


 

 

 

 المملكة السعودية

 طة القرارسلو الحكم أجنحة

 ياتوالتحد   المخاطر 

 

 1علي مراد

 

 

  

                                                           
1
 كاتب وباحث مختص بالشأن السعودي 



   

 

1 
 

 قائمة المحتويات

 

 2........................................................................................................... مقدمة

ا الحكم توارث اريخًي  2............................................................................................ ت

 4........................................................................................... العهد والية مأسسة

ق ةاألجنح تنافس  4.......................................................................... الُسديريين وتفو 

 5 ....................................................................................................................... الُسديري الجناح

اء الُسديريون  5............................................................................................ األقوي

 5 ...................................................................................................................... وأبناؤه العزيز عبد بن فهد

 6 ................................................................................................................. وأبناؤه العزيز عبد بن سلطان

 7 ..................................................................................................................... وأبناؤه العزيز عبد بن نايف

 9 .................................................................................................................. وأبناؤه العزيز عبد بن سلمان

 10 ................................................................................ يحكم؟ أيهما: المحمدين بين

 10 ..................................................................................... للسلطة السلس واالنتقال التوافق فرضية

 11 ................................................................................................................ والتصارع التنافس فرضية

 12 .................................................................................................................. ودورها العلماء بارك هيئة

 13 ............................................................................. واشنطن مع العالقة مستقبل

 15 .................................................................................. لواشنطن سلمان بن ةزيار

 18 ......................................................................................................... الخاتمة

 

 



   

 

2 
 

 مقدمة

وضع أسس هذا  .على حكم عائلة آل سعود لبالد الحرمين الشريفين ضمن دولتهم الثالثةمضت  اأربعة وثمانون عاًم 

 وصواًل  1953 عام سعود على الحكم مع، وتعاقب أبناؤه 1932عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام  االحكم رسميً 

العديد من المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية، لكن مما ال شك فيه بمملكة السعوديين  تمر  وقد  لى سلمان اليومإ

التي تمثلت في  العالمية باإلمبريالية وثيًقا اارتباًط  تارتبطلطالما من االنهيار والسقوط  حكمحفظ ال عواملأن 

تبقى و كييناألميرا بعد الحرب العالمية الثانية بمرحلة مفي وعشرينات وثالثينات القرن الماضي بالبريطانيين 

على وهما  1945في شباط/فبراير  أسسا اللذينعبد العزيز  -مدينة ببقاء واستمرار حكمها لعهد روزفلت سعودية ال

من مقابل النفط. إال أن متغيرات كثيرة القائمة على األالثنائية متن الطراد كوينسي قرب قناة السويس العالقة 

في العالقة بين واشنطن والرياض،  حالًيالى توتر ملحوظ إ ، وصواًل 2001سبتمبر أيلول/ 11حصلت في مرحلة ما بعد 

طرح اسئلة عديدة بالتزامن مع انتقال الحكم من جيل أبناء عبد العزيز إلى أحفاده. السعودي وت على الحكم ؤثري كل ذلك

من تأثيرات على أجنحة الحكم اإلقليم حروب والتورط في وهنا يكمن لب  األزمة المرتقبة لما للضغوط الخارجية 

 المتنافسة أصاًل، األمر الذي ينذر بانفجار الصراع مع وفاة آخر الملوك االبناء سلمان بن عبد العزيز.السعودي 

 

ا اريخًي  توارث الحكم ت

كانت منظومة الحكم عهد مؤسس المملكة عبد العزيز. آنذاك  تأسس مفهوم توارث الحكم في السعودية في

، أي بعد تأسيس 1933عام  وفي ك ل بناء على الوالءات الشخصية لزعماء القبائل القوية والنافذة للملكالسياسية تتش

أي  الثاني سعود، مستبًقاهو نجله  ولي عهده، أعلن األخير أن ادية وإعالن عبد العزيز نفسه ملكً المملكة السعو

 للمطالبة بالحكم من بعده. ولتطويق أي نزاع مستقبلي على السلطة بين أبنائه والت من قبل إخوته وأبناء عمومتهمحا

 دون أن يضع قبل رحيله قانوًناتوفي عبد العزيز  1953عام وفي  قام بتسمية نجله الثالث فيصل كخليفة لولي عهده

 لوالية عهد أخيه الملك، األكبر سًنااألبن أهلية اتفقوا على عرف  هالحكم وكيفية انتقاله، لكن أبناءيحدد آلية تعاقب 

ًما يمكن القول أن العرف الذي انتهجه و ية على كل ملك يجلس في سدة العرشبمباركة رجال الدين إلضفاء الشرع مدع 

خ االتفاق القديم ر سالسة في عملية انتقال السلطة بناء عبد العزيز وف  أ بين الطبقة الدينية  -مكتوب الغير  –ورس 

 عائلة آل سعود. الوهابية و

 

أبناء عبد العزيز اصطف خالل هذا الصراع . وتسلم سعود الحكم وما لبث أن نشب خالف بينه وبين ولي عهده فيصل

يريين خالل فترة د  قام فيصل بتوطيد عالقته بإخوته الُس وبين مؤيد لسياسة فيصل وملتزم بالوالء للملك سعود. 

