة من التجدید 

  جّندة في صفوف الحرس الوطني. أكثر من القوات القبلّیة الم
وكما أن هذه التطورات قد عّقدت السیاسة العائلیة، ساعدت عوامل أخرى عدة على تعقید 
القضایا التي واجهتها القیادة السعودّیة. فعلى وجه التخصیص، نذكر تأثیر الثروة النفطّیة في 

اإلقلیمي والدولي، مّما المجتمع السعودي وبروز المملكة كعنصر فاعل رئیسي على الصعیدین 
عّرض آل سعود لعدد من التحدیات والخیارات الصعبة التي لم یسبق لها مثیل. في الواقع، لقد 
تحّولت معظم هذه التحّدیات إلى أزمات دائمة رافقت حكومة الریاض. ففي السیاسة الخارجیة، على 

زن بین العالقات السعودیة ـ سبیل المثال، كانت المعضلة الرئیسیة هي الحاجة إلى إحالل التوا

                                         
  التحدیث في المملكة، راجع:  ـ من أجل تحلیل معمَّق وشامل عن نتائج ١

  ;Cities of Salt, New York: Vintage International, 1989ثالثیة عبد الرحمن منیف بعنوان: 
  ;The Trench, New York: Pantheon Books, 1991وأیضًا: 
 .Variations on Night and Day, New York: Pantheon Books, 1993وأیضًا: 
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األمیركیة وموقع المملكة في العالمین العربي واإلسالمي. أّما في ما یختص بالشؤون الداخلیة، 
فكانت المعضلة الرئیسیة هي إحالل التوازن بین اإلصالحات السیاسیة والمحافظة على النظام 

  ثة والمعاییر التقلیدیة، القبلیة والدینیة. السیاسي التقلیدي، مع التوفیق بین التطّور االقتصادي والحدا
ونظرًا إلى التعقیدات التي طرأت، تحّولت ساحة آل سعود إلى حلبة للصراعات السیاسیة، وتّم 
إنشاء موازین داخلّیة قائمة على ائتالف متبّدلة، وأصبحت السیاسة العائلّیة الخاصة وسیاسة البالد 

التوتر في العالقات العائلّیة، إذ إن الشؤون العائلیة ظّلت  العامة متداخلتین بشكل وثیق. كما زاد
تفتقر إلى قواعد صریحة وواضحة. في الواقع، لم یتّم إنشاء أي جهاز دستوري للتحكیم في حال 

. وما زاد الطین بّلة، أن ١نشوب النزاعات، باستثناء مجلس العائلة الذي ال یتمّتع بأّیة صفة رسمّیة
التي كانت وال تزال سائدة ـ والتي تتضّمن سلسلة من التقالید واالتفاقات  القواعد غیر الرسمیة

الضمنّیة ـ كانت مبهمة إلى أقصى الحدود. هذا فضًال عن كونها قوانین هّشة، إذ إن أّي معارض 
یستطیع خرقها بدون أن یلحقه أّي عقاب. بتعبیر آخر، فإن طبیعة النظام السعودي غیر الرسمي 

ت إلى تجسید السیاسة العائلیة الداخلیة (ومیزان القوى التي تتضّمنه) بعّدة طرق والشخصي، قد أدّ 
مختلفة. أبرز مثال على ذلك هو التناقض في النمط الذي اّتبعته السیاسة العائلّیة أثناء العهود 

، األربعة األخیرة. فتحت حكم سعود، تمّیزت السیاسة العائلّیة بتشرذم السلطة وخروجها عن السیطرة
باإلضافة إلى تفاقم العداوات الداخلیة، مّما أسفر عن عواقب وخیمة أّثرت في استقرار البالد. 
وتحت حكم فیصل، كان هناك نوع من السلطة المركزیة للسیطرة على الخصومات واالنقسامات ـ 

ملك مّما أّدى إلى تعزیز فعالیة السیاسة السعودیة وتدعیم استقرارها ـ لكن على حساب مصلحة ال
نفسه. وفي عهد خالد، برز نمط معتدل، قضى بتوزیع السلطة على عدة مراكز ـ للسیطرة على 
النزاعات ـ مّما كان له انعكاسات ملتبسة على استقرار البالد. أّما في عهد فهد، فقد زادت النزاعات 

لذریتهم مناصب مناسبة الداخلیة، إذ كان األمراء المتقّدمون في العائلة قد استعّدوا واّتخذوا ألنفسهم و 
  لتتالءم مع التغیُّرات المتوّقعة. 

  الملك سعود بن عبد العزیز 
) بانقسام السلطة بصورة جلّیة ١٩٦٤ـ  ١٩٥٣تمّیزت السیاسة العائلیة في عهد الملك سعود (

. وخالل الصراع ٢بین الملك وولّي العهد فیصل، تحّول الحقًا إلى عداوة ضاریة بین الطرفین

                                         
  ن مجلس العائلة الذي یرأسه على األرجح سلمان بن عبد العزیز، أمیر منطقة الریاض. راجع: ـ ال ُیعرف الكثیر ع ١

Said K. Aburish, The Rise, Corruption and Coming Fall of the House of Saud, London: 
Bloomsbury, 1994, p. 86. 

كثیـر ممــا حصـل كــان فـي الواقــع إّمـا مجهــوًال أو ــ ال یمكـن تحلیــل حكـم الملــك سـعود المتنــاقض تحلـیًال دقیقــًا ألن ال ٢
محاطــًا بكثیــر مــن الروایــات. ال توجــد مصــادر ســعودیة یمكــن الوثــوق بهــا، والكثیــر مــن المصــادر الغربیــة بعیــدة عــن 
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لذي نتج عن ذلك، تأرجحت كّفة المیزان مرارًا بین سعود وفیصل، إذ كانت العائلة الحاكمة الطویل ا
منقسمة من الداخل، ُحسم األمر أخیرًا لصالح األمیر فیصل، عندما أوشكت الدماء أن تراق بینهما، 

من  خالل هذه الفترة من الخالف المستحكم بینهما، عانت السیاسة السعودیة الداخلیة والخارجیة
  االضطرابات واالنقالبات التي نتجت عن انقسام العائلة المالكة. 

بشكل سلس وبدون أي نزاع، فأصبح األمیر  ١٩٥٣خلف سعود بن عبد العزیز والده في العام 
فیصل ولّیًا للعهد، وتقاسم األخوان في السنوات القلیلة الالحقة السلطة والمسؤولیات. سعى سعود 

ضمن صفوف العائلة، في حین رّكز فیصل جهوده على مجلس الوزراء. إلى تعزیز قاعدة حكمه 
وعلى الرغم من أن المملكة الحدیثة كانت مشغولة، بشكل تام، بالجهود الساعیة إلى تأسیس الدولة 
وبنائها، فقد أشار النمط الذي اتُّبع في التعیینات إلى االنقسامات الداخلّیة. فعلى سبیل المثال، كان 

دي فیصل ابنه عبد اهللا (وزیر الداخلیة) وشقیقاه فهد (وزیر التعلیم) وسلطان (وزیر من بین مؤیّ 
المواصالت)، في حین أوكل سعود على أبنائه مناصب قائد الحرس الوطني، وقائد الحرس الملكي، 
ورئیس الدیوان، ووزیر الدفاع، وأمیر منطقة الریاض، إّال أن كافة التدابیر بدأت باالنهیار إثر 

غوطات الناتجة عن التبّدل الحاصل على مستویین: على المستوى الداخلي، حیث تدهور الض
. وعلى المستوى الخارجي، شّكل ١الوضع المالي في المملكة في ظّل االّتهامات بالفساد والتبذیر

بروز جمال عبد الناصر في مصر ـ على أسس أیدیولوجّیة عربیة ـ تهدیدًا خارجیًا لم یشهد له مثیل 
. كما أن سیاسة الملك الضریبّیة المتقّلبة ومجازفاته الخارجیة المتهّورة، ٢كیان السعودي المحافظ لل

  . ٣إلى صدام عائلّي داخلي بارز ١٩٥٨أّدت في العام 
كان كبار العائلة الحاكمة قلقین وُمحرَجین إزاء میل الملك سعود إلى تعیین أبنائه الشباب الذین 

ناصب حكومیة بارزة، عوضًا عن االستعانة بأعمامهم وأبناء عّمهم یفتقرون إلى الخبرة في م

                                                                                                                        
الصحة. یهدف هذا القسم إلى تسلیط الضوء علـى التطـّورات التـي نتجـت عـن هـذا الحكـم، مـع التركیـز علـى موضـوع 

  ستنتاج النماذج المتّبعة. لتقییم مفّصل عن حكم سعود، راجع: الخالفة من أجل ا
Samore, op. cit., pp.74-229; 

  وأیضًا: 
Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, London: Saqi Books, 1998, pp. 354-368. 

عامــة والمؤسســات التربویــة، ـــ تزایــد الشــعور بعــدم الرضــى بســبب اإلســراف فــي النفقــات وعــدم تطــویر المشــاریع ال ١
  باإلضافة إلى األجور المتدنیة للید العاملة. راجع: 

Helen Lackner, A House Built on sand: A Political Economy of Saudi Arabia, London: 
Ithaca Press, 1978, pp. 57-68. 

 .Powell, op. cit., pp. 230-232ـ راجع:  ٢
 .Yizraeli, op. cit., pp. 63-64ـ راجع:  ٣



 ٦٠

المتمرِّسین في الحیاة السیاسیة. وقد خشي الكثیرون منهم أن تكون هذه التعیینات إشارة إلى نّیة 
سعود نقَل الخالفة إلى ذریته. اقترنت هذه المخاوف بإسراف سعود وتبذیره، فزادت من حّدة الشعور 

حدا بكبار العائلة إلى اإللحاح على تنازل سعود عن العرش لصالح فیصل. في بالتململ، مّما 
، رضخ سعود لما تعّرض له من إكراه وتهدید، وأصدر ١٩٥٨الرابع والعشرین من آذار/ مارس 

مرسومًا ملكّیًا قضى بنقل السلطات التنفیذیة إلى فیصل. قلب ولّي العهد عندها الوضع المالي رأسًا 
لعلم بأن تخفیض مصاریف العائلة قد أغاظ الملك سعودًا، فقام الملك تدریجّیًا على عقب، مع ا

بانتزاع امتیازات فیصل، فحّد من سلطته كرئیس لمجلس الوزراء. عارض الملك التعیینات التي قام 
بها ولي العهد في مجلس الوزراء، خاصة بعد أن استلم فیصل شخصّیًا وزارات الخارجیة والداخلیة 

  . ١ة والمالوالتجار 
إن نجاح الجهود التي قام بها فیصل لمواجهة األزمات المالیة والسیاسیة الخارجیة التي كانت 
السعودیة تواجهها، قد أتاح الفرصة لسعود بالمطالبة باسترداد السلطة التامة. فبما أن الضرورة قد 

اعتمد سعود على دعت إلى فرض قیود مالیة صارمة للتصّدي للمشاكل المالیة في السعودیة، 
القبائل والفعالیات التجاریة (مجموعتین تدفعان مبالغ كبیرة)، واعدًا إّیاهم بتغییرات جذرّیة مستقبلّیة. 
فكان ال بّد من أن یحظى بدعم غالبّیتهم في صراعه مع فیصل. كما أن السلطة المركزّیة التي 

ء األصغر سّنًا الذین طالبوا بقیام اعتمدها ولي العهد قد أّدت إلى نشوء زمرة منشّقة من األمرا
إصالحات دستورّیة. قّدم الملك سعود الدعم لهؤالء "األمراء األحرار"، لیس إیمانًا منه بمطالبهم، بل 

، نّظم سعود انقالبًا تامًا ١٩٦٠ألنهم بدوا كحلفاء محتملین له في وجه سلطة أخیه. في العام 
صًال ومناصریه عن مجلس الوزراء، وعیَّن الملُك نفَسه رئیسًا باالّتفاق مع "األمراء األحرار". فأبعد فی

لمجلس الوزراء، وحّل عدد من أبنائه محّل مسؤولین في بعض الوزارات. كما أنه استدعى أیضًا 
. فقّدم فیصل ومجلس ٢أبرز مناصریه، منهم األمراء طالل، وعبد المحسن، وفواز بن عبد العزیز

  الوزراء استقالتهما الرسمّیة.
دخلت سیاسة العائلة حقبة تمّیزت بتعقید شدید مع ثالث مجموعات من المتنازعین على 
السلطة: الملك سعود وأبنائه ("الملوك الصغار")، "األمراء األحرار"، وولّي العهد فیصل مع 

. لكن، نظرًا إلى طبیعة الملك سعود المحافظة، سرعان ما نشأت المشادات بینه وبین ٣مناصریه

                                         
 .Ibid, p. 203ـ راجع:  ١
 .Yizraeli, op. cit., p.204ـ راجع:  ٢
   .Wilson and Graham, op. cit., pp.48-51ـ راجع:  ٣
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. أّدى النفوذ المتزاید ألبناء سعود، ١الل، خاصة عند مناداة األمیر باإلصالحات الدستوریةاألمیر ط
إلى جانب انقسام السلطة بین أفراد العائلة مجلس الوزراء، إلى تفاقم أجواء القلق بشكل عام. شعر 
ا الملك سعود بأن الظروف مؤاتیة إلضعاف مركز األمیر فیصل، فأثار األمیر طالًال على هذ

، أبعد الملك سعود "األمراء األحرار" الذین كانوا یثیرون قلقه، ١٩٦١األخیر. في أیلول/ سبتمبر 
عن السلطة، ومنهم األمیر طالل، كما أنه رفض أن یشغل األمیر فیصل أو أيٌّ من مناصریه 

سلطة  منصبًا رسمیًا. وباعتماده سیاسَة تفریق "األمراء األحرار" وٕابعاد فیصل، كان سعود یعّزز
  أبنائه ـ خاصة محمدًا، وزیر الدفاع، الذي دار الحدیث حول احتمال مبایعته خلفًا ألبیه ـ . 

تدهورت صّحة سعود في الوقت الذي كان فیه في ذروة حكمه، وغادر البالد في كانون األول/ 
نفسها تقریبًا، . وفي الفترة ٢دیسمبر إلى الوالیات المتحدة لالستشفاء، فعاد فیصل مجّددًا إلى السلطة

اندلعت الحرب في الیمن، ووصلت القوات المصریة لدعم الثورة هناك ضد الملكیین الذین كانوا 
یلقون الدعم من السعودیة. كان األمیر فیصل محّنكًا في السیاسات الدولیة، فاستشّف من التدّخل 

یصل األزمة لیتسّلم زمام المصري فرصًة كامنًة لتعزیز سلطته وترسیخها. إزاء ترّدد سعود استغّل ف
السلطة التنفیذیة الكاملة، واّتخذ خطوة ذكّیة إذ أعاد تشكیل مجلس الوزراء الذي أصبح یضّم األمراء 
المناصرین له. من بین هؤالء األمراء، كان هناك فهد (الداخلیة)، وسلطان (الدفاع)، باإلضافة إلى 

الوزراء فنظرًا إلى عالقات خالد مع قبیلة مجلس حلیف جدید بارز هو األمیر خالد كنائب لرئیس 
مع فیصل قد أدى إلى اقتطاع قاعدة نفوذ سعود التقلیدّیة. في العام آل جلوي المهمة، فأن تحالفه 

، عّین فیصل عبد اهللا بن عبد العزیز قائدًا للحرس الوطني (محّل سعد، ابن الملك سعود)، ١٩٦٣
  .٣لریاض (محّل بدر، ابن الملك سعود) وسلمان بن عبد العزیز أمیرًا على منطقة ا

عّزز فیصل موقعه، متذّرعًا بحالة الطوارئ التي كانت تعّم البالد، من خالل عدد من السیاسات 
الخارجیة والداخلیة (نذكر منها برنامجًا إصالحیًا تضّمن عشرة مواضیع) التي تّم انتهاجها لمواجهة 

                                         
ــ َشــَغر طـالل، الــذي كـان أول فــرد مـن أفــراد عائلـة آل ســعود یكتـب عــن الفضـائح العامــة، بـأن ســعودًا كـان یســيء  ١

القاهرة مع عدد من ضباط القوات الجویة. راجع: طـالل بـن عبـد العزیـز، رسـالة إلـى  تمثیل البالد وشعبها، فرحل إلى
 .  ١٩٦٢المواطن، القاهرة، 

ــ علـى الــرغم مـن أن عـددًا مــن أفـراد عائلـة آل ســعود حثّـوا فیصـًال علــى السـیطرة علـى الحكومــة والـبالد، تـرّدد ولــّي  ٢
سـعود. فبـدًال مـن تـولي السـلطة أصـبح فیصـل رئیسـًا للـوزراء العهد (فیصل) في البدایة بسبب عهد قطعه لوالده بـدعم 

فعـّین خالـدًا نائبـًا لـه وشـّكل حكومـة جدیـدة. كـذلك ســیطر علـى قیـادة القـوات المسـلحة وسـرعان مـا أعـاد إلـیهم والءهــم 
  ورفع من معنویاتهم. شكلت هذه الخطوة منعطفًا هامًا كما أظهرت التطّورات الالحقة. راجع: 

De Gaury, op. cit., pp.93-94. 
 .De Gaury, op. cit., p. 100ـ راجع:  ٣



 ٦٢

قبضته على السلطة، بذل سعود جهدًا أخیرًا لمحاولة  . وفي موازاِة تعزیز فیصل١األزمة الیمنّیة
، اجتمع الملك سعود مع الرئیس المصري ١٩٦٤استعادة هذه السلطة. في كانون الثاني/ ینایر 

جمال عبد الناصر، لمناقشة الوضع في الیمن، واّتفق الزعیمان على عودة "األمراء األحرار" (الذین 
السعودیة للتحضیر لعودة أخرى، فأّدى ذلك إلى عودة الصراع كانوا قد غادروا إلى القاهرة) إلى 

األیدیولوجي الذي كان قد مّزق العائلة طوال نصف قرن من الزمن، وتحدیدًا عندما أمر باستعادة 
آذار/ مارس  ١٣كافة سلطاته التنفیذّیة. ولتحقیق هدفه، احتكم إلى "العلماء" التخاذ القرار في 

یصل انقالبًا في البالط، إذ دعا الشخصّیات الدینیة البارزة والعلماء إلى . في المقابل، نّظم ف١٩٦٤
، بینما قام مناصروه ٢االجتماع في الریاض والتباحث بشأن تسویة رسمیة لهذا النزاع المستمرّ 

بتوقیف مجموعة من رجال سعود، ومنهم ابنه سلطان، قائد الحرس الملكي، فقضوا بذلك على قدرة 
  ى دعم القّوات العسكرّیة. الملك للوصول إل

ُحسم نصُر فیصل بسلسلة من التصریحات التي أدلى بها العلماء ومجلس الوزراء، على إثر 
آذار/  ٢٦آذار/ مارس في قصر األمیر محمد بن عبد العزیز. في  ٢٥االجتماع الذي ُعقد في 

ـ لمقابلة الملك سعود في مارس ، تشّكل وفد ضّم عددًا من القادة الدینیین ـ ومنهم محمد بن حركان 
  قصره في الناصرّیة. وقد تّم التعبیر عن أربعة مطالب محّددة: 

  ـ ضّم الحرس الملكي إلى القوات المسّلحة؛
  ـ ضّم الحرس الملكي الشخصي (الخویان) إلى وزارة الداخلیة؛ 

  ـ إلغاء الدیوان الملكي؛ 
  . ٣مشاریع إنمائیةـ التخفیف من المصاریف الملكّیة واستثمار األموال في 

رفض الملك سعود كافة هذه المطالب وأمر بتعبئة قوات الحرس الملكي حول القصر. فقام 
كلّ من وزیر الدفاع سلطان وقائد الحرس الوطني عبد اهللا بتطویق القصر وقوات الحرس الملكي. 

هر أّیة إشارة إلى رّبما كان الملك سعود یتوّقع مساعدة حلفائه التقلیدیین من القبائل، لكن لم تظ
وجود دعم كهذا. لم ُیبِد فیصل أّي تحّرك إزاء هذه األحداث، لكن، في ظّل العراك الذي تلى، أمر 

 ٢٤بتوقیف سلطان بن سعود ووضعه تحت اإلقامة الجبرّیة. استسلم الحرس الملكي في غضون 
تشرین  ٢العرش. في  ساعة؛ وأعلنت قّواته الوالء لولي العهد. إّال أن سعودًا رفض التخّلي عن

                                         
  ـ من أجل الحصول على النص الكامل لمشروع النقاط العشر، راجع:  ١

De Gaury, op. cit., pp. 147-151. 
ـ المهم في األمـر أن فیصـًال سـافر بنفسـه إلـى جـدة فـي الرابـع عشـر مـن الشـهر، إلجـراء بعـض األعمـال كالمعتـاد.  ٢

  مه األكبر فكان منع العلماء واألمراء الكبار من اّتخاذ قرارات هامة. راجع: أما ه
Samore, op. cit.,p.185. 

  .Samore, op. cit., pp.186-187ـ راجع  ٣
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، طلب مجلس الوزراء برئاسة نائب رئیس مجلس الوزراء خالد بن عبد ١٩٦٤الثاني/ نوفمبر 
تشرین األول/  ٢٨العزیز، من "علماء" المملكة، بحث الرسالة التي قّدمتها العائلة الحاكمة في 

وجهة نظر الشرع، ـ التي تضّمنت المطالبة بخلع الملك سعود ومبایعة فیصل ـ من  ١٩٦٤أكتوبر 
. فأصدرت فتوى داعمة لفیصل في الیوم نفسه ـ إلى جانب قرار من ١وٕاصدار فتوى بهذا الشأن

، فأصبح ١٩٦٤تشرین الثاني/ نوفمبر  ٣مجلس الوزراء وأّول مرسوم ملكّي للملك فیصل ـ في 
  ، وأبعد سعود مع عدد من أبنائه عن البالد. رفیصل ملكًا على الفو 

  لعهد الملك سعود نظرة تقییمّیة 
أّدى حكم الملك سعود المقتضب إلى ترسیخ عدد من االّتجاهات النامیة في سیاسة العائلة 

  الحاكمة والتأكید علیها: 
أوًال، شّكلت الخالفة مصدرًا دائمًا للنزاع والتوّتر داخل العائلة. وعلى الرغم من أن التنافس بین 

فقد سعى الملك مع تعاظم شّدة المنافسة، إلى إنشاء  سعود وفیصل قد حال دون تعیین ولّي العهد،
خالفة تنتقل إلى الساللة المباشرة. أّما ولي العهد ـ األمیر فیصل ـ فقد لجأ إلى إنشاء تحالفات 
سیاسیة هامة، إذ عّین األمیر خالدًا نائبًا له في رئاسة مجلس الوزراء (األمر الذي دّل ضمنیًا إلى 

وأوكل على عدد من أشّقائه الموالین له مناصب حكومیة وعسكریة هامة. في أولوّیته في الخالفة)، 
، أقنع فیصل أشّقاءه باعتماد مبدأ التراتیبّیة بحسب العمر لمعالجة مسألة الخالفة، مع ١٩٦٥العام 

  . ٢العلم بأن الشقیق األكبر التالي، محّمدًا، قد تنازل عن الحكم باختیاره لصالح شقیقه خالد
ّكل توزیع السلطة والمشاركة بالمسؤولیات بین العائلة الحاكمة ومجلس الوزراء، مصدرًا ثانیًا، ش

آخر للنزاع. فقد تبّین أن هذا التدبیر لم یؤّثر سلبًا في فعالیة القرارات، السیاسیة فحسب، لكنه أّدى 
وقعیهما لتحّدي أیضًا إلى تفاقم حّدة المنافسة في العائلة، إذ إن سعودًا وفیصًال قد استفادا من م

أحدهما اآلخر. فقد واجه كلٍّ من القائدین، في فترات متناوبة، صعوبة في المحافظة على 
موقعیهما، حیث كانت أّیة محاولة لجعل السلطة مركزّیة تثیر معارضة األمراء اآلخرین. كما أن 

لخارجّیة، قد أفسحت في السیاسات الفاشلة أو غیر المستَحّبة، ومنها المتعّلقة بالمشاكل الضریبّیة وا
  المجال أمام مثل هذه التحّدیات. 

                                         
 .Ibid, pp. 194-195ـ راجع:  ١
باألفكـار الدینیـة  ـ باإلضافة إلى ذلك، تكمن أهمیة ما قام به فیصل للمساهمة في مسألة الخالفة الحدیثـة فـي تعّلقـه ٢

التي ورثها عن جده ألمه الذي كان أحد أحفاد عبد الوهاب. وقـد كانـت أمـه تشـجعه علـى تكـوین أفكـار حـول الرئاسـة 
 القبلیة. بالنسبة إلیه كانت اإلدارة السیاسیة فعًال دینیًا یتطّلب فكرًا وعزة واستقامة. 



 ٦٤

ثالثًا، إن تأرجح الحّظ بین سعود وفیصل قد انعكس أیضًا من خالل التقلُّب في توزیع السلطة 
بین األمراء اآلخرین. فقد جرت أربعة تعدیالت وزارّیة في أقّل من خمس سنوات، وكانت تشكیلة كّل 

  ى بین الملك وولّي عهده. حكومة تتوافق مع میزان القو 
رابعًا، شّكلت السیطرة على مختلف القوات المسّلحة في المملكة عنصرًا حساسًا في میزان القوى. 
فعلى الرغم من أن سعودًا كان یسیطر على قّوات الحرس الوطني والحرس الملكي، باإلضافة إلى 

دارته. كما أن حساباته الخاطئة بشأن وزارتي الدفاع والداخلّیة، فقد جاءت هزیمته نتیجة لخلل في إ
والء القبائل له، قد ساهمت في هذه الهزیمة. لقد ُحسم الصراع بین سعود وفیصل في نهایة األمر 

  بدون إراقة الدماء، إّال أن التهدید باستخدام القوة كان ضروریًا لخلع الملك. 
الحكم إلى جماعات من خارج خامسًا، مع انهیار الوحدة العائلّیة، لجأ سائر الطامحین إلى 

العائلة الحاكمة، في محاولة القتطاع قاعدة النفوذ لكّل واحد منهم. فتحاُلف سعود مع "األمراء 
األحرار"، على سبیل المثال، قد تّم بهدف استمالة قاعدة فیصل في الحجاز، كما أن تحالف فیصل 

  ین الملك سعود والقبائل. االستراتیجي مع األمیرین خالد وعبد اهللا قد خدم الروابط ب
سادسًا، وأخیرًا، أّدت التنافسات المتزایدة ضمن العائلة إلى تدّخل فئات خارجّیة في الصراعات 
الداخلّیة. فقد استغّل كافة الساعین إلى الحكم (فیصل وسعود وطالل) ـ الذین تم استغاللهم من ِقَبل 

ي مصر لتعزیز مواقعهم الداخلّیة. في الرئیس المصري ـ عالقتهم السیاسیة مع عبد الناصر ف
النهایة، فإن توّجه السیاسة السعودیة الخارجیة، ووتیرة التطّورات الداخلیة، وعملّیة اإلصالحات 
السیاسیة، قد وقعت جمیعها في شرك الصراع على السلطة. ومع ازدیاد حّدة التنافس، أصبحت 

  لسعودي مع تأرجح المیزان السیاسي. المناصب السیاسیة في حالة تجاذب، وتقلَّب الموقف ا
  الملك فیصل بن عبد العزیز 

شهد حكم الملك فیصل تطّورًا مختلفًا بشكل جذري في سیاسة آل سعود، وٕان كانت التطّورات قد 
حصلت تدریجّیًا ولم تخُل من العوائق. تمّیز حكم فیصل بشكل عام بزیادة مركزّیة السلطة، 

 ١٩٥٣سیاسي أوضح على نقیض الفترة التي امتّدت بین عامي  وباستقرار داخلي أكبر، وتوّجه
  . وكان لهذه التطّورات تأثیر مباشر في الخالفة وفي مسألة توزیع السلطة ضمن العائلة. ١٩٦٤و

وكما أشرنا سابقًا، فإن تقسیم السلطة بین العائلة الحاكمة ومجلس الوزراء في عهد الملك سعود، 
ح منصب رئیس مجلس الوزراء بین الملك سعود وولّي العهد فیصل، بدا مصدرًا للنزاع، مع تأرج

. في المقابل، وّحد ١٩٦٢ومع بقاء سلطات نائب رئیس مجلس الوزراء بدون تحدید حتى عام 
الملك فیصل كافة السلطات في مملكته، واحتفظ بسیطرته التامة على مجلس الوزراء طوال فترة 
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ة قد عّزز قدراته الكامنة، فهو قد أّدى أیضًا إلى عرقلة . وعلى الرغم من أن دمج السلط١حكمه 
عملیة تعزیز مجلس الوزراء لیتمّكن من مجاراة امتیازات الملك الكبیرة. فنائب رئیس مجلس الوزراء، 
  األمیر خالد، لم یكن ناشطًا في الشؤون الیومیة، بل كان یقوم بدور ممّثل الملك فیصل أثناء غیابه. 

لخالفة، على غرار قضّیة توزیع السلطة بین آل سعود ومجلس الوزراء، بدون وقد ظّلت قضّیة ا
حّل خالل عهد سعود. في الواقع، شّكلت المحاوالُت العدیدة التي بذلها الملك سعود لتشجیع أبنائه 
وحّثهم على استالم الحكم من بعده، قضیًة سیاسیة خطیرة في معرض الصراع بین ابني مؤسس 

ًا. لكن حكم فیصل تمّیز بإرساء األسس لخالفة سلمیة ـ من شقیق إلى شقیقه ـ الدولة األكبر سنّ 
وذلك بصورة تدریجیة. وهنا، تصعب معرفة إذا كان الملك فیصل یملك أّیة مطامع لذریته. من جهة 
أخرى، فقد دّل التحالف الذي كان قائمًا مع األمراء محمد وخالد وعبد اهللا ـ وهم مسؤولون في الدولة 

طهم عالقات وثیقة بالقبائل ـ إلى أن الملك كان ُیؤِثر التوافَق العائلي على النفعیة الشخصیة. ترب
ونظرًا إلى أن مناورات فیصل الذكّیة قد أّدت إلى إنهاء حكم سلفه، كان یمكن لكافة أمراء آل سعود 

، َعیَّن خالدًا النظر إلى هذه الصیغة الجدیدة من الخالفة كأسلوب مخادع وماكر. ولتوطید تحالفه
، وهو منصب یشیر إلى أولویة في سلسلة الخالفة، مع العلم ١٩٦٢نائبًا لرئیس مجلس الوزراء عام 

، ١٩٦٥بأنه لم یتّم إصدار أّي مرسوم یقضي بتعیین خالد ولّیًا للعهد بصورة رسمیة قبل العام 
ح أن یكون هذا التأخیر بمثابة إشارة إلى رغبة فیصل في تعزیز م وقعه واجتناب التنافسات ویرجَّ

العائلیة في وقت كانت السعودیة معرَّضة لتهدیدات داخلیة وخارجیة ناتجة عن الحرب األهلیة في 
  بالد الیمن المجاورة. 

ومن المناصرین األوائل للملك فیصل، كان هناك األمیر فهد الذي عمل إلى جانب أخیه ألبیه 
، شغل فهد منصب النائب الثاني لرئیس ١٩٦٧بر . في تشرین األول/ أكتو  ٢منذ بدایة النزاع

. وعلى غرار ١٩٦٢مجلس الوزراء باإلضافة إلى منصب وزیر الداخلیة الذي كان یشغله منذ عام 
تعیین األمیر خالد في السابق في المنصب نفسه، فقد دّل منصب األمیر فهد الجدید على أولویة 

على غرار والده، تعیین مرشَحین قادمین للملك، في الخالفة، بعد ولّي العهد. لذلك حاول فیصل، 
  وقد تحّقق هدفه بهذا الصدد. 

                                         
  ـ راجع:  ١

Sammer Scott Huyette, Political Adoptation in Saudi Arabia: A Study of the Council of 
Ministers, Boulder and London: Westview Press, 1985, pp. 57-77. 

  ـ ناشد األمیر فهد، الذي أصبح ملكًا في ما بعد، الملك سعودًا التنازَل عن العرش. راجع:  ٢
Holden, op. cit., p.201. 
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باإلضافة إلى حّل مسألة الخالفة بشكل مؤّقت، قام فیصل بتوزیع عدد من المناصب الرئیسیة 
فائه المقّربین، فنجح في تأمین نوع من االستقرار الداخلي ضمن العائلة. بقي مجلس الوزراء لعلى ح

على حاله، وكان یتضّمن كال من األمیر فهد (الداخلیة)، وسلطان  ١٩٦٢شكیله عام الذي تّم ت
(الدفاع)، وأحمد زكي یماني (رجل أهل للثقة، تسّلم وزارة البترول ألكثر من عقدین). كما كانت 
هناك مناصب أخرى هاّمة، مثل القائد األعلى للحرس الوطني (عبد اهللا) وأمیر منطقة الریاض 

  توّالها أمراء مناصرون للملك.  (سلمان)،
إّال أن توّلي هؤالء األمراء هذه المناصب الرئیسیة فترة طویلة، قد شّكل الحقًا نمطًا خطیرًا في 
السیاسة العائلیة بعد وفاة فیصل، إذ إن كّل مسؤول قد حّول منصبه إلى قاعدة نفوذ شخصیة، 

. فعلى سبیل المثال، ١اة والمصالح الشخصیةفنشأت شبكة معّقدة من العالقات التي اّتسمت بالمحاب
تّم تعیین األمیر تركي، وهو الشقیق األصغر لألمیر سلطان، نائبًا لوزیر الدفاع في تّموز/ یولیو 

. من ١٩٧٠، وُعّین شقیق آخر، األمیر نایف، نائبًا لوزیر الداخلیة في حزیران/ یونیو ١٩٦٩
مستفیدین الوحیدین من هذه التعیینات. فحّتى بعض المؤّكد أن مناصري الملك فیصل لم یكونوا ال

"األمراء األحرار" قد ُأدرجوا في المعادلة الجدیدة في العائلة، ومنهم بدر (نائب قائد الحرس الوطني، 
)، وفّواز (أمیر ١٩٦٨)، ونّواف (مستشار للملك، ١٩٧٥)، وعبد المحسن (أمیر المدینة، ١٩٦٥
ت، إلى حّد ما، على التوفیق بین الخالفات السیاسیة، إّال أنها ). ساعدت هذه التعیینا١٩٧١مّكة، 

أّدت أیضًا إلى تساوق االنقسامات األخرى بین األمراء، خاصة أن غالبیة هؤالء األمراء كانوا 
  مدینین للملك فیصل إلى حّد بعید. 

مكانتهم مع ذلك، لم یردَّ الملك فیصل لطالل بن عبد العزیز أو ألي من أبناء الملك سعود، 
السابقة. في الحقیقة، غادر العدید من أبناء سعود البالد، ومنهم خالد ومنصور وبندر وسلطان، 

. اشتّد نشاط الملك المخلوع ٢وانضّموا إلى والدهم في المنفى حیث دعموا جهوده الستعادة العرش
ّق اللجوء ، حین منحه الرئیس جمال عبد الناصر ح١٩٦٧و ١٩٦٤في الفترة الممتّدة بین عامي 

 ١٩٦٧. بعد حرب حزیران/ یونیو ٣إلى مصر وخّصص له فترة للترویج لقضّیته في إذاعة القاهرة

                                         
 .A burish, op.cit.,p 68 and passinـ راجع:  ١
 .Holden, op. cit.,pp. 249-252ـ راجع:  ٢
  ;Ibid, p. 237ـ راجع:  ٣

 .Bligh, op. cit., pp. 86-87وأیضًا: 
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بین العرب وٕاسرائیل، فقد الملك سعود الدعم المصري واستقّر أخیرًا في الیونان حیث توفي عام 
١٩٦٩١.  

د من األمراء هناك تطّور سیاسي أخیر شهدته البالد إّبان حكم الملك فیصل، وهو دخول عد
غیر المتمّرسین معترك السیاسة. نذكر منهم بعض أبناء عبد العزیز الشباب مثل سطام (نائب أمیر 

). كما حظي عدد من أحفاد عبد العزیز ١٩٧١)، وأحمد (نائب أمیر مّكة، ١٩٦٨منطقة الریاض، 
  بُأولى مهّماتهم الرسمیة مثل أبناء فیصل وفهد وسلطان وعبد اهللا. 

  مّیة لعهد الملك فیصل نظرة تقیی
بفضل تفّوق الملك فیصل والنجاح العام الذي كّلل كافة السیاسیات التي انتهجها، یصعب ذكر 
أّیة معارضة داخلیة جّدیة واجهها داخل صفوف العائلة، خاصة أن التطهیر الذي قام به في الفترة 

  د من االّتجاهات: األولى قد أبعد العدید من خصومه. إّال أن حكم فیصل قد اّتسم بعد
أوًال، وضع الملك فیصل األسس لخالفة أفقیة متینة، إذ إن حضوره الصلب أخمد كافة 
المشاحنات التي كانت قائمة بین مختلف األمراء العاملین تحت لوائه. وعلى الرغم من كثرة 

راف اإلشاعات التي ُأطلقت حول وجود معارضة للحكم، خاصًة في السنوات األولى، یجدر االعت
. كما أن التحضیرات لخالفة الملك فیصل قد استغرقت ٢بأن الملك فیصًال كان عادًال في حكمه

، أن ولي العهد خالدًا سوف یصبح ملكًا، وأن ١٩٧٢سنوات عدیدة، وقد كان واضحًا، منذ العام 
أخاه األصغر فهدًا سیخلفه بدوره. بعد مرور ساعات على وفاة الملك فیصل، اجتمع عدد من 

مراء المتقّدمین في الریاض ونادوا بخالد ملكًا على السعودیة. حّدد هذا اإلعالن الرسمي زعماء األ
العائلة على أنهم عبد اهللا بن عبد الرحمن (الشقیق األكبر لعبد العزیز الذي كان ال یزال على قید 

سلسل األعمار). الحیاة) واألمراء محمد ونصیر وسعد وفهد (أبناء عبد العزیز األكبر سّنًا حسب ت

                                         
ـ أّمن الملك فیصل نفقـات شـقیقه المخلـوع (سـعود) عـن العـرش، بـرغم تعـذُّر وجـود معلومـات عـن الموضـوع. وُینقـل  ١

  أفضل ما نستطیع للسهر على راحته". راجع: عنه قوله: "سعود هو أخونا ویجب علینا القیام ب
Holden, op. cit., p240. 

ـ على الرغم من أن العدید من التقاریر كانت معادیة للمملكة العربیة السعودیة بشكل واضح ـ خاصـة فـي الصـحافة  ٢
ـ  ١٩٦٦المصریة ـ كانت صحة بعض الشائعات فاضحة. على سـبیل المثـال، نقلـت مصـادر مصـریة خـالل العـامین 

أن فهــدًا، وزیــر الداخلیــة (حینهــا)، بــدعم مــن أخویــه ســلمان (أمیــر منطقــة الریــاض) وســلطان (وزیــر الــدفاع)،  ١٩٦٧
حاول استبدال عبد اهللا كقائد للحـرس الـوطني، لكنـه اصـطدم بمعارضـة كـل مـن فیصـل وولـي العهـد خالـد. وٕان كانـت 

ات والتشنجات الحاصلة الیـوم فـي سیاسـة العائلـة تعـود األمور مضّخمة بعض الشيء، تجدر اإلشارة إلى أن االنقسام
 إلى أیام فیصل. 
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عّین الملك خالد األمیر فهدًا ولّیًا لعهد مباشرة بعد ارتقائه سّدة الحكم، كما تنازل اثنان من إخوته 
  ألبیه، نصیر وسعد ـ اللذان تّم تخّطیهما ـ عن حّقیهما بالخالفة. 

یاسة ثانیًا، انتهى عهد القیادة الجماعیة، وٕان كان هناك عدد من مراكز السلطة. كان نمط الس
العائلیة في عهد الملك فیصل مختلفًا جّدًا مقارنًة بحكم سعود، كما أن االرتباط بین السیاسة العائلیة 
والسیاسة العامة للبالد قد أصبح واهنًا جّدًا. في عهد سعود، تفاقمت المعضالت المتأّصلة التي 

دت حّدة الصراع على كانت المملكة السعودیة تواجهها في الشؤون الداخلیة والخارجیة، وازدا
السلطة. لذا، فغالبًا ما كانت المواقف السعودیة خاطئة وملیئة بالتناقضات. أّما في عهد الملك 
فیصل، فتّمت السیطرة على كافة هذه المشاكل. لم یلق النمّو االقتصادي في المملكة سوى اهتمام 

ئیة طویلة المدى. وٕاذا كانت شحیح طوال الخمسینیات، إّال أن الملك فیصًال تبّنى مشاریع إنما
الخمسینیات وأوائل الستینیات قد شهدت وعودًا غیر متناهیة باإلصالحات السیاسیة، فقد تّمت 
معالجتها بشكل دقیق في عهد فیصل بعید أواسط الستینیات. كذلك األمر بالنسبة إلى السیاسة 

في عهد سعود باستراتیجیا وفقت  الخارجیة، فقد تّم استبدال التضارب في المواقف الذي كان سائداً 
. في السنوات الالحقة، عّززت ١بشكل فعال بین العالقات السعودیة ـ العربیة السعودیة ـ األمیركیة

النجاحات العدیدة التي حّققها فیصل في حقلي السیاسة الداخلیة والخارجیة، نفوذه السیاسي في 
مهیمن ساعد كثیرًا على تهدئة األحوال في الشؤون العائلیة. ال شّك في أن حضور الملك فیصل ال

 ١٩٧٥فترة االنتقال التي مّرت بها البالد حین اغتیل الملك في الخامس والعشرین من آذار/ مارس 
  . ٢على ید ابن أخیه، فیصل بن مساعد بن عبد العزیز

س الدولة ثالثًا، برزت فئة من التكنوقراطیین في عائلة آل سعود الحاكمة. فعند بلوغ أحفاد مؤسّ 
وأبناء أحفاده مرحلة النضج السیاسي، كان الملك فیصل یسّخر طاقاتهم لخدمة البالد. فدّل توّلي 
أبناء الملك فیصل وأبناء آل فهد الحقًا للمناصب العامة على احتمال نشوء تحالفات جدیدة. كما أن 

مكانیة بروز تنافسات هذه الزیادة في عدد األمراء الموهوبین والطموحین، قد دّلت أیضًا على إ
یغذیها اآلباء النافذون الذین كانوا یعّینون أبناءهم في المناصب المناسبة. لم یكن األمر مجّرد 

                                         
  ـ راجع:  ١

David E. Long, The United States and Saudi Arabia: Ambivalent Allies, Boulder and 
London: Westiview Press, 1985, pp. 134-145; 
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محاباة، بل كان استعانة باألمراء الموهوبین لتعزیز التحالفات القائمة في األصل أو التي كانت في 
یات فحسب، بل قامت أیضًا، بهدف طور النمّو. لم تكتف سیاسة الملك فیصل بتشجیع هذه الترق

  خدمة العائلة والبالد بشكل أفضل، بتشجیع البعض على تسّلم مسؤولیات إضافیة. 
  الملك خالد بن عبد العزیز 

) سّدة الحكم، انتهجت سیاسة عائلة آل سعود نمطًا ثالثًا ١٩٨٢ـ  ١٩٧٥مع ارتقاء الملك خالد (
. نتیجة لذلك، تمّیزت الساحة الداخلیة بائتالفات أكثر مختلفًا، وهو ترسیخ مراكز النفوذ المختلفة

مرونة، وبتراصف أكثر تعقیدًا عكس االنقسامات التي سادت في عهد سعود والوحدة النسبیة التي 
حة ظاهرة  شهدتها العائلة في عهد الملك فیصل. في الواقع، في حین كانت التنافسات العائلیة المرجِّ

، كان التعبیر عنها في عهد الملك خالد أقّل بكثیر من ١٩٨٢و ١٩٧٥بشكل أكبر بین العامین 
  فترة حكم الملك سعود. عّززت هذه العوامل المحّددة مختلف مراكز السلطة التي برزت. 

أوًال: اّتسمت عملّیة توزیع السلطة بین الملك خالد وولي العهد، األمیر فهد، بمرونة أكثر من 
ّي العهد، األمیر خالد. وعلى الرغم من أن الملك خالدًا قد حذا تلك التي كانت بین الملك فیصل وول

حذو فیصل، فأصبح هو رئیس مجلس الوزراء أیضًا، إّال أنه قد أوكل العدید من مهّماته الوزاریة 
على ولّي عهده. لكن هذا التدبیر كان یختلف وفق القضیة المتناَولة وحالة الملك خالد الصحیة، 

، بعد أن خّف وهج فهد لمّدة ١٩٧٩ان للملك دور حاسم في بدایة سنة وموقف فهد السیاسي. ك
مؤّقتة، إّال أنه قد تخّلى الحقًا في هذا العام عن معظم مهّماته الرسمیة نظرًا إلى تدهور وضعه 

  . ١الصحي، وعهد بها إلى أخیه ألبیه
. ٢اد لنفوذ فهد المتزایدعلى الرغم من توّعك الملك خالد بصورة متكّررة، فهو قد ظّل واقفًا بالمرص

فحسب ما ال حظه أحد المراقبین للمملكة العربیة السعودیة، فإن "محاولة فهد للتصّرف كرئیس فعلي 
. مقابل ٣لمجلس الوزراء قد باءت بالفشل، وقد رفض الوزراء إعالمه عن نشاطهم بصورة منتظمة"

لطة، مثل الحرس الوطني وجهاز هذا النفوذ المتزاید لولّي العهد، كانت هناك مراكز أخرى للس
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االستخبارات، التابعة للملك بشكل مباشر. كما أن تزاید المجالس العلیا التي تتخطى الوزارات، مثل 
  المجلس األعلى للبترول، قد أّدى إلى تجزئة المسؤولیات بشكل أكبر ضمن مجلس الوزراء. 

كر استمرار األمراء الذین أنشأوا من العوامل األخرى التي عّززت مراكز السلطة المتعّددة، نذ
نوعًا من اإلقطاعات البیروقراطیة أثناء عهد الملك فیصل. فقد احتفظ كّل من األمیر سلطان، وزیر 

، بمنصبیهما، ١٩٦٣، واألمیر عبد اهللا ، قائد الحرس الوطني منذ العام ١٩٦٢الدفاع منذ العام 
ن استقاللیة هذین األمیرین ُتكَبح من قبل وعمدا إلى تطویرهما في عهد الملك خالد. لكن في حی

  . ١قیادة فیصل المتینة، فإن انقسام السلطة بین خالد وفهد أّدى إلى توسیع امتیازاتهما واستقاللیتهما
ثالثًا: تنامت ظاهرة ارتقاء عدد من األمراء األصغر سّنًا لمناصب حكومیة مع تقاعد عدد من 

م في سیاسة العائلة أن زادوا في تعقید المناورات الداخلیة المسؤولین األكبر سّنًا. فكان تأثیره
  وأضافوا انشقاقات جدیدة وطّوروا االنشقاقات القدیمة. 

تّم إعالن تشكیل مجلس جدید للوزراء بعد مرور أربعة أعوام على اغتیال الملك فیصل، 
ریة، في حین كان فاسُتعمل المجلس كإجراء بدیل مؤّقت لترسیخ النظام الجدید وتأمین االستمرا

الزعماء السعودیون یخشون ن تؤّدي وفاة فیصل إلى القضاء على االستقرار الداخلي. لكن، تمثًُّال 
بالنمط الذي حّدده فیصل، أصبح خالد رئیسًا لمجلس الوزراء ووزیرًا للخارجیة، مع العلم بأن أحد 

. كما تّم تعیین ولّي العهد، ٢یةأبناء فیصل، األمیر سعودًا، قد ُعیَّن وزیر دولة للشؤون الخارج
األمیر فهد، نائبًا أول لرئیس مجلس الوزراء ووزیرًا للداخلیة. ومن اإلجراءات األخرى، نذكر تعزیز 
قوات الدفاع واألمن، باإلضافة إلى إصدار قرار بالعفو العام لكافة السجناء السیاسیین، وعدد من 

حقة. ألّح فهد على تعیین شقیقه األصغر، األمیر البیانات الرسمیة التي َتِعد بخطوات شعبیة ال
نایف، كوزیر دولة للشؤون الداخلیة (أي فعلیًا نائبًا للوزیر). لقد دّل تعیین سعود بن فیصل ونایف 
بن عبد العزیز كوزیري دولة، ولیس وزیرین كاملین، على محاولة ضمان سیر األعمال الحكومیة 

ات. أخیرًا، تّم تعیین قائد الحرس الوطني، األمیر عبد اهللا، مع غیاب االتفاق التام على التعیین
كنائب ثان لرئیس مجلس الوزراء، وهو منصب تضّمن، كما كان یتّم في عهد الملك فیصل، 
منصب الخلف لولّي العهد. أّما الوزیران اآلخران من آل سعود ـ سلطان في الدفاع ومساعد بن عبد 

احتفظا بمنصبیهما، وكذلك األمر بالنسبة إلى الوزراء التسعة  الرحمن في المال واالقتصاد ـ فقد
  اآلخرین الذین ال ینتمون إلى العائلة الحاكمة. 
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قد شّكل إجراًء بدیًال مؤّقتًا، فإن التعدیل الوزاري الذي  ١٩٧٥إذا كان مجلس وزراء آذار/ مارس 
د ضمن العائلة، والذي قد عكس میزان القوى الجدی ١٩٧٥تشرین األول/ أكتوبر  ١٣ُأعلن في 

تحّقق ضمن األشهر التي تخّللت هذا اإلعالن. كانت الشائعات حول تعدیل وزاري وشیك قد 
  انتشرت منذ عّدة أشهر، إّال أن تطّورین اثنین تحدیدًا قد سّرعا هذا التعدیل: 

نت في )، والتي ُأعل١٩٨٠ـ  ١٩٧٥سنوات، ( ٥أوًال، استلزمت الخطة الثانیة التي امتّدت فترة 
  ، بعَض التعدیالت الحكومیة لتنفیذها بشكل فعال. ١٩٧٥أیار/ مایو  ١٨

ثانیًا، لقد بّدل تقاعد وزیر المال مساعد بن عبد الرحمن (الشقیق األخیر للملك عبد العزیز في 
، التركیبة السیاسیة لمجلس وزراء ١٩٧٥السلطة) ألسباب صحیة في السادس من أیلول/ سبتمبر) 

   .١آذار/ مارس
لذا، فإن تعدیل تشرین األول/ أكتوبر قد عكس محاولة إلعادة تنظیم الحكومة وٕاعادة تقسیم 
السلطة السیاسیة. لخدمة الهدف األول، تّم تشكیل ست وزارات جدیدة: الصناعة والكهرباء؛ اإلسكان 

. بعض ٢والهاتفواألشغال العامة؛ الشؤون البلدة والقرویة؛ التعلیم العالي؛ التخطیط؛ والبرید والبرق 
هذه الوزارات قد ُنحتت من الوزارات القائمة في األصل، مثل وزارة الصناعة والكهرباء التي انفصلت 
عن وزارة التجارة. وبعض الوزارات األخرى قد ُشّكلت فقط من خالل ترقیة األجهزة الموجودة في 

طیط المركزیة التي كانت األصل إلى مرتبة وزاریة. فوزارة التخطیط كانت عبارة عن منظمة التخ
  . ٣شبه مستقّلة قبل ارتقائها إلى صفوف الوزارات 

إلى جانب هذا التعدیل الوزاري، جرى تعدیل كثیف في مناصب التكنوقراطیین والمسؤولین الذین 
ال ینتمون إلى العائلة الحاكمة في المجلس. على الصعید الوزاري، تّمت إقالة أربعة وزراء من عاّمة 

، وُنقل ثالثة إلى وزارات مختلفة، وترقیة ستة إلى مناصب وزاریة بعد أن كانوا مجّرد العائالت
موّظفین في هذه الوزارات، كما تّم توظیف أربعة من خارج الحكومة، أتوا بشكل خاص من الوسط 

د زكي م. التكنوقراطي الوحید الذي لم یخضع ألي تعدیل وظل بمثابة االستثناء، كان أح٤األكادیمي
  .٥ ١٩٦٢اني الذي بقي وزیرًا للبترول، أي في المنصب الذي كان یشغله منذ العام یم
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  على الصعید السیاسي العام، یمكن تقسیم هؤالء التكنوقراطیین إلى فئتین عامتین: 
"التكنوقراطیون الصرف" (وهم سعودیون من أصل متواضع، بلغوا مراتب عالیة من التعلیم 

  والتدریب الفني)؛ 
راطیون األرستقراطیون" (الذین دعموا خبرتهم بقرابتهم العائلیة). فالوزراء الثالثة من آل "التكنوق

الشیخ في المجلس الجدید، حسن بن عبد اهللا (التعلیم العالي)، وٕابراهیم بن محمد (العدل)، وعبد 
طة السیاسیة الرحمن بن عبد العزیز (الزراعة)، كانوا یتمّتعون بدرجة معّینة من االستقاللیة في السل

نظرًا إلى نسبهم. وهناك أیضًا مرّشح آخر من هذه الفئة، وهو غازي بن عبد الرحمن القصیبي 
(الصناعة؛ ویشغل اآلن منصب سفیر السعودیة لدى العاصمة البریطانیة لندن) الذي ینتمي إلى 

  . ١عائلة القصیبي الشهیرة في مجال األعمال
ن من الصعب تحدید انعكاسات هذه التعدیالت الشاملة. أّما على صعید السیاسة العائلیة، فكا

فخالل النزاعات العائلیة العلنیة، مثل الصراع بین سعود وفیصل، كان التكنوقراطیون المرتبطون 
بالمتنافسین ُیبَعدون من وظائفهم لیقرَّبوا الحقًا وفق كّفة المیزان. في التعدیل الوزاري الذي جرى في 

، كانت النزاعات العائلیة مستترة نسبیًا. قد یكون الملك خالد وولّي ١٩٧٥تشرین األول/ أكتوبر 
العهد، األمیر فهد، قد رغبا، بعد وفاة الملك فیصل، في إبعاد سائر مناصري فیصل واستبدالهم 
بمناصریهم في المناصب اإلداریة الرئیسیة. وقد ظهرت بعض األدّلة الحقًا التي تدعم هذا التفسیر، 

ید من التكنوقراطیین بالدفاع عن المناصب المرتبطة برعاتهم الملكیین. وقد عارض إذ بدأ العد
العدید من التكنوقراطیین الجدد، على سبیل المثال، التطّور الحذر الذي كان یجري في البالد، في 

. إّال أن أهم التعدیالت السیاسیة في ٢حین أّكد آخرون على ضرورة دفع عجلة الحداثة في البالد
  جلس الجدید، قد انعكست من خالل التغّیرات التي شملت األمراء على المستوى الوزاري. الم

أوًال، تّمت ترقیة كّل من سعود بن فیصل ونایف بن عبد العزیز فأصبحا وزیرین أصیلین للشؤون 
لك الخارجیة والداخلیة بعد أن كانا وزیري دولة. دّل هذا التغییر، في الواقع، على تخّلي كل من الم

خالد عن الشؤون الخارجیة، وولّي العهد فهد عن وزارة الداخلیة، لصالح حلیفیهما ضمن العائلة 
الحاكمة. باإلضافة إلى ذلك، فقد ُصنِّفت هذه الخطوة كإجراء واقعي، إذ إن كًال من سعود ونایف 

لطان وزیرًا . بقي األمیر س١٩٧٥كان یدیر وزارته فعلیًا منذ أن أصبح وزیر دولة في آذار/ مارس 
للدفاع، واألمیر عبد اهللا قائدًا للحرس الوطني ونائبًا ثانیًا لرئیس مجلس الوزراء. وأضیف أمیران من 
                                                                                                                        
Jeffry Robinson, Yamani: The Inside Story, New York: The Atlantic Monthly Press, 
1988, pp. 52-55. 
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أبناء الملك عبد العزیز إلى المجلس لیرأسا وزارتین محدثتین. فُعیِّن متعب بن عبد العزیز وزیرًا 
للشؤون البلدیة والقرویة. وبما أن  لإلسكان واألشغال العامة، وأصبح ماجد بن عبد العزیز وزیراً 

األمیرین كانا ُیعَرفان كنصیرین لعبد اهللا، المنافس الرئیسي لفهد، فقد اعتُبرت هذه التعیینات 
. كان كلٌّ من متعب ١كمساهمة في الجهود المبذولة لموازاة نفوذ فهد ومناصریه في النظام الجدید

شقیق متعب األكبر، منصور، كان أول وزیر وماجد ینتمي إلى مجموعة ناشطة من األشّقاء. ف
؛ وشقیقه الثاني، مشعل، كان وزیرًا للدفاع في الفترة ١٩٥١للدفاع وبقي في منصبه حتى وفاته عام 

 ١٩٦٣(باإلضافة إلى منصبه كأمیر لمكة بین العامین  ١٩٥٥و ١٩٥١الممتدة بین عامي 
عدیدة، فشغل منصب نائب  ). ومتعب نفسه، وهو أصغر أشقائه، قد خدم في مناصب١٩٧١و

). تجدر ١٩٧١ـ١٩٦٣) تحت إدارة شقیقه مشعل، نائب أمیر مّكة (١٩٥٦ـ  ١٩٥١وزیر الدفاع (
اإلشارة هنا إلى أن أحمد، وهو أصغر أشّقاء ولي العهد فهد، قد حّل محّله في هذا المنصب 

إّال أن شقیقه األوحد، األخیر. أّما ماجد بن عبد العزیز، فقد كانت حیاته المهنیة أقّل نشاطًا، 
  . ١٩٦٨٢سطام، قد خدم كنائب ألمیر منطقة الریاض منذ العام 

توازنًا تقریبیًا بین جماعتي أبناء عبد العزیز  ١٩٧٥عكس مجلس تشرین األول/ أكتوبر 
الرئیسیتین. فعلى صعید القضایا السیاسیة، كان فهد قادرًا على االعتماد على شقیقیه سلطان 

دخل إلى المجلس اثنان من مناصري عبد اهللا، هما ماجد ومتعب. أّما دور الملك ونایف، في حین 
خالد، فقد كان متبّدًال. فعلى الرغم من عالقته الوثیقة بعبد اهللا، بدا أیضًا وكأنه الوسیط نتیجة 
لغیاباته الطویلة. أّما موقف سعود بن فیصل، وهو الحفید الوحید لعبد العزیز الذي شغل منصب 

  .  ٣فقد صعب تحدیده والتحّقق منه وزیر،
، وقد ُترجم من خالل حالة من ١٩٧٥نشأ، إذًا، توازن جدید في العائلة قبل نهایة العام 

االستقرار النسبي دامت حوالي نصف عقد، على الرغم من التغّیرات العدیدة التي طرأت في مواقف 
القادم بارتقاء سّلم السیاسة. كما أن أحد األمراء. أوًال، بدأ بعض األمراء الذین ینتمون إلى الجیل 

                                         
 .Samore, op. cit., pp. 351-355ـ راجع:  ١
 .Huyette, op. cit., 92-94ـ راجع:  ٢
ـ ظهر سعود بن فیصل كوجه سیاسي مستقل ـ مبرزًا طبیعة سیاسته الخارجیة المؤیـدة للفـریقین ـ ، لكنـه مـا لبـث أن  ٣

أ حیاته السیاسیة بدعم من فهد، لكنـه صـاَهَر عائلـة األمیـر عبـد اهللا بـن انضم إلى تحالف خالد/ عبد اهللا السیاسي. بد
  عبد الرحمن. راجع: 

Colin Legum (Ed.), Middle East Contemporary Survey 1, 1976-1977, New York and 
London: Holmes & Meir Publishers, Inc., 1978, p.569; 

 .Lees, op. cit., p60      راجع أیضًا:      
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، أصبح ١٩٧٢أبناء فهد، فیصًال، الذي كان مسؤوًال عن الرئاسة العامة لرعایة الشباب منذ عام 
، تّم تعیین تركي بن فیصل، أحد ١٩٧٧. في أیلول/ سبتمبر ١٩٧٧وزیر دولة في تموز/ یولیو 

رئیسًا لجهاز االستخبارات، بعد أن كان نائبًا أشّقاء وزیر الخارجیة سعود، في منصب وزیر دولة، و 
. في الوقت نفسه، انسحب العدید من األمراء الذین ینتمون إلى الرعیل ١٩٧٨لرئاسته منذ العام 

الجدید من الحیاة السیاسیة، على األقّل بصفة رسمیة. كان من أبرز هؤالء تركي بن عبد العزیز 
الذي استقال من منصبي نائب وزیر الدفاع ورئیس  (وهو عضو في مجموعة "السدیریین السبعة")

. نذكر في هذا الصدد استقالة أخرى وهي التي قّدمها ١٩٧٩١االستخبارات العسكریة في أیار/ مایو 
فّواز بن عبد العزیز بعد أن ُأجبر على التخّلي عن منصب أمیر مّكة بعد فشله في التصّدي لعملّیة 

یمكن التحّقق من مسؤولیة فواز إزاء ترّدي الوضع األمني في  االستیالء على المسجد الحرام. ال
  . ٢المنطقة مّما سمح بهذه العملّیة، لكنه بدا ككبش فداء مناسب

على الرغم من صعوبة التحّقق مّما إذا كانت هذه التعیینات واالستقاالت الفردیة نتیجة مباشرة 
لسیاسة العائلیة الضمنیة. في الواقع، للتنافس في العائلة، فهي قد تضّمنت بعض الدالئل على ا

أّدت هذه التعدیالت في المناصب إلى ترسیخ أو إضعاف االنشقاقات بین األمراء وٕالى الكشف عن 
مواقف قد تصبح نقطة ارتكاز لمناورات عائلیة جدیدة. فإن "تقاعد" فواز على سبیل المثال، والرغبة 

، قد أسفرا عن تعدیالت هامة ١٩٧٩رام في العام في تعزیز األمن الداخلي بعد حادثة المسجد الح
. تّم تعیین أربعة أمراء من أبناء عبد ١٩٨٠آذار/ مارس  ١٩في مناصب أمراء المناطق في 

العزیز األصغر سّنًا كأمراء للمناطق. استقال ماجد بن عبد العزیز من منصب وزیر البلدیات 
الجدید قد رفعه إلى مركز أهّم. وهناك أیضًا  والشؤون القرویة لیصبح أمیرًا على مكة. فإن منصبه

أمیر آخر، وهو مقرن بن عبد العزیز، الذي استقال من منصبه في القوات المسّلحة لیصبح أمیرًا 
على منطقة حائل محّل نصیر آل الشیخ الذي شغل هذا المنصب منذ وفاة فهد بن سعد بن عبد 

لعزیز أمیرًا على منطقة القسیم محلَّ فهد بن عبد . كما ُعّین عبد اإلله بن عبد ا١٩٧٢الرحمن عام 

                                         
ـ قد تكـون اسـتقالة تركـي بـن عبـد العزیـز ناتجـة عـن التغیـرات فـي سیاسـة العائلـة بعـد "اتفـاقیتي كامـب دایفیـد"، لكـن  ١

هناك تفسیرات أخرى تتضمن تورطه في فضیحة في وزارة الدفاع عندما فشـلت االسـتخبارات العسـكریة فـي التنّبـه إلـى 
  دیة، باإلضافة إلى عوامل شخصیة أخرى. راجع: عملّیة تهریب األسلحة إلى المملكة العربیة السعو 

Holden, op. cit., p. 497. 
  ;Holden, op. cit.,p. 532ـ راجع:  ٢

 .Powell, op. cit., pp. 326-327راجع أیضًا: 
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اهللا بن عبد الرحمن، وكذلك أصبح عبد المجید بن عبد العزیز أمیرًا على منطقة تبوك محلَّ سلیمان 
  . ١بن تركي

في الوقت الذي ُأعلنت فیه هذه التعیینات، كان من المستحیل التأّكد من والء هؤالء األمراء 
نصب مقرن في وزارة الدفاع كان یعني أنه على األرجح من مناصري سلطان الثالثة بشكل أكید. فم

وفهد، في حین كان عبد اإلله وعبد المجید على عالقة وثیقة باألمیر عبد اهللا. على إثر حادثة مّكة 
بشكل خاص، كانت مصلحة آل سعود العامة بترسیخ السیطرة البیروقراطیة في المناطق توازي كافة 

. مع ذلك، فإن ٢و عبد اهللا لتعیین أنصارهما في الحكومة، على األقّل بطریقة علنّیةجهود فهد و/ أ
التعدیالت الدوریة التي كانت تطال عملّیات تعیین أمراء المناطق ومجلس الوزراء، قد شّكلت 
مجموعة "متوازنة" من االنشقاقات العائلیة، مع العلم بأن التعدیالت الجماعیة والفردیة التي تّمت 

  قد شّكلت الحقبة الوحیدة التي وضحت فیها تشّعبات الشؤون  العائلیة.  ١٩٨٢و ١٩٧٥ین عامي ب
من القضایا العائلیة الشائكة أیضًا، برزت مسألة تحدید َخَلف للملك خالد الذي كان یبدو من 
حین إلى آخر على وشك التنازل عن العرش أو "التقاعد". بلغت هذه الشائعات ذروتها بین عامي 

، حین خضع خالد لسلسلة من العملیات الجراحیة وعانى المرَض لفترات طویلة. ١٩٧٨و ١٩٧٧
كان هناك توافق عام على أن یرتقي ولّي العهد فهد سّدة الحكم في حال تنازل الملك خالد عن 
العرش، إّال أن خالفًا نشب حول من سیصبح عندها ولّیًا للعهد، على الرغم من أن عبد اهللا، 

نائبًا ثانیًا لرئیس مجلس الوزراء، كان الشخص المؤهَّل لهذا المنصب. كما كان هناك بصفته 
  . ٣خالف حول من سیتسّلم رئاسة الحرس الوطني في حال تّمت مبایعة عبد اهللا كولّي للعهد

برزت على مّر السنوات صیغ مختلفة للنقاشات العائلیة الداخلیة لهذه القضایا، واّتفقت جمیعها 
فهدًا، الذي كان یلقى الدعم من شقیقیه سلطان وسلمان، كان في حالة نزاع مع عبد اهللا. على أن 

لقي عبد اهللا بدوره الدعم من قبل خالد وشقیقه األكبر سّنًا محمد. في إحدى هذه الصیغ، ُنقل عن 
ًا قد وافقا فهد تأییده لتعیین سلطان ولّیًا للعهد. وفي صیغة أخرى، تّمت اإلشارة إلى أن فهدًا وسلطان

على دعم عبد اهللا، لكن شرط أن یتنازل عن رئاسة الحرس الوطني، فتنضّم هذه القوات إلى القوات 
                                         

 .Samore, op. cit., pp. 461-465ـ راجع:  ١
(حــرب الخلــیج الثانیــة) لتحریــر  ١٩٩١ـــ تكــّررت هــذه الظــاهرة بعــد الغــزو العراقــي للكویــت ومــا نــتج عنــه فــي حــرب  ٢

  معقل آل الشیخ الذین كانوا یتحكمون بالمنطقة بأكملها. 
Bligh, op. cit., p. 97; 

  ـ راجع:  ٣
  راجع أیضًا: 
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 ٧٦

المسّلحة العادیة التي یرأسها سلطان. وفي صیغة ثالثة، كانت رئاسُة سلمان للحرس الوطني ثمَن 
كان قائمًا في العائلة دون  القبول بعبد اهللا ولّیًا للعهد. في ذلك الوقت، حال التوازن الضمني الذي

فرض حلّ من قبل أي فریق لمسألة الخالفة، فالشروط المقترحة ـ ولو كانت دقیقة ـ قد ُتَحّل بهذا 
التوازن. فقد كانت قاعدة النفوذ الرئیسیة لألمیر عبد اهللا تكمن في قیادة الحرس الوطني، وخسارة 

المسّلحة العادیة أو تعیین أحد أشّقاء  هذا المنصب، إن من خالل ضّم قوات الحرس إلى القوات
فهد في مركز قیادتها، كان سیضع كافة أجهزة البالد الدفاعیة واألمنیة بید فریق واحد. وجاء تحّسن 

، لیحلَّ هذه اإلشكالیة حول ١٩٧٨حالة الملك خالد بعد عملّیة القلب المفتوح التي خضع لها عام 
لم تعد هناك، حتى إشعار آخر، حاجة إلى النظر في هذه تحدید المناصب داخل العائلة الحاكمة، و 

  القضیة. 
، تّم التركیز على موقف ١٩٧٩استمّرت النزاعات الداخلیة في العائلة المالكة. وفي أواسط سنة 

. سّجلت ١فهد الضعیف في ما یتعّلق برّدة فعل المملكة السعودي إزاء "اّتفاقیتي كامب دایفید"
ن یؤّید سیاسة إنزال أقّل عدد ممكن من العقوبات بالرئیس أنور السادات، مصادر عدیدة أن فهدًا كا

وذلك للحفاظ على بقاء مصر كقّوة مقابلة ومواِجهة لما ُعرف بالدول العربیة الرادیكالیة المتطّرفة، 
قل . أما األمیر عبد اهللا، فنُ ٢ومقابل دولة إیران، والجتناب التوّتر في العالقات األمریكیة ـ السعودیة

عنه تأییده للتعاون مع الدول العربیة الرئیسیة، مثل سوریا والعراق، لمعاقبة السادات، وذلك جزئیًا 
الجتناب وضع المملكة العربیة السعودیة في موقف حرج حیال القضّیة الفلسطینیة. في سیاق 

وسعود بن األحداث، حظي األمیر عبد اهللا (كما زعم) بدعم الملك خالد ومحّمد بن عبد الرحمن 
فیصل، وعلى األرجح عدد من أشّقاء ولّي العهد فهد. ال یمكن التأّكد مّما إذا كان قد نشب خالف 

 ١٩٧٩بشأن "اّتفاقیتي كامب دایفید"، إّال أن ولّي العهد فهدًا غادر البالد في أواخر آذار/ مارس 
اجئ. كلُّ ما تمَّ تأكیده عن في عطلة طویلة إلى أوروبا، ولم یعط أّیة حّجة رسمیة لهذا الرحیل المف

حیثیات هذه "الرحلة" المفاجئة، ما ُنقل عن مصدر مقرَّب من فهد من أن ولّي العهد قد غادر البالد 
اشمئزازًا بعد أن رفضت الوالیات المتحدة مخّطط تسویة كان فهد قد اقترحه في اللحظة األخیرة على 

. هدف هذا ١٩٧٩آذار/ مارس  ١٧لسعودیة في "زبیغنییف بریزیزنسكي" في زیارته األخیرة إلى ا
المخّطط، المفترض أن یكون قد تّم بالتنسیق مع الرئیس أنور السادات، إلى تحیید العرب المتطّرفین 
وحفظ العالقات السعودیة ـ المصریة من خالل إرسال وفد من وزراء خارجیة بلدان إسالمیة إلى 

                                         
  .Holden, op. cit., pp. 422-424, 506-508ـ راجع:  ١
  ـ راجع:  ٢
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. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن رحیل فهد ١طینیةواشنطن، لمحاولة كسب التأیید للقضیة الفلس
. في الخامس والعشرین من آذار/ مارس، ٢المفاجئ جاء نتیجة لهیمنة األمیر عبد اهللا ومناصریه

صدر بیان رسمي أفاد بأن ولّي العهد فهدًا قد دخل مستشفى في إسبانیا إلجراء الفحوصات الطبیة 
وست األمیركیة، أن فهدًا یعاني مشاكل في زیادة الوزن . كما جاء في صحیفة واشنطن ب٣الروتینیة

. وأعلن الملك خالد، من جهته، أن غیاب األمیر فهد لم یكن مرّده مرض القرحة ٤والقرحة والسكري
أو داء السكري، بل "زیادة في الوزن من جّراء انهماكه في واجباته الرسمیة مّما حال دون ممارسته 

  . ٥ألي نوع من الریاضة" 
ى أّیة حال، كان لرحیل ولّي العهد فهد انعكاسات سیاسیة عدیدة. أوًال، بدأ األمیر عبد اهللا عل

یترأس جلسات مجلس الوزراء، وزاد نشاطه في الشؤون السعودیة الدبلوماسیة. ومع أن حكومة 
الریاض تصّدت لمطالب عربیة متطّرفة صادرة عن مؤتمر جبهة رفض "حلف بغداد"، وقد تضّمنت 

صار نفطي على الوالیات المتحدة، إّال أن السعودیة أذعنت للموافقة على كامل العقوبات فرض ح
التي ُأنزلت بمصر بعد توقیع القاهرة على "اّتفاقیتي كامب دایفید"، وعمدت إلى قطع العالقات 
 الدبلوماسیة معها. وتمّ صرف كمال أدهم، الذي كان یحظى بحمایة فهد وكان مستشارًا قدیمًا ُعرف

أنصار وقد اثیر أیضًا موضوع إعادة تشكیل المجلس الوزاري، واستبدال بتأییده للتعاون مع مصر. 
مثل أحمد زكي یماني ووزیر الدفاع سلطان، إّال أنه لم یتّم أي تعدیل فعلي. التغییر الوحید فهد، 

دفاع في أیار/ الذي یمكن ربطه بتبّدل سیاسة العائلة كان استقالة تركي من منصبه كنائب لوزیر ال
. مع ذلك، فقد ساد شعور عام بأن حّق عبد اهللا بأن یصبح وليَّ عهد عند ارتقاء فهد ١٩٧٩مایو 

سّدة الحكم، أصبح مضمونًا. وحتى مع عودة فهد إلى السعودیة في أواخر أیار/ مایو، بقي نفوذه 
دوار أكثر فعالیة، خاصة ینحدر إلى موقع جانبي، في حین استمّر كّل من خالد وعبد اهللا بالقیام بأ

في ما یختص بالسیاسة الداخلیة المتعّلقة بالقبائل، والسیاسة الخارجیة المتعّلقة بالشؤون العربیة. وقد 
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Tewfik Mislhawi, 'A New direction' The Middle East Magazine, Number 55, may 1979, 
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تكلل هذا التموضع الجدید لألدوار، بأن وافق ولّي العهد فهد على التوّجه الجدید في السیاسة 
أنور السادات سلسلة من الهجمات العلنیة الخارجیة السعودیة، خاصة بعد إطالق الرئیس المصري 

  . ١٩٧٩١على القیادة السعودیة التي كانت تشمل أیضًا فهدًا، في أیار/ مایو 
وبغّض النظر عّما قیل وُردِّد، كان تصویر ولّي العهد وكأنه قد فقد نفوذه أمرًا مباَلغًا به، فهو قد 

عّلق بسیاسة البترول في السعودیة عاد وبرز كصاحب قرار رئیسي في البالد ـ خاصة في ما یت
وعالقتها بالغرب ـ بعد تدهور حالة الملك خالد الصحیة. كان أمیر منطقة الریاض، األمیر سلمان 
بن عبد العزیز، هو الذي توّسط لحّل الخالف بین فهد وعبد اهللا، خاصة بعد حادثة المسجد في 

هذا الصدد، شّكلت التعدیالت في تعیینات  مكة، التي شّكلت خطرًا عامًا على العائلة الحاكمة. في
، خطوة تصحیحیة لـ "التوازن" الذي كان قائمًا ١٩٨٠أمراء المناطق التي جرت في آذار/ مارس 

  . ٢بین مختلف الفرقاء ضمن العائلة
على انشقاقین رئیسیین بین أبناء  ١٩٨٢و ١٩٧٥لقد دّلت التعیینات التي جرت بین العامین 

ثالث محتمل بین أحفاده. تضاربت المعلومات عن تشكیلة كّل فریق وعن بنیته  عبد العزیز، وفریق
الداخلیة وعالقة كّل فریق باآلخر، ولكنها عكست كّلها مبدأي التعتیم والسریة المتََّبعین في السیاسة 

  العائلیة في السعودیة. 
عینیات وأوائل قد یكون السدیریون یشّكلون أكثر األفرقاء لحمة وتنظیمًا في أواخر السب

ح أن بعض أبنائهم ـ مثل فیصل بن فهد  الثمانینیات، فهم قد عّززوا قاعدتهم بشكل ناجح. یرجَّ
(مدیر الرئاسة العامة لرعایة الشباب) وبندر بن سلطان (ضابط في القوات الجویة، ثم سفیر في 

فریق الثاني فقد ضّم الوالیات المتحدة األمیركیة) ـ كانوا أیضًا أعضاء في هذا الفریق. أّما ال
مجموعة من األشّقاء وبعض "األبناء الوحیدین". فباإلضافة إلى قائد الحرس الوطني، األمیر عبد 
اهللا، كان هناك الملك خالد وشقیقه البكر محّمد، ونائب قائد الحرس الوطني بدر، وشقیقاه عبد اإلله 

ضافة إلى ماجد بن عبد العزیز (أمیر (أمیر منطقة القصیم) وعبد المجید (أمیر منطقة تبوك)، باإل
منطقة مّكة) وشقیقه سطام (نائب أمیر منطقة الریاض). وقد كان وزیر اإلسكان واألشغال العامة، 
متعب، عضوًا أیضًا في هذا الفریق؛ كذلك األمر بالنسبة إلى بعض أبنائهم مثل تركي ومتعب بن 

فریق "السدیریین السبعة"، كان الفریق الثاني عبد اهللا اللذین خدما في الحرس الوطني. وعلى خالف 

                                         
  اجع: ـ ر  ١

Jacob Golberg, 'The Saudi Arabian Kingdom', in Colin Legum (Ed)., Middle East 
Contemporary Survey, Vol. 3, 1978-1979, New York and London: Holmes & Meir 
Publishers, inc, 1980, p. 738. 

 .Samore, op. cit., pp. 469-480ـ راجع:  ٢



 ٧٩

فریق الثالث الذي برز في الأكثر تنّوعًا واختالفًا، لكنه كان یتمّتع أیضًا بنفوذ قوي. أخیرًا، هناك 
، وشمل أبناء الملك فیصل، وعلى رأسهم وزیر الخارجیة، األمیر سعود. إلى ١٩٨١أوائل العام 

سابق لوزیر الزراعة) وخالد (أمیر منطقة عسیر)، وتركي  جانب سعود، كان أشّقاؤه محمد (نائب
(رئیس جهاز االستخبارات)، یتمّتعون بنفوذ ضمن هذا الفریق. وعلى الرغم من أن نفوذهم السیاسي 
كان حدیثًا نسبیًا ومحدودًا، إّال أن التوازن النسبي الذي كان قائمًا بین الفریقین األقدمین التابعین 

زّود أعضاء الفریق الثالث بفرص مختلفة للمناورة. ال شّك في أن سعودًا بن  لفهد وعبد اهللا، قد
من خالل  ١٩٧٩فیصل، على سبیل المثال، قد استفاد من النزاع الذي قام بین فهد وعبد اهللا عام 

  تأییده لعبد اهللا. 
  نظرة تقییمّیة لعهد الملك خالد 

في عهد الملك خالد، أن ما من فرد أو  كانت نتیجة تعّدد مراكز القوى ضمن العائلة الحاكمة
فریق استطاع الهیمنة على القضایا المركزیة المرتبطة بالخالفة أو بتوزیع السلطة. برز اّتجاهات 

  في هذا الصدد: 
أوًال، في ظّل غیاب التوافق، بقیت القضایا الرئیسیة عالقة. هذا ما انعكس في العجز على 

. باإلضافة إلى ذلك، سائر االّتفاقات التي تّم التوّصل ١٩٧٥االتفاق على تسلسل الخالفة عام 
إلیها عكست نوعًا من التسویات والتبادالت بدًال من سیادة القناعة. كما أن ترسیخ مكانة عبد اهللا 
الظاهریة في سلسلة الخالفة. قد اقتضى ضمانة اّدعاء آخر بالحق في الخالفة، وهو من قبل وزیر 

سلسلة الخالفة. لقد أّثرت التطّورات الالحقة في هذه القضّیة الحساسة، إّال الدفاع سلطان كثالث في 
  نتیجة لتسویة فعلیة قامت في ذلك الحین.  ١٩٧٩أنها شّكلت في العام 

ثانیًا، تمّیز عهد الملك خالد بزیادة نسبة التوافق بشأن القضایا السیاسیة الجوهریة، لضمان 
اهدًا إلى اجتناب نشوء انشقاقات دائمة في العائلة، وقد نجح مصالح العائلة الحاكمة. سعى خالد ج

في هذا الصدد. كان خالد یذكر كیف تالعب خصوم المملكة الداخلیون والخارجیون بالنزاعات 
العائلیة في عهد الملك سعود. مع ذلك، وعندما بدا الملك خالد على وشك االستقالة بسبب تدهور 

العهد فهد السیاسي بشكل مؤّقت، ساد التوّتر في إدارة السیاسة  صّحته، أو عندما تضاءل نفوذ وليّ 
العائلیة، وكان أمرًا ال مفّر منه. ففي حین كانت القوى المحرِّكة للسیاسة العائلیة تتطابق مع العالقة 
بین السیاسة العامة والسیاسة العائلیة الداخلیة، فإن التنافسات السیاسیة العائلیة قد تشابكت مع 

فات السیاسیة الرئیسیة. نتیجة لذلك، أّدى توّجه السیاسة الخارجیة السعودیة ووتیرة النمو الخال
الداخلي واإلصالحات السیاسیة وتوّجه سیاسة النفط السعودیة، إلى تقسیم أعضاء العائلة الكبار إلى 

الحاجة مجموعات للقوى. عكست هذه الخالفات التنافسات السیاسیة ورّسختها. ونظرًا إلى أهمیة 
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إلى التوافق والتسویات بشأن القضایا السیاسیة ـ الناتجة عن التوازن الضمني في العائلةـ، فقد تّم 
اعتماد المقاربة نفسها في معالجة موضوع النزاعات السیاسیة. فكما أنه كان یخفَّف من حدة 

ات بشأن السیاسات التنافسات السیاسیة ووطأتها لصالح المصالح السیاسیة المشتركة، فإن االختالف
المتّبعة كانت، هي األخرى، تُلَجم بواسطة مجموعة أساسیة من السیاسات المشتركة. في الوقت 
نفسه، فإن آلیة وضع السیاسات، تمامًا مثل التوازن السیاسي العائلي الداخلي، كانت تتعّرض 

  للضغط الشدید أثناء فترات األزمات والتحّدیات. 
   الملك فهد بن عبد العزیز

، وسط عدد ١٩٨٢حزیران/ یونیو  ١٣توفي الملك خالد بن عبد العزیز من جّراء نوبة قلبیة في 
من األزمات في مجال السیاسة الخارجیة. لقد حّقق ملك التوافق الذي حظي بأكبر حجم من 

، هدَفه بمصالحة مختلف األفرقاء. وعلى مّر سبع سنوات، تعاون القادة ١٩٧٥المبایعة في العام 
  عودیون بعضهم مع بعض، وٕان كانت التحالفات والتوفقات في حالة تأرجح وتبّدل تاّمین. الس

بما أن الملك قد توفي بسبب مرض عضال، لم یفاَجأ الناس بوفاته، وقد كانت كافة االستعدادات 
للخالفة قد تّمت قبل الوفاة. فبعد مرور دقائق على إعالن وفاة الملك خالد، صدر بیان رسمي جاء 

یه أن "أعضاء العائلة المالكة، وعلى رأسهم األمیر محمد بن عبد العزیز، یتعّهدون بالوالء لولّي ف
. وقد جاء في البیان نفسه أن الملك فهدًا قد عّین األمیر ١العهد فهدًا بن عبد العزیز كملك للبالد"

بدأ السعودي القائم على عبد اهللا ولّیًا لعهده، وهو قرار رّحبت به غالبیة الجموع، "للحفاظ على الم
. من جهته، فقد أعلن ولّي العهد المتبّصر أن وفاة الملك خالد كانت مأساة ٢القیادة الجماعیة"

عظیمة، وأشار إلى "أن عزاءنا هو أن اهللا قد عّوضنا عنه بسمّو الملك العظیم فهد"، وأضاف "یجب 
. قبل نهایة ذلك الیوم، ٣جاللة الملك فهد"أن نوّحد جهودنا وننمو معًا، حكومة وشعبًا، بقیادة موالنا 

تّم اإلعالن عن تعدیل وزاري قضى بتعیین وزیر الدفاع سلطان كنائب ثان لرئیس مجلس الوزراء. 
  .١٩٨٢فُكّرست مكانته في هرمیة الحكم كخلف لولي العهد، على األقّل للعام 
أن العائلة كانت قد توّصلت  لم یكن انتقال الحكم إلى فهد سهًال وسلسًا فحسب ـ مّما دّل على

إلى اّتفاق قبل أیام أو حتى أشهر ـ بل إن عبد اهللا وسلطان لم یضطّرا أیضًا إلى التخّلي عن 
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مناصبهما التقلیدیة. فاحتفظ ولّي العهد بالقیادة التامة للحرس الوطني، ووزیر الدفاع سلطان بكافة 
لثالثة مظاهر الوحدة والتماسك. هنا، یصعب مهّماته في القوات المسّلحة. وقد بدت على الزعماء ا

التأّكد من أصالة هذه الوحدة أو إذا كانت مجّرد أداة مالئمة، بعد مرور عدة سنوات من األزمات 
اإلقلیمیة والدولیة. وكما تقضي تقالید آل سعود، فلیس من المستغرب اّتحاد كافة أعضاء العائلة 

د للعائلة یختلف كثیرًا عّما الموّسعة في أیام المحن، لكن ما یمكن تح قیقه في ظّل عنصر موحَّ
  یجري في غیابه. 