عزل الملك سعود وبويع فيصل  تم 1964عام وفي في مسعاه لعزل سعود.  ه مع سعود، وهم بدورهم آزروهصراع

بن الرابع لعبد األ -نه عرض المنصب على أخيه غير الشقيق محمد يقال إوللعهد  ن ولًياحتى يعي   الكنه انتظر عاًم ، ملًكا

كبر سًنا يصل بُعرف اختيار األالخامس لعبد العزيز، وبذلك التزم ف األبنخاه خالد أاختار فيصل ف ،لكنه رفضه –العزيز 

 لوالية العهد. 
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بين العائلة المالكة ومارس  وخلق توازن قوى طقفي الوزارات والمنا قام فيصل بتوزيع السلطات على األمراء البارزين

ن تركيبة السلطة ومع أن قوة فيصل اعتمدت على األمراء من حوله. إالحكم بطريقة سلسلة نوعًا ما، ويمكن القول 

لكنها ساهمت في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من االستقرار. من الصراعات داخل العائلة  التي أوجدها فيصل لم تحد  

العديد من التكهنات، فبينما يعتقد كثيرون من أنصار  -على يد ابن أخيه  - 1975تحمل حادثة مقتل الملك فيصل عام و

تشير ، 1973كتوبر أنظرية المؤامرة أن اجهزة استخبارات دولية قتلته على خلفية قراره حظر تصدير النفط خالل حرب 

أحداثًا بناء أخيه غير الشقيق مساعد، وألن أكون القاتل هو أحد  أغلب المؤشرات الى عمل حصل داخل األسرة الحاكمة،

قاتل الملك( على يد شرطة الرياض  –سبقت حادثة االغتيال تمثلت بتصفية خالد بن مساعد )شقيق فيصل بن مساعد 

 ألسباب تتعلق بقيادته لتظاهرات شعبية.

 

ئًبا ثانًيا انكان في عهد فيصل للعهد بعد أن  اوليً  ذي قتل فيه فيصل، وأصبح فهدفي نفس اليوم ال بويع خالد ملًكا

ل عدم إشغال رأسه بكان خالد ضعيو، لرئيس مجلس الوزراء ويمكن القول  .السياسة وتفاصيل الحكمف الشخصية يفض 

جراء إمقاليد كل شيء، بما في ذلك التفاوض الخارجي من الدول ويريين( د  شقاء )الُس خوته األأون خالد أوكل لفهد إ

 للمملكة السعودية وقد بويع ملًكا منظمة أوبك وغيرها. بمعنى آخر، كان فهد الملك الفعلي االتفاقات التي تخص

بتقوية نفوذهم وتعزيز  وافي عهده قامو زعيمهميريين ود  كبير الُس  وُيعد  فهد .1982بشكل رسمي بعد وفاة خالد عام 

 جنحة بشكل متوازن. أللى امكانتهم في أذرع الحكم، بعد أن وضع فيصل أولى األسس لتوزيع السلطات ع

 

، وخالل فترة توليه 2011وحتى وفاته عام  1962يريين( على وزارة الدفاع والطيران منذ عام د  سيطر سلطان )ثاني الُس 

( حاول إدخال أوالده على خط تولي مناصب عليا تضمن لهم الوصول 2011 – 2006وزارة الدفاع وبعدها والية العهد )

، 2012وحتى وفاته عام  1975يريين( فقد استحوذ على وزارة الداخلية منذ عام د  أما نايف )خامس الُس . لوالية العهد

ا للعهد بعد وفاة أخيه سلطان ووقد عي   لوالية العهد مع  رف تولي األكبر سًنالم يستطع فهد أن ينسف عُ نه عبد الله ولي 

من باقي السديريين، وقد  ار سنً صغر سنًا من فهد ولكنه أكبأالله  عبدكان للذات و اثباتً كثر إاالخذ بعين االعتبار األمير األ

 حمي العرشليكون المؤسسة التي ت 1963عام برز أكثر من غيره من األمراء كونه تولى مهمة تأسيس الحرس الوطني

 السعودي ومؤسسات الحكم واألمراء. 

 

وبالتالي فرض حجز مقعده في والية العهد بعد  اسنً استطاع عبد الله أن يفرض نفسه على سائر إخوته األكبر منه 

ب ملًكا بعد وفاة فهد، علًما 2005عام  تولي فهد الحكم. في المقابل، انتظر عبد الله عشر سنوات حتى بأنه كان  لينص 

اضطر عبد الله بعد وفاة أخيه و أقعدتهصابة فهد بجلطة دماغية بعد إ 1995صالحيات الملك منذ عام يمارس معظم 

قد حكم )أمين سر العائلة( سلمان  وكان 2012للعهد عام  انايف أن يأتي بسلمان )سادس السديريين( ليكون وليً 

اع بعد وفاة أخيه استلم وزارة الدف، الى أن 2011حتى  1963ثم من  1960 و1954على مرحلتين بين عامي الرياض 

تسلمه الحكم بعد وفاة عبد الله فأعطاه  حتى استشاريةبصفة الوزارة تى بابنه المدلل محمد ليعينه في سلطان، وأ

 كلها.والسلطة الوزارة 
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 ية العهد مأسسة وال

د لعملية مأسسة الحكم ووالية العهد.  خذأات يمع بداية التسعين كية على يرممع انتشار القوات العسكرية األوفهد يمه 

عالن الرياض دعمها لمفاوضات مدريد بين الكيان الصهيوني والدول إاالرض السعودية في حرب الخليج الثانية، و

ات. ييمان العتيبي بداية الثمانينهصريحة داخل السعودية، كانت األولى بعد تمرد ج)وهابية( العربية، نشأت معارضة 

تجرؤ العلني كي على أرض الجزيرة العربية، وبدأ اليرفغانستان من الوجود األمأغضب "المجاهدون" العرب في لقد 

 يحاء بإجراء إصالحات تعطي دوًرااإللى إهذه المعطيات الملك فهد  ودفعت على التشكيك بشرعية حكم آل سعود

ساسي انتقال السلطة )النظام األقانون يحدد عملية  صدرألولى دون صالحيات(، وللمرة المجلس الشورى )ظل 

على أن الحكم في المملكة السعودية ينتقل من أبناء عبد العزيز بن عبد الرحمن  هينص البند الخامس منو للحكم(

د النتقال الحكم من جيل أبناء عبد العزيز . وبذلك وضعت األسس األإلى أحفاده حصًراالفيصل آل سعود  ولى التي تمه 

 حفاده.إلى أ

 ديريينق الُس تنافس األجنحة وتفو  

سديري" الغير ديريين يتمثل الجناح "ديريين وغير ُس ُس  أساسيين:جناحين  فييمكن تصنيف أجنحة الحكم السعودية 

الذين استلموا مناصب في القيادة السياسية للدولة السعودية لكنهم لم يصلوا الى  بأبناء فيصل وأبناء عبد الله

ى أكثر من فرع ع عليعتبر الجناح السديري أقوى وقد توز  ، فيما أماكن حساسة تشكل عصب القوة التي تنتج الملوك

 ديريين الذين ما زالوا على قيد الحياة(.)أبناء فهد، أبناء سلطان، أبناء نايف، سلمان وأبناؤه، أحمد وباقي األمراء الُس 
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اح الُس   ديريالجن

برز أسماء خمسة هم: الملك فهد، سلطان، نايف، الملك سلمان، تة بنت أحمد السديري السبعة، من بين أبناء حص  

بعيدان بعض الشيء عن الصدارة فهما  انياألميران السديريان اآلخران عبد الرحمن وتركي الثأما وأصغرهم أحمد. 

الله عندما أعفاه الملك عبد  2011وحتى  1983عبد الرحمن منصب نائب وزير الدفاع من عام شغل السياسية والحكم. 

نه فيصل عام تركي الثاني فقد عي  ( ولًيا للعهد. أما ألصغر منه سًنا)ا نايف من منصبه بسبب رفضه بيعة أخيه الشقيق

حتى  اعاًم  27مدة ويغيب للى مصر إليغادر الرياض  1983لوزير الدفاع وعزله أخوه الشقيق الملك فهد عام نائًبا  1969

ن ، ثم 2012 و 1975بين عامي ما أحمد فقد شغل منصب نائب وزير الداخلية وأ .2010عام  عودته للداخلية من  اوزيرً ُعي 

جاء في األمر الملكي أنه أعفي من و 2012نوفمبر تشرين الثاني/مير نايف( وحتى )بعد وفاة األ 2012يونيو حزيران/

ا للعهد ومحمد بن يين محمد بن نايف وليً تعقبل بلم ي االحقً لمعلوم لدى الجميع أنه منصبه بناء على طلبه، لكن من ا

 لولي العهد. سلمان ولًيا

 

اءديريون الُس   األقوي

ديرية القوية في الجناح السديري باألمراء الذين سيطروا على وزارتي الداخلية والدفاع منذ بداية األفرع الُس تتمثل 

لسلمان الذي أعاد ترسيخ سيطرتهم على أرفع سلطتين  الستينيات مع توزيع المناصب عليهم من قبل فيصل وصواًل 

 في المملكة السعودية.