من أجل الحفاظ على التوازن في الثمانینیات، تقاسم الملك فهد وولّي العهد عبد اهللا مسؤولیات 
الحكم، فرّكز األول اهتمامه على الشؤون الدولیة والثاني على الشؤون اإلقلیمیة، خاصة العربیة. لقد 

النمط من التخّصصیة، بشكل من األشكال، إلى ترسیخ االختالفات في التوّجه، إذ إن كال  أّدى هذا
من فهد وعبد اهللا ینظر إلى الشؤون السیاسیة الخارجیة من منظار مقدراته المختلفة. نتیجة لذلك، 

. إّال أن ١ُطبعت سیاسة فهد بتأیید السیاسة األمیركیة، وسیاسة عبد اهللا بالتأیید للسیاسة العربیة
هذین الطابعین مباَلغ فیهما إلى حّد كبیر، إذ إن عبد اهللا لم یكن یومًا معادیًا لألمیركیین، ونادرًا ما 
كان فهد معادیًا للعرب. فاالثنان كانا متفقین مع غالبیة آل سعود على الضرورة االستراتیجیة إلقامة 

دة والدول العربیة الرئیسیة مثل مصر عالقات طّیبة مع القوى الرئیسیة، وتشمل الوالیات المتح
وسوریا. إّال أن هذه القناعة ال تعني عدم وجود خالفات من وقت إلى آخر، كما جرى بعد "اتفاقیتي 
كامب دایفید"، حین نادى ولّي العهد عندها، األمیر فهد، بتخفیف العقوبات على مصر، في حین 

ب ضد مصر. وفي أوقات أخرى، اّتفق كّل من فهد كان األمیر عبد اهللا مّیاًال إلى دعم توافق العر 
، حین طلبت حكومة الریاض من واشنطن استدعاء سفیرها ١٩٨٧وعبد اهللا، كما جرى في العام 

  . ٢هیوم هوران بعد حادثة مزعجة أغاظت كال الرجلین 
یر. فوزیر إّال أن تقسیم المسؤولیات، على األقّل في الثمانینیات والتسعینیات، لم یكن باألمر الیس

الدفاع سلطان، مثًال، كان مسؤوًال عن العالقات مع الیمن. إن بروز سلطان في الشؤون الیمنیة یدّل 
. وقد كان وزیر الداخلیة ٣بال ریب، إلى أي مدى كان السعودیون یعتبرون الیمن خطرًا عسكریاً 
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فاق الناجح الذي نایف أیضًا ناشطا بشكل خاص في العالقات مع دول الخلیج، وبشكل خاص االتّ 
حول موضوع التعاون من أجل األمن الداخلي. وما یثیر  ١٩٧٩عقده مع العراق في أیلول/ سبتمبر 

االنتباه، أن توّجهات العدید من األمراء اآلخرین في السیاسة الخارجیة للبالد تتناسب مع توّجهات 
ن بشكل عام مع مجموعة فهد، حلفائهم السیاسیین البارزین. ُیعَرف عن سلطان ونایف أنهما مّتفقا

وٕان تمّیزا بمیل نحو الفرنسیین. فمع مرور السنوات، تعاون األمیران مع نظیریهما الفرنسَیین، 
دین الخارجیین للمملكة بالسالح. كان سعود بن فیصل  محاولین، كلیهما، إحالل التوازن بین المزوَّ

الخارجیة كان یّتفق مع الداعین إلى سیاسة مّیاًال أكثر إلى وجهة نظر ولي العهد عبد اهللا. فوزیر 
خارجیة سعودیة أكثر قومیة. إّال أن هذه االختالفات، مثل تلك القائمة بین فهد وعبد اهللا حول 

  السیاسة الخارجیة، كانت تلطَّف بواسطة مجموعة مشتركة من المصالح االستراتیجیة. 
هد وعبد اهللا في ما یختص بالسیاسة على عكس شؤون السیاسة الخارجیة، فإن االختالفات بین ف

الداخلیة، خاصة في الثمانینیات، بدت أكثر حّدة. اتفق كالهما على ضرورة محافظة العائلة 
الحاكمة على السیطرة في مجال الشؤون الداخلیة، لكنهما اختلفا حول كیفیة تحقیق هذا الهدف. وقد 

التي ینطلق منها كّل منهما. فقد آثر عبد  ارتبطت هذه االختالفات بشكل مباشر بالقاعدة السیاسیة
اهللا، وهو على عالقة وثیقة بالقبائل البارزة في البالد وبالزعماء الدینیین المحافظین، توّخي الحذر 

القیم السعودیة واالستقرار في أكثر في النمو االقتصادي، بحّجة أن النمو والتطور السریع یهّددان 
إلى الوراء، إّال أن الحداثة كانت تشّكل تحّدیًا ده الرجوع بالزمن البالد من المستحیل ان یكون قص

بارزًا للمملكة، خاصة بعد تدهور أسعار النفط في منتصف الثمانینیات. فتدّني المداخیل قد ُترجم 
مباشرة من خالل إضعاف قاعدته التقلیدیة، إذ إن التعبئة تقّلصت في الحرس الوطني. في المقابل، 

یشّجع مقاربة أكثر تقّدمیة، إذ كان یسعى إلى التسریع بعملیة النمو واإلصالحات  كان الملك فهد
االجتماعیة. فبصفته وزیرًا للتربیة في الثمانینیات، على سبیل المثال، شّجع فهد تعلیم النساء. 

الصدد  وكولّي عهد وملك على البالد، أّید اعتماد االستراتیجیات التنمویة المتقّدمة. وقد أّیده في هذا
شقیقاه سلطان ونایف اللذان كان یؤمنان بأن الفشل في تأمین المنافع المادیة للشعب یشّكل التهدید 
األكبر لالستقرار الداخلي. لقد ُترجمت النفقات اإلضافیة على العملیات العسكریة واألمنیة بالطبع 

  بتعزیز قواعد القوى لكل من الملك وولي عهده، على حد سواء. 

                                                                                                                        
Mark N. Katz, 'External Powers and the Yemeni Civil War', in Jamal S. al-Suwaidi 
(ed.), the Yemeni War of 1994; Causes and Consequences, London: Saqi Books for the 
Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1995, pp. 81-93;  

  راجع أیضًا: 
Long, The United States and Saudi Arabia, op. cit., pp. 44-48. 
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برز نقاط الخالف بین فهد وعبد اهللا، خالل الثمانینیات، حول مسألة اإلصالحات تمحورت أ
، وأوكل على ١السیاسیة. فقد أعلن الملك فهد تكرارًا عن نّیته إنشاَء دستور للبالد ومجلس شورى

 وزیر الداخلیة، األمیر نایف، مهّمة تنسیق عملیة تقدیم المسوّدات لألنظمة األساسیة. أّما عبد اهللا،
. بالطبع، كانت الوعود ١٩٩٠فنادرًا ما ذكر في بیاناته الرسمیة تأییده لهذا المشروع قبل العام 

باإلصالحات السیاسیة تقترن دائمًا بحوادث داخلیة تزعزع استقرار العائلة الحاكمة، مثل حادثة 
رارات قد تهّدئ . ارتأى الملك فهد أن هذه الق١٩٧٩االستیالء على المسجد الحرام في مّكة في العام 

من حّدة المعارضة الداخلیة، وكان صائبًا في ذلك، حیث راقت موافقة الملك على هذه اإلصالحات 
لبعض الموالین غیر المسموح لهم بحق التصویت، في حین نّفر موقُف عبد اهللا الفاتر اآلخرین. 

  . ٢لذي اقُترح لمسألة الخالفةلكن أحد أبرز العوائق إلنشاء دستور للبالد في الثمانینیات كان الحلَّ ا
ومن األمور األخرى التي اختلف علیها فهد وعبد اهللا في الثمانینیات، ما ارتبط بالتنظیم العام 
ألجهزة الدفاع واألمن في السعودیة. فإلى جانب مجموعة مختلفة من قوات الشرطة وعناصر األمن 

األمن السعودي إلى مجموعتین الحدودي والداخلي، كما هو معروف، یقسَّم جهاز الدفاع و 
منفصلتین: القوات المسّلحة العادیة وقوات الحرس الوطني. لقد بذل الملك فهد واألمیر سلطان 
جهودًا جّمة إلضعاف قاعدة نفوذ األمیر عبد اهللا الدستوریة، إن من خالل اقتراح قضى بدمج 

تخدام السالح الخفیف فقط، مّما الجهازین تحت لواء الجیش، أو الحّد من تسلیح الحرس الوطني باس
یجعله أقرب من الشرطة بدًال من وضعه الحالي كمنّظمة شبه عسكریة. في هذا الصدد، طالب 
وزیر الدفاع سلطان، مّرات عدیدة، بإنشاء برنامج وطني للتجنید اإللزامي الذي یحرم عبد اهللا من 

بد اهللا هذه الجهود، وقد تزامن تقّدمه في تعبئة الحرس من البدو والقبائل. طوال الثمانینیات، قاوم ع
  موقفه السیاسي في التسعینیات مع مخّططات جدیدة لزیادة حجم الحرس وتعزیزه. 

                                         
                                                             ;The New York Times, February 17, 1980ـ راجع:  ١

 R. Hrair Dekmejian, Saudi Arabia s Consultive Council, The Middle Eastراجـع ایضـًا   
Journal 52: 2, spring 1998, pp. 204-218.                                                                             

ـ كما تبّین من التطورات الالحقـة، فقـد كـان مـرّد التـأخیر فـي تقـدیم مسـوّدة النظـام األساسـي للحكـم فـي المملكـة هـذا  ٢
  المحوري. راجع: السؤال 

FBIS, May 19, 1981;  
  راجع أیضًا المقابلة مع األمیر طالل بن عبد العزیز في: 

'Change is Inevitable in Saudi Arabia'  
، كما جاءت في : ١٩٩٨نیسان،  ١٦القدس العربي،   

Midast Mirror, April 17, 1998.                                                                            
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على الرغم من أن الفصل بین الحرس الوطني والجیش السعودي الملكي قد دّل على وجود 
ا، فقد كان الجیش وجهات نظر مختلفة إزاء األخطار التي كانت تهدد أمن السعودیة واستقراره

مجهَّزًا بشكل أفضل للتصّدي للتهدیدات الخارجیة، في حین كان الحرس الوطني مالئمًا أكثر 
لمواجهة التحدیات الداخلیة. لذا، كما أشرنا سابقًا، فقد كانت مصالح وزیر الدفاع سلطان الدستوریة 

 تقضي بالتركیز على تقضي بالتركیز على التعدیات الخارجیة، في حین كانت مصلحة عبد اهللا
المخاطر الداخلیة التي تشمل االنقالبات العسكریة. وقد تطابقت هذه الخالفات مع االّتجاهات في 
السیاسة الخارجیة، إذ إن القوات الغربیة الرئیسیة التي تتزّعمها الوالیات المتحدة، كانت تقّدم حمایة 

طیبة مع العالم العربي أكثر تأثیرًا في أكبر من الهجومات الخارجیة، في حین كانت العالقات ال
، وفي الحرب التي ١٩٩٠الهدوء الداخلي. وقد ُترجم ذلك إثر االجتیاح العراقي للكویت في العام 

  لتحریر معقل آل الشیخ.  ١٩٩١نتجت عنه في العام 
 بعد الحرب من أجل الكویت، أصبحت عائلة آل سعود الحاكمة أكثر تنبُّهًا للضغوطات الداخلیة

والخارجیة المنادیة باإلصالحات واللیبرالیة. ألول مرة منذ عقود عدیدة، تحّولت مسألة الخالفة 
التسلسلیة في السعودیة إلى موضوع نقاش وتحلیل، وكان مرّد ذلك تدّفق األجانب إلى البالد. وقد 

عًا كافة السعودیین، التق لیدیین واألكثر رّكز اإلعالم العالمي على خصوصیة المجتمع المغلق، مشجِّ
تحّررًا، على التعبیر عن آرائهم. ومع أن الملك فهدًا قد تحّدث عن إصالحات قادمة في الثمانینیات 
ـ حّتى أنه قام بتمویل مشروع إنشاء مبنى خاص (بقي فارغًا) لیضّم الجهاز االستشاري ـ فقد بقیت 

یدة التي قضت بتوجیه التحدیات . وٕازاء النزعة الجد١٩٩٢هذه الوعود حبرًا على ورق حّتى العام 
مواطنًا من الوجوه البارزة في  ٦٠، أشار الملك إلى أنه مستعّد لتعیین ١واالنتقادات بشكل علني 

المجتمع في مجلس الشورى، إّال أن تنفیذ هذا العهد قد تأخر هو أیضًا. قّدم ولي العهد الدعم للملك 
د، فاصطف إلى جانب ملكه من أجل صّد فهد في مسعاه هذا، إذ بقي وفیًا لتقلید آل سعو 

  المعارضة. 
  الخالفة وولّي العهد األمیر عبد اهللا 

على الرغم من أن عبد اهللا هو الذي یسیطر على الحرس الوطني، إّال أنه یبقى ضعیفًا نسبیًا 
لعزیز نظرًا إلى مرتبته في العائلة. كما أشرنا سابقًا، فعبد اهللا هو ابن زوجة من آل شّمر كان عبد ا

                                         
ـ ظهرت التحـدیات اللیبرالیـة والمحافظـة فـي خطابـات المطالـب الشـعبیة الداعیـة إلـى التغییـر الجـذري. راجـع الفصـل  ١

 الثالث. 
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. كما ١المنافسة في منطقة حائل بعد أن هزمهم في المعركةالرشید قد تزّوج بها لیفوز بدعم ساللة 
. وله عدد محدود من األبناء ٢أن األمیر عبد اهللا ال یتمّتع بحشد من األشقاء كاألمراء اآلخرین

، ٣تابع لسلطة والدهمیشغلون مناصب هامة؛ وهم ثالثة فقط، یشغلون مناصب في الحرس الوطني ال
ربما بسبب افتقار عبد اهللا إلى روابط عائلیة هامة. إذًا، یفتقر األمیر عبد اهللا إلى شبكة متینة من 
المناصرین في الوسط الحكومي الموّسع ـ وهي میزة استطاع األمراء اآلخرون اكتسابها من جّراء 

  تعیین أبنائهم وأقربائهم في مختلف األجهزة الحكومیة ـ .
لكن، على الرغم من َمواطن الضعف هذه، أقام عبد اهللا عالقات وثیقة مع عدد من إخوانه ألبیه 
وأبناء إخوانه الذین كانوا یفتقرون بدورهم إلى حلفاء من العائلة أو دعم سیاسي من قائد بارز في 

التي قضت  العائلة. في السنوات األخیرة، اعتمد ولي العهد استراتیجیا مختلفة تمامًا، خاصة تلك
، تجّول في أحد المجّمعات التجاریة في الریاض، ١٩٩٩بتعزیز شرعّیته. ففي تشرین األول/ أكتوبر 

. ففي بلد، الزعماء فیه معزولون عادًة عن ٤وتحّدث إلى المتسّوقین وتناول الوجبات السریعة
طویلة، مشكلًة في . عانى عبد اهللا، فترًة ٥الشعب، یزداد الشعور بأن عبد اهللا هو "رجل الشعب" 

النطق (التأتأة)، لذا فقد رّحب بمساعدة اختصاصي في النطق ساعده على تخّطي هذه اإلعاقة 
الشدیدة. في الواقع، حاز عبد اهللا استحسانًا واسعًا في كافة أنحاء البالد لصراحته في الحدیث عن 

لقه أمام المسؤولین حیال مشاكل البالد االقتصادیة، وٕاعالنه عن معارضته للفساد، وتعبیره عن ق
شكاوى المواطنین. فقد استنتج أحد المراقبین أن عبد اهللا قد أصبح "ملك الشعب" ألنه یمتلك "مسحة 
من العامیة"، و "ألن الشعب یشعر بأنه قریب منه". كما استنتج المحّلل السیاسي أن السعودیین 

                                         
                                                                                              Bligh, op. cit., p 22ــ راجـع:  ١

                                                                                ;Powell, op. cit., pp. 60-68راجع ایضًا : 

                                                                                                    .Al Rasheed. Op. citو:      
ـ على الرغم من أنه لیس لولي العهد عبد اهللا أي إخـوة، فـإن أختیـه نوفـًا وسـیتة لعبتـا دورًا هامـًا مـن وراء الكـوالیس.  ٢

ــة ســعود بــن  ــد اهللا بــن عبــد الــرحمن مــن وزیــر الخارجی ــرة نــوف زواج جــوهرة بنــت عب ــال، دّبــرت األمی علــى ســبیل المث
 فیصل. 

، تركـي، فیصــل، عبـد العزیـز ومشـعل) وسـبع بنـات (فهـدة، علیـة، نــوف، ــ أنجـب عبـد اهللا سـتة أبنـاء (خالـد، متعـب ٣
 عدیلة، سیتة، عبیر وسارة). شغل كل من متعب، تركي ومشعل منصبًا في الحرس الوطني. 

ـــاة، العـــدد  ٤ ـــد اهللا والســـوق"، الحی ـــر عب ـــي، "األمی ـــد الجبریت ـــد المجی ـــور عب ـــ أن ـــوبر،  ٢٤، ١٣٣٧٨ـ تشـــرین األول/ أكت
 . ٢٣، ص ١٩٩٩

  راجع: ـ  ٥
Faiza Saleh Ambah, 'Crown Prince Popular with Saudis' 'The Associated Press, July 31, 
1999. 
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. وقد رأى محّلل آخر أن ١إلى حّلها" یؤمنون بأن ولّي عهدهم "یهتّم بمشاكلهم وأنه یسعى شخصیاً 
عبد اهللا، على الرغم من تقّدمه في السن، كان متشّوقًا للحكم، وأنه "مصّمم على تحویل السعودیة 

  . ٢إلى أّمة عصریة، قادرة على فرض نفسها كدولة منافسة في القرن القادم"
ة، كما حین أعلن أن "عهد ومّما زاد من شعبیة عبد اهللا، أنه قد واجه السعودیین بحقائق قاسی

، دعا عبد اهللا السعودیین إلى الحّد من النفقات ١٩٩٨االزدهار الناتج عن النفط قد وّلى". في العام 
غیر الضروریة، للمساعدة على الحّد من اإلعانات المادیة الحكومیة على مختلف المنتجات. 

هذا على أفراد العائلة. ُیروى عن بالطبع، علینا االنتظار لمعرفة إذا كان سیستطیع فرض نظام ك
خصوصیات ولّي العهد، أنه كان یشّجع أبناءه على دفع فواتیر الهاتف والكهرباء وبطاقات السفر 
على الخطوط الجویة السعودیة. وقد بلغت مالحظاته التحذیرّیة حّد الدعوة إلى إلغاء العموالت التي 

ورة حقیقیة في حال تّم تحقیقه. كما ناقش علنًا مسألة ُتدَفع على مشاریع البناء، األمر الذي ُیعتبر ث
  وجوب اعتماد السعودیین على أنفسهم أكثر من اعتمادهم على الحكومة. 

من المؤّكد أن جهود عبد اهللا لتعزیز شرعّیته الشعبیة قد أثمرت، لكن ال شّك في أن الدعم 
 عن حدیث أجراه عن الخالفة: العائلي یبقى هو األهم. ترجم األمیر طالل ذلك حین أعلن، نقالً 

"أننا شاكرون للملك فهد إذ إنه قد صاغ فقرتین في األنظمة األساسیة. فقد قال إن الملك یجب أن 
یكون األكبر سّنًا واألكثر كفاءة للحكم. إذًا، ال یكفي أن یكون األكبر سّنًا، علیه أن یكون األكثر 

عیین" في المملكة السعودیة ـ الملك وولّي العهد ـ وأن . وأقّر األمیر طالل بوجود "قائدین شر ٣كفاءة"
  . ٤أبناء عبد العزیز سیختارون، كلٌّ بدوره، َخَلفهم

  األمیر سلطان و"السدیریون السبعة" 
یحتّل األمیر سلطان المرتبة الثانیة في سلسلة الخالفة. وهو یتمّتع بروابط عائلیة متینة إذ إنه 

. ُذكر الكثیر عن نفوذ "السدیریین ٥ي أنجبت ستة أمراء آخرینابن حّسا بنت أحمد السدیري الت
السبعة" في عائلة آل سعود ـ وذلك لسبب وجیه ـ . كما أن أبناء األمیر سلطان یشغلون مناصب 

                                         
 ـ حسن الحسیني كما ورد في المرجع نفسه.  ١
ـ یُنسب هذا القول إلى وحید هاشم، وهو أستاذ مساعد في مادة العلوم السیاسیة في "جامعة الملـك عبـد العزیـز" فـي  ٢

 .Ambah, op. citرد في: جّدة، الوا
  ـ راجع: ٣

Richard Engel, 'Saudi Succession Unresolved' ,The Washington Times, April 22, 1998.  
   .Ibidـ راجع:  ٤
ـ أنجبت حصة بنت أحمد السدیري سبعة أبناء (فهـد، سـلطان، عبـد الـرحمن، نـایف، تركـي، سـلمان وأحمـد) وثمـاني  ٥

 منهّن فقط یظهرن في شجرة العائلة وهنَّ جوهرة، لطیفة ولؤلؤة.  بنات ربما، لكّن ثالثاً 
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بارزة في الحكومة، ویمكنه االعتماد علیهم كمناصرین له في ترشُّحه ألعلى منصب في البالد. في 
المثال، حّذر األمیر بندر بن سلطان، السفیر السعودي في  ، على سبیل١٩٩٦أواخر العام 

الوالیات المتحدة، من شلل حكومي في الریاض، واقترح تعیین نائبین لرئیس مجلس الوزراء من أجل 
حكم البالد بفعالیة أكبر. وُینقل أیضًا عن األمیر بندر "أنه كان یستفیض في الثناء على ولّي 

أن قضیة الخالفة قد ُحسمت، وأن األمیر عبد اهللا قد ضمن دعم إخوته  العهد، مّما یثبت للمراقبین
  . ١السدیریین"

بغّض النظر عن التدابیر التي قد تّم التوّصل إلیها، فوزیر الدفاع سلطان بن عبد العزیز یتمّتع 
بقاعدة حكومیة قویة بفضل مناصب أبنائه وأقربائه البارزة. كما أنه یتمّتع بدعم ضمن العائلة 

لحاكمة بسبب ارتباطه بفریق السدیریین الموّسع. إّال أنه من الخطأ االفتراض أن سلطان یستطیع ا
االعتماد بشكل آلي على دعم صفوف السدیریین المتراصة في محاولته الكتساب النفوذ السیاسي. 

آل سعود یجدر التذكیر بأنه ما دام الملك فهد حّیًا ُیرزق على عرشه، فهو لیس المتقّدم في عائلة 
الحاكمة فحسب، لكن أیضًا أكبر األمراء سّنًا في فریق السدیریین. لذا، فلفهد، وحده، الحّق األّول 

  بوالء السدیریین. 
  دالئل المستقبل من جهة الملك فهد 

على الرغم من أن الملك فهدًا كان مّیاًال دائمًا إلى دعم أشقائه، فقد أّدت تطّورات عدیدة إلى 
. فقد ١٩٨٥خاصة بعد تعیین محمد بن فهد أمیرًا على المنطقة الشرقیة في العام  التفریق بینهم،

أطلقت هذه الخطوة الحساسة سلسلة من المطالب من الملك فهد، على رأسها طلب وزیر الدفاع 
سلطان تعییَن فهد بن سلطان أمیرًا على منطقة تبوك. انصاع الملك لرغبة شقیقه، لكنه لم یتوّقف 

ّد. فما لبث أن عّین محمدًا بن سعود أمیرًا على الباحة، ومشعًال بن سعود على منطقة عند هذا الح
نجران، وفیصًال بن بندر على منطقة القصیم، وخالدًا بن فیصل على منطقة عسیر. لقد انعكست 
هذه التعیینات كمزید من التعقیدات بالنسبة إلى وزیر الدفاع سلطان، الذي كان یحاول الحّد من 

محمد بن فهد المتزاید. لقد أّثرت هذه الترقیات المختلفة في التحالف الذي كان الوزیر سلطان  نفوذ
یرأسه، في حین كان محمد بن فهد یثبت قدراته بشكل تدریجي، وبجهد كبیر، في المنطقة الشرقیة 

مراء التي تسودها االضطرابات. عّزز الملك فهد مكانة أبنائه في العائلة، وذلك بزیادة عدد األ
الشباب في أجهزة الحكم، وكسبهم في صّفه كحلفاء له. لقد تّمت كافة هذه التعیینات في الواقع 
بهدف خدمة مصالح الملك الشخصیة، وتعزیز موقعه، وضمان والء األمراء المعّینین حدیثًا. 

                                         
  ـ راجع:  ١

' And Prince Bandar Calls for International Reform', Country Report Saudi Arabia 1-
1997, London: The Economist Inteligence Unit, 1997, p. 12 (hereafter CR-SA).  
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باإلضافة إلى ذلك، فقد هدفت هذه التعیینات أیضًا إلى حرمان منافس الملك من أّي مكسب 
  محتمل. 

، عهد الملك ١٩٩٥بعد السكتة الدماغیة األخیرة التي أصابت الملك فهدًا في أواخر العام 
السلطة إلى ولّي العهد عبد اهللا لفترة امتدت إلى ستة أسابیع، لیعلن بعد ذلك استعادته لتأدیة واجباته 

مراضًا مزمنة مختلفة. . فقد بقي طریح الفراش، یعاني أ١كاملة، مع العلم بأن ذلك لم یحصل تماماً 
واألخطر من ذلك، أن مقدراته العقلّیة كانت تتدهور ولم یعتقد أطباؤه أنه سیستعید عافیته كاملة. 

، "أن الملك فهدًا بدا عنیدًا، وأصبحت تصّرفاته غریبة، ال یمكن التنبؤ ٢ُنقل عن أحد الدبلوماسیین
الة من الضیاع في معظم األوقات، بها". ویتابع المصدر: "لقد تدهور وضعه لدرجة أنه في ح

وغالبًا ما تخونه ذاكرته". وأّكدت مصادر أخرى عدیدة هذه الحالة العامة، مع العلم بأن الملك 
  استطاع، بطریقة عجائبّیة، تأدیة بعض الواجبات العامة المختارة بین الحین واآلخر. 

  قضیة الخالفة 
استثناءات طفیفة، انتقل الحكم بین أبناء عبد منذ وفاة مؤّسس الساللة الملكیة الحالیة، ومع 

) بحسب تسلسل األعمار. لذا، فإن فهم العالقات المتباَدلة ضمن هذا الفرع ١٩٥٣ـ  ١٩٣٢العزیز (
من العائلة، هو أمر بالغ األهمیة من أجل تحدید هویة أصحاب القرار في البالد، والطرق التي 

االنحراف عن هذا التقلید الراسخ والقدیم العهد، في العام یتّبعونها لتعزیز مواقع أبنائهم. وقد تم 
، حین أصدرت العائلة المالكة، ألول مرة في تاریخها، وثیقة تشرِّع نظام تسلسل الخالفة ١٩٩٢

بشكل واضح وصریح. فباإلضافة إلى التوافقات القائمة بشأن هویة ولّي العهد، نّص المرسوم 
هو األول في سلسلة المرّشحین للحكم، في حین یحتّل  الملكي بشكل صریح على أن عبد اهللا

ـ. من الواضح أن هذا المرسوم قد  ٣األمیر سلطان المرتبة الثانیة ـ واالثنان من أبناء مؤّسس الدولة

                                         
  ـ راجع:  ١

Youssef M. Ibrahim, 'Saudi Crown Prince To Take Over While King Rests' The New 
York times, January 2, 1996, p. A3.  

  راجع أیضًا: 
'King Fahd's Poor Health Could Bring Forward The Crown Prince's Accession' ,CR-SA 
1-97, p. 6.  

 ـ بقي مصدر المقابلة مجهوًال؛ واشنطن.  ٢
ُنقل أن اختیار عبد اهللا غیر السدیري كان تسویة نابعة من الرغبة في الحـد مـن نفـوذ الفـرع السـدیري داخـل العائلـة ـ  ٣

  الحاكمة. راجع: 
Yousef m. Ibrahim, 'Saudi King Issues Decrees to Revise Governing System', The New 
York Times, March 2, 1992, p. 1; 

  قة للمرسوم ونتائجه، راجع: ومن أجل مناقشة معمَّ 
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وضع الخالفة المقبلة في موقف حرج إذ حّرض األمیرین النافذین الواحد على اآلخر، فكانا یختلفان 
ن طموحیهما الشخصیین قد یعیقان الحكم في البالد. فكما أشرنا سابقًا، أكثر مّما یتفقان؛ كما أ

القضیة األساسیة لیست وصول األمیر عبد اهللا إلى العرش أو ال، بل هي اإلجابة عن السؤالین: 
أوًال، هل سیخلو حكمه من النزاعات؛ وثانیًا، هل سیّتخذ أعضاء العائلة المتقّدمون إجراءات وقائیة 

  ع أبنائهم. لتعزیز مواق
وكما أشرنا في سیاق هذا الفصل، تحتّل العائلة الحاكمة موقع الصدارة في األنظمة السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة في السعودیة. وعلى الرغم من أن حجم العائلة وتنّوعها وبنیتها المرّكبة قد 

كیز السلطة وحصرها في أّدت إلى تعزیز االنقسامات الداخلیة، فقد ساعدت هذه العوامل على تر 
  قبضة العائلة. 

تبرز مركزیة العائلة الحاكمة بشكل خاص، وبصورة جلّیة، في النظام السعودي السیاسي. 
فالملك، مبدئیًا، هو الذي یخدم البالد كرأس الدولة وزعیم قبلي ودیني، وقائد للقوات المسّلحة. كما 

كومیة وفي مجلس الوزراء. ومناصب رئیس یحتّل أمراء آل سعود مناصب رئیسیة في األجهزة الح
مجلس الوزراء ونائبه ونائبه الثاني تكون دائمًا من نصیب األمراء المتقّدمین في العائلة. كما تحتكر 
العائلة أجهزة الدفاع واألمن الرئیسیة، ووزارة الدفاع والطیران، ووزارة الداخلیة والحرس الوطني. إلى 

برزت طبقة من األمراء التكنوقراطیین الذین توّلوا مختلف الوظائف جانب المتقّدمین من آل سعود، 
الفنیة. وقد تشیع هذه الظاهرة أكثر في المستقبل مع ازدیاد عدد األمراء الذین تلّقوا علومهم في 
الغرب، والذین سیتوّلون مناصب سیاسیة. كما أن هناك عددًا كبیرًا من األمراء الشباب الذین 

یة هامة، خارج نطاق مجلس الوزراء. یتعّدى نفوذ هؤالء األمراء سلطتهم یشغلون مناصب إدار 
البیروقراطیة الرسمیة، إذ إنه نابع من قدراتهم على إنشاء و/ أو االنضمام إلى تحالفات سیاسیة 
قائمة. وخارج نطاق الحكومة المركزیة، یخضع حكم المناطق أیضًا لسیطرة آل سعود المباشرة. 

ّوابهم، وهم كّلهم سلیلون مباشرون لعبد العزیز بن عبد الرحمن وأعضاء في فأمراء المناطق ون
. أخیرًا، وخارج نطاق األجهزة الحكومیة الرسمیة، ١الفروع البعیدة، هم الذین یتمّتعون بالسلطة الفعلیة

هناك شبكة من عالقات المحاباة والمصاهرة التي تربط بین أفراد عائلة آل سعود وشرائح اجتماعیة 
ارزة في كافة أنحاء المملكة، وهي بدون شك تعّزز حكم الحیل البارز حالیًا في الحكم، وتكّرس ب

  شرعّیته. 
                                                                                                                        
John Bulloch, Reforms of the Saudi Arabian Constitution, London: Gulf Center for 
Strategic Studies, April 1992;  

  راجع أیضًا الفصل الثاني. 
 ـ راجع الملحق الثامن.  ١
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  الفصل الثاني  

  الجیل القادم 
تقلیدنا ولیس بشيء جدید. فما من نزاع على هو یجب على العالم أجمع أن یعرف أن هذا 

ه القضّیة قد ُحسمت، كما أشرنا سابقًا، في الفقرات الجدیدة العرش بین أّي من األشّقاء، إذ إن هذ
  في النظام السعودي األساسي. 

  ١األمیر طالل بن عبد العزیز
                                         

  في:   Richard Engelـ نقًال عن  ١
'Saudi Succession Unresolved' ,The Washington Times, April 22, 1998; 

  كان األمیر طالل قد دعا سابقًا إلى "انتخابات حقیقّیة وصحیحة" في المملكة العربیة السعودّیة. 
 ,Politics This Week' , The Economist 346: 8058, March 7,1998'راجـع:                     

p.4. 
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على الرغم من أن موضوع الخالفة كان ُیحسم ضمن الجماعات الداخلّیة في العائلة، وذلك على 
قد استبق أّي خالف قد  ١٩٩٢مّر القرن العشرین، إّال أن المرسوم الملكي الذي صدر في العام 

یطرأ على الحكم السعودي، وسعى إلى حّله. هدف هذا المرسوم إلى إنجاز حلول طویلة المدى، 
لكّنه قد یكون أیضًا نذیر صدامات جدیة في المستقبل القریب، مع ارتقاء جیل جدید من األمراء 

لرغم من تفاؤل األمیر طالل، الشباب والطموحین من آل سعود. وتقّدمهم في صفوف العائلة. على ا
فإن المراسیم قد زادت من التباس القضّیة، أكثر من أّي وقت مضى. ومهما بدت هذه المراسیم 
محدَّدة وواضحة، فقد زاد الدافُع لقیام المناورات، إذ إن اآللّیة المعّقدة الختیار وریث العرش من بین 

واضح. فكانت النتیجة أن جّهز المرّشحون  مئات المرّشحین المؤهَّلین، ظّلت تفتقر إلى تحدید
م تحدیدات المرسوم. هالمتحّمسون أنفسهم لتوّلي المسؤولّیات، مع العلم بأن العدید منهم قد أربكت

  فمن هم الزعماء السعودیون المرجوُّون والمتوقَّعون من الجیل القادم؟. 
ائلة السیاسیة ـ مع یهدف هذا الفصل إلى تصنیف عدد من أمراء آل سعود ضمن بنیة الع

التركیز على األدوار التي یقومون بها، إن بشكل فردي، أو باالّتفاق مع آبائهم أو أشقائهم أو باقي 
أقربائهم ـ، وأیضًا تحلیل آرائهم ووجهات نظرهم حیال عدد من القضایا السیاسیة. ثم سینتقل النقاش 

  الذین سیؤّیدون ملوك المستقبل. إلى موضوع قیام التحالفات العائلّیة باإلضافة إلى دور 
   ١٩٩٢مرسوم  عام 

، توّجه الملك فهد إلى السعودیین عبر التلفزیون، وأعلن عن ١٩٩٢في األّول من آذار/ مارس 
صدور عدد من الوثائق الهامة، مثل النظام األساسي للحكم، والقوانین التي ترعى مجلس الشورى 

هذه، بدون شك، خطوة خطیرة إلى األمام، إذ إنها دّلت  . كانت١المشكَّل حدیثًا، وقانون المناطق
على نشوء آلّیة مؤّسساتیة واضحة. وحّتى لو أن قرار الملك قد جاء نتیجة لموجة المعارضة 

  الداخلّیة الصاعدة وكانعكاس لحرب الخلیج، إّال أن تغّیرات وتطّورات هامة كانت تتحّضر. 
واب رئیسّیة تناولت المبادئ العامة للدولة، ونظام انقسم النظام األساسي للحكم إلى تسعة أب

الحكم، ومقّومات المجتمع السعودي، والمبادئ االقتصادیة، والحقوق والواجبات، وسلطات الدولة، 
  والشؤون المالیة، وأجهزة الرقابة، واألحكام العامة. 

بمثابة قنبلة داخل  الباب الثاني من النظام األساسي، هو الذي یتمّتع "بأهمیة كبیرة، وقد كان
. في الحقیقة، هناك قسمان من الباب الثاني قد احتویا على النقاط ٢عائلة آل سعود وخارجها"

                                         
 .  ١٦ـ١٣ة، والمراجع الثالثة، راجع المالحق ـ بالنسبة إلى نصوص الخطاب الكامل ١
  ـ راجع:  ٢

Simon Henderson, After King Fahd: Succession in Saudi Arabia, Washington, D.C: The 
Washington Institute for Near East Policy, 1994, 1995, p. 21.  
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" على أن "یكون الحكم ٥األكثر إثارة للجدل واألكثر غموضًا. فقد نّص "القسم ب" من "المادة رقم 
األبناء... ویباَیع األصلح  في أبناء الملك المؤّسس عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناء
. الجملة األخیرة، التي ورد ١منهم للحكم على كتاب اهللا تعالى وسّنة رسوله صلى اهللا علیه وسّلم"

فیها وصف ـ "األصلح منهم" ـ هي جوهر هذا االلتباس. فأحد التفسیرات اعتبر أن البكورة لم تعد 
منها الصالح، تعّزز قابلّیة مبایعة هي الشرط الرئیسي للخالفة، وأن هناك اعتبارات أخرى، 

المرّشح. وقد أشار تفسیر آخر إلى أن سائر المتحّدرین من مؤّسس الدولة، أي األحفاد كما األبناء، 
  یمكنهم الترّشح اآلن لحكم المملكة. 

كما أن "القسم ج" من المادة الخامسة ال یقّل لبسًا إذ ینّص على أّن "الملك یختار ولّي العهد 
. من شأن هذه الجملة األخیرة، بدون شك، تهدید میزان القوى القائم في المملكة ٢ه بأمر ملكي"وُیعفی

  بكامله، إذ إنها تهّدد سلطة ولّي العهد األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز. 
لقد أّدت تصریحات الملك فهد الجریئة التي أشارت إلى أن الملك السعودي یستطیع اختیار ولّي 

، وأن هذا األخیر ال یخلف بشكل آلي، والتي وردت في خالل المرسوم الملكي ـ الذي العهد وٕاعفاءه
یتمّتع بسلطة القانون ـ ، إلى وضع أسس جدیدة لإلجراءات المتعّلقة بموضوع الخالفة. أوًال، اكتسب 

العزیز  امتیاز اختیار ولّي العهد وٕاعفاءه صفة قانونّیة راسخة. ثانیًا، ثبت أیضًا أن كافة أحفاد عبد
حفیدًا هم أیضًا مرّشحون مؤّهلون للحكم. فبإعالن الملك فهد أن وریث  ٨٠الذین یزید عددهم عن 

العرش یجب أن یكون األكثر مؤّهًال للحكم من بین ذریة عبد العزیز، افترض أن األمیر عبد اهللا لن 
ملّیة الخالفة، على أن یكون بالضرورة هو وریث العرش. أخیرًا، فقد دّل القرار بشمل األحفاد في ع

بعض أعضاء العائلة األكبر سّنًا كانوا یؤیدون الجیل األصغر سّنًا. شّكل ذلك نقطة تحّول في 
  قضّیة الخالفة الحالّیة، إذ إن المرسوم قد انحرف بشكل واضح عن تقلید ساد فترة طویلة من الزمن. 

هللا "غضبه واستیاؤه، إذ إن موقعه قد عند إعالن هذه المراسیم، ُنقل عن ولّي العهد األمیر عبد ا
أصبح بین أیدي الملك فهد ورهن مشیئته بدًال من أن یكون حّقه الشرعي بصفته الثاني في 

. وعلى الرغم من أن عبد اهللا متقّدم في السن، فهو الیزال بصحة جّیدة، وهو یعتبر نفسه ٣السلسلة"
ًا إلى أبعد حّد لهذه المفارقات الدقیقة، فقد أصدر مؤّهًال جّدًا للحكم. إّال أن الملك، إذ كان متنّبه

، یؤّكد فیه على منصب ولّي العهد األمیر عبد اهللا ١٩٩٢مرسومًا ثانیًا في األول من آذار/ مارس 

                                         
 .  ١٤لملحق ـ نظام الحكم األساسي، المادة الخامسة، "البند ب". راجع ا ١
 .  ١٤ـ نظام الحكم األساسي، المادة الخامسة، "البند ث". راجع الملحق  ٢
  .Henderson, op. cit., p. 22ـ راجع:  ٣
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. أّما وزیر الدفاع األمیر سلطان فقد بدا أیضًا قلقًا. فبعد مرور سنوات عدیدة ١كقائد للحرس الوطني
ثاني لرئیس مجلس الوزراء، وُیعتبر َخَلف ولّي العهد، أصبح محتَّمًا وهو یشغل منصب النائب ال

على سلطان السعي أكثر لكسب تأیید صفوف العائلة لیتمّكن من ارتقاء سّلم الخالفة. باإلضافة إلى 
ذلك، فهو قد یواجه ـ على األقّل نظرّیًا ـ منافسة شدیدة من قبل بعض أشّقائه وأبناء أشّقائه األصغر 

، لم یعد هناك أّي مانع یحول دون إجماع العائلة الحاكمة على ١٩٩٢في الواقع، بعد عام  سّنًا.
مبایعة ابن أصغر لعبد العزیز أو حفید له، وذلك لتأمین نوع من االستمراریة والتجدید. ونظرًا إلى 

في ما بین أّنه لم یتّم االّتفاق على تسلسل الخالفة، وأن الحكم قد انتقل في السابق من أخ ألخیه 
  .٢قد أشار إلى أّن تغییرًا جذرّیًا قد یكون الیوم مقبوًال  ١٩٩٢أبناء المؤّسس، فإن مرسوم عام 

ابنًا من أبناء عبد العزیز بن عبد الرحمن على قید  ٢٥، كان هناك ٢٠٠٠في أواخر العام 
مراء اآلخرین كان الحیاة، وٕان كان العدید منهم لم یعّبروا عن أّي اهتمام بالحكم. كما أن بعض األ

یعوزهم تأیید أشّقائهم ودعمهم. وبعضهم، وهو أمر غیر مستغَرب في عائلة كبیرة كآل سعود، لم 
یكونوا مؤّهلین بشكل كاف لتحّمل مستلزمات الحكم الشاقة. لقد أّكد المراقبون الدبلوماسّیون في 

راحل، إّال أن العدید منهم قد المملكة السعودیة أن أكثر األحفاد أهلیًة هم أبناء الملك فیصل ال
أشاروا إلى أن بعض أعضاء العائلة اآلخرین كانوا مستائین من بروزهم. وقد أّكد بعض المراقبین 
على أن المشاكل المتعّلقة بالخالفة ستقع كّلها، في نهایة األمر، على حاكم الریاض، األمیر سلمان 

الخارجیة األمیر سعود بن فیصل. من شأن  بن عبد العزیز، وهو أكبر بقلیل من ابن أخیه، وزیر
، ١٩٣٦خطوة كهذه تخّطي جیل كامل بین صف اإلخوة الحالي، إذ إن سلمان، الذي ولد في العام 

یبلغ فقط السادسة والستین. وهو یتمّتع بالسحر والمؤّهالت، واألهّم من ذلك، یحظى باحترام كبیر 
  بین أفراد العائلة. 

  سلمان بن عبد العزیز 
أّدت مراسیم الملك فهد، بإنشائها مؤّسساتها دائمة، إلى تعزیز االستقرار السیاسي في البالد.  لقد

فقد ازداد شعور آل سعود باألمان مع تكریس الخالفة ومنحها صفًة قانونّیة، وٕان كانت هوّیة الخلف 
 ثم سلطان المزعوم ال تزال مبهمة. في عهد ارتقاء الملك فهد سّدة الحكم، "عكس تعیین عبد اهللا

كولیَّین للعهد، میزانًا لالنشقاقات داخل العائلة، وتقّیدًا مستمرًا بمبدأ أسبقّیة األكبر سّنًا"، على الرغم 

                                         
  .Ibid, p. 22, footnote 2ـ راجع:  ١
ــ مـن أصـل تسـع عشـرة خالفـة حصـلت خـالل حكـم آل سـعود لغایـة الیـوم، انتقـل العـرش مـن األب إلـى االبـن ســبع  ٢

 ٕالى أبناء أخیه أربع مّرات. أّما انتقال العرش من أخ إلى أخیه فقد حصل ثماني مّرات. مّرات و 
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. فمهما بدت  ١من أن هذا الترتیب بقي مهدَّدًا بوفاة أحد األمیرین أو تصعید في التنافسات العائلّیة
لم ُیعَرف عنه اّتخاذ الخطوات السیاسیة الجریئة ـ ـ إذ  ١٩٩٢قرارات الملك فهد منّفردة في العام 

. كما أّنه كان واثقًا من اشتمال عائلة على عدد  ٢فهي قد ضمنت، على األقّل، الحكم آلل سعود
من المرّشحین البارزین الذین یستطیعون المناورة خالل األوقات العصیبة. المرّشح الذي یّتفق علیه 

  ن بن عبد العزیز. كافة األمراء البارزین هو سلما
غالبًا ما یشار إلى األمیر سلمان كمصلح بین فهد وعبد اهللا، ویجمع مع إمارته منطقة الریاض، 
بین الحداثة والتقلیدّیة. یتمّیز بتكّیفه مع مقّومات القبائل الخطیرة في البالد، ومع احتیاجاتها أیضًا، 

المؤّهلین، معظمهم من خریجي "جامعة كما أنه محاط بعدد من الخبراء التكنوقراطیین الشباب و 
الملك سعود". إّال أن ارتقاءه سّدة الحكم یعني أیضًا تخّطي حوالي اثني عشر أمیرًا، وهي خطوة 
جدیدة لم یسبق لها مثیل. فحّتى لو كان معظم أبناء عبد العزیز ال ُیبدون اهتمامًا فعلّیًا بالحكم، 

ن شعور الغالبّیة، هناك أربعة أمراء یتمّتعون بحّق تبقى مسألة البكورة قائمة. فبغّض النظر ع
المطالبة بالعرش، وهم عبد المحسن وبدر ومتعب ونایف. األمیران األّوالن كانا في السابق عضوین 
في ما ُعرف بحركة "األمراء األحرار"، إّال أّنهما قد أعیدا إلى السلطة واستعادا بشكل تام 

لّي العهد عبد اهللا. أما حیاة األمیر متعب السیاسیة فقد كانت مصداقّیتیهما. كالهما مقرَّب من و 
غریبة إلى حّد ما، إّال أنه ال یمكن التشكیك بوفائه ووالئه. وقد برز األمیر نایف من جهته بشكل 
واضح كوزیر داخلّیة فّعال ونافذ، إّال أنه كان هناك نوع من االنشقاق بینه وبین عبد اهللا، على 

  . ٣مانخالف الحال مع سل
إّال أن ترشیح األمیر سلمان المحتمل وترقیته لن یتّما بدون عوائق. ففي حال خلف األمیر 
سلمان سلطان، قد یشعر بعض أفراد العائلة بالقلق حیال محاولة "آل فهد " "تأسیَس خط تسلسل 

. في ٤شّقاء"أفقي جانبي للخالفة في ما بینهم، ویخرقون بالتالي تقلید ورود إخوة لجهة األب بین األ
المقابل، وفي حال اّتفق الملك فهد مع ولّي العهد عبد اهللا وخلفه سلطان على مرّشح واحد، هو 

                                         
  ـ راجع:  ١

Gary Samuel Samore, Royal Family Politics in Saudi Arabia (1953-1982), doctoral 
dissertation Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1983, p. 483. 

عندما عّین الملك أعضاء مجلس الشورى. وفي خطوة تغییریة جذریـة  ١٩٩٣هذه العملّیة بالطبع في العام ـ انتهت  ٢
بعیـدة عــن الممارسـات الماضــیة، حـّدد مــّدة تعیــین معظـم مــوّظفي الحكومـة بــأربع ســنوات، وقـد تــّم تحـدیث هــذا القــرار 

  ائب األساسّیة. مؤقتًا للسماح ألفراد عائلة آل سعود المتقّدمین باالحتفاظ بالحق
 
  .Samore, op. cit., p. 486ـ راجع:  ٣
   .Ibidـ راجع:  ٤
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األمیر سلمان، ُیستبعد عندها أن یولى اهتمام كبیر لمعارضة اإلخوة الذین تّم تخطیهم أو أبناء 
الذین خاب أملهم اإلخوة الطموحین، خاصة أن األمراء الحّكام سرعان ما سیعمدون إلى إرضاء 

وتعزیتهم. باإلضافة إلى ذلك، فكّلما اّتفق الثالثي الحاكم وتوّحد على رأي معّین، أّدت براعته في 
تقسیم السلطة في ما بینه، وتفویض األمراء الشباب ببعض المسؤولّیات، وحّل الخالفات السیاسیة، 

على اجتناب االنقسامات، إّال أن . قد یساعد ارتقاء سلمان سّدَة الحكم ١إلى اجتناب االنقسامات
ترّشحه المزعوم هو أیضًا خاضع للمادة الخامسة من النظام األساسي للحكم التي أشرنا إلیها سابقًا. 
على أّیة حال، لقد حافظ الملك فهد على التوازن الحساس في العائلة ألكثر من عشر سنوات، إّال 

سرّي إلى ولّي العهد األمیر عبد اهللا ـ ابتداًء من أن تدهور حالته الصحّیة وانتقال السلطة بشكل ق
) ـ قد دّال بشكل أساسي ١٩٩٩، قبل تعیین هذا األخیر كوصّي على العرش (عام  ١٩٩٦العام 

على وجوب اّتخاذ قرارات خطیرة في المستقبل القریب. لقد شّكل التساؤل عّما إذا كانت الزعامة 
أو ستنتقل إلى الجیل التالي، قضّیة جوهرّیة یواجهها  ستبقى بین أیدي أبناء الملك عبد العزیز

  السعودیون. 
  الزعماء الجدد 

إلى جانب العدید من األحفاد الذین سبق ذكرهم، ومنهم خالد وبندر بن سلطان، ومحّمد وعبد 
العزیز بن فهد، هناك عدد من األمراء الشباب الذین یغزون آلّیة صنع القرارات السعودّیة. یجب 

ألمراء عبد العزیز وسلطان بن سلمان، وسعود وتركي بن فیصل، ومتعب بن عبد اهللا، إضافة ا
). ١ـ٢وفهاد بن عبد اهللا بن محمد بن سعود الكبیر إلى هذه الالئحة المختصرة (أنظر الجدول 

ح أن یشّكل األمراء األربعة األخیرون حلفاء لولّي العهد عبد اهللا، الذي نجح على مّر السنین  یرجَّ
إنشاء روابط هامة مع كّل واحد منهم. هناك وجوه أخرى بارزة على الساحة السیاسیة، لكن في 

  . ٢معظم أفراد الجیل الثاني هم انعكاس لنفوذ آبائهم في العائلة

                                         
  .Ibid., p. 487ـ راجع:  ١
  ـ لقد تّم اختیار هؤالء األشخاص العشرة بناًء على سببین محّددین:  ٢

  أ ـ لقي جمیعهم التشجیع من آبائهم النافذین لتحّمل مسؤولیات في الحكم؛ 
  ح الكافي لیواجهوا التحّدیات. ب ـ یتحّلى جمیعهم بالطمو 

وباإلضــافة إلــى العشــرة المــذكورین فـــي الجــدول، فــإّن هــؤالء األشـــخاص هــم أیضــًا وجــوه متأّلفـــة حتــى لــو لــم تظهـــر 
  أسماؤهم على رأس القائمة: 

فیصل بن بندر (أمیر منطقة القصیم)، تركي بن نضیر (جنرال في القوات السعودیة الجویة)، فهـد بـن سـلطان (أمیـر 
ـــي القـــوات الســـعودیة الجـــوي) ســـعود بـــن فهـــد (قائـــد م ـــرال ف ـــن محّمـــد آل ســـعود الكبیـــر (جن ـــوك)، فیصـــل ب ـــة تب نطق

االســتخبارات)، فهــد بــن ســلمان (نائــب أمیــر المنطقــة الشــرقّیة)، تركــي بــن ســلطان (مســؤول قســم فــي وزارة اإلعــالم)، 
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ما الذي نعرفه عن هؤالء األمراء العشرة، خاصة في ما یتعّلق بآرائهم حول العلمنة والمسائل 
كیف ینظر الواحد منهم إلى اآلخر، وكیف ینظرون إلى تطّورات  الدینیة، والمشاركة السیاسیة؟

السیاسة العائلّیة؟ هل هناك أّي تحالف بینهم، أم هم متنافسون أّولون ورئیسّیون؟ هل یعون الحاجة 
إلى االّتصال بفروع العائلة غیر المباشرة التي كان لها دور أساسي مع آبائهم وأجدادهم؟ باختصار، 

مهارات الضروریة التي یحتاج إلیها آل سعود للمحافظة على سلطتهم؟ على الرغم هل یتمّتعون بال
من أننا نعلم الكثیر عن هؤالء األمراء العشرة، خاصة عن اختصاصاتهم وتعلیمهم وخلفّیاتهم 
المهنّیة، فال نزال نجهل الكثیر عن آرائهم حیال مواضیع هامة، أو عن تحالفاتهم. وهذا ناتج، إلى 

  ن المعاییر المحافظة والسمة السعودیة العامة التي تقضي بالخصوصّیة المطلقة. حّد ما، ع

                                                                                                                        
ــدر (قائــد قاعــدة جــدّ  ــة الباحــة)، منصــور بــن بن ــة)، ســعود بــن نــایف (نائــب أمیــر خالــد بــن فیصــل (أمیــر منطق ة الجوّی

 منطقة الریاض).
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  الزعماء العشرة المستقبلّیون آلل سعود: ١ـ  ٢الجدول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبد العزیز بن سلمان         محّمد بن فهد 
  سلطان بن سلمان                عبد العزیز بن فهد 

  سعود بن فیصل                عب بن عبد اهللا مت
  تركي بن فیصل         خالد بن سلطان 
  فهاد بن عبد اهللا بن محمد بن سعود الكبیر         بندر بن سلطان 
  ١السَِّیر الشخصیة

  محمد بن فهد: أمیر المنطقة الشرقیة 
لین، وبدون شّك  ك في ملكیة عدد من أبرز إخوته. یشتر واحد من أبناء الملك فهد المفضَّ

المؤّسسات التجارّیة إلى جانب مسؤولّیاته السیاسیة الهامة. فهو شریك في "شركة البالد التجارّیة 
الضخمة" ـ وهي عبارة عن تكّتل شركات ُتعنى باالستیراد والبناء ـ. وقد توّلت إحدى شركاته إدارة 

"بیل" (كندا) و"فیلیبس" (هولندا) مشروع تطویر نظام الهاتف في المملكة، الذي قامت به شركتا 
. وبصرف النظر عن الصفقات التجاریة التي قد یكون محّمد شریكًا ٢بالیین دوالر أمیركي) ١٠(

فیها، فقد أوكل علیه الملك فهد ُحْكَم أصعب المناطق في المملكة، رّبما لتقییم مقدراته الحقیقیة. 
ئلة الحاكمة، أن الملك قد أقّر بأنه قد توّجب على األهم من ذلك، بحسب المراقبین الدبلوماسیین للعا

محمد إثبات نفسه للمتقّدمین من آل سعود، وقد ارتأى أن مقدرات ابنه القیادّیة ال یمكن أن تُبرَهن 
إّال في المنطقة الشرقّیة الحرجة. فبفضل نجاح األمیر محمد في السیطرة على المشاكل الدینّیة 

  رّسخ فرصته بالخالفة إلى حّد كبیر.  والعرقّیة المختلفة، یكون قد
                                         

ـ الهدف من سرد هذه السَِّیر الذاتّیة القصیرة، هو التعریف عن بعـض األمـراء البـارزین فـي المملكـة لـیس هنـاك مـن  ١
 محاولة لمعالجة الموضوع بإسهاب. 

ــار/ مــایو  ٢ ــ نقــًال عــن ســعید أبــو ریــش، "فــي أّی ــى مواف١٩٨١ـ قــة والــده وطلــب بحّصــة فــي شــركة ، حصــل محّمــد عل
"بترومین أویل" لیبیعها إلـى شـركة یابانّیـة تحـت اسـم "بترومونـد". ظاهرّیـًا، بـدا األمـر وكأّنـه عملّیـة عادّیـة مشـابهة لمـا 
یقوم به أفراد عائلة آل سعود كل یوم لتحقیق أرباح طائلة كتلك التي حصل علیها محّمد من الصـفقات التـي قـام بهـا. 

أن   The Wall Street Journalك مـن شـار فـي الواقـع، وقـد كشـف تحقیـق سـري قامـت بـه صـحیفة لـم یكـن هنـا
بتروموند كانت جزءًا من شركة "البالد"، وهي شركة عالمیـة یملكهـا األمیـر محمـد نفسـه. لـم یكـن سـمّو األمیـر راضـیًا 

ال، وقد قُـدرت أرباحـه مـن العملیـة بمـا عن الصفقة فأراد السیطرة على عملیات إعادة بیع النفط لجني المزید من األمو 
  یقارب األحد عشر ملیون دوالر أمیركي شهریًا طوال سنة كاملة". راجع أیضًا: 

Said Aburish, The Rise, Corruption and Coming Fall of the House of Saud, London: 
Bloomsbury Publishing, 1994, p. 298.  
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  عبد العزیز بن فهد: وزیر دولة 
تتّم تهیئة األمیر الشاب عبد العزیز للحكم، إّال أنه من المتوّقع أن یسبقه إلى الترّشح إخوته 
األكبر سّنًا، وعدد من أعمامه، وبالطبع بعض أبناء عّمه في المستقبل القریب. والالفت للنظر، أن 

ر الشاب یشارك دائمًا في وفود أبیه الرسمّیة، وغالبًا ما یجلس خلف الملك مباشرة في كافة هذا األمی
المناسبات العامة. ال نعرف الكثیر عن مختلف األعمال التي یقوم بها األمیر عبد العزیز، لكن ال 

یده تعییَن عبد ، أبدى ولّي العهد األمیر عبد اهللا تأی١٩٩٩. في العام ١شّك في أّنه یتمّتع بموقع هام
العزیز في منصب وزاري، مّما في شأنه، بدون أدنى شّك، تسهیل مهّمات حكمه. یبدو االنسجام 
والتوافق واضحین بین الرجلین، كما أن األمیر الشاب یحرص على أن یوّقع والده كافة المراسیم 

خذها األمیر عبد اهللا، "المستعجلة". نتیجة لذلك، فقد أّكدت هذه الخطوة المثیرة لإلعجاب التي اتّ 
على مرونته، فقد برهن أنه یستطیع وینوي التعاون مع ابن أخیه األصغر. وقد شّكل ذلك إشارة 

  إیجابیة بالنسبة إلى أفراد العائلة الصاعدین اآلخرین. 
  متعب بن عبد اهللا: نائب رئیس الحرس الوطني 

عبد اهللا بن عبد العزیز، موقعًا هامًا في یحتّل األمیر متعب، وهو االبن البكر لولّي العهد األمیر 
المملكة السعودیة. فعلى الرغم من أن المهّمة الرسمّیة للحرس الوطني هي محدودة ـ حمایة العائلة 
ـ، إّال أنه، في الواقع، هو الذي یحفظ التوازن القبلي في السعودّیة. فالحرس یضّم جنودًا من القبائل 

زًا بذلك موقع آل سعود العام وشعبیتهم. الموثوقة التي تنتشر في كافة أ   رجاء البالد، معزِّ
األمیر متعب محبوب جدًا من قبل شیوخ القبائل، واألهم من ذلك من قبل المجنَّدین الذین 

سنة، تحّولت شریحة من سكان السعودیة، من خالل  ٥٠یستفیدون من سخائه. ففي غضون أقّل نم 
دین باألسلحة الفعالة الحرس الوطني، من عناصر قبلّیة معدم ة إلى جنود حسني األحوال، ومزوَّ

والتدریب البارع. على خالف القوات المسّلحة العادیة ـ التي برز فیها عدد من محاوالت االنقالب 
) ـ لم یشهد الحرس الوطني أّیة ثورة. فآخر تمّرد ١٩٧٧، و١٩٦٩، ١٩٥٩، ١٩٥٧،  ١٩٥٥(

العزیز على "اإلخوان"؛ أي القّوات التي سبقت الحرس  ، حین قضى عبد١٩٢٩ُیذكر كان في العام 
  . ٢الوطني

                                         
  .Ibid., p. 60ـ راجع:  ١
  لمناقشة كاملة حول موضوع التمّردات العسكریة، راجع الفصل الثالث في كتاب: ـ  ٢

Joseph A. Kechichian and Theodore W. Karasik, The National Security of Saudi 
Arabia, forthcoming.  
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  خالد بن سلطان: الجیش الملكي السعودي، قائد قوات االئتالف 
، وانخرط في ١٩٤٩ُولد خالد، االبُن البكر لوزیر الدفاع سلطان بن عبد العزیز، في العام 

كرّیة الملكّیة في "ساندهرست" (المملكة المدرسة العسكرّیة، وتخّرج في النهایة من األكادیمّیة العس
في الوالیات المّتحدة  Auburnالمّتحدة). كما أنه حائز شهادَة ماجستیر من "جامعة أوبرن" 

األمیركّیة. ونظرًا إلى رتبته العسكرّیة (لواء)، وبما أّنه أقدم العسكرّیین في عائلة آل سعود، ُعّین 
، وتّمت ١٩٨٦جهاز مستقّل في السعودّیة) في أیار/ مایو خالد قائدًا لسالح الدفاع الجّوي (وهو 

، ُعّین قائدًا لكافة ١٩٩٠ترقیته الحقًا لرتبة قائد. إثر االجتیاح العراقي للكویت في آب/ أغسطس 
ح أن  القّوات العربّیة والمسلمة على أرض السعودّیة، مّما أكسبه شهرة واسعة ونفوذًا كبیرًا. لقد ُرجِّ

انب انكبابه على مصالحه وأعماله الواسعة ـ باإلضافة إلى طلبه المزعوم إلى یكون ذلك، إلى ج
. ١ ١٩٩١الملك تعیینه رئیسًا لألركان العامة ـ سبَب صرفه من الخدمة الخدمة في أیلول/ سبتمبر 

أدرك األمیر خالد أنه بحاجة إلى حمایة موقفه، فعمد إلى شراء جریدة الحیاة ـ وهي منبر تّم اختبار 
لیته في السابق ـ من عائلة مرّوة في لبنان، وذلك بهدف ترسیخ موقعه وموقع أبیه على حّد فعا

، كتب األمیر خالد أطروحة هامة حول خلّفیته والدور الذي لعبه في ١٩٩٥. في العام ٢سواء
. واستنادًا إلى خلّفیته ٣الحرب من أجل الكویت، كشفت، بدون أدنى شك، عن تصمیمه على السلطة

رّیة وسیرته الوطنّیة التي ال تشوبها شائبة، فقد كشفت آراؤه حول بعض القضایا أنه ـ على العسك
  الرغم من استقالته المبكرة من الخدمة العسكریة ـ ال یزال یحتفظ ببعض الحظ في مهامَّ مستقبلّیة. 

ـ یصادف هذا التاریخ الذكرى العاشرة للحرب من أجل  ٢٠٠١كانون الثاني/ ینایر  ١٧في 
الكویت ـ صدر أمر ملكي بتعیین األمیر خالد معاونًا لوزیر الدفاع والطیران في الشؤون العسكرّیة، 

ة وزیر، مّما یدّل على أن كبار العائلة قد أدركوا أن األمیر خالدًا یساهم في إعالء شأن بمع رت
                                         

عـن مضـاعفة حجـم ـ أفادت قوى المعارضة في بریطانیا بأن استقالته كانت نتیجة لتصـریح غیـر مسـموح أعلـن فیـه  ١
 القوات المسلحة السعودیة، وأدلى به بدون موافقة الملك. 

ــف  ٢ ــرأي ممــا كّل ــة التعبیــر عــن ال ــدفاع عــن حری ــاة صــحیفة لبنانیــة معروفــة بمصــداقیتها وأهمیتهــا فــي ال ــ كانــت الحی ـ
ــه فــي بیــروت فــي العــام  ــاة ولكنــه ١٩٦٦صــاحبها كمــال مــروة حیات ــة اســتأجر خالــد اســم الحی مــا لبــث أن . فــي البدای

اشـــترى الصـــحیفة بعـــدما أدرك أن األمـــر قـــد یعـــود علیـــه بالفائـــدة. بـــذلك حـــّول الصـــحیفة مـــن رمـــز لحریـــة الصـــحافة 
والدیموقراطیة إلى منبر ناطق باسـمه. وباإلضـافة إلـى الشـرق األوسـط وهـي صـحیفة سـعودیة أخـرى مقّرهـا فـي لنـدن، 

سعودي. هناك المزید مـن الصـحف والمجـالت واإلذاعـات أصبحت الحیاة تغطي أخبار الشرق األوسط من المنظار ال
 التلفزیونیة التي تكمل "الترسانة اإلعالمیة السعودیة". 

  ـ راجع:  ٣
Khaled bin Sultan (with Patrick Seale), Desert Warrior: A Personal View of the Gulf 
war by the Joint Forces Commander, New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1995. 
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سلطان بن عبد عائلة آل سعود. لقد رّسخت عودة خالد لتوّلي منصب بهذه األهمّیة، موقع األمیر 
العزیز في العائلة، وذلك من خالل تعزیز حلف األب. كما أن األمیر خالدًا یرّسخ مصداقّیته 
  وجدارته بالثقة من خالل تحّمله هذه المسؤولیة، ویعّزز سمعته السیاسیة إذ یقترب أكثر من العرش. 

  بندر بن سلطان: سفیر السعودیة لدى واشنطن 
بن الرابع لوزیر الدفاع األمیر سلطان، في بریطانیا كطّیار في القوات تدّرب األمیر بندر، وهو اال

الجوّیة. وسرعان ما لفت انتباه الملك فیصل الذي زّوجه بإحدى بناته. ونظرًا إلى براعته الدبلوماسیة 
وسحره الجماهیري، یشغل هذا األمیر منصب سفیر السعودیة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة منذ 

. كما أوكل علیه الملك فهد عّدة مهاّم تتجاوز منصبه الرسمي. ونقًال عن بعض ١٩٨٣العام 
السعودیین المّطلعین، فإن عددًا من هذه المهّمات الخاصة كان مثیرًا للجدل، ومنها نشاطات أدانتها 

  حكومة الریاض. 
والدة هذا أوصى الملك فیصل بأن یعترف سلطان، وزیر الدفاع، رسمّیًا ببندر، إذ إن وثائق 

األخیر ال تشیر إلى اسم األب. أثناء دراسته في كالیفورنیا، حافظ بندر على عالقة وثیقة بأمراء آل 
سعود الذین كانوا یدرسون في الجامعات هناك، فدخل بذلك حلقة النخبة الحاكمة الداخلیة آلل 

اجة إلى شخص یصله سعود. ونتیجة لهذه العالقات، تّم تقدیم بندر إلى الملك فهد الذي كان بح
مباشرة بالحكومة واألعمال األمیركّیة. أوكل الملك هذه المهّمة على بندر، فعّینه سفیرًا ثم مستشارًا 
أمنیًا. باشر بندر بالتعاون مع شخصّیات سیاسیة من مختلف أرجاء العالم للعمل على القضایا 

  االستراتیجیة واألمنیة التي أوكلها الملك علیه. 
  بن سلمان: نائب وزیر البترول عبد العزیز 

یشغل عبد العزیز، االبن الرابع ألمیر منطقة الریاض سلمان الذي یتمّتع بشعبّیة واسعة، منصَب 
نائب وزیر البترول، وُیعتبر، بحكم وظیفته، زعیمًا خطیرًا كونه یمسك بمورد الدخل الرئیسي في 

لمؤّیدین الذین یستفیدون من سخائه المملكة. یتمّتع بشعبّیة واسعة، وهو محاط بحاشیة من ا
ویدعمونه بالطبع، مع أبیه، في منابر أخرى. ُعیِّن في المنصب المستحدث كنائب وزیر لشؤون 

. وقد خدم هذا األمیر في السابق كمستشار في الوزارة، حیث كان ١٩٩٦البترول في تموز/ یولیو 
  . دائمًا في حالة خالف مع هشام ناظر، وزیر البترول السابق

  سلطان بن سلمان: طّیار سابق في القوات الجویة ورائد فضاء 
األمیر سلطان طّیار محترف في القوات الجوّیة، وقد طار على متن المكوك الفضائي األمریكي 

. وبرغم تقاعده من الحیاة العامة، إّال أنه ال یزال ١٩٨٥في العام   Discovery"دیسكوفري" 
مات التربوّیة وفي مشروع هام یقضي بإعادة بناء قلعة آل سعود یمارس نشاطًا واسعًا في المنظّ 
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القدیمة في الدرعّیة، خارج الریاض. ُتعتبر المزرعة التي یمتلكها سلطانا مثاًال بارزًا على التسهیالت 
العصرّیة ضمن خلفّیة تاریخّیة. ومن الواضح أن هناك ثّمة محاولة إلعادة رسم أصل عائلة آل 

اإلضافة إلى توثیق مطالبة آل سعود بحّقهم في حكم منطقة نجد. مولع بالملك سعود ومنشئها، ب
المؤّسس، الذي لم یعرفه على األرجح، وهو یعتبره "جّدًا طّیبًا وكریمًا وبعید الرؤیة". والالفت للنظر، 

األمیر أّنه غالبًا ما یشّبه أباه، األمیر سلمان، بجّده، فیرسم أوجه الشبه في طباعهما وقدراتهما. و 
سلطان ناشط أیضًا في الصحافة، فهو یكتب مقاالت مؤّثرة في الصحف المحّلیة، أو ُیصدر 
التعلیقات على التطّورات الداخلّیة. في مقال صدر مؤّخرًا، حّذر  وزیَر اإلسكان (بدون أن یسمّیه 

صفته زعیمًا من تحدیدًا) وعاتبه بشأن تبذیره في مصاریف الوزارة. إنه یأسر محاوریه وینفذ إلیهم ب
  وراء الكوالیس. یتمّتع، إضافة إلى ذلك، بعالقات متینة، ویمكن اللجوء إلیه للقیام بدور الُمواِزن. 

  سعود بن فیصل: وزیر الخارجّیة 
تلقى سعود ابن الملك فیصل بن عبد العزیز، تعلیمه في الوالیات المّتحدة األمریكیة ("جامعة 

ر عودته إلى المملكة، عّدة مناصب في وزارات البترول والثروة ) وتسّلم، فو Princetonبرنستون" 
إثر اغتیال أبیه، في محاولة "الختیار  ١٩٧٥المعدنّیة. ُعّین وزیر دولة للشؤون الخارجّیة في العام 

. استطاع األمیر سعود، على ١أبرز أمراء الجیل التالي، لصّد أّیة محاولة لتغییر تسلسل الخالفة"
حید الشؤون الخارجّیة بفضل ذكائه ـ خاصة في ما یتعّلق بجبهة الرفض العربّیة مّر السنین، تو 

المتقّلبة ـ، وذلك بدون التنازل عن توّجهه المستقّل. مقرَّب من ولّي العهد عبد اهللا، وهو بدون شك 
  من أخطر األعضاء في عائلة آل سعود. 

  تركي بن فیصل: المدیر العام لالستخبارات 
كي على كافة الشؤون االستخبارّیة التي تؤّثر في المملكة السعودیة. وبحكم یشرف األمیر تر 

وظیفته، یؤّمن حمایة آل سعود من كافة خصومهم ـ الداخلیین والخارجّیین ـ . ُعّین في هذا 
على ید الملك خالد بن عبد العزیز، وهو مسؤول عن عّدة ملّفات، منها  ١٩٧٧المنصب في العام 
نستان الشائكتان، اللتان ال ُتزاالن ُتعتبران من األولوّیات بالنسبة إلى الریاض. قضیتا الیمن وأفغا

نائبه، سعود ابن الملك فهد، أیضًا مجتهد في عمله وجّدي. كما أن حضور سعود یضمن للملك 
فهد اّطالعًا فریدًا على سائر الشؤون االستخبارّیة التي تؤّثر في المملكة. ونظرًا إلى مدى دّقة 

ّمات االستخبارّیة وخطورتها، فإن قدرات األمیر تركي والدور الفرید الذي یقوم به ضمن العائلة المه
  الحاكمة، قد ضمنت له موقعًا ممّیزًا. 

                                         
  ـ راجع:  ١

Alexander Bligh, From Prince to King: Royal Succession in the House of Saud in the 
Twentieth Century, New York and London: New York University Press, 1984, p. 90.  
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  فهاد بن عبد اهللا بن محمد بن سعود الكبیر: وكیل وزارة الدفاع 
لكبیر: الفرع الذي یتحّدر فهاد، وهو ضابط بارز في القوات الجویة السعودّیة، من عائلة سعود ا

تربطه قرابة بعیدة مع العائلة الحاكمة. حظي باحترام كبیر عندما كان مدیر عملّیات في القوات 
، بحّجة إعادة تأهیل الخطوط الجویة ١٩٨٤الجوّیة، وُعیَّن وكیًال لوزیر الدفاع والطیران في العام 

  السعودیة، وإلدارة برامج قوات حفظ السالم والیمامة الضخمة. 
  العلمنة والتدیُّن والمشاركة السیاسیة 

شّدد األمراء الذین سبق ذكرهم على أن تطّلعاتهم وتوّجهاتهم نابعة كّلها من اإلسالم، مع اإلشارة 
إلى أن تفسیراتهم هي أكثر تسامحًا. اّتخذ معظمهم موقفًا حاسمًا مع تدقیق العلماء المحافظین في 

ود لتساهلهم إزاء الفساد واالنصیاع للسیاسة األمیركیة في المملكة، الذین عاتب عدد منهم آل سع
منطقة الخلیج. لقد أصّر األمیر سلطان بن سلمان، على سبیل المثال، على أن الشیخ الحوالي قد 
انتقد  النظام، إذ اعتبر أن المحن التي تمّر بها المملكة إنما هي ناتجة عن "سوء فهم" آل سعود 

مان على المقابلة التي أجراها الشیخ الحوالي لجریدة نیویورك تایمز، للدین. ارتكز سلطان بن سل
والتي اعتبر فیها الغرَب العلماني كالمّتهم األّول بما یحصل في المنطقة، كدلیل على "مدى تجاوز 

. في الوقت نفسه، كان األمیر فیصل بن سلمان حاسمًا أیضًا في نقاشه حول ١الشیخ لحدوده"
ي سیلعبه هذا الدین دائمًا في الحیاة السیاسیة في المملكة. فلم یكن الموضوع اإلسالم والدور الذ

. ٢بالنسبة إلیه مطروحًا في األصل، نظرًا إلى دور اإلسالم في تاریخ المملكة العربیة السعودیة
مشاكل المتعّلقة الوعندما ُسئل العدید من األمراء عن االنشقاقات داخل عالم السُّّنة ـ وطبعًا عن 

المسلمین الشیعة والشَِّیع الفرعّیة األخرى ـ رّكزوا في أجوبتهم على أوجه اإلسالم التشریعّیة. اعتبر ب
العدید منهم أن مبدأ العلمنة یؤّدي إلى مشاكل جّمة ال بّد من أن تقضي على المجتمعات اإلسالمّیة 

امًا سیاسیًا ال دینّیًا، فنحن التي تحاول اعتماده. وقد أعلن أحدهم مّرة: "إذا كنَت تقصد بالعلمنة نظ
  نرفضه. أّما إذا كنت تقصد بها الحداثة والتطّور، فنحن نرّحب بها ما دامت موافقة لإلسالم". 

لقد وّجه غالبّیة المسؤولین من آل سعود االنتقادات العدیدة للدكتور محّمد المسعري ولـ "لجنة 
مقابلة صحافیة بقوله: "إنه رجل مختّل یحلم الدفاع عن الحقوق الشرعّیة". وقد سخر منه أحدهم في 

بتحقیق المستحیل". وقد أعرب اآلخرون عن موقف حاسم وقاس شبیه، مظهرین بذلك إجماع كافة 

                                         
. تـّم نشـر ١٩٩٧عشـر مـن كـانون الثـاني/ ینـایر، ـ مقابلة مع األمیـر سـلطان بـن سـلمان، فـي الریـاض، فـي الثـامن  ١

، فـور إعـالن واشـنطن ١٩٩٠فـي الرابـع والعشـرین مـن تشـرین الثـاني/ نـوفمبر،  New York Timesالمقـال فـي الــ 
  مضاعفة حجم عملیة "عاصفة الصحراء". 

 .  ١٩٩٧ـ مقابلة مع األمیر فیصل بن سلمان، في لندن في الثاني من آذار/ مارس،  ٢
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آراء الجیل األصغر سّنًا حول هذه المسألة الحّساسة. قّلة منهم كانوا مستعّدین لتخّیل إمكانیة 
دًا من الشعبّیة، أو أن خطرًا قد یهّدد ركائزهم اكتساب "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعّیة" مزی

  التشریعّیة ـ التي ترتكز على الدین ـ . 
والمهّمات بین مختلف أعضاء العائلة  بال یسهل على المراقب من الخارج تحدید توزیع الحقائ 

وعلى الرغم الحاكمة في السعودّیة، عندما یتعّلق األمر بالشؤون الداخلّیة أو اإلقلیمّیة أو الدولّیة. 
من ذلك، قمنا بمحاولة في هذا الصدد على أساس مؤقت. الهدف من هذا الجهد هو التمییز بین 
شؤون المملكة الداخلّیة وعالقات حكومة الریاض بالدول المجاورة، وسیاسة آل سعود الخارجّیة. 

ینطلقون منها،  یجدر بنا التوّقف عند طریقة تعبیر األمراء الشباب عن األسس األیدیولوجّیة التي
والطریقة التي یشّكلون بها المؤّسسات الناشئة ویدعمونها، وسبل تطویر االستراتیجّیات التي تضمن 
استمرار سیطرتهم على السلطة في المملكة وتنفیذها. سنعتمد القضایا الثالث التالیة كمرتكز 

  لإلجابة عن هذه األسئلة: 
  ـ التنافسات المحّلیة؛  ١
  الغربیة؛ ـ االنتهاكات  ٢
  ـ السیاسة النفطّیة.  ٣

  فسات المحّلیةاالتن
لم ُتدَمج منطقة الحجاز الممتدة على ساحل البحر األحمر، والتي هي من أخصب المناطق في 

سنة. كانت هذه المنطقة تخضع في السابق لسیادة  ٨٠المملكة وأغناها، بالمملكة إّال منذ حوالي 
ود لیس فقط بسبب العائدات الضخمة الناتجة عن الحّج إلى الساللة الهاشمّیة، وقد فتحها آل سع

مّكة والمدینة المنّورة، لكن أیضًا ألن حكم ـ ومن المحتمل حمایة ـ منطقة الحجاز یمنح النجدیین 
الشرعیة التي یبغونها. أّما الهاشمّیون الذین عهدوا بتحدید مصیرهم إلى البریطانیین ضّد العثمانّیین 

ة األولى، فقد أصیبوا بخیبة أمل من جّراء "اّتفاق سایكس ـ بیكو" والمعاملة الرهیبة في الحرب العالمیّ 
التي لقیها العرب في "مؤتمر فرساي". وعلى خالف آل سعود، اعتمد الهاشمّیون على تحّدرهم 
المباشر من ساللة النبي محّمد الكتساب صفتهم الشرعّیة للمطالبة بحّق السیادة على المدینتین 

رَّمتین في اإلسالم. بعبارة أخرى، فقد ارتكزت الساللة الهاشمّیة على تحّدر نسبها من ساللة المك
النبي كركیزة للمطالبة بحّق السیادة على مّكة المكّرمة والمدینة المنّورة، وحّقها، بالتالي، بإمارة 

ي لقب "شریفة مّكة" المنطقة بكاملها. وقد تحّول هذا االّدعاء األیدیولوجي إلى ركیزة عقائدّیة، ه
  . ١الذي أطلقته الساللة الهاشمّیة على نفسها

                                         
  ع: ـ راج ١
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إن االستراتیجیا التي اعتمدها الهاشمّیون في سعیهم إلى الحفاظ على سیادتهم في المنطقة، 
  كانت مزدوجة.

أوًال: التكّیف مع القوى االمبریالّیة وانتهاكاتها، وهو أمر كانت قد اعتادته مع الباب العالي في  
عهده، واالرتداد على البریطانّیین في الوقت المناسب. ثانیًا: التقّید بالنظام الدیني الحازم  أوج

والّسهر على الموقعین المقدَّسین وحمایتهما من التدنیس. ففي حال تعرُّض المكانین للتدنیس، 
ة إلى مكة یصبح اّدعاء الهاشمیین بحّقهم في الحكم مهدَّدًا بالخطر. فالحّجاج یأتون في كّل سن

والمدینة بمئات اآلالف، وما من مهرب من انتهاك جّدي للمسؤولّیات. بناًء على ذلك، فإن هذا 
التدفُّق السنوي الهائل للزّوار قد حّول منطقة الحجاز بشكل عام، ومكة والمدینة بشكل خاص، إلى 

  . ١كیان حیوّي بالنسبة إلى المسلمین
هذه المنطقة الغنّیة التي تتمّتع بهذه األهمیة كیف استطاع آل سعود فرض سیطرتهم على 

بالنسبة إلى المجتمع اإلسالمي؟ ال یستطیع آل سعود االّدعاء، وهم لم یّدعوا أبدًا أنهم السلیلون 
المباشرون للنبي. لذا، فمن البدیهي جّدًا التساؤل عن األساس األیدیولوجي لمطالبتهم بالسیادة على 

ؤال أهّمیة إضافیة حین نعلم أن العائالت الثرّیة التي تعمل في حقل هذه المنطقة. یكتسب هذا الس
التجارة في الحجاز كانت تنظر إلى سّكان المنطقة الداخلّیة من البالد بشيء من االزدراء. ینطبق 
ذلك بشكل خاص على رجال القبائل المحافظین من جماعة السدیریین حول منطقة الریاض. لذا، 

فس المحلي بین نجد والحجاز، وهو ال یزال مستترًا في السیاسة السعودّیة فقد نشأ نوع من التنا
  الیومّیة؛ والسؤال الرئیسي هو: كیف یتكّیف آل سعود مع هذا التنافس؟ 

لقد تكّیف الملك عبد العزیز مع نظرة الحجازیین إلى أنفسهم كفریق مستقّل، إذ عمد في البدء 
ا أمیرها الخاص، فعّین ابنه فیصًال أمیرًا على الحجاز. إلى حكم هذه المنطقة كمملكة منفصلة له

منح فیصل العائالِت البارزَة في الحجاز حّیزًا من الحریة لتعیش حیاتها بدون تدّخل غیر ضروري. 
بعد مرور عقد من الزمن، أصبحت المنطقة تابعة رسمّیًا للمملكة، لكنها احتفظت بمكانة خاصة، 

بر األمراء من أبناء الملك عبد العزیز قد حكما المنطقة في العام بمقتضى أن اثنین من أبرز وأك
. فقد كان األمیر مقرن بن عبد العزیز أمیرًا على المدینة، واألمیر عبد المجید بن عبد ٢٠٠٠

                                                                                                                        
Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, Cambridge, Massachusetts: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1991, pp. 315-332, 351-365. 

ـ ألن المنطقة كانت تستضیف بعض أغنى العائالت في المملكة العربیة السعودیة من الخارج، فقد أصـبحت مركـزًا  ١
اریـًا مهمــًا. خـالل معظــم القـرن الماضــي، جمـع أبــرز المقــاولین ثـرواتهم مــن التجـارة، وبالتــالي فقـد شــكلت العــائالت تج

التي كانت تتمتع بهذه الثروات قوة معاكسة داخل المملكة. من هنا، تتوجـب السـیطرة علـى هـذه الطبقـة البرجوازیـة إذا 
 ما أراد آل سعود متابعة الحكم من دون أي منازع.  
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. وقد انعكست أهمیة المنطقة في الحضور المكّثف للعائلة الحاكمة في ١العزیز أمیرًا على مّكة
عشرات القصور، والمنازل الصیفّیة. إذًا، مهّمة اثنین من أمراء العائلة الطائف وجّدة حیث تقع 

  الحاكمة المتقّدمین هي السهر على األمن وعلى انخراط الحجاز بشكل مالئم في المملكة. 
إن اّدعاء آل سعود بالحّق األیدیولوجي في حكم مكة والمدینة والحجاز، ینبع من التحالف الذي 

. فبحسب وجهة نظر السعودیین، فإن الملكّیة هي ١٧٤٤الشیخ في العام  قاموا به مع عائلة آل
المؤّسسة العقائدّیة التي َتجسَّد من خاللها هذا االّدعاء بالحق األیدیولوجي. والملكّیة بدورها قد 

ز أّي و ضمنت آلل سعود، من خالل المصاهرة بین النخبة الدینّیة والعلمانّیة في البالد، عدم بر 
جه هذا الحّق. ال ریب في أنه كان هناك بعض التبریرات لموضوع الخالفة نظرًا إلى عائق في و 

القرابة المباشرة التي كانت قائمة بین الهاشمیین وعائلة النبي، إّال أن هذه التبریرات ال تنطبق على 
وسّد  إلى إثبات حّقهم بأن یكونوا ُخّدام الحرمین الشریفین في الحجاز،مساعیهم آل سعود. فخالل 

  هذه الثغرة، اضطّرت العائلة إلى اعتماد سلسلة من االستراتیجّیات لترسیخ هذا االّدعاء. 
تقضي االستراتیجیا األولى بعهد مسؤولّیة إمارة هذه المنطقة إلى أكبر أمراء العائلة الحاكمة 

  وأكثرهم نفوذًا. 
د الممكنة للسهر على أن تتّم وتقضي االستراتیجیا الثانیة، كما ذكرنا سابقًا، ببذل كافة الجهو 

مراسم الحّج بدون أّیة مشكلة سیاسیة أو اجتماعیة. إن أّیة مشكلة خطیرة قد تطرأ أو أّي تدنیس قد 
یلحق بالحرمین الشریفین خالل موسم الحّج، قد یعّرض النظام السعودي لهجمات أیدیولوجّیة 

  . ٢وعقائدّیة خطیرة 
راتیجیة الثانیة. فاألمراء السعودّیون یشرفون على لجنة الحّج تُبذل جهود كبیرة لتحقیق هذه االست

التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدینّیة التي تنّظم هذا الحدث السنوي. ُتصَرف أموال كثیرة لتأمین 
المسكن والمأكل للحّجاج، بهدف فوز النظام السعودي بالحظوة عند المجتمع اإلسالمي وتكریس 

یرًا، فإن جهاز االستخبارات في البالد، الذي یرأسه األمیر تركي، یغربل كافة صفته الشرعّیة. وأخ
  الحّجاج للتأّكد من عدم وقوع أّیة أعمال شغب. 

                                         
 ـ راجع الملحق الثامن.  ١
ـ قد یأتي الخطر العقائدّي بشـكل اّدعـاء أّن المـذهب التوحیـدي لعبـد الوهـاب لـیس مقدَّسـًا بشـكل كـاٍف لیمنـع تـدنیس  ٢

المواقــع المقّدســة. كیــف، إذًا، یســتطیع آل ســعود اإلدعــاء أنهــم األكثــر أهلیــة لحكــم المنطقــة التــي تقــع فیهــا األراضــي 
م هــذه الحجــة عــدُم وجــود تبریــرات قرآنیــة یســتعملها النظــام الملكــي لالّدعــاء أنــه أنســب شــكل مــن المقّدســة؟ ومّمــا دعــ

أشكال الحكم للدولة اإلسالمیة. لهذا السبب، أخذ السعودیون أحداث الشغب التي افتعلها اإلیرانیـون فـي مكـة والمدینـة 
 على محمل الِجد منذ بدایة الثمانینیات. 
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أّما االستراتیجیا الثالثة التي تُّتَبع لترسیخ شرعّیة حّق آل سعود األیدیولوجي للمطالبة بالحكم، إن 
، أو في أعین المجتمع السعودي، فهي األعمال في أعین المجتمع اإلسالمي كافًة، أي األّمة

الخیرّیة الدینّیة. ال شّك في أن أعضاء العائلة الحاكمة یشتهرون بمساهماتهم الفردّیة في عدد من 
القضایا اإلسالمّیة. كما أن المزید من التبّرعات تأتي من خالل مؤّسسة الملك فیصل البارزة التي 

ارة الحّج واألوقاف في الریاض، اللتین تلتزمان باألعمال تقع قاعدتها في مصر، ومن خالل وز 
الخیرّیة الدینیة عبر تبّرعات تشمل العالم أجمع. إّال أّن اإلحسان، أي األعمال الخیرّیة الدینّیة، 
ُیعتبر من أركان اإلسالم، فال فضل لفاعله إذ یفترض بكّل مسلم تأدیة هذه الفریضة. لذلك، سعى 

كمهم من خالل تسخیر ثروتهم النفطیة لتعزیز اإلیمان في مختلف أنحاء آل سعود إلى تشریع ح
العالم. الستراتیجّیة اإلحسان هذه فائدة إضافّیة، وهي حمایة العائلة الحاكمة من هجمات الیمین 
المتطّرف الذي یّدعي أن العائلة الحاكمة لیست إسالمّیة كفایًة. كما أن المساعدات السّریة التي 

ائلة الحاكمة لـ "المجاهدین" في أفغانستان والسُّّنیین المتطّرفین في مصر، وجبهة اإلنقاذ قّدمتها الع
اإلسالمي في الجزائر، باإلضافة إلى حركات أخرى، تعّبر عن المزید من التفّرعات لهذه 
االستراتیجیا. یجدر بنا التوّقف عند األمیر محّمد بن فیصل في هذا الصدد. فقد استخدم محّمد 

لة ابن الدن الثرّیة كجبهة لمّد العون إلى "المجاهدین األفغان" في أواخر الثمانینّیات، وٕالى جبهة عائ
. من شأن مساهمات فردّیة كهذه، باإلضافة ١اإلنقاذ اإلسالمي في الجزائر في بدایات التسعینّیات

ئلة المالكة والحكومة في إلى األعمال الجماعّیة التي تقوم بها وزارة الحّج واألوقاف، ترسیُخ دور العا
  حمایة اإلسالم وتعزیزه. 

ونظرًا إلى حساسیة اّدعاء العائلة بالحّق األیدیولوجي في الحكم والستناد أسس الملكّیة إلى 
االّدعاء أن آل سعود سعود هم األنسب لحكم األماكن المقّدسة اإلسالمّیة بسبب استقامتهم، فقد 

عم یّتهم أعضاءها بارتكاب ما یخالف اإلسالم الحّق. فاّتهامات كانت العائلة سریعة التأّثر بأّي ز 
كهذه من شأنها زعزعة أساس حّق العائلة بالحكم. لقد عّرض المناوئون المتدّینون آلل سعود هذا 
الحقَّ للخطر من خالل اّدعاءات واّتهامات من هذا النوع. فقد كشفت بعض الجماعات السعودّیة 

د صور ألمراء سعودیین ُیزَعم أّنهم یشربون فیها الكحول، وكشفت عن المعارضة السرّیة عن وجو 
سلوك شائن وعابث زعمت أّنه یحدث في منازل أمراء بارزین من آل سعود، داخل السعودّیة 
وخارجها. كما أّنها اّتهمت هؤالء األمراء بأنهم لیسوا مؤمنین حقیقّیین، وأنهم بالتالي غیر مؤهَّلین 

توحیدي في دولة السعودّیة. لذلك، نجد العائلة الحاكمة حذرة جّدًا إزاء التقاریر لتطبیق اإلسالم ال
                                         

  ـ راجع:  ١
Judith Miller, God Has Ninety-Nine Names: Reporting From a Militant Middle East, 
New York: Simon & Schuster, 1996, pp. 84-127, 181, 468.  
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الصحافّیة التي تتناول سلوك أعضائها وتصّرفاتهم. ال یهّم أبدًا إذا كانت هذه اإلشاعات عن 
تصّرف فاسق لبعض األمراء ـ مع العلم بأن هذا النوع من اإلشاعات ینتشر بین العرب في الشرق 

وفي أوروبا ـ هي تحدیدًا هجمات متطّرفة على الملكّیة وأنها تدعم قضّیة قوى التطّرف في األوسط 
المملكة. لحسن حظ العائلة الحاكمة، فبعض أمرائها قد ُعرفوا بتقواهم الدینّیة وحزمهم في هذه 

ًا، جهودًا األمور، من أبرزهم ولّي العهد األمیر عبد اهللا. یبذل األمیر عبد اهللا، بصفته مسلمًا تقیّ 
كبیرة لیبّدد المخاوف حول ما إذا كان آل سعود مؤهَّلین لحكم المملكة نظرًا إلى سلوكهم والتزامهم 
المائع باإلسالم التوحیدي، وُیعَد المثال الحي، من خالل شخصیته وسیرته، الستمرار االلتزام القاطع 

  برسالة العقیدة الحنبلیة.
اد العائلة االتقیاء الذین یمكن االشارة الیهم في محاولة باالضافة الى ذلك، هناك عدد من أفر 

الرد على حجج المتطرفین السنة بعدم اهلیة ال سعود للحكم نظرًا الى ارتداد بعض األمراء عن 
  الدین القویم.

كان آل سعود یردون في السابق على االتهامات الالذعة التي كان المتطرفون یطلقونها حیالهم، 
تحالفهم مع آل الشیخ یؤمن لهم الحصانة الضروریة. ولعائلة آل الشیخ، وهي  بتأكیدهم على أن

التي خرج منها معظم علماء البالد في الماضي مصلحة راسخة ببقاء العائلة الحاكمة في السلطة 
نظرًا إلى استفادتها البالغة من جراء ذلك، لذا، فلطالما كانت هذه الشریحة الرئیسیة من رجال الدین 

ین تمیل إلى تأیید استمرار حكم آل سعود ودعمه. ونظرا إلى ان العلماء ال یتمتعون بمصدر النافذ
رزق مستقل، فهم یخشون أن یجدوا أنفسهم في ضائقة مادیة؛ إال أنهم یتأثرون أیضا بالضغوطات 
العامة. في الواقع، المؤسسة بكاملها تتآكل، وهي قد تلقت في السنوات األخیرة سلسلة من 

ات العنیفة. هناك مجموعة من العلماء الكبار والشباب الذین لم یعودوا یسشعرون بوجوب الهجوم
لقد من الحكم دعم النظام، اذ انهم مجردون من ایة صفة شرعیة ورسمیة ولیس لهم ایة مصلحة. 

قاربت العائلة الحاكمة حتى هذا التاریخ، هؤالء العلماء بطریقة مستبدة، بالترهیب حینا وبالترغیب 
أحیانا للتوقف عن التشكك بالوضع الراهن. إال أن هذه االستراتیجیا ال یمكن أن تصمد على المدى 
الطویل. فهناك اجتماعات سریة یعقدها المتطرفون السنة في البالد، وهي تزداد مع مرور الوقت، 

  وتتم أحیانًا برئاسة أحد أفراد آل سعود.
. یجدر بنا \استعمال آخر للثروة النفطیة السعودیةكما ان هناك استراتیجیا دفاع اخیرة تتجسد ب

التوقف عند محاوالت العائلة الحاكمة حرمان اعدائها من ایة فرصة لمهاجمتها على اساس 
عقائدي، إن بشأن سلوك بعض افرادها أو بشأن افتقار الملكیة الى اساس قرآني. في هذه الحالة، 

كل جریدة رئیسیة وكل محطة اذاعیة أو تلفزیون  استخدمت الدوالرات الناتجة عن البترول لشراء
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قادر على البث عبر المنطقة. من األمثلة على ذلك جریدة الحیاة التي یملكها خالد بن سلطان، 
التي یملكها ولید اإلبراهیم، حمو الملك فهد. لقد كانت  MBCومؤسسة الشرق األوسط لإلرسال 

مات هذه، یحرم آل سعود أعداءهم من أي منبر ضحة: بشراء مصادر المعلو اهذه االستراتیجیا و 
  لبث هجومهم االیدیولوجي ضدهم.

  االنتهاكات الغربیة 
ال یتقصر الهجوم على الملكیة السعودیة، على التقلیدیین، بل ینطلق ایضا من الجبهة التقدمیة. 

نین أبرز عناصر هذه الجبهة هم البرجوازیون المیالون أكثر الى التحرر، إلى جانب المواط
السعودیین (الذین یعدون بدون شك باالالف) الذین تلقوا علومهم التقنیة والمتخصصة في الخارج. 
إال أن الضغط الذي تمارسة هذه الشریحة هو في االتجاه المعاكس: ضغط إلظهار المزید من 

االسالمیة،  اللیونة والتسامح واالنفتاح على االفكار الغربیة، والتخفیف من حدة االلتزام بالمعتقدات
ومنح حریة أكبر للمرأة، والسماح بالكحول، والتخفیف من حدة الوالء لمعتقدات الحركة الحنبلیة 
التوحیدیة. ان مواقف هذا التیار التقدمي واالراء التي یشجعها، تشكل خطرا ایدیولوجیا كبیرًا یتهدد 

ائلة الوحیدة المؤهلة لتطبیق آل سعود. فبما أن االدعاء بالحق یرتكز على ان آل سعود یشكلون الع
اإلسالم بطریقة تقلیدیة ومحافظة فكل قوة تطالب بالتحرر وبالتساهل أكثر في تطبیق هذه العقیدة 
نفسها إنما هي تعترض حق العائلة بالحكم. ففي حال تبنت المملكة موقفا متحررًا ومتسامحًا إزاء 

ة، ال یعود باستطاعة آل سعود االدعاء مواضیع محرمة كالكحول أو حجاب النساء، أو حقوق المرا
أن السبب وراء وجوب حكمهم هو تطبیقهم لتعالیم الشیخ محمد بن عبد الوهاب (مؤسس المذهب 
الوهابي). وٕاذا بطل هذا االدعاء، فما هي قیمة وجود عائلة مالكة تحكم المملكة؟ فإدارة الدولة یمكن 

أي شكل أخر من النظام السیاسي. هنا، یكمن أن تتم من قبل ملكیة دستوریة أو دیمقراطیة أو 
خطر األیدیولوجیا التقدمیة (التي حملها معهم التكنوقراطیون والطالب) على آل سعود. إال أن 
النظام یجب أن یلطف ردة فعله إزاء هذه األیدلوجیا التي تهدده، إذ إن علیه ایضا إرضاء حلفائه 

دیة ستتأثر بمدى تقبل آل سعود للشعور المتنامي داخل الغربیین الرئیسیین. فنظرة هؤالء إلى السعو 
السعودیة وفي الغرب بوجوب البدء باعتماد مقاربة جدیدة أكثر تحررًا إزاء المواضیع المذكورة 

  أعاله.
وفي حین عبر الملك فیصل عن ان المجال مفتوح لتفسیرات واجتهادات جدیدة للمذهب الحنبلي 

تطورات التي تقتضیها الحداثة ـ تكبح العقیدة التوحیدیة محاوالت في اإلسالم ـ بهدف التكیف مع ال
العائلة الحاكمة إلرضاء مواطنیها التقدمیین في الداخل وأنصارها الغربیین في الخارج، وللتخفیف 
من حدة القوى المحافظة الداخلیة وللتكیف مع الحداثة. المؤسسة العقائدیة التي كانت تسهر على 
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ات هي هیئة كبار العلماء، التي كان یطلب منها النظر في الطبیعة اإلسالمیة تطبیق هذه المعتقد
لالبتكارات المثیرة للجدل مثل الرادیو والكومبیوتر. فقد أثار موضوع إدخال التلفزیون حالة من 
الشغب في السعودیة، لم تهدأ إال بعد القرار بأن تبث محطات اإلذاعة والتلفزیون تجوید القرآن 

رر إلرضاء القوى المحافظة. كذلك األمر بالنسبة إلى الكمبیوتر حین أدخل إلى بشكل متك
السعودیة، فقد كانت تطبع عبارة "اهللا اكبر" في أعلى كل صفحة من أجهزة الكمبیوتر مراعاة 

  لمشاعر القوى المحافظة داخل المملكة. 
تحت سیطرتها  لقد حرصت العائلة الحاكمة على حصر القوى واألفكار التقدمیة وجعلها

المؤسسة المعنیة هنا هي قطاع التعلیم والتدریب، إن على المستوى الجامعي أو التدریب في 
مجاالت تكریر النفط واستكشافه... إلخ تحظى غالبیة الطالب السعودیین الذین یسافرون إلى 

كمة. تشكل هذه الخارج للتحصیل العلمي برعایة الدولة المالیة، أي بمعنى أخر، رعایة العائلة الحا
السیطرة المالیة على الطالب الذین سیتعرضون لألفكار الغربیة التقدمیة، یحد ذاتها، وسیلة مساعدة 
للتصدي ألي خطر أیدیولوجي محتمل یهدد باستمرار حكم العائلة المالكة. كما تتم مراقبة الطالب 

یة بشكل وثیق فتتحمل الذین یحصلون علومهم على حساب الحكومة السعودیة في البلدان الغرب
السفارات في مختلف البلدان مسؤولیة تتبع نشاطات الطالب السعودیین. وفي داخل المملكة نفسها، 
تعتمد استراتیجیا أخرى، تقضى بكبح العناصر المتحررة التي تعود إلى المملكة محملة باالفكار 

  الغربیة نظرا إلى احتكار العائلة المالكة كافة وسائل االعالم.
قد أنشأ آل سعود مؤسسات لحصر القوى التقدمیة التي تهدد حقهم الشرعي بالحكم ومراقبتها، ل

كما أنهم اعتمدوا استراتیجیا متعمدة تقضي بإبقاء هؤالء األفراد تحت سیطرتهم. فال عجب، والحالة 
هذه، إن كان أعضاء العائلة الحاكمة هم المسؤولون عن رعایة الشباب، وأن تبقى المنظمات 

  االستخباریة متیقظة في أوساط المدارس الثانویة والجامعات.
وعلى الرغم م جمیع هذه الخطوات، یجب أال نغفل أن العدید من المواطنین السعودیین یعودون 
الى البالد سنویًا، بعد أن یكونوا قد تعرضوا للحیاة االكثر تحررًا في الغرب، ویتوقعون ارتقاء 

لحكومة قد ال تكون متوفرة لهم. لكن، على الرغم من محاوالت مناصب وتسلم مسؤولیات ضمن ا
آل سعود ضبط هذه القوى وحصرها، وعلى الرغم من محاوالت التكیف مع الفكر الغربي المتحرر 
ومراعاة حماة الملكیة الغربیین، فالتحدیات األبرز التي سیواجهها النظام على المدى الطویل هي 

القوى المعارضة واستیعاب طبقة التكنوقراطیین المتخصصین المحافظة على توازن دقیق بین 
  المتململة المتزایدة التي ال تتوافق الفرص المقدمة إلیها مع تطلعاتها. 
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  السیاسة النفطیة 
من الحقول التي على المملكة ان تستفید فیها من التكنوقراطیین المتخصصین، حقل السیاسة 

دد كاف من أفراد العائلة الحاكمة الذین یتمتعون بالعلم الكافي النفطیة وٕانتاج البترول. فلیس هناك ع
أو الرغبة إلدارة الجهاز الضخم الذي یجب أن یتوفر من اجل المحافظة على سیر عملیة إنتاج 
البترول وتكریره. ال شك في ان البترول هو أحد األسباب الرئیسیة وراء أهمیة المملكة الدولیة. لذا، 

لمسؤولیة، فقد عین الملك فهد، كما أشرنا سابقًا، ابنه أمیرًا على ابرز المناطق نظرا إلى حجم هذه ا
  في مجال إنتاج البترول.

والالفت لالنتباه، ان العائلة الحاكمة قد أثرت تبني سیاسة متعمدة قضت بعدم تعیین أي أمیر 
ب عوضا عن في منصب المسؤولیة في ما یختص باالنتاج العام للبترول. فقد تولى هذا المنص

ذلك فنیون مختصون مثل الشیخ احمد زكي یماني أو وزیر التخطیط السابق، هشام ناظر. وعلى 
الرغم من أن وزراء البترول یرجعون إلى الملك مباشرة، فهناك بعض األمراء الذین یؤثرون في 

أن الملك  عملیة إنتاج البترول من خالل المجلس األعلى للبترول. مع ذلك، ال بد من اإلشارة إلى
وحده هو صاحب الكلمة الفصل في هذا المجال، ویعود ذلك على األغلب إلى أن العائلة ال ترغب 
في حصر عملیة إنتاج البترول الخطیرة في ید أمیر واحد أو فرع واحد من العائلة، اجتنابًا إلخالل 

ظ القرارات التوازن القائم بین مختلف المجموعات فیها. لذلك، تم إنشاء مؤسسة خاصة تحف
  المختصة بإنتاج البترول من تأثیر أي فریق أو عضو من العائلة، وتحصرها بالملك فقط.

  التحالفات المحتملة
اصــعب االســتنتاجات التــي یمكــن استخالصــها مــن القیــادات الجدیــدة المربكــة فــي الســعودیة ، هــو 

لــة ومناســبة علــى الــرغم مــن تحدیــد التحالفــات المحتمــل قیامهــا. ال شــك فــي أن التحالفــات الحالیــة فعا
بعــض مــواطن الضــعف. فللملــك فهــد تحــالف أول یشــمل اشــقاءه (الســدیریین)، إلــى جانــب عــدد مــن 
المؤیدین من الفروع التي تربطـه بهـا قرابـة بعیـدة (غیـر الباشـرة)، ومـنهم آل ثنیـان وآل سـعود  الكبیـر. 

ي الحكومـة. أمـا التحـالف الثالـث والتحالف الثاني یضم أبناءه الذین یشغل عدد منهم مناصب هامة فـ
فیضـم مجموعــة مــن األمــراء االصــغر ســنًا، وغــالبیتهم مــن أبنــاء إخوتــه البعیــدین الــذین یســتفیدون مــن 

ینطبــق األمــر نفســه علــى األمیــرین عبــد اهللا وســلطان اللــذین یتمتعــان بتحالفاتهمــا  ١ســخاء الملــك فهــد

                                         
) باإلضـــافة إلـــى التحیـــز الـــذي یظهـــر مـــن خـــالل التعیینـــات، فـــإن الملـــك فهـــدًا مســـؤول عـــن تـــأمین البحبوحـــة ٣٠( ١

قاضى الكثیرون من أفرادها مبالغ شهریة تصل إلـى خمسـة وثالثـین الـف دوالر (قـد االقتصادیة لعائلته الكبیرة، التي یت
تصل رواتب بعـض األمـراء المتقـدمین إلـى مئـة الـف دوالر أمیركـي فـي السـنة، بـدون ذكـر األمـوال التـي یجنونهـا مـن 

ذكور واإلنـاث) یبـدو أن شركات األعمال في السعودیة). فمع ما یقارب الثمانیـة آالف فـرد فـي العائلـة المالكـة (مـن الـ
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لســـاحة. ال تكثــر المفاجـــآت فــي مجموعـــة الخاصــة التــي قـــد تتشــابك وفـــق القضــایا التـــي تبــرز علــى ا
المؤیــدین فــي كــل تحــالف، إذ غالبــًا مــا یتبــع االبنــاء خطــى آبــائهم. إال أن االخــتالف الحقیقــي تجســده 

)، حیـث نجـد أبنـاء ٢ـ  ٢االنشقاقات العدیدة التي تنشأ فـي مجموعـة التحالفـات الثالثـة (راجـع الجـدول 
عة من األمـراء االصـغر سـنًا یـدعمون األمیـر سـلمان الملك فیصل یؤیدون ولي العهد، او حتى مجمو 

  . ١بن عبد العزیز
  الفروع غیر المباشرة لعائلة آل سعود

یحالف آل سعود على التسلسل في صفوفهم كنتیجة حكم فعالة، وذلك من خالل التحالف مع 
الداخل. إن فروع العائلة غیر المباشرة الجتناب منازعتهم إیاهم الحكم، وعرقلة عملیة الخالفة من 

الفرع الرئیسي للعائلة من حیث تسلسل النسب، أي آل سعود الكبیر (المعروفین أیضًا بالعریف)، 
أبرز مثال على ذلك. ففي بدایات القرن العشرین، أعترضت هذه العائلة على نظام الخالفة القبلى 

العزیز هذه المحاولة  القائم، فادعت الحق بالحكم نظرًا إلى اسبقیتها في العائلة. دحض الملك عبد
أذ زوج إحدى أخواته، نورا، للمنافس الرئیسي من عائلة آل سعود الكبیر، وهو سعود بن عبد العزیز 

. كسب عبد العزیز بذلك دعم المنسبین إلى آل سعود الكبیرـ وخلفائهم من بعده ـ  ٢بن سعود الكبیر
  . ٣ومنحهم الحق في الحكم فرعهم كما یریدون

وذهم، على مر السنوات ، من خالل استمالة فروع العائلة األخرى التي كانت وسع آل سعود نف
تشكل خطرًا في منازعة الحكم. فمنذ تأسیس المملكة، كما أشرنا سابقًا تمیزت عائلة آل جلوي 
بمسؤولیة إمارة المناطق الرئیسیة. وهناك أمثلة عدیدة تجسد بنیة نظام حكم آل سعود المعقدة من 

لمنافسة. لذا، فإن قدرة آل سعود على تعزیز تطور التحالفات المصاهرة مع الفروع خالل عالقات ا
                                                                                                                        

الحمل المادي ال یستهان به. كذلك تبقى مسـألة توزیـع المناصـب الرئیسـیة أكثـر صـعوبة. أمـا مسـألة العـالوات، فهـي 
مرتبطة مباشرة بدرجة الوالء التي یحصل علیها األمیـر مـن مئـات األمـراء األصـغر سـنًا الـذین یتوجـب علـیهم اإلشـادة 

  بالمتصدق الكریم.
" یحـاول تصـنیف أفـراد العائلـة المالكـة البـارزین فـي خطـوط التحالفـات األولـى والثانیـة ٢من أن "الجـدول  على الرغم ١

ــى أن هــذه التحالفــات تبقــى عرضــة  ــدعم، تجــدر اإلشــارة إل ــة مــن ال ــى الــرغم مــن وجــود مســتویات مختلف ــة، وعل والثالث
 طة ـ قد تظل الحاجة ملحة إلى انشاء تحالفات بدیلة.للتغییر. فوفقًا لمسألة الخالفة االساسیة ـ أي تولي عبد اهللا السل

  راجع : ٢
David Holden and Richard Johns. The House of saud: The Rise and Rule of the Most 
powerful Dynasty in the Arab world New York: Holt: ,Rinehart and Winston, 1981, pp. 
42, 101.                                                                                                                                 

لم یكن الحل دائما باألمر السهل. توفي خالد بن محمد بن عبد الرحمن فـي حـادث صـید غریـب بعـد ان حـاول ابـن  ٣
  دم، سعود. راجع: أخي عبد العزیز تكرارًا قتل ابن عبد العزیز والملك القا

Bligh, op. cit., pp. 32- 33.                                                                                                     
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القائمة والفاعلة، باإلضافة إلى إحالل التوافق الضروري داخل العائلة، هما أبرز برهان على أهلیة 
  آل سعود وكفاءتهم للحكم.
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  التحالفات المحتملة ضمن عائلة آل سعود ٢ـ ٢الجدول 
  ***المجموعة الثالثة   **المجموعة الثانیة   *ىالمجموعة األول  

  محمد بن سلطان   خالد   سلطان   تحالف فهد 
  مشعل بن سعود   سعود   عبد الرحمن   
  فیصل بن بندر   سلطان   نایف   
  نایف بن أحمد   محمد   تركي   
  بندر بن سلطان   عبد الرحمن   سلمان   
  سعود بن فیصل  عبد العزیز   أحمد   

  خالد بن فیصل  خالد   بندر   هللا تحالف عبد ا
  سعود بن فیصل  متعب   طالل   
  تركي بن فیصل  تركي   نواف   
  سلمان بن عبد العزیز  فیصل   ماجد   
    عبد العزیز  سطام   
    مشعل    

  سعود بن نایف  خالد   عبد الرحمن   تحالف سلطان 
  محمد بن نایف  فهد   نایف   
  فیصل بن تركي  فیصل   تركي   
  فهد بن تركي  در بن  سلمان   
  نایف بن أحمد   نایف   أحمد   
    تركي   عبد اإلله  
      عبد المجید   
      ماجد   
      سطام   

  خالد بن فیص   فهد   سلطان   تحالف سلمان 
  سعود بن فیصل   سلطان   عبد الرحمن   
  تركي بن فیصل   أحمد   نایف   
  خالد بن سلطان   عبد الرحمن   تركي   
  بندر بن سلطان  عبد العزیز   أحمد   
  محمد بن فهد  فیصل   بندر   
  متعب بن عبداهللا     بدر   
  فهاد الكبیر     عبد اإلله   
  نایف بن أحمد     عبد المجید   
      ماجد   
      سطام  

 

                                         
  أبناء الملك عبد العزیز، مؤسس المملكة  *

 أبناء زعیم التحالف  **
 مؤیدون آخرون ***
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  الفصل الثالث

  الشؤون األمنیة
عبرت عائلة آل سعود بشكل واضح عن هدفین رئیسیین في مجال الشؤون األمنیة، وذلك عبد 

ن الحكم: المحافظة على رعایتها للحرمین الشریفین، مكة والمدینة، وعلى دورها القیادي سنة م٦٥
كعائلة حاكمة. فكال األمرین على حد افتراض كل حاكم مر على عرش السعودیة، شكل الضمانة 
لشرعیة العائلة وبالتالي لسلطتها، كما أدى، كالهما، إلى تعزیز االستقرار وحمایة المملكة من 

  یات الداخلیة.التحد
یالحظ على مر التاریخ، ان كافة أعضاء العائلة كانوا یتحدون كلما واجهتهم األخطار. فسرعان 
ما كانت الخالفات تحل من خالل المفاوضات، أو الوساطات، أو التنازالت، وفق ما تدعو إلیه 

ل بشكل خاص الحاجة. وكان التنازع على الخالفة، الذي كان یؤثر في االستقرار الداخلي، یح
بدون التعرض لالتفاقات القائمة فخالل كافة العهود، كان آل سعود یبایعون ولي العهد. وبما أن 
الخالفة كانت تخضع لقرار توافقي، لم یكن یسمح للخالفات العائلیة التي تنشأ بشأن احد الخلفاء 

للحرص على عدم بتعریض التحالفات القائمة للخطر. في الحقیقة، لقد كافح آل سعود جاهدین 
تفاقم قضیة الخالفة وتحولها إلى صراع مفتوح على السلطة"، مما من شأنه إضعاف سلطتهم، وبعد 

  : إضعاف النظام الملكي نفسه.١٩٣٢العام 
باإلضافة إلى ذلك، فقد ألقت رعایة الحرمین الشریفین، مكة والمدینة، بمسؤولیات سیاسیة هائلة 

كان الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن، أبو المملكة السعودیة  على عاتق العائلة الحاكمة. فحین
الحدیثة، منصرفا إلى تعزیز سلطته في العشرینیات، رأى من الضرورة إنشاء عالقات قویة مع 
القبائل الرئیسیة والشخصیات الدینیة البارزة في المنطقة. أعتمد عبد العزیز على اعضاء العائلة 

خ االستقرار، إذ أولى عددًا من األمراء مناصب دفاعیة وأمنیة خطیرة. المتقدمین والبارزین لترسی
وتلبیة لمطالب الشعب، أبدت الدولة میًال نحو اعتماد مبدأ اإلجتماع في التدابیر المتخذة مما وضع 
البالد على طریق الوحدة. وهكذا، فإن العائلة الحاكمة قد عززت سیادتها من خالل التعبیر عن 

ددة واضحة، ومن خالل إشراك عائلة آل الشیخ في السلطة. وهي، بذلك، قد جهزت رؤیة أمنیة مح
هذا البلد الناشئ بجهاز اتخاذ قرارات أدى، على مر السنین، إلى تطویر مؤسسات محددة لحمایة 

  آل سعود من كافة القوى المعارضة.
  التحالف مع المؤسسة الدینیة

دًا، بهدف القضاء على الفوضى التي كانت سائدة أنشأ عبد العزیز بن عبد الرحمن نظامًا جدی
في المجتمع القبلي في تخوم الجزیرة العربیة. كما اعتمد نظامًا سیاسیًا فریدًا وورث العرش لذریته . 
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وبتحویلة القبائل العدیدة في الجزیرة إلى قوة متحدة ومتالحمة، ضمن عبد العزیز نشوء الدولة 
ة، فقد جرد منافسیه من سائر نفوذهم. كما انتزع من شیوخ القبائل الحدیثة. كان حاسمًا منذ البدای

المشاكسین حقهم بحكم المناطق النائیة. عین الملك أبناءه ـ وبعض افراد العائلة اآلخرین ـ في 
. ولتحقیق هدفه ١مناصب إداریة محلیة هامة، بدون تعریض آل سعود ألي انتقاد غیر ضروري

الدینیة ودعمها من خالل تعزیز التحالفات مع العلماء البارزین ومع  هذا، لجأ إلى مساعدة المؤسسة
العائالت القبلیة الرئیسیة. وعلى الرغم من هذه الجهود، نمت التنافسات بین خلفائه وتطورت إلى 

  نزاعات أمنیة أدت بدورها إلى أزمات خطیرة ومكلفة.
  الملك عبد العزیز و" االخوان" 
عبد الرحمن على كسب تایید "اإلخوان"، مختلف القبائل العربیة رسخت مقدرة عبد العزیز بن 

، قاد عبد العزیز جیوش" االخوان" لغزو ١٩١٣التي كانت تؤلف السعودیة ووحدتها. منذ العام 
مناطق جبل الشمر والحجاز وعسیر، بواسطة إقناع الشیوخ والزعماء المحلیین بأن المنطقة یستلزم 

ثاروا علیه  قدال أن السیاسة التي اعتمدها قد أثارت سخط" األخوان". فالسیطرة على هذه المناطق. إ
، إذ إنهم أرادوا المحافظة على قاعدتهم المستقلة ١٩٣٠و  ١٩٢٧في الفترة الممتدة بین عامي 

وعلى الهیكلیة االجتماعیة ـ العرقیة التقلیدیة في الجزیرة العربیة. لم یعترض " األخوان" على أهداف 
  نیة، بل على الطرق التي اتبعها إلى حد اتهامهم إیاها بخیانة المذهب التوحیدي.الملك األم

، حین سحب " األخوان" تأییدهم من الملك عبد العزیز، دعا ١٩٢٨في تشرین األول/ أكتوبر 
هذا األخیر إلى عقد مؤتمر یجتمع في كافة شیوخ القبائل في نجد. اعتمد عبد العزیز تكتیكًا تقلیدیًا 

ب من المجتمعین مبایعة فرد آخر من العائلة لیخلفه إذا كانوا یعترضون على طریقة حین طل
حكمه. ونظرًا إلى عدم توفر أي قائد بدیل، نجحت الخطة، إذ تعهد زعماء "األخوان" من جدید 
بتقدیم الدعم والوالء لعبد العزیز. عبر ذلك عن ثقة الجمیع بزعامته. إال أن عبد العزیز لم یكتف 

اإلنجاز الهام، بل عمد إلى شرذمة صفوف خصومه المتبقین عن طریق الهدایا أو المصاهرة بهذا 
إن أمكن، ولما لم تكف هذه اإلجراءات إلنهاء األزمة، أتخذ عبد العزیز قرارًا حاسمًا بخصوص 

  .٢، فقضى أهل نجد الباسلون على بقیة خصومه من "األخوان" ١٩٢٩"معركة سبیلة" في العام 

                                         
  راجع :  ١

H. St. John Philby, Saudi Arabia, London: Ernest Benn Ltd., 1955 , p 297.                      
                           

  راجع:  ٢
John S. Habib, lbn Sa ud s Warrios of lslam: The lkhwan of Naid and Their Rolr in the 
Creation of the Sa udi Kingdom, 1910- 1930, Leiden, the Netherlands: E. J. Brill, 1978, 

pp. 136- 142.                                       
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هذا النصر سلطة الدولة السعودیة الناشئة. فدمرت قوات آل سعود منطقتي أرطویة لقد رسخ 
وغطغاط، وهما مستعمرتان لـ" اإلخوان" كانتا مصدر قلق للمملكة نظرًا إلى الشغب الذي تسببتا به، 

. أخیرًا أنشأ الملك ١كما عمد عبد العزیز إلى دمج شیوخ القبائل والعلماء في آلیة صنع القرارات
شًا باإلضافة إلى إدارة حكومیة مركزیة بهدف ردع قوات " اإلخوان"، واالنصراف إلى حكم البالد جی

  بدون خطر یتهدده.
انتهت هذه المحنة التي استمرت لفترة طویلة ببروز دولة موحدة تخضع لحكم آل سعود الذین 

  اضطروا، مع ذلك، إلى مكافحة عدد من التهدیدات الداخلیة ألمنهم.
  )١٩٦٤ - ١٩٥٨إبان حكم سعود بن عبد العزیز (األزمات 

. تعددت أوجه هذه األزمة ١٩٥٨أخطر أزمة داخلیة شهدتها العائلة الحاكمة كانت في العام 
ونطاقاتها، إال أن أسبابها الجوهریة تعود إلى نظرة النخبة إلى الوضع األمني. شارفت البالد على 

لى الرغم من ارتفاع إیرادات البترول، بسبب البذخ اإلفالس في عهد الملك سعود بن عبد العزیز ع
واإلسراف في المصاریف. كما ضعف نفوذ الملك سعود من جراء ارتفاع مستوى الدین العام وحالة 
التضخم التي شهدتها البالد وتدني مستوى اللایر السعودي حتى بلغ نصف قیمته الرسمیة، فارتأت 

م یعد یستطیع القیام بواجباته " كحاكم". فاتفق كبار آل سعود العائلة الحاكمة في النهایة أن الملك ل
على نقل السلطة التنفیذیة إلى رئیس مجلس الوزراء، ولي العهد فیصل،  ١٩٥٨في آذار/ مارس 

  واحتفظ سعود بلقبه كملك للبالد.
 إلى جانب عدد من المقتضیات الداخلیة الهامة، " أهمل" سعود موضوع السیاسات الرئیسیة تجاه

العراق واألردن وسوریا ومصر والوالیات المتحدة األمیركیة. كما أن األخطاء العدیدة التي ارتكبت 
في حقل السیاسة الخارجیة، قد زادت في تفریق الحاكم عن ولي عهده المحافظ. اتبع سعود بن عبد 

تغیر جذري العزیز سیاسة معتدلة مع واشنطن، وشجع التقارب مع الملكیة الهاشمیة في األردن. وك
الجماهیر  ثومفاجئ في موقفه، انحاز إلى صف الدولة المصریة، حیث كان عبد الناصر یستح

العربیة ویدعو إلى تبني سیاسات مشتركة مضادة لالستعمار وعدم االنحیاز في الصراع بین الشرق 
ء العائلة والغرب. لم ترق سیاسة سعود للعائلة الحاكمة، وتعذر القبول بهذا الموقف، إذ إن أعضا

  المحافظین لم یكونوا مستعدین للتضحیة بأمنهم من أجل مثالیات العرب وأوهامهم.

                                         
  راجع :  ١

David Holden and Richard Johns, The House of Saud: the Rise and Rule and of the 
Most Powerful Dynasty in the Arab World, New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1981, pp. 55- 79.                                 
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، انتقلت السلطة التنفیذیة إلى فیصل من أجل إطالق استراتیجیا دفاعیة ١٩٥٨في آذار/ مارس 
 . یعود معظم أسباب هذا االنتقال للسلطة، إلى الترابط الموجود بین المتطلبات١جدیدة في البالد

الداخلیة السعودیة والسیاسات الخارجیة التي عبرت عنها المملكة إزاء مصر. ال شك في أن األمیر 
فیصًال، على غرار سعود بن عبد العزیز، كان یدرك أن التیار الناصري القومي العربي یهدد 

لذا، فقد المملكة. إال أن ولي العهد كان یؤمن بأن مقاومة هذا التیار وحدها ال تأتي بأیة نتیجة. 
سعى إلى إرضاء عبد الناصر مع تعزیز مقومات المملكة الداخلیة. اعلن فیصل عن تعاطف 
السعودیة مع نوایا القومیة العربیة بدون وضع حد للعالقات السعودیة ـ الغربیة، على الرغم من أن 

عودیة . أما على صعید الشؤون الس٢عبد الناصر دعا تحدیدًا إلى أتخاذ خطوات من هذا القبیل
  الداخلیة، فقد أدت هذه السیاسة إلى انقسام الصفوف.

إن تردد الملك سعود إزاء هذه التحدیات الخطیرة التي وجهها أفراد آخرون من العائلة، إلى 
جانب الدور الذي لعبته مصر لخلع ملك الیمن، قد دفعا السعودیین إلى اتخاذ خطوات عملیة. 

اب عن حیثیات معظمها حتى الیوم، وبعد هذه السنوات فعلى إثر نقاشات حادة، لم یكشف النق
كلها، جرد كبار العائلة والعلماء سعودًا من السلطة وأوكلوا رئاسة مجلس الوزراء على األمیر فیصل 

. فما لبث فیصل، بعد مرور فترة قصیرة، أن شكل حكومة ١٩٦٢تشرین األول/ اكتوبر  ١٧في 
عددًا من الموظفین الذین كانوا یدعون إلى االعتراف جدیدة استثنى فیها ابناء الملك سعود و 

بجمهوریة الیمن العربیة. أصبح خالد بن عبد العزیز نائبًا لرئیس مجلس الوزراء، والحقًا، ولیًا للعهد. 

                                         
  راجع :  ١

Nadav Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security, Boston: Harvard 
Univerity Press, 1985, p 74.                                                                                                 

الیمنیة كانت معضلة أخرى تواجه العائلة المالكـة. إذ فرضـت علـى السـلطة مـرة  ١٩٦٢تبین أن مسألة أزمة العام   ٢
أخرى منح ولي العهد صالحیات اضافیة. فقد الم طالل بـن عبـد العزیـز، متـأثرا بحركـة عبـد الناصـر القومیـة العربیـة 

م فــي إطـار مــن الدیمقراطیــة فـي ظــل الدسـتور. بعــد وقــت آل سـعود فــي الصـحافة البیروتیــة، فطالـب بــأن یعمــل الحكـا
قصــیر مــن نشــر هــذه التقــاریر الالذعــة، فــر االمیــر طــالل إلــى القــاهرة حیــث لحــق بــه ثالثــة أمــراء، هــم بــدر بــن عبــد 
ــة " األمــراء األحــرار" . لمزیــد مــن المعلومــات عــن قضــیة  ــد العزیــز وســعد بــن فهــد، وشــكلوا لجن العزیــز، فــواز بــن عب

  ع:طالل، راج
William Powell, Saudi Arabia and lts Royal Family, Secaucus, New Jersey: Lyle Stuart, 
1982- pp. 242-244;                                                                                                               

  راجع : 
Avi Plasocv, Security in the Persian Gulf: Modernization, Political Development and 
Stability, Totowa, New Jersey: Allanheld, Osmumn & Company, 1982, pp. 95-96.         
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كما أوكل فیصل الحقیبتین الوزارتین الرئیسیتین، الدفاع والداخلیة، باإلضافة إلى قیادة الحرس 
وفیاء: سلطان بن عبد العزیز، وفهد بن عبد العزیز، وعبد اهللا بن العزیز، الوطني، على أشقائه األ

  على التوالي.
شكلت هذه اإلجراءات خطوات جرئیة، غیرت في بنیة العائلة الحاكمة. لقد أعاد فیصل رسم آلیة 
 صنع القرارات برمتها من أجل حمایة المملكة من التحدیات الداخلیة (والخارجیة)، إذ كان مقتنعاً 

بأن سائر مشاكل المملكة إنما مصدرها األزمات اإلقلیمیة المجاورة. ولترسیخ سیاسته الجدیدة هذه، 
  قام فیصل بالخطوات التالیة:

  ـ صرف المستشارین المصریین الذین كانوا یعملون في اإلدارات السعودیة؛
  ـ إنشاء دائرة خاصة تابعة لوزارة الداخلیة لإلشراف على العمال األجانب؛

  ـ إعادة تنظیم األجهزة األمنیة في المملكة؛
  . ١ـ الحصول على موافقة العلماء على إدخال البث التلفزیوني لغایات دعائیة وترویجیة

التف أمراء آل سعود الكبار حول ولي العهد لمواجهة الخطر األیدیولوجي القادم من مصر لكن، 
وقضیة الیمن الشائكة بین الملك سعود  بدًال من أن توحد المشاكل الناتجة عن التدخل المصري

وولي عهده، زادت في تفرقهما. فقد شدد سعود بن عبد العزیز، بصفته ملك البالد، على تمثیل 
المملكة في إجتماعات جامعة الدول العربیة، شكلت هذه الخطوة نقطة تحول في الصراع بین سعود 

النزاع نهائیًا. أذعن األمیر فیصل في وفیصل، فتمت تعبئة وحدات الحرس الملكي والوطني لحسم 
النهایة لقرار العلماء الذي قضى باستمراره في تولي رئاسة الحكومة في حین یتولى الملك سعود 

، زاد التوتر بین ١٩٦٤. في مطلع العام ٢تمثیل المملكة في اجتماعات جامعة الدول العربیة
علنًا على تعزیز سلطته وخلع األمیر  الطرفین الى حد دفع بأبناء الملك سعود إلى حث والدهم

، سمح لقوات ١٩٦٤فیصل من منصبه. تحرك فیصل قبلهم للدفاع عن نفسه. ففي آذار/ مارس 
األمن الداخلي بتوقیف قائد الحرس الملكي الذي كان نصیرًا وفیًا للملك سعود، مما أدى إلى تشتیت 

لك على آخر عناصر الدعم العسكري مجند، فتم القضاء بذ ٨٠٠أعضاء الوحدة الذین بلغ عددهم 
. بلغ الصراع بین سعود وفیصل ذروته حین أقر العلماء ومجلس العائلة الحاكمة انتقال ٣لسعود

                                         
  . راجع:  ١٩٥٩ن في العام حصل ذلك برغم اعتراضات العلماء الشدیدة على إدخال التلفزیو  ١

Mordechai Abir, Saudi Arabia in the Oil Era: Regime and Elites Conflict and 
Collaboration, Boulder, Colorado: Westview Press, 1988, p. 89.                                        

  راجع :  ٢
Safran, op. cit., p. 100                                                                                                           

  راجع:  ٣
Powell, op. cit., p. 249                                                                                                          
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، خلع سعود رسمیًا وبویع ١٩٦٤السلطة رسمیًا من سعود إلى فیصل. في تشرین الثاني/ نوفمبر 
  فیصل ملكًا على البالد.

دها فیصل، كانت هناك خطوات إیجابیة هامة: لقد عزز مقابل السیاسات المتقلبة التي اعتم
سلطة العائلة الحاكمة، وأدخل إلى البالد حسًا بالمسؤولیة الضریبیة، كما قام بحمایة إخوانه من 
الثورات الداخلیة. أید مصر حین أطلق أنور السادات هجومه المفاجئ على إسرائیل في تشرین 

ار نفطي على الوالیات المتحدة وهولندا (بسبب ، وساهم في فرض حص١٩٧٣األول/ أكتوبر 
تزویدهما إسرائیل باإلمدادات العسكریة)، بدون أن یؤثر ذلك في أهدافه الجوهریة. كانت مشاكل 

بالنسبة الى فیصل، وهو المعادي الصریح للشیوعیة، نتیجة جانبیة للصراع بین الشرق األوسط 
  ن هذا الصراع. والغرب. وما من شك في موقف السعودیة مالشرق 

عند اغتیال الملك فیصل  ١٩٧٥تهدد استقرار الملكیة السعودیة بشكل خطیر في آذار/ مارس 
على ید ابن اخیه األمیر فیصل بن مساعد ، البالغ من العمر سبعًا وعشرین سنة، أثناء جلسة 

ا على الخلف، استماع للنظر في قضیة عائلیة. تشاور خمسة أمراء نافذین كانوا في المملكة واتفقو 
وأعلنوا، بعد انضمام عدد من أفراد العائلة الیهم، ان القاتل كان مشوش العقل وانه قد نفذ عملیته 
وحده. كان ال بد من هذا اإلعالن للتأكید على عدم وجود ایة مؤامرة تستدعي عصیانًا مسلحًا. 

ره، عین الملك الجدید األمیر كانت األولویة لالستمراریة، فخلف ولي العهد خالد الملك فیصًال. وبدو 
  فهدًا ولیًا للعهد.

فهد بسبب مشاكله الصحیة كانت العالقة بین االمیر عهد الملك خالد بمعظم سلطته األمنیة إلى 
خالد وفهد شبیهة إلى حد ما بتلك التي كانت تجمع بین سعود وفیصل في الخمسینیات، مع فرق 

فهد، بصفته مسؤوًال عن األمن كوزیر للداخلیة في عهد  الثقة التي یملكها خالد بأخیه. كان األمیر
فیصل، أكثر تساهًال من الملك في مواجهته لألخطار األمنیة. واألهم من ذلك فقد كان األمیر فهد 
أكثر " تفهمًا" إزاء الوالیات المتحدة، إذ كان یدرك أن العالقة الخاصة بین البلدین كانت مفیدة أیضًا 

العهد عن السیاسات المثیرة للجدل، وقد أعرب عن تساهل إزاء المنشقین، بمن  للسعودیة. ابتعد ولي
فیهم الناشطون ضمن القوات المسلحة، كما عفا عن عدد من السجناء. باإلضافة إلى ذلك، أمر 
ولي العهد بإعادة االعتبار للسجناء السیاسیین، في حین كان وزیر الداخلیة، األمیر نایف بن عبد 

تنظیم أجهزة األمن الداخلي ویوسعها للتمكن من مراقبة العمال األجانب والعناصر  العزیز، یعید
  . ١المتطوقة المشبوهة بشكل وثیق

                                         
  راجع:  ١

Abir, op. cit., p. 136                                                                                                              
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على الرغم من هذه الخطوات، تفجرت الخالفات في العائلة مع ازدیاد تعاطف األمراء األصغر 
ي كان بین الفرعین السدیري سنًا مع الجماعات الدینیة المعارضة. على سبیل المثال، بلغ التوتر الذ

، حین شدد األولون على مطلبهم الذي یقضي بتخلي األمیر عبد ١٩٧٥والجلوي ذروته في العام 
اهللا عن قیادة الحرس الوطني. أما آل جلوي المحافظون، فقد شجعوا األمیر عبد اهللا على مقاومة 

قوات المسلحة على ید وزیر هذا المطلب. تواكب حدوث هذه المواجهة مع عملیة تطویر لصفوف ال
  . ١الدفاع األمیر سلطان، ولألجهزة األمنیة على ید وزیر الداخلیة االمیر نایف

  الخطر الذي واجه األمیر عبد اهللا في السبعینیات
اضطرمت التنافسات التي كانت خامدة بین أمراء العائلة الحاكمة في أواخر السبعینیات، وذلك 

، ١٩٧٧لملك خالد الطارئة إلى لندن لتلقي العالج في شباط/ فبرایر ألسباب عدیدة. فمع مغادرة ا
طالب ولي العهد، والي جانبه عدد من المسؤولین النافذین، األمیر عبد اهللا بالتخلي عن قیادة 
الحرس الوطني. كان االعتقاد شائعًا أن فهدًا بن عبد العزیز وعددًا من أشقائه كانوا یطمحون إلى 

كنائب ثان لرئیس مجلس الوزراء وكمرشح ثان للخالفة، بسلطان، فیرسخون بذلك  استبدال عبد اهللا
ة قد باءت بالفشل بسبب اعتراض األمیر محمد لسلطة السدیریین في الحكم. إال ان هذه المحار 

وزعماء نافذین آخرین علیها. فقد اعتبروها خطوة تهدد استقرار البالد وتضر بمصلحتها. كما أن 
ًا إزاء الموقف المؤید للغرب الذي اعتمدته حكومة الریاض، فكان یشدد باستمرار محمدًا كان قلق

على وجوب التوصل الى اتفاق بشأن القضایا الجوهریة، خاصة تلك المتعلقة بهویة المملكة 
العربیة، واالهم من ذلك، بسیاستها الخارجیة. عندما التقى األمیر فهد بالرئیس المصري أنور 

السوري حافظ االسد، بعد مرور بضعة أشهر، نسق ظاهریًا بین الموقف السعودي  السادات والرئیس
والموقفین المصري والسوري. في الواقع، ان میول فهد المناصرة لألمیركیین قد أدت الى زرع 
االنشقاق بین صفوف السعودیین المحافظین، مع التحول البارز للسیاستین المصریة والسوریة عن 

  .  ٢لیهالمسار المتفق ع
نتیجة هذه األحداث، كان الضغط یزداد على السدیریین من قبل القوى األكثر محافظة في 
العائلة الحاكمة. فانهیار النظام اإلیراني الذي تزامن مع هذه األحداث، وتوقیع اتفاقیات السالم بین 

ن الجنوبیة)، إلى مصر وٕاسرائیل، باالضافة إلى اندالع الحرب بین الیمنیین (الیمن الشمالیة والیم

                                         
  راجع :  ١

David Holden, A Family Affair , The New York Times Magazine, Juiy 6, 1975, pp. 8-9, 
26-27.                  

  راجع: ٢
Abir, op., cit., pp. 143-144.                                                                                                   
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جانب الثورات الداخلیة التي تأثرت بالتطورات في طهران، كل هذه العوامل ساهمت في تفجیر جدل 
سیاسي خطیر بین القادة السعودیین أسفر عن هزیمة سیاسیة لألمیر فهد. وقد كان رحیله المفاجئ 

ول نجم األمیر فهد . إن أف ١عن المملكة كعطلة مطولة فرضها على نفسه، أبرز تعبیر عن ذلك
السیاسي المؤقت كان إشارة إلى أن قدرته على االحتفاظ باإلجماع قد ضعفت. لم یكن ولي العهد 
قادرًا على المتابعة في سیاسة أمنیة متماسكة تعزل آل سعود عن االضطرابات والثورات اإلقلیمیة 

بن عبد العزیز، الذي كان التي بدلت معالم المنطقة على مر السبعینیات. آثر األمیر عبد اهللا 
معروفًا بمیله إلى االعتدال في سیاسة المملكة األمنیة مع سوریا والعراق وٕایران، التحرر من 
العالقات الخاصة التي كانت تجمع بین الوالیات المتحدة والسعودیة، قد نجح، على األقل في الفترة 

  ة.، في قیادة سیاسة البالد الخارجی١٩٩٠الممتدة قبیل العام 
  )١٩٩٠ـ  ١٩٥٠الثورات التي قامت في المنطقة الشرقیة (

من االنشقاقات الداخلیة البارزة، نذكر االنقسام بین السنة والشیعة الذي بلغ اشده في المنطقة 
الشرقیة الحساسة المنتجة للبترول. تخطى عدد السعودیین الشیعة الساكنین في المنطقة الشرقیة 

تسعینیات. وبصفتهم أقلیة دینیة، خطع الشیعة لترهیب التعالیم خمسمئة الف نسمة في مطلع ال
التوحیدیة الصارمة. فقد فرضت الغالبیة التوحیدیة في ذلك الوقت قیودًا شدیدة على الشیعة، 
فحظرت كتاباتهم وحرمتهم من ممارسة مهن عدیدة وشغل مناصب بارزة مثل تولي المهام العسكریة 

یعي یضم نسبة مرتفعة من العمال في الصناعة البترولیة، فقد اعتبر الخطیرة. وبما أن المجتمع الش
  وجودهم خطرًا رئیسیًا على البالد.

، ومرة أخرى في العام ١٩٥٣ردًا على الالمباالة التوحیدیة، نظم الشیعة إضرابًا في العام 
لسعودیة) . فانتهز عمال "ارامكو" (شركة البترول العربیة ا١٩٧٩و  ١٩٧٠، ثم في العامین ١٩٥٦

الفرصة لمعالجة ظروفهم االقتصادیة الردیئة، فتقدموا بمطالب سیاسیة محددة لتحسین أوضاعهم 
االجتماعیة. شكلت شركة "ارامكو" في سنواتها األولى مصدر قلق آلل سعود، إذ إنها شكلت 

كافة نموذجًا لالستعمار بالنسبة إلى الحكومات العربیة المتطرفة، ثم أصبحت نقطة االرتكاز ل
المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة في المملكة، إذ إن السعودیة كانت الدولة الوحیدة في الخلیج 
العربي التي شارك فیها العمال المحلیون واألجانب في االحتجاج ضد آل سعود. شكل ذلك مأزقًا 

                                         
  راجع : ١

Safran, op. cit., p. 218.                                                                                                          
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رامج التحدیثیة أمنیًا بالنسبة إلى حكومة الریاض هدد مقدرتها على تصدیر البترول واالستمرار بالب
  . ١كما كانت الحال. وقد كانت المواجهة تخف حینًا لتعود وتتفاقم فیزداد خطرها أحیانًا أخرى

حثت الزیارة الرسمیة التي قام بها الملك سعود بن عبد العزیز إلى المنطقة الشرقیة في العام 
اجًا على سوء ألف عامل، على التظاهر احتج ١٣مجموعة من العمال بلغ عددهم حوالي  ١٩٥٣

المعاملة التي یلقونها. وقد أدت المظاهرة إلى إضراب، فانقطع إنتاج البترول لمدة ثالثة أسابیع. ال 
شك في أن المبادئ القومیة العربیة قد أثرت في هؤالء العمال فعبروا عن عواطفهم المعادیة 

قضیة هؤالء  ، إال أن حكومة الریاض خشیت تعاطف القوات المسلحة مع٢لألجانب وللغرب
العمال. فقد شارك بعض الجنود السعودیین في اإلرضراب وساهموا في االعتداء الذي استهدف 
القنصلیة األمیركیة، كما انضموا إلى صفوف موظفي شركة "أرامكو" لدعم جبهة اإلصالح الوطنیة 

اإلصالحات  . وعلى الرغم من أن اإلضراب دفع شركة "أرامكو" إلى إدخال بعض ٣المعادیة للملكیة
الضریبیة وتحسین ظروف العمل، فقد أعربت العائلة الحاكمة عن أعتراضها على غالبیة المطالب ـ 
ألسباب أمنیة ـ متذرعة بأنه ال یمكن تعریض الصناعة النفطیة للخطر بأي نوع من التنازالت. 

. كما أن ٤ةوعوضًا عن ذلك، لجأ آل سعود إلى قمع هذا التمرد من خالل إرسال الفرق العسكری
الملك سعودًا أصدر مرسومًا ملكیًا دعا فیه جمیع الطالب السعودیین الذین كانوا یتابعون دراستهم 

                                         
  ستین معمقتین عن " أرامكو" والتطورات العدیدة المتعلقة بهذه الشركة الضخمة، راجع:لدرا ١

Lrvine H. Anderson, Aramco, the United States: and Saudi Arabia: A Study of the 
Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933-1950, Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1981;                                                                                                     :و  
Anthony Cave Brown, Oil, God, and, Gold: The Story of Aramco and the Saudi Kings, 
Boston: Houghton Mifflin Company, 1999.                                                                         

                                                                    
  راجع: ٢

Abir, op. cit., p. 73.                                                                                                               
  اجع:ر  ٣

Al- Dustur, London, January 29- February 4, 1979, pp. 8-10, in U.S. Presence Seen 
Troublesome For Country, Joint Publications Research Service Report 73157, Near East 
and North Africa, number 1937, April 5, 1979,p. 25. (hereafter JPRS);                             

  = راجع أیضا: 
فكــري عبــد المطلــب، " حركـــات المعارضــة الســریة فـــي الســعودیة" ، الیقظــة العربیـــة، القــاهرة كــانون األول/ دیســـمبر 

  ؛ وفي : ٣٩ـ ٢٧، ص١٩٨٧
Russian Author Traces Opposition in Saudi Arabia, JPRS-NEA-88-011, February 26, 
1988, p. 15.                                                                                                                            

  راجع :  ٤
Powell, op. cit., p. 340.                                                                                                         
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في الخارج للعودة إلى البالد، فجرد الذین رفضوا العودة من جنسیتهم، باستثناء طالب الهندسة 
  .  ١والحقوق والطب

، عندما قام الملك سعود بن عبد العزیز ١٩٥٦أما التمرد الشیعي الثاني فقد وقع في ایار/ مایو 
بزیارة إلنشاءات شركة" أرامكو"، تزامنت مع وشك انتهاء مدة عقد اإلیجار األمیركي في قاعدة 
الظهران الجویة. تظاهر العمال الشیعة مرة أخرى رافعین الشعارات التي ادانت " االمبریالیة" 

ات طوال الصیف، وبلغت أوجها على إثر زیارة وطالبت بنقابات عمالیة منتخبة. استمرت اإلضراب
، فقد لقي عبد الناصر ترحیبا ١٩٥٦الرئیس المصري عبد الناصر إلى الظهران في أیلول/ سبتمبر 

. كانت الریاض تخشى أن تكون إضرابات ٢عارمًا ودعمًا صاخبًا أثارا القلق في نفوس آل سعود
ضد إشكال "االستعمار" الغربي في الشرق الشیعة في ذلك الوقت امتدادًا لنضال الناصریین 

األوسط، وان یكون آل سعود ضمن المتهمین باالرتباط بهذا االستعمار. ال ندري إن قصدت الدولة 
ذلك، اال انها لم تجدد اتفاق قاعدة الظهران الجویة، مع أن هذه القاعدة كانت ترسخ العالقات 

  السعودیة ـ األمیركیة األمنیة الناشئة.
ملك فیصل بالشیعة في الستینیات، مما خفف، إلى حد ما، التوتر القائم. وعلى الرغم من اهتم ال

انه لم یتم التوصل الى حل المشاكل االساسیة، فقد استغل فیصل قدرته الهائلة على االقناع للقضاء 
ت، على االرتیاب المتأصل بین الطرفین. ومنع االرتفاع الشدید السعار النفط في مطلع السبعینیا

عادت االضطرابات الناتجة عن الشیعة، وعاد القلق من جدید إلى العائلة الحاكمة. جابه آل سعود 
الشیعة باإلكره مرة أخرى. ففي أواخر الستینیات ومطلع السبعینیات على سبیل المثال، قام الحرس 

ه المرة: حقوق . لم تختلف مطالبهم كثیرًا هذ٣الوطني بتوقیف آالف الشیعة بعد تظاهرهم ضد النظام
  إنسانیة واقتصادیة. 

د الملك خالد وولي العهد األمیر فهد في العام ملتعزیز حمایة مصالح آل سعود األمنیة، ع
إلى استرضاء الشیعة من خالل تخصیص مبالغ كبیرة لبناء بنى تحتیة لشبكة االتصاالت  ١٩٧٥

                                         
  : راجع  ١

Al- Muttalib, op. cit., p. 16.                                                                                                  
  راجع: ٢

Safran, op. cit., p. 18.                                                                                                           
                                                                                  ;Holden, op. cit., pp. 271-282راجع :  ٣

                     
  راجع أیضًا:  

Steven Emerson, The American House of Saud; The Secret Petrodollar Connection, 
New York: Franklin Watts, 1985, pp. 223-228 and 233-235.                                             
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حسنت نظام التعلیم في المنطقة، والصناعة في المنطقة الشرقیة. ال شك في ان هذه االجراءات قد 
وكخطوة الفتة للنظر، تم تعیین عدد من الشیعة في مناصب حكومیة عامة. إال ان غالبیة الشیعة 
ظلوا یعانون ضائقة مادیة. وفي أواخر السبعینیات، جاءت التطورات اإلیرانیة لتحیي الثورة الشیعیة 

شب ، وقامت المواجهات في عدد من ، انتشرت أعمال الغ١٩٧٩و ١٩٧٨من جدید. في العامین 
  . ١المدن والقرى في المنطقة الشرقیة
، ولمناسبة ذكرى مقتل اإلمام الحسین (حفید النبي محمد)، ١٩٧٩في تشرین الثاني/ نوفمبر 

تظاهر الشیعة في القطیف حاملین الشعارات المعادیة للغرب وصورًا للزعیم اإلیراني آیة اهللا 
متظاهرًا وجرح مئات آخرون.  ١٧حرس الوطني بإطالق الرصاص، فقتل الخمیني. صدتهم قوات ال

هرع األمیر أحمد بن عبد العزیز إلى المنطقة الشرقیة، ووعد أهلها بتكثیف االستثمارات لتطویر 
البنیة التحتیة االقتصادیة ونظام التعلیم والخدمات االخرى. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت 

ق تقدیم اإلعانات، استمر التوتر ، مما أثبت آلل سعود أنه ال یمكنهم لتهدئة الشیعة عن طری
التمییز بین فئات مواطنیهم بدون دفع الثمن، كان ذلك درسًا لهم، اذ تدفقت المساعدات الى رجال 
االعمال الشیعة والمراكز المهنیة، باالضافة الى المؤسسات التعلیمیة التي انشئت لتلبیة حاجات 

  .  ٢المنطقة
ي الثمانینیات، ازدادت حساسیة السعودیة إزاء قضیة الشیعة، بعدما عكست العائلة الحاكمة ف

سیاستها الداخلیة. ال شك في أن الخطر الذي شكلته إیران على الدولة السعودیة إلى جانب اندالع 
عود الحرب اإلیرانیة ـ العراقیة، قد ساهما في إبراز مدى الخطر الفعلي. لم یكن باستطاعة آل س

عزل أنفسهم عن هجمات الشیعة بمجرد إرسال أموال إضافیة الى المنطقة الشرقیة. كان ال بد من 
إصالحات سیاسیة. وسرعان ما تم االتفاق على اهمیة هذه االصالحات ومنافعها. في أیلول/ 

طقة ، بعد بدایة الحرب اإلیرانیة ـ العراقیة، دعمت الریاض قواتها المسلحة في المن١٩٨٠سبتمبر 
                                         

، ثـار محمــد أحمـد سـویلي ، قائـد موقـع حــرض وتبعـه سـبعة وثالثـون ضـابطا، ثــم ١٩٧٩فـي كـانون الثـاني / ینـایر  ١
  الجانب المهاجمین. راجع:فروا إلى العراق اذ رفض تنفیذا اوامر تقضي باطالق النار على العمال ا

Der Spiegel, August 20, 1979, pp. 108-121, in Saudi Strengh, Problems Discussd, 
JPRS- Near East/ North Africa Report, number 2020, September 20, 1979, p. 46; Crisis 
in Ruling Family, U.S. Relations Noted,                                                                               

  راجع ایضا : 
  السفیر ، بیروت، في : 

February 10, 1979, pp. 1, 12, in JPRS-Near East and North Africa, number 1956, May 
7, 1979, pp. 50-51.                                                                                                                

                                                                                        .Abir, op. cit., pp. 156-157راجع:  ٢
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الشرقیة، وشددت االجراءات األمنیة حول منشآت البترول، كما اعتمدت تدابیر احترازیة أمنیة 
جدیدة من أجل حمایة المنشآت الرئیسیة. وقد تضاعفت عملیة مراقبة السكان الشیعة بشكل قوي. 

نه لم وعلى الرغم من أن إیران كانت تستفز الخالف بین حكومة الریاض والسعودیین الشیعة، إال أ
تسجل أیة حوادث شغب باستثناء بعض اعمال العنف الضئیلة. فسرعان ما كان یتم القضاء على 

  . ١النشاطات االرهابیة القلیلة
، بفضل ١٩٩٠على الرغم من هذه التطورات، فقد ظلت المنطقة الشرقیة هادئة نسبیًا منذ العام 

عیة. لقد قضت المصلحة األمنیة السعودیة االتصاالت المتزایدة بین الغالبیة السنیة واالقلیة الشی
بنجاح هذه االتصاالت. وفي أعقاب الحرب من أجل الكویت، عمدت العائلة الحاكمة إلى الحد من 
التأثیرین اإلیراني والعراقي في مواطنیها الشیعة، وقد تكلل هذا الجهد باجتماع الملك فهد بزعماء 

العالقات بین الطرفین. أطلق الملك فهد سراح للصلح وتحسین  ١٩٩٣شیعیین منفیین في العام 
سجینًا، كما سمح وزیر الداخلیة نایف بن عبد العزیز لمشاكسین شیعین بالعودة إلى دیارهم  ٤٠

سالمین. في المقابل، أوقف الشیعیون الناشطون في الخارج إصدار جرائدهم الیومیة المعادیة آلل 
  .٢حكومة من قواعدهم األجنبیةسعود، كما وافقوا على التوقف عن مهاجمة ال

  وحركة "االخوان الجدد" ١٩٧٩االستیالء على المسجد الحرام في مكة عام 
تزعزعت أسس العائلة الحاكمة من جراء عملیة االستیالء على مسجد الحرام في مكة التي نفذها 

هم لمدة ثالثة مئات المناصرین لحركة "االخوان الجدد" الذین اقتحموا مسجد الحرام وجعلوه رهینة ل

                                         
. بعــد ١٩٨٨ل فـي العـام علـى سـبیل المثـال، اطلـق اربعـة سـعودیین شـیعة قنابـل علـى مصـنع بتروكیمیـائي فـي جبیـ ١

إعدامهم، جاء في خطاب مفصل لوزیر الداخلیة السعودي أنه تم تدریب هؤالء الثوار في ایران. تم كشف النقاب عـن 
  خطة ایرانیة لقتل سعودیین في الخارج. راجع:

Riyadh and Teheran try to mend fences despite conficting undercurrents and an 
assassination in Ankara, Country Report for Saudi Arabia 4 - 1988, London: The 
Economist Intelligence Unit, 1988, pp. 6 - 7 (hereafter CR - SA);                                      

  راجع ایضًا: 
Douglas F. Graham, Saudi Arbia Unveiled, Dubuque, Iowa: Kendall /Hunt, 1991, p. 36. 

                            
  راجع :  ٢

Al- Quds Al- Arabi, London, November 1, 1993, p. 1, in Government in Secret Talks 
With Shiites, FBIS - NES - 93 - 212, November 4, 1993, pp. 25-26.                                  

  راجع ایضًا:
Youssef M. Ibrahim, Saudi Officials Reporting Accord With Shiite Foes, THE New 
York Times, October 29, 1993, p. 6.                                                                                    
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. كان على رأسهم جهیمان آل عطیبي، وكانوا یطالبون باعتراف ١٩٧٩أسابیع في أواخر العام 
المتعبدین بمحمد بن عبد اهللا آل قحطاني بصفته "المهدي المنتظر"، وقاموا بتوزیع بیان أدان آل 

كافة سمات التأثیر سعود، واتهمهم بالفساد ومصادقة "أهل الغرب الكفار". كما دعوا إلى استئصال 
. صمد هؤالء داخل المسجد لمدة ثالثة أسابیع، إلى أن  ١الغربي من المملكة، وقد شملت التلفزیون

افحة كنجحت الفرق السعودیة في أخراجهم، بمساعدة متطوعین أردنیین ومستشارین فرنسیین لم
كانت الرسالة الموجهة  االرهاب. نجاسته وثالثون عنصرًا من االعتداء وقد أعدموا جمیعهم علنًا.
  إلى الشعب واضحة: ال یسمح آل سعود بأي تمرد أو عصیان على النظام.

إال ان هذه الحادثة قد كشفت بشكل واضح، أن حكومة الریاض لم تكن مدركة قوة المعارضة 
في البالد. فالمشاركون في عملیة المسجد الحرام إنما تدفقوا من شریحة واسعة من المجتمع، وكانوا 

  ینتمون إلى جماعات مختلفة، منها: 
  ؛ ٢ـ فرقة المشترعین

  ة؛بـ قبائل شمر، وحرب والعطی
  ـ عناصر من الحرس الوطني؛ 

  . ٣ـ أنصار "االخوان المسلمین" في الحجاز
نستشف من تركیبة هذه المجموعة المتشعبة، ان األمر تعدى كونه مجرد عمل قام به عناصر 

رجح العدید في تلك الفترة ان المتمردین خططوا لهذه العملیة باحكام ینتمون إلى جماعة متزمنة. لقد 
في احدى المدن السعودیة، على الرغم من أجهزة االستخبارات السعودیة الفعالة. ومع ذلك، فإن 

شقین. واألهم من ذلك، أن مصدر أسلحتهم نقوات األمن الداخلي لم تردع سوى عدد قلیل من الم
سعودي. إن احتمال تورط عناصر من الحرس الوطني وموظفین من كان المخزون العسكري ال

القوات المسلحة العادیة، دفع آل سعود إلى القیام بحملة تطهیر لصفوف القوات الجویة وكتیبتي 
. لقدى أدى الحادث إلى تفجیر التنافسات في الصفوف العسكریة، نظرًا إلى ٤المدرعات والمشاة

                                         
  راجع: ١

Joseph A. Kechichian, The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The 
Case of Saudi Arabia , Intrnational Journal of Middle East Studies 18: 1, February 1986, 
pp. 53-71.                                                                                                                            

  المشترعین عن المذهب التوحیدي في أواخر العشرینیات . انفصلت فرقة ٢
 
  راجع: ٣

Plascov, op. cit., p. 20.                                                                                                           
  راجع :  ٤
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ني المسجد بدون مساعدة خارجیة. كما أن سؤاًال أخطر طرح فشلها في السیطرة على مجمع مبا
نفسه: هل یمكن الوثوق بقدرة الحرس الوطني على القیام بمهامه وحمایة آل سعود نظرًا إلى 

  ؟ ١٩٧٩١الطریقة التي تعامل بها مع حادثة 
جتناب أجبرت حادثة مكة الملك خالدًا على مواجهة القضایا المتجذرة والمتأصلة في السعودیة ال

الثورات في المستقبل. عبر األمیر تركي بن عبد العزیز عن موقف الملك خالد بقوله إن "حادثة 
مكة قد كشفت لنا أننا معرضون في أي وقت من األوقات. لذا، فقد تطرأ حوادث أخرى من هذا 

للسیطرة . أوًال ، خاض العاهل السعودي حملة ال مثیل لها الستیعاب المعارضة وتكییفها و ٢النوع"
. فعلى سبیل المثال، قدم آل سعود منحًا سخیة ٣على االضرار السیاسیة التي نتجت عن التمرد

. ثانیًا، أتفق الملك خالد مع ٤لشراء االراضي، باالضافة الى قروض فوریة الشخاص مختارین
ینیة حادثة العلماء على التعاون بشكل أكبر في القضایا التي تهدد أمن البالد. اعتبرت السلطات الد

ته. لهذه االسباب، أدانوا اقتحام المسجد في یمكة كتهدید واضح للحلف التوحیدي، وكتحد لمصداق
مكة، وشجبوا أعمال المتمردین. وقد دعم آل سعود مطالبة العلماء بفرض سیطرة حازمة على 

 ١٧٤٤ا عام الحیاة الیومیة السعودیة من أجل التركیز من جدید على أهمیة الحلف الذي عقد بینهم
٥ .  

                                                                                                                        
، الیقظــة العربیـــة، القــاهرة، كــانون األول/ دیســـمبر فكــري عبــد المطلــب، " حركـــات المعارضــة الســریة فـــي الســعودیة"

 .١٧، ص ١٩٨٧
، عنـدما ١٩٧٩وصلت المشاكل بین األمیر عبد اهللا واألمیر سلطان إلى حد المواجهة العسـكریة فـي نیسـان/ ابریـل  ١

حصلت اشتباكات بـین وحـدات مـن الحـرس الـوطني وقـوات مـن الجـیش. أسـفر تبـادل إطـالق النـار هـذا، وهـو األكثـر 
عنفًا بین قوات الجیش العادیة والحرس الوطني منذ قیام الدولة، إلى مقتـل سـتة عشـر شخصـا وجـرح حـوالي الثالثـین. 
دفع هذا الحادث باألمیر عبد اهللا إلى تعزیز دور الحرس الوطني وتكثیف وحداته على مداخل المدینة، بینما تـم إبقـاء 

 ٢٧قائمـة داخـل العائلـة الحاكمـة"، النـداء األسـبوعي، بیـروت،  قوات الجیش داخل الریاض. راجـع "الخالفـات مـا تـزال
 .١، ص ١٩٧٩أیار/ مایو، 
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  التطرف السني 
انتشر التطرف السني في المملكة السعودیة بشكل كبیر، حتى قبیل حادثة مكة في العام 

، وكان قد بدأ بروزه في مطلع الستینیات بعد فشله في مصر. یعرف هذا التوجه بالتیار ١٩٧٩
م اإلسالمیة األساسیة السلفي، وقد أتهم أنصار هذا التیار آل سعود بالمساهمة في انقراض القی

والموافقة على الفساد الذي رافق الحداثة. كم اعتبر السلفیون أن آل سعود قد خانوا واجبهم المقدس 
. وقد عارضوا أیضًا قرار منح الشیعة حقوقًا إضافیة مبررین ذلك ١إذ إنهم أجازوا التغریب والتساهل

ة الریاض بتحسین العالقات مع الشیعة في بانهم یتبعون تعالیم السنة الصارمة. وعندما بدأت حكوم
أواخر الثمانینیات ومطلع التسعینیات، خشي المتطرفون السنة ان یؤدي االتفاق بین العائلة الحاكمة 

  . ٢واألقلیة الشیعیة إلى استفراد التیار السلفي ومعاقبته
الحاكمة مرة في أعقاب الحرب من اجل تحریر الكویت، قام المتطرفون السنة في وجه العائلة 

اخرى، اذ ان السلفیین المحصنین في منطقة القصیم طالبوا بإصالحات في السیاسة الداخلیة 
، اعلن السلفیون عن ١٩٩٣. في أیار/ مایو ٣وانتقدوا اعتماد حكومة الریاض على القوات الغربیة

ى القضاء تهدف إل -" لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة"  -تأسیس جماعة تعنى بحقوق اإلنسان 
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.  جاء  ١على الظلم، ومساندة المقموعین، والدفاع عن الحقوق التي تقضي بها الشریعة في المملكة
الرد الرسمي على هذه اللجنة سریعًا. فلم یكن أي من العائلة الحاكمة أو العلماء على استعداد 

واعتبروها منظمة  لمجابهة تهدید جماعة متطرفة من جدید في المملكة. أدان العلماء هذه اللجنة
غیر شرعیة. وقد جاء هذا الموقف الحازم منسجمًا مع تحذیرات الملك فهد ـ التي كشفت عن 
معارضته لهذه الحركات ـ على الرغم من دعواته المتكررة إلى التخلي بمزید من التسامح واحترام 

ة بعد ان صادرت . وبوشر، بالتالي، باتخاذ إجراءات صارمة بحق السلفیین، خاص ٢حقوق اإلنسان
  .٣ ١٩٩٣السلطات السالح والذخائر من مخیم التدریب في منطقة عسیر في تشرین أول/ أكتوبر 

  االستقرار واالنقسامات في صفوف القوات المسلحة
لم تكن أسباب االستیاء الذي واجهته العائلة الحاكمة، والذي قسم آل سعود، سیاسیة ودینیة 

مسلحة أیضًا انشقاقات ارتبطت باسباب داخلیة وخارجیة. فحسب. فقد شهدت صفوف القوات ال
وعلى الرغم من ان الجنود كانوا یسعون الى مزید من االعانات مع تطور القوات المسلحة، إال ان 
بعض الضباط قد تعرضوا لتأثیر األیدیولوجیا القومیة العربیة التي تضاربت مع طابع المملكة 

مسؤولون العسكریون الشباب والقومیون ـ من بینهم اعضاء من التوحیدي. ومع مرور الزمن، شكل ال
عائلة آل سعود الحاكمة ـ أخطر كیان معارض في المملكة، وقد حاولوا التمثل باالنقالبات 
العسكریة في البلدان المجاورة. وقفت عائلة آل سعود، على مر السنوات بوجه عدد من محاوالت 

جم كل واحدة منها، ما أدى إلى نجاح حكومة الریاض باخضاع االنقالب، إذ استطاع كبار العائلة ل
  الثورات العسكریة وترسیخ حكم آل سعود. 