 

 بن عبد العزيز وأبناؤهفهد 

ات بفضل مؤازرة إخوته السديريين، وكان أبرز ياستطاع فيصل أن يتغلب على أخيه سعود في صراعهما أواخر الخمسين

خه فيصلهؤالء وأقواهم فهد، الذي  بعد أن كان قد استلم  وزارة الداخلية على رأس –ا بعد استالمه الحكم رسميً  –رس 

شقاؤه أ، وخالل تلك الفترة تغلغل 1967لرئيس مجلس الوزراء عام  انه نائبً . ثم ما لبث فيصل أن عي  1962 مقاليدها عام

ات بترسيخ الوجود السديري في الوزارديريون في وزارتي الداخلية والدفاع بأمر فيصل ورغبة فهد، الذي قام الُس 

استلم فهد والية العهد بعد استالم خالد  1975عام  وفي األمنية بالتوازي مع تسلم عبد الله رئاسة الحرس الوطني

خاصة مع استعار و يركيينعالقته القوية باألمبرف عن فهد عُ ووكل منصب وزير الداخلية ألخيه الشقيق نايف. أالملك، و

 . سرة الحاكمةعزز قوته في األ، األمر الذي الحرب النفطية في منظمة أوبك

 

لرعاية  اعاًم  اللمنطقة الشرقية، ونجله فيصل رئيًس  اد أميرً بتعيين نجله محم 1982فهد بعد استالمه العرش عام قام 

ن لرئيس االستخبارات العامة، و اعلى القطاع الرياضي، ونجله سعود نائبً  االشباب ومشرًف   انجله سلطان رئيًس  االحقً عي 

ألخيه فيصل(. ولكن لم يبرز أحد من هؤالء األبناء الثالثة لعدم توفر مواصفات رجال السياسة  اشباب )خلفً لرعاية ال

مع أنه كان يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية  1999فيصل بجرعة زائدة من مادة الهيروين عام فقد توفي فيهم. 

مواصفات القائد على رأس جهاز هام كرئاسة االستخبارات العامة فتم عزله  لم تتوفر في سعودولمكافحة المخدرات. 

من منصبه بعد وفاة أبيه بأشهر. أما محمد بن فهد فاشتهر بقضايا الفساد والتعدي على أمالك أهالي  2005عام 
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اإلبن المدلل لفهد بسبب تدخله في سياسة شركة "أرامكو". يبقى عبد العزيز،  2013الشرقية، وقد عزله عبد الله عام 

ي منصب ف 1998عبر تعيينه عام  م الحكملى سل  إفعه من زوجته الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم، الذي أراد فهد ان يد

نه في مجلس الوزراء، ثم  وزير دولة عضو من  2011أعفاه عبد الله عام ولديوان رئاسة مجلس الوزراء  ارئيًس  2000عام عي 

 عندما 2014وزراء حتى عام الاسة مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير دولة عضو مجلس منصبه كرئيس لديوان رئ

زن، وقد برهن عن فشله في ميدان السياسة، يُ وعفاؤه من منصبه. إتم  عرف عبد العزير بن فهد بأنه شخص غير مت 

ألن والده كان الملك، وبعد وفاة أبيه تقلص حجمه  ناصب في مجلس الوزراء السعودي فقطبأن تقلد م اوكان محظوًظ 

م القيادة ليس بسبب ضغوط إن أبناء فهد فشلوا في الوصول إيمكن القول ووأعفي من مناصبه.   عمامهمألى سل 

ر المواصفات القيادية التي تؤهلهم ألخذ مكان في سلم والية العهد فيما بعد.  بل لعدم توف 

 

 

 هسلطان بن عبد العزيز وأبناؤ

ن أمضى تسعة وأربعي. 2011واستمر في منصبه هذا حتى وفاته عام  1962استلم سلطان وزارة الدفاع والطيران عام 

بعد  2005للعهد عام  إلى العرش، فقد بويع ولًياا على رأس وزارة مهمة كوزارة الدفاع جعلت منه مؤهاًل للوصول عاًم 

كانت ستؤهلهم فيما  اه أدوارً أعطى أبناءدارة سلطان وزارة الدفاع إخالل فترة واستالم عبد الله الحكم عقب وفاة فهد. 

يريين بعد رأس حربة السد وقد مثل سلطانلى والية العهد في نهاية المطاف. إبعد لتولي مناصب رفيعة قد تصل 

ل، و1995مرض فهد عام  خير والية العهد ثنائي التصدي لعبد الله خالل تولي األ –جانب شقيقه نايف لى إ – شك 

لى تركيبة الحكم ومن إكانت األنظار تتجه  2005بعد تولي عبد الله الحكم عام و. 1997وتصرفه بالحكم ابتداًء من عام 

أراد سلطان أن يضع أبناءه على وسيرث الحكم من أحفاد عبد العزيز مع تقدم الملك عبد الله وسلطان ونايف بالعمر. 