  الثورات في الخمسینیات 
كانت سائر االجهزة العسكریة السعودیة في اول عهدها في الستینیات، فلم تكن تتمتع بالهیبة 

مؤسسات كانت جیدة، وهي قد ضروریة، وكان الحرس الوطني یضاهیها قوة. إال أن انطالقة ال
زودت البالد ببنیة عسكریة، بغض النظر عن مدى فعالیتها. اما الحدث أثارالتحدیات العسكریة 

دعوة بعثة مصریة عسكریة لتحل محل  ١٩٥٤الداخلیة فكان قرار الملك سعود في العام 

                                         
  راجع:  ١

Introduction to CDLR, COLR Yearbook 94-95, London: The Committee for the 
Defense of Legitimate Rights, November 1994, pp. xiii-xv.                                               

                               ;Seeds on Stony Ground, The Economist, June 12, 1993, p. 53راجع:  ٢

 Caryle Murphy, Saudi Arabia Bans Rights Group, Theراجـع ایضـًا:                             
Washington Post, May 14, 1993, p. 35.                                                                               

 .١٦، ص١٩٩٣تشرین األول/ أكتوبر،  ٢٩"العثور على مخیم تدریب للمعارضة السلفیة" ، العهد، بیروت،  ٣



 ١٣٠

 بعد مضي بضعة أشهر ، فنظم "الضباط السعودیون األحرار" انقالبًا فاشالً  ١المستشارین األمیركیین
، أوقف عدد كبیر من ١٩٥٥لحركة معادیة لألمیركیین برزت في الصفوف العسكریة. وفي ربیع 

الضباط فتمت محاكمتهم ونفذت بحقهم عقوبة اإلعدام. وقد أتضح من هذه المحاكمات أن القادة 
  كانوا یخططون لخلع الملك واستبدال الملكیة بحكومة جمهوریة.

، طالبت قبیلة الرث في شمال شرق منطقة ١٩٥٥محاولة هي الوحیدة. ففي العام لم تكن هذه ال
جیزان ـ في مركزها في جبل قاها ـ بالمزید من الحقوق الدینیة قابلت حكومة الریاض هذه المطالب 
بارسال طائرات من القوات الجویة إال أنها فشلت في اخضاع هذا التمرد الذي كان یحظى بدعم 

. فتبین أن التنافسات ضمن العائلة الحاكمة كانت تؤثر ٢ًا من الصفوف العسكریةضابط ١٢حوالي 
  في التطورات التي تحصل في القوات المسلحة.

تجدر اإلشارة إلى أن الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن، حین سعى إلى إنشاء القوات المسلحة ـ 
قلیمیین ـ ، كان یسعى أیضًا إلى ظاهریًا بهدف التصدي للخطر المتزاید الناتج عن االعداء اإل

. إال أن محاولة االنقالب التي جرت في العام ٣حمایة سلطته الشخصیة من األمراء المنافسین
، نبهت آل سعود لوجود مشاكل خطیرة في األجهزة العسكریة. فقد ارتاب الملك سعود ١٩٥٤

بوجه عملیات التطهیر بالقوات المسلحة العادیة، وان كان بعض العناصر القومیین قد صمد 
، تم ١٩٥٩و  ١٩٥٧المتكررة، فاستمرت العملیات المعادیة للملكیة. في الفترة الممتدة بین عامي 

توقیف اآلالف ـ وقد أعدم البعض ـ بتهمة التخریب والتمرد، وقد ارتبطت توقیفات عدیدة بالصراع 
  بین االمراء على السیطرة على القوات المسلحة. 

  )١٩٦٢ویة السعودیة (تمرد القوات الج
ازداد عدد الضباط السعودیین الذین اقتنعوا باالنضمام الى حركة" الضباط االحرار" بین عامي 

على سبیل  ١٩٥٨، وذلك اثر تأسیس الجمهوریة العربیة المتحدة. ففي العام ١٩٦٢و  ١٩٥٨
سكریة المصریة في المثال، تظاهر عدد من الجنود والضباط احتجاجًا على إنهاء خدمات البعثة الع
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. وكما كان متوقعًا، استمر التعاطف مع عبد الناصر بین الصفوف ١المملكة العربیة السعودیة
، حین نمت القوات العسكریة السعودیة عن ١٩٦٢العسكریة حتى قیام الثورة في الیمن في العام 

، ١٩٦٢أكتوبر  ول/والء لعبد الناصر یفوق والءها آلل سعود. بین الثاني والثامن من تشرین األ
. ونتیجة ٢انضمت أربع مجموعات من القوات الجویة إلى مصر، محملة بالسالح للقوات المتمردة

لذلك، عاقبت العائلة الحاكمة سائر القوات الجویة، وطلبت حكومة الریاض من واشنطن حراسة 
على نطاق  . وتكررت حوادث من هذا القبیل بعد مرور شهر واحد، لكن٣المجال الجوي السعودي

، اكتشف حرس القصر مؤامرة كانت تحاك ضد ١٩٦٢أخطر وأعمق. في تشرین الثاني/ نوفمبر 
الملكیة السعودیة، اذ كان عدد من الطیارین في القوات الجویة السعودیة ـ وكلهم أمراء من العائلة 

من توقیفهم.  الحاكمة ـ یخططون النقالب في الریاض. اال ان المتآمرین فروا الى مصر قبل التمكن
ولمرة جدیدة، انزل الملك سعود العقوبة باألسطول الجوي كله، وأمر بنزع مخزون مدفعیات الدبابات 

. شعر األمراء المتقدمون في العائلة بالحرج إزاء حجم هذه التطورات ٤التابعة للحرس الملكي
لذلك دور في الخالف وجوهرها، فاندفعوا لمواجهة االنشقاقات التي كانت تبرز في صفوفهم، وكان 

  بین الملك سعود وولي العهد، األمیر فیصل.
  )١٩٧٧ -١٩٦٩مؤامرات وانقالبات (

لم تكن السعودیة محصنة تجاه الثورات التي كانت تقوم في البلدان العربیة االخرى، كما یتضح 
تمكن  لنا من االحداث التي حلت بالبالد في تلك الفترة. فمع انتشار االضطرابات في المنطقة،

الضباط العسكریون من قلب االنظمة المحافظة في لیبیا والسودان والصومال. في حزیران/ یولیو 
، اجتمع كل من المناصرین العسكریین للجبهة الشعبیة الدیمقراطیة والجبهة الوطنیة لتحریر ١٩٦٩

كان من بین  السعودیة واتحاد القوات الدیمقراطیة في المملكة، وقاموا بالتخطیط النقالب جدید.
ضابطًا من القوات الجویة ومدیر األكادیمیة العسكریة الجویة في  ٦٠المخططین هذه المرة 

الظهران. كانت الخطة تقضي بالهجوم على الملك واألمراء النافذین من خالل قصف القصر 
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لضباط الملكي قصفًا جویًا، ثم اعالن قیام جمهوریة الجزیرة العربیة. وقد كان الى جانب هؤالء ا
عدد من القادة السابقین لمواقع عسكریة. على اثر هذه المؤامرة، تم توقیف مئات الضباط، كما 
شلت ایضًا حركة الطیران العسكري السابیع عدیدة. وحتى عند استعادة حركة الطیران، بقیت 

  .  ١الطائرات بدون ذخیرة لفترة من الزمن
من محاوالت االنقالب هذه. ولمواجهة حاالت الشك في ان السلطات السعودیة قد تلقنت درسًا 

مشابهة، بدأت حكومة الریاض ببرنامج مكثف إلعادة صقل جهاز االستخبارات. أولى هذا البرنامج 
، كما بوشر بالتدقیق في خلفیات األجانب الراغبین في الدخول  ٢اهتمامًا خاصًا بالحرس الوطني

بعمال آسیویین من غیر العرب كلما كانت الفرصة الى المملكة السعودیة واستبدال العمال العرب 
  . ٣مؤاتیة. وقد آید العلماء البارزون هذه القرارات

قد أطلقت سلسلة من  ١٩٦٩لیس مستغربا ان تكون محاولة االنقالب التي تمت في العام 
النقاشات بین أعضاء العائلة الحاكمة حول موضوع مستقبل القوات المسلحة. فقد أعلن فریق 

مة عدد من األمراء المحافظین عن معارضتهم للبرامج الحدیثة، وشدد األمیر عبد اهللا على بزعا
وجوب االعتماد على الحرس الوطني، ال القوات المسلحة، لتأدیة مهمات معینة. وقد استنتج فریق 
آخر، كان على رأسه الملك فیصل واألمیر سلطان واألمیر فهد، ان محاولة االنقالب لیست مبررًا 
للعدول عن مشروع تحدیث القوات المسلحة وتوسیعها. وقد ازدادوا تمسكًا برأیهم هذا بعد اعالن 

ن مما قد یخلق فراغًا عسكریًا في ١٩٧١لندن قرارها االنسحاب من الخلیج الفارسي في العام 
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تــم اعــدام مئــة وخمســة وثالثــین جنــدیًا (بــین ضــباط ومتطــوعین فــي الجــیش والقــوات فــي المقابــل یفیــد ج.ب.كیلــي انــه 

الجویـة) وحكــم علــى ثالثمئــة وخمســة بالســجن المؤبــد. كمـا ان هنــاك حــوالي ســبعمئة واثنــین وخمســین ضــابطًا وجنــدیًا 
  ومدنیًا ممن حكم علیهم بالسجن لمدة تتراوح بین عشر وخمس عشرة سنة. راجع:

J. B. Kelley, Arabia, the Gulf and the West, New York: Basic Books, 1980, p. 271:        
                              

أخیرًا ، یؤكد ویلیام باول أنه تم كشف الخطة بأكملها عندما تغلغلت قوات أمن سـعودیة خاصـة إلـى نسـیج المنظمـات 
راجـع أیضـًا:    ;Powell, op. cit., pp. 349-350راجـع:  فقامت بعدة توقیفات داخـل المملكـة وصـوًال إلـى إنكلتـرا.

Abir, op. cit., p. 116.                                                                                                      
            

اذ القـرارات السیاسـیة والـدور الخـاص"، السـفیر، تیسیر خالد، " الوضـع فـي السـعودیة وآفـاق التطـور: الوكـاالت، اتخـ ٢
  .١٥، ص ١٩٨١شباط / فبرایر،  ١بیروت، 

                                                                                               .Abir, op. cit., p. 119  راجع : ٣
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قد استفزت القوات العربیة، فادى المأزق  ١٩٧٣. كما ان حرب تشرین األول/ أكتوبر ١المنطقة
لذي وجدت نفسها فیه الى اطالق جهود التحدیث من جدید في المنطقة، فبدأت القوات السعودیة ا

  منذ ذلك الحین بمسیرتها التطویریة.
، شاع الخبر بان المسؤولین السعودیین قد اكتشفوا محاولة انقالبیة أخرى، ١٩٧٧في صیف 

دثة، اعتمدت السلطات على خطط لها موظفون في القوات الجویة في منطقة تبوك. في هذه الحا
. تم توقیف كافة الطیارین باستثناء ٢االستخبارات العسكریة المصریة واالردنیة لقمع التمرد المزعوم

ثالثة استطاعوا الهرب الى العراق، وقد حددت مدة الطیران لفترة من الزمن بثالثین دقیقة فقط 
الحاكمة اجور العاملین في الخدمة  وبدون أیة ذخیرة. وال جتناب ثورات أخرى، ضاعفت العائلة

  . ٣المدنیة والجنود والضباط، كمحاولة إلعادة احالل النظام في صفوف المنشقین
  القوات المسلحة في الحرب من اجل الكویت

استمر التوتر الداخلي سائدًا طوال السبعینیات والثمانینیات، اال ان االجتیاح العراقي للكویت في 
العائلة الحاكمة الى القوات المسلحة بشكل دائم. فعند مواجهة هذا الخطر بدل نظرة  ١٩٩٠العام 

الوشیك، جهز الضباط السعودیون جنودهم وأعدوهم لتوقع األسوأ، وقد نجحوا في كسب التأیید 
تطوع آالف السعودیین في  -إخراج العراق من الكویت والبقاء في السلطة  -لسیاستهم الجازمة 

. وألول مرة منذ ١٩٩١اخلي قبل تفجر العدوان في كانون الثاني/ ینایر الجیش وقوى األمن الد
  . ٤، رحبت السعودیة بالمتطوعین الشیعة في صفوف جیشها١٩٧٩الثورة اإلیرانیة في العام 

ومن التغییرات الجذریة األخرى، سماح حكومة الریاض بإشراف اجنبي على فرقها في العام 
نح القادة األمیركیین حق السیطرة الكاملة على القوات السعودیة ، واتخاذ خطوة أكثر جرأة بم١٩٩٠

، استعرض الملك فهد اكثر من خسمة آالف ١٩٩٩خالل قیام أي اعتداء. في كانون الثاني/ ینایر 
فرقة من قوات االئتالف الدولیة التي تجمعت قرب الحدود مع الكویت. وقد انضم الى الملك وزیر 

جنرال األمیركي نورمان شوارتزكوف، قائد قوات االئتالف الدولیة الدفاع األمیر سلطان، وال
                                         

                                                                                       .Abir, op., cit., pp. 119-120راجع:  ١

                             
                                                                                               .Keley, op. cit., p. 271راجع:  ٢

                         
                                                                                                 .Abir, op. cit., p. 144راجع:  ٣

                         
  راجع:  ٤

Saudis Welcome U.S. Troops to Stop Saddam, Reuters Library Report, August 29, 
1990.                                                                                                                                     
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. وعلى الرغم من تأكید العكس، لعبت القوات المسلحة السعودیة دورًا ناشطًا في ١المناهضة للعراق
% من العدد االجمالي للغارات ٦الحرب، فقد نفذت وحدات القوات الجویة الملكیة السعودیة حوالي 

. وعلى الرغم من فعالیتها المحدودة، كانت مشاركة القوات الجویة ٢الئتالفالتي اجرتها قوات ا
الملكیة السعودیة منتظمة وجیدة. نفذ الطیار عاید شمراني أولى العملیات الناجحة التي قامت بها 

، حین أسقط طائرتین عراقیتین كانتا تحلقان فوق ١٩٩١القوات السعودیة في كانون الثاني/ ینایر 
قلیمیة السعودیة. وعلى الرغم من أن السعودیین قد استفادوا من النصر المشترك ضد المیاه اال

كانت بمثابة تحذیر للعائلة الحاكمة وتنبیه لها إلى حجم النقص والعجز  ١٩٩١العراق، فإن حرب 
 ١٥اللذین تعانیهما القوات المسلحة. فقد جاء في الخطاب الذي وجهه الملك فهد الى االمة في 

  : ١٩٩١ابریل  نیسان/
بالنسبة الى قضیة اعادة بناء القوات المسلحة، ونظرا الى االستنتاجات التي یجب تعلمها في 
حرب الخلیج وخبرة قواتنا، التي قاتلت بشكل جید، ونظرًا الى الواقع الذي نعیشه الیوم، اتخذنا في 

توسیعها، وذلك من خالل تزویدها المملكة العربیة السعودیة قرارًا بالمباشرة بتعزیز قواتنا المسلحة و 
  .٣بأحدث االسلحة البریة والبحریة والجویة، باالضافة الى تجهیزات عسكریة وتقنیة متطورة

لقد شكلت هذه التعلیقات نقطة انطالق رئیسیة بالنسبة الى السعودیة، فقد تبین ان المملكة 
قوات الخارجیة. فسعى أدركت وجوب تحملها مسؤولیتها االمنیة بدال من االعتماد على ال

المخططون العسكریون السعودیون الى مضاعفة عدد المجندین، وتأمین االسلحة والمعدات الالزمة، 
واطالق برامج تدریبیة صارمة لتهیئتهم لمواجهة أي احتمال قد یطرأ. وعلى الرغم من هذه الواقعیة 

  التجنید اإللزامي. الجدیدة، فقد أعلن وزیر الدفاع، األمیر سلطان، عن رفضه لمبدأ 
، خالل زیارة قام بها األمیر سلطان إلى قاعدة الملك فیصل الجویة، ١٩٩١في جزیران/ یونیو 

كشف وزیر الدفاع عن عدم إمكانیة المملكة الستیعاب عدد كبیر من المجندین نظرًا إلى قدرة 
ن ان یشكل الجیش االستیعاب المحدودة في مراكزها التدریبیة. وقد عبرت تعلیقاته عن تخوفه م

                                         
  راجع:  ١

Saudi King Fahd Shares Bush Peace Instict , Reuters Library Report, January 6, 1991    
                            

  لتحلیل معمق راجع: ٢
Fred Frostic, Air Campaign Against the Iraqi Army in the Kuwaiti Theater of 
Operations, MR-357-AF, Santa Monica, California: RAND, 1994.                                    

  راجع:  ٣
King Fahd Bin Abdul Aziz Al Saud on the Occasion of Eid Al-Fitr, April 15, 1991 in 
King Fahd Speaks on War Outcome, Government, FBIS-NEA-91-073, April 16, 1991, 
p. 11.                                                                                                                                    
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. والالفت للنظر، أن هذه المخططات ١القائم على التجنید االلزامي ارضًا خصبة لقوات المعارضة
قد اهملت وضع الحرس الوطني. یصعب التأكد مما اذا كان األمیر عبد اهللا قد ترك خارج المخطط 

تفاقمت فیه التحدیات. . لكن، ال بد من مالحظة عدم االكتراث الذي لقیه جهازه الحیوي في وقت -
فقد تبین ان العداء وانعدام الثقة اللذین تمیز بهما موقف الحكومة السعودیة من البلدان العربیة 

  . ٢األخرى في تلك الحقبة، قد أثرا كثیرًا في وضع األمیر عبد اهللا
  ت أمنیةاتصور 

لى ذریته. فمنذ العام انتقل حلم الملك عبد العزیز بإنشاء " أمة" تضمن استمرار حكم آل سعود، ا
، حافظ آل سعود على حكم البالد، على الرغم من التحدیات العدیدة التي عصفت بحكمهم. ١٩٣٢

إال ان نوعًا من االستیاء ظل شائعًا في اوساط الشعب السعودي، وقد شكل في بعض االحیان 
حاول احد المسلحین  على سبیل المثال، ١٩٩٣تهدیدًا مباشرًا لحكومة الریاض. ففي أیلول/ سبتمبر 

اقتحام مقر محكمة في الریاض، فأطلق النار وجرح عددًا من المارة. ارتبط المسلح، كما اشیع 
. وقد هزت البالد حوادث مماثلة بشكل منتظم، فوقع  ٣عندها، بمجموعة متطرفة بدون تحدید هویتها

عدد من القتلى، ) واسفر عن ١٩٩٥انفجار خطیر في احد مراكز الحرس الوطني في الریاض (
) قرب الظهران، الذي اودي بحیاة سعودیین ١٩٩٦باالضافة الى االنفجار في ابراج الخبر (

. وبما ان العائلة الحاكمة ال تستطیع الوقوف مكتوفة الیدین امام هذه المحاوالت ٤وأمیركیین
  الضعاف سیطرتها، واجهت حكومة الریاض هذه التحدیات بالخطوات التالیة:

  عدد اكبر من الزعماء الدینیین؛ استیعاب  -
 التسامح في معاملة الشیعة في المنطقة الشرقیة؛ -

 منح القوات المسلحة المزید من اإلعانات. -

                                         
  راجع:  ١

Conscription ruled out again, CR-SA, no. 3, 1991, pp. 12-13.                                            
  راجع:  ٢

Prince Sultan is Playing a Prominent role - in contrast to Crown Prince Abdallah, CR-
SA, no. 1, 1992, p. 9.                                                                                                            

  راجع:  ٣
AL-Quds Al- Arabi, September 17, 1993, p. 1, in Crackdown on OPPosition Feared 
After Alleged Attack, FBIS-NES-93-184, September 24, 1993, p. 10.                              

  راجع:  ٤
Geoff Simons, Saudi Arabia: The Shape of a Client Feudalism, New York: st. Martin s 
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التي أثرت في  -في الوقت نفسه، وفي حین واجه آل سعود عددًا من التهدیدات الخارجیة 
واشنطن والقوى الغربیة ، خف اعتماد الریاض على -نهجها الدفاعي بعد الحرب من اجل الكویت 

االخرى. إال أن العراق وٕایران قد احتفظا بموقفهما المتوعد حیال المملكة. ضغطت الیمن على 
. ١الزعماء السعودیین لقبول معاییر حكم اكثر دیمقراطیة، وذلك الجتناب انعكاسات الثورات الداخلیة

  كمة النهج التالي:ازاء هذه التطورات البالغة في المنطقة، اعتمدت العائلة الحا
  االستمرار في االعتماد على المصادر الغربیة في الشؤون الدفاعیة؛ -
 لجم العراق واستیعابه، بانتظار سقوط قیادته "الوشیك"؛ -
استرضاء إیران، ومحاولة تهدئتنا خشیة حرمانها الریاض من حق رعایة الحرمین  -

 الشریفین؛
 المنطقة؛ التعاون مع مجلس دول الخلیج لتعزیز الدفاع عن -
 التفاوض على اتفاق دفاعي متبادل مع مصر. -

یجدر، هنا، التوقف عند نظرة الرسمیین السعودیین الى التهدیدات الداخلیة والخارجیة التي 
واجهتها المملكة اثر الحرب من اجل الكویت. لذلك، بهدف التوضیح، ارتأینا بحث أربع مسائل 

  دینیة والعلمانیة؛ والتهدیدین الخارجیین: العراقي واإلیراني.تحدیدًا: المعارضة الداخلیة آلل سعود: ال
  المعارضة الدینیة

، واجهت حكومة الریاض نشوء حركة إسالمیة ١٩٩١بعد الحرب من اجل الكویت في العام 
تدعو الى تغییر شامل في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة في المملكة. ومع ان دعوة كهذه بدت غیر 

وم شرعیته بالكامل على اساس الشریعة اإلسالمیة، ویتخذ من القرآن دستورًا ضروریة في بلد تق
ویستبعد كل اشكال الدیمقراطیة، إال أن المستغرب هو رد النظام على هذه المقترحات. ظهر الخطر 

  الدیني على مستویین مختلفین: أوال بین رجال الدین انفسهم؛ وثانیًا بین رجال الدین وآل سعود.
هم حیال مستقبل المملكة السیاسي، كما أن تمن الزعماء الدینیین البارزین معارضأبدى عدد 

حالة الجهاز الدفاعي فیها اظهرت ان كافة استثمارات الحكومة وجهودها في هذا الصدد قد ذهبت 
سدى. في الوقت نفسه، حاول بعض رجال الدین االصغر سنا اعادة النظر في تعالیم الزعماء 

وها، واعتبروا هؤالء الشیوخ منصاعین آلل سعود الذین "افسدوهم" . ولكن، كیف المتقدمین فعارض
  تم التعبیر عن هذا التحدي الدیني في الماضي القریب، وما هو تأثیره في المستقبل؟

یمكن ارجاع مصادر التحدي االسالمي الى خطابي مطالب (عریضتین) وجها الى الملك فهد 
. دعا اول خطاب الى انشاء مجلس ١٩٩٢فكرین في أیار/ مایو من قبل مجموعة من العلماء والم

مستقل للشورى، یكون من صالحیاته البت في الشؤون السیاسیة الداخلیة والخارجیة، بهدف تحقیق 
                                         

  راجع:  ١
Joseph A. Kechichian, Trends in Saudi National Security, The Middle East Journal 53,2 
spring 1999, pp.232-253.                                                                                                     
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المساواة بین كافة السعودیین امام القانون بغض النظر عن منزلتهم ووضعهم، واعادة توزیع المال 
 ١٠٧اما العریضة الثانیة ( .١ین، والتزام اكبر بالقیم االسالمیةالعام، ومحاسبة سائر المسؤول

تواقیع)، فقد توسعت في هذه المطالب، ال فتة النظر الى سوء االدارة العامة والفساد. تمیزت هذه 
العریضة عن االولى بجرأتها األكبر، وقد قدمت توصیات اصالحیة مفصلة، منها منح رجال الدین 

قرارات، والدعوة إلى تخفیض نفقات الحكومة. كما ركزت توصیة اخرى على دورًا أكبر في صنع ال
الحاجة الى القضاء على التأثیرات الحضاریة الغربیة (مثل الحد من الحصول على هوائیات عبر 
االقمار الصناعیة)، والحد من االتصال بالغرب (خاصة في ما یتعلق بشراء االسلحة)، وتعزیز 

  . ٢سلمة المماثلةالعالقات مع البالد الم
كان العدید من الموقعین على هذا الخطاب رجال دین ـ أئمة، وخطباء وقضاة ومحامي شرع، 
ومعلمین ـ من نجد، وخاصة من الریاض، مهد حركة الموحدین والقاعدة التقلیدیة آلل سعود. من 

لطات الحكومیة. في ابرز الخطباء كان سلمان األوحد وسفر الحوالي، اللذان شكال تحدیًا مباشرًا للس
، أعلنوا عن تأییدهم لـ " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" التي كانت تدعو الى ١٩٩٣العام 

. اال ان جوهر الخطابین كان المطالبة بتغییر البنیة السیاسیة ٣تغییرات سیاسیة جذریة في المملكة
د الحاكمة الى نخبة معینة االساسیة في السعودیة، ونقل مقدار هام من السلطة من عائلة آل سعو 

من رجال الدین المتزمتین. كان معظم رجال الدین هؤالء من الشباب وقد عارضوا ایضا العلماء 
المتقدمین في المملكة اذ اعتبروا هؤالء من الموالین آلل سعود. بعبارة اخرى، فقد أشار رجال الدین 

یة التي كانت تضم شخصیات دینیة الشباب الى وجود شرخ بینهم وبین اعضاء من المؤسسة الدین
  .  ٤مشبوهة

                                         
ن قبـل علمـاء دینیـین واسـاتذة جــامعیین" ، " خطـاب مطالـب مرفـوع الـى الملـك فهـد فـي المملكـة العربیـة السـعودیة مـ ١

(باللغة العربیـة وبخـط الیـد). تـم نشـر نسـخة مـن هـذه الرسـالة، بـرغم عـدم تطابقهـا مـع االصـلیة، فـي صـحیفة الشـعب 
  المصریة؛ راجع: 

Intellectuals Demand Reforms in Letter to King, FBIS-NES-91-100, May 23, 1991, pp. 
  لرسالة اثنین وعشرین توقیعًا. راجع الملحق الثاني عشر.حملت هذه ا  ,21-22 

  ، اربع صفحات (بخط الید). ١٩٩٢"خطاب مطالب الى الملك" (بالعربیة)، أیلول / سبتمبر ،  ٢
                                        .Dekmeijan, The Rise of Political Islamism, pp. 638-643راجع:  ٣

                  
مقابلــة مــع الشــیخ صــالح اللهیــدان، رئــیس مجلــس القضــاء األعلــى ، الریــاض، فــي الثــاني عشــر مــن كــانون الثــاني/  ٤

. كان الشیخ اللهیدان صریحا في مالحظاته. أوال، شدد على وجود تطابق فـي وجهـات النظـر السیاسـیة ١٩٩٧ینایر، 
  بین العلماء وآل سعود.



 ١٣٨

  ردة فعل آل سعود
لقد ادانت هیئة كبار العلماء، كما كان متوقعا، هاتین العریضتین بصفتهما مضللتین ومسببتین 
للشقاق. رفض سبعة علماء فقط توقیع الرد الرسمي، فدفعوا لالستقالة بسبب تراخیهم، وتم استبدالهم 

والالفت للنظر هو ان مجلس الشورى الذي طال انتظاره قد افتتح اخیرًا في بدم جدید اكثر تحررًا. 
، كاستجابة حذرة من حكومة الریاض للضغط المتزاید للمشاركة ١٩٩٣أواخر كانون األول 

السیاسیة. كانت غالبیة اعضاء المجلس المعین من التكنوقراطیین واالكادیمیین الذین تلقوا علومهم 
بعض رجال الدین البارزین الذین یشهد لوالئهم. وقد أبعد عن هذه المجلس، في الغرب، الى جانب 

  .١الذي اصبح الیوم مؤسسة موالیة للحكم، معظم االسالمیین الذین كانوا ینتقدون النظام
واجه آل سعود التحدي اإلسالمي بمزیج من التردد واالسترضاء. فقد كان من شیم الملك فهد 

حاكمة في حین كانت البالد تعاني من مشاكل خطیرة السراف العائلة اجتناب المواجهة. كما ان ا
في الموازنة، وقد اضعف النظام وجعله عرضة لالنتقادات. اال ان آل سعود قد سعوا الى التعویض 
من خالل تدینهم، ورفضهم الدعوة الى االصالح، واثارة القوى الدینیة بعضها على بعض. على 

ي السابق، فإن الثورة اإلیرانیة قد عبرت بشكل واضح عن ان األنظمة الرغم من نجاح هذا النهج ف
. من ٢ها، ال یمكن ان تدوم في السلطة ما لم تتكیف مع التطورات والتغیراتنالملكیة، مهما عال شأ

  مصلحة آل سعود انهم قد تكیفوا، لكن فقط بقدر ما فرضت الضرورة علیهم ذلك.
  المعارضة المدنیة

سعود اذ اعلنوا عن  ل، ثام ستة رجال دین سعودیین بارزین بتحدي آ١٩٩٣ایار/ یایو  ٣في 
انشاء " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة". اقتضت مهمتهم " النضال من اجل القضاء على الظلم 
واعادة احیاء الحقوق الشرعیة، والسهر على حفظ حق الشعب بالتعبیر عن ارائهم بحریة والعیش 
                                                                                                                        

"دجاالن" ال یمكن الوثوق بهما. (اقل ما یمكن قوله ان هناك اختالفـًا فـي وجهـات  ثانیًا، اشار الى ان العودة والحوالي
ــدمین واالصــغر ســنًا لیســت اال شــكلیة وال تمــس الجــوهر.  النظــر). ثالثــًا، اشــار الــى ان الخالفــات بــین العلمــاء المتق

علـى سـبیل المثـال، ان هـذه اخیرًا، وفي تغییـر واضـح للعیـان، شـدد الشـیخ علـى اهمیـة هیئـة كبـار العلمـاء، موضـحًا، 
. وذهب ابعد من ذلك قـائًال ان العلمـاء ١٩٩٠الهیئة اعطت االذن للحكومة بإدخال قوات اجنبیة الى البالد في العام 

  بدعمون آل سعود ویشكلون القوة المشرعة لوجودهم.
  راجع:  ١

R. Hrair Dekmejian Saudi Arabia s Consultative Council, The Middle East Journal 52:2 
spring 1998, pp.204-218.                                                                                                      

  یستخلص احد مراقبي تطور االحداث في المنطقة ان االسر الحاكمة تستمر اكثر مما هو متوقع عادة. راجع: ٢
Michael Herb, All in the Family: Absolultisn, Revolution and Democracy in the Middle 
Eastern Monarchies, Albany: State University of New York Press, 1999.                         

                                                                              



 ١٣٩

. اما سبب تحركهم فهو، كما اعلنوا، رغبتهم ١یئة یسودها العدل والمساواة"بشكل شریف وكریم في ب
. لقد أیدوا اإلصالحات الصادقة. لكن على الرغم من لهجتهم ٢" بوضع حد لالنحالل االجتماعي"

المعتدلة بشكل عام، عمدت حكومة الریاض إلى صرف الستة من مناصبهم الرسمیة وتوقیفهم 
قیقات صارمة. بعد مرور بضعة اشهر، غادر الناطق الرسمي باسم واخضاعهم الستجوابات وتح

اللجنة، الدكتور محمد المسعري، خلسة عبر الیمن، وسافر من صنعاء الى لندن حیث طلب حق 
اللجوء السیاسي. وقد باءت كافة مساعي الملك فهد القناع رئیس مجلس الوزراء البریطاني حینها، 

  ، بالفشل.جون مایجور ، بطرده من بریطانیا
كان المسعري استاذًا في الفیزیاء، وكانت له لحیة طویلة اال انه كان دمث االخالق. كان یتمتع 
بشخصیة ساحرة، مثل أي انسان سعودي فخور ومعتز بنفسه. تمیزت البالغات الرسمیة الصادرة 

في المملكة عن اللجنة في عهد زعامته باالحتراف. فقد كانت ترسل المعلومات عن القمع الممارس 
وفساد العائلة الحاكمة، خاصة خضوعها للسیاسة الغربیة، بشكل روتیني بالفاكس الى آالف 
األشخاص في مختلف انحاء العالم، وحتى داخل المملكة. كما ان هذه البالغات كانت ترسل عبر 

  االنترنت، أي أنه كان یطلع علیها أي شخص مهتم بشؤون السعودیة.
لنسبي الذي لقیته "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" كان احدى النتائج ال شك في ان النجاح ا

 ٥٠٠المباشرة للحرب من اجل الكویت التي الحقت األذى بالمجتمع السعودي. فان وجود حوالي 
على  -الف جندي غیر مسلم على اشرف االراضي في االسالم، وعجز المملكة عن حمایة نفسها 

باالضافة الى الهجوم الذي نفذ على  -قت على التجهیزات الغربیة الرغم من البالیین التي انف
العراق، وهو دولة عربیة نظیرة، قد أدت على طرح تساؤالت عدیدة في صفوف القومیین السعودیین. 
وقد عبر زعماء اللجنة عن ان عددًا كبیرًا من السعودیین كانوا یناقشون بشكل علني الوقائع 

الكویت، معترفین بأن غالبیة الذین ایدوا الملك فهدًا إنما كانوا  الموضوعیة التي واكبت حرب
یخشون صدام حسین. ومع نهایة الحرب، تم طرح مسائل دقیقة مثل ضرورة االعتماد على الغرب 
في مسائل الدفاع. استفادت اللجنة من هذه الشكوك وهذا االستیاء، اذ إنها قد تزعمت معارضة 
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من المهم االشارة الى ان " لجنـة الـدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة" لـم تنعـت نفسـها أبـدًا بأنهـا منظمـة دینیـة علـى الـرغم  ٢

في الواقع، یجب اعتبار " لجنة الدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة" جماعـة من ان مؤسسیها هم من الوجوه الدینیة البارزة . 
علمانیة (بالمفهوم السعودي) لسببین: أوال، النها عرفت عن نفسها كمنظمـة قومیـة هـدفها القیـام بإصـالحات سیاسـیة؛ 

 ثانیًا، ألنها بقیت على مسافة بعیدة من مملكة العلماء.



 ١٤٠

. بدت هذه اللجنة على اطالع واسع، مما دل على وجود ١حاء العالمالعائلة الحاكمة في كافة ان
شبكة فعالة من المناصرین داخل المملكة السعودیة، إال أنها لم تكن مكثفة بالقدر الذي اشیر الیه. 
كان زعماء اللجنة یتحدثون بشئ من االنتفاخ عن االنهیار الوشیك لعائلة آل سعود الحاكمة، مما 

المسعري الى احتمال وقوع تغییر مفاجئ،  اعضاء هذه العائلة. وقد أشار الدكتورضایق طبعًا كافة 
. ٢اقتصادي شدید قد ینتج عن انخفاض اسعار البترولإن نتیجة لوفاة الملك فهد أو بسبب تدهور 

كما افترضت اللجنة اربعة سیناریوهات لمستقبل البالد. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السیناریوهات 
یناقشونها علنًا، مع بعضهم البعض ومع كانوا وفة من قبل األمراء األصغر سنًا الذین كانت معر 

  الزوار.
اقتضى اول سیناریو قیام مواجهة بین العائلة الحاكمة والمعارضة اإلسالمیة وتوقع انه مع تفاقم 

كهذه قد  الصراع بین الطرفین، تتدخل األجهزة العسكریة لتنظیم انقالب ویعتقد المسعري ان ظروفاً 
تستدعي تدخل الجیش (مع دعم الوالیات المتحدة) او الحرس الوطني (مع دعم بریطانیا) إلنقاذ 
الموقف. وال بد من ان تنشأ عن هذا السیناریو حكومة لن ترحب بـ" لجنة الدفاع عن الحقوق 

  الشرعیة".
أال یكون هناك  واقتضى السیناریو الثاني وصول اإلسالمیین إلى السلطة. فقد توقع المسعري

خیار لإلسالمیین سوى فرض تدابیر اقتصادیة تقشفیة، وان كان یتمنى ان یتمكن الحكم الجدید من 
المحافظة على وحدة البالد. فقد تنقسم البالد وتبدأ حرب أهلیة. كما أشار المسعري إلى ان األمراء 

لهذا االحتمال، او لتنازع  المنافسین كانوا یسلحون انفسهم ویعززون قاعدة نفوذ خاصة استعداداً 
خالفة الملك فهد. ویمكن ان تلقى الحرب االهلیة دعمًا من الخارج. لم یعتبر المسعري ان طبیعة 
ما یحصل في البالد هي داخلیة فحسب، بل كان یعتقد أن السلطات الغربیة، بما فیها الوالیات 

                                         
كالیــة مــن " لجنــة الــدفاع عــن الحقــوق الشــرعیة". مــثًال ، هنــاك " لجنــة كــان هنــاك فــي الســعودیة عناصــر اكثــر رادی ١

االرشاد واالصالح" التي كان یرأسها رجل األعمال الثري أسامة بـن الدن، الـذي كـان أول سـعودي یجـرد مـن جنسـیته 
مـر السـنین " . ونقال عن مدیر اللجنة، خالد الفواز ، فقـد كـان العدیـد مـن السـعودیین وعلـى ١٩٩٤في شباط / فبرایر 

یعتقدون أن العرائض الشخصیة قد تحقق الغرض المنشود" ، ویتابع قائال " في السـبعینیات، كـان مـن الصـعب تنظـیم 
تجمعات عامة والقیام بخطوات جماعیة، اذ لم یكن هنـاك مـن حاجـة تـدفع المـواطن السـعودي الـى االنضـمام الـى أي 

سـؤول مهمـا عـال شـأنه بمـن فـیهم الملـك". فـي هـذه التجمعـات جماعة بما ان كل سعودي یستطیع الوصول الى أي م
العامة، یمكن للمواطن ان یرفع عریضة الى الحاكم. وحتى لو لم تؤخذ خطوات سریعة، یبقى علـى االقـل الوعـد برفـع 

 الظلم. ولكن مع مرور الوقت، خاصة بعد تدهور صحة الملك، بدأ هذا األمر ینحسر شیئًا فشیئًا.
شــــباط /  ٦كتور محمــــد المســــعري، النـــاطق باســــم " لجنــــة الـــدفاع عــــن الحقــــوق الشـــرعیة" ، لنــــدن مقابلـــة مــــع الـــد ٢

 .١٩٩٥فبرایر



 ١٤١

ناطق الغنیة بالبترول، بدون أن المتحدة، كانت تهدف إلى فصل نجد عن الحجاز للسیطرة على الم
تولي أي اعتبار لالرث الدیني في المناطق الشرقیة. تتعلق قضیة كهذه بحكومة الریاض، وقد شدد 
األمیر تركي بن فیصل، بصفته المدیر العام لالستخبارات، على انه "یجب إبقاء اإلسالمیین تحت 

إال أن بعض المسؤولین اآلخرین كانوا أكثر  ١السیطرة التامة الجتناب المشاكل التي قد یتسببون بها"
  .  ٢ثقة من قدرة الدولة السعودیة على الغلبة في حال قیام أیة مواجهة

واقتضى السیناریو الثالث تغییرا تدریجیا؛ فیفوز أمیر شاب ومؤمن بضرورة اإلصالح بالعرش 
ن كثیرًا بهذا االحتمال إذ ان اثر انقالب داخل العائلة ویبدأ بإصالح البالد. إال أن المسعري لم یؤم

احتمال قیام النزاع الداخلي بین األمراء المتنافسین أكبر، خاصة إذا أخذ القرار باالنتقال الى جیل 
  .  ٣األمراء الشباب 

أما السیناربو الرابع فهو أال یطرأ أي تغییر. إال أن المسعري استبعد ذلك إال في حال تفاوضت 
میین، وخففت قلیًال من وتیرة االتجاه نحو السالم مع إسرائیل، واقصت العائلة الحاكمة مع اإلسال

المملكة عن الغرب، وعالجت العجز في الموازنة وحدت من النفقات العسكریة (وكل هذه المطالب 
  قد نادت بها اللجنة في بیاناتها).

لى القضاء على الرغم من توقعات المسعري المعقدة، فإن أهداف اللجنة المعلنة قد اقتصرت ع
على الظلم النابع من نظام حكم آل سعود، وتخویل الشعب فرض القیود على سلطات الحكومة، 
ودعم استقاللیة القضاء، ووضع حد لالنتهاكات التي ترتكب باسم اإلسالم. دعا المسعري في 
خطابات العامة إلى انهیار حكم آل سعود مشددًا على استحالة التحاور معهم مهما كانت 

. تجدر اإلشارة هنا الى قلة االنتقادات التي طالت ولي العهد، نائب رئیس مجلس الوزراء ٤وفالظر 
وقائد الحرس الوطني، األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز ، في البیانات الصادرة عن " لجنة الدفاع عن 

                                         
 .١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ٢٠مقابلة مع األمیر تركي بن فیصل، رئیس االستخبارات، الریاض ، في  ١
ــوطني ، الریــاض  ٢ ــز التــویجري، نائــب قائــد الحــرس ال ــایر ،  ١٢، فــي مقابلــة مــع الشــیخ عبــد العزی كــانون الثــاني/ ین

١٩٩٧. 
 یمكن إحداث انقالب في القصر خاصة اذا وافق أفراد العائلة المتقدمون على ذلك. راجع الفصل الرابع. ٣
لم یكن واضحًا اذا كانت للدكتور المسعري اتصاالت مع بعض افراد العائلة المالكة المتقدمین لماقشـة مطالبـه. فـي  ٤

ــه باإلضــافة الیــه، وتمــت مقاضــاتهم بتهمــة  -وهــو اســالمي شــهیر  -انــه تــم توقیــف والــده  المقابــل، كــان معروفــاً  وابن
التحــریض علــى الفــتن وحكــم علــیهم بالســجن (لفتــرات تتــراوح بــین ثالثــة أشــهر وســنة). بقــي المســعري ســنة كاملــة فــي 

ى فتـرة اقصـر: سـتة أشـهر السجن (وحسب شهادته فقد خضع للتعـذیب)، وبقـي ابنـه ثمانیـة اشـهر. امـا والـده فقـد قضـ
 مع منعه من ممارسة وظیفته (كما تمت مصادرة بعض من كتبه "النادره").



 ١٤٢

 . استمرت الشائعات حول رعایة ولي العهد ودعمه للمسعري، إال انه من١الحقوق الشرعیة"
المستحیل إثبات ذلك. فقد شدد الناطق الرسمي باسم اللجنة على عدم شرعیة النظام الملكي في 
اإلسالم (مرددًا التعلیقات التي تمت بعد ومنذ الثورة اإلیرانیة التي قادها آیة اهللا روح اهللا الخمیني 

حدیث. قابل هذا وخلفاؤه)، وعلى وجوب اعتماد النظام الدیمقراطي في السعودیة في هذا الزمن ال
النداء األخیر تصاریح الملك فهد في هذا الشأن المضادة بشكل تام، والتي اتفق علیها معظم 
األمراء المتقدمین في العائلة. حتى هذا التاریخ، لم یقدم المسعري برنامجًا علنیًا للسعودیة الجدیدة 

  منتصف التسعینیات.التي یؤمن بها، مع العلم بأنه فكر ربما بمشروع من هذا النوع في 
الشك في ان " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة " تمتعت ببعض النفوذ في السعودیة على 
الرغم من انقساماتها الداخلیة، إال انه یصعب تقییم درجة هذا التأثیر. أبرز نقاط الضعف لدى 

تم صیاغة أي اللجنة حتى یومنا هذا، أن هدفها لم یتجاوز معارضة الوضع الراهن، لذلك فلم ت
برنامج بدیل للسلطة. وحتى لو كان زعماء اللجنة قد "فكروا" ببرنامج من هذا النوع، فهم لم یعبروا 

  عنه. لكن ذلك ال یعني أبدًا أن "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" لم تعبر عن جزء من أفكارها.
لي الذي أدى إلى االمبریالیة غالبًا ما أشارت البیانات الصادرة عن اللجنة إلى االقتصاد الرأسما

. كما أوردت هذه البیانات الكثیر عن موقف الغرب االمبریالي، وعن وجوب قیام ٢واستغالل الناس
الغربیین في وجه حكوماتهم وزعمائهم الرأسمالیین لتغییر هذا الواقع. فبالنسبة الى المسعري، " ال 

ینع" معطلة (أو أجهزة جویة بریطانیة) وما یحتاج الشعب االمیركي (أو البریطاني) إلى طائرة "بو 

                                         
  تنتقد " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة " دائمًا األمیر سلطان ولكنها اكثر مرونة مع ولي العهد . ١

                                                                                .CR-SA, number 2, 1996, pp. 8-9راجع: 

                            
راجع على سبیل المثال، " الوضع المالي یستلزم تحویل عشـرة ملیـارات وفـرض رسـوم جدیـدة علـى الحـج"، الحقـوق،  ٢

لحقــوق . كمــا ان هنــاك مجموعــة مــن منشــورات " لجنــة الــدفاع عــن ا ٢، ص ١٩٩٥آذار/ مــارس ،  ١٥، ٣٩العــدد 
الشـرعیة" التــي یمكـن الرجــوع الیهـا. أوًال ، هنــاك المجلـة األســبوعیة، الحقـوق، التــي كانـت تطبــع علـى اربــع صــفحات، 

  .CDLR Monitorوكانت تترجم دوریًا إلى االنكلیزیة في 
امیـر اضافة الى ذلك، كانت " لجنة الـدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة" تنشـر سـیرًا ذاتیـة بشـكل غیـر دوري تحـت عنـوان " 

الشـهر" التــي تتحــدث عــن بعــض النشــاطات الفاســدة التــي یقـوم بهــا الشــخص المختــار. كــذلك اصــدرت " لجنــة الــدفاع 
ــات مختصــرة وتــدعو الــى العمــل والمتابعــة. وابتــداًء مــن  عــن الحقــوق الشــرعیة " البیانــات. كانــت محتویــات هــذه البیان

قـــوق، النـــه ســـرعان مـــا ظهـــر مـــا یســـمى " البیانـــات ، تـــم االعـــالن عـــن نشـــرها فـــي الح ١٩٩٥كـــانون الثـــاني/ ینـــایر 
  المضادة". كانت هذه متوفرة على صفحة " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" على شبكة االنترنیت.
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شابه ذلك، فیتم بیع اسلحة غیر الزمة الى السعودیة فیبقى االمبریالیون في واشنطن أو لندن، 
(االسیاد) والطغاة في الریاض (العبید) في السلطة" . وقد شدد المسعري على وجوب كف 

دولي، المتمثل باألمم المتحدة وصندوق النقد األولیغاركیین الغربیین عن أزعاج العرب، وان النظام ال
. ١الدولي، یتألف من مؤسسات غربیة، علمانیة ولیبرالیة، ال تمثل الثقافات والمعتقدات االخرى

رفضت اللجنة التعامل مع هذه المنظمات التي كانت تساهم في تجویع مالیین االطفال العراقیین، 
. لقد ربط المسعري ٢الرؤساء العرب و/ أو المسلمین فاتفقت بذلك مع التصاریح التي قام بها بعض

إذًا، بین السیاسات الغربیة في منطقة الخلیج وتلك التي اتبعتها حكومة الریاض، فاتهم بذلك آل 
سعود باالفتقار الى االستقاللیة. لقد عبر هذا االهمال المزعوم عن االضرار الناجمة عن سیاسات 

  صالح.آل سعود والحاجة الملحة الى اال
  تأثیر " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" ونفوذها

على خالف غالبیة التقاریر الصحافیة الغربیة عن منطقة الشرق االوسط، فقد لقیت "لجنة الدفاع 
عن الحقوق الشرعیة " تغطیة بارزة ومتعاطفة، على االرجح بسبب تركیز المنظمات التي تعني 

دولیة، على تدهور وضع حقوق اإلنسان في المملكة. لم یكن بحقوق اإلنسان، مثل منظمة العفو ال
من المستغرب ان رد عدد من الحكومات االوروبیة، وفي طلیعتها بریطانیا، كان سلبیا إزاء هذه 

حیث كان اعضاؤها یتصلون  -. لكن، نظرًا إلى النفوذ الذي تمتعت به اللجنة في لندن ٣التغطیة
دعت اللجنة الى تعبئة سیاسیة ضد آل سعود. في العام  -ودیة بسهولة بالشبكة اإللكترونیة السع

أطلقت اربعة نداءات للتجمع بعد صالة الجمعة في مساجد معینة، للتظاهر ضد حكومة  ،١٩٩٥

                                         
 .١٩٩٧شباط / فبرایر ،  ٨مكالمة هاتفیة مع الدكتور المسعري ،   ١
كان الشـیخ زایـد بـن سـلطان آل نهیـان، رئـیس اإلمـارات العربیـة المتحـدة، مـن أكثـر زعمـاء العـرب الـذین دعـوا إلـى   ٢

  تغییر سیاسي جذري تجاه العراق. راجع:
Douglas Jehl, Sheik Shares His Misgivings Over U.S. Policies, The New York Times, 

May 31, 1998,p.5.   
لحقت بعض المذلة بالحكومـة البریطانیـة بعـد الـدعم الـذي حصـلت علیـه " لجنـة الـدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة" التـي  ٣

یـش، وهـو كاتـب فلسـطیني یقع مركزها في لندن خالل التسعنیات. عندما هاجم الدكتور محمد المسـعري وسـعید أبـو ر 
نشــر كتابــا قاســیًا عــن المملكــة، عالقــة العمــل التــي تــربط بــین مســؤول الخزینــة البریطــاني جواناثــان أتكینــز والعائلــة 
المالكة السعودیة في برنامج تلفزیوني، أثار المسعري غضب لندن، مما اوقع بین " لجنة الدفاع عن الحقـوق الشـرعیة 

اضطرت الى مواجهة هذه الفضائح. لكـن البریطـانیین، لحسـن حظهـم، لـم یقعـوا فـي شـرك  " والحكومة البریطانیة التي
اتخاذ اجراءات صارمة بحق حركـات المعارضـة خوفـًا مـن اتهـامهم بانتهـاك حقـوق االنسـان أو حتـى برفضـهم مسـاندة 

ي اشـعارًا بترحیلـه ،  تلقـي محمـد المسـعر ١٩٩٤حركات ذات اتجاه دیمقراطي لصالح حكم استبدادي. في أواخر العـام 
 بعد أن رفضت السلطات منحه حق اللجوء السیاسي، لكن هذا األمر بقي طي الكتمان.
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. دعت اللجنة المواطنین للتجمع في باحات ثمانیة مساجد والتعبیر عن آرائهم من خالل ١الریاض
بحجة  مفتت انتباه حكومة الریاض، فقمعت المتظاهرین وفرقته. اثمرت هذه النداءات ول٢التظاهرات

انهم یفتقرون الى صفة شرعیة. بدت االعتصامات وكأنها مجازفة كبیرة، حتى تلك التي لم تستمر 
سوى ساعة واحدة. فقلة من المتظاهرین سعوا الى الحصول على االذن الضروري أو حتى 

الى السعودیین، یعتبر تجمع المسلمین في المساجد  استفسروا عن شرعیة هذه الوثیقة. فبالنسبة
فریضة اسالمیة اساسیة، وعلى السلطات تبریر منعها المسلمین من المشاركة في النشاطات 
اإلسالمیة. اعتمدت حكومة الریاض تكتیكًا آخر قضى بتبادل البالغات الرسمیة مع اللجنة، 

هذه الخطة انقلبت على الریاض حین اعلم  كمحاولة إلرباك الذین كانوا ینوون التجمع. إال ان
  مسؤولو اللجنة في السعودیة مكتبهم في لندن عما حدث.

  رد آل سعود
فشلت ردات فعل آل سعود حیال نشاطات " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" بین عامي 

جنة في اخضاع المعارضة. فقد اعترف عدد من افراد العائلة الحاكمة بأن هذه الل ١٩٩٩و  ١٩٩٣
تعتبر "مشكلة" بالنسبة الى السعودیة وآل سعود. وقد عبر العدید منهم عن انزعاجهم الكبیر إزاء 
عدم لجوء الملك الى تدابیر حازمة لقمع هؤالء المنشقین، مع العلم بأنهم لم یفكروا أبدًا بتأثیر 

الوقوف مكتوفي موقفهم من اللجنة في تعزیز مناصبهم وتقدمهم. اعتبر المسؤولون الثانویون أن 
                                         

 ٢٦، ٣٤" نـــداء " لجنـــة الـــدفاع عـــن الحقـــوق الشـــرعیة " لتجدیـــد یـــوم التضـــامن مـــع علمـــاء الجزیـــرة"، بیـــان ، عـــدد  ١
  ؛ ١، ص١٩٩٥نیسان/ أبریل، 

نیسـان/  ١٢، ٣٣عیة"، " یوم التضـامن مـع علمـاء الجزیـرة" ، بیـان، عـدد راجع أیضًا: " لجنة الدفاع عن الحقوق الشر 
 .١، ص١٩٩٥أبریل، 

  :٣٤و  ٣٣هذه هي المدن والمساجد التي تم تحدیدها في " البیانین" عدد  ٢
  الریاض                مسجد عبد الوهاب الطویري

  جدة                    مسجد شیخ سفر الحوالي
  مسجد الثیاب (في ضواحي بریدة)      القصیم           

  الجوف                مسجد شیخ فیصل المبارك 
  األحساء               مسجد الخالدیة 

  المنطقة الشرقیة       مسجد شیخ احمد العجمي
  خمیس مشیط         المسجد الكبیر
  الباحة                المسجد الكبیر

جد هي مساجد كبیرة، كل منها یستوعب بضع مئات من المصلین. طالـب " البیانـان" تجدر االشارة الى ان هذه المسا
 باالعتصام لمدة ساعة بعد صالة الجمعة.
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األیدي أو محاولة التأثیر في اللجنة بشكل غیر مباشر ( من خالل الضغط على بریطانیا لطرد 
الدكتور المسعري مثًال) لم یكن كافیًا. وقد اقترح احد كبار العائلة الحاكمة التحقیق مع كافة 

. ١ل إثبات تورطهمونفیهم إلى أفغانستان في حا -ولیس فقط زعماءها  -المتعارطفین مع اللجنة 
، ونفذت هذه ١٩٩٥لكن، عندما حكمت الریاض باالعدام على عدد من مؤیدي اللجنة عام 

العقوبات، باءت سیاستها هذه أیضًا بالفشل. فبذل تخویف أنصار اللجنة، تفاقمت المعارضة 
ن العشرین، . فقد أعلنت اللجنة أن حكم اإلعدام لم یعد یعتبر عمًال فعاًال في نهایة القر  ٢وتوسعت

  فإلى جانب همجیته، إنما هو یخرق سائر معاییر شرعات حقوق اإلنسان.
أبرز ما كان یقلق حكومة الریاض هو انتشار رسالة اللجنة وانتقالها إلى الشعب السعودي 
الموالي. كما حصل انقالب هام في الرأي العام ضد العائلة الحاكمة، وقد ترجم من خالل انقادات 

ا معظم الزوار الغربیین تجدر االشارة الى ان التخوف الذي كان سائدًا من التنفیس علنیة تعرض له
عن االحباطات التي كان آل سعود یسببونها قد استبدل بمقاربة أقل تخوفًا. فبدأ أناس غیر 
معروفین بالتعبیر عن آرائهم علنًا، والتشكي من الفساد وتردي حالتهم االقتصادیة وتعرض البالد 

ات الخارجیة (ویقصد بها الوجود العسكري األمیركي) . كان یمكن لهذا التحدي، في ظل للتأثیر 
ظروف معینة ان یترجم من خالل برنامج رسمي لعصیان مدني، األمر الذي كانت " لجنة الدفاع 
عن الحقوق الشرعیة" تتوق إلیة. فباالضافة الى اعتصامات اللجنة السلمیة، دعا مسؤولوها 

"دعم القادة العلماء وتأییدهم"، في محاولة منهم للتفریق بین الحكومة ورجال الدین مناصریهم الى 
النافذین. كانت اللجنة تلقي المسؤولیة دومًا على حكومة الریاض، بحجة وجوب محاسبة النظام إذ 
 إنه یمتلك زمام السلطة، وقد عهدت إلیه مسؤولیة الحكم. كان ذلك بالنتیجة موازیًا لدعوة آل سعود

إلى اللتزام بصفتهم "كخدام للحرمین الشریفین". فإذا صح ذلك، كما یعتقد اعضاء "لجنة الدفاع عن 
، فال بد آلل سعود من التصرف بما  -وكما یعتقد العدید من السعودیین  -الحقوق الشرعیة" 

ها، یتوافق مع هذه الصفة . بعبارة أخرى، فإن خدمة أكثر األماكن قدسیة عند المسلمین ورعایت
یجب أن تترافقا مع قواعد سلوكیة أخالقیة ال بد من اتباعها بالكامل. ففي حال مخالفة هذه القواعد، 

  تصبح معارضة النظام الحاكم أمرًا شرعیًا.
                                         

 مقابلة سریة مع احد أعضاء عائلة آل سعود ذوي المراتب العالیة. ١
فـي المملكـة  أنه تم اعدام ثمـانین شخصـاً  ١٩٩٥في أوائل أیار/ مایو    The Washington Postنقلت صحیفة  ٢

منذ بدایة ذلك العام. وعلى الرغم من أن معظم المحكـومین كـانوا علـى عالقـة بتجـار المخـدرات، إال ان بعضـهم كـان 
فـي الواقـع مـن داعمـي " لجنـة الـدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة". منـذ ذلـك الحـین، اسـتمر الوضـع علـى هـذا المنــوال، أي 

  منظمة الدولیة لحقوق اإلنسان. راجع: اعدام حوالي مئة شخص سنویًا مما اثار غضب ال
Saudi Arabia Executes Man fov Murder, Reuters, January 26, 2000.                                 
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أقلق هذا التحدي آل سعود فابتداء من أواسط التسعینیات، أعربت حكومة الریاض عن موقفها 
ل التركیز على االعمال الصالحة التي قامت بها لخیر الحازم من هذا " الجدل " العنیف من خال

االسالم في السعودیة وفي العالم االسالمي كله. اال ان الحاجة الى بذل مثل هذه الجهود، قد 
  أعاقت بشكل كبیر آلیة اتخاذ القرارات في الحكومة. 

لسبع (للذكور) باالضافة الى دعوة اللجنة الى التغییر، ضم آالف الشباب في جامعات المملكة ا
أصواتهم لتعبئة الشعب للتحرك ضد النظام. كما أن بعض رجال األعمال البارزین قد عارضوا 
محاولة الحكومة السیطرة على كافة أوجه الحیاة االقتصادیة في المملكة، مطالبین بالمشاركة في 

القرارات المتعلقة  وضع األنظمة االقتصادیة. فقد طالبوا بالمزید من الحقوق والمسؤولیات في آلیة
باألعمال، عوضا عن االعتماد على الحكومة إلدارة السیاسة االقتصادیة وفرضها. كان ال بد من 
تعاظم نفوذ رجال األعمال وتأثیرهم في الحكومة في وقت كانت الریاض تواجه فیه عجزًا كبیرًا في 

م یعد آل سعود قادرین على الموازنة، ویعتمد تمویلها كلیًا على المؤسسات المالیة المحلیة. ل
  االعتماد على والء رجال األعمال، فكان ال بد لهم من مشاركة هؤالء السلطة بقدر اإلمكان. 

، لیس ١٩٩٦اال أن "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة" بدأت تضعف بشكل جدي في العام 
متأتیة عن العمل في ظل بسبب أیة خطوة من قبل الحكومة، بل نتیجة للتكالیف القانونیة والمالیة ال

بیئة بریطانیة معادیة. فكما ان حكومة الریاض كانت تعاني المشاكل المالیة، كذلك المسعري بدأ 
  . ١یقلق على استمراریة اللجنة

كما أن العدید من المتخرجین من الجامعات الغربیة كانوا یخشون البطالة، لذا فقد كانوا میالین 
ة تدعو الیه. لم تكن الریاض تدرك كیفیة وجوب التعاطي مع هذه إلى اإلیمان بما كانت المعارض

المشكلة الحیویة. كانت فئة من الشعب السعودي تعاني اإلحباط وتحاول نقل حیرتها وارتباكها حیال 
المستقبل الى حكام المناطق وآل سعود، وٕان لم تؤد هذه االجتماعات الى النتائج المرجوة، إذ لم تعد 

ى تأمین الوظائف لجمیع المواطنین نظرًا إلى العجز الكبیر في الموازنة الذي فرض الدولة قادرة عل
علیها الحد من النفقات. وقد كان هناك خطر اكبر من المعارضة اللیبرالیة أال وهو انعكاسات هذه 
التغیرات الحاصلة على اللحمة االجتماعیة في المملكة. في أواسط التسعینیات، تكاثرت ظاهرة 

ات غیر الحكومیة، وعلى رأسها منظمات الدفاع عن حقوق المرأة واإلنسان، باالضافة الى المنظم
ناشطین آخرین في مختلف أنحاء البالد. فبدأ السعودیون یعبرون عن حاجاتهم االجتماعیة 
والسیاسیة ویطالبون بالمزید من الحقوق، إن عبر الجمعیات أو على صعید فردي، فلفتوا بذلك نظر 

                                         
یصعب تحدید ما إذا كان المؤیدون المزعومون للمسعري و" لجنة الجدفاع عـن الحقـوق الشـرعیة" قـد قطعـوا دعمهـم  ١

 الریاض بأن آل سعود كانوا یلقون االستحسان لقمعهم الدكتور المسعري. المادي. تسري شائعات في
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إلى شعورهم بعدم الرضى ومطالبتهم بسیاسات فعلیة تعكس هذه التطلعات الجدیدة وٕان الحكومة 
كانت تهدد مصلحة حكم آل سعود. لقد أثرت قوى المعارضة في آل سعود، فتصعد الجدل وبلغ 
ذروته في صفوف العائلة الحاكمة. وعلى الرغم من انشغال الملك وولي العهد بعدد من القضایا 

ما لم یتمكنا من غض النظر عن التیارات الداخلیة التي قسمت العائلة والبالد. لم االخرى، اال أنه
یكن باإلمكان تجاهل آراء األمراء الشباب الذین كانوا من أهل الفكر، وكذلك آراء عامة الشعب 
حیال المعارضة الدینیة والدنیویة آلل سعود. فإذا لم تتم مواجهة هذه المعارضة، فال بد من أن 

  خطرًا حقیقیًا في المستقبل.تشكل 
  الخطر العراقي

على الرغم من أن مخاوف المسؤولین السعودیین من الخطر العراقي كانت واضحة، إال أنها 
ازدادت وضوحًا بعد ان نشر خالد بن سلطان مذكراته التي أورد فیها، الول مرة، نقاشًا عما وصفه 

عود. لم یكن یعرف الكثیر عن الرأي العام باإلشكالیة اإلقلیمیة الرئیسیة من وجهة نظر آل س
السعودي إزاء حكومة بغداد أو عن ردة فعل الجیل الجدید حیال هذا الموضوع، خاصة بعد مرور 

  عقد على نهایة الحرب من اجل الكویت. 
ال یستغرب أبدًا أن تكون المعارضة اإلسالمیة قد صادرت مسألة العراق من آل سعود بعد 

إلى الحكومة عن  -وال تزال توجه  - یت. فقد كثرت االنتقادات التي وجهت الحرب من اجل الكو 
بلیون دوالر خالل نصف القرن الماضي على قطاع الدفاع عن  ٣٠٠اإلفادة التي عاد بها إنفاق 

المملكة؟ واألهم من ذلك، تساؤل السعودیین عن مدى ضرورة استدعاء القوى األجنبیة لحمایة 
  البالد.

إلجابة عن كافة هذه األسئلة واضحة وصریحة لدى آل سعود لم یكن هناك من بقدر ما كانت ا
رأي موحد في ما یختص بكیفیة وجوب التعامل مع العراق. ال شك في ان اآلراء اتفقت، بدون أي 
استثناء، على اعتبار صدام حسین خصمًا إقلیمیًا ال بد من القضاء علیه. لقد كان خالد بن سلطان 

تقییمه للرئیس العراقي، وقد عبر عن استحالة تغاضي حكومة الریاض عن خالفاتها قاسیًا جدًا في 
  مع صدام حسین. فقد جاء في كتابه:

أخطر تحد شهدته في حیاتي  ١٩٩٠شكل اجتیاح صدام حسین للكویت في آب/ اغسطس 
مصدر أي ال -العسكریة ألمن السعودیة. فقد كانت المنطقة الشرقیة، وهي مراكز إنتاج البترول 

  .  ١مكشوفة أمام قواته وفرقه المسلحة -الرئیسي لثروتنا القومیة 
                                         

  راجع:  ١
Khaled Bin Sultan, Desert Warrior: A Personal view of Gulf War bY the Joint Forces 
Commander, New York: Harper Collins Publishers, 1995, p. 173.                                    
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. ففي آب/ ١٩٩١و  ١٩٩٠وقد شاركه هذا الرأي مسؤولون بارزون من آل سعود خالل عامي 
، نقل أن الملك فهدًا قد أفضى إلى الرئیس األمیركي جورج بوش (األب) محاولته  ١٩٩٠اغسطس 

والكویت. ووفقًا للرئیس األمیركي السابق، فقد وافقه الملك السعودي حل كافة الخالفات بین العراق 
الرأي بأن الرئیس صدام حسین قد هاجم الكویت واحتل أراضیها بداعي الغرور فقط : "ال یدرك أن 
االنعكاسات الناتجة عن أفعاله تؤثر سلبًا في النظام العالمي برمته. فهو على ما یبدو ال یفكر إال 

یسیر على خطى هتلر، مع فارق وحید: فأحدهما مغرور واألخر مغرور ومجنون .  في نفسه. إنه
  .  ١اعتقد أن ال شيء سینجح مع صدام سوى اللجوء إلى القوة "

، أوضح األمیر خالد بن سلطان تصوراته في ما یختص باالجتیاح ١٩٩٠في آب/ أغسطس 
ویت. فقد أعلن أن الریاض ال تعتقد أن العراقي والدوافع التي قد تكون وراء احتالل العراقیین للك

الجنود العراقیین كانوا موافقین على قتل اخوانهم وجیرانهم الذین وقفوا إلى جانبهم خالل الحرب 
العراقیة، " فالنظام العراقي قد دفع الجنود إلى احتالل الكویت بدون علمهم. وأجبرهم  -اإلیرانیة 

هم واخالقهم. كما أنني ال اعتقد أنهم سیقبلون تحقیق على التورط في مغامرة تتناقض مع معتقدات
. لقد كان خالد شدید الوضوح  ٢طموحات قائدهم غیر المبررة إال تحت ضغط التهدید والترهیب"

العراقیة كانت حربًا عادیة ومألوفة من جهة المعدات  -عندما أضاف ان الحرب اإلیرانیة 
 -جهة (في حرب الخلیج الثانیة) التي تم التخطیط لها والتدریبات واالستعداد واألسلحة، وان الموا

ستكون مختلفة اختالفًا نوعیًا . واضاف خالد ان التقنیة العسكریة  -والتي لم یفهمها الرئیس العراقي 
. أخیرًا أشار األمیر خالد إلى أن صدام حسین قد أقحم نفسه في نفق  ٣الحدیثة ستصدم العراق

قبل أي شخص آخر، البحث عن وسیلة إلخراج نفسه من هذا مظلم، وأنه یتوجب علیه هو، 
  المأزق. 

  

                                         
  راجع:  ١

George Bush and Brent Scowcroft, A World Transformed, New York: Alfred A. Knopf, 
Inc., 1998,p.320.   

                                                                                ,Ukaz August 29, 1990, pp. 6-7راجع:  ٢
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  ویتابع: 
أما بالنسبة إلینا، فنحن نعتقد ان انسحابه من الكویت، واستعادة شرعیة حكمه، وٕازالة كافة اآلثار 
الناتجة عن االجتیاح، هي األسس التي یجب أن یقوم علیها أي حل. وذلك اذ ان صدام حسین 

على العائلة الحاكمة في الكویت وحمل المعارضة على تشكیل حكومة قومیة فشل في القضاء 
تدعمه وتساند طموحاته، كما أنه قد فشل في تفادي ردة فعل العرب والعالم الذي حاصره ویستطیع 
تدمیره وتدمیر نظامه وشعبه المقهور. وفشل أیضًا في تخمین الموقف السعودي حین أراد االستمرار 

خریبي ومهاجمة بالدنا. لم یكن یتوقع، كما أشرت سابقًا، ان یتخذ المسؤولون في انتقامه الت
  .  ١السعودیون الحكماء القرار بطلب الدعم من االشقاء واألصدقاء

ال شك في ان هذه التصورات  قد تشكلت عندما كانت تصعد التصعیدات العسكریة في ذروتها، 
كوك العدیدة التي ترافقت مع الحرب. إال أن اآلراء وحین كانت المعنویات مهمة جدًا نظرًا إلى الش

المحافظة لم تكن حكرًا على الملك ومستشاریة العسكریین. فحتى ولي العهد عبد اهللا قد انضم الى 
  القافلة مع انه كان اكثر ارتیاحًا حیال إمكانیات القوات الحلیفة.

ویت، اعلن األمیر كالعراقیة من الففي حدیثه إلى الجنود السعودیین قبل انطالقهم لطرد القوات 
  عبد اهللا ما یلي:

في طریقي إلیكم، تمنیت لو كان هدف زیارتي تودیعكم ورؤیتكم تتقدمون، إلى جانب إخوانكم 
وزمالئكم في الجیش العراقي الباسل والجیوش العربیة كافة، الستعادة الحقوق المغتصبة في 

ئة اهللا. إال ان األمل في تحقیق ذلك ال یفارق فلسطین. لكننا ال نستطیع، لألسف، اجتناب مشی
نفوسنا، إن شاء اهللا. ما أرغب في قوله لكم الیوم هو ان هذه المخیمات التي تمتد أمامي تعج 
بإخواني وٕاخوانكم، أبناء الكویت الذین فروا من بالدهم وهي أعز ارض بالنسبة الیهم. أناشدكم 

  .  ٢همبمعاملتهم برفق واحترام وتسهیل كافة شؤون
وقد أضاف ولي العهد ان الشعب العراقي هو جزء من العالم العربي، وأن السعودیین یتشاركون 
مع العراقیین بأمور كثیرة. وتابع بقوله: " نحن شركاء في السراء والضراء. نخشى أن تحلق الهزیمة 

تعددة" . بهم فتفرق صفوفهم وتشتتهم وتقضي على وحدتهم وینقسموا إلى جماعات وشیع عرقیة م

                                         
  راجع:  ١

FBIS-NES-90-174, op. cit., p. 14.                                                                                        
  ،٦، ص ١٩٩٠آب / اغسطس  ٢٣المدینة ،  ٢

  في : 
Crown Prince Visits Front, Addresses Troops, FBIS-NES-90-184, September 21, 1990, 
p. 15.                                                                                                                                   



 ١٥٠

وقد شدد عبد اهللا على ان حكومة الریاض قد قامت بواجبها األخوي على أكمل وجه، وأنها لیست 
. وختم األمیر عبد اهللا  بشبه مناشدة للزعیم العراقي بقوله: "ال یزال ١بحاجة إلى تقدیم أیة اعتذارات

  . ٢الرئیس العراقي یمتلك فرصة للسالم ولتجنیب امتنا وشعبها المخاطر"
في التعبیر عن سیاستهم  ١٩٩٠لقد استعاد المسؤولون من آل سعود هذه المواضیع طوال العام 

على سبیل المثال، أعلن وزیر الخارجیة، األمیر سعود بن  ١٩٩٠حیال العراق. ففي أیلول/ سبتمبر 
 فیصل، أن االجتیاح العراقي هو قضیة دولیة، ویجب على األمم المتحدة النظر فیها، ال انتظار

. وفي خطابه الموجه إلى فرقه العسكریة في مدینة الملك خالد العسكریة ٣الحل من الدول العربیة
قبل بضعة أیام، عبر وزیر الدفاع األمیر سلطان عن األلم الذي أصابه لرؤیة " طریقة تصرف 

ح والمال الجیش العراقي الذي سانده السعودیون ووقفوا إلى جانبه طوال ثمانیة أعوام، وزودوه بالسال
  .  ٤وطوروا مقدراته

  وتابع األمیر سلطان: 
على الرغم من كافة األخطار، القینا بوزننا السیاسي والمادي والمعنوي لدعم العراق في اللقاءات 
الدولیة في سبیل إنقاذه من الدمار واالنقسام واالنهیار تحت وطأة الضربات. تؤلمنا رؤیته یتحول 

لى سیف حاد یقطع ویقضي على حرمة العالقات األخویة، وروابط من درع تحمي األمة العربیة إ
الجیرة والقرابة. لقد دمرت حكومة بغداد المشاعر النبیلة عندما تحولت الى اداة دمار وقمع في ید 
قیادة انتهازیة ومتهورة، أدارت ظهرها لكافة القیم، وأنهكت شعبها في حرب ضاریة أدت الى تدمیر 

العراق بالدیون بعد ان كان من اغنى الدول العربیة، وذلك بدون أي دافع كل شيء، واثقلت كاهل 
سوى إرضاء غرورها الشخصي الذي لم یشبعه آالف الشهداء الذین وقعوا بدون أي مبرر. لقد عاود 
صدام حسین مغامراته، واهللا أعلم كم شهیدًا بعد سوف تحصد قیادته إذا ما استمرت بعدوانها 

                                         
                                                                                                                           .Ibidراجع:  ١
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قواتها من الكویت الشقیقة، ولم تكف عن استعراض قواتها بهدف الترهیب  وغطرستها، ولم تنسحب
  . ١وابتزاز جیرانها والدول الشقیقة

، مع استفحال الوضع العسكري وبلوغه نقطة ال رجوع ١٩٩٠في شهر تشرین األول/ أكتوبر 
الى قناعة عنها، رسخ وزیر الخارجیة، األمیر سعود بن فیصل، موقفه من القیادة العراقیة. فوصل 

بأن صدام حسین لن ینسحب حتى ولو لملیمتر واحد: "یرید ضم الكویت للعراق. وهو یرفض أي 
. ونعت  ٢تفاوض في هذا الشأن. إنه مصمم على الوقوف في وجه القوانین الدولیة وٕارادة الشعوب"

سالمیة یقم بأي شيء لمصلحة القضایا اإللم األمیر سعود صدام حسین بالكاذب والمنافق " ألنه 
العربیة... على العكس، فالقیادة العراقیة بزعامة صدام حسین لم تجلب للعرب والمسلمین سوى 

  .  ٣البؤس ... وقد دنست عددًا من المواقع المقدسة"
، عبر الزعماء السعودیون، كبارًا وشبابًا، عن معارضتهم الواضحة  ١٩٩٠في أواخر العام 

ة ضد الكویت . فقد عبر األمیر متعب بن عبد اهللا عن "شكوكه للعملیات العسكریة العراقیة الموجه
. أما خالد بن سلطان ٤بقدرة العراق على الصمود في وجه الجبهة التي تدافع عن المملكة السعودیة"

فقد حضر الشعب الحتمال استخدام بغداد لألسلحة الكیمیائیة، بینما كان األمیر بندر بن سلطان 
. من الالفت للنظر أنه لم یتم استعمال  ٥ة لمواجهة الحرب الكیمیائیةأكد على استعداد السعودی

                                         
                                                                                                                          .Ibidراجع :  ١
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اسلحة دمار شامل في الحرب من اجل الكویت، وذلك من قبل كال الطرفین. بعد مرور بضعة 
اشهر على وقف العدوان، أعلن الملك فهد أن " الرئیس العراقي الذي كان طمعه الجشع قد أعماه 

على أن األمور تمت كما كان واجبًا، وٕان كانت قد ألحقت به  عن رؤیة الطریق الصحیح، مصر
  .  ١الهزیمة والخسائر والمصائب"

مع ذلك، یمكن التنبه إلى تغییر بسیط في موقف الجیل الجدید من الزعماء السعودیین حیال 
بن العراق. فقد تساءل العدید منهم عن إمكانیة خلع صدام حسین وٕانقاذ الشعب العراقي. فعبر فهاد 

عبد اهللا بن محمد آل سعود، معاون وزیر الدفاع، عن تمنیه "زوال الكابوس الذي یشكله صدام 
حسین" . واعتبر أن الحل المثالي لهذه األزمة هو قیام انقالب عسكري یعید االستقرار الى بغداد 

ستكون وینقذ الشعب العراقي من نتائج الحصار الذي فرضته األمم المتحدة على العراق، "وٕاال ف
. ومال البعض إلى االعتقاد بوجوب التمییز بین ٢مهمتنا أصعب بكثیر بعد رحیل صدام حسین"

القیادة العراقیة والشعب العراقي. لقد أدرك األمراء الشباب، بشكل خاص، ان المشكلة العراقیة 
ستؤدي الى قیام عدد من المشاكل في وجه حكومة الریاض، وقد یصعب، او حتى یتعذر، حل 

  ض هذه المشاكل.بع
في واشنطن ، اشار األمیر فیصل بن  ١٩٩٩وفي حدیث له في أوائل تشرین األول/ أكتوبر 

  سلمان إلى ان التغییر في العراق یستلزم تغییرات سیاسیة. فقد الحظ أن: 
السعودیة قد سهرت على تنفیذ قرارات االمم المتحدة في العراق، اال أنها لن تتدخل وحدها في 

عراقیة الداخلیة. فالتوازن المثالي للسلطة في المنطقة یقتضي قیام دولة عراقیة مستقرة الشؤون ال
وموحدة، تحترم حدودها السیاسیة. وهو مختلف جدًا عن التوازن الذي كان قائمًا في الستینیات 

  . ٣والثمانینیات، والذي كان یشجع السباق إلى التسلح والرغبة في السیطرة

                                         
  راجع:  ١

King Criticizes Saddam in Ramadan address, FBIS-NES 91-052, March 18, 1991, p. 23. 
                           