ه البكر خالد مهمة قيادة القوات العربية في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت عام سكة الوصول للحكم فأوكل إلبن

في تعويمه وإظهاره كشخص مؤهل  –كية يرممع أنها حصلت بالقوة األ –، وقد ساهمت هزيمة القوات العراقية 1991

مرتبة وزير، ومددت خدماته عامي ألبيه في وزارة الدفاع والطيران ب اتم تعيينه مساعدً  2001عام وفي لخالفة أبيه. 

ت الهزيمة العسكرية للجيش  2009كانت الحرب مع أنصار الله الحوثيين عام و. 2008 و 2004 امتحانًا له، وقد أد 

فرص خالد في خالفة والده كوزير للدفاع وتالشت حظوظه وتم إعفاؤه من لى تقليص إمام اليمنيين أالسعودي 

 .2013منصبه عام 

 

إثارة للجدل بين أبناء سلطان وحتى كل أفراد األسرة الحاكمة السعودية لفترة األكثر ُيعد  بندر، اإلبن الثالث لسلطان، 

ه في حياته المهنية تالحق أثيوبية او سودانية، ولعل صفة "إبن الجارية"بندر هي مير ألن أم اإطويلة من الزمن. يقال 

يه في سلم الحكم السعدُ  توحال ر جناح عمه سلمان إضافةودي، ون ترق   الى عوامل أبرزها الفشل في سوريا وتصد 

ميزة مع عمه الملك فهد ا من عالقته الممستفيدً  1983برع بندر في واشنطن كسفير للرياض منذ تعيينه عام وقد 

د عالقته بالجمهوريين في عهد ريغن ثم في عهد جورج بوش األب، وربطته عالقة حميمة بآل و استطاع بحنكته أن يوط 

كي يرع بندر أن يمتص الغضب األمواستطابوش، األمر الذي ساهم في تعزيز مكانته في البالط الملكي السعودي. 

بعد تسلم أبيه والية العهد و سعوديينكانوا من ال اعديً قا امهاجًم  15بعد أن تبين ان  اسبتمبر خصوًص  11عقب هجمات 

لالستخبارات العامة حيث  اُعين رئيًس  2012منتصف عام في لمجلس األمن القومي، و اعاًم  اتم تعيينه أمينً  2005عام 
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مع وسد كية لإلطاحة بالرئيس السوري بشار األيرمزمة السورية وتنسيقه مع االستخبارات األاشتهر بإدارته لملف األ

 2014أبريل نيسان/فشل كل المحاوالت التي قام بها بندر لقلب ميزان المعركة في سوريا، أصدر الملك عبد الله في 

استمر في موقعه كأمين عام لمجلس لكنه  ا للملك السعوديخاًص  اومبعوثً  اا بإعفائه من منصبه وتعيينه مستشارً أمرً 

عزله من منصبيه كمستشار ومبعوث ف 2015يناير كانون الثاني/األمن القومي حتى استالم عمه سلمان العرش في 

ن إخفاق بندر في الملف إيمكن القول و الغاء المجلس كليً إخاص للملك وكأمين عام لمجلس األمن القومي بعد 

ليها الملك عبد الله إلزاحته من مشهد صدارة القيادة السياسية، ليأتي سلمان ويجهز السوري كان الحجة التي استند ا

 لى الواجهة.إعلى أي حظوظ له في المستقبل بالعودة 

 

مشواره في كنف أبيه بوزارة الدفاع والطيران كضابط في سالح الجو، ثم تم السادس لسلطان، سلمان، اإلبن بدأ 

وزير  ةبٌعين برتوالسفارة السعودية في واشنطن بصفة ملحق عسكري في السفارة. ساله للعمل مع أخيه بندر في إر

لألمين العام لمجلس األمن الوطني  امساعدً  2011، ثم تم تعيينه في منتصف عام 2003مفوض بوزارة الخارجية عام 

وزير،  بةلوزير الدفاع بمرت نائًبانه الملك عبد الله عي   2013وفي عام المرتبة الممتازة. للشؤون األمنية واالستخباراتية ب

لى غرفة العمليات شراف عوقد اشتهر أنه أدار عمليات قوات المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية من خالل اإل

ك" في األردن. وفي ظل فشل الخطط المتتالية التي أشرف أخوه بندر على وضعها مع االستخبارات المعروفة ب "مو

ليختم بذلك مسيرته  2014مايو أيار/بإعفائه من منصبه في  اوحلفاء إقليميين، أصدر الملك عبد الله أمرً  كيةيراألم

 م القيادة.القصيرة في وزارة الدفاع دون تحقيق أي إنجاز يخوله الترقي في سل  

 

كان امتلك قدرات ومؤهالت في مرحلة معينة من تاريخ المملكة السعودية، و اسديريً  ان اعتبار أبناء سلطان فرعً يمك

ه، يلإوالده  إلى ما كان يصبوحنكته السياسية واالمنية الوصول رغم  ه لم يستطع، ولكنافسأهمهم دون أي منبندر 

 ام القيادة، وثانيً وغياب السند الذي كان من الممكن أن يدفعه هو وإخوته في سل 2011بسبب موت والده عام  أواًل 

 ى فشل خالد في تجربته بالحرب على اليمنيين.إلسلمان في ملف الحرب على سوريا، باإلضافة  إخفاقه وأخيهبسبب 

 

 نايف بن عبد العزيز وأبناؤه

ن .1951بدأ نايف مشواره في تقلد المناصب كوكيل لمنطقة الرياض في حياة أبيه عام  للرياض  أميًرا وسرعان ما ُعي 

كان فهد يحرص ومنصب أمارة الرياض لشقيقه سلمان.  ، بعدها بثالثة أعوام أصبح نائًبا لوزير الداخلية، تارًكا1952عام 

ن  1975له حتى عام  به في وزارة الداخلية وعمل نائًباعلى االعتناء بنايف ولذلك واك عندما استلم فهد والية العهد وُعي 

رف عن نايف تشدده وقسوته عُ وقد . 2012يونيو حزيران/ر في منصبه هذا حتى وفاته في للداخلية واستم انايف وزيرً 

بالمعارضين، كما عرف بدعمه للمؤسسة الوهابية وذراعها "هيئة األمر على رأس وزارة الداخلية، وبطشه المفرط 

لى إالقيادي المؤهل للوصول اعُتبر من الصف خبرته األمنية والسياسية وقوته  وبحكم، بالمعروف والنهي عن المنكر"

 الرئيس مجلس الوزراء، وقد اعتبرت الخطوة تمهيدً  اثانيً  انه الملك عبد الله نائبً عي   2009عام وفي العرش بعد إخوته. 

لى معارضة بعض األمراء في هيئة البيعة أبرزهم أخوه غير إعهد بعد أخيه سلطان، األمر الذي أدى الالستالمه والية 

 الشقيق طالل. 

 



   

 

8 
 

وزير الداخلية للشؤون األمنية بالمرتبة  مساعدلى وزارة الداخلية بصفة إأدخل نايف نجله الثاني محمد  1999عام 

ليه أبوه مهمة إأوكل  .2003ومع بدء تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية عملياته داخل المملكة السعودية عام  .الممتازة

بعد نجاحه في حربه و. 2004يوليو تموز/ه لمنصب وزير في الحكومة في وقد تمت ترقيت .متابعة ملف خاليا القاعدة

على القاعدة داخل المملكة سطع نجمه بين أقرانه من أحفاد عبد العزيز، تقلد النياشين واألوسمة من قبل فهد وعبد 

ايف، ثم ما لبث عبد الله لن ا للداخلية بعد أن كان نائًباتوفي أبوه نايف، فُعين عمه أحمد وزيرً  2012الله. منتصف عام 

ن محمد بن نايف وزيرً  ( استلم الملف السوري 2013للداخلية، وبعد أشهر )بداية  ابعد أشهر قليلة أن أعفى أحمد وعي 

قام محمد بن نايف و لى وزارة الداخليةإتخبارات العامة سمن ابن عمه بندر بن سلطان بعد تحويل الملف من رئاسة اال

إلعادة تأهيل عناصر القاعدة  ابتأسيس ما أسماه "مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" الذي يعتبر مركزً 

ل تنفيذ العديد من . وداعش المقبوض عليهم وإطالق سراحهم في المجتمع بعد انتهاء خضوعهم للبرنامج لكن سج 

رهابية استهدفت في أغلبها المنطقة إعمليات في انتحارية و –ناصحة التي كانت قد خضعت للم -هذه العناصر 

الشرقية وسكانها الشيعة، كما التحق الكثير من خريجي مركز ابن نايف بالقتال في سوريا بصفوف الجماعات االرهابية. 

رئيس الجهاز الحالي  كية وبالتحديد معيرمألاستفاد محمد بن نايف من عالقته القوية مع االستخبارات المركزية اوقد 

بناء عبد لقيادة المملكة في مرحلة ما بعد أ"جون برينان" الذي خلق له هالة وسمعة في واشنطن أنه الرجل األنسب 

لولي العهد،  ااستلم سلمان الحكم وعينه وليً  2015يناير كانون الثاني/ 23في الله  وبعد وفاة عبدالعزيز آل سعود. 