، وزارة مقابلــة مــع فهــاد بــن عبــد اهللا بــن محمــد آل ســعود مســاعد وزیــر الــدفاع والطیــران، رئــیس لجنــة شــعبة التجــارة ٢
 .١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٢الدفاع والطیران (في جدة) ، 

  راجع: ٣
MEI, s 53 rd Annual Confernce: Leadership for a New Century The Middle East Institute 
Newsletter 50:6, November 1999, pp. 9, 11.                                                                        
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ى أهمیة إعادة دمج العراق في النظام التجاري وتمنى "ان تؤدي وشدد األمیر فیصل عل
العالقات االقتصادیة إلى تعزیز التعاون السیاسي" . لكن، كما أوضح األمیر" وٕالى حین حصول 

  . ١تغییر في النظام ، تبقى هذه االمور مجرد أمان وأفكار"
ة منهم كانت مستعدة للتفكیر أیًا تكن شكوك أعضاء عائلة آل سعود حیال الزعیم العراقي، فقل

في أمكانیة تقدیم المساعدة المالیة للعراق، او التفكیر بقیمة بغداد االستراتیجیة مقابل طهران. فقد 
، ان المملكة لیست قادرة على شراء األمن من بغداد، وقد قام زعماء الجیل ١٩٩٠تبرهن بعد العام 

وماسي السعودي السابق لدى األمم المتحدة، الجدید باالستنتاجات الصحیحة. وبدت كلمات الدبل
محمد الخلیوي، صادقة ومعبرة. فقد أعلن الخلیوي أن المملكة زودت العراق بما یقارب خمسة 
بالیین دوالر للمضي ببرنامج األسلحة النوویة في الثمانینیات، على اساس مشاركة المملكة بتقنیة 

بیون في مجال الدفاع هذا الزعیم، إال أنهم لم یأخذوا السالح النووي العراقي. لم ینف المحللون الغر 
طموح السعودیة للحصول على األسلحة النوویة بهذه الطریقة على محمل الجد، إذ انه ال یتوقع 

. وحتى لو صدق بعض الزعماء السعودیین كالم الخیلوي، فهم لم ٢التزام العراق بوعوده بالتعاون
  ث عن استنتاجات أخرى.یركزوا كثیرًا علیه، بل آثروا البح

، ١٩٩٠و  ١٩٣٢في النهایة، ومهما بدت سیاسة الریاض إزاء بغداد ملتویة ومعقدة بین عامي 
تجدر اإلشارة إلى ان أمراء آل سعود األصغر سنًا كانوا یمیزون بین الشعب العراقي وسیاسات 

طورًا جدیدًا في المنطقة، السیطرة التي انتهجها الزعماء قد العراقیون على التوالي. وقد شكل ذلك ت
إذ ان جیًال من الزعماء قد اتبع سیاسات تقلیدیة، وتزلف إلى زعماء دیكتاتوریین، وخوفًا من وقوع 

، ١٩٩٠المصیبة، لم یتمكن من الوثوق بشعبه. ال شك في ان االجتیاح العراقي للكویت في العام 
  دید من هذه التصورات.إلى تغییر الع -كالهما  - كما الثورة اإلیرانیة، قد أدیا 

  الخطر اإلیراني
لقد شكلت الدولة اإلیرانیة بالنسبة إلى عائلة آل سعود، باستثناء بعض افرادها خطرًا إقلیمیًا 
حقیقیًا، تجدر معالجته بشكل دقیق وحذر شدید. فقد اعتبر آل سعود النظام اإلسالمي الثوري 

                                         
ما یثیر االهتمام ان األمیـر فیصـًال بـن سـلمان أعلـن أن السـعودیة واعیـة لعـذابات الشـعب العراقـي لكنهـا تخشـى أن  ١

یسمح رفع العقوبات بإعادة التسلح إلى العراق. اختصر مالحظاتـه فـي مقابلـة واشـنطن موضـحًا أن " مسـؤوًال سـعودیًا 
ي تواجـه الســعودیة وكأنهـا عملیـة خطـف طــائرة تحـاول السـعودیة أنقاذهـا مــن فـائق األهمیـة قـد قـارن مــرة المعضـلة التـ

ــتكلم بصــفة  ــاء القــبض علــى الخــاطف صــدام حســین". تجــدر اإلشــارة إلــى ان األمیــر فیصــًال كــان ی علــى االرض والق
                                            .Ibidشخصیة ولیس بصفته مسؤوًال سعودیًا. راجع: 

                                          .London Sunday Times, July 31, 1994 الخلوي مالحظاته إلى: قدم  ٢
                              



 ١٥٤

قلق مجاورًا . غیر أنه ، برغم اتفاق ظل یشكل لهم مصدر  -ومتنام  - كخصم أیدیولوجي قوي 
اآلراء حول موضوع الخطر اإلیراني، اختلفت اآلراء حول الطائفیة التي یجب اتباعها في التعامل 

  مع حكومة طهران، وحول وجوب اعتماد الموقف األمیركي في المنطقة.
ن إیران، بل فبحسب رأي بعض األمراء الشباب، ال یجدر بالسعودیة اعتماد الموقف األمیركي م

ابعاد نفسها عن قرارات واشنطن. ورأى البعض ان المصالح األمیركیة والسعودیة ال تلتقي في 
الشأن اإلیراني. أما ما بدا غریبًا، وفي غیر موضعه إلى حد ما، فكان وجهة نظر األمراء البارزین 

  في العائلة في ما یختص بالطریقة المثلى للتعاطي مع الثورة اإلیرانیة.
ألمراء الذین كانوا یعتبرون الحكومة اإلسالمیة (اإلیرانیة) كخطر یهدد البنیة األساسیة فا

للمملكة، وخاصة ادعاء الریاض حقها في خدمة الحرمین الشریفین، كانوا متحمسین لمضاهاة إیران 
بالمعدات الحربیة. وقد اعتمد خالد بن سلطان، بشكل خاص، نظرة استراتیجیة اوسع، إذ شدد على 
وجوب ردع العراق وٕایران عسكریًا، مخالفة أن تفترض كل من حكومتي العراق وٕایران أن الریاض 

. لقد ظل الخطر اإلیراني في بال جیل  ١لن تدافع عن نفسها أو تطلب المساعدة من حلفائها
الشباب حتى عندما قامت الریاض بالتقرب من حكومة طهران في أواخر التسعینیات. فقد عبر 

مع األخذ بعین  -راء، بشكل واضح، عن الطریقة التي یرونها األنسب للتعامل مع إیران بعض األم
واعتبروا أن من "واجبهم" تأیید الحماسة الدینیة  - الفرق األیدیولوجي الذي یقسم بینهم وبین جیرانهم 

لقدرات والسیطرة اإلقلیمیة. في حین عبر البعض اآلخر عن ضرورة كونهم عملیین أكثر، نظرًا إلى ا
اإلیرانیة الكامنة. إال أن العدید من المسؤولین كانوا متفقین على ان إیران تشكل خطرًا حقیقیًا یهدد 

  المطامح اإلقلیمیة السعودیة.
  وجهة نظر النخبة حیال إیران

على الرغم من مالحظة األمیر خالد بن سلطان أن السعودیة " لم تكن تخشى إیران كدولة 
قلقة فقط من جراء " آرائها السیاسیة المتطرفة والرادیكالیة، ومحاوالتها نقل إسالمیة" ، بل كانت 

ثورتها إلى باقي البلدان" ، شدد وزیر الخارجیة، األمیر سعود بن فیصل في تشرین الثاني/ نوفمبر 
، على ان الریاض مؤمنة بأن الشاه سیبقى في السلطة نظرًا إلى اإلنجازات التي حققها، ١٩٧٨

، ١٩٧٩. في كانون الثاني/ ینایر  ٢ت " مثاًال للتطور الذي یجب أن یمیز كل دولة"والتي كان

                                         
                                                  .Khaled bin  Sultan, op. cit., pp. 142-145 172-187راجع:   ١

                               
                                                                           ;Khaled bin Sultan, op. cit., p. 109راجع:  ٢

  راجع ایضًا:                             
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میر فهد بن عبد العزیز، عن دعم المملكة للشاه، نظرًا إلى شرعیة االاعرب ولي العهد عندها ، 
الحكم البهلوي المزعومة. وصرح بأن المجریات التي كانت تحدث في إیران إنما هي شؤون داخلیة، 

عن تمنیه بان یتوصل اإلیرانیون إلى وضع حد لسفك الدماء في ما بینهم بدون أي تدخل وأعرب 
. في تلك األثناء، افترضت حكومة الریاض أن حلفاء طهران األقویاء، بقیادة واشنطن،  ١خارجي

سیدعمون الحكم البهلوي، وعمدت في نهایة الثورة إلى انتهاج سیاسات حذرة. الشك في ان انهیار 
كان بمثابة مثال ألیم لملكیة انحرفت عن الصراط المستقیم، خاصة أن ابطال الغرب الذین الشاه 

  كان الملك اإلیراني یعتمد علیهم في السابق، لم یمدوا له ید المساعدة.
اعتبر األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز قیام الجمهوریة اإلیرانیة اإلسالمیة الجدیدة كأمر واقع، وٕان 

ة قادرة على التعامل مع نظام حكم آیة تالرتیاب في شأنها، وافترض أن حكومكان یضمر بعض ا
اهللا الخمیني. كما أعلن ان العالقات بین الدولتین المجاورتین قائمة على أساس اإلسالم. وعبر من 

عن أن الروابط بین السعودیة وٕایران قائمة على أساس االحترام  ١٩٧٩خالل تصریحین في العام 
نها تتحسن مع الوقت، وٕان كانت حكومة الریاض تخشى انعكاسات الثورة اإلسالمیة، وقد المتبادل وأ

  أكد ذلك بقوله:
یمكنكم االستنتاج ان الروابط بین السعودیة والجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة لم تعتمد على مصالح 

تتمتع به الجمهوریة  الذي -أي المال والنفط  -مادیة أو على جغرافیا سیاسیة...... فالغنى المادي 
اإلسالمیة اإلیرانیة والسعودیة، والعالم اإلسالمي والعربي، سیتم استخدامه وتوجیهه على اساس 
الروح اإلسالمیة. في الواقع ، نشعر بارتیاح كبیر إزاء سیاسة الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة التي 

عاون بین البالد وأساسًا للحوار وبناء تجعل من اإلسالم، ولیس األسلحة الثقیلة، وسیلة لتنظیم الت
  . ٢مستقبل مزدهر وكریم

من جهته، توسع وزیر الدفاع األمیر سلطان بهذا االتجاه، واعتبر أن وضع المملكة االستراتیجي 
، وأن االحداث -باإلضافة إلى روابطها بالدول العربیة  -قائم على اساس االیدیولوجیا اإلسالمیة 

                                                                                                                        
QNA: Saudi Foreign Minister Urges Shah to Remain in Iran, FBIS-MEA-78-224, 
November 20, 1978, p. C3.                                                                                                  

  راجع :  ١
Crown Prince Expresses Support for Shah, FBIS-MEA-79-005, January 8, 1979, p. Cl.  

                              
  راجع: ٢

Prince Abdallah Grants Interview to Gulf News Agency, FBIS-MEA-79-081, April 25, 
1979, p. C2,            :راجـع ایضـًاFurther Interview, FBIS-MEA-79-221, November 14, 

1979, p. C8.                                                                                                                          
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. في الواقع، كانت السعودیة قد  ١أیة تغییرات حاسمة في التوجه االسترتیجيفي إیران لم تؤد إلى 
بدأت بإعادة تقییم استراتیجیتها بطریقة خطیرة انذرت بتطویر كل ما من شأنه منع حكومة آیة اهللا 
الخمیني من نشر حماستها الثوریة ونقلها الى منطقة الخلیج الجنوبي. اتخذت حكومة الریاض موقع 

بتهمة أنهم غیر إسالمیین  -زاء هجمات حكومة طهران المتكررة والالذعة على آل سعود الدفاع إ
، ١٩٨٠والتي كانت تزداد حدة وكثافة. في شباط/ فبرایر  -وغیر جدیرین بخدمة الحرمین الشریفین 

ذهب ولي العهد إلى حد إعالن أن ، أن السعودیة هي في االصل دولة إسالمیة، وأن إیران قد 
. كل ما فعلته السعودیة تجاه الدولة اإلسالمیة الحدیثة العهد یومها في إیران،  ٢رًا حذوهاحذت أخی

ان هنا كل من الملك خالد واألمیر فهد الرئیس اإلیراني أبا الحسن بني صدر على انتخابه، وكان 
والمملكة  ذلك االعتراف الرسمي بالقیادة اإلیرانیة، إال أنه تجسید آخر للحوار المبتور بین إیران

  . ٣السعودیة
  تطور وجهة نظر النخبة حیال إیران

 - تطور الموقف السعودي من األفكار اإلیرانیة في الثمانینیات. فمع بلوغ الحرب العراقیة 
اإلیرانیة ذروتها ، اتخذت حكومة الریاض تدابیر إضافیة لتعزیز مقدراتها األمنیة المحدودة 

ذا الصراع. فقد اعترف األمیر خالد بن سلطان، على سبیل ولالستفادة من الفرصة التي أتاحها ه
یرتبط إلى حد قوله بالحرب اإلیرانیة ـ العراقیة فقد المثال، بأن الحصول على الصواریخ الصینیة، 

على حد قوله، " التقلیل من شأن موقعنا في العالم المسلم وتشویه دورنا حاول زعماء إیران الجدد، 
، ١٩٨٠العراقیة في العام  -. وقد ازداد الخطر مع اندالع الحرب اإلیرانیة كخدام للحرمین الشریفین

  .  ٤التي حملت معها، منذ بدایتها، خطر تورط باقي دول الخلیج ، ودولتنا من بینها، فیها" 

                                         
  راجع: ١

Defense Minister Grants Interview on Military Issues, FBIS-MEA-79-218, November 
8, 1979, p. C2.                                                                                                                       

  راجع:  ٢
  ،٣، ص١٩٨٠شباط / فبرایر،  ٢٣الریاض ، 

  في :
Amir Fahd Discusses Domestic Situation, Mideast Events, FBIS-MEA-80-041, 
February 28, 1980,p. C7.                                                                                                      

  راجع:  ٣
King Khaled, Prince Fahd Congratulate Bani-Sadr, FBIS-MEA-80-027, P.C4.                
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كما ان أعضاء آخرین من آل سعود كانوا على انسجام مع هذه اآلراء. ففي تشرین األول/ 
المثال، توجه األمیر سعود بن فیصل إلى الجمعیة العمومیة في األمم ، على سبیل ١٩٨٠اكتوبر 

. وبعد مضي عام، اعلن ولي العهد  ١المتحدة معلنًا تأیید السعودیة للمشاركة الدولیة في حل النزاع
العراقیة هي بمثابة نكبة للعالم اإلسالمي ویجب وضع  -فهد بن عبد العزیز، ان الحرب اإلیرانیة 

  .  ٢فاق اجتنابًا للمزید من االنقساماتحد لها باالت
على الرغم من هذه المطالبة بإنهاء الحرب، فقد طورت السعودیة، إلى جانب عدد من األنظمة 

لمناصرة حكومة بغداد  -مالیة بشكل رئیسي  -الملكیة المحافظة في منطقة الخلیج العربي آلیات 
قیقة، حین أعلن أن بالده لم تكن تساند العراق ودعمها. فلم یقل وزیر الدفاع األمیر سلطان غیر الح

. ٣من خالل تأمین التدریب للجنود العراقیین، فاإلمدادات المالیة هي التي كانت تتدفق على العراق
أي قبل یومین من بدء الحرب من أجل  -  ١٩٩١في الخامس عشر من كانون الثاني/ ینایر 

. وعلى الرغم من  ٤بلیون دوالر ٢٥ ,٧بغداد كشف الملك فهد عن ان الریاض قد وهبت  -الكویت 
شعور السعودیین بالحرج إثر هذا البوح، فقد شددوا على ان المملكة ساعدت العراق في تلك الفترة 

، على سبیل المثال، أعلن األمیر عبد ١٩٨١لیتم له النصر على إیران. في كانون االول/ دیسمبر 
اء الدستور اإلیراني األخیر الذي ادى إلى تكریس اهللا بن عبد العزیز عن دهشة السعودیین إز 
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. ١الطائفیة. كما أن خطاب الزعماء الدینیین كان وضحًا جدًا في دعوته وتركیزه على تصدیر الثورة
العراقیة  -بعد مرور بضعة اشهر على تولي فهد عرش المملكة، أعلن أن استمرار الحرب اإلیرانیة 

أكد أن " العراق یبحث عن سبیل إلنهاء الحرب". وتابع سیؤدي حتمًا تدخل (خارجي) خطیر، و 
الملك أن " موقف المملكة هو استعداد الریاض لبذل كافة الجهود الممكنة إلنهاء الحرب بصرف 

. كما نادى مسؤولون سعودیون تكرارًا بتوخي الحذر  ٢النظر عن االتهامات الموجهة عبر الرادیو"
نداءاتهم لم تلق آذانًا صاغیة. فقد دعا األمیر عبد اهللا  ووضع حد للصراع، مع العلم بأن كافة

رحب الملك فهد ’ ١٩٨٤. في شباط/ فبرایر٣الطرفین إلى التفاوض للوصول إلى تسویة سلمیة
. أدرك وزیر الدفاع سلطان إمكانیة سوء فهم هذا ٤باالقتراحات العراقیة إلنهاء الحرب مع إیران

دائمًا إلى جانب الحق والعدل"، وأنها لم تنجز إلى أي من الموقف، فأعلن أن " السعودیة كانت 
الطرفین خالل الحرب، وٕان كانت الوقائع تدل على عكس ذلك. وشدد األمیر سلطان على " أن 

  .  ٥عالقة السعودیة بإیران، السیاسیة وغیر السیاسیة، ستستمر "
كانت متوفرة أمام  إن التناقض في هذه التصاریح یعكس، من جهة، الخیارات الصعبة التي

الریاض، ومستوى الجدل والنقاش اللذین قاما داخل العائلة الحاكمة من جهة أخرى. فإبان "حرب 
على سبیل المثال، شعرت السعودیة بخطر كامن یهدد أمنها، وان لم یستطع  ١٩٨٥المدن" عام 

ان أن السعودیین، العدید فهم الطریقة التي سیتجسد فیها هذا الخطر. أعلن األمیر خالد بن سلط
بعد دراسة دقیقة للقدرات اإلیرانیة، یسیبعدون قیام إیران بأي هجوم على االرض السعودیة. فهذا 
األمر یقتضي مرور القوات عبر جنوبي العراق والكویت، أو التخطیط لعملیة بحریة، بریة وجویة 

قد یمتد بشكل خطیر  خطیرة. ورأى أن إرسال جیش عبر الخلیج یسلتزم مجهودًا لوجستیًا ضخماً 
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ویعرض خطوط اإلمدادات اإلیرانیة للخطر. تفتقر إیران إلى هذه اإلمكانیات وٕالى روح هذه 
  . ١المغامرة. فهي في حرب مع العراق، وال یحتمل أبدًا أن تفكر بفتح جبهة أخرى

ي وقف إطالق النار، تمنى الملك فهد على طهران المض علىإیران  موافقةبعد مرور سنة على 
. في بدایة عام  ٢بهذا النهج، إذ إن الریاض كانت ترید التعاون مع جمهوریة إسالمیة "مستقرة"

، دخلت العالقات السعودیة ـ اإلیرانیة حقبة جدیدة، مع العلم بأن الملك كان متسرعًا في ١٩٨٨
، "عن استنتاجاته. لقد عبر مسؤولون عرب بارزون، كما كشف الملك فهد لجریدة األهرام المصریة

 ٣شجبهم لألعمال المخزیة التي ارتكبها نظام الحكم في إیران بحق البلدان العربیة المجاورة وغیرها"
. ومهما تقلبت هذه اآلراء، فقد كانت ترتبط بشكل مباشر بتصرف الحجاج اإلیرانیین في مواسم 

  الحج السنوي حین كانت تستمر أعمال الشغب.
، على ١٩٨٨سماح لإلیرانیین بالمشاركة في الحج عام لقد برر الملك فهد رفض المملكة ال

اساس أن الریاض ال تستطیع تحمل المسؤولیات األمنیة اإلضافیة التي یستلزمها عدد الحجاج 
. كما أن الملك ألقى الضوء على تصرف الحجاج اإلیرانیین، فأعلن "أن الحج  ٤اإلیرانیین الكبیر

ات أو االعتداءات، او احتالل المسجد الحرام أو اغتیال هو طقس دیني، وال عالقة له برفع الشعار 
. قام الملك فهد بهذا اإلعالن القاسي على إثر تدخل الشرطة السعودیة الذي  ٥الحجاج األبریاء"

أدى إلى مقتل مئات الحجاج بشكل مفاجئ. إال أن الملك لم یستبعد فكرة استئناف العالقات 
ع العلم بأن هذه الخطوة ارتبطت بشروط رئیسیة. فكما جاء في الدبلوماسیة بین إیران والسعودیة، م

  كالم الملك نفسه:
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ال أعلم أین سینتهي هذا األمر. نقول إن روح الرحمة والتسامح یجب أال تجعل اإلیرانیین 
یعتقدون أننا ضعفاء. نتمنى على إیران أال تتصرف بشكل غیر مسؤول. فنحن ال نریدها أن تمتحن 

الدفاع عن نفسه. السؤال هو التالي: ما الذي تبغیه إیران من وراء كل ما یحصل؟ قدرة شعبنا على 
فهي لم تفسد عالقتها معنا فحسب، بل أیضًا مع جیرانها والعالم كله. نسأل إیران الیوم: كم ستستمر 
هذه الحرب؛ هذه الحرب التي تدمر المسلمین وتستنزف أموالهم؟ لقد اختبرت إیران قوة العراق 

عیة ألكثر من ثمانیة أعوام. فهذه إشارة كافیة لتفهم أنه من الصعب خرق قوة العراق الدفاعیة. الدفا
كما ان إیران قد هاجمت الكویت واإلمارات العربیة المتحدة وقد ضربت سفننا التجاریة. من هو 

ك المستفید من كل هذا ؟ لماذا نزعزع السلم في المنطقة في حین نستطیع التعایش واجتناب سف
مرارًا زعزعة االستقرار االمني في منطقة الخلیج دماء المسلمین واستنزاف أموالهم؟ لقد حاولت إیران 

أنه ال والجزیرة العربیة والعالم. ما الذي ربحته من جراء ذلك؟ ال شيء، ال نقصر كالمنا هذا عن 
لسلم في المنطقة. توجد عقول موجهة في إیران، لكننا نرید أن یسود العقل والمنطق حتى یستتب ا

  .١نناشد العقول المعتدلة في إیران ان تقوم بدورها
یصعب التأكد مما إذا كانت هذه الكلمات، باإلضافة إلى عدة تصاریح أخرى، قد اقنعت حكومة 

، استشف ١٩٨٨طهران في النهایة بالموافقة على وقف اطالق النار. لكن، بعد آب/ أغسطس 
. وشدد وزیر الخارجیة سعود بن فیصل على  ٢رانیین إلنهاء الحربالسعودیون مرونة أكبر لدى اإلی

ضرورة وقف الجدل بین الریاض وطهران، معلنًا أنه ما من سبب یعیق استعادة العالقات 
  . وقد توسع الملك فهد بهذا الصدد: ٣الدبلوماسیة بین البلدین

اتصال حتى االن. نحن نؤمن  من جهتنا، فقد أوقفنا الحملة اإلعالمیة ضد إیران. لكن لم یتم أي
بأن إیران هي بلد إسالمي في هذه المنطقة. لكننا في الوقت نفسه، ال نؤمن بوجوب التدخل في 
الشؤون الداخلیة. تحتل إیران موقعًا جیدًا، وهي تمتلك كافة عناصر الدولة القویة: اراض واسعة، 

ا من العیش بسالم ه. أي كل ما یمكنأنهار، سهول، ودیان وجبال؛ باإلضافة إلى الكثافة السكانیة
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بدون التدخل في شؤون البلدان األخرى الداخلیة. نحن نرغب في إقامة عالقات جیدة مع الجمیع. 
  . ١نحن نرید إلیران أن تصبح مصدر قوة لإلسالم 

، برز انشقاق داخل العائلة الحاكمة، مع قیام األمیر ١٩٨٨في أواخر تشرین الثاني/ نوفمبر 
عبد العزیز بإعادة تحدید الخطر اإلیراني. فقد شدد على أن حكومة الریاض ال یمكن أن  سلطان بن

تسمح بأتخاذ األمور مجراها االعتیادي في موسم الحج السنوي، وٕان استعادت السعودیة كامل 
أي  - عالقاتها الدبلوماسیة مع إیران. فبالنسبة إلى األمیر سلطان، على إیران أن تلتزم بحصتها 

وأال  - ألف إیراني في السابق  ١٥٠لف حاج في السنة، وٕان جرت العادة بقدوم أكثر من أ ٤٠
تحول الحج إلى حدث سیاسي. كما أن وزیر الدفاع أضاف انعطافًا جدیدًا، وهو أهمیة عودة 

  .  ٢العالقات بین إیران والعراق، وبین إیران وعدد من الدول األخرى
لسعودیة على میثاق بعدم االعتداء مع العراق في آذار/ وكما لو على سبیل المصادقة، وقعت ا

العراقیة. تضمن  -، مما رسخ مصالحهما المشتركة في أعقاب الحرب اإلیرانیة ١٩٨٩مارس 
االتفاق تعهدًا بعدم اللجوء إلى القوة، وحل النزاعات من خالل أنظمة جامعة الدول العربیة، ورفض 

كانت الریاض قد وصفت اتفاقها مع بغداد كجزء من إعادة  . وحتى لو٣التدخل في الشؤون الداخلیة
تنظیم میزان القوى في المنطقة، فقد كانت تخشى في الواقع الوجود العسكري العراقي الكبیر عند 

العراقي هو میثاق عدم اعتداء". وبما  -حدودها الشمالیة. أوضح الملك فهد أن االتفاق السعودي 
جامعة الدول العربیة، فلم یكن مستغربًا أن یحمل االتفاق هذه التسمیة. أن كال البلدین ملتزم بمیثاق 

ال شك في أن المعاهدة اشتملت على مواد من اتفاقات جامعة الدول العربیة التي تمت بین الدول 
العربیة، إال أن هذا االتفاق الجانبي عكس قلق السعودیة المتزاید إزاء العراق، بعد وقف اطالق 

. وقد تجسدت مخاوف السعودیة بعد مرور سنة، ١٩٨٨راق وٕایران في آب/ أغسطس النار بین الع
  حین قام العراق باجتیاح الكویت وتهدید السعودیة.

                                         
  راجع: ١

Kuwaiti Editors Interview King Fahd on Issues: on GCC, Iran, FBIS-NES- 88-219, 
November 14, 1988, p. 24.                                                                                                  

  راجع:  ٢
Prince Sultan on Ties With Iran, Defense Spending, FBIS-NES-88-222, November 17, 
1988, p. 16.                                                                                                                           

                             .Text of Agreement, FBIS-NES-89-058, March 28, 1989, p. 22راجع:  ٣
                             



 ١٦٢

  نظرة تقییمیة إلى الخطرین 
  العراقي واإلیراني

السؤال التالي: "ما هي مصلحة العراق  ١٩٩٤١لقد طرح الملك فهد في تشرین األول/ أكتوبر 
في ما یقوم به صدام حسین تجاه بلده وتجاه األمة العربیة؟" . وعلى الرغم من أن  والشعب العراقي

السعودیین قد تعلموا الكثیر من اجتیاح العراق للكویت وأعقاب هذا االجتیاح، فال شك في أنه تم 
على الرغم من معاهدة عام  -اتخاذ قرار حاسم ال رجوع عنه، وأن العالقات بین الریاض وبغداد 

لن تتحسن بشكل جدي . لقد كشف وزیر الدفاع سلطان عن عدد من تحركات القوات  - ١٩٨٩
العراقیة باتجاه الحدود الكویتیة، لكنه شدد أیضًا على تمسك المملكة بضرورة الحرص على سالمة 
العراق ووحدته. فقد جاء في إعالنه: " إن المملكة السعودیة تحمل النظام العراقي مسؤولیة المعاناة 

ي یعیشها الشعب العراقي الشقیق"، كما دعا " النظام العراقي إلى تنفیذ كافة قرارات مجلس الت
. بعد مرور بضع سنوات على انتهاء الحرب من  ٢األمن، ومن بینها اطالق سراح أسرى الحرب" 

أجل الكویت، ظلت العالقات بین أكبر دولتین عربیتین في منطقة الخلیج هامدة، وٕان كان وزیر 
بن فیصل قد فصل بین العراق والرئیس صدام حسین. ففي خطاب له في منظمة  درجیة سعو الخا

  صرح األمیر فیصل بما یأتي: ،١٩٩٥األمم المتحدة في تشرین األول/ أكتوبر 
إننا نتطلع بشوق لعودة العراق الشقیق إلى المجتمع الدولي كعضو مسؤول یقوم بدور بناء على 

النبیل مشهور بقدراته وطاقاته. ستبقى معاناة الشعب العراقي مصدر  المستوى الدولي، إذ ان شعبه
  . ٣أسى وقلق بالنسبة إلینا، وسنتابع العمل للحفاظ على وحدة العراق وسیادته ووحدة أراضیه

اإلیرانیة،  - ، أي قبل التطور الملحوظ الذي حصل في الروابط السعودیة ١٩٩٥في أواخر العام 
فیصل في خطابه الموجه إلى إیران أو في حدیثه عن مخططات إیران  لم یجامل األمیر سعود بن

بالنسبة إلى جزر أبو موسى وطنب في اإلمارات العربیة المتحدة. ففي ذلك الوقت، أعلنت 
السعودیة عن تأییدها لجهود دولة أبو ظبي للتوصل إلى حل سلمي لالحتالل اإلیراني الذي كان ال 
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زعیم إیراني یتسم بالواقعیة لرئاسة البالد قد شكل فرصة للسعودیة  . إال أن انتخاب ١یزال قائماً 
  . ٢لتعزیز سیاساتها اإلقلیمیة

عندما حظي الرئیس محمد خاتمي بتأیید واسع من الناخبین اإلیرانیین، تنبهت السعودیة إلى هذا 
الشیخ عبد العزیز األمر، وحاولت إیجاد طرق جدیدة لتحسین العالقات الثنائیة بین البلدین. لقد تنبأ 

التویجري، نائب معاون قائد الحرس الوطني، وصدیق مقرب لولي العهد األمیر عبد اهللا بن عبد 
العزیز ، أن " الدولة اإلیرانیة والعرب كانوا یسیرون باتجاه المزید من التعاون والتنسیق مما سیسمح 

اإلسالمیة. نعم، كان على  لهم باحتالل موقعهم الطبیعي على الساحة العالمیة، وخدمة األمة
الریاض وطهران القیام بالمبادرة. أعتقد أن دوًال عدیدة ستنضم إلى القافلة ولن یفوتها أحد ألن ذلك 

  .  ٣مستحیل. ستموت األمم إذ فاتتها قافلة الحوار والتعاون والشراكة"
وابط المملكة ، حاول ولي العهد عبد اهللا بن عبد العزیز توجیه دفة ر ١٩٩٧منذ نهایة العام 

بالجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة من موقف یتسم بالالمباالة إلى موقف ملتزم وٕایجابي. في الواقع، لقد 
برزت العالقات الجدیدة مع إیران كحجر األساس لتحقیق الهدف السعودي الذي یقضي بالسیادة 

لى النتائج لهذا التقارب . وفي حین كانت العالقات تتحضر لفترة دامت سنتین، ظهرت أو ٤اإلقلیمیة
، حین فاجأ السعودیون المراقبین بالموافقة ١٩٩٩في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط في العام 

على مجموعة جدیدة من حصص إنتاج البترول تالئم وتصب في مصلحة إیران. في المقابل، 
نافسین التقلیدیین. وفي حین ارتفعت أسعار النفظ، كما زادت اآلمال بالمزید من االختراقات بین الم

بدت هذه الخطوات كإشارة واضحة لمكسب في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة بشكل عام، وللرئیس 
، إال أن -إذ إن هذا األخیر قد نجح في إنهاء عزلة بالده السیاسیة  -خاتمي بشكل خاص 

ة بزیارة الرئیس خاتمي في السعودیة كانت هي الرابح الكبر. في الحقیقة، لقد رحبت السعودیة بحفاو 
، وقد حصلت منه على تنازالت إضافیة بالنسبة إلى عدد من القضایا اإلقلیمیة ١٩٩٩أیار/ مایو 
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األساسیة، منها التعهد بالمساعدة على الحد من التوتر السائد في المنطقة. إن نجاح السعودیة في 
االلتزام بسیاسة التنسیق إزاء تهدئة الوضع، وكسب دعم اإلیرانیین في مختلف المواضیع، من 

موضوع أفغانستان إلى سیاسات استثماریة مشتركة، كانا بمثابة إشارة إضافیة إلى تطور العالقات 
. وقد تمت مناقشة حتى المسائل الدفاعیة الحساسة، بعد زیارة وزیر الدفاع ١التي كانت تمضي قدماً 

. فقد أعرب وزیر الدفاع  ١٩٩٩/ مایو السعودي األمیر سلطان إلى إیران في بدایات شهر أیار
اإلیراني علي شامخاني إلى نظیره السعودي عن أنه ال یرى ایة حدود لعالقات بالده مع المملكة، 
وذهب حتى إلى االدعاء أن كافة اإلمكانیات الدفاعیة اإلیرانیة ستوضع بتصرف األشقاء 

ح، وعلى الرغم من أنه لم یتم . وبغض النظر عن مدى المبالغة في هذه التصاری ٢السعودیین
تخطیط التفاق رسمي أثناء زیارة خاتمي إلى السعودیة، فقد أدت هذه النقاشات الهامة إلى التخفیف 

  من حدة التوتر العسكري العام في منطقة الخلیج.
جاءت هذه التطورات األخیرة كنتیجة لسیاسة دقیقة صممت إلصالح میزان القوى في منطقة 

، أي بعد مرور أشهر قلیلة على مشاركة ولي العهد عبد اهللا بن ١٩٨٨ط/ فبرایر الخلیج. في شبا
، ١٩٩٧عبد العزیز في قمة طهران لتجمع المنظمات اإلسالمیة في كانون األول/ دیسمبر 

استضاف نائب رئیس الحرس الوطني، األمیر متعب بن عبد اهللا ، الرئیس اإلیراني السابق، علي 
لقد حدت هذه الزیارة الرمزیة إلى مقر الحرس الوطني الرئیسي في أكبر هاشمي رفسنجاني. 

الریاض، باألمیر متعب لإلدالء بالمالحظات اآلتیة: "إننا على أشد الثقة بأن اإلمكانیات والقوات 
العسكریة اإلیرانیة والسعودیة قادرة على العمل كقوة موحدة في سبیل تحقیق غایات األمة اإلسالمیة 

حتى لو كان هذا التصریح مجرد خطاب دبلوماسي، إال أنه حمل في طیاته الكثیر . و ٣ومصالحها"
من الرموز، كما بشر بتحسن العالقات بین البلدین. لقد طمأن االمیر سلطان بن عبد العزیز 

إلى أنه ما من خالف بین البلدین، وأن األولویة ستعطى للقضایا األمنیة  -في طهران  -مستمعیه 
. لم یرد أي ذكر لقضیة الحج أو  -كالمسائل االقتصادیة أو االجتماعیة  -أخرى قبل أیة مسألة 
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. في الواقع، كانت حماسة الریاض شدیدة لدرجة أنها ضحت  ١للمشاركة اإلیرانیة ومسألة الحصص
بالعالقات القدیمة التي تربطها بدولة اإلمارات العربیة المتحدة من اجل تثبیت العالقات الدبلوماسیة 

  . ٢اشئة مع إیرانالن
في النهایة، فإن الریاض قد اتخذت كافة هذه المبادرات بهدف الحد من التأثیرات اإلیرانیة 
والعراقیة المتزایدة في منطقة الخلیج، وتعزیز موقع المملكة على الصعید اإلقلیمي. فمن وجهة نظر 

اجل الكویت، قد أدتا، معًا،  العراقیة ، كما الحرب من - الزعماء السعودیین، فإن الحرب اإلیرانیة 
في اضطرابات عسكریة وسیاسیة طالت لعقدین من الزمن، أدت كافة إلى انغماس المملكة 

خاللهما إلى بروز نتائج بارزة على المستوى الداخلي. لقد أخذ ولي العهد عبد اهللا بن المجریات 
مون إلى أجیال أصغر، عبد العزیز عهدًا على نفسه، بدعم من مجموعة من األمراء الذین ینت
  لتوجیه السیاسات السعودیة وتعزیز موقع الریاض على الصعید اإلقلیمي.

  

  
  

  الفصل الرابع

  توجه العائلة
إذا كانت هناك ثمة شكوك تساور أصحاب القرار حیال التزام المملكة العربیة السعودیة بقضیة 

، ١٩٩٠زو العراقي للكویت في العام أمن منطقة الخلیج الفارسي، فال بد من أنها قد تبددت إثر الغ
حین انضمت المملكة السعودیة إلى حلفائها اإلقلیمیین والدولیین لردع صدام حسین. فقد برهنت 
المملكة العربیة السعودیة، مرة تلو األخرى، أن مصالحها الخاصة تتوافق مع مصالح الدول 

مایة أنظمة الحكم المحافظة في الخلیج الصناعیة الغربیة، وأنها بحاجة إلى حلفاء أقویاء من اجل ح
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من وجهة نظر اإلمارات العربیة المتحدة، فـإن سـحر الـرئیس خـاتمي یتطلـب حجـة إقنـاع عربیـة قویـة للمسـاعدة فـي  ٢
غرى. فـي النهایـة، قبلـت الریـاض عـرض حل الخالفات المتعلقة بجزیرة أبي موسى وجزیرتي طنب الكبرى وطنب الص

مما خیب آمال الشیخ زاید بـن سـلطان آل نهیـان، وأبعـد  -وال شيء أكثر من ذلك  -طهران بالمساعدة لحل الخالف 
 السعودیة عن واحدة من أوفى حلفائها في مجلس التعاون الخلیجي.
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العربي من القوى السائدة في المنطقة، وان العالقات تعود على الفریقین بالمنفعة االقتصادیة 
المتبادلة. ال ریب في ان حكومة الریاض قد اختلفت، على سبیل المثال ال الحصر مع العدید من 

االسرائیلي  -لى حل الصراع العربي حلفائها في الغرب بشأن تحدید افضل السبل للتوصل إ
الغربیة على المدى البعید. فقد  - الشائك، إال أنه لم تسمح لهذه األزمة بإفساد العالقات السعودیة 

كانت بعض القضایا االقتصادیة العامة التي تتمحور حول موضوع النفط في خطر. وقد بدا 
  مستقبل عائلة آل سعود الحاكمة أیضًا على المحك.

یق بشكل أفضل من اآلراء التي قد یمتلكها العدید من الشخصیات السابق ذكرها في ما للتحق
یختص بالشؤون األمنیة، سنستعین في ما یلي بثالثة سیناریوهات محتملة ونحللها على ضوء 
المعطیات التي ناقشناها سابقًا. إنها عبارة عن ردات فعل إزاء حاالت من المعارضة الداخلیة، 

  هنا فقط للتوضیح. ونحن نوردها
  خطوة تصحیحیة داخل العائلة

، حین قام ولي ١٩٦٤و  ١٩٥٨هزت المملكة السعودیة حوادث بالغة الخطورة بین العامین 
العهد عندها فیصل عبد العزیز بالتخطیط لعملیة خلع الملك سعود من الحكم. من المحتمل جدًا أن 

  . ١عبد اهللا عبد العزیز إلى العرش یتكرر هذا السیناریو التاریخي مع وصول ولي العهد
  التحدي

یستطیع عبد اهللا بن عبد العزیز، بحسب التقالید الخاصة بآل سعود، وبصفته ملكًا مستقبلیًا، أن 
یعین وزیر الدفاع، سلطان، ولي عهد له. وبما أن كال الرجلین متقدم في السن، وأهم من ذلك، 

فات سیاسیة تقسم الحكومة إلى معسكرین على األقل. شدید التأثر بذریته، فال بد من أن تنشأ خال
وینتج عن ذلك عصیان داخل العائلة یحرض األمراء األصغر سنًا واألكثر حیویة، على كبار 

فتكون النتیجة ثورة الذین سیصرون بدورهم كما هو متوقع، على الحفاظ على لحمة العائلة العائلة. 
حقیقیة داخل العائلة تعرض حكم الملك للخطر. بمقتضى سیناریو كهذا، سیجد الملك عبد اهللا بن 

ض شرعیة یعبد العزیز نفسه في موقف حرج، فیتهم بسوء اإلدارة، وأسوأ من ذلك، أنه قد یتهم بتعر 
ر المباشرة ویؤلفون عددًا من حكم آل سعود للخطر. وقد یجتمع األمراء الذین ینتمون إلى الفروع غی

الفرقاء ویلتفون حول األمراء من الفروع الوسطى، وذلك بهدف تحقیق نتائج ملموسة فكما كان 
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 ًا للحكم. وإلنقاذ الوضع، طلبوا من األمیر فیصل تولي زمام السلطة.على انه لم یعد صالح
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یجري في السابق، ستستغل الفروع غیر المباشرة إلعادة تنظیم بنیة العائلة الداخلیة، بتوجیه من 
التحالفات السیاسیة الخطیرة إلى خلع المسؤولین النافذین المتقدمین. ال بد هنا من أن تؤدي هذه 

الملك من الحكم، كما أنها ستؤدي إلى تحیید أبنائه في الحرس الوطني، مما یشكل تهدیدًا لخالفة 
ولي العهد سلطان، فیتم اختیار ابن آخر من أبناء الملك عبد العزیز، األمیر نایف أو األمیر 

البالد استقرارها تدریجیًا، ولو كلف ذلك خسارة سلمان، للحفاظ على األولیة العائلیة. ثم تستعید 
سیاسیة واجتماعیة باهظة. ال بد، وال مفر من تولي أحد أبناء الملك عبد العزیز الحكم، وٕان كثرت 

  الخالفات العائلیة والنزاعات الدینیة الداخلیة.
  ردة فعل

دات الخارجیة والداخلیة لقد واجهت المملكة العربیة السعودیة، على مر التاریخ، عددًا من التهدی
الناتجة عن الثورات القبلیة، والتعصبین الشیعي والسني، والحركة القومیة العربیة. حاول أعداء آل 
سعود جاهدین انتزاع الحكم من العائلة المالكة. إال أنهم لم یتمكنوا من االنضواء تحت رایة واحدة. 

اسیة واالجتماعیة في المملكة كانت تتم بعد مرور والمثیر لالهتمام ان المحاوالت لشرذمة البنیة السی
و  ١٩٥٤فترة أربع سنوات على كل خالفة. فحركات العصیان في صفوف الجیش في العامین 

، قد وقعت إبان حكم الملك ١٩٦٠و  ١٩٥٨، والثورات التي شهدتها البالد بین العامین ١٩٥٥
  سعود بن عبد العزیز الذي اتسم باالضطرابات.

عائلة آل سعود المجمع البابوي إلى حد كبیر حین یتعلق األمر باختیار خلفیة  تشبه بنیة
للعرش. إال أن األمر ال یخلو من بعض التوتر السائد بشأن تحالف آل سعود/ آل الشیخ الذي یعود 

، إن من جهة علماء الدین الشباب الذین یرفضون هذا االتفاق التقلیدي (توتر ١٧٤٤الى العام 
الفكري األیدیولوجي)، والعلماء الذي ال یعترف بهم الحكم وینشطون بشكل مستقل على الصعید 

(توتر على الصعید العقائدي)، أو من جهة نخبة من رجال األعمال الذین یسعون إلى توسیع 
اخرى تعترض انتقال السلطة بالشكل الطبیعي، تعود الى نفوذهم السیاسي. كما هناك عوائق 

علومهم في الغرب والذین یبحثون عن وظائف مضمونة، وٕالى الجمعیات لقوا التكنوقراطیین الذین ت
النسائیة والحركات المنادیة بحقوق اإلنسان التي تعمل وتطالب بامتیازات إضافیة. نستشف مما 
تقدم، أن هناك نوعًا من الوعي الذي یتشكل لدى النخبة السعودیة ولدى الشعب عامة. قد یصعب 

  ، إال أنه لیس باألمر المستحیل.تحدید هذه االتجاهات
من أبرز التحدیات التي یواجهها آل سعود، مستوى النقاشات السیاسیة في المنابر العامة. فبما 
أن المنابر اإلعالمیة الخاصة بالمملكة ال تزال تخضع لسیطرة الحكومة التامة، كان ال بد للحكومة 

بدیلة. فبعد حرب الكویت وانتشار هوائي السعودیة من مواجهة ظاهرة تكاثر وسائل اإلعالم ال
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األقمار الصناعیة على سبیل المثال، قامت السلطات السعودیة برفع مستوى خطابها العام، حتى 
تتمكن من منافسة المصادر االجنبیة. أضف إلى ذلك أن انتشار استخدام الفاكس یعني بشكل 

امة وسرعة قصوى. لقد حثت وسائل رئیسي إمكانیة اطالع جمهور واسع على أیة وثیقة بسهولة ت
االتصال الحدیثة هذه السعودیین على ادارة نقاشاتهم بواقعیة وصراحة أكبر. ال شك في ان حكومة 
الریاض قد حاولت كبت هذا الخطاب، خاصة مع محاولتها منع استخدام الهوائیات الفضائیة، إال 

یعد السعودیون یخجلون من التعبیر أن هذا المجهود بدا أصعب مما كان متصورًا. باختصار، لم 
عن آرائهم السیاسیة بشكل علني، حتى أنه یتم التشدید في حلقات النخبة، على الحاجة إلى 

  إخضاع انثقال الحكم إلى نظام محدد وواضح.
كما ان سیاسة الكیان السعودي تخضع أیضًا لجدل أیدیولوجي وعقائدي على كافة المستویات. 

ت، قام جدل ضمن العائلة الحاكمة بین السمؤولین المتقدمین والشباب حول ففي بدایات التسعینیا
أسس المملكة األیدیولوجیة، ومدى استفادة آل سعود من هذه األسس. ونظرًا إلى ان المملكة قد 
اعتمدت القرآن الكریم دستورًا لها، یحاول األمراء الشباب النظر في مدى فعالیة هذا الدستور كأداة 

یة. وكما أشرنا سابقًا، فهناك جدل مشابه یتحضر بین رجال الدین المتقدمین سیاسیة عصر 
والشباب. فالعلماء الشباب یعترضون على التوافق التقلیدي القائم بین آل سعود وآل الشیخ، إذ 
ینادون باعتماد نهج أكثر صرامة في عالقاتهم مع "الدولة". وفي وقت تعلو فیه األصوات المنادیة 

بر، تقطع القیادة السعودیة الطریق على هذا الجدل باستمالة األمراء الشباب فترقي بمشاركة أك
البعض منهم وترضي البعض اآلخر، هذا باإلضافة إلى خطوة جذریة قضت بإنشاء وزارة الشؤون 

  الدینیة للرد (والسیطرة على) العناصر المتمردة المحتلة.
ن الترقیات المنطویة على مفارقات تاریخیة، باإلضافة إلى هذه التطورات، تمت مالحظة عدد م

والتي ال یمكن تفسیرها إال بتنبه آل سعود للتوترات والمشاكل المحتملة. كان األمراء الشباب من آل 
جلوي وآل سعود الكبیر، وهم بعیدون عن خط الخالفة األول، یوجهون االنتقادات لخالد بن سلطان 

هؤالء المسؤولون عن السطلة ألنهم عبروا عن وجهات ولوزیر الخارجیة سعود بن فیصل. أبعد 
نظرهم األیدیولوجیة أو العقائدیة التي تتعارض مع األمراء المرشحین للخالفة. لقد تم اعتماد ظاهرة 
التعبیر عن المعارضة هذه بكثرة في تاریخ السعودیة الحدیث (ابتداء من عهد الملك عبد العزیز)، 

قبل. إال انها طریقة تفریقیة تثیر العداوة بین أفراد قد تستدعي وستستمر على االرجح في المست
  الحاجة التعاون في ما بینهم.

إن امكانیة قیام نطام یعتمد مبدأ البكورة في موضوع الخالفة، هو رهن بالطریقة التي یختارها 
تح كبار عائلة آل سعود في حل مشاكلهم التي ال تحصى. فقد تختار العائلة التحرك بشكل منف
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أكثر، أو بإدارة انقالب للمحافظة على بقائهم، أو اجتناب مواجهة ثالثیة بین الملك فهد المریض 
  وولي العهد عبداهللا ووزیر الدفاع سلطان، أو بین ذریتهم على األرجح.

  المعارضة العسكریة  
، إال ١٩٧٧و  ١٩٦٩على الرغم من فشل محاوالت االنقالبات في السعودیة، خاصة في عامي 

أنها لم تختلف في الهدف والجوهر عن الحاالت المشابهة في البلدان العربیة األخرى. ففي الحالتین 
المعروفتین، توحد أفراد عائلة آل سعود الحاكمة في صف الملك، وحصلوا على التفاتات خاصة 

السعودیة كلما لقاء إعادة التعبیر عن والئهم، ووافقوا، باإلجماع تقریبًا، على تطهیر القوات المسلحة 
دعت الحاجة إلى ذلك. في الواقع، شهدت القوات المسلحة السعودیة، على غرار القوات العسكریة 

  األخرى في الشرق االوسط، عدة محاوالت انقالب.
، ومع تدهور صحة الملك فهد، واجه آل سعود احتمال انقسام البالد  ٢٠٠٠في أواخر العام 

الرضى التي كانت سائدة في أوساط العامة. لم تكن مشاركة وانتشار العنف نتیجة لمشاعر عدم 
القوات المسلحة العادیة والحرس الوطني سلبیة في جو القلق العام الذي خیم على البالد، فهذه 
القوات قد تقوم بتحرك جدي في حال قیام أزمة حقیقیة. في الماضي، ومنذ الخمسینیات، كان 

یا المعادیة للملكیة التي أدت إلى عدد من االنقالبات الضباط العسكریون یتعاطفون مع القضا
نات العقد الماضي، وذلك نتیجة لإلعا والردات. ومع أنه لم یسجل أي تمرد عسكري خطیر في

المالیة العدیدة التي تستفید منها القوات المسلحة، فإن حكومة الریاض متنبهة إلى ازدیاد انزعاج 
زت القضایا القدیمة من جدید لتشكل خطرًا على آل سعود: جنودها من العائلة الحاكمة. لقد بر 

فمجال التسلح والتدریبات ووتیرتها ونسبتها تزعج القوات المسلحة والحرس الوطني، ولم یعد األمراء 
الشباب یجدون في الخدمة العسكریة بدیًال یرضیهم عن المناصب اإلداریة في الحكومة، كما ان 

ون نشر أفكارهم في صفوف المجندین السعودیین الشباب على خصوم العائلة الحاكمة یستطیع
  الرغم من انعزالهم النسبي في المراكز العسكریة النائیة.

  التحدي 
افترضنا حصول هذا الرد، فیمكننا توقع قیام انقالب عسكري غیر تقلیدي في المملكة في  اإذا م

لن یثور العسكریون من اجل قضایا السنوات المقبلة. فعلى خالف ما یؤمن به الدكتور المسعري، 
اقتصادیة او اجتماعیة. فآل سعود یرعون القوات. العسكریة بشكل جید. لطالما حظي الضباط 
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والمجندون برواتب سخیة ولیس لهم أیة مصلحة بالتمرد على مصدر رزقهم األول. فالتغییر إن 
  . ١ة الحاكمةحصل فسیستهدف السیاسات الدینیة واألمنیة التي قد تنتجها العائل

لقد أصبح من المعروف الیوم ان المنخرطین في صفوف الحرس الوطني یملكون تقلیدًا طویًال 
من التوجه الدیني نظرًا إلى أصلهم القبلي. كما أن المجندین غیر المثقفین قد أصبحوا هدفًا سهًال 

خبویة اكثر، فقد نر للهدایة التي تبعدهم أكثر عن الحكومة. وحتى القوات الجویة التي تضم عناص
شهدت، بدورها، نموًا متزایدًا للنشاطات الدینیة المتطرفة. فقد تنجح هذه العناصر بقیادة زعماء 
قبلیین معادین آلل سعود بإثارة حركات العصیات في مراكز عسكریة ذات مواقع استراتیجیة. هناك 

ئد بتمكن من التغلب على النظام. العدید من المراكز العسكریة المهجزة التي یمكن ان یخرج منها قا
ؤمن لقائد تفالسیطرة على قاعدتي خمیس مشیط أو حفر البطین، على سبیل المثال، یمكن أن 

االنقالب القوة الضروریة لقصف القصور وٕاخضاع العدید من األفراد وفرض القانون والنظام. یمكن 
ر على الحفاظ على موارد المملكة لكافة لقائد االنقالب الذي یتعهد "إنقاذ البالد"، تشكیل مجلس یسه

 ٢السعودیین. وقد یطالب هذا المجلس، بهدف القضاء على الفساد والهدر، بالحد من إنتاج البترول
 .  

                                         
نظــرًا الــى طبیعــة هــذا الموضــوع الــدقیق، فــإن أي مناقشــات یقــوم بهــا أفــراد عائلــة آل ســعود حــول مختلــف التغیــرات  ١

اولـة انقـالب، تبقى سریة. فال یجـازف سـوى القلیـل مـنهم فـي التفكیـر باحتمـال أن یقـوم أحـد أفـراد عائلـة آل سـعود بمح
علـى الـرغم مـن أن العدیـد مـنهم یقـرون صـراحة بـأن المملكــة لیسـت بمـأمن مـن هـذا التهدیـد. أثـار معظمهـم اإلمكانیــة 
النظریـة لحـدوث انقـالب عســكري فـي الوالیـات المتحـدة لــدعم وجهـة نظـرهم. وفـي حــین تبقـى المقارنـة نظریـة (بــالنظر 

لمحاسـبة فــي الوالیــات المتحـدة)، یظهــر وجـه مــن وجــوه الحقیقـة فــي هــذا الـى ضــخامة اإلدارة وفعالیـة نظــام المراقبــة وا
التفسیر. لقد أخطأ الكثیرون بمقارنة المملكة العربیة السعودیة بالوالیات المتحدة األمیركیة لكونهمـا مجتمعـین مختلفـین 

ـــة فـــي الوالیـــات المتحـــدة مقا ـــي كـــل االخـــتالف، والحكـــم فیهمـــا متنـــاقض تمامـــًا دیمقراطیـــة برلمانی ـــل ملكیـــة مطلقـــة ف ب
ــالي: أوًال، یمكــن حصــول انقــالب عســكري فــي  الســعودیة. بــرغم ذلــك یمكــن تفســیر هــذه المالحظــات علــى الشــكل الت
السعودیة (ویعلم الجمیع بحدوث محاوالت مماثلـة فـي الماضـي)، ثانیـًا، یتطلـب نجـاح هـذا االنقـالب فـردًا ( أو أفـرادًا) 

  یه.من عائلة آل سعود المالكة للمشاركة ف
 
قد یحدث االختیـار العشـوائي لثالثـة مالیـین برمیـل مـن الـنفط یومیـًا، جـذریًا فـي اسـتقرار السـعر. ولقـد سـاد االعتقـاد  ٢

لوقـت طویــل أن ثالثــة مالیـین برمیــل مــن الـنفط یومیــًا هــي الحــد األدنـى المطلــوب لتــأمیین نفقـات الریــاض. مثــل هــذه 
ن برمیل من النفط یومیـًا مـن السـوق العالمیـة، ممـا قـد یولـد أزمـة العملیة سوف تؤدي إلى سحب خمسة أو ستة مالیی

 مالیة عالمیة، وٕان كانت ضیقة النطاق.
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  ردة الفعل
على الرغم من أن آل سعود قد أحبطوا عدو محاوالت لقیام ثورات عسكریة في الخمسینیات 

تنبه معظم األعضاء المتقدمین في العائلة إلى ان هذه والستینیات من خالل عملیات التطهیر، فقد 
االسالیب لم تعد مقبولة في الزمن الراهن، خاصة أن السعودیة تمر بتغیرات عدیدة، والقلق یسود 
منطقة الخلیح الفارسي من جراء ثورات داخلیة وخارجیة. وفي أعقاب الحرب من اجل الكویت، 

اتهم مع القوات العسكریة، إذ أدركوا أنهم بحاجة إلى ید أقوى ن النظر في عالقو أعادة القادة السعودی
لحمایة العائلة بقدر الحاجة الى حمایة البالد. وقد ترجم هذا الوعي من خالل شراء أجهزة حدیثة 
وباهظة الثمن، واللجوء إلى تدریبات محترفة عند الحاجة، واألهم من ذلك، إنفاق (وحتى رهن) 

قوات الغربیة على الدفاع عنهم، لذا، سیصعب كثیرًا تبریر أیة عملیة مبالغ طائلة من أجل حث ال
  تطهیر في المستقبل.
  الثورة واالنقسام

ارهب سیناریو محتمل هو قیام ثورة في البالد او انقسام المملكة، ویمكن توقع أسوأ األمور في 
حال فشل آل سعود هذه الحالة. لألسف، إنه سیناریو محتمل نظرًا إلى عامل التراكم، خاصة في 

بالتعاطي مع ایة مشكلة وان كانت ثانویة. تعلمنا الخبرات السابقة كیف یمكن ألفراد العائلة ان 
، بعد ان ١٩٧٩ینتابهم الهلع ویقدموا على ارتكاب أخطاء فاضحة، كتلك التي ارتكبت في العام 

شخص في  ١٠٠٠استولى عناصر من المتطرفین على المسجد الحرام في مكة. فقد قتل حوالي 
تلك الفترة بسبب أخطاء تكتیكیة، ولم تستقر الحالة إال بعد تدخل القوات الفرنسیة واألردنیة المكافحة 
لإلرهاب. فلو استمر آل سعود بموقفهم الالمبالي هذا، لكانت المملكة السعودیة قد اصبحت في 

یناریو یفترض ان تبقى السلطة بلدًا مختلفًا بشكل كامل. تجدر اإلشارة إلى أن هذا الس ٢٠٠٠العام 
المركزیة في السعودیة على حالها، مع تزاید وطأة الضغط علیها بسبب التوتر الدیني. لقد علت 
النداءات المطالبة بقیام معارضة منظمة ضد آل سعود من قبل رجال دین، كان معظمهم من 

اء البارزین والعائلة الحاكمة، الشباب الذین أعلنوا معارضته للروابط الوثیقة التي تجمع بین العلم
واألهم من ذلك، طالبوا بوجوب المحاسبة. واجهت حكومة الریاض أزمة تتعلق بشرعیتها إذ إنها 
كانت بحاجة أكیدة إلى دعم الجماعة الدینیة. والنتیجة المرجحة لهذا السیناریو هي التعثر في عملیة 

لیة من التردد حیال كافة القضایا المتعلقة اتخاذ القرارات لدى آل سعود، مما یؤدي إلى درجة عا
بأمن البالد الداخلي. إنها طبعًا فرضیة متطرفة، واحتمال حدوثها ضئیل، لكن یجب أال یتم 
استبعادها نظرًا إلى الصراع القائم على السلطة وعجز العدید من المسؤولین عن السیطرة على 

  المتطورات.
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  التحدي
فقدان آل سعود السیطرة على الدولة، فتقوم حركات التمرد في یفترض انقسام المملكة وتفككها 

مختلف انحاء البالد ضد حكومة الریاض بسبب تدهور األحوال االجتماعیة، ویحتشد الشباب في 
المساجد حیث سینادون بالعنف ضد السلطات الظالمة. في ظروف كهذه، ال بد من ان تسود 

ى وقوع عدد كبیر من الخسائر. وقد تنشق أعداد هائلة االضطرابات في مكة والمدینة مما سیؤدي إل
من القوات المسلحة والقوات األخرى، فتفضح التفكك العسكري السعودي. وسیتم تجاهل دعوة الملك 
إلى السلم، ویتم احتالل مراكز التلفزیون والرادیو في غضون أیام قلیلة من قبل جهات المتطرفین 

كامًال ضد العائلة الحاكمة. وستبرز قوى منافسة في كافة أنحاء  الذین سیلطقون برنامجًا ترویجیاً 
السعودیة، فطالب كل جهة بحقها بالسیادة على مدنها أو مناطقها. وفي المنطقة الشرقیة الحیویة، 
سیقدم العدید من الشركات النفطیة خدماته للدول المستهلكة، فینتهي عهد االحتكار الذي تمارسة 

السعودیة " أرامكو" للموارد النفطیة في البالد. فیضطر الملك إلى التنازل عن شركة النفط العربیة 
عرشه، ویتم توقیف العدید من المسؤولین السعودیین فیحاكمون ویعدمون. كما ستنقل عائالت 

  التجار الرئیسیة أموالها إلى مصارف أوروبیة وأمیركیة. الفوضى ستعم البالد والسعودیة ستتفكك.
مجددًا على الدور الذي تلعبه المعارضة الدینیة في هذا السیناریو. یمكن لألزمة أن یجب التأكید 

تبدأ كمواجهة عادیة من جراء مناداة حركة إسالمیة ناشئة بالتغییرات في الحیاة السعودیة السیاسیة 
واالجتماعیة. وعلى الرغم من أن هذه المطالبة تبدو مستغربة في بلد یستمد شرعیته كلها من 

فما یدعو أكثر  -فیعتبر القرآن الكریم دستورًا له ویستبعد مفهوم الدیمقراطیة  -شریعة اإلسالمیة ال
إلى االستغراب هو رد النظام على هذه المطالب. ففي السیناریو، كما في الواقع، سیواجه الحكم 

ال الدین وآل سعود خطرًا دینیًا یتمثل على مستویین: أوًال بین رجال الدین أنفسهم، وثانیًا ، بین رج
  الذین یتمتع بعض أمرائهم بالنفوذ والرأي في هذه القضیة.

كما أشرنا سابقًا، فإن طبیعة الخطر اإلسالمي تتكشف أیضًا من خالل مختلف "خطابات 
المطالب" الموجهة إلى الملك من قبل مثقفین وطالب متدینین من اجل المساواة أمام القانون بغض 

المركز، وٕاعادة توزیع المال العام، ومحاسبة كافة المسؤولین، وصرامة أكثر  النظر عن المرتبة أو
بااللتزام بالقیم اإلسالمیة. یمكن لخطابات أخرى لفت النظر إلى سوء اإلدارة العامة، والفساد 
والتوصیة بتحركات تصحیحیة، منها منح رجال الدین المزید من النفوذ في عملیة اتخاذ القرارات 

  فقات الحكومة.والحد من ن
على غرار خطابي المطالب اللذین وجها في أوائل التسعینیات، قد یوقع على الخطابات الجدیدة 

من نجد، وخاصة من الریاض، مهد حركة  - خطباء، مشرعون، ومعلمون  -زعماء دینیون 



 ١٧٣

خطابات الموحدین والقاعدة التقلیدیة آلل سعود. لكن، بخالف المطالب التي تم اإلعالن عنها في ال
السابقة، فقد تدفع المطالب الجدیدة بالمواطنین السعودیین العادیین إلى اتباع قادة مختلفین. سیكون 
جوهر المطالب في هذا السیناریو الدعوة إلى تغییر البنیة السیاسیة السعودیة األساسیة، مع نقل 

نذكر من جدید بأن هؤالء السلطة من عائلة آل سعود الحاكمة إلى نخبة من رجال الدین المتزمتین. 
سیكونون من رجال الدین الشباب وسیعارضون العلماء المتقدمین في السن نظرًا إلى انحیازهم إلى 

  العائلة الحاكمة.
  ردة فعل

على الرغم من صعوبة احتمال حدوث هذا السیناریو، فإن المملكة العربیة السعودیة الراهنة، أي 
كن أن تنهار أمام قوى جبارة تهدد الوضع الراهن. ال شك في ان ثالث ملكیة في الجزیرة العربیة، یم

بعض زعماء آل سعود سیحاولون اجتناب انهیار العائلة، إال أن محاوالتهم ستكون متأخرة وغیر 
فعالة، إذ ال یمكن عملیًا اجتناب اخذ األمور مسارها الطبیعي. قد یتم تسریع عملیة التفكك بواسطة 

  لمعارضة الدینیة.ردة فعل النظام إزاء ا
ستتمیز ردة فعل آل سعود األولى إزاء الخطر اإلسالمي، بمزیج من التردد وتهدئة األجواء. فمن 
طبیعة الملكیة اجتناب المواجهة. كما أن اإلسراف الجلي الصادر عن العائلة الحاكمة، في حین 

العائلة. ومهما حاول  تعاني البالد مشاكل خطیرة في الموازنة، سیعزز االنتقادات الموجهة إلى
أعضاء العائلة الحاكمة تعزیز صورتهم كمسلمین أتقیاء، سیتمكن المعارضون من الكشف عن 
تصرفات مشبوهة وتقدیم سلسلة من االستنتاجات البغیضة. وعندها یضم االعضاء الشباب في 

من ان تتحرك الجهاز الدیني أصواتهم إلى المعارضة مطالبین بالتحقیق من هذه التصرفات، ال بد 
حكومة الریاض لتواجه هذا االمر. یرجح ان یاتي الرد مشابها لرد الملك فهد بن عبد العزیز في 

، حین قام بتحذیر كافة رجال الدین الناشطین بإیقاف حملتهم المعادیة ١٩٩٢كانون األول/ دیسمبر 
سعود. وقد شدد للحكومة، والكف عن القاء الخطب وٕاصدار الكتیبات واألشرطة المعادیة آلل 

الملك، في تلك الفترة، على ان المملكة ملتزمة بكامل العقیدة اإلسالمیة، وأن ما من شخص في 
السعودیة یستطیع االدعاء انه اكثر التزامًا وتدینًا من الذین یسهرون على خدمة الحرمین الشریفین. 

غب المواطنون باإلدالء لكن، في الوقت نفسه، كانت السلطات ترحب بالتعلیقات الخاصة التي یر 
بها. بعبارة أخرى، فقد حظر الملك من جدید استخدام منابر المساجد للخطاب السیاسي، إال أنه 
أبقى على الخطاب الذي یبقى خاضعًا للسیطرة. والغریب، أن هذا األمر یشیر إلى نزعة باتجاه 

تم اإلعالن عن هذا فصل الدین عن الدولة، وٕان كان ذلك یتعارض مع ادعاءات الریاض. لقد 
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التحذیر وأنذر الجمیع بهذا القرار. ومن المؤكد أن یتبع أي ملك في المستقبل هذا اإلجراء للرد على 
  ایة معارضة من اجل المحافظة على حكم آل سعود.

  تقییم ردات الفعل الثالث
یكالیة" إن الجهود التي بذلتها حكومة الریاض للسیطرة على التعالیم التي وصفتها بـ" الراد

ومة الذي بدأت أماراته كباإلضافة إلى محاوالت استخدام المساجد كأرضیة لمعارضة سیاسات الح
، قد حدت بآل سعود إلى توسیع مجلس الوزراء وٕانشاء مجلس الشورى. ففي ١٩٩٣تظهر عام 

 بدایة التسعینیات، تم بذل جهد خاص للفوز على اإلسالمیین في المملكة. فأنشئت وزارة للشؤون
اإلسالمیة شملت مهامها مراقبة األئمة وخطب صالة الجمعة، واألهم من ذلك الجامعات اإلسالمیة 

وقد  ١٩٩٤في السعودیة. وقد تكاملت هذه الخطوة بإنشاء مجلس الدعوة في تشرین األول/ أكتوبر 
اف عضوًا، وكان تعابعًا لوزارة الشؤون اإلسالمیة. أنیطت بهذا المجلس مسؤولیة اإلشر  ١٤ضم 

فتصدر مخططًا تمهیدیًا أسبوعیًا العتماده وتكییفه مع الظروف  - على خطب صالة الجمعة 
والتدقیق في أمر أئمة الصلوات كما أوكلت على المجلس مهمة اإلشراف على البرامج  -المحلیة 

التربویة المصممة لحمایة الشباب من االفكار الرادیكالیة. فعلى الرغم من تصمیم آل سعود على 
مع رجال الدین الشباب، فقد عكس إنشاء مجلس الدعوة فشل كبار العلماء في الحفاظ على السلم ق

في صفوفهم. وبعبارة أخرى، فقد فشل الشیخ ابن باز وخلفه الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا، وٕالى 
توازن  جانبهما كافة رجال الدین الكبار، في إخضاع المنشقین، وٕان كانوا قد استطاعوا الحفاظ على

السلطة بینهم وبین آل سعود. وال یزال العلماء الكبار یعتبرون السلطة العلیا المختصة بالقضایا 
العقائدة، إال ان قلة من رجال الدین الشباب تصدق " استقاللیة" قرارات هؤالء وآرائهم عن توجیهات 

  آل سعود.
عالن الریاض عن إنشاء ومن االمثلة األخرى عن قلق الحكومة حیال المعارضة الدینیة، إ

، برئاسة وزیر الدفاع سلطان. ١٩٩٤المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة في تشرین األول/ أكتوبر 
وقد ضم اعضاء هذا المجلس وزراء الداخلیة والتعلیم العالي والمالیة والعدل والخارجیة، باإلضافة 

ألساسیة للمساعدات السعودیة للقضایا إلى األمین العام لعصبة بلدان العالم اإلسالمي، وهي القناة ا
اإلسالمیة في العالم أجمع. من مسؤولیات هذا المجلس الظاهریة، التنسیق بین كافة المساعدات 
السعودیة الموجهة إلى المجتمعات اإلسالمیة خارج المملكة (للتأكد من عدم توجیه المساعدات إلى 

إلسالم)، إال أنه یهدف أیضًا إلى توجیه الجماعات السیاسیة الناشطة والمتخفیة تحت غطاء ا
المشاعر الداخلیة المعادیة آلل سعود إلى المنابر اإلقلیمیة والدولیة، وحصر اهتمامها بها. في 
الواقع، ونظرًا إلى ان الریاض غالبًا ما تتهم بتمویل جماعات اإلسالمیین المنشقین في كافة أنحاء 
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الي لهذه الجماعات، أنشأت الحكومة آلیة أخرى أیضًا العالم، وبفشلها في منع وصول الدعم الم
لتجمیع كافة الهیات وتوجیهها من خالل أجهزة رسمیة. إال أن هذه المحاربة باءت هي األخرى 
بالفشل. فحتى عندما جردت حكومة الریاض أسامة بن الدن من جنسیته السعودیة بسبب تمویله 

النشاطات. لقد تم طرد ابن الدن ، وهو سلیل  لجماعات متطرفة مصریة وغیرها، لم تتوقف هذه
لكن، بصرف النظر عما  -وبالتالي لواشنطن  - احدى أكثر عائالت التجار ثراء ، ارضاء للقاهرة 

مثلته هذه القضیة ، لم یلحظ أي تغییر على مستوى التمویل السعودي لجماعات المعارضة في 
  كافة أنحاء العالم اإلسالمي.
د قد حافظوا على توازن ذكي بین مستلزمات الدولة الحدیثة والتقالید ال شك في أن آل سعو 

الدینیة. فقد ضمنوا الوالء لهم من خالل توزیع المال العام وتحیید المعارضتین العلمانیة والدینیة 
على حد سواء بإنشاء دولة رفاهیة فعالة. لكن، منذ الحرب من أجل الكویت، برزت جماعة سیاسیة 

جال الدین األولیاء، طالبت بمحاسبة الحكومة، واعتماد أنظمة أخالقیة أكثر من بین صفوف ر 
صرامة. باإلضافة إلى ذلك، یصر رجال الدین الشباب على ان خدمة الحرمین الشریفین لیست 
مجرد فعل مادي یقضي بحفظ المدینتین المكرمتین لغایات الحج. بل إن خدمة الحرمین الشریفین 

یتوجب على الریاض توسیع دعمها الفعلي لكافة القضایا اإلسالمیة في  في اإلسالم، تعني أنه
العالم. وهم یتحججون بان المسلمین یجب أال یستحوا بسوء المعاملة التي یقاها إخوانهم في البلقان 
على سبیل المثال. وبما ان العدید من أفراد عائلة آل سعود یؤیدون هذه األفكار، أصبحت الحكومة 

  ها الخاص بشرعیتها اإلسالمیة.رهینة ادعائ
أخیرًا، یبقى احتمال قیام انقالب عسكري في الریاض مطروحًا، على الرغم من استبعاده من قبل 
الكثیرین. ال شك في ان نتیجة كهذه ستشكل مأزقًا حقیقیًا للقوات الغربیة التي تعتمد إلى حد بعید 

ومدربة من قبل الوالیات المتحدة، وبریطانیا، على آل سعود. ونظرًا إلى ان القوات السعودیة مجهزة 
وفرنسا، فأي تورط عسكري في الحیاة السیاسیة في المملكة قد یشكل حالة حرجة بالنسبة إلى 
واشنطن، ولندن، وباریس. كما أن احتمال قیام أزمات رادیكالیة أكثر، مثل إنشاء حكومة إسالمیة 

ل أكبر. یستبعد حصول أمور كهذه، إال أنها أو تفكك الملكیة بشكل تام، سیصعب األمور بشك
لیست مستحیلة. یمكن لكافة االزمات المحتملة التي أشرنا الیها سابقًا، أن تؤثر في فیض البترول، 
حیث تبقى القدرة على الوصول إلى البترول السعودي الهدف األساسي لمعظم القوى الغربیة، وهو 

  هدف ال یتوقع تغییره في العقود القادمة.
ال شك في أن عائلة آل سعود الحاكمة ترغب في االستمرار بالحكم وأنها تمتلك كافة المؤهالت 
لتنجح نسبیًا بذلك. فقد أظهرت حكومة الریاض إرادتها باالحتفاظ بالسلطة. وبما لم تظهر أیة 
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قیادات فعالة أخرى، تبقى عائلة آل سعود هي المرجع األساسي. باإلضافة إلى ذلك، فقد اكتسب 
حكم عائلة آل سعود صفة شرعیة من خالل االلتزام بالمذهب الحنبلي، وتحالفه المتجذر والصامد 
مع العلماء. باختصار، هناك انسجام وتوافق أیدیولوجیان بین النجدیین المحافظین والمؤسسة الدینیة 

 أن سلطة في المملكة ، مما یضمن صمود التقالید التوحیدیة على االقل في المستقبل القریب. إال
خاصة بین  -آل سعود تواجه مع ذلك أخطارًا وتحدیات عدیدة، وقد تنبه بعض أعضاء العائلة 

إلى ذلك. وال جتناب المواجهة الكاملة، بدأ المسؤولو البارزون من آل  -المسؤولین األصغر سنًا 
وًال إلى النخبة سعود بالتقرب من وجوه المعارضة، بدءًا من "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة"، وص

المعارضة (من علماء ورجال ومثقفین ومنظمات تعنى بحقوق اإلنسان وأخرى أهلیة). لقد بدأ هؤالء 
المسؤولون الجدد بتغییر طریقة الحكم في السعودیة، وهم ینمون ویكتسبون قوة ال یمكن تجاهلها. 

  عالیة الحكم.لكن ال بد من نشوء تحالفات جدیدة ضمن عائلة آل سعود للمحافظة على ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

  نظرة تقییمیة إلى التحالفات الجدیدة
المملكة العربیة السعودیة بلد كبیر یتمیز بثروة هامة وعدد سكان ضئیل نسبیًا یحكمها ملك 

. ونظرًا ١٩٨٢مریض، شهد تزایدًا سریعًا لحجم مسؤولیاته منذ أن تولي عرش المملكة في العام 
فقد شغل الملك فهد بن عبد العزیز بن عبد الرحمن أبرز المناصب في العقود  - دة إلى خلفیته الفری

أصبح االستغناء عن الملك شبه مستحیل. لحسن الحظ أن الملك أدرك الحاجة إلى  -األخیرة 
مواجهة التحدیات البارزة والناتجة، لیس فقط من الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى إضعاف 

التكنوقراطیین المثقفین الساعین إلى التعبیر عن آرائهم التي یتم إهمالها في  الحكم، بل أیضًا من
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آلیة اتخاذ القرارات في البالد. ال شك في ان الملك قد واجه بعض هذه التحدیات السیاسیة الجوهریة 
، لكنه اتبع أیضًا سیاسة توازنیة في موقفه من العناصر المحافظة والمحدثة، تأرجحت بین 

ن والمعارضة. وحتى لو كان من المتوقع ان یتمكن خلفه المباشر من التصدي بشكل االستحسا
فعال للعدید من هذه القضایا الشائكة، فمن الصعب جدًا التكهن بالطریقة التي سیتبعها الحكام 

  المستقبلیون في التعاطي مع المیزان السعودي السیاسي، نظرًا إلى تعقید التركیبة العائلیة الداخلیة.
قد هدف هذا الكتاب بشكل رئیسي إلى بحث موضوع الخالفة، إلى جانب بعض الشؤون ل

السیاسیة الخاصة بالعائلة الحاكمة. لذا، فقد تم التزكیز على اللعبة السیاسیة بین أفراد عائلة آل 
سعود ولیس بین العائلة الحاكمة كوحدة متماسكة وباقي أفراد المجتمع السعودي. كما تم تحدید 

اء البارزین من الجیل الجدید الذین یتمتعون بالقدرة على حكم المملكة في السنوات القادمة، األعض
بدون التنبؤ بمن سیتم اختیاره للحكم أو تحدیده. أخیرًا، وألهم من ذلك، فقد أورد الكتاب نموذجًا 

ستلزمات لتشكل التحالفات في ظل العائلة الموسعة. في الحقیقة، أصبح موضوع التحالفات من الم
الضروریة الیوم لألمراء المتقدمین في العائلة، الذین اتخذوا النفسهم ولذریتهم مناصب حساسه 

  وأساسیة.
  سیاسة العائلة الحاكمة

إن التركیز على عائلة آل سعود في سیاق ایة دراسة متعلقة بالمملكة العربیة السعودیة أمر 
لسیاسي في البالد. فالسیاسة السعودیة الداخلیة مبرر، إذ إن العائلة الحاكمة تبقى مركز النظام ا

هي بشكل رئیسي سیاسة "العائلة" الداخلیة. ولعل أبرز برهان على ذلك هو ان كافة المناصب 
الرئیسیة في الحكومة إنما هي بعهدة أمراء من آل سعود أو أعضاء من فروع العائلة غیر المباشرة. 

آل سعود مناصب رئاسة الوزراء، ونیابة رئاسة الوزراء، فإلى جانب الملك، یتولى أمراء من عائلة 
ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلیة، وقیادة الحرس الوطني، ورئاسة جهاز االستخبارات، وٕامارة معظم 

تمتد من القطاع المدني إلى القطاع  - المناطق، باإلضافة إلى سلسلة من المناصب األخرى 
  .-العسكري 

ظل التنافس واالنقسام من الشیم المتأصلة في السیاسة العائلیة،  مع ذلك، وعلى مر السنوات
ولیس مجرد انحراف عرضي، ناجم عن طموحات أو عداوات شخصیة. ویعود ذلك إلى عوامل 
عدة، منها طبیعة التقالید السیاسیة السعودیة وكبر حجم العائلة، وتنوع تركیبها وتعقید بنیتها 

لتنافس بین الشیع المنشقة قد تركز على مسألة الخالفة، والمحافظة الداخلیة. تجدر االشارة إلى ان ا
على السلطة وتوزیعها، وبعد ارتفاع أسعار النفط على المصالح المادیة. قد یكون أبرز مثال على 
ذلك مرتبطًا بمسألة الخالفة نفسها التي ال تتحدد في السعودیة بالبكورة. فالتقالید والظروف هي التي 
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یل االبن البكر و/ أو قریب الملك االكثر أهلیة للحكم من بعده. وبما أنه لم یكن أدت إلى تفض
باإلمكان اجتناب الخالفات على مسألة األهلیة، غالبًا ما شكلت الخالفة موضوع منافسة بین 

اعین إلى الحكم. كما أن بقاء الملك في الحكم كان رهنًا ببرهنته المستمرة على هذه سمختلف ال
لتي، بعد منتصف السبعینیات اتخذت بعدًا تقنیًا جدیدًا مع التحاق السعودیة بركب الحداثة األهلیة ا
  والتطور.

في السنوات األخیرة، ترجم قسم من هذه المتطلبات التقنیة، التي شملت بعض المسائل النفطیة 
دیات المعقدة ومستلزمات مجتمع ینمو بشكل سریع، من خالل سیاسات غیر مستحبة. فتتالت التح

من قبل أمراء تسلحوا بحقهم الشرعي باالدعاء بأهلیتهم لتولي الحكم، وٕان كانت تحركهم دوافع 
مختلفة. فحركة " الضباط األحرار" على سبیل المثال، التي برزت في أوائل الستینیات، أنذرت 

ك العدید بتزوید حكومة الریاض بأدوات حكم أكثر فعالیة وٕان كانت السیاسة العائلیة هي التي تحر 
من االمراء. لهذا السبب، غالبًا ما تؤدي األزمات إلى تفاقم التنافسات ضمن العائلة عوضًا عن 

  توحید االمراء، لدرجة أن اللوم قد یقع على الملك لتسببه باألزمة أو عدم القدرة على حلها.
ات واالنشقاقات وكما أشرنا سابقًا، فقد أدت تأثیرات الثروة النفطیة إلى تعقید مسألة التنافس

الناشئة في المملكة. ال شك في ان هذه الثروة قد أدت إلى نشوء تحالفات جدیدة تسعى إلى 
الوصول إلى السلطة، وٕالى تطویر بنیة الدولة بشكل یضاعف عدد الحلفاء المحتملین لألمراء. في 

أولئك الذین الوقت نفسه، أدت هذه الثروة إلى توسیع مصادر السلطة في ایدي األمراء، خاصة 
یتمتعون بشبكات داخلیة فعالة یمكن تعبئتها للتمكن من التقدم على فریق آخر. إن الزعم أن 
السیاسة البیروقراطیة تساعد على تسویة السیاسة العائلیة یعتبر انتقاصًا للحقیقة. فقد قام، على 

ز، ووزیر الدفاع سبیل المثال، كل من قائد الحرس الوطني، ولي العهد عبد اهللا بن عبد العزی
سلطان بن عبد العزیز، بترسیخ سیطرته على القوات العسكریة المتنافسة في السنوات األخیرة. 
وعلى الرغم من أن ذلك فرض علیهما نوعًا من " االحترام" المتبادل في تنافسهما على العرش، 

  كانت العواقب ستنفجر لو ان تنافسهما قد تحول الى مواجهة حقیقیة.
ك، لم نشهد ترجمة عنیفة صریحة لالنقسامات واالنشقاقات المستمرة في البالد على مع كل ذل

االقل في أغلب الحاالت. ومرد ذلك هو غیاب االنظمة الرسمیة أو البنى الدستوریة التي تحدد 
النموذج الذي تحتذي به السیاسة العائلیة وطریقة توزیع السلطة بین أعضاء العائلة. على العكس، 

ة العائلیة ظلت مرنة، تتحدد وفق شخصیة الزعماء وخصائص كل واحد منهم. وبالنتیجة، فالسیاس
تشعبت اآلراء بشكل جلي في عهد الملوك االربعة األخیرین. تمیزت سیاسة العائلة تحت حكم الملك 

) بتجاذب حاد للسلطة بین الملك وولي عهده، باإلضافة الى انقسام مر ١٩٦٤ - ١٩٥٣سعود (
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)، شهدت البالد سلطة ١٩٧٥ - ١٩٦٤انقالب داخل البالط. وفي عهد الملك فیصل (انتهى إلى 
 -  ١٩٧٥مركزیة في ظل ملك نافذ ، وبعض االنقسامات المستترة. أما تحت حكم الملك خالد (

)، فقد برز توازن مضطرب بین عدد من مراكز السلطة وشاعت االنقسامات وتبدل ١٩٨٢
)، بترسیخ ١٩٨٢الراهنة، تحت حكم الملك فهد (المستمر منذ العام  لتحالفات. أخیرًا، تمیزت الحقبة

  لبعض التحالفات.
لذلك، كما اشرنا سابقًا، هناك اختالف كبیر في الدینامیكیة السیاسیة وتأثیرها في االستقرار 
السعودي بین حقبة واخرى. فكلما تشتتت صفوف العائلة الحاكمة من جراء انقسامات اآلراء 

ال قضیة معینة، زادت الفرص في تدخل مجموعات من خارج الحلقات الداخلیة في الداخلیة حی
العائلة. واألمر ینطبق أیضًا على العناصر الخارجیة، خاصة ضمن العالم العربي، الذین یقتحمون، 
ألسباب عدیدة، وجهات نظرهم العروبیة. ومع تفاقم حدة التنافس بین األمراء البارزین، یصبح 

ء الى القوة واردًا هو ما حصل في عهدي الملكین سعود وخالد، مع ان عهد هذا احتمال اللجو 
األخیر قد شهد نموذجًا متوسطًا، حین لجأ األمراء المتنافسون إلى جماعات خارجیة بدون تعریض 
اللحمة الداخلیة ألي خطر. فقد استطاع الملك خالد االستمرار في السیطرة على العائلة، وذلك 

  إلى حد ما، بإبقاء التوازن قائمًا بین مختلف األفرقاء.بسبب نجاحه، 
كما أن موضوع االستمراریة هذا انطبق أیضًا على تأثیرات السیاسة العائلیة في سلوك الحكم، 
وعلى تأثیرات هذه االستمراریة في السیاسة. ال شك في أن المسؤولین من آل سعود قد واجهوا 

السیاستین الخارجیة والداخلیة، وأبرز مثال على ذلك هو صراعات دائمة وخیارات صعبة في مجال 
الحاجة الدائمة التي كانوا یشعرون بها إلى إحالل التوازن بین عالقاتهم مع الغرب والدول العربیة/ 
اإلسالمیة، باإلضافة إلى الحاجة إلى الجمیع بین السیاسة التطوریة الداخلیة والتقالید المحافظة. إال 

  بعض هذه األزمات والسیاسة العائلیة، كان مشوشًا بشكل عام . أن االرتباط بین
تحت حكم الملك سعود، على سبیل المثال، أصبحت الخیارات السیاسیة السعودیة متجاذبة 
ومسیسة. فتأرجح موقف الریاض مع تأرجح كفة المیزان بین الملك وولي عهده. وقد اعتمد كل 

مما أدى إلى عواقب وخیمة. وفي عهد الملك فیصل، منهما سیاسات عقیمة لتحدي أحدهما اآلخر 
كانت النزاعات السیاسیة تحل تحت إدارة الملك المركزیة. وقد اتسم سلوك حكومة الریاض 
باستمراریة استراتیجیا مقرونة بمرونة "تكتیكیة". في الواقع، أن قاعدة الملك فیصل السیاسیة المتینة، 

اسعة من األمراء الموالین، قد جعلت المبادرات الجریئة نسبیًا التي القت الدعم والمساندة من شبكة و 
ممكنة. أما تشتت السلطة وتوزیعها على عدة مراكز في عهد الملك خالد، فقد حاال دون قیام ایة 
مبادرة جریئة. كان في حكمه اشبه بمجرد وكیل للبالد. في الواقع، لم یتم إدخال سوى القلیل من 
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 -كانت لتدفع البالد إلى األمام في وقت تمیز بزیادة كبیرة في نسبة الدخل  التي - االفكار الجدیدة 
مما أفسح في المجال أمام بروز مراكز القوى هذه المتشعبة. وقد اتاحت قاعدات القوى المستقلة 
التي كان یملكها عدد من األمراء، فرصة قیام مبادرات مستقلة في المجال السیاسي تحت سیطرتهم. 