بتشكيل مجلس الشؤون السياسية واألمنية وأوكل  املكيً  اأصدر سلمان أمرً يناير( ن الثاني/كانو 29في )وبعد ستة أيام 

أعفى بموجبه أخاه مقرن  املكيً  ابعد شهر على بدء الرياض حربها على اليمن أصدر سلمان أمرً ورئاسته.  لمحمد بن نايف

ن محمد بن نايف ولًيا للعهد ونجله محمد بن سلمانمن والي محمد بن نايف  وقد أمضى لولي العهد. ولًيا ة العهد وعي 

أن الملك سلمان قد يعفيه من منصبه في أي لحظة العتقاد الكن يسود ا في منصبه كولي للعهد، شهرً  14حتى اآلن 

ن نجله محمد بن  ما ومقاليد وزارة مهمة هي الداخلية  الرجل قوي وبيدهأن  غيرسلمان مكانه في والية العهد. ليعي 

للشك أن ابن نايف يخوض صراًعا  اًل وحي بما ال يدع مجايركية ومراكز الدراسات في واشنطن يمحافة األتصدره الص

 .سنة 25مه الشاب الذي يصغره بنحو مع ابن ع قوًيا

 

ألمير المنطقة الشرقية  فهد نائًبا به في الحكم عندما عينه عمه الملكولى تجارأكانت فسعود، اإلبن األكبر لنايف أما 

ا ملكًيا أصدر الملك عبد الله أمرً  2011عام وفي سبانيا. إللسعودية في  اتم تعيينه سفيرً  2003في عام و، 1992عام 

لوزير الداخلية للشؤون العامة بمرتبة وزير، ومع استالم  اللنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومساعدً  بتعيينه مستشاًرا

لديوان أبيه ولي العهد ومستشاًرا  ا بتعيينه رئيًساملكيً  أصدر الملك عبد الله امًرا 2011م أبيه والية العهد منتصف عا

نه الملك في وله بمرتبة وزير  خاًصا  منطقة الشرقية خلًفاا للأميرً  2013يناير كانون الثاني/بعد وفاة أبيه بأشهر عي 

 بعد استالم عمه سلمان الحكم. هذا  لمحمد بن فهد، وقد احتفظ بمنصبه

صغر منه( محمد نفسه أكثر منه خيه )األأثبات إمن صقور السياسة السعودية، في ظل  ال يعتبر سعود بن نايف صقًرا

. لكن أحد األوامر الملكية االخيرة للملك دارة وزارة الداخلية ومالحقة تنظيم القاعدة في المملكة السعوديةإفي ملف 

 لسعود( بن األكبرن تعيين عبد العزيز بن سعود بن نايف )األالماضي تضم   /يونيوبتاريخ السابع من أيارسلمان 

لى تحضير عبد العزيز بن سعود بن نايف ليكون ذراع إلعمه وزير الداخلية محمد بن نايف، األمر الذي يؤشر  مستشاًرا
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مكان توليه منصب وزير الداخلية في المستقبل )في حال عدم حصول مشاكل األيمن في وزارة الداخلية، وإحمد عمه م

 في عملية انتقال الحكم وتسلم محمد بن نايف العرش بعد سلمان(.

 

ى لإ إستناًدام السلطة، سل  في  ا نفسيهماأن يفرض ااستطاعمحمد  ابنهومن بعده ن نايف بن عبد العزيز إيمكن القول 

في المملكة، وتأمين المنشآت  أربعين عاًمافي العائلة الحاكمة، من فرض األمن على مدى قرابة  باإلنجازاتما يعرف 

من قبل  اكثيرً وينقل عن نايف أنه لم يكن محبوًبا النفطية والقضاء على خاليا تنظيم القاعدة منتصف العقد الماضي. 

ه القوية بن نايف من عالقاتويستفيد محمد كيون في الثناء عليه. يرماأل كيين على عكس ابنه محمد، الذي استمريرماأل

قام مدير سابق في  (2015) العام الماضيوفي منية في واشنطن. المؤسسات األ وصداقته الشخصية مع رؤساء

 –العهد عقب تسلمه والية  –كية يدعى "بروس ريدل" بالترويج لمحمد بن نايف يرموكالة االستخبارات المركزية األ

وق له في مراكز البحث والدراسات على أنه "أمير مكافحة اإلرهاب" الذي يمكن االعتماد عليه في المرحلة القادمة وس  

 ليحافظ على العالقة االستراتيجية بين السعودية والواليات المتحدة. 