إنجازه على حساب التعارض مع مبادرات أمراء آخرین، مما عكس إلى أبعد الحدود  وهذا ما تم
التناقضات السیاسیة القائمة. ففي النهایة، استلزم المیزان المتأرجح بین مختلف مراكز السلطة، 

ت توافق اآلراء حول القضایا السیاسیة الجوهریة وتقدیم التنازالت، لكن مقابل التأخر في اتخاذ القرارا
  والتردد حیالها.

على االقل في الثمانینیات وأوائل  -وقد تمیز موضوع االستمراریة في عهد الملك فهد 
بتوزیع مضطرب للسلطة بین الملك وولي عهده. فمیزان القوى في العائلة قد تعرض  - التسعینیات 

یحكم بشكل فعال.  في الواقع للعدید من المناورات والخداع العوام طویلة، إال أن الملك استطاع أن
. إال أن ١٩٧٩فقد نجح في إحباط محاولة انقالب عسكري، بعد قیام الثورة اإلیرانیة في العام 

الخطر األكبر الذي كانت تخشاه حكومة الریاض كان ال یزال االنقالبات الداخلیة في البالط، مع 
اجتیاح العراق  أن عائلة آل سعود كانت تتحد وتتراصف في وجه الخطر الخارجي الذي شكله

. لكن الملك فهدًا كان یطمح إلى ان یصبح ملكًا مهیمنًا على غرار الملك ١٩٩٠للكویت في العام 
عندما بدأت حالته الصحیة  -فیصل ، وقد نجح في ذلك، على األقل حتى أواخر التسعینیات 

مراكز  ، إال أن مجابهة أي اتجاه لجعل السلطة مركزیة كانت من مقومات مختلف-بالتدهور
السلطة التي تطورت خالل عهد الملك فیصل وبرزت في عهد الملك خالد. فالعوامل نفسها التي 
حددت تسلسل الخالفة بعد الملك خالد، تنطبق على توزیع السلطة في العهد اآلتي. فكال األمیرین، 

ومناصریه  عبد اهللا وسلطان، سیلجأ إلى قواعده العسكریة والبیروقراطیة وتحالفاته االجتماعیة
والموالین له في المجتمعات الدینیة ووسط األعمال. وحتى على المستوى الشخصي، تبقى قدراتهما 
مختلفة ومتنوعة، بحیث إن بعض العوامل التي من شأنها تحدید صاحب السلطة تبدو متوازنة 

حتى الملك بشكل متساو. إن كافة المؤشرات تدل إلى أن قضیة الخالفة القادمة لن تحسم بسهولة. ف
فیصل، الذي انطلق من مركز أهم بكثیر من الذي سینطلق منه االمیر عبد اهللا ، قد استغرقه األمر 
عدة سنوات قبل أن یبلغ الموقع الذي احتله. الفارق األساسي عن عهد الملك فیصل هو العامل 

ت المؤسسة العسكري، وال بد ألي ملك مستقبلي من ان یدخل هذا العامل في معادلته. فما دام
العسكریة السعودیة ستظل مقسومة إلى عدة أقسام مختلفة تقع تحت سیطرة أمراء متنافسین، فلن 
تكون الظروف مؤاتیة النقالب داخل البالط. في الواقع، قد یشاع عن المؤسسة السعودیة العسكریة 

ف واحد أنها موحدة بشكل نسبي، خاصة في ما یتعلق بقدرتها على الحؤول دون ان یسیطر طر 
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على الساحة السیاسیة، إال أن احتمال قیام انقالب داخلي لیس من نسج الخیال، إذ إن بعض 
المجموعات في األجهزة العسكریة السعودیة هي تحت قیادة ضباط محنكین في المعارك یعرفون 

لسیاسة جیدًا ماهیة القوة واإلنجازات التي یمكن أن تحققها. بالطبع، إن النموذج الذي ستحتذي به ا
السعودیة في المستقبل سیتحدد على االرجح عبر مناورات ومكائد مطولة، إلى جانب التوافقات 

  والتسویات التي تمیز عهد الملك فهد حتى زمننا الحاضر.
ما إن یرتقي األمیر عبد اهللا سدة الحكم، سیبرز أیضًا عدة قضایا سیاسیة تساعد على التحقق 

تسقبلیة. قد تكون قیادة الحرس الوطني أبرز هذه القضایا، نظرًا إلى من توجه السیاسة العائلیة الم
أهمیة هذا المنصب، إذ انه یقوم بوجه القوات المسلحة العادیة ویشكل رابطًا مؤسساتیًا مع القبائل 
التقلیدیة. ال شك في أن مناصري األمیر عبد اهللا سیلحون على أن یستمر هذا األخیر بقیادة 

سبق وفعل طوال السنوات التي كان فیها ولیًا للعهد ونائبًا لرئیس مجلس  الحرس الوطني كما
ته التقلیدیة. أما معارضوه فسیطالبون دالوزراء، خاصة أن لیس له شقیق ألمة لیأتمنه على قاع

بتخلیة عن هذا المنصب، إذ إن كافة المؤسسات العسكریة ستكون تحت سیطرة بصفته ملكًا للبالد. 
بد اهللا، على خالف الملك فهد، ال یملك النزعة الطبیعیة التي تخوله تحویل نیابة إال أن األمیر ع

رئاسة مجلس الوزراء إلى منصب نافذ، خاصة أن األمیر سلطان سیسیطر على اإلغلب على 
مجلس الوزراء وحتى لو قرر األمیر عبد اهللا تعیین ابنه، األمیر متعب، قائدًا للحرس الوطني، لن 

المنافسون بهذه الخطوة، إذ إن غالبیتهم ستترجمها كمحاولة تمویهیة لالحتفاظ یرحب األمراء 
  بالسیطرة الكاملة على احدى دعائم السلطة العائلیة.

اما القضیة الثانیة فستكون تعیین نائب ثان لرئیس مجلس الوزراء مع ترقي األمیر سلطان 
شیر إلى أسبقیة الحق في الخالقة لمنصب ولي العهد ونائب رئیس مجلس الوزراء. فهذا المنصب ی

بعد ولي العهد، وهو من أبرز المناصب ضمن العائلة الحاكمة. ومع أن هناك عددًا من اإلخوة 
األكبر سنًا، إال أن غالبیتهم ال تبدو مؤهلة للحكم. أكثر األمراء حظًا بهذا المنصب هو سلمان بن 

ویبدو في موقع مناسب، كما  -بعدة سنوات  أصغر من األمراء المتقدمین في العائلة -عبد العزیز 
  سنبین ال حقًا، لتولي المنصب الشاغر.

أي أبناء الزعماء  -هناك أیضًا سلسلة من القضایا المتعلقة بالنفوذ السیاسي للجیل القادم 
إذا ما أخذنا تاریخ السیاسة العائلیة بعین االعتبار، واحتذینا به، فال نستبعد أن یحاول  -الحالیین 

ل من األمیر عبد اهللا واألمیر سلطان الضغط لدفع أبنائهما وتعزیز نفوذهما ومواقعهما خالل فترة ك
تواجدهما في السلطة. وحتى األمراء الذین یفتقرون إلى رعایة أب على قید الحیاة، كأبناء الملك 

أبناء العم فیصل، یمثلون هم ایضًا مشكلة رئیسیة. ال بد من ان تتیح االنقسامات بین األعمام و 



 ١٨٢

الفرصة لبروز المناورات في صفوف العائلة مع ظهور أعضاء جدد على الساحة العامة. كما أن 
السیر السیاسیة للعدید من هؤالء األمراء الشباب، تدفعنا إلى طرح السؤال التالي: متى سینتقل 

  العرش من ابناء عبد العزیز الى احد أحفاده؟
د أي حل علني. وحتى لم یكن الموضوع ملحًا اآلن، ال بد ال شك في انه ما من إشارة الى وجو 

من ان یصبح كذلك مع مرور الوقت وظهور عالمات التقدم في السن والمرض على الرعیل القدیم. 
یخشى عندها أن تؤدي هذه القضایا، عند اقترانها بالتنافسات القدیمة، إلى تقویض أساسات التوافق 

وف العائلة. وبما أن هذه القواعد قائمة على اساس تفاهم ضمني، القائم وتفاقم االنشقاقات في صف
ولیس على أساس إجراءات رسمیة، هناك خطر كامن بانهیار التوازن في حال عدم التوصل إلى 
اتفاق بشأن هویة الحاكم وما إذا كان كافة أعضاء العائلة سیبایعون هذا الحاكم. ال بد، في هذه 

السعودیة فترة من االضطرابات وعدم االستقرار كما حدث أثناء الحالة، من أن تشهد المملكة 
 -الصراع بین سعود وفیصل. لكن بالطبع، منذ ذلك الوقت، أدى تزاید مصادر السلطة وتوسعها 

إلى زیادة احتمال قیام صراع حاد وطویل. كما ان عدد  -في أیدي عشرات األمراء اآلخرین 
یة ضمن االراضي السعودیة التي تسعى إلى استغالل العوامل الخارجیة والمنظمات االجتماع

  التنافسات العائلیة أو إنشاء التحالفات مع أمیر ضد أمیر آخر، قد زاد هو أیضًا.
تنطبق هذه االعتبارات أیضًا على مستقبل الموقف السعودي. فباستمرار المحافظة على التوازن 

عودیة آلیة قائمة على التوافق ضمن صفوف العائلة، على االرجح أن تعكس السیاسات الس
والتسویات، مع نقاط الضعف والقوة التي تمیز هذه اآللیة. إال أن تفاقم التنافسات السیاسیة ال بد 
من ان یؤدي الى ترسیخ االختالفات السیاسیة. كما أن االحداث الداخلیة والخارجیة التي قد تهدد 

لسیاسیة الكامنة أوجها، ستزید من حدة التنافسات بتغییر مراكز األمراء البارزین وبلوغ النزاعات ا
الضمنیة. وستكون العواقب بالنسبة إلى السلوك السعودي وٕالى استقرار البالد، على االرجح، أكثر 
عمقًا مما كانت علیه في عهد الملك سعود. فقد كانت سیاسة النفط السعودیة في ذلك الوقت 

دور األساسي الذي كانت تلعبه شركة النفط العربیة معزولة عن السیاسة العائلیة نظرًا إلى ال
السعودیة "أرامكو" في عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسیاسة النفطیة. إال أن هذه السیاسة قد 

وال شك  - على الرغم من الحاجة إلى الخبرات التقنیة  -انتقلت ال حقًا إلى سیطرة العائلة الحاكمة 
  باالنقسامات العائلیة.في أنها ستتأثر بشكل مباشر 

إن انعكاسات هذه الخالفات على سلوك آل سعود وسیاستهم هي، إذًا، مشوشة. ففي حین تركز 
بعض وجهات النظر على الحاجة إلى تسویة الخالفات وتفادي بعض المشاكل الكامنة التي تواجه 

فسة ال شك في أن التحالفات المتناالسعودیة، تؤدي عملیة توزیع المسؤولیات إلى تشجیع نشوء 
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المركبة التي تحیط بالبالد، لكن في المقابل، حین تتصادم التخصص یستلزم ضرورة تكییف البیئة 
التوجهات السیاسیة المختلفة، تغلب التردد على موقف آل سعود. هذا التردد ناتج، في الواقع، عن 

الستقاللیة النسبیة التي ینم التسویات التي تسعى إلى التكییف بقدر اإلمكان. باإلضافة إلى ذلك فا
عنها بعض االمراء تخلق نوعًا من التضارب وغیاب التنسیق، إال في حال تدخل الملك بشكل 
مباشر. تبدو هذه المشاكل جلیة بشكل خاص عندما تقتضي األحداث استجابة سریعة وواضحة، 

  كما جرى في أعقاب الثورة اإلیرانیة أو االجتیاح العراقي للكویت.
بین من التطورات االخیرة، تصعب إدارة الروابط بین السیاسة العائلیة والسیاسة العامة في كما ت

البالد. اذ غالبًا م یلجأ األمراء المعارضون إلى حلفائهم السیاسیین الرئیسیین، فینظر إلى القرار 
ح وموحد السیاسي المتحد على انه انعكاس للمواقف السیاسیة المستترة، ولیس على انه تعبیر واض

للمصلحة الوطنیة. في الواقع، نجح آل سعود في عهد الملك فهد بإدارة التنافس السیاسي والنزاعات 
السیاسیة ضمن حدود معقولة، مع العلم بأن ذلك یعود إلى حد كبیر إلى تدخل الملك نفسه في 

عوامل جدیدة،  المجاالت الرئیسیة . وبرغم ذلك، ستشهد الحقبة الالحقة لعهد الملك فهد بروز عدة
  منها تأثیر التحالفات الناشئة حول الملك وولي عهده.

  نظرة تقییمیة إلى التحالفات الجدیدة 
، حظي بدعم شقیقه محمد الذي كان یعتبر ١٩٧٥عندما ارتقى الملك خالد سدة الحكم في العام 

لن یكون له أي شقیق  الموجه الخفي في العائلة. إال أن ولي العهد، األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز،
عند وصوله إلى العرش.  ونظرًا إلى تقدمه في السن، لن یسمح له الوقت بإنشاء تحالفات مع باقي 
األمراء. أبرز األمراء الذین یستطیع المراهنة علیهم هم بدر طالل ونواف وماجد وسطام، مع العلم 

الخطر الكبیر الذي سیواجهه  بأن نائب حاكم منطقة الریاض مقرب أیضًا من األمیر سلمان. أما
األمیر عبد اهللا فهو من السدیریین الذین، بحسب راي الملك المستقبلي، ال یمكنهم أن یستمروا 
بتشكیل وحدة متماسكة. لكن، في حالة خاب ظن االمیر عبد اهللا، وتأزم الوضع نتیجة للخطر 

وسطي للمحافظة على  المحدق به، یرجح بروز األمیر الحاكم سلمان بن عبد العزیز كمرشح
االستقرار داخل العائلة. أما الحلقة األضعف في هذا التصور، فلیست وزیر الدفاع، األمیر سلطان، 
بل وزیر الداخلیة، األمیر نایف، الذي قد یشكك زعماء العائلة في قدرته على الحكم. إال ان أبرز 

  لسعودیین.التطورات المتوقعة هي تلك المتعلقة بالجیل الجدید للزعماء ا
وكما أشرنا سابقًا، تنمو التحالفات الفرعیة في الریاض، مع العلم بأن ما من خطوط واضحة بعد 
لهذه التحالفات. كما ان الزعماء البارزین، من خالل العهد بمناصب حكومیة هامة وحساسة إلى 

الء األمراء ینجحون في أبنائهم، إنما یدفعونهم إلى القیام بأدوار قیادیة، مع العلم بان العدید من هؤ 
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هذه األدوار. فعبد العزیز بن سلمان، على سبیل المثال،  یبرز بشكل واضح كزعیم یتمتع بدرجة 
العالمیة من المعرفة في مجال دور النفط في الشؤون السعودیة. كما أن شقیقه األمیر سلطان، 

، ویعلن بصراحة عن آرائه في الطیار ورائد الفضاء السابق في القوات الجویة، یتمتع بشعبیة واسعة
الجرائد حول ضرورة محاسبة الوزیر أمام الشعب، أو حول إنفاق األموال. على غراره، وعلى الرغم 
من أنه خارج السلطة، ال یمتنع األمیر خالد بن سلطان عن التعبیر عن آرائه بشأن اإلسالمیین أو 

الدًا یحاول البرهنة عن قدراته العسكریة العراق وٕایران. تتفق اآلراء في الریاض على أن األمیر خ
بمصالح المملكة االقلیمیة على المدى البعید.  -أو برأي البعض عن معرفته االستراتیجیة  -الفریدة 

وحتى لو كان لبعض أعضاء العائلة المتقدمین آراء مشابهة، فهم ال یفكرون أبدًا بمناقشتها علنًا، 
مباشر في مجالسهم. لكن األمر یختلف مع الجیل  مؤثرین التطرق إلى الموضوع بشكل غیر

الجدید، الذي یتمتع بثقة كبیرة تخوله التعبیر عن آرائه تجدر اإلشارة إلى أن العدید من األمراء 
  یشاركون السلطات الغربیة الرئیسیة، ومنها الوالیات المتحدة األمیركیة، في بعض آرائها الثاقبة.

عود یدركون الدور الكبیر الذي لعبته، وال تزال تلعبه حكومة ال شك ان معظم أفراد عائلة آل س
واشنطن في الدفاع عن السعودیة. إال أن زعماء الجیل الجدید یرون أن ثمة تغییرًا في العالقات بین 
الریاض وواشنطن، مشددین على أن الحكومة السعودیة ال یمكن أن تجر إلى النزاعات األمیركیة 

ي. وبعكس مواقف آبائهم، یمیل معظم هؤالء األمراء إلى إبعاد أنفسهم عن في منطقة الخلیج الفارس
السیاسة األمیركیة في المنطقة، منتقدین سیاسة الكبح المزدوجه، وداعین إلى سیاسات أكثر اتزانًا. 

متعلقة بالسیاسات  - أو ربما لرؤى (ضبابیة)  - ولحسن حظهم أن هناك ظهورًا لتفسیرات جدیدة 
ارجیة على حد سواء. ال شك في أن الجیل الجدید من الزعماء السعودیین مستعد لتسلم الداخلیة والخ

  زمام السلطة وانه سیقوم بذلك في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
  الخالصة

واجه آل سعود، على مرا التاریخ السعودي الحدیث، عددًا من التحدیات الداخلیة، تمثلت بثورات 
شیعي، والتیار القومي العربي. وقد حاول خصومهم خلعهم من الحكم، القبائل، والطرفین السني وال

إال أنهم لم یتمكنوا من التوحد تحت لواء مشترك. حكموا بشكل ذكي، ونجحوا في صد العدید من 
التحدیات الشائكة، إال أن المعارضة الداخلیة والتنازعات على الحكم كانت أسوأ من أي خطر 

حاوالت لبث الفوضى في النسیجین السیاسي واالجتماعي في المملكة، خارجي. في الواقع، كانت الم
تبرز بعد مرور أربع سنوات على كل خالفة، فتتم مواجهة بعضها من خالل "خطوات تصحیحیة"، 
والبعض اآلخر بحدة أكثر، فحركات العصیان التي جرت في صفوف األجهزة العسكریة في العامین 

و  ١٩٥٨باإلضافة إلى الثورات التي جرت بین العامین  ، على سبیل المثال،١٩٥٥و  ١٩٥٤
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، قد وقعت إبان عهد الملك سعود. وقد تمت مواجهتها بشكل سریع. كذلك األمر حین تم ١٩٦٠
أي بعد  -  ١٩٦٩الكشف عن محاولة تنظیم انقالب في القوات الجویة الملكیة السعودیة في العام 

، نظمت عملیات التطهیر للتخلص  - ش المملكة مرور بضع سنوات على ارتقاء الملك فیصل عر 
من العناصر "غیر المرغوبة" . كما تم الكشف عن محاولة انقالب أخرى في القوات الجویة في 

إبان حكم الملك خالد، وكانت النتیجة واحدة، باختصار، لم تكن المملكة محصنة ضد  ١٩٧٧العام 
ألوسط وباقي الدول النامیة، وقد واجهت حركات العصیان التي كانت شائعة في منطقة الشرق ا

  حكومة الریاض هذه الحركات، على غرار الحكومات األخرى، من خالل مقاربة محدودة ومنغلقة.
، ومع تدهور وضع الملك فهد الصحي، واجه آل سعود احتمال قیام ثورة ٢٠٠٠في أواخر العام 

، - جراء المشاكل االقتصادیة الحادة من  -أخرى بسبب التململ الذي شعر به المواطنون العادیون 
واألهم من ذلك بسبب التوترات التي كانت قائمة ضمن صفوف العائلة الحاكمة. باإلضافة إلى 
ذلك، واجه آل سعود معارضة دینیة متحمسة ال قت الدعم من الجموع باإلضافة إلى بعض أمراء 

یر مرتقب، خاصة أن الجیل القدیم كان العائلة الحاكمة. أخیرًا، كانت قیادة العائلة أقرب إلى تغی
  یمهد تدریجیًا لتولي أبنائه الدورة التالیة.

لقد حاولنا، على مر بحثنا هذا، التعرف إلى األمراء الذین یتمتعون بالحظ األكبر في تولي 
الحكم، وحللنا مواقفهم السیاسیة واالجتماعیة والدینیة، وآراءهم حیال أبرز السلطات الغربیة، وذلك 

  هدف تخمین الطریقة التي سیتأثر بها جیل الملوك الجدید بالتغییر القادم في القیادة السعودیة.ب
نتوقع من خالل هذا البحث ارتقاء ولي العهد عبد اهللا بن عبد العزیز سدة الحكم إثر وفاة الملك 

هذا القرار فهد. لكن، بما أن وزیر الدفاع األمیر سلطان سیصبح ولیًا للعهد، ال بد من أن یؤدي 
إلى نشوب سلسلة من الصدامات الشخصیة والسیاسیة بین الملك المستقبلي وولي عهده. وقد تسفر 
المواقف التي یتخذها كل من األمیرین عن نتائج قاسیة، إن بالنسبة إلى آل سعود أو إلى المملكة. 

لحساسة التي من خالل منحهم المناصب ا -فكال األمیرین، عبد اهللا وسلطان، یحابي أبناءه 
بغیة منحهم بعض السلطة. یمكن للعدید من  - یستطیعون التأثیر من خاللها في القرارات السیاسیة 

األمراء، الذین أشرنا إلیهم، أن یقوموا بدور حاسم في شؤون الخالفة المستقبلیة بسبب المناصب 
أي  -طبعًا الملك فهد و  -التي منحهم إیاها آباؤهم. بعبارة أخرى، یدرك كل من عبد اهللا وسلطان 

منصب یجب منحه ألبنائه، وغالبًا ما تجري نقاشات حادة ضمن اجتماعات مغلقة للتوصل إلى 
  تعیین أحد األبناء المفصلین في منصب معین.

بالطبع، قد تبرز تحالفات جدیدة على الساحة، مما قد یؤدي إلى أزمات عائلیة. في ظل ظروف 
تغییر وجهات نظرهم والبحث عن مرشح آخر یتمكن بدوره من كهذه، ال بد لزعماء العائلة من 
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المحافظة على مصالح العائلة وتعزیزها. ففي حال بروز أزمة في عهد الملك المستقبلي للمملكة 
عبد اهللا، على سبیل المثال، قد یكون األمیر سلمان هو هذا المرشح. لسنا بصدد التنبؤ، لكنه مجرد 

على  -الملك المستقبلي سلمان مجموعة من المشاكل، مثل  إحساس داخلي. وبدوره، سیواجه
الحاجة إلى االنضباط في ظل األزمات المالیة العصیبة، واألهم من ذلك اتخاذ  - الصعید العائلي 

سنة. أما إذا كان  ٥٠القرار الحساس الذي یقضي بتغییر نمط الخالفة كما كان یجري تطبیقه لمدة 
بین السدیریین وآل جلوي أو فروع آل ثنیان  - اعات الداخلیة األلیمة األمیر سلمان سیتعالى عن النز 

فأمر غیر معروف حتى الیوم. وعلى الرغم من أن هذه التوقعات لیست أساسیة في بحثنا، إال  -
  أنها ال تخلو من االهمیة كونها تؤثر في الخیارات التي ستتخذ بحق المرشحین للحكم.

وقع نشوء صراع على الحكم عند هذه المرحلة. فیرجح ان تحول یجب هنا التشدید على أننا ال نت
العائلة، بتحركها السریع والحاسم، دون االنتهاء إلى هذا الحد. فكما أشرنا سابقًا، سیقوم األعضاء 

بمبایعة األمیر سلمان  -بدعم من عدد من األمراء الشباب  - المقدمون من آل سعود على االرجح 
نزاع من شأنه، في حال تم تجاهله، تهدید استقرار البالد الداخلي. هناك بن عبد العزیز الجتناب 

قد یحاولون  -مثل نایف وتركي بن عبد العزیز  -بالطبع أمراء آخرون متقدمون في العائلة 
الحصول على السلطة، إال أن األمیر سلمان یتحلى بسمعة أكثر إیجابیة، كما أنه یرأس " مجلس 

شكل أرضیة متینة له للوصول إلى الحكم. مع كل ذلك، تبقى إمكانیة وقوع العائلة" النافذ الذي ی
أزمة داخل العائلة وتفاقم حالة التنافس وعدم االستقرار في صفوفها، تقلق كًال من حكومة الریاض 
وحلفائها الغربیین الرئیسیین. فأي تطور من هذا النوع قد ینعكس على واشنطن، على سبیل المثال، 

إذ إن النزاع العائلي قد یعوق جهود الملك في مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة بشكل خطیر، 
  المتفاقمة التي تهدد استمراریة حكمه، والتي قد تؤدي إلى اإلطاحة بالنظام.

لطالما سیطر آل سعود على الشؤون المعاصرة في المملكة، إال أنهم یختلفون جدًا عن نظرائهم 
ن ینتمون إلى المدرسة المثالیة والذین یحلمون بالقومیة ویطلقون الوعود العرب، خاصة أولئك الذی
یمارس الملوك السعودیون زعامتهم في ما یتوافق مع القوى الدینیة  . ١التي لن یستطیعوا تحقیقها

                                         
  راجع:  ١

Majid Khadduri, Arab Personalities in Politics, Washingion D. C.: The Middle East 
Instute, 1981, P.1. 

الــذي تلعبــه الشخصــیات فـي الحیــاة السیاســیة فــي الشــرق  یشـدد القــدوري فــي عملــه حـول الزعمــاء العــرب، علــى الـدور
االوسـط. فقـد أخــذ الزعمـاء الســعودیون حكـم الشــعب بعـین االعتبــار، ولكـنهم اهتمــوا أیضـًا بالمصــالح المتعـددة للعائلــة 

  الكبیرة.



 ١٨٧

إال والسیاسیة والجغرافیة في المنطقة. فهم ال، وعلى األرجح لن یتبعوا أي التزام أیدیولوجي علماني. 
وقلة فقط تنكر أن لعدید من كبار العائلة اضطروا إلى تقییم مواقع أبنائهم في میزان القوى. أن ا

مأزق جوهري: هل ستتبدل التحالفات القائمة، وهل سیتعرض التقدم في ظل الصفوف، قد أدى إلى 
  النظام السیاسي في المملكة للخطر في خضم هذا التبذل؟

  
  

  المالحق

  الملحق األول

  المقابالت *
  عائلة آل سعود الحاكمة

  سمو األمیر الملكي تركي بن فیصل بن عبد العزیز آل سعود، مدیر إدارة االستخبارات العامة.
  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ٢٠

سمو األمیر الملكي سلطان بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود، القوات السعودیة الملكیة الجویة 
  د من المنظمات الخیریة.(متقاعد)، رائد فضاء سابق، رئیس عد

  ١٩٩٦كانون الثاني / ینایر،  ٢١و ١٨
سمو األمیر الملكي فهاد بن عبد اهللا بن محمد آل سعود، معاون وزیر الدفاع والطیران، رئیس 

  الشعبة االقتصادیة، وزارة الدفاع والطیران (جدة). 
  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٢

ن عبد العزیز آل سعود، أستاذ معاون، "جامعة سمو األمیر الملكي الدكتور فیصل بن سلمان ب
  الملك سعود" (لندن).

  ؛١٩٩٥تشرین الثاني/ نوفمبر ،  ٤شباط / فبرایر و  ٤
  ١٩٩٧آذار / مارس،  ٢كانون الثاني/ ینایر ، و ٢٣

سمو األمیر الملكي نایف بن أحمد بن عبد العزیز آل سعود، في صدد التقدیم لدرجة دكتوراه، 
  " ، المملكة المتحدة."جامعة كامبریدج

                                                                                                                        
اء بحسـب (*) أجریت جمیع المقابالت عن السعودیة في الریاض، باستثناء تلك التي أشـیر الیهـا، وقـد أدرجـت االسـم

  مقابلة إضافیة مع مسؤولین سعودیین شرط أن تبقى طي الكتمان. ١٤الترتیب االبجدي. وقد أجریت 



 ١٨٨

  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ٢١
  مسؤولون سعودیون آخرون

  الشیخ عبد العزیز التویجري، نائب معاون قدئد الحرس الوطني.
  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٢

جمیل إبراهیم الحجیالن، األمین العام لمجلس تعاون الدول العربیة الخلیجیة (مجلس التعاون 
  الخلیجي).

  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٣
  الدكتور تركي الحمد، رئیس قسم العلوم السیاسیة، كلیة العلوم اإلداریة، "جامعة الملك سعود".

  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٠؛ ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣
  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٧
  فهیم الحمید، رئیس قسم الشؤون الخارجیة، صحفیة عكاظ (جدة).

  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٢؛ ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٥
  الدكتور عبد العزیز م. الربغي، نائب عمید "جامعة الملك عبد العزیز" (جدة).

  ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣
عبد اهللا الرشید، مستشار اقتصادي للجنرال علي محمد خلیفة، مكتب وزیر الدفاع األمیر 

  ع (جدة).سلطان، وزارة الدفا
  ١٩٩٦حزیران/ یونیو،  ١٢

  الدكتور عثمان ي. الرواف استاذ في قسم العلوم السیاسیة، "جامعة الملك سعود". 
  ؛ ١٩٩٦كانون الثاني/ ینایر،  ١٦؛   ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣

  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٣
  ر "مركز الملك عبد العزیز لألبحاث". الدكتور فهد السماري، نائب مدیر وزارة التعلیم العالي؛ مدی

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٤
  (السعودیة).  Hughes Aircraftعبد اهللا آل الشیخ، مدیر قسم تطویر االعمال، 

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٣
  الدكتور عبد الرحمن بن محمد الصدحان، معاون األمین العام لمجلس الوزراء (جدة).

  ١٩٩٦و، أیار/ مای ٢٩
  الدكتور عبد الرحمن ي. العالي، أستاذ في قسم إدارة األعمال، "جامعة الملك سعود".

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٦



 ١٨٩

  (جدة) ISBO-OICحسین م. العسكري، األمین العام لمنظمة الدول اإلسالمیة لإلرسال 
  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٥

ومعاون لرئیس المجلس السعودي لألبحاث  عبد المحسن العقاص، عضو مجلس إدارة
  والتسویق.

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٤
  الدكتور إبراهیم العوجي، نائب سابق لوزیر الداخلیة.

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر ،  ١٨؛ ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١
  الدكتور غازي أ. القصیبي، سفیر السعودیة في المملكة المتحدة (لندن).

  ١٩٩٧الثاني/ ینایر،  كانون ٢٣
  الدكتور فؤاد الفارسي، وزیر اإلعالم.

  ١٩٩٦أیار/ مایو (جدة)،  ٢٦كانون الثاني/ ینایر؛  ١٧
  الدكتور عبد العزیز الفایز، عضو مجلس الشورى.

  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر  ١٧
  الشیخ صالح اللهیدان، رئیس مجلس القضاء األعلى.

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٢
  لجنرال صالح المحیي، رئیس الموظفین، زارة الدفاع ا

 ،كــــــــــــانون الثــــــــــــاني/ ینــــــــــــایر ١٥                                                               
١٩٩٧  

محمد عمر م. المدني، سفیر والمدیر العام لمعهد العلوم الدبلوماسیة، وزارة الشؤون  الدكتور
  الخارجیة.

  ١٩٩٤فمبر، تشرین الثاني / نو  ١٣
  الدكتور مجید أ. المنیف، أستاذ في قسم العلوم االقتصادیة، "جامعة الملك سعود".

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٦
  الدكتور صالح م. النملة، استاذ معاون في قسم العلوم السیاسیة، "جامعة الملك سعود".

  ١٩٩٦كانون الثاني / ینایر،  ١٥؛ ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر ،  ١٣
  الدكتور سعید م. بدیب ، المدیریة العامة لالستخبارات.

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٥؛  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ٤
  الدكتور حسن أ. بحفزله، نائب األمین العام للجنة اإلشارات العلمیة في القرآن والسنة (جدة).



 ١٩٠

  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٢
  الشؤون اإلسالمیة، وزارة الخارجیة.محمد بن إبراهیم بصرواي، مدیر قسم 

  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٣
  الدكتور عمر س. أستاذ معاون في قسم إدارة األعمال، "جامعة الملك عبد العزیز" (جدة).

  ؛١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٥
  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٣،  ١١أیار/ مایو و  ٢٧

  السعودیة (متقاعد). أحمد بهیري، القوات الجویة الملكیة
  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١
  الدكتور عبد العزیز أ. تركستاني، شركة عبد اللطیف جمیل المحدودة.

  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٦
  الشیخ محمد بن جبیر، رئیس مجلس الشورى.

  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١١
  ارة الشؤون الخارجیة. الدكتور خالد إبراهیم جندان، سفیر ومدیر الشؤون الغربیة، وز 

  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٣؛ ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر ،  ١٣
  زین العابدین دباغ، مدیر قسم الشؤون القانونیة والمؤتمرات، وزارة الخارجیة.

  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٣
  (جدة). Muslim Wordمحمد إبراهیم أ.ستار، رئیس تحریر صحیفة 

  ١٩٩٤ثاني / نوفمبر ، تشرین ال ١٤
منصور م. بن شلهوب، قسم التحلیل السیاسي، مكتب سمو االمیر الملكي وزیر الشؤون 

  الخارجیة.
  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٣

  حسن عبد الحي قزاز، مؤسس ورئیس تحریر سابق، لمطبوعتي عرفات والبالد؛ مؤلف (جدة).
  ١٩٩٦أیار / مایو،  ٢٨

  یر المسلمون (جدة).شریف قندیل، رئیس تحر 
  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١١

  عبد الوهاب كاشف، مدیر "وكالة األنباء اإلسالمیة الدولیة" (جدة).
  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر،  ١٦

  الدكتور راید كریملي، أستاذ معاون في قسم العلوم السیاسیة، "جامعة الملك سعود".



 ١٩١

  ١٩٩٧الثاني / ینایر، كانون  ١٦؛   ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣
الدكتور مازن صالح متبقاني، أستاذ معاون في قسم االستشراق، كلیة الدعوة "جامعة اإلمام 

  محمد بن سعود اإلسالمیة"، المدینة (جدة).
  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر ،  ١٦

  (جدة). Saudi Gazetteرضا م. الري، محرر، 
  ١٩٩٦أیار / مایو،  ٢٧

  عضو مجلس الشورى.الدكتور نزار مدني، 
  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٦

  الدكتور جمیل م. مرداد، معهد العلوم الدبلوماسیة، وزارة الشؤون الخارجیة. 
  ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣

  الدكتور عبد اهللا سراج منسي، قسم التاریخ، "جامعة الملك عبد العزیز" (جدة).
   ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١١

  منصوري، معاون وزیر الخارجیة، وزارة الشؤون الخارجیة (جدة). عبد الرحمن
  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١٢

، ومدیر تنفیذي في الشركة السعودیة للعالقات العامة  Arab Newsخالد مینا، محرر دائم 
  (جدة).
  ١٩٩٦أیار / مایو،  ٢٨

سات العلمیة، " جامعة الدكتور حید حمزة هاشم، أستاذ ومعاون العمید في قسم األبحاث والدرا
  الملك عبد العزیز" (جدة).

  ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ١١
  هاشم عبده هاشم، عضو مجلس الشورى؛ محرر؛ عكاظ (جدة).

  ١٩٩٦أیار / مایو،  ٢٨
  مسؤولون غیر سعودیین

 - ١٩٧٢، السفیر األمیركي في المملكة العربیة السعودیة (  James E. Akinsجیمس إي. 
  ) (واشنطن).١٩٧٤
  ١٩٩٩تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٩

سیف هشیل المسكري، مساعد في قسم السیاحة، وزارة التجارة والصناعة (األمین العام السابق 
  ).١٩٩٢ - ١٩٨١لمجلس التعاون الخلیجي، 



 ١٩٢

  ١٩٩٥آذار / مارس  ٢٥و ٢٢؛ ١٩٩٣أیلول / سبتمبر ،  ٢٩، و٢٧، ٢٥
  (السعودیة).  Hughes Aircraft، رئیس    Willis Brownویلیس براون 

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر ،  ١٩
، القنصل العام في السفارة األمیركیة في السعودیة  Charles L. Darisشارل ل. داریس  

  (جدة).
  ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٥

الدكتور عبد الحمید عبد الغني، مدیر المنظمة الدولیة، مدیر قسم اإلعالم، مجلس التعاون 
  الخلیجي
حزیران / یونیو،  ١٣؛   ١٩٩٦حزیران / یونیو،  ٣؛  ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣
١٩٩٧  

  الدكتور جاسم محمد عبد الغني، مكتب األمین العالم لمجلس التعاون الخلیجي.
  ١٩٩٧حزیران / یونیو،  ٣؛  ١٩٩٤تشرین الثاني / نوفمبر ،  ١٣

  في فرنسا (باریس). ، وزیر خارجیة سابق Michel Jobertمیشال جوبیز  
  ١٩٩٥آذار/ مارس،  ١٧؛ ١٩٩٤آذار / مارس ،  ٢١؛ ١٩٩٣شباط / فبرایر،  ١

  ، أمین السر األول، السفارة االسترالیة. Guy Ruedigerغي رودیغر 
  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٩

، السفیر األمیركي في المملكة العربیة السعودیة  Chas. W. Freemanتشاس و. فریمان 
  ) (واشنطن).١٩٩٢ -١٩٨٩(

  ١٩٩٩تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٩
، األمنیة العامة الثانیة للشؤون السیاسیة العسكریة،  Jessica E. Lapennجیسیكار ال بین 

  السفارة االمیركیة.
  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٩

  ، مستشار سیاسي، السفارة األمیركیة. Kenneth McClainكینیث ماك كیون 
  ١٩٩٤ن الثاني/ نوفمبر، تشری ١٣

، أمین السر الثاني للشؤون االقتصادیة، السفارة  David McClainدیفید ماك كالین 
  األمیركیة.

  ١٩٩٧كانون الثاني/ ینایر،  ١٩
  ، ملحق الدفاع، السفارة األمیركیة. Gary Nelsonالكولونیل غاري نیلسون 



 ١٩٣

  ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٣
  (السعودیة). Hughes Aircraft Fred M. Hofstetterفرید م. هوفستیتر 

  ١٩٩٧كانون الثاني / ینایر،  ١٩
  ، نائب رئیس المفوضیة، السفارة األمیركیة.  David C. Welchدیفید س. ویلتش 

  ١٩٩٤تشرین الثاني/ نوفمبر،  ١٤
  
  

  الملحق الثاني

  الجدول الزمني
رعیة في الجزیرة العربیة الوسطى استالم سعود بن محمد حكم المناطق المحیطة بالد ١٧٢٠

  كشیخ محلي.
دعوة محمد بن سعود إلى التحلي بالتقوى الدینیة والنظام إلى جانب محمد بن عبد  ١٧٤٥

  الوهاب.
  إنشاء "أول" دولة سعودیة.

فتح منطقة البریمي على أیدي قوات آل سعود، والبدء بسلسلة من الغزوات في عمان  ١٨٠٠
  ,١٨٦٠دامت حتى العام 

  انهیار الدولة السعودیة األولى مع انضمام معظم أراضیها إلى االمبراطوریة العثمانیة. ١٨١٨
إعدام ابن حفید محمد بن سعود، عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود، على 

  أیدي الغزاة العثمانیین. 
ة الریاض التي استیالء تركي بن عبد اهللا بن محمد بن سعود، حفید محمد، على مدین ١٨٢٤

كانت واقعة تحت حكم القوات المصریة، معلنا بذلك نشوء الدولة السعودیة "الثانیة". استمر عهد 
الحاكم السعودي السابع الذي كان على االرجح أكثر الحكام نفوذًا وقوة في القرن التاسع عشر، 

  إلى القاهرة. ١٨٣٧. خلفه ابنه فیصل، الذي نفي في العام ١٨٣٧حتى العام 
هروب فیصل بن تركي بن عبد اهللا من سجنه في القاهرة وعودته إلى السلطة معلنًا بدء  ١٨٤٣

  حقبة من االزدهار واالستقرار.
  ,١٨٦٥توحید الریاض في عهده الذي استمر حتى العام 

  بدایة النزاع على شؤون الخالفة، واستمر طوال عقدین من الزمن. ١٨٦٥



 ١٩٤

  طق المحیطة بها.هیمنة آل رشید علي الریاض والمنا
نهایة عهد الدولة السعودیة "الثانیة" مع هروب عبد الرحمن بن فیصل بن تركي إلى  ١٨٩١

  الكویت، بصحبة ابنه عبد العزیز الذي كان في الحادیة عشرة من العمر.
مهاجمة الریاض، من قبل جماعة صغیرة بقیادة عبد العزیز بن عبد الرحمن واستیالء  ١٩٠٢

  الحكم.هذا االخیر على 
تأسیس "اإلخوان"، وهي جماعة دینیة مؤلفة من أعضاء القبائل، أمنت الذراع العسكریة  ١٩١٢

  لعبد العزیز بن عبد الرحمن.
  استیالء عبد العزیز بن عبد الرحمن على القسم الساحلي من منطقة الخلیج. ١٩١٣

  العشرینیات
  جو سائد من التنافسات في الجزیرة العربیة.

بد العزیز بن عبد الرحمن على مكة والمدینة والحجاز (المنطقة الغربیة استیالء ع ١٩٢٦
  للمملكة)؛ إعالن نفسه ملكًا على منطقة الحجاز.

  تأسیس دائرة للتربیة العامة.
  البدء بالتعلیم االبتدائي والثانوي.

  إعالن عبد العزیز بن عبد الرحمن نفسه ملكًا على الحجاز ونجد. ١٩٢٧
  إلخوان" المتمردة.هزیمة قوات "ا ١٩٢٩
تأسیس وزارة الخارجیة في جدة؛ تعیین االمیر فیصل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن  ١٩٣٠

  وزیرًا للخارجیة.
  إعالن تأسیس المملكة العربیة السعودیة على ید عبد العزیز بن عبد الرحمن. ١٩٣٢

  إنشاء وزارة المال.
سعودًا، ولیًا لعهده وٕاعالن االبن الثاني،  تعیین عبد العزیز بن عبد الرحمن ابنه البكر، ١٩٣٣

  فیصل، كخلف لولي العهد.
  اكتشاف النفط في المملكة العربیة السعودیة. ١٩٣٧
  إنشاء وزارة الدفاع. ١٩٤٤
لقاء عبد العزیز بن عبد الرحمن بالرئیس األمیركي فرنكلین د. روزفلت على متن   ١٩٤٥

USS Quincfy .في البحر األحمر  
  یة في اللجنة التأسیسیة لجامعة الدول العربیة.دخول السعود

  إنشاء وزارة الداخلیة. ١٩٥١



 ١٩٥

  احتالل السعودیة لواحة البریمي عند الحدود بین عمان وأبو ظبي. ١٩٥٢
  إنشاء وكالة النقد السعودیة وٕادخال العملة الورقیة إلى السعودیة.

  زیز بن عبد الرحمن رئاسته.إنشاء مجلس الوزراء، وتولي ولي العهد سعود بن عبد الع ١٩٥٣
وفاة عبد العزیز بن عبد الرحمن. خالفة األمیر سعود بن عبد العزیز له وتعیین فیصل بن عبد 

  العزیز ولیًا للعهد.
  إضراب عمال شركة أرامكو في تشرین األول/ أكتوبر.

  تحویل دائرة التربیة العامة إلى وزارة للتربیة 
  إضراب عمال شركة "أرامكو". ١٩٥٦

  صدار مرسوم ملكي یحظر اإلضرابات.إ
  تأسیس "جامعة الریاض" (عرفت الحقًا بـ "جامعة الملك فهد". ١٩٥٧
تولي ولي العهد فیصل بن عبد العزیز السلطات التنفیذیة بعد تخلي الملك سعود عن  ١٩٥٨

  سلطته تحت ضغط العائلة الحاكمة.
  قیام خالفات عائلیة داخلیة بشأن الحكم.

  ألمیر فیصل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن.استقالة ا ١٩٦٠
  استعادة الملك سعود بن عبد العزیز كامل سلطاته التنفیذیة.

تعیین األمیر طالل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن وزیرًا للمال والشیخ عبد اهللا طارقي وزیرًا 
  للبترول.

  دستوریة في المملكة. تقدیم األمیر طالل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن اقتراحًا بإصالحات
  إنشاء سبع مدارس ابتدائیة لإلناث، ومركزین لتدریب المعلمات.

  تعدیل وزاري في أیلول/ سبتمبر. ١٩٦١
  مغادرة األمیر طالل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن للمجلس.

  تعیین االمیر فیصل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن نائبًا لرئیس مجلس الوزراء.
العائلة الحاكمة وظهور ما عرف ب" األمراء األحرار". إعالن األمراء طالل،  انشقاق في ١٩٦٢

  بدر، وفواز أنفسهم كمساندین لیبرالیین للملك سعود ضد ما عرف بمحافظة ولي العهد فیصل.
  تأیید الرئیس جمال عبد الناصر لقضیتهم في مصر.

في المملكة على اثر نقاش  وعد ولي العهد فیصل بإنشاء مجلس الشورى والقضاء على العبودیة
  عائلي.

  حلول الشیخ احمد زكي یماني محل الشیخ عبد اهللا طارقي كوزیر للبترول والموارد المعدنیة.



 ١٩٦

خلع النظام الملكي في الیمن (ایلول/ سبتمبر). إعالن مصر واالتحاد السوفیاتي عن تأییدهما 
  لحكومة الثورة.

ء في تشرین األول/ اكتوبر وٕاعالنه عن خطة تعیین ولي العهد فیصل رئیسًا لمجلس الوزرا
  إصالحیة تضمنت عشر مسائل، منها إلغاء العبودیة.

  دخول السعودیة في اللجنة التأسیسیة لرابطة العالم اإلسالمي في مكة.
  شن القوات الجویة المصریة الداعمة للثوار في الیمن، غارات على السعودیة.  ١٩٦٣

  سلطة مقابل المعارضة في العائلة.محاولة الملك سعود الستعادة ال
  حصول أعضاء العائلة الحاكمة على دعم كبار العلماء لفرض تغییر في السلطة. ١٩٦٤

  خلع الملك سعود بحجة أنه غیر مؤهل للحكم، ومبایعة فیصل ملكًا على البالد.
  تعیین خالد بن عبد العزیز ولیًا للعهد. ١٩٦٥
في الظهران (عرفت الحقًا باسم "جامعة الملك فهد  إنشاء "جامعة البترول والمعادن" ١٩٦٦

  للبترول والمعادن").
  حرب األیام الستة بین العرب وٕاسرائیل. ١٩٦٧

  انسحاب القوات المصریة من الیمن وبدایة الحرب األهلیة.
حین  ١٩٧١إعالن بریطانیا عن انهاء المعاهدات مع تسع إمارات عربیة في نهایة العام  ١٩٦٨

  اب من شرق السویس.تخطط لالنسح
  وفاة الملك سعود بن عبد العزیز في المنفى في الیونان. ١٩٦٩

  محاولة انقالب في صفوف القوات الجویة الملكیة السعودیة، وعملیة تطهیر من بعدها.
احتالل إیران لجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى قبل یوم من إصدار  ١٩٧١

دبي، الفجیرة، شارقة، أم القیوین) لبیان (في الثاني من كانون اإلمارات الست (أبو ظبي، عجمان، 
  األول / دیسمبر) أعلنت فیه عن تأسیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

  وضع أول خطة اقتصادیة لخمس سنوات.
  % من شركة "أرامكو".٢٥شراء حكومة الریاض  ١٩٧٢
  "حرب أكتوب" بین العرب وٕاسرائیل. ١٩٧٣

ل بن عبد العزیز تنفیذ حظر على النفط تقوم به منظمة الدول العربیة اقتراح الملك فیص
المصدرة للبترول (مع رفض العراق التقید به) ضد الوالیات المتحدة وهولندا بعد فتح جسر جوي 

  للتزوید باألسلحة بین الوالیات المتحدة وٕاسرائیل (عن طریق هولندا).
  % من "أرامكو".٦٠شراء حكومة الریاض  ١٩٧٤



 ١٩٧

اغتیال الملك فیصل بن عبد العزیز على ید ابن أخیه الذي تلقى علومه في الوالیات  ١٩٧٥
  المتحدة.

تعیین ولي العهد خالد بن عبد العزیز ملكًا على البالد بعد تنازل أخیه األكبر سنًا، األمیر 
میرین محمد، عن مركزه في سلسلة الخالفة. تعیین فهد بن عبد العزیز ولیًا للعهد (مع تخطي األ

  ناصر وعبد العزیز اللذین انسحبا بدورهما). تولي الملك فهد للمزید من المسؤولیات إلدارة الحكومة.
  توقیع اتفاقیة حدود شط العرب بین إیران والعراق في الجزائر.

  اعتماد ثاني خطة اقتصادیة لمدة خمس سنوات. ١٩٧٦
  توعك الملك خالد بن عبد العزیز. ١٩٧٧

فاع، األمیر سلطان بن عبد العزیز، للحؤول دون تعیین األمیر عبد اهللا بن محاوالت وزیر الد
  عبد العزیز ولیًا للعهد عند وفاة الملك.

  شباط/ فبرایر). ١١خلع الشاه في إیران على ید آیة اهللا الخمیني ( ١٩٧٩
من  توقیع مصر وٕاسرائیل على "اتفاقیتي كامب دایفید" (آذار/ مارس). طرد قمة بغداد للقاهرة

  جامعة الدول العربیة.
االستیالء على المسجد الحرام في مكة. قیام ثورة من قبل مئات االتباع من المتطرفین السنة 

  التابعین لجهیمان آل عتیبي ومحمد آل قحطاني.
استسالم المتمردین بعد حصار دام أسبوعین. قیام المسلمین الشیعة بأعمال شغب في المنطقة 

  الشرقیة.
  كانون األول/ دیسمبر). ٢٥حاد السوفیاتي ألفغانستان واحتاللها (اجتیاح االت

  تأسیس لجنة دستوریة مؤلفة من تسعة أعضاء لوضع مسودة للدستور النهائي للمملكة. ١٩٨٠
% من ممتلكات شركة "أرامكو". تغییر اسم الشركة إلى "أرامكو ٤٠شراء حكومة الریاض 

  السعودیة".
  أیلول/ سبتمبر). ٢٠راقیة (الع - بدایة الحرب اإلیرانیة 

  أیار/ مایو). ٢٦ -  ٢٥إنشاء مجلس التعاون الخلیجي في أبو ظبي ( ١٩٨١
دخول السعودیة في اللجنة التأسیسیة للمنظمة اإلقلیمیة المتمركزة في الریاض (إلى جانب 

  البحرین، والكویت، وعمان، وقطر، واإلمارات العربیة المتحدة).
الیمن الدیمقراطیة الشعبیة وأثیوبیا ولیبیا، عرف من قبل المراقبین إنشاء منظمة تضم جمهوریة 

  باسم "الجهاز المضاد لمجلس التعاون الخلیجي".
  الكشف عن محاولة االنقالب في البحرین.



 ١٩٨

  انتشار عسكري للریاض في البحرین وتوقیع اتفاقیة أمن ثنائیة.
  تحدة وقطر وعمان.توقیع اتفاقیة أمن ثنائیة مع اإلمارات العربیة الم ١٩٨٢

  وفاة الملك خالد بن عبد العزیز.
  مبایعة ولي العهد فهد بن عبد العزیز ملكًا على البالد.

تعیین االبن الثاني األكبر من أبناء عبد العزیز بن عبد الرحمن، األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز، 
  ولیًا للعهد.

  االجتیاح اإلسرائیلي للبنان.
اجتماع طارئ لمجلس التعاون الخلیجي لمناقشة مجازر مخیمي صبرا دعوة السعودیة إلى عقد 

  وشاتیال الفلسطینیین.
مشاركة وحدات عسكریة سعودیة في مناورات "درع الجزیرة األولى" التابعة لمجلس  ١٩٨٣

  التعاون الخلیجي بالقرب من أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.
اورات "درع الجزیرة الثانیة" التابعة لمجلس مشاركة وحدات عسكریة سعودیة في من ١٩٨٤

  التعاون الخلیجي بالقرب من حفر الباطن، السعودیة.
وقوع انفجارین في الریاض، تحملت مسؤولیتهما منظمة الجهاد اإلسالمي، صادفا أثناء  ١٩٨٥

  زیارة وزیر الخارجیة السعودي، األمیر سعود بن فیصل، إلى إیران.
  ,١٩٧٩ول سعودي هام إلى طهران منذ ثورة العام كانت هذه أول زیارة لمسؤ 

  تغییر الملك فهد بن عبد العزیز لقبه من "جاللة الملك" إلى "خادم الحرمین الشریفین". ١٩٨٦
زعم أن  - مسلم، معظمهم من الحجاج الشیعة، في أعمال شغب  ٤٠٠وفاة أكثر من  ١٩٨٧

  الحرس الوطني النار على المتظاهرین. في مكة إثر إطالق - الحجاج اإلیرانیین قد حرضوا علیها 
اكتشاف جهاز االستخبارات األمیركیة شراء السعودیة صواریخ متوسطة الحجم من  ١٩٨٨

الصین، قادرة على بلوغ إسرائیل وٕایران. تقدیم السفیر األمیركي هیوم هوران احتجاجًا رسمیًا بهذا 
  ذعان واشنطن لهذا األمر.الصدد، ومطالبة الملك فهد بن عبد العزیز باستبداله، وإ 

وقف اطالق النار بین إیران والعراق (بغداد في السابع عشر وطهران في الثامن عشر من آب/ 
  أغسطس ، وفعلیًا في العشرین منه).

شباط/  ١٦عدم إبداء الریاض أیة ردة فعل بشأن إنشاء مجلس التعاون العربي في  ١٩٨٩
  جمهوریة الیمن إلى هذا المجلس. فبرایر، مع انضمام مصر والعراق واالردن و 

  حزیران/ یونیو). ٣وفاة آیة اهللا الخمیني (



 ١٩٩

تحذیر صدام حسین في قمة مجلس التعاون العربي في عمان، بإمكانیة المضي بالمزید  ١٩٩٠
  من "الحماقات" على أثر السیادة االمیركیة على ساحة الشؤون الدولیة.

شار القوات الغربیة في السعودیة وفي دول مجلس آب/ أغسطس). انت ١الغزو العراقي للكویت (
  التعاون الخلیجي األخرى.

اسمًا بارزًا من  ٤٣تقدیم عریضة "دنیویة" تطالب بإصالحات سیاسیة في المملكة، حملت توقیع 
  السعودیین إلى الملك فهد.

لتي تحریر الكویت على أیدي قوات االئتالف الدولیة المدعومة من األمم المتحدة، وا ١٩٩١
  انطلقت معظم عملیاتها من المملكة السعودیة.

تقدیم عریضة "دینیة" إلى الملك فهد، تطالب بإصالحات سیاسیة في المملكة، موقعة من قبل 
  عدد من رجال دین وقضاة وخطباء وأساتذة جامعیین بارزین في السعودیة.
یر مدى الحیاة واستبداله إعالن الملك فهد عن ضرورة تغییر النظام القدیم القاضي بتعیین الوز 

  سنوات. ٤بفترة تعیین تبلغ 
قیام التظاهرات في بریدة احتجاجًا على منع خطیبین بارزین من رجال الدین من إلقاء الخطب، 

  حیث كانا ینتقدان استبداد العائلة الحاكمة ووجود القوات االمیركیة على االراضي السعودیة.
مراسیم تحدد مبادئ الخالفة، ونظامًا أساسیًا للحكم إصدار الملك فهد بن عبد العزیز  ١٩٩٢

  وٕانشاء مجلس الشورى.
إعالن الملك فهد في مقابلة مشتركة مع صحیفتي السیاسیة الكویتیة واالتحاد اإلماراتیة، ان 
الریاض لن تقیم انتخابات حرة، وأن اإلسالم سیبقى هو مصدر القوانین االجتماعیة والسیاسیة في 

الملك على أن "طبیعة السعودیین مختلفة" عما هي في الغرب، لذا فال بد من كون  المملكة. تشدید
  القیم مختلفة عن تلك المتبعة في الغرب.

 ١٠٧أیلول/ سبتمبر) أن  ٢٨( The Washington Postنقل صحیفة الواشنطن بوست 
ة الخارجیة صفحة إلى الملك فهد ینتقد السیاسیة السعودی ٤٥علماء دین قدموا خطاب مطالب من 
  وفشلها في اتباع الشریعة اإلسالمیة.

إقالة الملك فهد سبعة اعضاء من هیئة كبار العلماء، وهو أكبر جهاز دیني في المملكة، 
لرفضهم شجب أعمال رجال الدین الذین وجهوا االنتقادات إلى الحكومة، واستبدالهم بعشرة أصغر 

  سنًا، وأكثر تقدمیة.
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میین السعودیین التوقف عن توزیع المنشورات المضادة للحكومة طلب الملك فهد إلى اإلسال
وعدم استخدام المساجد لنشر المشاعر المعادیة للحكومة؛ اتهام الملك التأثیرات الخارجیة بدعم هذه 

  الحملة المعادیة للحكومة.
  كانون األول/ دیسمبر). ٢٥انهیار االتحاد السوفیاتي (

الشیخ عبد اهللا المسعري، إنشاء "لجنة الدفاع عن الحقوق رئاسة بإعالن ستة سعودیین،  ١٩٩٣
الشرعیة" التي تهدف إلى الحد من الظلم القائم والدفاع عن الحقوق التي تمنحها الشریعة اإلسالمیة؛ 
ادعاء اللجنة أنها أول لجنة سعودیة للدفاع عن حقوق اإلنسان وتأیید بعض أعضائها المؤسسین 

  تام. لبنیة سیاسیة إسالمیة بشكل
إقالة حكومة الریاض عبد اهللا بن عبد الرحمن جبرین، وعبد اهللا بن حمود التویجري وعبد اهللا 
حمید، وحمد السلیقي باإلضافة إلى سلیمان بن عبد اهللا رشودي من مناصبهم الجامعیة، وٕاغالق 
مكتبین لمحامیین إسالمیین بحجة كونهم جمیعًا أعضاء مؤسسین للجنة الدفاع عن الحقوق 

  الشرعیة؛ إدانة العلماء المعینین من قبل الحكومة لهؤالء بانهم دخالء وغیر شرعیین.
إصدار مرسوم من قبل فهد إلنشاء وزارة الشؤون اإلسالمیة برئاسة الشیخ عبد اهللا بن عبد 

  المحسن التركي، ووزارة للحج برئاسة محمود بن محمد السفر. 
یولیو، مما جعل الملك فهد بن عبد العزیز أكبر أبناء وفاة األمیر سعد بن عبد العزیز في تموز/ 

  عبد العزیز بن عبد الرحمن على قید الحیاة.
مواطنًا سعودیًا من خارج العائلة الحاكمة في مجلس الشورى لمدة أربع  ٦٠تعیین الملك فهد 

  سنوات (آب/ أغسطس).
حد الحراس ومقتل اقتحام مسلح قصر السالم للملك فهد في جدة وٕاطالقة النار؛ إصابة أ

  المسلح.
إعالن حكومة الریاض وحركة اإلصالح الشیعیة عن اتفاق اقتضى توقف الحركة عن نشر 
صحیفتها الشهریة، الجزیرة العربیة، وعن مهاجماتها المختلفة للسیاسة الحكومیة؛ موافقة وزارة 

لتابعین لهذه الحركة الداخلیة، في المقابل، على عودة المنشقین بأمان وٕاخالء عدد من السجناء ا
  وٕاصدار جوازات سفر للراغبین منهم بالسفر.

  كانون األول/ دیسمبر. ٢٩أداء أعضاء مجلس الشورى األول القسم في 
اختفاء محمد المسعري، الناطق باسم "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة"، أثناء رحلة  ١٩٩٤

  .١٩٩٣أشهر في العام  عمل في منطقة القصیم، بعد توقیفه في الریاض لمدة ثالثة
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قیام تظاهرات واسعة بعد توقیف الشیخ سلمان العودة، إحدى الشخصیات الدینیة في بریدة بتهمة 
  األعمال المعادیة للحكومة.

مصلیًا مسلمًا عند اندفاع الجموع نحو كهف المینا قرب مكة خالل موسم  ٢٧٠مقتل حوالي 
  الحج.

حزیران/ یونیو)  ١٣ق اللجوء إلى الوالیات المتحدة (طلب الدبلوماسي السعودي محمد الخلیوي ح
واتهام الریاض بارتكاب أخطاء مالیة وخرق حقوق اإلنسان وٕارسال األموال إلى حركة المقاومة 

  اإلسالمیة ("حماس") عبر األردن؛ إعطاؤه حق اللجوء في آب/ أغسطس.
برئاسة وزیر الدفاع، األمیر  تعیین الملك فهد بن عبد العزیز المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة

  سلطان بن عبد العزیز، لتوسیع سلطة الحكومة على االجتهادات الدینیة.
  تشرین الثاني/ نوفمبر). ٢٨رفض بریطانیا منح حق اللجوء لمحمد المسعري (

  إقالة حكومة الریاض للشیخ إبراهیم األخضر كإمام لمسجد المدینة بتهمة انتقاد سیاسة الحكومة.
قیف الریاض للشیخ حمود بن عبد اهللا الشعبي، أحد رجال الدین البارزین بتهمة اتهامه تو  ١٩٩٥

  الحكومة بانتهاك حقوق االنسان.
حزیران/  ٢٨اعتراف الملك فهد بن عبد العزیز بأمیر قطر الجدید بعد خلع هذا األخیر لوالده (

  یونیو).
آب/  ٢المال والبترول واإلعالم ( وزیرًا، من بینهم وزراء ١٦تعدیل مجلس الوزراء باستبدال 

  أغسطس).
انفجار سیارة في الریاض في الثالث عشر من تشرین الثاني/ نوفمبر ومقتل سبعة أشخاص، من 

؛ ٦٠بینهم مستشارون عسكریون أمیركیون خالل مهمة تدریب في الحرس الوطني، وجرح أكثر من 
اهللا" عن مسؤولیتهم كلهم عن هذا  إعالن "نمور الخلیج"، وحركة التغییر اإلسالمیة و"أنصار

  الحادث.
  إصابة الملك فهد بسكتة دماغیة خفیفة، وٕاعالن مصادر البالط عن حالة صحیة طارئة مؤقتة.

تنازل الملك فهد بن عبد العزیز عن مسؤولیة الحكومة لولي العهد، األمیر عبد اهللا بن  ١٩٩٦
  واالرهاق.عبد العزیز، بسبب حاجته إلى الراحة من أعباء العمل 

إعالن الملك فهد بن عبد العزیز، بعد شهرین من تسلم ولي العهد عبد اهللا بن عبد العزیز لزمام 
  شباط/ فبرایر. ٢١الحكم، عن استعادته لتسلم كافة مهام الحكم في 

سنوات (نیسان/ أبریل) بسبب تعرضه  ٤منح محمد المسعري إذنًا باإلقامة في بریطانیا لمدة 
  للخطر.
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في  ١٩٩٥ربعة سعودیین أدینوا في حادث السیارة المفخخة في تشرین الثاني/ نوفمبر إعدام أ
  الریاض، مع رفض السماح للمسؤولین األمیركیین بمقابلتهم قبل عملیات اإلعدام.

أمیركیًا  ١٩حزیران/ یونیو) أدى إلى مقتل  ٢٥انفجار كبیر في أبراج خبر قرب الظهران (
جنسیات. ادعاء جهتین مجهولتین بعد بضعة أیام مسؤولیتها شخص من مختلف ال ٤٠٠وٕاصابة 

الخلیج"، وفقًا لما ورد في  - " و "حزب اهللا يعن هذه العملیة، وهما "جماعة الشهید عبد الحذیف
بصعوبة إجراء التحقیق  FBIفي لندن؛ إقرار مكتب التحقیقات األمیركیة    Timesصحیفة التایمز 

  ن السعودیین مع الوكالة األمیركیة.نظرًا إلى عدم تعاون المسؤولی
إعالن تجمع رجال الدین في الحجاز عن توقیف قوى األمن لرجل الدین الشیعي، الشیخ هاشم 

  محمد شقسي في الحسي.
  إصابة الملك فهد بن عبد العزیز بالمرض؛ استالم ولي العهد عبد اهللا زمام السلطة لفترة مؤقتة.

اني عبد الرحیم الصایغ من قبل مسؤولین أمیركیین الربط بین انفجارات الخبر وه ١٩٩٧
وكندیین عن مكافحة اإلرهاب، واعتراف هذا األخیر بأن أحمد إبراهیم مغسل، وهو مواطن سعودي 

الخلیج"؛ اعتراف الصایغ بارتباط ضابط إیراني، أحمد  - آخر، هو العقل المدبر وقائد "حزب اهللا 
  یات المتحدة في الخلیج.شریفي، بمخططات ارهابیة ضد مراكز الوال

شخصًا وجرح ألف ومئتین وتسعین آخرین خارج مكة إثر نشوب حریق في  ٢١٧مقتل حوالي 
  احدى خیم الحجاج.

  موافقة الملك فهد على إنشاء نظام إنترنت في المملكة.
إعالن دائرة الهجرة والتجنیس األمیركیة عن اعتزامها ترحیل هاني الصایغ المتهم بقضیة  ١٩٩٨

  إلى السعودیة. ١٩٩٦جارات أبراج الخبر في العام انف
اعتراف وزیر الداخلیة، األمیر نایف بن عبد العزیز، في مقابلة مع صحیفة الرأي العام الكویتیة، 

  بأن انفجارات أبراج الخبر تمت على ایدي سعودیین.
  ألف عامل أجنبي لخروقهم قوانین اإلقامة وتنظیماتها. ٧٥٠طرد حوالي 
في لندن، حصول المملكة على قرض بقیمة   Financal Timesفاینانشال تایمز  نقل صحیفة

  خمسة بالیین دوالر من اإلمارات العربیة المتحدة.
في أیار/ مایو، واستقباله من قبل الملك فهد  ةزیارة الرئیس محمد خاتمي إلى السعودی ١٩٩٩

  والمسؤولین السعودیین وتكریمه.
  وقضاؤه عدة أشهر في ماربیلال. رحیل الملك فهد إلى اسبانیا

تشرین  ٤نقل جریدة الحیاة الصادرة في لندن، حضور نساء لجلسة في المجلس االستشاري (
  األول/ اكتوبر) ألول. جلست النساء العشرون الحاضرات في الشرفة.

٢٠٠٠   
اجل كانون الثاني/ ینایر) من  ٤إنشاء الملك فهد للمجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن (

  استنباط سیاسات واستراتیجیات نفطیة.
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نیسان/ أبریل) عن إطالق المتظاهرین في منطقة نجران  ٢٣إعالن وكالة االنباء السعودیة (
النار على قوى االمن أمام محل اقامة األمیر مشعل بن سعود، على اثر اغالق المسجد 

  شرطي وجرح ثالثة آخرین.االسماعیلي وتوقیف احد المتهمین بالشعوذة، مما اسفر عن مقتل 
حزیران/ یونیو)، على الرغم من  ١٢توقیع السعودیة والیمن على اتفاق تاریخي على الحدود (

  عدم تضمنه أي تحدید واضح وكامل للحدود.
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لفة، فاألسماء الواردة في تبّین هذه الالئحة أبناء الملك عبد العزیز وتشیر إلى عالقات األخّوة بین الواحد واآلخر. كّل رقم في المحور األفقي یمّثل أّمًا مخت
لواحد قد ُولدوا في العام نفسه. واألشخاص المبّرزة أسماؤهم باألسود الغامق العمود الواحد تشیر إذًا إلى أشقاء تأمین. واألبناء الذین ترد أسماؤهم في الصّف ا

  متوّفون. تجدر اإلشارة إلى وجود بعض اللغط بشأن بعض التواریخ والعالقات.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٨

  الملحق السادس

  أبناء عبد العزیز
 ابنًا◌َ  ٣٦) ١٩٥٣ -١٨٨٠أنجب الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود (

  بنتًا. األبناء الذكور فقط مدرجون في الالئحة التالیة: ٢١و
                                                     

  الحیاة السیاسیة  األشقاء  االم  السنوات  اإلسم
 -١٩٠٠  تركي 

١٩١٩  
ودبة من 

  قبیلة بني خالد 
تلقى علومه في البالط. االبن البكر. قاد القوات   سعود

). توفي ١٩١٨في الحرب مع آل رشید (السعودیة 
  من جراء وباء اإلنفلونزا اإلسبانیة. ١٩١٩في العام 

 -١٩٠٢  سعود 
١٩٦٩  

ودبة من 
  قبیلة بني خالد 

تلقى علومه في البالط. قاتل في عدد من   تركي 
المعارك في نجد، منها المعركة التي هزم فیها آل 

حاكم نجد  )١٩٢٩وثورة االخوان ( ).١٩٢١رشید (
)، ملك ٥٣ -١٩٣٢)، ولي عهد (٥٣ -١٩٣٢(

)، رئیس مجلس ٦٤ -١٩٥٣(وصي على الحكم 
). خلع في ٦٢ -١٩٦٠، ٥٤ -١٩٥٣الوزراء (

  . ١٩٦٩وتوفي في المنفى في العام  ١٩٦٤العام 
فیص

  ل 
١٩٠٦- 

١٩٧٥  
ترفة بنت 
عبد اهللا آل 

  الشیخ 

ال أشقاء 
  له 

تلقى علومه في البالط. حارب في معركة 
)، والحجاز ١٩٢٠على عسیر ( االستیالء

). ٥٣ - ١٩٢٦). حاكم الحجاز (٢٦ -١٩٢٤(
)، ٧٥ - ١٩٦٢، ٦٠ - ١٩٣٠وزیر للخارجیة (

وزیر للداخلیة ) ٦ـ ١٩٥٤رئیس مجلس الوزراء (
)، وزیر ٦٠ - ١٩٥٨)، وزیر للمال (٦٠ -١٩٥٩(

 - ١٩٥٣)، ولي للعهد (٦٠ -١٩٥٨للتجارة (
ابن ). تم اغتیاله على ید ٧٥ -١٩٦٤)، ملك (٦٤

  ١٩٧٥أخیه في العام 
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 -١٩١٠  محمد 
١٩٨٨  

جوهرة بنت 
  مساعد بن جلوي 

تلقى علومه في البالط. حارب في معركة   خالد 
االستیالء على الحجاز وهزم في ثورة  "اإلخوان". 

) بعد تحریرها في ٥٤-١٩٢٦حاكم فخري للمدینة (
. لعب دورًا بارزًا في الصراع بین ١٩٢٥العام 

ل إرادیًا عن الخالفة لصالح سعود وفیصل. تناز 
شقیقه االصغر سنًا خالد. تمتع بنفوذ كبیر في 

  العائلة وكان مستشارًا لفیصل وخالد.
 -١٩١٢  خالد 

١٩٨٢  
جوهرة بنت 
  مساعد بن جلوي 

تلقى علومه في البالط. حارب ضد ثورة   محمد 
). بدأ حیاته ١٩٣٤"اإلخوان" وفي الحرب الیمنیة (

فیصل حتى في حكم الحجاز العامة باكرًا كنائب ل
). لعب دورًا بارزًا في الصراع بین سعود ١٩٣٢(

 - ١٩٦٢وفیصل. نائب رئیس مجلس الورزاء (
رئیس لمجلس ) ٧٥ـ ١٩٦٥ولي العهد ()، ٧٥

). توفي وفاة طبیعیة ٨٢ - ١٩٧٥الوزراء وملك (
  .١٩٨٢في العام 

 -١٩٢٠  نصیر 
١٩٨٤  

بزة (محظیة 
  مغربیة)

ال أشقاء 
  له 

مه في البالط. بدأ حیاته العام باكرًا تلقى علو 
) أول ١٩٤٤(كنائب لسعود حتى في حكم نجد 

)، اجبر على ٤٧-١٩٤٤(أمیر لمنطقة الریاض 
االستقالة بسبب فضیحة. لم یتول أي منصب 

 ١٩٦٤بعدها. دعم سعودًا ورفض توقیع قرار العام 
الذي كان ضده. تم تخطیه في سلسلة الخالفة 

  الصالح فهد.
 -١٩٢٠  سعد 

١٩٩٣  
جوهرة بنت 

  سعد السدیري 
مساعد 
  عبد المحسن

تلقى علومه في البالط. ابن جوهرة بنت سعد 
السدیري، أرملة سعد، أخي عبد العزیز. لم یتول 
أي منصب رسمي. تم تخطیه في سلسلة الخالفة 

  لصالح فهد.

حسا بنت    -١٩٢١  فهد 
  احمد السدیري 

  سلطان 
عبد 
  الرحمن 

  نایف 
  تركي 
   سلمان
  احمد 

تلقى علومه في البالط. االبن البكر لحصة 
بنت احمد السدیري بعد زواجها الثاني من عبد 
العزیز. بدأ حیاته العامة باكرًا كمعاون لفیصل. من 
األنصار البارزین لفیصل خالل الصراع بینه وبین 

)، وزیر ٥٣ -١٩٤٩سعود. حاكم منطقة الجوف (
 - ١٩٦٢( )، وزیر للداخلیة٦٠ -١٩٥٣للتربیة (

 - ١٩٦٧)، نائب ثان لرئیس مجلس الوزراء (٧٥
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)، ولي للعهد ونائب أول لرئیس مجلس الوزراء ٧٥
)، عین وصیًا على العرش إبان ٨٢ -١٩٧٥(

مرض الملك خالد. رئیس لمجلس الوزراء وملك منذ 
  .١٩٨٢العام 

منص
  ور 

١٩٢١- 
١٩٥١  

شهیدة مشعل 
  (زوجة أرمنیة)

أول وزیر سعودي  تلقى علومه في البالط.  متعب 
). كان یعد بمستقبل بارز إلى ان ١٩٤٠للدفاع (

. خلفه ١٩٥١توفي إثر مرض في الكلیة في العام 
  في وزارة الدفاع شقیقه االصغر سنًا، األمیر مشعل.

عبد 
  اهللا 

فهده بنت    -١٩٢٣
  عاصي الشمر

ال أشقاء 
  له 

تلقى علومه في البالط. بدایة حیاته العامة 
رز كمناصر رئیسي لفیصل في غامضة إلى أن ب

السنوات االخیرة من الصراع بین سعود وفیصل. 
. نائب ثان ١٩٦٣قائد الحرس الوطني منذ العام 

)، نائب أول ٨٢ -١٩٧٥لرئیس مجلس الوزراء (
لرئیس مجلس الوزراء وولي للعهد منذ العام 

١٩٨٢.  
بزة  (مجهولة    -١٩٢٣  بندر 

االصل محظیة 
  مغربیة؟)

لومه في البالط. یشتهر بالتزامه تلقى ع  فواز 
وصرامته الدینیة. لم یتول أي منصب رسمي. 

  منعزل عن الحیاة العامة.

مساع
  د 

جوهرة بنت    -١٩٢٣
  سعد السدیري 

  سعد 
عبد 
  المحسن

تلقى علومه في البالط. لم یتول أي منصب 
رسمي. كان مؤیدًا لسعود وقد رفض توقیع قرار 

یعتبر شخصًا بخلع هذا األخیر.  ١٩٦٤العام 
  غریب األطوار. أبنه هو الذي اغتال الملك فیصل.

سلطا
  ن 

حسنا بنت   -١٩٢٤
  احمد السدیري

  فهد 
عبد 
  الرحمن

  نایف 
  تركي 

  سلمان 
  احمد 

تلقى علومه في البالط. بدأ حیاته العامة باكرًا كقائد 
) وأمیر على منطقة ١٩٤٧ -للحرس الوطني (؟

األساسیین  ). من المناصرین٥٣ -١٩٤٧الریاض (
لفیصل وأصبح الحقًا من أبرز المالزمین في عهده. 

)، وزیر للمواصالت ٥٥ -١٩٥٣وزیر للزراعة (
). نائب ١٩٦٢)، وزیر للدفاع (منذ العام ٦٠ -١٩٥٥(

. یعتبر ١٩٨٢ثان لرئیس مجلس الوزراء منذ العام 
  الثاني في سلسلة الخالفة بعد االمیر عبد اهللا.
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عبد 
  المحسن

١٩٢٥- 
١٩٨٥  

جوهرة بنت 
  سعد السدیري

  سعد 
  مساعد

تلقى علومه في البالط. بدأ حیاته العامة باكرًا 
، ١٩٥٨كمعاون ألبیه. ساند فیصًال في أزمة العام 

لكنه انحاز إلى سعود وعین وزیرًا للداخلیة 
) في ائتالف سعود وطالل. بعد ٦١ -١٩٦٠(

مصالحة سعود وفیصل، وافى طالل إلى المنفى 
). عاد إلى السلطة بدعوة ٦٤ -١٩٦٢كأمیر حر( 

 - ١٩٦٥من فیصل وعین أمیرًا على المدینة (
  ). یزعم أنه تحدى ادعاء سلطان باألسبقیة.٨٥

  شهیدة    -١٩٢٦  مشعل 
  زوجة ارمنیة

  منصور
  متعب

  

تلقى علومه في البالط. خلف شقیقه منصورًا 
). عین مستشارًا ملكیًا ٦٠ -١٩٥١كوزیر للدفاع (

بل الملك سعود عین أمیرًا ) من ق٦٠ -١٩٥٧(
، إال أنه خلع من قبل ١٩٦٣على مكة في العام 

. صاحب أعمال ١٩٧١الملك فیصل في العام 
  موسعة وكبیرة.

  شهیدة   ٢٩٢٨  متعب 
  زوجة أرمنیة

  منصور 
  مشعل

تلقى علومه في البالط. نائب لوزیر الدفاع 
 - ١٩٥٩). أمیر على منطقة مكة (٥٦ -١٩٥١(

) حین خلعه ٦٩ -١٩٦٣ة ()، نائب أمیر مك٦٠
فیصل. عاد إلى السلطة كوزیر لإلسكان واألشغال 

  .١٩٧٥العامة منذ العام 
عبد 
  الرحمن 

حصة بنت   -١٩٣١
  أحمد السدیري 

  فهد 
  سلطان 

  نایف
  تركي 

  سلمان 
  أحمد

أول ابن یتلقى علومه في الخارج، بكالوریوس 
(الوالیات المتحدة األمیركیة). رجل أعمال بارز 

)، - ١٩٨٣ت عدیدة؛ عین نائبًا لوزیر الدفاع (لسنوا
  شقیقه األمیر سلطان.

  منیر   -١٩٣١  طالل 
  زوجة أرمنیة

تلقى علومه في البالط. قائد الحرس الوطني   نواف
)، ٥٥ -١٩٥٣)، وزیر للمواصالت (٥٢-١٩٥٠(

حتى تم خلعه من قبل الملك سعود. دعم الملك 
قًا حركة ، لكنه قاد الح١٩٥٨فیصًال في أزمة العام 

"األمراء األحرار" بالتحالف مع سعود وعین وزیرًا 
). رجل أعمال. مبعوث خاص ٦٤ - ١٩٦٢للمال (

  .١٩٧٩إلى األونیسكو منذ العام 
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مشار 
  ي

  بهرة   -١٩٣٢
مجهولة 

  االصل

ال أشقاء 
  له 

تلقى علومه في البالط. لم یتول أي منصب 
رسمي. رجل أعمال. توفي إثر أصابة في القنصلیة 

  ).١٩٥١یطانیة في جدة (البر 

حیة بنت    -١٩٣٣  بدر 
  سعد السدیري

  عبد االله
عبد 

  المجید

تلقى علومه في البالط. انضم إلى ائتالف 
) ٦١ -١٩٦٠سعود وطالل كوزیر للمواصالت (

ولحق بطالل إلى المنفى بصفته من "األمراء 
). أرجعه فیصل إلى ٦٤ -١٩٦٢األحرار" (

  ).-١٩٦٨طني (السلطة كنائب لقائد الحرس الو 
حسا بنت    -١٩٣٣  نایف 

  احمد السدیري
  فهد

  سلطان
عبد 
  الرحمن

  تركي 
  سلمان 

  أحمد

تلقى علومه في البالط. كانت حیاته العامة 
شبیهة بحیاة شقیقیه األكبرین، فهد وسلطان. نائب 

)، أمیر على منطقة ٥٣ -١٩٥١ألمیر الریاض (
)، أمیر على المدینة ٥٤ - ١٩٥٣الریاض (

). بقي في مجال األعمال حتى عین ٦٠ -١٩٥٤(
). وزیر للداخلیة ٧٥ - ١٩٧٠نائبًا لوزیر الداخلیة (

  .١٩٧٥منذ العام 
  منیر    -١٩٣٢  نواف 

  زوجة أرمنیة
تلقى علومه في البالط. قائد الحرس الوطني   طالل

) عندما خلع على ید سعود، ثم ٥٦ -١٩٥٢(
تحول الحقًا إلى مناصرة سعود كرئیس للدیوان 

). ٦٢ - ١٩٦١) ووزیر للمال (١٩٦١لكي (الم
خدم كمستشار في الشؤون الخلیجیة لفیصل 

) واستقال للتفرغ ألعماله في العام ٧٥ -١٩٦٨(
١٩٧٥.  

حسا بنت   -١٩٣٤  تركي 
  أحمد السدیري

  فهد 
  سلطان 

عبد 
  الرحمن 
  نایف

  سلمان 
  أحمد

تلقى علومه في البالط. نائب وزیر الدفاع 
لى االستقالة بسبب ) حین أجبر ع٧٨ -١٩٦٩(

  فضیحة شخصیة متفرغ لمجال األعمال.
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  بزة   -١٩٣٤  فواز 
ة لمجهو 

االصل؛ محظیة 
  مغربیة؟

تلقى علومه في البالط. انظم إلى ائتالف سعود   بندر
) ٦٤ - ١٩٦٠وطالل كأمیر على منطقة الریاض (

وانظم الحقًا إلى طالل في المنفى بصفته من إلى 
ألمراء األحرار" طالل في المنفى بصفته من "ا

). أعادة فیصل إلى السلطة كأمیر ٦٤ -١٩٦٢(
) ثم أجبر على االستقالة ٧٩ -١٩٧١على مكة (

بعد عملیة االستیالء على مسجد الحرام في مكة. 
  یعمل اآلن في مجال األعمال.

عبد 
  اإلله

حیة بنت    -١٩٣٥
  سعد السدیري

  بدر 
عبد 

  المجید

لى القصیم تلقى علومه في البالط. عین أمیرًا ع
) بعد عملیة االستیالء على المسجد ٩٢ -١٩٨٠(

  الحرام في مكة.
سلما

  ن 
حسا بنت   -١٩٣٦

  أحمد السدیري
  فهد 

  سلطان 
  عبد الرحمن 

  نایف 
  تركي
  أحمد 

تلقى علومه في البالط. أمیر منطقة الریاض 
). یعتبر وریثًا محتمًال -١٩٦٢، ٦٠ -١٩٥٤(

  للعرش.

  موضي    -١٩٣٧  ماجد
محظیة 

  رمنیةا

تلقى علومه في البالط. یعتبر واحدًا من   سطام 
"األمراء األحرار" الشباب، إال أنه قد انفصل عن 

ودخل مجال األعمال. عین  ١٩٦٠طالل في العام 
) ٨٠ -١٩٧٥أوًال وزیرًا للشؤون البلدیة والقرویة (

بعد عملیة  ١٩٨٠ثم تولى إمارة مكة في العام 
مكة. وقد تولي  االستیالء على مسجد الحرام في

مهامه في هذه اإلمارة نائبه سعود بن عبد المحسن 
  .١٩٩٩. استقال في العام ١٩٩٢منذ العام 

 -١٩٣٧  ثامر 
١٩٥٨  

نوف بنت آل 
  روالة 

  ممدوح 
  مشهور 

  .١٩٥٨انتحر في العام 

حسا بنت   -١٩٤٠  أحمد 
  أحمد السدیري

  فهد 
  سلطان

عبد 
  الرحمن

  نایف 
  تركي

  سلمان

والیات المتحدة األمیركیة). دخل بكالوریوس (ال
مجال األعمال مع أخیه األكبر عبد الرحمن ثم تم 

) وانتقل إلى ٧٥ -١٩٧١تعیینه أمیرًا على مكة (
  ).- ١٩٧٥منصب نائب وزیر الداخلیة (
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ممدو 
  ح 

نوف بنت آل   -١٩٤٠
  روالة 

  ثامر 
  مشهور

لم یتول أي منصب رسمي، لكنه رجل أعمال 
مكتب البحوث بارز. رئیس مجلس إدارة 

  االستراتیجیة.
عبد 

  المجید
حیة بنت    -١٩٤٠

  سعد السدیري
  بدر 

  عبد اإلله
تلقى علومه في البالط. عین أمیرًا على منطقة 

) بعد عملیة االستیالء على ١٩٨٥ -١٩٨٠تبوك (
  المسجد الحرام في مكة، ثم تولى إمارة المدینة.

هذلو 
  ل

  بركة  -١٩٤١
  محظیة یمنیة

أي منصب رسمي، لكنه رجل  لم یتول قط  مقرن 
  أعمال بارز.

مشهو 
  ر

نوف بن آل   -١٩٤٢
  روالة

  ثامر 
  ممدوح

لم یتول قط أي منصب رسمي، لكنه رجل 
  أعمال بارز.

  موضي   -١٩٤٣  سطام 
محظیة 

  أرمنیة

بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). نائب   ماجد
  .١٩٦٨أمیر منطقة الریاض منذ العام 

   بركة  -١٩٤٣  مقرن 
  محظیة یمنیة

خضع لتدریب عسكري في الوالیات المتحدة   هذلول
والمملكة المتحدة. رائد في القوات الجویة. استقال 

) بعد عملیة ٩٩ -١٩٨٠لیصبح أمیرًا على حائل (
االستیالء على المسجد الحرام في مكة. تولى امارة 

). متزوج من امرأة من قبیلة آل -١٩٩٩المدینة (
  رشید.

  فطیمة    ١٩٤٧  حمود 
  محظیة یمنیة

لم یتول قط أي منصب رسمي، لكنه رجل   ال یوجد
أعمال بارز، یؤمن النقل للبرامج العسكریة. مقیم 

  في العاصمة الفرنسیة باریس.
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  الملحق السابع 

  األمراء البارزون من أحفاد عبد العزیز
  

  الحیاة السیاسیة   نوات)األب/ االبن (الس
  )١٩١٩ -١٩٠٠تركي (

  ) - ١٩٢٠فیصل (
  

مناصر للملك سعود خالل صراعه مع فیصل. وزیر 
)، ووزیر ٦٢ -١٩٦١العمل والشؤون االجتماعیة (

). مستشار وزیر البترول والموارد ١٩٦٢للداخلیة (
)، یعمل ١٩٤٦المعدنیة. ابنه البكر، عبد اهللا (موالید 

  ع وجبیل الصناعي.مدیرًا لمشروع ینب
  رائد في قوات الجیش الخاصة.  )-فهد (؟
  رجل أعمال   ) -خالد (؟

  الجیش الوطني  )-سلطان (؟
    )١٩٦٩ -١٩٢٠سعود (
 -١٩٥٣االبن البكر للملك سعود. رئیس الدیوان (  )-١٩٢٣فهد (

). یعمل اآلن في ٦٠ -١٩٥٦) ووزیر للدفاع (٥٦
  مجال األعمال.

  )ز٥٨ -١٩٥٦الملكي ( قائد الحرس  )-مساعد(؟
االبن المفضل لخالفة سعود، متزوج من ابنة الملك   )-١٩٣٤محمد (

  فهد.
)، رئیس الدیوان ٥٩ -١٩٥٣أمین الخزنة (

). ثم في ٦٢ - ١٩٦٠)، ووزیر للدفاع (٦٠ -١٩٥٩(
مجال األعمال إلى جانب أبناء فیصل ومشعل 

  ). وهو حالیًا أمیر منطقة الباحة. -١٩٥١(
؟)، وأمیر  -١٩٥٣رئیس الحدائق والمزارع الملكیة (  ) -عبد اهللا (؟

  ).٦٢ -١٩٦٠منطقة مكة (
بكالوریوس وما جستیر في إدارة األعمال (الوالیات   )- ١٩٤٥فیصل (

المتحدة األمیركیة)، مدیر التعلیم في المهجر، المدیر 
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  العام لقطاع التربیة ومعاون نائب وزیر التعلیم.
) ورئیس الدیوان ٦١ - ١٩٥٧طني (قائد الحرس الو   )-خالد (؟

  ). التحق بأبیه في المنفى.٦٣ -١٩٦٢(
) ورئیس الدیوان ٦٣ - ١٩٦١قائد الحرس الوطني (  )  - ١٩٤٦منصور (

  ). التحق بأبیه في المنفى.٦٤ -١٩٦٣(
) وقائد الحرس ٦١ - ١٩٥٨قائد الحرس الملكي (  ) ١٩٦٨ -١٩٤٨سعد (

  منفى.). التحق بأبیه في ال٦٣ -١٩٦١الوطني (
) وأمیر منطقة ٦١ -١٩٥٨رئیس الحرس الملكي (  )-بدر (؟

) التحق بأبیه في المنفى. ثم ٦٣ - ١٩٦٢الریاض (
  انتقل الحقًا إلى مجال األعمال.

). التحق بأبیه ٦٤ -١٩٦٣قائد الحرس الملكي (  )-سلطان ( ؟
  في المنفى.

أحد أوائل بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة).   ) - عبد الرحمن (؟
أبناء سعود الذین أعلنوا والءهم للملك فیصل، مدیر 

  عام في وزارة المال.
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). رئیس   )-سلمان (؟

  شركة اإلدارة السعودیة للتجارة والبناء.
قائد في الحرس الوطني، یتولى حالیًا شؤون مكتب   )- معتز (؟

عاصمة األمیركیة الحرس الوطني السعودي في ال
واشنطن، أثناء دراسته في كلیة الدراسات الدولیة 

  المعمقة في "جامعة جونز هوبكنز".
    )١٩٧٥ - ١٩٠٦فیصل (

ابن سلطانة بنت أحمد السدیري. االبن البكر الذي   )-١٩٢١عبد اهللا (
ناب عن ابیه في إمارة الحجاز. وزیر للصحة 

أید  ).٥٩ -١٩٥١)، ووزیر للداخلیة (٥٤ -١٩٥١(
والده أثناء صراعه مع سعود. استقال من السلطة من 
اجل مصالح خاصة بأعماله. شاعر. من أبنائه، خالد 
(بكالوریوس علوم، رجال أعمال)، محمد (بكالوریوس، 
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  معاون نائب وزیر التعلیم)، وسعود (ضابط في الجیش)
ابن عفت آل ثنیان. بكالوریوس (الوالیات المتحدة   )-١٩٣٧محمد (

)، مدیر ٦٥ -١٩٦٣( SAMAمیركیة)، نائب في األ
 -١٩٧١)، ونائب وزیر الزراعة (٧١ - ١٩٦٥عام (

). یعمل ٧٧ -١٩٧٥)، مدیر شركة تحلیة المیاة (٧٥
الیوم في مجال األعمال. یرأس مصرف فیصل 

  اإلسالمي الذي یقع مكتبه الرئیسي في سویسرا.
. بكالوریوس ابن حیة بنت تركي بن عبد اهللا الجلوي  )-١٩٤١خالد (

(المملكة المتحدة). المدیر العام لمصلحة رعایة الشباب 
  ).-١٩٧١) وأمیر على منطقة عسیر (٧١ -١٩٦٩(

ابن عفت. بكالوریوس (برینستون، الوالیات المتحدة   )-١٩٤١سعود (
 -١٩٦٥األمیركیة). نائب رئیس في شركة بترومین (

)، ونائب ٧١ - ١٩٧٠)، نائب حاكم بترومین (٧٠
). وزیر دولة للشؤون ٧٥ -١٩٧١البترول ( وزیر

) ووزیر للشؤون الخارجیة منذ العام ١٩٧٥الخارجیة (
١٩٧٥.  

 Sandhurstابن عفت. "ساندهرست أكادیمي"   )- ١٩٤٢عبد الرحمن (

Academy  ،(المملكة المتحدة). كولونیل في الجیش
  قائد لواء مسلح.

حدة). نائب في ابن حیة. بكالوریوس (المملكة المت  )-١٩٤٢سعد (
). متفرغ اآلن في مجال ٧٤ -١٩٧١شركة بترومین (

  األعمال رئیس "مؤسسة الفیصل".
 Cranwell RAFابن عفت. "أكادیمیة كرانویل"   ) -١٩٤٣بندر (

Academy  (المملكة المتحدة) وراف ستاف كولیدج
RAF Staff College  ( المملكة المتحدة). كولونیل

  ت الجویة.مسؤول في استخبارات القوا
ابن عفت. بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة)،   )  -١٩٤٥تركي (

 -١٩٧٣درجة دكتوراه (المملكة المتحدة). نائب مدیر 
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للمدیریة العامة  -١٩٧٨منذ العام  -) ومدیر ٧٨
لالستخبارات الملكیة. قائد للقوات السعودیة خالل 

ي العام عملیة االستیالء على المسجد الحرام في مكة ف
١٩٧٩.  

لم یشغل أي من ابنائه أي منصب رسمي، لكن   )١٩٨٨ -١٩١٠محمد (
  العدید منهم بارزون في مجال األعمال (بندر، سعود).

لم یشغل أي من أبنائه منصب رسمي، لكن العدید   )١٩٨٢ -١٩١٢خالد (
)،  -١٩٣٥منهم بارزون في مجال األعمال (بندر 

  فیصل).
    )١٩٨٤ -  ١٩٢٠نصیر (

  ابن موضي بنت أحمد السدیري، ضابط في الجیش.  ) -حمد (؟م
ابن موضي بنت احمد السدیري، كولونیل في القوات   )-تركي (؟

  الجویة. قائد الجناح الجوي في الظهران.
لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي. یعمل   )١٩٩٣ -١٩٢٠سعد (

  ابنه محمد في مجال األعمال.
    )-١٩٢١فهد (

ابن عنود بنت عبد العزیز بن مساعد آل جلوي.   )١٩٩٩ - ١٩٤٥فیصل (
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). المدیر العام 

)، مدیر ٩٩ -١٩٧١للرئاسة العامة لرعایة الشباب (
). ٩٩ -١٩٧٧عام في وزارة التخطیط، ووزیر دولة(

أوفد في بعض األحیان من قبل الملك فهد إلى العراق. 
  ینت سلطان بن عبد العزیز. متزوج من منیرة

مدیر شركة البالد. نائب مدیر الرئاسة العامة لرعایة   ) -١٩٤٧خالد (
  .١٩٩٩الشاب، ومدیر لها بعد وفاة أخیه في العام 

بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). رجل   )  -١٩٥٠محمد (
أعمال بارز. متزوج من نورا بنت نایف بن عبد العزیز. 

  .١٩٨٥طقة الشرقیة منذ العام أمیر المن
بكالوریوس علوم (الوالیات المتحدة األمیركیة). رجل   ) -١٩٥٠سعود (
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 who Who,o inأعمال بارز، ناشر شریك في :

Saudi Arabia  .متزوج من ابنة تركي بن عبد العزیز
. ١٩٨٥نائب رئیس االستخبارات الخارجیة منذ العام 

  .١٩٩٧مبر تمت ترقیته لوزیر في أیلول / سبت
 Sandhurst Academy"ساندهرست أكادیمي"   )  - ١٩٥١سلطان (

(المملكة المتحدة). ضابط في الجیش. تمت ترقیته 
  .١٩٩٧لوزیر في تشرین الثاني/ نوفمبر 

أصغر أبناء الملك فهد، والمفضل لدیه. شریك في   ) -١٩٧٣عبد العزیز (
 عملیات تجاریة مع أخوة اإلبراهیم الذي تكون أخته

  زوجة اللمك فهد. 
    )١٩٥١ - ١٩٢١منصور (

بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). رجل   طالل 
  أعمال.

    ) -١٩٢٣عبد اهللا (
بكالوریوس (المملكة المتحدة). االبن البكر. مدیر   )-خالد (؟ 

التخطیط واإلدارة في الحرس الوطني. عین نائبًا لرئیس 
یة بعد عملیة الحرس الوطني في المنطقة الغرب

االستیالء على المسجد الحرام في مكة في العام 
  .١٩٩٢. نائب أمیر المنطقة الغربیة حتى العام ١٩٧٩

 Sandhurst Academy"ساندهرست أكادیمي"   ) - ١٩٤٣متعب (
(المملكة المتحدة). ضابط في الحرس الوطني. نائب 

. ممثل محلي ١٩٨٤قائد الحرس الوطني. منذ العام 
 Ford Motorورد موتور كوربوریشن" لشركة "ف

Corporation.  
  مستشار لوالده.  ) -١٩٦٤عبد العزیز (

ترك دراسته العسكریة في "ساندهرست أكادیمي"   )- فیصل (؟
Sandhurst Military Academy  عمل الحقًا .

  في مجال األعمال.
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  الجیش الوطني   ) -مشعل (؟
.  Sandhurst Academy"ساندهرست أكادیمي"   )-تركي (؟

  (المملكة المتحدة). ضابط في الحرس الوطني.
    ) -١٩٢٣بندر (

االبن البكر. عین أمیرًا على منطقة عسیر بعد   )- ١٩٤٣فیصل (
عملیة االستیالء على المسجد الحرام في مكة في العام 

  . یشغل حالیًا منصب أمیر منطقة القصیم.١٩٧٩
ائد سریة القاعدة كولونیل في القوات الجویة. ق  )- منصور (؟

  الجویة في جدة.
    )-١٩٢٣مساعد (
أثناء االحتجاج  ١٩٦٥أردي بالرصاص في العام   )-خالد (؟

  على اول بث تلفزیوني في الریاض.
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). اغتال   )٧٥ - ١٩٤٤فیصل (

  الملك فیصل. تمت محاكمته ثم إعدامه.
    )- ١٩٢٤سلطان (

 Sandhurstاالبن البكر. "ساندهرست أكادیمي"   )-١٩٤٩خالد (

Military Academy  (المملكة المتحدة)، ثم الكلیة .
 U.S Army Command General Staffالحربیة .

College  (كنساس)، وكلیةAir War College  
 Naval Postgraduate(أال باما)، ماجستیر 

School جویة (كالیفورنیا). قائد في قوات الدفاع ال
)، قائد القوات المشتركة بعد ٩٠ -١٩٨٦السعودي (

). استقال في سن ٩١ -١٩٩٠الغزو العراقي للكویت (
الثانیة األربعین. مؤلف كتاب عن حرب الخلیج: مقاتل 

). صاحب وناشر صحیفة الحیاة ١٩٩٥من الصحراء (
  (یومیة) والوسط (اسبوعیة) اللتین تصدران في لندن.

           صاحب اعمال كثیرة.   
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). مدیر   )-١٩٥٠فهد (
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)، والمدیر العام لمصلحة ٧٠ -١٩٦٩األبحاث (
) في وزارة العمل والشؤون - ١٩٧٠الرعایة االجتماعیة (

  .١٩٨٨االجتماعیة. امیر على منطقة تبوك منذ العام 
  موظف في وزارة التخطیط  )- ١٩٥٠فیصل (
 RAF Staff College"راف ستاف كولیدج"   ) -١٩٥٠بندر (

(المملكة المتحدة). رائد في القوات الجویة. مدیر مدینة 
). سفیر في ٨٣ - ١٩٧٨أسد العسكریة في الخرج (

. متزوج من هیفا بنت فیصل ١٩٨٣واشنطن منذ العام 
  بن عبد العزیز.

  الجیش الوطني.  )- نایف (؟
  الجیش الوطني.  ) -محمد (؟
  مدیر قسم الصحف في وزارة اإلعالم.  ) -تركي (؟

    )- ١٩٢٥عبد المحسن (
.  Sandhurst Academy"ساندهرست أكادیمي"   )- ١٩٤٧سعود (

(المملكة المتحدة). بكالوریوس (الوالیات المتحدة 
األمیركیة).  مدیر قسم الصحة واإلسكان في منظمة 

)، المدیر العام ٧٣ -١٩٧٠التخطیط المركزیة (
)، ونائب أمیر ٧٦ - ١٩٧٣زارة الصحة (للتخطیط في و 
). حاكم بالوكالة على منطقة ٩٢ -١٩٧٦منطقة مكة (

. أمیر منطقة حائل منذ العام ١٩٩٢مكة منذ العام 
  . متزوج من لؤلؤة بنت فیصل بن عبد العزیز.١٩٩٩

بكالوریوس (الوالیات المتحدة االمیركیة). رئیس   ) -بدر (؟
  جمعیة الفنون السعودیة.

    )-١٩٢٦(مشعل 
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). رئیس   ) - ١٩٥١منصور (

  الشركة السعودیة األمیركیة للزراعة الحدیثة.
  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  ) - ١٩٢٨متعب (

لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي، لكن ولده   )- ١٩٣١عبد الرحمن (
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  تركیًا رجل أعمال بارز.
    ) -١٩٣١(طالل 
 ٥٩٠، استثمر ١٩٩١مستثمر بارز. منذ العام   )-١٩٥٥ولید (

مما جعله  -  Citicorpملیون دوالر في "سیتیكورب" 
 ١٥وجمع ما یقارب  -أكثر المساهمین في المصرف 

 Forbesبلیون دوالر، فورد اسمه في مجلة فوربس 
كثامن أثریاء العالم. والدته لبنانیة، وهي ابنة رئیس 

  الراحل ریاض الصلح.  الحكومة
  لم یشغل أي من منصب رسمي.  )- ١٩٣٢مشاري (

    ) -١٩٣٣بدر (
  كولونیل في الجیش.  ) -خالد (؟

ابن حیة بنت سعد السدیري. بكالوریوس (الوالیات   )- فیصل (؟
المتحدة األمیركیة). المدیر العام لقسم التدریب في وزارة 

  البرید والبرق والهاتف.
    ) - ١٩٣٣نایف (

االبن البكر. بكالوریوس (الوالیات المتحدة   ) - سعود (؟
األمیركیة). رجل أعمال بارز، ورئیس شركة الطرقات 

الفرنسیة. نائب أمیر المنطقة الشرقیة منذ  -السعودیة
  .١٩٩٣العام 

  صاحب أعمال كثیرة.  ) -محمد (؟
  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )- ١٩٣٣نواف (
    )-١٩٣٤تركي (

  مسؤول في وزارة البترول والموارد المعدنیة.  )- فیصل (؟
  الجیش الوطني.  )-فهد (؟
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). رجل   )-خالد (؟

  أعمال، شریك مؤسس للبنك العربي الوطني.
  الجیش الوطني.  ) -سلطان (؟

  لم ینجب أي ابن .  ) - ١٩٣٤فواز (
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  أي من أبنائه أي منصب رسمي.لم یشغل   )- ١٩٣٥عبد اإلله (
    )-١٩٣٦سلمان (
ضابط في الجیش. مدیر الشركة التي تملك صحیفة   )-أحمد (؟ 

  الشرق األوسط الیومیة.
بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). نائب أمیر   )-فهد (؟

. رجل ١٩٩٣المنطقة الشرقیة حتى شباط / فبرایر 
  أعمال. شغوف بسباق األحصنة.

بكالوریوس (الوالیات المتحدة األمیركیة). مسؤول في   )- العزیز (؟عبد 
  وزارة البترول والموارد المعدنیة. رجل أعمال.

كولونیل في القوات الجویة السعودیة. رائد فضاء   )-سلطان (؟
  . Discoveryسابق في مهمة "دیسكوفري" 

ون درجة دكتوراه ("أوكسفورد"، المملكة المتحدة). معا  )- فیصل (؟
  استاذ في "جامعة الملك سعود".

    )- ١٩٣٧ماجد (
بكالوریوس (المملكة المتحدة). رجل أعمال، شریك   )-مشعل (؟

الدنمركیة لصناعة األلبان  -في الشركة السعودیة 
  واالجبان. 

  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )١٩٥٨ -١٩٣٧ثامر (
    )-١٩٤٠أحمد (

ة؛ تمت ترقیته إلى منصب في قوات الجیش الخاص  )- نایف (؟
  . ١٩٩٩وزارة الدفاع في العام 

مكفوف جزئیًا. ناشط في الجمعیة السعودیة   ) - عبد العزیز (؟
  للمكفوفین.

  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )-١٩٤١ممدوح (
  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )-١٩٤٠عبد المجید (

  أبنائه أي منصب رسمي. لم یشغل أي من  )-١٩٤١هذلول (
  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  ) -١٩٤٢مشهور (
  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )- ١٩٤٣سطام (
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  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )-١٩٤٣مقرن (
  لم یشغل أي من أبنائه أي منصب رسمي.  )-١٩٤٧حمود (

  
  

  المصادر :
Alexander Bligh, From Prince to King: Royal Succession in the House 
of Saud in the Twentieth Century, New York and London: New York 
Univerity Press, 1984; Gary Samuel Samore, Royal Family Politics in 
Saudi Arabia (1953-1982), doctoral dissertation, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University, 1984, pp. 528-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

  المحلق الثامن

  أمراء المناطق
باستثناء منطقة جیزان، التي یحكمها فرد من فرع ثانوي وغیر مباشر من العائلة، إن كافة أمراء 

  ).١٩٩٩نوفمبر المناطق هم أفراد من عائلة آل سعود المالكة (تشرین الثاني/ 
  المنطقة  األمیر الحاكم 

  الریاض  سلمان بن عبد العزیز آل سعود
  عسیر   خالد بن فیصل بن عبد العزیز آل سعود

  مكة   عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود
  المنطقة الشرقیة  محمد بن فهد بن عبد العزیز آل سعود
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  حدود الشمالیةال  عبد اهللا بن عبد العزیز بن مساعد بن جلوي آل سعود
  القصیم   فیصل بن بندر بن عبد العزیز آل سعود
  المدینة  مقرن بن بندر بن عبد العزیز آل سعود 
  نجران   مشعل بن سعود بن عبد العزیز آل سعود
  الباحة  محمد بن سعو بن عبد العزیز آل سعود

  جیزان   محمد بن تركي السدیري
  ك تبو   فهد بن سلطان بن عبد العزیز آل سعود

  الجوف   عبد اإلله بن عبد العزیز آل سعود 
  حائل  سعود بن عبد المحسن بن عبد العزیز آل سعود

    
  

 ٢٥المصدر: المملكة العربیة السعودیة، وزارة اإلعالم. تحدیث المعلومات من قبل رویترز، 
  .١٩٩٩تشرین الثاني/ نوفمبر، 

  
  
  

  الملحق التاسع

  )١٩٩٩مجلس الوزراء (حزیران / یونیو 
  مرسوم ملكي 

  ١٩٩٩حزیران / یونیو ١٦هـ / ٢/٣/١٤٢٠
  (الئحة البروتوكول)

  خادم الحرمین الشرفین، رئیس الدولة، 
  رئیس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي فهد بن عبد العزیز 
  آل سعود

  النائب األول لرئیس مجلس الوزراء،
  وقائد الحرس الوطني 

عبد صاحب السمو الملكي األمیر ولي العهد 
  اهللا بن عبد العزیز آل سعود.

  النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء ، 
  وزیر الدفاع والطیران، ومفتش عام

صاحب السمو الملكي األمیر سلطان بن 
  عبد العزیز آل سعود.
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صاحب السمو الملكي األمیر متعب بن عبد   وزیر اإلسكان واألشغال العامة
  العزیز آل سعود.

ب السمو الملكي األمیر نایف بن عبد صاح  وزیر الداخلیة
  العزیز آل سعود.

صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن   وزیر الخارجیة
  فیصل بن عبد العزیز آل سعود.

صاحب السمو الملكي األمیر عبد العزیز بن   وزیر دولة (بدون حقیبة)
  فهد بن عبد العزیز آل سعود.

إبراهیم آل  الدكتور عبد اهللا بن محمد بن  وزیر العدل 
  الشیخ.

  الدكتور عبد العزیز بن عبد اهللا الخویطر.  وزیر دولة (بدون حقیبة)
  الدكتور خالد بن محمد العنجري.  وزیر التعلیم العالي 

  الدكتور محمد بن عبد العزیز آل الشیخ.   وزیر دولة (بدون حقیبة)
العزیز بن إبراهیم آل الشیخ صالح بن عبد   وزیر الشؤون اإلسالمیة واألوقاف واإلرشاد

  الشیخ.
  محمد بن علي الفایز.  وزیر الخدمة المدنیة

  أسامة بن جعفر بن إبراهیم الفقیه.  وزیر التجارة 
  وزیر الصحة

  وزیر الزراعة والمیاة 
  الدكتور أسامة بن عبد المجید الشبقشي.

  الدكتور عبد اهللا بن عبد العزیز بن معمر 
  علي بن إبراهیم الناعمي.  نیةوزیر البترول والموارد المعد
  الدكتور علي بن طالل الجهیني.  وزیر البرید والبرق والهاتف

الدكتور فؤاد بن عبد السالم بن محمد   وزیر اإلعالم 
  الفارسي.

  الدكتور محمد بن إبراهیم الجار اهللا.  وزیر الشؤون البلدیة والقرویة
  الدكتور محمد بن أحمد الرشید.  وزیر التربیة 

  الدكتور ناصر بن محمد السلوم.  زیر المواصالتو 
  الدكتور هاشم بن عبد اهللا بن هاشم الیماني.  وزیر الصناعة ولكهرباء

  الدكتور إبراهیم بن عبد العزیز العساف.  وزیر المال واالقتصاد الوطني 
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  الدكتور إیاد أمین مدني.  وزیر الحج 
  الدكتور خالد بن محمد القصیبي.  وزیر التخطیط 

  الدكتور علي بن إبراهیم النملة.  وزیر العمل والشؤون االجتماعیة
  الدكتور مطلب بن عبد اهللا النفیسة.  وزیر دولة (بدون حقیبة)
  الدكتور عبد العزبز بن إبراهیم المنیع.  وزیر دولة (بدون حقیبة)
  الدكتور مساعد بن محمد العیبان.  وزیر دولة (بدون حقیبة) 

  الدكتور مدني بن عبد القادر علقي.  حقیبة)وزیر دولة (بدون 
  عبد العزیز بن عبد اهللا السالم.  األمین العام للمجلس

  عبد الرحمن بن محمد الصدحان.  مساعد األمین العام للمجلس
  المصدر : المملكة العربیة السعودیة، وزارة اإلعالم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملحق العاشر

  العربیة السعودیة الشخصیات الدینیة البارزة في المملكة
  الشیخ عبد اهللا بن حمید

  الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا (رئیس العلماء)
  الشیخ عبد العزیز بن نصیر بن رشید 

  الشیخ عبد اهللا بن عبد اهللا بن عقیل
  الشیخ رشید بن صالح بن خنین

  الشیخ عمر بن عبد العزیز بن مطرق 
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  الشیخ عبد العزیز بن عبد الرحمن الربیعة
  یخ عبد الرحمن الربیعةالش

  الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن فارس
  الشیخ نصیر بن حمد الرشید

  الشیخ علي بن سلیمان الرومي
  الشیخ سلیمان بن عبد العزیز سلیمان

  الشیخ محمد بن عبد اهللا األمیر
  الشیخ عبد اهللا بن عبد العزیز بن رشید 

  الشیخ محمد بن سلیمان البدر
  م بن الجبیرالشیخ محمد بن إبراهی

  الشیخ صالح بن علي بن غسان
  الشیخ غنیم بن مبارك الغنیم

  الشیخ نصیر بن عبد العزیز الشتري
  الشیخ عبد اهللا بن سلیمان بن منیع 

  الشیخ عبد العزیز العشا الشیخ 
  الشیخ محمد علوي مالكي

  الشیخ صالح بن محمد بن لهیدان
  الشیخ محمد بن سبیل
  الشیخ سلیمان بن عبید

  خ عبد الرحمن حمزة المرزوقيالشی
  الشیخ محمد بن إبراهیم البشار

  الشیخ محمد إبراهیم العشا
هناك العدید من الشخصیات الدینیة األصغر سنًا في المملكة، والذین یعبرون عن آراء ووجهات 

  نظر متضاربة تمامًا مع المؤسسة القائمة، نذكر منهم:
  الشیخ حمود العقلة
  الشیخ سفر الحوالي

  خ نصیر العمرالشی
  الشیخ علي بن سعید الغامدي
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  الشیخ سلمان العودة
  
  
  
  
  

 ------------------------------------------------------  
تم توقیف العدید من السلطات الدینیة المحترمة و/ أو "زیارتهم" من قبل مسؤولین وزاریین 

  اع في كافة أنحاء المملكة.داخلیین. ویتمتع معظم هؤالء بعدد كبیر من المؤیدین واألتب
  
  
  
  
  
  

  الملحق الحادي عشر

  عریضة مدنیة إلى الملك فهد
  ١٩٩٠كانون األول / دیسمبر 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  خادم الحرمین الشریفین، 

   ،الملك فهد بن عبد العزیز، أیده اهللا
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

  وبعد،
خالل األعوام األربعین الماضیة أخطر المسؤولیات الرسمیة إن من فضل اهللا أنكم قد تقلدتم 

  وأدقها مما وفر لكم معرفة شاملة بأهم شؤون الدولة، واطالعًا دقیقًا على شتى متطلبات اإلصالح.
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كما أن أبوابكم المفتوحة دائمًا لكل أبناء الشعب، ورحابة صدركم لكل مطالب الناس، ورعایتكم 
م، قد جعلت القلوب تنفتح علیكم بصدق، واأللسنة تنطلق أمامكم لكل ما یصلكم من احتیاجاته

  بإخالص.
وٕان مجموعة من مواطنیكم ومحبیكم قد أعدت المذكرة المرفقة بما تراءى لها من سبل اإلصالح، 
حرصًا على سالمة هذا الكیان الذي نعتز به، ودعمًا ألمنه واستقراره، واستهدافًا لرقیه وازدهاره، 

ة االمر في أعناقهم، وقیامًا بما افترضه المولى عز وجل علیهم من واجب النصیحة وأداًء لحق وال
  هللا ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم.

وٕانهم إذ یضعون هذه المذكرة بین أیدیكم، یا خادم الحرمین، إنما یعبرون عن ثقتهم بأنكم خیر 
  من یجسد آمالهم ویزكي إخالصهم. 

  ، وسدد على الخیر خطاكم.حفظكم اهللا ورعاكم، وأیدكم
  معالم مقترحة لسبل اإلصالح والتطویر

إن الظروف العصبیة واألحداث األلیمة التي تمر بها المنطقة واألمة، ووطننا في القلب منها، 
والتي جاءت مفاجئة وعنیفة باحتالل الكویت وتشرید أهله، تعتبر نذیرًا خطیرًا، وتجعل من أوجب 

ن یبذل النصح لوالة األمر، في ما یرى أنه الحق، وان یشاركهم بالعمل الواجبات على كل مواطن أ
والرأي في كل ما یعتقد بفائدته للوطن الذي هو ملك للجمیع، یتحملون معًا مسؤولیة بنائه ویشتركون 

  في مغانمه ومغارمه.
نكم وفیما أكد القرآن الكریم هذا الواجب الشرعي على وجه العموم في قوله عز وجل (ولتكن م

أمة یدعون إلى الخیر، ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وال تكونوا 
كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات وأولئك لهم عذاب عظیم)، مما یحمل إشارة 

ؤدیان واضحة إلى ان تجنب الدعوة إلى الخیر والنكوص عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ی
  بالضرورة إلى تفرق الجماعة واضطراب أمرها واختالفها على بعضها البعض.

فإن السنة المطهرة قد أوضحت درجات هذه الفریضة، والجهات المتوجبة لها في قوله (ص) 
  "الدین النصیحة، قلنا: لمن یا رسول اهللا؟ قال : هللا ولرسوله، واألئمة المسلمین وعامتهم".

جماع الدین كله، وهي واجبة هللا ولرسوله. أوًال، امتثاًال ألمرهما وٕاخالصًا فالنصیحة إذًا، هي 
للطاعة لهما، والتزامًا بأوامرهما، وألئمة المسلمین. ثانیًا، تأكیدًا للوالء لهم، وانطالقًا من واجب 
معونتهم، ودعم جهودهم، ولعامة المسلمین. ثالثًا، إیثارًا لهم، وحرصًا على مصالحهم، ورعایة 

  لشؤونهم،، واستغراقًا للجهد في خدمتهم.
  تلكم هي الركائز الثالث التي تقوم علیها بنیان األمة كما حددها الحدیث الشریف. 
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أوًال، شریعة اهللا: التي تحكم حیاة الناس، وتقنن حركة المجتمع، وتمثل كلمة الفصل في كل شأن 
  من شؤونه.

طبیق الشرع، ویسهرون على مصالح العباد، ثانیًا، والة األمر: الذین یتحملون مسؤولیة ت
  ویقومون بخدمة األمة.

  ثالثًا، عامة الناس: الذین یمثلون مجموع األمة وجماعة المؤمنین المخاطبین بالتكلیف.
وعبر مراحل التاریخ اإلسالمي كله، كانت أحوال المجتمعات اإلسالمیة تزدهر بقدر ما ظلت 

ان الشرع ونفذت كلمته، واستقام والة األمر على اداء الواجب هذه الركائز الثالث بخیر، فامتد سلط
  والتزام أوامر اهللا، وكان مجموع األمة في موقع المسؤولیة والمشاركة الكاملتین.

  وبقدر ما اختل أمر هذه الركائز الثالث، اضطربت أحوال المسلمین اضطرابًا عظیمًا.
مر على عامة المسلمین، فإنه اكد وأوجب وٕاذا كان الشرع الحنیف قد أوجب النصیحة لوالة األ

  على ذوي الرأي منهم، ونحسب أنفسنا من هذه الطائفة وال نزكي على اهللا أحدًا.
وٕاذا كانت هذه النصیحة فریضة ماضیة في كل وقت وحین، فإنها أشد مضاًء وٕالزامًا في 

المروعة التي نشهدها  االوقات العصیبة من الشدة والبأس، وفي مواجهة مثل هذه األحداث الجسیمة
  هذه األیام، ومنعطفات التاریخ التي تطرق أبواب المنطقة والعالم كله بعنف وٕاصرار.

ومن منطلق االلتزام بالشرع الحنیف والوالء والحب لوالة األمر، واإلخالص لهذا الوطن ولعامة 
جتهادات واألطر التي المواطنین، رأینا من الواجب أن نضع بین ایدیكم هذه الخالصة من اآلراء واال

تستهدف تدعیم قواعد هذا الوطن، واألخذ بمسیرته قدمًا نحو المزید من اإلنجاز، وبصورة تستبق 
  ف رئیسي یتمثل في: دالحوادث وال تتعامل معها بأسلوب ردود الفعل، ولتحقیق ه

ة الوصول إلى ـ ترسیخ التطبیق الكامل للشریعة الغراء، كما هي سیاسة المملكة منذ إنشائها، بغی
المقاصد العلیا للشریعة، من إقامة العدل، وتحقیق المساوة، وٕاشاعة اإلصالح، وٕایتاء كل ذي حق 
حقه، بما یجعل من مجتمعنا صورة كریمة للدولة اإلسالمیة المعاصرة، ومثًال یحتذى في تطبیق 

  اإلسالم العظیم.
الكریمة، رمزًا للوالء، ومحورًا للوحدة،  ـ التمسك بنظام الحكم القائم والحفاظ على األسرة المالكة

وحكمًا عادًال لمصلحة البالد واألمة، والنأي بها عن ان تكون موضع مالحظة أو خالف، او مثار 
  نقد أو وسیلة من وسائل تعطیل األنظمة وتجاوزها.

  وفي ما یلي إجمال لهذه الخالصة:
بار الشرع الحنیف والمعصوم من أوًال، وضع إطار تنظیمي للفتوى الشرعیة، یأخذ في االعت

الخطأ، المنزه عن التبدیل والتغییر، یتمثل في النصوص القطعیة من الكتاب والسنة. وكل ما عدا 
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ذلك من فقه الفقهاء ومناصب العلماء، وأقوال المفسرین، وفتاوى المفتین، إنما هو اجتهاد بشري 
قدار ما أوتوا من الدرایة والعلم، كما لفهم النصوص الشرعیة، یتأثر بخط أصحابه من الفهم، وبم

یتشكل بأحوال الزمان والمكان، ومن ثم فهو عرضة للصواب والخطأ، واألخذ والرد. ومن هنا كان 
إجماع أهل العلم على انه ال یمكن ألحد مهما كان ان یحتكر لنفسه تحدید مراد اهللا ورسوله في 

  عیة على طریق اإللزام لعموم األمة. الكتاب والسنة. او االنفراد بتقریر األحكام الشر 
والمطلوب أن نفصل في حیاتنا بأسلوب عملي وحازم، بین معالم الشرع اإللهي المنزه عن الخطأ 
والواجب القبول والنفاذ، وبین آراء العلماء واجتهاداتهم البشریة، التي یجب ان تخضع للتمحیص 

وأقوال  و قیود، وأن نأخذ من مذاهب األئمةوالتقویم، وتكون موطنًا لألخذ والرد من دون حدود أ
اإلسالمیة العلماء المعتمدة في القدیم والحدیث ما یعنیننا على أن تكون بالدنا مثال كریما للدولة 

  المعاصرة، وأنموذجًا یقتدى به لتطبیق الشریعة السمحاء. 
وبیانات أدلى  ثانیًا، النظر في اوضاع النظام األساسي للحكم على ضوء ما جاء من تصریحات

  بها والة األمر في اوقات متعددة.
ثالثًا، الشروع في تكوین مجلس للشورى یضم نخبة أهل الرأي والكفاءة والعلم، من المشهود لهم 
باالستقامة والنزاهة، المعروفین بالحیدة والخلق القویم، وسابقة العمل المتجرد للصالح العام في 

یكون من ضمن مسؤولیاته دراسة وتطویر وٕاقرار النظم البالد من مختلف مناطق المملكة. و 
والقواعد المتعلقة بكافة الشؤون االقتصادیة والسیاسیة والتعلیمیة وغیرها، والرقابة على أعمال 

  وواجبات األجهزة التنفیذیة.
رابعًا، إحیاء المجالس البلدیة، وتطبیق نظام المقاطعات، وتعمیم تجربة الغرف التجاریة على 

  المهن.بقیة 
خامسًا، النظر في أوضاع القضاء بمختلف درجاته وسلطاته، وتحدیث أنظمته، ومراجعة مناهج 
إعداد القضاة ومساعدیهم، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان استقالل القضاء وفاعلیته وعدالته، وبسط 

متاحة أمام  نفوذه وتثبیت قواعده... وال بد من ان تكون معاهد التاهیل لمراتب هذا المرفق الهام،
كل المواطنین، وأال تقتصر على فئة من دون األخرى على اساس مبدأ تكافؤ الفرص الذي جاء به 

  الشرع الحنیف.
سادسًا، تكریس المساواة التامة بین المواطنین في كافة المجاالت من دون تمییز یقوم على 

مبدأ عدم التعرض للمواطن  اساس من العرق أو الساللة أو الطائفة أو الوضع االجتماعي، وترسیخ
  في أي شأن إال بحكم شرعي.
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سابعًا، إعادة النظر في اوضاع االعالم وفق قانون دقیق وشامل یعكس احدث ما توصلت الیه 
القوانین المماثلة في العالم، ویمكن االعالم السعودي، بمختلف أنواعه، من ممارسة كافة حریاته 

  لنهي عن المنكر وٕاثراء الحوار في مجتمع مسلم مفتوح.للدعوة إلى الخیر واألمر بالمعروف وا
ثامنًا، إصالح شامل لهیئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع نظام دقیق لمهامها. 
وتوصیف شرعي لعملها وقواعد صارمة الختیار أعضائها ورؤسائها، مما یؤكد أسلوب الحكمة 

  متوخاة من هذا الجهاز الحساس.والموعظة الحسنة في األداء، ویخلق الغایات ال
تاسعًا، مع إیماننا بأن رعایة األجیال الجدیدة هي الواجب األسمى للمرأة المسلمة، إال اننا نعتقد 
أن مجاالت كثیرة من المشاركة في الحیاة العامة یمكن ان تفتح امام المواطنات في نطاق الشرع 

  في بناء المجتمع. العنیف، تكریمًا لهن واعترافًا بدورهن في اإلسهام
عاشرًا، لقد نزلت كافة كتب اهللا ورسله لتعلیم اإلنسانیة وتربیة البشر، مما یبرز االهمیة القصوى 

  للتعلیم كأساس ال غنى عنه لنهضة األمم وتقدم الشعوب.
ونعتقد أن نظام التعلیم في بالدنا یحتاج إلى اصالح جذري شامل لتخریج أجیال مؤمنة مؤهلة 

یجابي والفعال في بناء حاضر الوطن ومستقبله، وقادرة على مواجهة تحدیات العصر، لإلسهام اإل
  ونقل األمة للحاق بركب األمم التي سبقتها سبقًا هائًال في كل مضمار.

تلك هي خطوط عریضة الجتهادات تظل في حاجة إلى الكثیر من الدراسات والتفاصیل، وال 
  ون علیها كما یحرصون .صوكم، وتحر شك في انكم تفكرون فیها كما یفكر مواطن

لقد عاهدنا اهللا ان نصدقكم القول، وان نفتح لكم قلوبنا بإخالص أداء لما افترضه اهللا، وتعبیرًا 
عن الحب والوالء، ذلك أن العالمین العربي واإلسالمي واالسرة الدولیة كلها، تدخل عصرًا جدیدًا 

، وتغیرت موازین القوى، مما یلزم ان نعید النظر في تبدلت فیه المفاهیم وانقلب الكثیر من االوضاع
بعض شؤوننا بتجرد، وان نقوم بمواجهة لمجمل أوضاعنا بفاعلیة وصدق، حتى نكون على استعداد 

  لمواجهة ما تحمله لنا األیام القادمة من احداث وما تخبئه من مشكالت.
نكم وأبنائكم ممن تعلمون علم وال بد من ان نضیف ان الموقعین هم نخبة من مواطنیكم من اخوا

الیقین أنهم لیسوا موتورین وال حاقدین، وال أصحاب غرض أو هوى، وال مستهدفین مصالح شخصیة 
أو مطامع ذاتیة، وٕانما رائدهم، ان شاء اهللا تعالى، الحق والخیر وهدفهم المصلحة العلیا، كما ان 

  م واستمرار استقراره وأمنه وسالمته.مبتغاهم األول واألخیر هو الحفاظ على هذا الكیان العظی
  واهللا ولي التوفیق....

  الموقعون:
  أحمد صالح جمجوم.



 ٢٣٤

  محمد عبده یماني.
  عبد المقصود خوجه.
  محمد صالح الدین.

  د. راشد المبارك.
  أحمد محمد جمال.

  صالح محمد جمال.
  عبد اهللا الدباغ.

  محمد حسن فقي.

  د. عبد اهللا مناع.
  محمد سعید طیب.

  ي سعید العامودي.محمد عل
  عبد اهللا بن عبد الرحمن آل إبراهیم.

  د. عبد الرحمن المریعي.
  یوسف محمد المبارك.

  د. مرزوق بن صنیتان.
  د. إبراهیم بن عبد الرحمن المدیبغ.

  عامل جمال.
  فهد علي العریفي.

  صالح عبد الرحمن العلي.
  عبد اهللا حمد الصبیخان.
  صالح عبد اهللا األشقر.

  اهلي.عقل راجح الب
  د. أحمد مهدي الشویخات.

  علي جواد الخرس.
  عیسى فهد.

  د. سعد العبد اهللا الصویان.
  د. عبد الخالق عبد اهللا آل عبد الحي.

  عبد الكریم حمد العوده.
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  عبد اهللا یوسف الكویلیت.
  حمد إبراهیم الباهلي. 

  عبد الجبار عبد الكریم الیحي.
  إبراهیم الحمدان.

  إسحاق الشیخ یعقوب.
  عبید الحربي. محمد

  شاكر عبد اهللا الشیخ.
  عبد الرؤوف الغزال.

  علي الدمیني.
  محمد العلي.

  عبد الرحمن عبد العزیز الحصین.
  إبراهیم فهید العقل.

  جمعان عبد اهللا الواقدي.
  عبد اهللا بخیت العبد العزیز.

 --------------------------------------------------  
، وأرسلت إلى الملك فهد في ١٩٩٠في تشرین األول/ أكتوبر  المصدر: عریضة مدنیة كتبت

كانون األول/ ینایر من العام نفسه. حررت هذه العریضة من قبل الدكتور عبد اهللا مناع، وهو 
  طبیب وكاتب معروف بانتقاداته للحكومة.

  عشر الملحق الثاني

  عریضة دینیة إلى الملك فهد
  خادم الحرمین الشریفین وفقه اهللا، 

  سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد، ال
فقد تمیزت هذه الدولة بإعالنها تبني الشریعة اإلسالمیة، وما زال العلماء وأهل النصح یسدون 
لوالتهم ما فرضه اهللا علیهم من النصیحة. وٕاننا، في هذه الفترة العصیبة التي ادرك فیها الجمیع 

ه إلیه العزائم هو اصالح ما نحن فیه مما جلب علینا الحاجة إلى التغییر، نجد أن الواجب ما تتوج
هذه المحن. ومن أجل ذلك، فإننا نطالب ولي األمر بتدارك األوضاع التي تحتاج إلى اإلصالح في 

  النواحي التالیة:
ـ إنشاء مجلس للشورى للبت في الشؤون الداخلیة والخارجیة یكون أعضاؤه من أهل 

م باالستقامة واإلخالص مع االستقالل التام من دون أي ضغط االختصاصات المتنوعة المشهود له
  یؤثر في مسؤولیة المجلس الفعلیة.
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ـ عرض وصیاغة كل اللوائح واألنظمة السیاسیة واالقتصادیة واإلداریة وغیرها على أحكام 
الشریعة اإلسالمیة، ومن ثم إلغاء كل ما یتعارض معها، ویتم ذلك من خالل لجان شرعیة موثوقة 

  ت صالحیة.ذا
ـ ان تتوافر في مسؤولي الدولة وممثلیها في الداخل والخارج، استقامة السلوك مع الخبرة 
والتخصص، واإلخالص والنزهة. وٕان اإلخالل باي شرط من هذه الشروط ألي اعتبار كان، تضییع 

انة، لألمانة، وسبب جوهري. وٕان اإلخالل بأي شرط من هذه الشروط ألي اعتبار كان، تضییع لألم
  وسبب جوهري لإلضرار بمصالح البلد وسمعته.

ـ تحقیق العدالة والمساواة بین جمیع أفراد المجتمع في اخذ الحقوق وأداء الواجبات كاملة من 
یف. وٕان استغالل النفوذ أیًا كان مصدره في التملص من عدون محاباة للشریف أو منة على الض

بب لتمزق المجتمع والهالك الذي أنذر به الواجبات أو االعتداء على حقوق اآلخرین، س
  النبي(ص).

ـ الجدیة في متابعة كل المسؤولین ومحاسبتهم بال استثناء ال سیما أصحاب المناصب الفعالة، 
  وتطهیر أجهزة الدولة من كل من تثبت إدانته بفساد أو تقصیر بصرف النظر عن أي اعتبار.

ع طبقات المجتمع وفئاته، وٕالغاء الضرائب وتخفیف ـ إقامة العدل في توزیع المال العام بین جمی
الرسوم التي أثقلت كواهل الناس وحفظ موارد الدولة من التضییع واالستغالل، ومراعاة األلویة في 
الصرف على االحتیاجات الملحة، وٕازالة كافة أشكال االحتكار والتملك غیر المشروع، ورفع الحظر 

سات المصرفیة العامة والخاصة من الربا الذي هو محاربة هللا عن البنوك اإلسالمیة وتطهیر المؤس
  ورسوله وسبب لمحق البركة.

ـ بناء جیش قوي متكامل مزود بأنواع األسلحة من مصادر شتى، مع االهتمام بصناعة السالح 
  وتطویره، على أن یكون هدف الجیش حمایة البلد ومقدساته.

سیاسة اإلعالمیة المعتمدة للمملكة لیخدم اإلسالم، ـ إعادة بناء اإلعالم بكافة وسائله وفق ال
ویعبر عن أخالقیات المجتمع ویرفع من ثقافته، وتنقیته من كل ما یتعارض مع هذه االهداف، مع 

  ضمان حریته في نشر الوعي من خالل الخبر الصادق والنقد البناء بالضوابط الشرعیة.
ًا عن التحالفات المخالفة للشرع، وتبني قضایا ـ بناء السیاسة الخارجیة لحفظ مصالح األمة بعید

  المسلمین مع تصحیح وضع السفارات لتنقل الصبغة اإلسالمیة لهذا البلد.
ـ تطویر المؤسسات الدینیة والدعویة في البالد، ودعمها بكل اإلمكانات المادیة والبشریة، وٕازالة 

  الكمل.جمیع العقلیات التي تحول دون قیامها بمقاصدها على الوجه ا
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ـ توحید المؤسسات القضائیة، ومنحها االستقالل الفعلي والتام، وبسط سلطة القضاء على 
  الجمیع، وتكوین هیئة مستقلة مهمتها متابعة تنفیذ األحكام القضائیة.

ـ كفالة حقوق الفرد والمجتمع وٕازالة كل أثر من آثار التضییق على إرادات الناس وحقوقهم، بما 
  نسانیة حسب الضوابط الشرعیة المعتبرة.یضمن الكرامة اإل

  الموقعون:
  الشیخ عبد العزیز بن باز

  الشیخ محمد بن صالح العثیمین
  الشیخ حمود بن عبد اهللا التویجري

  الشیخ عبد اهللا بن جبرین
  الشیخ عبد المشین العبیكان

  الشیخ سفر الحوالي
  الشیخ سعید القحطاني
  الشیخ سلمان العودة 

  جاللي الشیخ عبد اهللا ال
  الشیخ محمود الشیهاء 
  الشیخ سعید بن زعیر

  د. أحمد التویجري
  د. توفیق القصیر

  الملحق الثالث عشر

  خطاب الملك فهد إلى األمة حول القوانین الجدیدة(*)
  ١٩٩٢/آذار/ مارس ١

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
على آله وصحبه الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على اشرف المرسلین سیدنا محمد و 

  أجمعین.
  أیها اإلخوة المواطنون ،

  إن اهللا إذا أراد بقوم خیرًا هداهم إلى التي هي أقوم.
ونعم اهللا علینا كثیرة ال تحصى، وال شك في ان أعظم هذه النعم على االطالق هي نعمة 

 تعالى وكما اإلسالم، فهو الدین الذي إن تمسكنا به لن نضل أبدًا، بل نهتدي ونسعد كما أخبرنا اهللا
  أخبرنا رسوله علیه الصالة  والسالم.
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  وحقائق التاریخ والواقع خیر شاهد على ذلك.
  فقد سعد المسلمون بشریعة اإلسالم حین حكموها في حیاتهم وشؤونهم جمیعًا. 

وفي التاریخ الحدیث، قامت الدولة السعودیة األولى منذ اكثر من قرنین ونصف قرن على 
هد على ذلك رجالن صالحان ومصلحان هما اإلمام محمد بن سعود والشیخ اإلسالم حینما تعا

  محمد بن عبد الوهاب، یرحمهما اهللا.
قامت هذه الدولة على منهاج واضح في السیاسة والحكم والدعوة واالجتماع، هذا المنهاج هو 

  اإلسالم.... عقیدة وشریعة.
حیث توفر لهم األمن الوطید واجتماع  وبقیام هذه الدولة الصالحة، سعد الناس في هذه البالد

  الكلمة فعاشوا إخوة متحابین متعاونین بعد طول خوف وفرقة.
ولئن كانت العقیدة والشریعة هما األصول الكلیة التي نهضت علیها هذه الدولة، فإن تطبیق هذه 

المعروف األصول تمثل في التزام المنهج اإلسالمي الصحیح في العقیدة والفقه والدعوة واألمر ب
  والنهي عن المنكر وفي القضاء وفي العالقة بین الحاكم والمحكوم.

_____________________  
  (*) في مناسبة صدور النظام األساسي للحكم ونظامي الشورى والمناطق.

  
  
  

  وبذلك، كانت الدولة السعودیة نموذجًا متمیزًا في السیاسة والحكم في التاریخ السیاسي الحدیث.
ر األخذ بهذا المنهاج في المراحل التالیة جمیعًا، حیث ثبت الحكام المتعاقبون على ولقد أستم

  شریعة اإلسالم، وذلك فضل من اهللا یؤتیه من یشاء.
  ویستند هذا الثبات المستمر على منهج اإلسالم، إلى ثالث حقائق هي:

عالى (إنا نحن نزلنا حقیقة أن أساس المنهج اإلسالمي ثابت یخضع للتغییر والتبدیل. قال اهللا ت
  الذكر وٕانا له لحافظون).

( ثم جعلناك على شریعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء وحقیقة وجوب الثبات على المنهج 
  الذین ال یعلمون).

  وحقیقة وفاء حكام هذه الدولة إلسالمهم في شتى الظروف واألحوال.
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عبد العزیز رحمه اهللا، حیث بنى المملكة  واستمر الوفاء لإلسالم، عقیدة وشریعة، في عدة الملك
العربیة السعودیة ووحدها على المنهج ذاته على الرغم من أنه واجه ظروفًا تاریخیة صعبة، وعلى 

  الرغم من الصعوبات التي واجهته في أثناء توحید البالد.
فقد حرص الملك عبد العزیز على إنفاذ منهج اإلسالم في الحكم والمجتمع مهما كانت 

  الصعوبات والتحدیات.
  ویتلخص هذا المنهج في إقامة المملكة العربیة السعودیة على الركائز التالیة:

أوًال: عقیدة التوحید التي تجعل الناس یخلصون العبادة هللا وحده ال شریك له ویعیشون أعزة 
  مكرمین.

م والمحكوم وتضبط ثانیًا: شریعة اإلسالم التي تحفظ الحقوق والدماء وتنظم العالقة بین الحاك
  التعامل بین افراد المجتمع وتصون األمن العام.

ثالثًا: حمل الدعوة اإلسالمیة ونشرها، حیث ان الدعوة إلى اهللا من أعظم وظائف الدولة 
  اإلسالمیة وأهمها.

رابعًا: إیجاد "بیئة عامة" صحیة صالحة مجردة من المنكرات واالنحرافات تعین الناس على 
  صالح، وهذه المهمة منوطة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. االستقامة وال

  خامسًا: تحقیق "الوحدة" اإلیمانیة التي هي أساس الوحدة السیاسیة واالجتماعیة والجغرافیة.
سادسًا: األخذ بأسباب التقدم (من اجل) " النهضة الشاملة" التي تیسر حیاة الناس ومعیشهم 

  .وتراعي هدي اإلسالم ومقاییسه
سابعًا: تحقیق "الشورى" التي أمر اإلسالم بها ومدح من یأخذ بها إذ جعلها من صفات 

  المؤمنین.
ثامنًا: أن یظل الحرمان الشریفان مطهرین للطائفین والعاكفین والركع السجود، كما أرادهما اهللا 

دي المملكة بعیدین عن كل من یحول دون أداء الحج والعمرة والعبادة على الوجه الصحیح، وأن تؤ 
  هذه المهمة، قیامًا بحق اهللا وخدمة لألمة اإلسالمیة.

  تاسعًا: الدفاع عن الدین والمقدسات، الوطن والمواطنین والدولة.
  هذه هي األصول الكبرى التي قامت علیها المملكة العربیة السعودیة.

عهد الملك عبد وقد استدعى تطور الحیاة الحدیثة أن تنبثق عن هذا المنهج أنظمة رئیسیة في 
  العزیز.
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ونظرًا إلى تطور الدولة وتكاثر واجباتها، فقد أصدر الملك عبد العزیز، رحمه اهللا، في عام 
هـ طرأ ١٣٧٣هـ أمره بتأسیس مجلس الوزراء الذي یعمل اآلن وفقًا لنظامه الصادر في عام  ١٣٧٣

  علیه من تعدیالت.
  د اهللا وتوفیقه.لقد أستمر العمل بهذا المنهج حتى یومنا هذا، بحم

ولذلك، لم تعرف المملكة العربیة السعودیة ما یسمى "الفراغ الدستوري". فمفهوم "الفراغ 
الدستوري" من حیث النص هو أال تكون لدى الدولة مبادئ موجهة وال قواعد ملزمة وال أصول 

  مرجعیة في مجال التشریع وتنظیم العالقات.
هذه الظاهرة في تاریخها كله، ألنها طوال مسیرتها تحكم إن المملكة العربیة السعودیة لم تشهد 

بموجب مبادئ موجهة وقواعد وأصول واضحة یرجع الیها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملین 
  في الدولة.

وكافة أجهزة الدولة تسیر في الوقت الراهن وفق أنظمة منبثقة من شریعة اإلسالم ومضبوطة 
  بضوابطها.

  صدارنا الیوم لألنظمة التالیة:ومن هنا، فإن إ
  النظام األساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق بصیغ جدیدة، لم یأت من فراغ.

إن هذه األنظمة الثالثة، إنما هي توثیق لشئ قائم وصیاغة ألمر واقع معمول به. وستكون هذه 
  ومصالحها.األنظمة خاضعة للتقویم والتطویر حسب ما تقتضیه ظروف المملكة 

واألنظمة الثالثة صیغت على هدي من الشریعة اإلسالمیة معبرة عن تقالیدنا األصیلة وأعرافنا 
  القومیة وعاداتنا الحسنة.

  أیها المواطنون، 
إن عماد النظام األساسي ومصدره هما الشریعة اإلسالمیة، حیث اهتدى هذا النظام بشریعة 

ا ومسؤولیتها وتحدید العالقة بین الحاكم والمحكوم، التي اإلسالم في تحدید طبیعة الدولة ومقاصده
  تقوم على األخوة والتناصح والمواالة والتعاون.

إن العالقة بین المواطنین ووالة أمرهم في هذه البالد، قامت على أسس راسخة وتقالید عریقة من 
عمیقة الجذور في وجدان الحب والتزاحم والعدل واالحترام المتبادل والوالة النابع من قناعات حرة 

أبناء هذه البالد عبر االجیال المتعاقبة. فال فرق بین حاكم ومحكوم، فالكل سواسیة أمام شرع اهللا، 
والكل سواسیة في حب هذا الوطن والحرص على سالمته ووحدته وعزته وتقدمه، وولي األمر له 

وأخیرًا بشرع اهللا، كما جاء به  حقوق وعلیه واجبات، والعالقة بین الحاكم والمحكوم محكومة أوالً 
  كتاب الكریم وسنة نبیه(ص).
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والنظام األساسي للحكم استلهم هذه المبادئ وهدف إلى تعمیقها في العالقة بین الحاكم والمحكوم 
  مع االلتزام بكل ما جاء به دیننا الحنیف في هذا الصدد.

سمه ومحتواه، استجابة لقول أما نظام مجلس الشورى، فإنه یقوم على أساس اإلسالم بموجب ا
اهللا عز وجل (والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون)، 
وقوله جل شأنه (فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظًا غلیظ القلب ال نفضوا من حولك فاعف 

  اهللا إن اهللا یحب المتوكلین). عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على
ولقد ذكرنا من قبل، في مناسبات كثیرة، أن البالد شهدت قیام مجلس الشورى منذ وقت طویل. 
وخالل هذه المدة استمرت الشورى في البالد بصیغ متعددة متنوعة. فقد دأب حكام المملكة على 

  استشارة العلماء وأهل الرأي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
م الجدید لمجلس الشورى، إنما هو تحدیث وتطویر لما هو قائم عن طریق تعزیز أطر والنظا

المجلس ووسائله وأسالیبه بمزید من الكفایة والتنظیم والحیویة من أجل تحقیق األهداف المرجوة 
  منه. 

إن الكفایات التي سیضمها هذا المجلس ستختار بعنایة بحیث تكون قادرة على االسهام في 
  ملكة العربیة السعودیة ونهضتها، واضعة في اعتبارها المصلحة العامة للوطن والمواطنین.تطور الم

ولئن كان مجلس الشورى سینهض، بعون اهللا، بالشورى العامة على مستوى الدولة، فإنه ال 
ینبغي أن نغفل عن الشورى السائدة اآلن في أجهزة الدولة من خالل المجالس واللجان 

  ي على هذه األطر أن تنشط حتى یتكامل عملها مع مجالس الشورى العام.المتخصصة، بل ینبغ
ولقد شهدت البالد في الحقبة األخیرة تطورات هائلة في مختلف المجاالت. وقد اقتضى هذا 
التطور تجدیدًا في النظام اإلداري العام للبالد. وتلبیة لهذه الحاجة والمصلحة، جاء نظام المناطق 

نشاط المنظم من خالل وثبة إداریة مناسبة، ولیرفع مستوى الحكم اإلداري في لیتیح مزیدًا من ال
  مناطق المملكة.

  أیها المواطنون، 
لقد تم وضع هذه األنظمة بعد دراسة دقیقة ومتأنیة من قبل نخبة من أهل العلم والرأي والخبرة. 

دها وعاداتها وظروفها وأخذ بعین االعتبار وضع المملكة المتمیزة على الصعید اإلسالمي وتقالی
االجتماعیة والثقافیة والحضاریة، ومن ثم فقد جاءت هذه األنظمة نابعة من واقعنا مراعیة لتقالیدنا 

  وعاداتنا وملتزمة بدیننا الحنیف.
إننا لواثقون من أن هذه األنظمة ستكون، بحول اهللا، عونًا للدولة في تحقیق كل ما یهم المواطن 

  لوطنه وأمته العربیة واإلسالمیة.السعودي من خیر وتقدم 
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ة، ولن ندخر وسعًا في ما یحقق تإن المواطن السعودي هو الركیزة األساسیة لنهضة وطنه وتنمی
  له السعادة والطمأنینة.

وٕان العالم الذي یتابع تطور هذه البالد وتقدمها، لینظر بتقدیر بالغ لما تسیر علیه من سیاسة 
واستقراره ، وسیاسة خارجیة متزنة تحرص على إقامة العالقات داخلیة تحرص على امن المواطن 

  مع الدول واإلسهام في ما یثبت دعائم السالم في هذا العالم.
إن المملكة العربیة السعودیة هي موئل مقدسات المسلمین ومكان حجهم وعمرتهم وزیارتهم، ولها 

بخدمة الحرمین الشریفین وتیسیر مكانة خاصة في نفوس كل المسلمین، وقد أكرم اهللا هذه الدولة 
  سبل الحج والعمرة وزیارة مسجد رسول اهللا (ص).

لقد بذلنا كل ما نستطیع في سبیل توسعة الحرمین الشریفین وتطویر المشاعر المقدسة، وقدمت 
  الدولة ما في وسعها من خدمات لقاصدي األماكن المقدسة.

تابعة خدمة هذه األماكن وخدمة المسلمین وٕاذ نحمد اهللا على ذلك، نسأله المزید من فضله وم
  والتعاون معهم في كل مكان.

لقد التزمت المملكة العربیة السعودیة في مختلف مراحلها بمنهج اإلسالم حكمًا وقضاًء ودعوة 
  وتعلیمًا، أمرًا بالمعروف ونهیًا عن المنكر وأداء لشعائر اهللا.

  دولة، والتزم به الشعب في تعامله وحیاته.التزام الوالة بذلك، والتزم به المسؤولون في ال
فاإلسالم هو منهج الحیاة، وال تفریط في ما جاء في كتاب اهللا وثبت عن رسوله أو اجمع علیه 

  المسلمون.
إن دستورنا في المملكة العربیة السعودیة هو كتاب اهللا الكریم الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه 

  ذي ال ینطبق عن الهوى.وال من خلفه، وسنة رسوله(ص) ال
  ما اختلفنا فیه من شيء رددناه إلیهما، وهما الحاكمان على كل ما تصدره الدولة من أنظمة.

وقد كان الحكام والعلماء في المملكة العربیة السعودیة، وال یزالون، متأزرین متعاونین، وكان 
وجب البیعة الشرعیة التي تتم بین ًا حول قیادته متعاونًا معها مطیعًا لها بمفالشعب، وال یزال، ملت

  الحاكم والمحكوم.
  والحاكم یقوم بالتزامه تجاه تطبیق الشریعة وٕاقامة العدل بین الناس وٕاعطاء كل ذي حق حقه.

  وبذلك سعد المجتمع باألمن واالستقرار ورغد العیش.
جمیع  إن المملكة في حاضرها كما في ماضیها، ملتزمة بشرع اهللا تطبقه بكل حرص وحزم في

شؤونها الداخلیة والخارجیة، وسوف تظل، بحول اهللا وقوته، ملتزمة بذلك حریصة علیه أشد 
  الحرص.
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إننا ثابتون، بحول اهللا وقوته، على اإلسالم نتواصى بذلك جیًال بعد جیل وحاكمًا بعد حاكم، ال 
  یضرنا من خالفنا حتى یأتي وعد اهللا.

حضاریة النافعة لكي نستفید منها بما ال یؤثر في ثوابتنا وٕاننا ال نغلق بابًا من دون المنجزات ال
  وهویتنا.

إن المملكة العربیة السعودیة دولة عربیة إسالمیة یهمها ما یهم العرب والمسلمین وتحرص على 
  تضامنهم وجمع كلمتهم، وتسهم بكل طاقاتها في ما یعود علیهم بالخیر. 

ائها بالتزاماتها تجاه أمتها العربیة واإلسالمیة وقد أثبتت األحداث والوقائع صدق مواقفها ووف
  والتزاماتها الدولیة األخرى.

  أیها المواطنون، 
سنمضي بعون اهللا على منهجنا اإلسالمي متعاونین مع كل من یرید الخیر لإلسالم والمسلمین، 

 تعالى حریصین على التمكین لدین اإلسالم ودعوته وتقدم هذه البالد وسعادة شعبها، سائلین اهللا
  لشعبنا وأمتنا العربیة واإلسالمیة كل خیر وصالح وتقدم ورخاء وسعادة. 

  والحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات.
____________________________________________________  

-٦المصدر: المملكة العربیة السعودیة، مجلس الشورى، النظام األساسي للحكم، الریاض، ص
١٤.  

  

  ق الرابع عشرالملح

  النظام األساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بعون اهللا تعالى، 

  نحن فهد بن عبد العزیز آل سعود، 
  ملك المملكة العربیة السعودیة، 

بناء على ما تقتضیه المصلحة العامة، ونظرًا إلى تطور الدولة في مختلف المجاالت ورغبة في 
  االهداف التي نسعى إلیها،  تحقیق

  أمرنا بما هو آت: 
  أوًال: إصدار النظام األساسي للحكم بالصیغة المرفقة بهذا.
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ثانیًا: یستمر العمل بكل األنظمة واألوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل 
  بما یتفق معه.

  به اعتبارًا من تاریخ نشره.ثالثًا: ینشر هذا النظام في الجریدة الرسمیة ویعمل 
  الباب األول: المبادئ العامة

: المملكة العربیة السعودیة دولة عربیة إسالمیة ذات سیادة تامة؛ دینها اإلسالم ١المادة 
  . یاضودستورها كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله(ص)؛ ولغتها هي اللغة العربیة وعاصمتها مدینة الر 

  الفطر واألضحى، وتقویمها هو التقویم الهجري.  : عیدا الدولة هما عید٢المادة 
  : یكون علم الدولة كما یلي:٣المادة 

  لونه أخضر. - أ 
  عرضه یساوي ثلثي طوله. -ب 
  تتوسطه كلمة "ال إله إل اهللا محمد رسول اهللا"، تحتها سیف مسلول، وال ینكس العلم أبدًا. -ج 

  ویبین النظام االحكام المتعلقة به.
ر الدولة سیفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما األعلى. ویحدد النظام نشید : شعا٤المادة 

  الدولة وأوسمتها.
  الباب الثاني: نظام الحكم

  : ٥المادة 
  نظام الحكم في المملكة العربیة السعودیة ملكي. - أ 

یكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود وأبناء  -ب 
  ألبناء، ویبایع األصلح منهم للحكم على كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله (ص).ا

  یختار الملك ولي العهد، ویعفیه بأمر ملكي. -ج 
  یكون ولي العهد متفرغًا لوالیة العهد، وما یكلفه به الملك من أعمال. -د 

  هـ یتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البیعة.
المواطنون الملك على كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في  : یبایع٦المادة 

  العسر والیسر والمنشط والمكره. 
: یستمد الحكم في المملكة العربیة السعودیة سلطته من كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله، ٧المادة 

  وهما الحاكمان على هذا النظام وجمیع أنظمة الدولة.
كم في المملكة العربیة السعودیة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق : یقوم الح٨المادة 

  الشریعة اإلسالمیة.
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  الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
: األسرة هي نواة المجتمع السعودي. ویربى أفرادها على اساس العقیدة اإلسالمیة وما ٩المادة 

ألمر، واحترام النظام وتنفیذه وحب الوطن واالعتزاز تقتضیه من الوالء والطاعة هللا ولرسوله والولى ا
  به وبتاریخه المجید.

: تحرص الدولة على توثیق أواصر األسرة والحفاظ على قیمها العربیة واإلسالمیة ١٠المادة 
  ورعایة جمیع أفرادها وتوفیر الظروف المناسبة لتنمیة ملكاته وقدراتهم.

ساس من اعتصام أفراده بحبل اهللا وتعاونهم على البر : یقوم المجتمع السعودي على ا١١المادة 
  والتقوى والتكافل في ما بینهم وعدم تفرقهم.

  : تعزیز الوحدة الوطنیة واجب، وتمنع الدولة كل ما یؤدي إلى الفرقة والفتنة واالنقسام. ١٢المادة 
المعارف  : یهدف التعلیم إلى غرس العقیدة اإلسالمیة في نفوس النشء وٕاكسابهم١٣المادة 

  والمهارات وتهیئتهم لیكونوا أعضاء نافعین في بناء مجتمعهم، محبین لوطنهم معتزین بتاریخه.
  الباب الرابع: المبادئ االقتصادیة

: جمیع الثروات التي أودعه اهللا في باطن األرض أو في ظواهرها أو في المیاة ١٤المادة 
إلیه اختصاص الدولة وجمیع موارد تلك الثروات، اإلقلیمیة أو في النطاق البري والبحري الذي یمتد 

  ملك للدولة وفقًا لما یبینه النظام.
ویبین النظام وسائل استغالل هذه الثروات وحمایتها وتنمیتها لما فیه مصلحة الدولة وأمنها 

  واقتصادها.
  ام. : ال یجوز منح امتیاز أو استثمار مورد من موارد البالد العامة إال بموجب نظ١٥المادة 
: لألموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمایتها، وعلى المواطنین والمقیمین المحافظة ١٦المادة 

  علیها.
: الملكیة وراس المال والعمل مقومات أساسیة في الكیان االقتصادي واالجتماعي ١٧المادة 

  للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظیفة اجتماعیة وفق الشریعة اإلسالمیة. 
: تكفل الدولة حریة الملكیة الخاصة وحرمتها وال ینزع من احد ملكه إال للمصلحة ١٨المادة 

  العامة على ان یعوض المالك تعویضًا عادًال.
: تحظر المصادرة العامة لألموال، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم ١٩المادة 

  قضائي.
، وعلى اساس من العدل، وال یجوز : ال تفرض الضرائب والرسوم إال عند الحاجة٢٠المادة 

  فرضها أو تعدیلها أو إلغاؤها أو اإلعفاء منها إال بموجب النظام.



 ٢٤٦

  : تجبى الزكاة وتنفق في مصاریفها الشرعیة.٢١المادة 
  : یتم تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وفق خطة علمیة عادلة.٢٢المادة 

  الباب الخامس: الحقوق والواجبات
: تحمي الدولة عقیدة اإلسالم، وتطبق شریعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، ٢٣المادة 

  وتقوم بواجب الدعوة إلى اهللا.
: تقوم الدولة بإعمار الحرمین الشریفین وخدمتهما، وتوفر األمن والرعایة لقاصدیهما ٢٤المادة 

  بما یمكن من أداء الحج والعمرة والزیارة بیسر وطمأنینة.
تحرص الدولة على تحقیق آمال األمة العربیة واإلسالمیة في التضامن وتوحید : ٢٥المادة 

  الكلمة وعلى تقویة عالقاتها بالدول الصدیقة.
  : تحمي الدولة حقوق اإلنسان، وفق الشریعة اإلسالمیة.٢٦المادة 
: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشیخوخة، ٢٧المادة 

  تدعم نظام الضمان االجتماعي، وتشجع المؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال الخیریة.و 
: تیسر الدولة مجاالت العمل لكل قادر علیه، وتسن األنظمة التي تحمي العامل ٢٨المادة 

  وصاحب العمل.
ون التراث : ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقافة، وتعني بتشجیع البحث العلمي، وتص٢٩المادة 

  اإلسالمي والعربي، وتسهم في الحضارة العربیة واإلسالمیة واإلنسانیة. 
  : توفر الدولة التعلیم العام، وتلتزم بمكافحة األمیة.٣٠المادة 

  : تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعایة الصحیة لكل مواطن.٣١المادیة 
  وحمایتها وتطویرها ومنع التلوث عنها.: تعمل الدولة على المحافظة على البیئة ٣٢المادة 
: تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقیدة والحرمین ٣٣المادة 

  الشریفین والمجتمع والوطن.
: الدفاع عن العقیدة اإلسالمیة، والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن، ویبین ٣٤المادة 

  النظام أحكام الخدمة العسكریة.
  : یبین النظام أحكام الجنسیة العربیة السعودیة.٣٥ادة الم

: توفر الدولة األمن لجمیع مواطنیها والمقیمین على إقلیمها، وال یجوز تقیید تصرفات ٣٦المادة 
  أحد أو توقیفه أو حبسه إال بموجب أحكام النظام.

ا إال في الحاالت : للمساكن حرمتها، وال یجوز دخولها بغیر إذن صاحبها وال تفتیشه٣٧المادة 
  التي یبینها النظام.



 ٢٤٧

: العقوبة شخصیة، وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي، وال عقاب ٣٨المادة 
  إال على االعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي.

: تلتزم وسائل اإلعالم والنشر وجمیع وسائل التعبیر بالكلمة الطیبة وبأنظمة الدولة، ٣٩المادة 
في تثقیف االمة ودعم وحدتها، ویحظر ما یؤدي إلى الفتنة او االنقسام أو یمس بأمن الدولة وتسهم 

  وعالقاتها العامة أو یسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوقه، وتبین األنظمة كیفیة ذلك.
: المراسالت البرقیة والبریدیة والمخابرات الهاتفیة وغیرها من وسائل االتصال، مصونة ٤٠المادة 

وز مصادرتها أو تأخیرها أو االطالع علیها أو االستماع إلیها إال في الحاالت التي یبینها وال یج
  النظام.

: یلتزم المقیمون في المملكة العربیة السعودیة بأنظمتها، وعلیهم مراعاة قیم المجتمع ٤١المادة 
  السعودي واحترام تقالیده ومشاعره.

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد األنظمة  : تمنح الدولة حق اللجوء السیاسي٤٢المادة 
  واالتفاقات الدولیة قواعد تسلیم المجرمین العادیین وٕاجراءاته.

: مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو ٤٣المادة 
  مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة في ما یعرض له من الشؤون. 

  لسادس: سلطات الدولةالباب ا
  : تتكون السلطات في الدولة من: ٤٤المادة 

  ـ السلطة القضائیة؛ 
  ـ السلطة التنفیذیة؛

  ـ السلطة التنظیمیة.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقًا لهذا النظام وغیره من األنظمة والملك هو مرجع 

  هذه السلطات.
عربیة السعودیة كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله اهللا. ویبین : مصدر اإلفتاء في المملكة ال٤٥المادة 

  النظام ترتیب هیئة كبار العلماء وٕادارة البحوث العلمیة واإلفتاء واختصاصاتها.
: القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان على القضاة في قضائهم لغیر سلطان الشریعة ٤٦المادة 
  اإلسالمیة.
ي للمواطنین والمقیمین في المملكة. ویبین النظام : حق التقاضي مكفول بالتساو ٤٧المادة 

  اإلجراءات الالزمة لذلك.



 ٢٤٨

: تطبق المحاكم على القضایا المعروضة أمامها أحكام الشریعة اإلسالمیة وفقًا لما دل ٤٨المادة 
  علیه الكتاب والسنة وما یصدره ولي االمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة.

ما ورد في المادة الثالثة والخمسین من هذا النظام، تختص المحاكم في  : مع مراعاة٤٩المادة 
  الفصل في جمیع المنازعات والجرائم.

  : الملك او من ینیبه، معنیون بتنفیذ األحكام القضائیة.٥٠المادة 
: یبین النظام تكوین المجلس األعلى للقضاء واختصاصاته، كما یبین ترتیب المحاكم ٥١المادة 

  ها.واختصاصات
: یتم تعیین القضاة وٕانهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس األعلى ٥٢المادة 

  للقضاء وفقًا لما یبینه النظام.
  :یبّین النظام ترتیب دیوان المظالم واختصاصاته. ٥٣المادة 
  : یبّین النظام ارتباط هیئة التحقیق واالدعاء العام وتنظیمها واختصاصاتها.٥٤المادة 
: یقوم الملك بالسیاسة العامة سیاسة شرعیة طبقًا ألحكام اإلسالم ویشرف على تطبیق ٥٥المادة 

  الشریعة اإلسالمیة واألنظمة والسیاسة العامة للدولة وحمایة بالبالد والدفاع عنها. 
: الملك هو رئیس مجلس الوزراء، ویعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، ٥٦المادة 
  قًا ألحكام هذا النظام وغیره من األنظمة. وذلك وف

ویبّین نظام مجلس الوزراء صالحیات المجلس في ما یتعلق بالشؤون الداخلیة والخارجیة وتنظیم 
  األجهزة الحكومیة والتنسیق بینها. 

  كما یبّین الشروط الالزم توافرها في الوزراء وصالحیتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم. 
  مجلس الوزراء واختصاصاته وفقًا لهذا النظام. ویعدل نظام 

  :٥٧المادة 
أ ـ یعّین الملك نواَب رئیس مجلس الوزارء والوزراء األعضاء بمجلس الوزراء ویعفیهم بأمر 

  ملكي. 
ب ـ یُعتبر نواُب رئیس مجلس الوزراء والوزراُء األعضاء بمجلس الوزراء، مسؤولین، بالتضامن، 

  ة اإلسالمیة واألنظمة والسیاسة العامة للدولة. عریأمام الملك عن تطبیق الش
  ج ـ للملك حّل مجلس الوزراء وٕاعادة تكوینه.

الممتازة، وُیعفیهم  : یعّین الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة٥٨المادة 
  من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقًا لما یبینه النظام. 



 ٢٤٩

ء المصالح المستقلة مسؤولین، أمام رئیس مجلس الوزراء، عن الوزارات وُیعتبر الوزراء ورؤسا
  والمصالح التي رأسونها. 

: یبّین النظام أحكام الخدمة المدنیة، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعویضات ٥٩المادة 
  والمزایا والمعاشات التقاعدیة.

یة، وهو الذي یعّین الضباط وُینهي :الملك هو القائد األعلى لكافة القوات العسكر ٦٠المادة
  خدماتهم وفقًا للنظام.

  : یعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ویبّین النظام أحكام ذلك. ٦١المادة
: للملك إذا نشأ خطر یهدد سالمة المملكة أو وحدة أراضیها أو أمن شعبها ومصالحة ٦٢المادة

مها، أن یتخذ من اإلجراءات السریعة ما یكفل مواجهة هذا أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء مها
  الخطر. 

  وٕاذا رأى الملك أن تكون لهذه اإلجراءات صفة االستمرار فیتخذ بشأنها ما یلزم نظامًا.
: یستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ویعّین ممثلیه لدى الدول، ویقبل اعتماد ممثلي ٦٣المادة

  الدول لدیه.
  لملك األوسمة وذلك على الوجه المبّین بالنظام.:یمنح ا٦٤المادة
  : للملك تفویض بعض الصالحیات لولي العهد بأمر ملكي.٦٥المادة

: ُیصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرًا ملكیا بإنابة ولي العهد في إدارة ٦٦المادة 
  الملكي.شؤون الدولة ورعایة مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبّین باألمر 

: تختص السلطة التنظیمیة بوضع األنظمة واللوائح في ما یحقق المصلحة أو یرفع ٦٧المادة 
المفسدة في شؤون الدولة وفقًا لقواعد الشریعة اإلسالمیة، وتمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام 

  ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
طریقة تكوینه، وكیفیة ممارسته الختصاصاته : ینشأ مجلس للشورى، ویبّین نظامه ٦٨المادة

  واختیار أعضائه.
  وللملك حّل مجلس الشورى وٕاعادة تكوینه.

: للملك أن یدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وله أن یدعو ٦٩المادة
  من یراه إلى حضور ها االجتماع لمناقشة ما یراه من أمور.

اهدات واالتفاقیات الدولیة واالمتیازات ویتّم تعدیلها بموجب : تصدر األنظمة والمع٧٠المادة
  مراسیم ملكیة.



 ٢٥٠

: تُنَشر األنظمة في الجریدة الرسمیة، وتكون نافذة المفعول من تاریخ نشرها ما لم ٧١المادة
  ُیَنص على تاریخ آخر.

  الباب السابع: الشؤون المالیة
  : ٧٢المادة

  وتسلیمها إلى الخزانة العامة للدولة. أ ـ یبّین النظام أحكام إیرادات الدولة
  ب ـ یجري قید اإلیرادات وصرفها بموجب األصول المقررة نظامًا. 

: ال یجوز االلتزام بدفع مال من الخزانة العامة إالَّ بمقتضى أحكام المیزانیة، فإن لم ٧٣المادة
  تتسع له بنود المیزانیة وجب أن یكون بموجب مرسوم ملكي.

  جوز بیع أموال الدولة أو إیجارها أو التصرف فیها إالَّ بموجب النظام. : ال ی٧٤المادة 
  :تبّین األنظمة أحكام النقد والمصاریف والمقاییس والمكاییل والموازین. ٧٥المادة 
: یحدد النظام السنة المالیة للدولة وتصدر المیزانیة بموجب مرسوم ملكي وتشتمل ٧٦المادة 

وفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالیة بشهر على األقل. فإذا على تقدیر اإلیرادات والمصر 
حالت أسباب اضطراریة دون صدورها وحّلت السنة المالیة الجدیدة وجب السیر على میزانیة السنة 

  السابقة حتى صدور المیزانیة الجدیدة. 
لمنقضي، وترفعه إلى :تعد الجبهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي ا٧٧المادة

  رئیس مجلس الوزراء. 
:یجري على میزانیات األجهزة ذوات الشخصیة المعنویة العامة وحساباتها الختامیة ما ٧٨المادة

  یجري على میزانیة الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
  الباب الثامن: أجهزة الرقابة

ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال  : تتم الرقابة الالحقة على جمیع إیرادات الدولة٧٩المادة
الدولة المنقولة والثابتة، ویتم التأكد من حسن استعمال هذه األموال والمحافظة علیها ورفع تقریر 

  سنوي عن ذلك إلى رئیس مجلس الوزراء. 
  ویبّین النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته. 

  حكومیة والتأكد من حسن األداء اإلداري وتطبیق األنظمة. : تتم مراقبة األجهزة ال٨٠المادة
ویتم التحقیق في المخالفات المالیة واإلداریة وُیرَفع تقریر سنوي عن ذلك إلى رئیس مجلس 

  الوزراء. 
  ویبّین النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته. 



 ٢٥١

  الباب التاسع: أحكام عامة
النظام بما ارتبطت به المملكة العربیة السعودیة مع الدول : ال یخّل تطبیق هذا ٨١المادة

  والهیئات والمنظمات الدولیة من معاهدات واتفاقیات. 
: مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام،  ال یجوز بأي حال من ٨٢المادة 

ي زمن الحرب أو في أثناء األحوال تعطیل حكم من أحكام هذا النظام إالَّ أن یكون ذلك مؤقتًا ف
  إعالن حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبین بالنظام.

  : ال یجري تعدیل هذا النظام إّال بالطریقة نفسها التي تّم بها إصداره.٨٣المادة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥للحكم، الریاض، ص المصدر: المملكة العربیة السعودیة، مجلس الشورى، النظام األساسي 
  .٣٤ـ 

  
  
  

  الملحق الخامس عشر 

  نظام مجلس الشورى 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                   
  ٩١أمر ملكي، الرقم: أ:                                                                     

                                                                            
  هـ٢٧/٨/١٤١٢التاریخ

  بعون اهللا تعالى، 
  نحن فهد بن عبد العزیز آل سعود، 

  ملك المملكة العربیة السعودیة، 
عمًال بقول اهللا تعلى (وشاورهم في األمر)، وقوله تعالى(وأمرهم شورى بینهم)، وٕاقتداء برسول اهللا 

صحابه، وبناّء على ما تقتضیه المصلحة العامة، وبعد االطالع صلى اهللا علیه وسلم في مشورة أ
  هـ،١٣٤٧على نظام مجلس الشورى الصادر باألمر الملكي في عام 

  أمرنا بما هو آٍت:  
  أوًال: إصدار نظام مجلس الشورى بالصیغة المرَفقة بهذا. 
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یتمّ ترتیب أوضاع هـ، و ١٣٤٧ثانیًا: یحّل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 
  هذا المجلس بأمر ملكي. 

ثالثًا:یستمر العمل بكل األنظمة واألوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى ُتعدَّل 
  بما یتفق معه.

  ا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاریخ نشره.  ذرابعًا: یتّم العمل به
  الرسمیة. ة دخماسًا: ُینَشر هذا النظام في الجری

  نظام مجلس الشورى
  المادة األولى: 

عمًال بقول اهللا تعلى ( فبما رحمة من اهللا لنت لهم لو كنت فظًا غلیظ القلب النفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا یحب المتوكلین) 

  قاموا الصالة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون).وقوله سبحانه( والذین استجابوا لربهم وأ
  األمة على التشاور، واقتداًء برسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في مشاورة أصحابه، وحثِّ 

ینشأ مجلس الشورى ویمارس المهام المنوطة به، وفقًا لهذا النظام والنظام األساسي لحكم، ملتزمًا 
  ظًا على روابط األخّوة والتعاون على البر والتقوى.بكتاب اهللا وُسنَّة رسوله، محاف

  المادة الثانیة: 
یقوم مجلس الشورى على االعتصام بحبل اهللا، وااللتزام بمصادر التشریع اإلسالمي، ویحرص 
أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكیان الدولة، ومصالح 

  األمة.
  المادة الثالثة: 

كّون مجلس الشورى من رئیس ومئة وعشرین عضوًا، یختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة یت
  واالختصاص، وتحدَّد حقوق األعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم، بأمر ملكي. 

  المادة الرابعة: 
  ُیشترط في عضو مجلس الشورى ما یلي: 

  أ ـ أن یكون سعودي الجنسیة باألصل والمنشأ. 
  من المشهود لهم بالصالح والكفایة. ب ـ أن یكون

  ج ـ أال یقل عمره عن ثالثین سنة. 
  المادة الخامسة: 
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لعضو مجلس الشورى أن یقدم طلب إعفائه من عضویة المجلس إلى رئیس المجلس، وعلى 
  الرئیس أن یعرض ذلك على الملك.

  المادة السادسة: 
یق معه ومحاكمته وفق قواعد إذا أخّل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، فیتمُّ التحق

  وٕاجراءات تصدر بأمرًا ملكیًا.
  المادة السابعة:

ال محل أحد أعضاء مجلس الشورى ألي سبب، یختار الملك من یحّل محله وُیصدر بذلك حإذا 
  أمرًا ملكیًا.

  المادة الثامنة: 
  ال یجوز لعضو مجلس الشورى أن یستغل هذه العضویة لمصلحته. 

  المادة التاسعة: 
 یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشورى وأي وظیفة حكومیة، أن إدارة أي شركة، إالَّ إذا ال

  رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك. 
  المادة العاشرة: 

ُیعیَّن رئیس مجلس الشورى، ونائبه، واألمین العام للمجلس، ویعفون بأوامر ملكیة وُتحّدد مراتبهم 
  مر ملكي. وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأ

  المادة الحادیة عشرة: 
یؤدي رئیس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، واألمین العام، قبل أن یباشروا أعمالهم في 

  أمام الملك ، القسم التالي:  المجلس،
أقسم باهللا العظیم أن أكون مخلصا لدیني، ثم لملیكي، وبالدي، وأال أبوح بسر من أسرار الدولة، 

  ا، وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي الصدق واألمانة واإلخالص والعدل. وأن أحافظ على مصالحه
  المادة الثانیة عشرة: 

مقر مجلس الشورى، هو مدینة الریاض، ویجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، 
  إذا رأى الملك ذلك. 

  المادة الثالثة عشرة: 
المحدد في األمر الملكي الصادر مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجریة، تبدأ من التاریخ 

  بتكوینه. 
  ویتّم تكوین المجلس الجدید قبل انتهاء مدة سلفه بشهرین على األقل. 
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وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوین المجلس الجدید، یستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى 
ال یقل عددهم عن  یتّم تكوین المجلس الجدید، ویراعى عند تكّوین المجلس اختیار أعضاء جدد

  نصف عدد أعضاء المجلس. 
  المادة الرابعة عشرة: 

یلقي الملك أو من ینیبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطابًا ملكیًا، یتضمن سیاسة الدولة 
  الداخلیة والخارجیة. 

  المادة الخامسة عشر: 
مجلس  یبدي مجلس الشورى الرأي في السیاسات العامة للدولة التي تحال إلیه من رئیس

  الوزراء، وله على وجه الخصوص ما یلي: 
  أ ـ مناقشة الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وٕابداء الرأي نحوها. 

ب ـ دارسة األنظمة واللوائح، والمعاهدات، واالتفاقیات الدولیة، واالمتیازات واقتراح ما یراه 
  بشأنها.

  ج ـ تفسیر األنظمة. 
السنویة التي تقدمها الوزارات، واألجهزة الحكومیة األخرى، واقتراح ما یراه  د ـ مناقشة التقاریر

  حیالها. 
  المادة السادسة عشرة: 

ال یكون اجتماع مجلس الشورى نظامیًا إالَّ إذا حضر االجتماع ثلثا أعضائه على األقل بمن 
  علیها أغلبیة المجلس.  فیهم الرئیس أو من ینوب عنه، وال تكون القرارات نظامیة إالَّ اذا وافقت

  المادة السابعة عشرة:
  ُترَفع قرارات مجلس الشورى إلى رئیس مجلس الوزراء، ویحیلها إلى مجلس الوزراء للنظر فیها. 

  وٕان تباینت وجهات النظر فللملك إقرار ما یراه.
  المادة الثامنة عشرة:

وُتعدَّل، بموجب مراسیم ملكیة  ،تتصدر األنظمة، والمعاهدات، واالتفاقیات الدولیة، واالمتیازا
  بعد دراستها الشورى. 

  المادة التاسعة عشرة: 
یكون مجلس الشورى من بین أعضائه اللجان المتخصصة الالزمة لممارسته اختصاصاته، وله 

  أن یؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة ُمدَرجة بجدول أعماله. 
  المادة العشرون: 
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رئیس بعد موافقة تستعین بمن تراه من غیر أعضاء المجلس،  للجان مجلس الشورى أن
  المجلس. 

  المادة الحادیة والعشرون: 
تكون لمجلس الشورى هیئة عامة، تتكّون من رئیس المجلس ونائبه، ورؤساء لجان المجلس 

  المتخصصة.
  المادة الثانیة والعشرون:

ب حضوري أي مسؤول على رئیس مجلس الشورى أن یرفع الى رئیس مجلس الوزراء بطل
حكومي جلسات مجلس الشورى، اذا كان المجلس یناقش أمورًا تتعلق باختصاصاتة، وله الحق في 

  النقاش من دون أن یكون له حق التصویت.
  المادة الثالثة والعشرون: 

لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جدید، أو تعدیل نظام نافذ، 
  مجلس الشورى، وعلى رئیس المجلس رفُع االقتراح على الملك.وعرضه إلى رئیس 

المادة الرابعة والعشرون: على رئیس مجلس الشورى أن یرفع لرئیس مجلس الوزراء طلب تزوید 
المجلس بما لدى األجهزة الحكومیة من وثائق وبیانات یرى المجلس أنها ضروریة لتسهیل سیر 

  أعماله. 
  المادة الخامسة والعشرون: 

یرفع رئیس مجلس الشورى تقریرًا سنویًا إلى الملك عما قام به المجلس من أعماله،وفقًا لما تبینه 
  الالئحة الداخلیة للمجلس. 

  المادة السادسة والعشرون: 
تسري أنظمة الخدمة المدنیة على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض الالئحة الداخلیة بغیر 

  ذلك. 
  المادة السابعة والعشرون: 

تكون لمجلس الشورى میزانیة خاصة ُتعتمد من الملك، ویتم الصرف منها وفق قواعد تصدر 
  بأمر ملكي. 

  المادة الثامنة والعشرون: 
  یتّم تنظیم الشؤون المالیة، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي. 

  المادة التاسعة والعشرون: 
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رئیس مجلس الشورى ونائبه، واألمین العام تنظم الالئحُة لمجلس الشورى، اختصاصات 
للمجلس، وأجهزة المجلس، وكیفیة إدارة جلساته، وسیر أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصویت، 
كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغیر ذلك من األمور التي من شأنها توفیر الضبط 

یه خیر المملكة وصالح شعبها. واالنضباط داخل المجلس، بحیث یمارس اختصاصاته لما ف
  وتصدر هذه الالئحة بأمر ملكي. 

  المادة الثالثون: 
  ال یجري تعدیل هذا النظام إالَّ بالطریقة التي تّم بها إصدار.

  الئحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم 
  المادة األولى: 

لتي تحدَّد في أمر تثبت صفة العضویة لعضو مجلس الشورى اعتبارًا من بدایة مدة المجلس ا
تكوینه وفقًا للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البدیل من التاریخ المحدد في 
األمر الملكي الصادر بتسمیته، وتنتهي بنهایة مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوین 

دید، وذلك كله ما لم تسقط المجلس الجدید، تستمر صفة العضویة حتى یتّم تكوین المجلس الج
  صفة العضویة عن العضو. 

  المادة الثانیة: 
یحصل عضو مجلس الشورى خالل مدة العضویة على مكأفأة شهریة قدرها عشرون ألف لایر، 

خالل هذه المدة في ما یتصل بالبدالت والمكافآت والتعویضات والمزایا واألجازات معاملة  لویعامَ 
  رة وال یؤثر ذلك على ما یستحقه العضو من مرتب تقاعدي.شاغلي المرتبة الخامسة عش

  المادة الثالثة: 
یحتفظ لعضو المجلس المتفرغ، الذي كان قبل تعیینه في المجلس یشغل وظیفة عامة في الدولة، 
بالمرتبة التي یشغلها. وُتحتسب فترة العضویة في الخدمة ألغراض العالوة الدوریة والترقیة والتقاعد. 

ضو أن یؤدي خالل فترة العضویة الحسمیات التقاعدیة على راتب وظیفته األصلیة وال وعلى الع
یجوز الجمع بین المكافأة والمزایا المقررة ألعضاء المجلس وبین مرتب الوظیفة ومزایاها.  وٕاذا كان 
مرتب الوظیفة یزید على المكافأة المقررة للعضویة فیصرف له الفرق من المجلس. وٕاذا كانت 

  یفة التي یشغلها مزایا تزید على المزایا المقررة للعضویة فیستمر في الحصول علیها. للوظ
  المادة الرابعة:



 ٢٥٧

استثناء من المادة الثانیة من هذه الالئحة، یتمتع عضو المجلس بإجازة عادیة سنویة قدرها  
ند منح خمسة وأربعون یومًا، ویحدد رئیس المجلس وقت تمتع العضو بهذه اإلجازة، ویراعى ع

  األجازات أو إذن الغیاب إّال یؤثر ذلك في النصاب النظامي النعقاد جلسات المجلس. 
  مالحظة: 

تموز/ یولیو  ٢٤هـ، بحیث یتمتع الجمیع بإجازة تبدأ من ٢/٣/١٤١٨ُعدِّلت هذه المادة بتاریخ 
  أیلول/ سبتمبر من كل عام. ٦حتى 

  المادة الخامسة: 
التام بالحیاد والموضوعیة في كل ما یمارسه من أعمال دخل یجب على عضو المجلس االلتزام 

المجلس. وعلیه أن یمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس یتعلق بمصلحة خاصة، أو یتعارض 
  مع مصلحة عامة. 
  المادة السادسة: 

  یجب على عضو المجلس االنتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه. 
غیابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن ُیخطر  وعل العضو الذي یطرأ ما یستوجب

رئیس المجلس، أو رئیس اللجنة، كتابًة بذلك.  وال یجوز للعضو االنصراف نهائیًا من جلسة 
  المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إالَّ بإذن من رئیس المجلس، أو رئیس اللجنة حسب األحوال. 

  الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى 
  ألول: اختصاصات رئیس المجلس ونائبه واألمین العامالباب ا

  المادة األولى: 
یشرف رئیس المجلس على میع أعمال المجلس، ویمثّله في عالقاته بالجهات والهیئات األخرى 

  ویتكلم باسمه. 
  المادة الثانیة: 

ن یرأس رئیس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهیئة العامة، كما یرأس اجتماعات للجا
  التي یحضرها.

  المادة الثالثة: 
یفتتح رئیس المجلس الجلسات، ویعلن انتهاءها، ویدیر المناقشات خاللها، ویشترك في هذه 
المناقشات، ویأذن بالكالم، ویحدد موضوع البحث، ویوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود 

  ام في أثناء الجلسات.وله أن یتخذ ما یراه مالئمًا وكافیًا لحفظ النظ. الموضوعات للتصویت
  المادة الرابعة:
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لرئیس المجلس دعوة المجلس، أو الهیئة العامة، أو أیة لجنة من اللجان، إلى عقد جلسة طارئة 
  لبحث موضوع معّین.

  المادة الخامسة:
یقوم نائب رئیس مجلس الشورى بمعاونة رئیس المجلس في حالة حضوره، ویتولى صالحیاته 

  في حالة غیابه. 
  ة السادسة: الماد

یتولى نائب الرئیس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهیئة العامة عند غیاب الرئیس، وفي 
  حالة غیابهما یتولى رئاسة المجلس من یختاره الملك. 

  ویكون لهما في إدارة هذه الجلسات االختصاصات المقررة لرئیس المجلس.
  المادة السابعة: 

نه جلسات المجلس واجتماعات الهیئة العامة، ویشرف على یحصر األمین العام أو من ینوب ع
تحریر المحاضر، ویبلغ مواعید الجلسات وجدول األعمال لألعضاء، باإلضافة إلى أي أعمال 
تحال إلیه من المجلس، أو من الهیئة العامة، أومن رئیس المجلس، ویكون مسؤوًال أمام رئیس 

  المجلس عن شؤون المجلس المالیة واإلداریة.
  الباب الثاني: الهیئة العامة للمجلس

  المادة الثامنة: 
  تتكون الهیئة العامة للمجلس من رئیس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

  المادة التاسعة: 
ال یكون اجتماع الهیئة العامة نظامیًا إال إذا حضره ثلثا أعضائها على األقل، وتصدر قراراتها 

عضاء الحاضرین، وعند التساوي یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس بموافقة أغلبیة األ
  االجتماع.

  المادة العاشرة: 
ن فیه تاریخ االجتماع، ومكانه،  ر لكل اجتماع من اجتماعات الهیئة العامة محضٌر یدوَّ ُیحرَّ
وأسماء الحاضرین والغائبین ومخلص المناقشات نصوص والتوصیات، ویوقع المحضر رئیُس 

  ع واألعضاء الحاضرون.االجتما
  المادة الحادیة عشرة:

  تختص الهیئة العامة بما یلي:
  أ ـ وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه بما یمكنه من إنجاز أعماله وتحقیق أهدافه. 
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  ب ـ وضع جدول أعمال جلسات للمجلس. 
، ج ـ الفصل في ما یحیله إلیها رئیس المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات

أو على نتائج االقتراع وفرز ألصوات أو غیر ذلك من االعتراضات التي قد تُثار في أثناء جلسات 
  المجلس، ویكون قرارها في ذلك نهائیًا.

د ـ إصدار القواعد الالزمة لتنظیم أعمال المجلس، وأعمال لجانه، وذلك بما ال یتعارض مع 
  نظام المجلس ولوائحه. 

  الباب الثالث: الجلسات
  مادة الثانیة عشرة: ال

یعقد مجلس الشورى جلسة عادیة كل أسبوعین على األقل، ویحدَّد یوُم الجلسة وموعُدها بقرار 
  من رئیس المجلس.ولرئیس المجلس تقدیم الجلسة أو تأجیلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

  المادة الثالثة عشرة: 
به ما یتصل بالموضوعات  رفقاً یوّزع جدول األعمال على األعضاء قبل انعقاد الجلسة، م

  المدرجة ببنوده من تقاریر، وغیر ذلك مما ترى الهیئة العامة إرفاقة به. 
  المادة الرابعة عشرة: 

یجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول األعمال في مقر المجلس، وال یجوز له في كل 
  تتعلق بعمله.األحوال أن یصطحب معه خارج المجلس أیة أوراق أو أنظمة أو وثائق 

  المادة الخامسة عشرة: 
ن طلبات الكالم  على العضو الذي یرغب في الكالم أثناء الجلسة أن یطلب ذلك كتابة، وُتدوَّ

  بحسب ترتیب تقدیمها.
  المادة السادسة عشرة: 

یأذن الرئیس بالكالم لطالبیة مراعیًا في ذلك ترتیب طلباتهم، وما تستدعیه المصلحة في 
  المناقشة. 

  ادة السابعة عشرة: الم
ال یجوز للعضو أن یتكلم في الموضوع الواحد أكثر من عشر دقائق إالَّ بإذن الرئیس، وال یجوز 

  التوجه بالكالم إالَّ إلى الرئیس أو المجلس، وال یجوز لغیر الرئیس مقاطعة المتكلم. 
  المادة الثامنة عشرة: 

ته. وللرئیس أن یوقف الجلسة مؤقتًا لمدة للمجلس أن یقرر تأجیل بحث الموضوع، أو إعادة دراس
  ال تتجاوز الساعة. 
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  المادة التاسعة عشرة: 
ن فیه مكاُن الجلسة، وتاریُخها، ووقُت افتتاحها، واسم رئیسها،  یحرر لكل جلسة محضٌر یدوَّ

دار من  اوعدد األعضاء الحاضرین، وأسماء الغائبین وسبب الغیاب إن وجد، وملخص لم
أصوات الموافقین، وغیر الموافقین، ونتیجة التصویت، ونصوص القرارات وما  مناقشات، وعدد

  أمور أخرى یرى المجلس تدوینها فیه. ةیتصل بتأجیل الجلسة أو وقفها، وموعد إنهائها، وأی
  المادة العشرون:

یوقع رئیس المجلس، واألمین العام، أو من ینوب عنه، على المحضر بعد تالوته في المجلس، 
  ألي عضو الحق في اإلطالع علیه.ویكون 

  الباب الرابع: اللجان 
  المادة الحادیة والعشرون: 

ن مجلس الشورى من بین أعضائه، في بدایة مدته، اللجان المتخصصة الالزمة لممارسة  یكوَّ
  اختصاصاته. 

  المادة الثانیة والعشرون: 
ن كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من األعضاء یحدده  المجلس على أالَّ یقل عن تتكوَّ

خمسة أعضاء.ویختار المجلس األعضاء ویسمي من بینهم رئیس اللجنة ونائبه، ویراعي في ذلك 
  اختصاص العضو، وحاجة اللجان.

وله أن یكّون من بین أعضائه لجانًا خاصة لدراسة موضوع معّین، ویجوز لكل لجنة أن تكّون 
  ة موضوع معّین. من بین أعضائها لجنة فرعیة أو أكثر لدراس

  المادة الثالثة والعشرون: 
  للمجلس أن یعید تكوین لجانه المتخصصة، وأن یكّون لجانًا أخرى. 

  المادة الرابعة والعشرون: 
یقوم رئیس اللجنة بإدارة أعمالها، ویتحدث باسمها أمام المجلس. ویحل نائب الرئیس محله عند 

  ة أكبر أعضائها سنًا.غیابه. وعند غیاب الرئیس ونائبه یرأس اللجن
  المادة الخامسة والعشرون: 

  تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها، أو من المجلس، أو من رئیس المجلس.
  المادة السادسة والعشرون: 
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اجتماعات اللجان غیر علنیة ال یكون انعقادها نظامیًا إالَّبحضور ثلثي أعضائها على األقل. 
توصیاتها بأغلبیة الحاضرین.  رى اقتراح رئیسها، وُتصدوتضع كل لجنة جدول أعمالها بناَء عل

  وعند التساوي یرجح الجانب الذي صّوت معه رئیس االجتماع.
  المادة السابعة والعشرون:

تقوم اللجان بدراسة ما ُیحال إلیها من المجلس، أو من رئیس المجلس. وعند ارتباط الموضوع 
ره، أو یحیله إلى لجنة تكون من جمیع أعضاء بأكثر من لجنة، یحدد رئیس المجلس أوالها بنظ

  اللجان ذات العالقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئیس المجلس أو نائبه.
  المادة الثامنة والعشرون: 

یجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن یبدي رأیه في أي موضوع حال إلى أحدى اللجان، 
  لرئیس المجلس. ولو لم یكن عضوًا فیها، على أن یقّدم رأیه كتابة 

  المادة التاسعة والعشرون: 
یحّرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر یدّون فیه تاریخ االجتماع، ومكانه، وأسماء 
الحاضرین والغائبین، وملخص المناقشات ونصوص التوصیات. ویوّقع المحضر رئیس االجتماع 

  واألعضاء الحاضرون.
  المادة الثالثون: 
ة من دراسة موضوع معّین، تحرر بذلك تقریرًا یتضمن أساس الموضوع الُمحال عند انتهاء اللجن

إلیها، ورأیها فیه، ویتضمن أیضًا توصیاتها واألسباب التي بنت علیها التوصیة، ورأي األقلیة إن 
  ُوجد. 

  الباب الخامس: التصویت وٕاصدار القرارات
  المادة الحادیة والثالثون: 

بیة المنصوص علیها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس تصدر قرارات المجلس باألغل
  الشورى. وٕاذا لم تتحقق هذه األغلبیة ُیعاد طرح الموضوع للتصویت في الجلسة التالیة. 

  المادة الثانیة والثالثون: 
ال تجوز المناقشة أو إبداء رأي جدید أثناء التصویت. وفي جمیع األحوال، یكون إدالء الرئیس  

  عد تصویت األعضاء.بصوته ب
  الباب السادس: أحكام عامة

  المادة الثالثة والثالثون: 
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یرفع رئیس مجلس الشورى التقدیر السنوي المنصوص علیه في المادة الخامسة والعشرین من 
نظام المجلس قبل انتهاء األشهر الثالثة التالیة النتهاء السنة، ویجب أن یتضمن هذا التقریر ما تّم 

ه السنة من دراسات وأعمال، وما صدر أثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت إنجازه في هذ
  ها دراسة المواضیع المعروضة لدى المجلس.یإل

  المادة الرابعة والثالثون: 
  یتمُّ تنظیم الشؤون المالیة والوظیفیة للمجلس وفقًا لالئحة تنظیم الشؤون المالیة والوظیفیة.

قواعد الالزمة لتنظیم أعمال المجلس اإلداریة والمالیة بما في وُیصدر رئیس مجلس الشورى ال
ذلك الهیكل والتنظیمي، ومهام إدارات المجلس المختلفة وذلك بما ال یتعرض مع نظام مجلس 

  الشورى ولوائحه. 
  قواعد تنظیم الشؤون المالیة والوظیفیة للمجلس

  المادة األولى: 
  نة المالیة للدولة. تكون السنة المالیة لمجلس الشورى هي الس

  المادة الثانیة: 
السنویة، ویرفعه إلى الملك للنظر في الشورى مشروع میزانیة المجلس ُیِعّد رئیس مجلس 

  اعتماده.
  المادة الثالثة: 

یودع مبلغ المیزانیة بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ویتّم الصرف منه بتوقیع 
  رئیس المجلس أو نائبه. 

  ادة الرابعة: الم
إذا لم تِف المبالغ المدَرجة في المیزانیة لمقابلة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم یكن 
منظورًا عند وضعها، فیعّد رئیس المجلس بیانًا بالمبلغ اإلضافي المطلوب ویرفعه إلى الملك للنظر 

  في اعتماده. 
  المادة الخامسة: 

جلس في میزانیته، ویتّم تحویر مسمیات الوظائف، تحدَّد مسمیات ومراتب وظائف الم  
  وتخفیض مراتبها، خالل السنة المالیة بقرار من رئیس المجلس. 

  المادة السادسة:
یتّم شغل وظائف المرتبتین الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك، ویتّم شغل وظائف  

  الستثناء من أحكام المسابقة. المجلس األخرى وفقًا لنظام الخدمة المدنیة ولوائحه مع ا
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  المادة السابعة: 
تضع الهیئة العامة للمجلس قواعد معاملة من یستعان بهم من غیر أعضاء المجلس من 
  موظفي الدولة وغیرهم وما یصرف لهم من مكافآت، وتصدر هذه القواعد بقرار من رئیس المجلس. 

  المادة الثامنة: 
هة أخرى. وتكون ضمن تشكیالت المجلس اإلداریة مجلس الشورى غیر خاضع لرقابة أیة ج

إدارةٌ  للرقابة المالیة السابقة للصرف، وتتولى الهیئة العامة للمجلس الرقابة الالحقة للصرف. 
ولرئیس مجلس الشورى أن یطلب من أحد الخبراء المالیین أو اإلداریین، وضع تقریر عن أي شأن 

  من الشؤون المالیة أو اإلداریة للمجلس. 
  المادة التاسعة: 

عند نهایة السنة المالیة تعد األمانة العامة للمجلس الحساب الختامي، ویرفعه رئیس المجلس 
  إلى الملك للنظر في اعتماده.

  المادة العاشرة: 
من دون إخالل بأحكام هذه الالئحة، تُتبع في تنظیم الشؤون المالیة للمجلس وحساباته القواعُد 

  حسابات الوزارات والمصالح الحكومیة.المتََّبعة في تنظیم 
  قواعد التحقیق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وٕاجراءاتها

  المادة األولى: 
  إذا أخلَّ عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله، ُیعاقب بإحدى العقوبات التالیة: 

  أ ـ توجیه اللوم كتابًة. 
  ب ـ حسم مكافأة شهر. 

  ج ـ إسقاط العضویة.
  ثانیة:المادة ال

  تتولى التحقیق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثالثة أعضاء یختارهم رئیس الملجس. 
  المادة الثالثة: 

تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إلیه، وعلیه سماع أقواله وٕاثبات دفاعه في محضر 
  التحقیق، وترفع اللجنة نتیجة التحقیق للهیئة العامة للمجلس. 

  المادة الرابعة: 
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للهیئة العامة أن تشّكل لجنة من ثالثة من أعضائها، على أّال یكون من بینهم رئیس المجلس أو 
نائبه، لمحاكمة العضو المنسوبة إلیه المخالفة. وللجنة أن توّقع عقوبة اللوم أو الحسم. وٕاذا رأت 

  اللجنة إسقاط العضویة فترفع األمر إلى رئیس مجلس الشورى لرفعه إلى الملك. 
  دة الخامسة: الما

  ال یحول توقیع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦١المصدر: المملكة العربیة السعودیة، مجلس الشورى، النظام األساسي للحكم، الریاض، ص 
  .٨٦ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الملحق السادس عشر 

  نظام المناطق
  م١/٣/١٩٩٣هـ الموافق ٢٧/٨/١٤١٢الریاض في 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  ٩٢أمر ملكي الرقم أ/ 

  هـ٢٧/٨/١٤١٢التاریخ
  بعون اهللا تعالى، 

  نحن فهد بن عبد العزیز آل سعود، 
  ملك المملكة العربیة السعودیة، 

اء في دلدولة في رفع مستوى األورغبًة في تحقیق أهداف ا ةالعامة بناّء عل ما تقتضیه المصلح
  ،ور الذي حققته البالدطاألجهزة الحكومة في مختلف المناطق وتطوریها بما یواكب الت
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  أمرنا بما هو آٍت: 
  أوًال: إصدار نظام المناطق الصیغة المرفقة بهذا. 

  مل بهذا النظام في مدة ال تتجاوز عاما من تاریخ نشره. عثانیًا: یتّم ال
  هذا النظام في الجریدة الرسمیة. ثالثا: ُینشر 

  فهد بن عبد العزیز آل سعود 
  خادم الحرمین الشریفین 

  نظام المناطق
  المادة األولى: 

یهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل اإلداري والتنمیة في مناطق المملكة ، كما یهدف إلى 
  إطار الشریعة اإلسالمیة.  المحافظة على األمن والنظام وكفالة حقوق المواطنین وحریاتهم في

  المادة الثانیة: 
  تنظیم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي بناًء على توصیة من وزیر الداخلیة. 

  المادة الثالثة:
تتكّون كل منطقة إداریًا من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز، وُتراعى في ذلك االعتبارات 

منیة وظروف البیئة وُطرق المواصالت، ویتم تنظیم المحافظة بأمر ملكي السكانیة والجغرافیة واأل
بناًء على توصیة من زیر الداخلیة. أما النواحي والمراكز فیصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزیر 

  لیة بناء على اقتراح من أمیر المنطقة. خالدا
  المادة الرابعة: 

كون له نائب بالمرتبة الممتازة یساعده في أعماله ر بمرتبة وزیر، كما یییكون لكل منطقة أم
ویقوم عند غیابه، ویتم تعیین األمیر ونائبه وٕاعفاؤها بأمر ملكي بناًء على توصیة من وزیر 

  الداخلیة. 
  المادة الخامسة: 

  الداخلیة.وزیر یكون أمیر المنطقة مسؤوًال أمام 
  المادة السادسة: 

  مل، الَقَسم التالي أمام الملك: یؤدي األمیر نائبه، قبل مباشرة الع
أقسم باهللا العظیم أن أكون مخلصًا لدیني ثم لملیكي وبالدي، وأّال أبوح بسر من أسرار الدولة، 

  وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق واألمانة واإلخالص والعدل.
  المادة السابعة: 
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سیاسة العامة للدولة ووفقاً ألحكام هذا النظام وغیره من منطقة إدارتها وفقاً  للكل یتولى أمیر 
  األنظمة واللوائح، وعلیه بصفة خاص:

أ ـ المحافظة على األمن والنظام واالستقرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك وفقا لألنظمة 
  واللوائح. 

  ب ـ تنفیذ األحكام القضائیة بعد اكتسابها صفتها النهائیة. 
األفراد وحریاتهم وعدم اتخاذ أي إجراء یمس تلك الحقوق والحریات إالَّ في ج ـ كفالة حقوق 

رة شرعًا ونظامًا.   الحدود المقرَّ
  د ـ العمل على تطویر المنطقة اجتماعیًا واقتصادیًا وعمرانیًا. 

  هـ ـ العمل على تنمیة الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفایتها. 
لمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ومدیري النواحي و ـ إدارة المحافظات والنواحي وا

  ورؤساء المراكز والتأكد من كفایتهم في القیام بواجباتهم.
  ز ـ المحافظة على أموال الدولة وأمالكها ومنع التعدي علیها. 

ح ـ اإلشراف على أجهزة الحكومة وموظفیها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل 
ة وٕاخالص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة أمان

  بمراجعهم. 
ط ـ االتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفایة أداء 

  األجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزیر الداخلیة بذلك. 
اخلیة عن كفایة أداء الخدمات العامة في المنطقة وغیر ذلك ي ـ تقدیم تقاریر سنویة لوزیر الد

  من شؤون المنطقة وفقًا لما تحدده الالئحة التنفیذیة لهذا النظام. 
  المادة الثامنة: 

ُیعقد اجتماع سنوي برئاسة وزیر الداخلیة ألمراء المناطق لبحث األمور المتعلقة بالمناطق، 
  ى رئیس مجلس الوزراء. ویرفع وزیر الداخلیة تقریرًا بذلك إل

  المادة التاسعة: 
ُیعقد اجتماع برئاسة أمیرالمنطقة مرتین في السنة على األقل لمحافظي المحافظات ومدیري 

  النواحي لبحث شؤون المنطقة، ویرفع األمیر تقریرًا بذلك إلى وزیر الداخلیة. 
  المادة العاشرة: 

ل عن المرتبة الرابعة عشرة بقرار من مجلس أ ـ یُعین لكل منطقة وكیل أو أكثر بمرتبة ال تق
  الوزراء بناًء على توصیة من وزیر الداخلیة. 
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من رئیس مجلس بأمر ب ـ یكون لكل محافظة محافظ ال تقل مرتبته عن الرابعة عشرة ُیعیَّن 
ن الوزراء بناًء على توصیة من وزیر الداخلیة، ویكون لها وكیل ال تقل مرتبته عن الثانیة عشرة ُیعیَّ 

  بقرار من وزیر الداخلیة بناًء على توصیة من أمیر المنطقة. 
ج ـ یكون لكل ناحیة مدیر ال تقل مرتبته عن الثامنة ُیعیَّن بقرار من وزیر الداخلیة بناًء على 

  توصیة من أمیر المنطقة.
على  د ـ یكون لكل مركز رئیس ال تقل مرتبته عن الخامسة ُیعیَّن بقرار من أمیر المنطقة بناءً 

  توصیة من محافظ المحافظة. 
  المادة الحادیة عشرة: 

على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ومدیري النواحي ورؤساء المراكز اإلقامة حیث مقر 
  لهم إالَّ بإذن من الرئیس المباشر. معملهم وعدم مغادرة نطاق ع

  المادة الثانیة عشرة: 
ورؤساء المراكز مهامهم في النطاق اإلداري یباشر محافظو المحافظات ومدیرو النواحي 

  لجهاتهم في حدود الصالحیات الممنوحة لهم. 
  المادة الثالثة عشرة: 

على محافظي المحافظات إدارة محافظاتهم في نطاق االختصاصات المنصوص علیها في 
  أعمالاقبة المادة السابعة باستثناء ما ورد في الفقرات( و)،( ط)،( ي) من تلك المادة، وعلیهم مر 

مدیري النواحي ورؤساء المركز التابعین لهم والتأكد من كفاءتهم بالقیام بواجباتهم وتقدیم تقاریر 
دوري ألمیر المنطقة عن كفاءاة أداء الخدمات العامة وغیر ذلك من شؤون المحافظة وفقًا لم تحدده 

  الالئحة التنفیذیة لهذا النظام. 
  المادة الرابعة عشرة: 

زارة أو مصلحة حكومیة لها خدمات في المنطقة، أن ُتعیَّن رئیسًا ألجهزتها في على كل و 
المنطقة ال تقّل مرتبته عن الثانیة عشرة یرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعلیه التنسیق مع أمیر 

  المنطقة في مجال عمله. 
  المادة الخامسة عشرة: 

  مقر إمارة المنطقة. ینشأ في كل منطقة مجلس یسمى المنطقة یكون مقرُّه 
  المادة السادسة عشرة: 

  یتكّون مجلس المنطقة من: 
  أ ـ أمیر المنطقة رئیسًا للمجلس. 
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  ب ـ نائب أمیر المنطقة نائبًا لرئیس المجلس.
  ج ـ وكیل اإلمارة ومحافظي المحاظفات. 

الوزراء  د ـ رؤساء األجهزة الحكومیة في المنطقة التي یصدر بتحدیدها قرار من رئیس مجلس
  بناًء على توصیة من وزیر الداخلیة. 

هـ ـ عدد من األهالي ال یقّل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة واالختصاص یتّم تعیینهم 
بأمر من رئیس مجلس الوزراء بناًء على ترشیح أمیر المنطقة وموافقة وزیر الداخلیة، وتكون مدة 

  عضویتهم أربع سنوات قابلة للتجدید. 
  ادة السابعة عشرة: الم

  ُیشترط في عضو المجلس ما یلي: 
  أ ـ أن یكون سعودي الجنسیة باألصل والمنشأ. 

  ب ـ أن یكون من المشهود لهم بالصالح والكفاءة.
  ج ـ أّال یقّل عمره عن ثالثین سنة.
  ج ـ أن تكون إقامته في المنطقة. 

  المادة الثامنة عشرة: 
مجلس المنطقة كتابة وذلك في األمور الداخلیة في  للعضو أن یقدم اقتراحات إلى رئیس

  اختصاص المجلس، ویدرج الرئیس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
  المادة التاسعة عشرة:

ال یجوز لعضو مجلس المنطقة أن یحضر مداوالت المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع یتعلق 
َبل شهادته له أو كان وصیًا أو قیمًا أو وكیًال لمن له بمصلحة شخصیة له أو مصلحة من ال ُتق

  مصلحة فیه.
  المادة العشرون:

إذا رغب العضو الُمعیَّن في االستقالة، قدم طلبًا بذلك إلى وزیر الداخلیة عن طریق أمیر 
 المنطقة، وال تُعتبر االستقالة نافذة إالَّ بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر

  الداخلیة. 
  المادة الحادیة والعشرون: 

في غیر األحوال المنصوص علیها في هذا النظام، ال یجوز عزل العضو الُمعین خالل مدة 
  عضویته إالَّ بأمر من رئیس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر الداخلیة. 

  المادة الثانیة والعشرون: 
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األسباب، ُیعیَّن بدله خالل مدة ثالثة أشهر  في حال خلو مكان أي عضو ُمعیَّن ألي سبب من
مدة العضو الجدیدة هي المدة الباقیة من مدة سلفه، وذلك وفقًا لما ورد في  من تاریخ الخلو، وتكون

  فقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام. 
  المادة الثالثة والعشرون: 

وى الخدمات في المنطقة ، وله على یختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مست
  وجه الخصوص ما یلي: 

  أ ـ تحدید احتیاجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمیة للدولة.
  ب ـ تحدید المشاریع النافعة حسب أولویتها واقتراح اعتمادها في میزانیة الدولة السنویة. 

  عة تنفیذها بعد اعتمادها. ج ـ دراسة المخططات التنظیمیة لمدن وُقرى المنطقة ومتاب
  د ـ متابعة تنفیذ ما یخص المنطقة من خطة التنمیة والموازنة والتنسیق في ذلك. 

  المادة الرابعة والعشرون: 
یقوم مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة وتشجیع إسهام 

  المواطنین في ذلك ورفعه إلى وزیر الداخلیة.
  دة الخامسة والعشرون:الما

االختصاصات المقررة له حسب عن ُیحَظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع یخرج 
  هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، وُیصدر وزیر الداخلیة قرارًا بذلك. 

  المادة السادسة والعشرون: 
رئیسة، وللرئیس أن یدعو المجلس  یعقد مجلس المنطقة دورة عادیة كل ثالثة أشهر بدعوة من

  إلى اجتماع غیر عادي إذا رأى حاجة إلى ذلك. 
وتشمل الدورة الجلسة أو الجلسات التي ُتعَقد بناًء على دعوة واحدة، وال یجوز فض الدورة إالَّ 

  بعد النظر في جمیع المسائل الواردة في جدول األعمال ومناقشتها. 
  المادة السابعة والعشرون: 

بر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبًا وظیفیًا بالنسبة إلى األعضاء المنصوص علیهم ُیعت
في الفقرتین(ج) و(د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ویتعین علیهم الحضور بأنفسهم أو 

  من یقوم مقامهم في حالة غیابهم عن عملهم.
من المادة المذكورة، ُیعتبر تخلُّف العضو  وبالنسبة إلى األعضاء المنصوص علیهم في الفقرة(هـ)

  عن حضور دورتي انعقاد متتالیتین من دون عذر مقبول،موجبًا لإلقالة من المجلس. 
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وفي هذه الحالة ال یجوز تعیین هذا العضو لعضویة المجلس مرة أخرى بعد مضي سنتین من 
  تاریخ صدور قرار إقالته.   
  المادة الثامنة والعشرون: 

اجتماعات مجلس المنطقة نظامیة إالَّ إذا حضره ثلثا عدد أعضائه على األقل، وتصدر ال تكون 
ح الجانب الذي  قراراته باألغلبیة المطلقة ألصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت األصوات یرجَّ

  صوت معه الرئیس. 
  المادة التاسعة والعشرون: 

ة أي أمر یدخل في اختصاصه، وله لمجلس المنطقة أن یكّون عند الحاجة لجانًا خاصة لدراس
أن یستعین بمن یراه من ذوي الخبرة واالختصاص،وله أن یستدعي من یشاء لحضور اجتماعات 

  المجلس واالشتراك في المناقشة من دون أن یكون له حق التصویت.
  المادة الثالثون: 

ما أن له رئاسة أي لوزیر الداخلیة أن یدعو المجلس إلى االجتماع برئاسته في أي مكان یراه، ك
  ع یحضره.ااجتم

  المادة الحادیة والثالثون:
  ه أو نائبه، أو بأمر من وزیر الداخلیة. سالیجوزانعقاد مجلس المنطقة إالَّ بدعوة من رئی

  المادة الثانیة والثالثون: 
  على رئیس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزیر الداخلیة. 

  المادة الثالثة والثالثون: 
  رئیس مجلس المنطقة إبالغ الوزارات والمصالح الحكومیة بما یخصها من قرارات المجلس. على

  المادة الرابعة والثالثون: 
على الوزارات والمصالح الحكومیة أن ُتراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة إلى ما ورد في 

  الفقرتین (أ) و(ب) من المادة الثالثة والعشرین من هذا النظام. 
رأت الوزارة أن المصلحة الحكومیة عدم األخذ بقرار مجلس المنطقة في ما ذكر، فعلیها أن وٕاذا 

  توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة.
وٕاذا لم یقتنع مجلس المنطقة بمالءمة األسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فیرفع عن 

  ذلك إلى وزیر الداخلیة للعرض عنه لرئیس مجلس الوزراء. 
  الخامسة والثالثون: المادة
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تحیط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة، ومجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من 
  مشاریع في المیزانیة فور صدورها، كما تحیطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمیة. 

  المادة السادسة والثالثون: 
وضوع یتعلق باختصاصه لكل وزیر ورئیس مصلحة أن یستطلع رأي مجلس المنطقة حول أي م

  في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأیه في ذلك. 
  المادة السابعة والثالثون: 

یحدد مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح وزیر الداخلیة، مكافآت لرئیس مجلس المنطقة وأعضائه، 
  ویراعي في تقدیرها تكالیف المواصالت واإلقامة. 

  المادة الثامنة والثالثون: 
ل مجلس المنطقة إالَّ بأمر من رئیس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر الداخلیة على ال ُیحَ 

  أن یتم تعیین أعضائه مجددًا خالل ثالثة أشهر من تاریخ الحل. 
المادة وفي أثناء فترة الحلّ  یمارس األعضاء المنصوص علیهم في الفقرتین (جـ) و(د) من 

  ة أمیر المنطقة، اختصاصاِت المجلس.من هذا النظام برئاسالسادسة عشرة 
  المادة التاسعة والثالثون:

یكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله وتوجیه الدعوات في 
مواعیدها وتسجیل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات وفرز األصوات وٕاعداد محاضر 

  األعمال الالزمة لضبط جلسات المجلس وتدوین قراراته.الجلسات وتحریر القرارات والقیام ب
  المادة األربعون: 

  ُیصدر وزیر الداخلیة اللوائح الالزمة لتنفیذ هذا النظام. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ٤٨المصدر: المملكة العربیة السعودیة، مجلس الشورى، النظام األساسي للحكم، الریاض، ص
٦٠.  

  الملحق السابع عشر

  خطاب ولّي والعهد إلى مجلس الشورى
١٩٩٦كانون الثاني/ ینایر، ١٣  

 أّیها اإلخوة، 
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته. 

یسّرني في هذه المناسبة المیمونة نقل تحّیات أخي خادم الحرمین الشریفین وأخّر تمنّیاته 
ّسن حالته الصحیة بفضل اهللا تعالى. لمجلسكم. كما أنني أحمل أخبارًا طیبة عن تح  

 إخوتي،
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قبــل مجیئــي إلــیكم، تــذكرت الخطابــات الســابقة التــي ألقاهــا أخــي خــادم الحــرمین الشــریفین إلــى هــذا 
المجلــس المــوقَّر، فوجــدت أنهــا كانــت تشــتمل علــى وصــف مفّصــل لسیاســاتنا الداخلیــة والخارجیــة ـ 

ع الشـورى فـي اإلسـالم، باإلضـافة إلـى لمحـات تاریخّیــة العالقـات العربیـة واإلسـالمیة والدولیـة ـ ومنـاف
مــوجزة عــن دولتنــا الحدیثــة ومؤسِّســها الملــك عبــد العزیــز. لنتــذّكر هــذه الخطــب ونتَّبــع النصــائح التــي 
وردت فیها، فأنـا ألقـي هـذا الخطـاب وأسـتوحیه مـن روحهـا ومـن أهـداف هـذا المجلـس وشـرعّیته، الـذي 

كاره الصادقة، أتمّنـى أن تسـتمّروا فـي التعبیـر عـن هـذه اآلراء إذا إن تعكس أعماله الحاجة الملّحة ألف
هذه هي مسؤولیتكم وواجبكم، فال یغیـبّن عـن بـالكم أن مثـل هـذه اآلراء الصـریحة قـد أّدت إلـى تحقیـق 
العدالة االجتماعیة بین عدد من الشعوب فـي مختلـف حقبـات التـاریخ اإلسـالمي. وبفضـل اهللا تعـالى، 

شریعة اإلسالمیة الكریمة التي شـّرفت اإلنسـان وأنعمـت علیـه بقـانون عـادل قـادر علـى حـّل أننا نتّبع ال
 مشاكل اإلنسانیة حّتى الیوم األخیر حین یرث اهللا القدیر األرض وكّل ما علیها.

 أّیها اإلخوة، 
الم، إذا كّنا نسعى الیوم إلى أن ینظر إلینا اآلخرون من خالل هذا المفهوم اإلنساني لرسالة اإلس

فعلینا حمایة هذه الرسالة من اآلراء والمفاهیم التي ال یمكن أن تبلغ حكتها وعدالتها، إذ أنها حّقًا 
 رسالة سامیة وقانون عادل وٕالهي.

 إیها اإلخوة،
فــي هــذه المناســبة، أقــول لكــم إن مســائل كثیــرة قــد تــمَّ طرحهــا عنــد تأســیس هــذا المجلــس، وقــد قیــل 

ال أن رّدنــا لجمیــع الــراغبین فــي معرفــة الحقیقــة هــو أن حــّق الشــورى فــي الكثیــر أیضــًا بهــذا الشــأن، إ
اإلسالم ال ُیعَطى إال للصادقین في أقوالهم وأفعالهم وآرائهم وفـي رؤیـتهم لمـا هـو حـًق. هـذا مـا نفهمـه 
وما نرغب في الدفاع عنه، وحمایته من األخطاء في عهد كثرت فیـه التغّیـرات فـي المجـال  السیاسـي 

ي واألمني واإلعالمي. ونقول لكم أیضًا، أیها اإلخوة والمواطنون، إنـه مـا مـن مجـال للتـرّدد واالقتصاد
في إسداء النصائح والشورى. نعلن أننا نبقى ملتـزمین بخدمـة اهللا ودینـه وطننـا ومواطنیـه، وأننـا سـوف 
 نكون، بمشیئة اهللا تعالى، صادقین في هذه الخدمة. 

فین، األبواب مفتوحة والقلوب والعقول متیّقظة، بإذن اهللا فكما قال أخي خادم الحرمین الشری
 تعالى، لكّل المواطنین الذین هم بحاجة. 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته. 
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  ٦١سعود، بدر بن سعود بن عبد العزیز آل: 

  ٢٤٠، ١٥٢، ١٣٠، ١٠٥، ٨٩، ٧٣سعود، بدر بن عبد العزیز آل: 
  عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل سعود): سعود ، بندر آل (حفید محمد بن

  ٩٠، ٨٣، ٦١سعود، بندر بن سعود بن عبد العزیز آل: 
، ١٣٢، ١٣١، ١١٥، ١٠٥، ٦٣، ٢٨، ٢٧سعود ، بندر بن سلطان بن عبد العزیز آل: 

١٩٩، ١٥٢، ١٥١، ١٣٦  
  ١٥٢سعود، بندر بن عبد العزیز آل: 

  ٦٧تركي آل:  سعود، بندر بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن فیصل بن
  ٦٥سعود، بندر بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ١٥٢سعود، تركي بن سلطان بن عبد العزیز آل:

، ١٦٩، ١٥٢، ١٥١، ١٠٤، ٩٩، ٨٩، ٧١، ٦٨، ٥٨، ٢٦سعود، تركي بن عبد العزیز آل: 
٢٤٣  

  ٤٢، ٤١سعود، تركي بن عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن محمد بن: 
  ١٥٢، ١٠٥، ٦٣ بن عبد العزیز آل: سعود، تركي بن عبد اهللا

، ١٣١، ١٠٥، ٩٩، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٢٩سعود، تركي بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
١٨٦، ١٥٢، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٢   

  ٧٣سعود، تركي بن نصیر بن عبد العزیز آل: 
  ٦٧سعود، خالد (حفید محمد بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل سعود):



 ٢٩٤

  ٩٠بد العزیز آل: سعود، خالد بن سعود بن ع
  سعود، خالد بن سلطان بن عبد العزیز آل: 

١٩٩، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٥٢، ١٤٦، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ٦٣، ٢٧ ،
٢٤٠، ٢٢١، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٢  

، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٧٩، ٦٧، ٦٢، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٤٧سعود،خالد بن عبد العزیز آل: 
١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٧ ،

٢٣٦، ١٣٥، ٢٣٤، ٢٠٥، ١٩٧، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٥، ١٦١، ١٦٠، ١٥٨، ١٣٨، ١٠٧ ،
٢٤٢، ٢٣٩  

  ٦٨، ٦٧سعود، خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل: 
  ١٥٢سعود، خالد بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 

  ١٥١، ٦٣، ٢٩سعود، خالد بن فهد بن عبد العزیز آل: 
  ١٥٢، ١١٦، ١٠٥، ٦٨سعود، خالد بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ٧٣سعود، خالد بن نصیر بن عبد العزیز آل: 

  ٤٢سعود، خالد بن: 
  ٢٤٠، ١٥٢، ١٠٥، ٩٨، ٩٠سعود، سّطام بن عبد العزیز آل: 

  ٨٣، ٦١سعود، سعد بن سعود بن عبد العزیز آل: 
آخر للملك عبد العزیز غیر سعد سعود، سعد بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل ( أخ 

  ٦٦المار ذكره أعلى): 
  ٦٦سعود، سعد بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل (أخو الملك عبد العزیز): 

  ٩١، ٧٣، ٦٧، ٥٦، ٥٥سعود ، سعد بن عبد العزیز آل: 
  ٦٦سعود، سعود بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل ( أخو الملك عبد العزیز):  

، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٢٣، ١٤، ١٣بد العزیز آل: سعود، سعود بن ع
٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٦، ٦٢، ٦١ ،
١٧٢، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٣٠، ١٠٦، ٩٧، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠ ،

٢٤١، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢١٩، ٢١٨، ١٧٤، ١٧٣  
  ٧١، ٢٢د العزیز بن سعود الكبیر آل: سعود ، سعود بن عب

  ٤٠سعود، سعود بن عبد العزیز بن محمد بن: 
  ٦٧سعود، سعود بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل: 



 ٢٩٥

  ١٥١، ١٣٨، ٦٣، ٢٩سعود، سعود بن فهد بن عبد العزیز آل: 
  ٧١ ،٤٣سعود، سعود بن فیصل بن تركي بن عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن: 

، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٢، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٦٢، ٢٩سعود، سعود بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
٢١٠، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٥٢، ١٥١، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩ ،
٢٢١، ٢١٢  

  ١٥٢سعود، سعود بن نایف بن عبد العزیز آل: 
  ٩٠، ٨٥، ٨٤سعود، سلطان بن سعود بن عبد العزیز آل:  

  ٢٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٢، ١٣١سلمان بن عبد العزیز آل: سعود، سلطان بن 
  ١٥٢سعود، سلطان بن سلمان بن عبد العزیز آل:  

، ٨٠، ٧٦، ٧٥، ٦٣، ٥٩، ٥٨، ٤٧، ٢٨، ٢٧، ٢٤،٢٦سعود، سلطان بن عبد العزیز آل: 
١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٠، ٨٩، ٨٥، ٨٣ ،

١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ١١١ ،
٢١٤، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٩٨، ١٩٧، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٦١، ١٥٨ ،
٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٥  

  ١٥١، ٦٣سعود، سلطان بن فهد بن عبد العزیز آل: 
، ١٣٠، ١٢٩، ١٠٤ ،١٠٢، ١٠١، ٨٩، ٨٣، ٥٨، ٢٦سعود، سلمان بن عبد العزیز آل: 

٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢١٩، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٣٧، ١٣١  
، ١١٥، ٩٠، ٨٧، ٨٣، ٨٢، ٦٠، ١٩، ١٨، ١٨، ١٧سعود، طالل بن عبد العزیز آل: 

٢٤٠، ١٥٢، ١٢٥  
  ١٥٢، ١٠٥، ١٠٠، ٧٣، ٦٨سعود، عبد اإلله بن عبد العزیز آل: 

  ١٥٢، ١٥١، ٥٩، ٥٨، ٢٦سعود، عبد الرحمن بن عبد العزیز آل: 
  ١٥١سعود، عبد الرحمن بن فهد بن عبد العزیز آل: 

، ٤٤، ٤٣سعود، عبد الرحمن بن فیصل بن تركي بن عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن: 
٦٦  

  ٦٥سعود، عبد الرحمن بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ٢٤٠، ١٣٧، ١٣٢، ١٣١سعود، عبد العزیز بن سلمان بن عبد العزیز آل : 

  ١٥٢ن عبد اهللا بن عبد العزیز آل: سعود، عبد العزیز ب
  ١٥١، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ٦٣، ٦٢، ٢٩سعود، عبد العزیز بن فهد بن عبد العزیز آل: 



 ٢٩٦

  ٤٠سعود ، عبد العزیز بن محمد بن: 
  ٦١سعود، عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 

  ٤١، ٤٠سعود، عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن محمد بن: 
، ٦٧، ٦٦حمن بن فیصل بن تركي آل ( أخو الملك عبد العزیز): سعود، عبد اهللا بن عبد الر 

٦٨  
، ٧٥، ٦٣، ٥٧، ٤٧، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٩، ١٨سعود، عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 

١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٨٣، ٧٧ ،
١١٨، ١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،
١٦٠، ١٥٨، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٥، ١٣٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧ ،
٢١٥، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٧، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ١٦٢، ١٦١ ،
٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٦  

  ٤٣ سعود، عبد اهللا بن فیصل بن تركي بن عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن:
  ٨٠، ٧٣، ٦٤سعود، عبد اهللا بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ٧٣سعود، عبد اهللا بن نصیر بن عبد العزیز آل: 

  ١٥٢، ١٤٢، ١٠٥، ١٠٠، ٧٣سعود، عبد المجید بن عبد العزیز آل: 
  ١٣٠، ٨٩، ٨٢، ٧٣سعود، عبد المحسن بن عبد العزیز آل: 

  ٦٨سعود، عنود بنت فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ١٩٩، ١٥٢، ١٣٨، ١٣٢، ١٣١، ٧١فهد بن عبد اهللا بن محمد بن سعود الكبیر آل: سعود، 

  ١٥٢سعود، فهد بن تركي بن عبد العزیز آل: 
  ٦٨سعود، فهد بن سعد بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل: 

  ٦١سعود، فهد بن سعود بن عبد العزیز آل: 
  ١٥٢، ١١٦سعود، فهد بن سلطان بن عبد العزیز آل: 

  ١٥٢فهد بن سلمان بن عبد العزیز آل: سعود، 
، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٤٦، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ١٩، ١٧سعود، فهد بن عبد العزیز آل: 

٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٧، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٧ ،
١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣ ،

١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩ ،
١٦٥، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٨، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٢ ،



 ٢٩٧

٢٠٣، ١٩٩، ١٩٥، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٧، ١٧٦، ١٧١، ١٦٧ ،
٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٧، ٢٢١، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩ ،٢٣٧  

  ٦٧،٦٨سعود، فهد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل: 
  ٧٣سعود، فهد بن نصیر بن عبد العزیز آل: 

  ١٠٠، ٩٩، ٨٩، ٨٢، ٧٧سعود، فواز بن عبد العزیز آل: 
  ٦٩): ١٨٦٥ـ ١٨٤٣، و ١٨٣٧ـ١٨٣٤سعود، فیصل آل( حكم السعودیة بین 

  ١٥١، ١١٦زیز آل: سعود ، فیصل بن بندر بن عبد الع
  ١٥٢سعود، فیصل بن تركي بن عبد العزیز آل: 

  ٧٠، ٤٢، ٤١سعود، فیصل بن تركي بن عبد اهللا بن عبد العزیز بن: 
  ١٥٢سعود، فیصل بن سلطان بن عبد العزیز آل:  

  سعود، فیصل بن سلمان بن عبد العزیز آل: 
٢٠٠، ١٥٢، ١٣٩، ١٣  

كي بن عبد اهللا بن سعود بن عبد العزیز بن (= سعود، فیصل بن عبد الرحمن بن فیصل بن تر 
  ٦٦أخو الملك عبد العزیز): 

، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٢٩، ٢٣سعود، فیصل بن عبد العزیز آل: 
٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣ ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٦٢ ،
١٤٤، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٩، ١٠٥، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨ ،

٢٣٤، ٢١٨، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٤، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٠، ١٤٧ ،
٢٤٢، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥  

  ١٥٢سعود، فیصل بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 
  ١٠٥، ٩٩، ٦٣، ٦٢سعود، فیصل بن فهد بن عبد العزیز آل: 

  ٦٩سعود، لطیفة بنت فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ٢٤٠، ١٥٢، ١٠٥، ١٠٠، ٩٩، ٩٨ماجد بن عبد العزیز آل:  سعود،

  ١٣٠، ١٠٥، ٩٩، ٩٨سعود، متعب بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 
، ١٩٩، ١٥٢، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ١٠٥، ٦٣سعود، متعب بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 

٢٣٧، ٢١٥  
   ٧٤، ٤١، ٤٠، ٣٩): ١٧٤٩سعود، محمد بن ( مؤسس أول دولة سعودیة عام 



 ٢٩٨

  ١١٦، ٨٣، ٦١سعود، محمد بن سعود بن عبد العزیز آل: 
  ١٥١سعود، محمد بن سلطان بن عبد العزیز آل: 
  ١٥٢سعود، محمد بن سلطان بن عبد العزیز آل: 

  ٦٨، ٦٦سعود، محمد بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل: أخو الملك عبد العزیز): 
، ١٠٥، ١٠١، ٩١، ٨٨، ٨٦، ٨٤، ٦٧، ٥٩، ٥٦، ٥٥سعود، محمد بن عبد العزیز آل: 

٢٣٩، ١٦١، ١٠٧  
، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١١٦، ٧١، ٦٣، ٢٩، ٢٣سعود، محمد بن فهد بن عبد العزیز آل: 

١٥٢، ١٥١  
  ١٤٤، ١٠٥، ٦٤سعود، محمد بن فیصل بن عبد العزیز آل: 
  ١٥٢سعود، محمد بن نایف بن عبد العزیز آل: 

، ٦٧، ٦٦أخو الملك عبد العزیز):  سعود، مساعد بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل (
٩٥  

  ٧٣سعود، مساعد بن عبد العزیز آال: 
  ١٥١، ١١٦سعود، مشعل بن سعود عبد العزیز آل: 

  ٩٨، ٦٠، ٥٩سعود، مشعل بن عبد لعزیز آل: 
  ١٥٢سعود، مشعل بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل: 

  ١٤٢، ١٠٠: سعود، مقرن بن عبد العزیز آل
  ٩٠، ٦١عبد العزیز آل:  سعود، منصور بن سعود بن

  ١٥١سعود، نایف بن أحمد بن عبد العزیز آل: 
  ١٥٢سعود، نایف بن سلطان بن عبد العزیز آل: 

، ١٥١، ١٣٠، ١١٠، ١٠٩، ٩٨، ٩٥، ٨٩، ٥٩، ٥٨، ٢٦سعود، نایف بن عبد العزیز آل: 
٢٤٣، ٢٤٠، ٢١٩، ١٦٧، ١٦١، ١٦٠، ١٥٢  

  ٩١، ٧٣، ٦٧، ٥٦، ٥٥سعود، نصیر بن عبد العزیز آل: 
  ٢٤٠، ١٥٢، ٨٩، ٦٠سعود، نواف بن عبد العزیز آل: 

سعود، نوري آل ( بنت عبد اهللا بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آلك سعود؛ زوجة تركي بن 
  ٦٨عبد العزیز ): 

  ٣٧سعید، فیصل بن تركي بن عبد اهللا بن محمد بن: 
  ١٥سكاردینو، أنطواني : 



 ٢٩٩

  ٣٦هو أحد السالطن العثمانین أیضًا): سلیم الثالث(أخو السلطان عبد الحمید، و 
  ١٥سیمز، جوناثان: 

  ش
  ٢١٤شامحاني، علي ( وزیر الدفاع اإلیراني):

  ١٤شتریمكي، مارین: 
شمراني، عاید (أول طیار سعودي شّن غارات على القوات العراقیة في حرب الخلیج الثانیة): 

١٧٧  
  ٥٩شهیدة (محظیة أرمني لدى الملك عبد العزیز): 

بف، نورمان( القائد العسكري لالئتالف الدولي الذي دحر القوات العراقیة عن الكویت): شوارتزكو 
١٧٧  

  ٧٢الشیخ: عبد اهللا بن عبد الرحمن آل: 
  ٩٧الشیخ: إبراهیم بن محمد آل: 

، ٥٧، ٥٤، ٤٤، ٤١، ٤٠الشیخ، آل (عائلة مؤسس المذهب الوهابي محمد بن عبد الوهاب): 
٢٢٠ ،٢١٩، ١٥٤، ١٤٢، ١١٢، ٩٧، ٧٢  

  ٩٧الشیخ، حسن بن عبد اهللا آل: 
  ٧٢الشیخ، صالح بن عبد العزیز محمد بن إبراهیم آل: 

  ٩٧الشیخ، عبد الرحمن بن عبد العزیز آل: 
  ٧٢الشیخ، عبد اهللا بن محمد آل: 

  ٧٢الشیخ، محمد آل: 
  ٧٢الشیخ، محمد بن عبد العزیز آل: 

  ١٠٠الشیخ، نصیر آل: 
  ص

  ء الراشدین): الصّدیق، أبو بكر ( من الخلفا
٣٣  
  ع

  ٣٦عبد الحمید ( أحد السالطنة العثمانیین): 
  ٣٤عبد الرحمن ( مؤسس الدولة األمویة في إسبانیا): 



 ٣٠٠

، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠عبد الرحمن، عبد العزیز بن ( = مؤسس المملكة السعودیة): 
٦٥، ٦٤، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٤، ٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٩ ،
١٠٥، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩١، ٩٠، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦ ،

١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٢، ١٣٤، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١١٩، ١١٧، ١١٥، ١١٣ ،
٢٣٨، ٢٢١، ٢١٩، ١٧٩، ١٧٣، ١٥٥، ١٥٤  

  ٩١عبد الرحمن، عبد اهللا بن ( األخ األكبر للملك عبد العزیز) 
  ٢٣: عبد الرحمن، عبد اهللا بن 

  ١٠٠عبد الرحمن، فهد بن سعد بن: 
  ١٠٠عبد الرحمن، فهد بن عبد اهللا بن: 

  ٢٩عبد الرحمن، فیصل بن عبد اهللا بن: 
  ١٠٢، ٢٣عبد الرحمن، محمد بن: 
  ٣٧عبد الرحمن، مشعل بن: 

  ٤١عبد العزیز( فرع من آلك سعود): 
  ١٧٣، ١٦٤، ١٥٧، ٩٠، ٨٧، ٨٤، ٨١عبد الناصر، جمال: 

  ١٤٧، ٧٢، ٤٠، ٣٩مد بن ( مؤسس المذهب الوهابي): عبد الوهاب، مح
   ٣٨عبید ( فرع من آل الرشید): 

  ١٦٧عطیبي، ُجهیمان آل: 
  ٣٤، ٣٣عّفان، عثمان بن ( من الخلفاء الراشدین): 

  ٤٢، ٤٠علي، محمد (= محمد علي باشا؛ حاكم مصر العثماني): 
  ف

  ١٣الفارسي، فؤاد: 
  ١٤الفایز، عبد العزیز: 

   ٧٠، ٦٩فرحان، آل: 
  ١٥فریدالندر، جوناثان: 

  ١٥٢فهد الكبیر: 
  ٥٧الفهدة ( والدة ولي العهد األمیر عبد اهللا بن عبد العزیز):

  ٦٩فیصل، آلك: 
  ق



 ٣٠١

  ١٦٧قحطاني، محمد بن عبد اهللا آل: 
  ٤٦قّدوري، ماجد (= باحث) : 

  ٩٧القصیبي، آل: 
  ٩٧القصیبي، غازي بن عبد الرحمن: 

  ك
  ١٥، ١٣كازاریك، تیودور و.: 

  
  ٤٧كیسنجر، هنري(= وزیر خارجیة سابق للوالیات المتحدة األمیركیة ):

  ل
  ٢٢٨الدن، إسامة بن: 

  ١٤٤الدن، ابن ( عائلة سعودیة ): 
  م

  ١٤مارسو، عفاف لطفي السید: 
  ٤٧ماهان، ألفردت. : 

  ١٨٤مایجور، جون (رئیس حكومة بریطاني سابق): 
  ١٦٦، ١٤١، ٣٣محمد (النبي): 

  ٣٥السالطنة العثمانیین): محمد األول( أحد 
  ٣٦، ٣٥محمد الثالث( أحد السالطنة العثمانیین): 

  ١٣٥مرّوة ( عائلة لبنانیة): 
  المسعري، محمد ( معارض سعودي):

٢٢٢، ١٩٣، ١٨٩،١٩١، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٤٠  
  ٤١مشاري، آل: 

  ٤١مشاري، عبد اهللا بن محمد آل: 
  ٤٢مشاري، مشاري بن عبد الرحمن آل: 

  ٤١مشاري، مشاري بن ناصر آل: 
  ٣٦مصطفى( أحد السالطنة العثمانیین): 

  ٣٥المغول: 
  ٦٠منّیر( = محظیة أرمنیة أصبحت زوجة للملك عبد العزیز؛ أم األمیر طالل):



 ٣٠٢

المهدي ( أحد األئمة عند الشیعة، من ساللة النبي محمد، ینتظره الشیعة باعتباره مخّلصًا 
  ١٥مورا، لیزات هرتادو:  ١٦٨ومقیمًا لـ ( دولة الحق): 

  ١٥میریك، تامیكا: 
  ن

  ١٤٩، ١٣٧ناظر، هشام (وزیر نفط سعودي سابق): 
  ١٥٠، ٧١، ٢٢نورا( أخت الملك بعد العزیز): 

  هـ 
  ١٩٥هتلر، أدولف: 

  ٤٦هندرسون، سیمون: 
  ١٠٩هوران، هیوم( سفیر سابق للوالیات المتحدة لدى السعودیة ): 

  و
  ٥٧: وّدة( = والدة الملك سعود)

  ١٥وولني، كارین: 
  ١٥ویلسون، سونیا: 
  ١٥ویلیامز، رودني: 

  ي
  ١٤٩، ١٠٤، ٩٦، ٨٩یماني، أحمد زكي: 

  فهرس األماكن والقبائل
  ٢١٣أبو ظبي: 

  ٢١٣و موسى (جزیرة في الخلیج العربي ): بأ
  ٢٣األحساء: 

  ١٤٠’ ٢٠األحمر، البحر، 
  ١٤األدنى، الشرق: 

  ١٥٦، ٢٠األردن: 
  ١٥٥أرطویة : 

  ١٠٣، ٣٤نیا: إسبا
  ١٨٧، ١٦٢، ١٥٩، ٩٠إسرائیل: 

  ٢١٤، ١٩١، ١٤٤، ١٣٨إفغانستان: 



 ٣٠٣

  ٢١٥، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠اإلمارات العربیة المتحدة: 
  ١٣٥أوبرن: 
  ١٤٥، ١٠٣، ٣١أوروبا: 

  ٢٢١، ١٨٩، ١٦٤، ١٥٩، ١٤٥، ٢٠األوسط، الشرق: 
، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٨٠، ١٦٦، ١٦٢، ١٠٢، ١٧إیران: 

٢٤٠، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩  
  ب

  ١١٦الباحة: 
  ٢٢٩باریس: 

  ٢٠البحرین: 
  ١٣٨برنستون: 

  ٢٢٩، ١٩١، ١٨٩، ١٨٤، ١٣٦، ١٣٥، ٦٢بریطانیا( = المملكة المتحدة): 
  ٢١٢، ٢٠٦، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨، ١٠٥، ٣٥، ٣٤بغداد: 

  ٢٢٩البلقان: 
  ت

  ١٧٦، ١١٦، ١٠٥، ١٠٠تبوك: 
  ج

  ١٥٥، ٤٣ ،٣٧جبل شمَّر: 
   ١٧٣جبل قاها: 

  ١٤٢، ١٤جّدة: 
  ١٤٤الجزائر: 

، ١٥٤، ٥٤، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٠الجزیرة العربیة : 
٢٢٦، ٢٠٩، ١٧٤  

  ١٧٣، ٧٢جیزان: 
  ح

  ، ١١٣، ١٠٠، ٧١، ٣٨، ٣٧، ٢٥حائل: 
  ، ١٨٦، ١٧٨، ١٥٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ٧٧، ٧٣، ٦٤، ٥٥، ٤٣، ٤٠الحجاز: 

  ١٦٨ب ( قبیلة) : حر 



 ٣٠٤

  ٤٣، ٤٠، ٢٩، ٢٣الَحسى: 
  خ

  ١٧٩الُخَبر: 
، ١٢٦، ١٠٩، ٢٠، ١٥الخلیج ( ورد ذكر الخلیج كمنطقة استراتیجیة وكمجموعة دول): 

٢١٥، ٢١٤، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٥، ١٨٩، ١٧٨، ١٧٦، ١٦٣، ١٣٩ ،
٢٤١، ٢٢٣، ٢١٧، ٢١٦  

  ١٣٧، ٤١، ٣٨الدرعیة: 
  ٣٤دمشق : 

  ر
  ١٧٢قبیلة):الرِّث ( 

، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٨، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٧، ٣١، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٤، ١٣الریاض: 
١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٠، ١٢٩، ١١٥، ١١٣، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٩٨، ٩١، ٩٠ ،

١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٤٤، ١٤٢ ،
١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٧ ،
٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٥ ،
٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣، ٢١٢ ،
٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٥، ٢٣٣  
  س

  ١٣٥ساندهرست: 
  ١٥٥سبیلة: 

  السعودیة( = المملكة العربیة السعودیة):
٤٨، ٤٥، ٤٤، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧ ،١٥، ١٤، ١٣ ،

٩٧، ٩٤، ٩١، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٤، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٠، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٩ ،
١٤٢، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٠، ١٢٩، ١١٥، ١١٣، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢ ،
١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٤٤  
 ،١٩٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٢، ١٨٠ ،
٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠ ،



 ٣٠٥

٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥ ،
٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠  

  س 
  ١٣٥ساندهرست: 

  ١٥٥سبیلة: 
، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣( = المملكة العربیة السعودیة): السعودیة 

٧٤، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٠، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٦ ،
١١٥، ١١٤، ١١٢، ١١١، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٧، ٩٤، ٩١، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ٨٢ ،

١٥٣، ١٤٩، ١٤٧ ،١٤٦، ١٤٥، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٨، ١١٨ ،
١٨٨، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٥ ،
٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٤، ١٩٢، ١٩١ ،
٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٤، ٢١١ ،
٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٢  

  ١٧٤السودان: 
  ١٦٢، ١٥٦، ١٠٨، ١٠٢، ٣٤سوریا: 

  ش
، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٣٣، ١٣٢، ١١٦، ٧٠، ٦٣، ٢٩الشرقیة، المنطقة: 

٢٢٥، ١٩٤، ١٧٩ ،  
  ١٦٨، ١١٣، ٥٧، ٥٦، ٢٥شمَّر ( قبیلة):

  ص
  ١٨٤صنعاء: 

  ص
  ١٧٤الصومال: 

  ط
  ١٤٢الطائف: 

  ٢١٣متحدة): طنب (جزیرة في الخلیج العربي تتنازع على ملكیتها إیران واإلمارات العربیة ال
  ٢١٥، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ١٦٢طهران: 

  ظ



 ٣٠٦

  ، ١٧٩، ١٧٤، ١٦٤الظهران: 
  ع

، ١٩٥، ١٩٤، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٦٢، ١٥٦، ١٠٩، ١٠٢، ٦٣، ٢٠العراق: 
٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٨، ١٩٧ ،
٢٤٠، ٢٣٦ ،  

  ١٥٠، ٣٥، ٢٢العریف: 
  ١٧١، ١٥٥، ١١٦، ١٠٥ ،٢٨،٦٨عسیر: 

  ١٦٨الُعطیبة ( قبیلة): 
  ٢٠ُعمان: 

  غ
  ١٥٥غطغاط: 

  ف
  ١٤١فرساي: 
  ٢٢٩فرنسا: 

  ١٩٦فلسطین: 
  ق

   ٢٢٨، ١٠٤، ٩٠، ٨٤، ٤١، ٣٤القاهرة: 
  ٣٤، ٣٣قریش ( قبیلة) 
  ٤١، ٣٦القسطنطینیة: 

  ١٧١، ١١٦، ١٠٥، ١٠٠، ٧١، ٦٨القصیم: 
  ٢٠قطر: 

  ١٦٦القطیف: 
  ك

  ١٣٦، ١٥، ١٤كلیفورنیا: 
  ٤٠كربالء: 

  ١٣٣كندا: 
  ١٤كونكتیكوت: 



 ٣٠٧

، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٧١، ١٦٧، ١٣٦، ١٣٥، ١١٢، ٤٤، ٢٥، ٢٠الكویت: 
٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٨٥ ،
٢٣٦، ٢٢٩، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦  
  ل

  ١٣٥لبنان: 
   ٢٢٩، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٧٦، ١٦١، ٩٧، ٤٨، ٢٧لندن: 

  ١٤لوس أنجلس: 
  ١٧٤لیبیا: 

  م
  ٢٢٥، ١٥٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ٨٩، ٢٠المدینة ( ـ المدینة المنورة ): 

  ٢٢٤، ٢٠٩، ١٧٠، ١١١، ١٠٤، ١٠٠، ٧٧، ٧٦المسجد الحرام: 
، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٤، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٢، ٩٠، ٨٧، ٨١، ٤١، ٤٠، ٢٨مصر: 

١٧٤، ١٧٠، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٨  
، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٠، ٨٩، ٧٧، ٧٦، ٦٢، ٦٠، ٤٠، ٢٠ة): مكة( =مكة المكرَّم

٢٢٥، ٢٢٤، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٧، ١٥٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١١١، ١٠٥ ،  
  ٢٠المندب، باب: 

  ن
  ٨٤الناصریة : 

  ٢٢٦، ١٨٦، ١٨٢، ١٥٥، ١٤٢، ١٣٧، ٧٨، ٧٣، ٥٧، ٥٥، ٤٣، ٤١، ٤٠نجد: 
  ١١٦، ٧٢، ٢٨نجران: 

  هـ 
  ٢٠هرمز، مضیق: 

  ٢٣الهفوف: 
  ١٥٩، ١٣٣ندا: هول
  و

، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٤، ١٥٦، ١٠٩، ١٠٣، ٢٨، ١٤واشنطن: 
٢٤١  



 ٣٠٨

، ١١٢، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٣، ٨٣، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٠، ١٩الوالیات المتحدة األمیركیة : 
٢٤٣، ٢٤١، ٢٢٩، ١٨٦، ١٨٥، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٦، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١١٥  

  ١٤ویستبورت: 
دة وتارًة كیمن جنوبیة أو یمن شمالیة):یالیمن( ورد ذكر الیم   ن تارٌة كیمن موحَّ

١٨٤، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٣٨، ١٠٩، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ٢٨، ٢٠  
  ٩٠الیونان: 

  