 

اؤه  سلمان بن عبد العزيز وأبن

ذ كان أحد األمراء إات القرن الماضي، يوفيصل في خمسينخويه سعود أاستفاد سلمان في شبابه من الصراع بين 

فيصل بعد أن استلم  منصب أمير الرياض وثبتهمنحه وكان سعود قد ديريين السبعة الذين تحيزوا ألخيهم فيصل. الُس 

مين أيعرف عن سلمان أنه رئيس مجلس العائلة الحاكمة وو االذي شغله ما يقارب خمسين عاًم  في هذا المنصبالحكم 

ب، وقد حظي بمنزلة قوية في الديوان الملكي لدى  خوته الذين تعاقبوا على أسرها ومستشار إخوته الملوك المقر 

منه  اخذ عهدً وجاته )جنان حرب( خارج المملكة وأحدى زنفي إعلى  1969فهد عام إجباره أخاه  كم ومما يدلل على ذلكالح

باإلتيان بسلمان الى وزارة الدفاع بعد وفاة أخيه الشقيق سلطان،  االله محكوًم كان الملك عبد و. ابأن ال ينجب منها أوالدً 

وقد ال مع فهد. إديريين األقوياء لم يحظوا بفرصة الحكم ثم الى والية العهد بعد وفاة أخيه نايف، كون إخوته الُس 

المناصب الحساسة في  فيأبنائه  تعيين، وسعى الى 2011نوفمبر تشرين الثاني/ وزارة الدفاع في سلمان استلم

ن الملك عبد الله حال دون تسلمه صالحيات أالدولة، وأهمهم نجله محمد، الذي يقول في إحدى مقابالته التلفزيونية 

ومرض الملك عبد  2012للعهد عام  بعد وفاة نايف ومبايعته ولًياودارة أبيه للوزارة. إحساسة في وزارة الدفاع في ظل 

طات أكثر من ذي قبل، وأصبح ينوب عن أخيه الملك في مهمات كثيرة منها تمثيله في توقيع ه، أصبح لسلمان سلالل  

توفي عبد الله واستلم سلمان  2015يناير كانون الثاني/ 23في و جراء المباحثات مع الدولإاالتفاقيات وحضور القمم و

ن نجله فعلى تفاهمات سابقة مع سلفه.  أصدر أوامر ملكية اعتبرت انقالًبانفس اليوم الذي استلم فيه  الحكم، وفي عي 

ح الحرس القديم ألخيه للملك، وسر   اخاًص  ومستشاًراللديوان الملكي  اللدفاع ورئيًس  اــ وزيرً  عاًما 29محمد ــ ذي الـ

ساملكيً  اأمرً  34سلمان  أصدر . وبعد أسبوع على توليه الحكمه من الديوان الملكيعبدالل    امحمد مجلًس  بنهإ ، أبرزها ترؤ 

اه " اجديدً  الذي سيصنع السياسة االقتصادية للمملكة، واستبدال كل من  تنمية"مجلس الشؤون االقتصادية والسم 

في الدولة، إلى  اوجهازً  امجلًس  12مدير االستخبارات ورئيس مجلس األمن القومي، وتعيين وزراء جدد وإلغاء أكثر من 

ي منطقتي الرياض ومك ت ليلة السادس الملك عبدالل   بنجلية ــ جانب إعفاء أمير  ه ــ من منصبيهما. إلى أن حل 

ا للخارجية ــ ، وخرج سفير سلمان في واشنطن ــ الذي كوفئ في ما بعد بتعيينه وزيرً 2015 /مارسوالعشرين من آذار
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عاد سلمان ليفاجئ و .العدوان على اليمن المستمر حتى اليوم كما ُسمي الجبير ليعلن إطالق "عاصفة الحزم"عادل 

مقرن وتعيين محمد  "بقبول استقالة" املكيً  ا، بإصداره أمرً 2015 /أبريلنيسان 29بعد منتصف الليل في  شعبه أيًضا

للمجلس األعلى لشركة  امنصب ولي ولي العهد، الذي صار بعد أيام رئيًس  فيمحمد  ابنهتعيين للعهد، و بن نايف ولًيا

للمدينة  اآلخر فيصل اميًرا ابنهم الحكم، قام سلمان بتعيين المدلل محمد في سل   ابنهلى جانب دفع وإ"أرامكو". 

لوزير البترول والثروة  عبد العزيز نائًبا وابنهللهيئة العامة للسياحة واآلثار بمرتبة وزير،  اسلطان رئيًس  وابنه، المنورة

قحام إالمعدنية بمرتبة وزير. كل هذه التعيينات أثبتت ان الملك سلمان كان قد خطط للخوض بما تجنبه اسالفه من 

لولي العهد يكون  ن نايف ولًيا للعهد ونجله محمد بن سلمان ولًيام وراثة الحكم. وهو بقرار تعيين محمد ببنائه في سل  أ

احتكار وراثة الحكم بالجناح أمر وحسم  اء من خارج الجناح السديري بالتدرج في سلم والية العهدقد قضى على آمال أمر

متعب األمير  ى الحكمإلون النفس في الوصول حفاد الذين كانوا يمن  مراء من جيل األأبرز هؤالء األو. االسديري حصرً 

ه من اقرار تعيين نجله منع، ه وخوفه من ردة فعل السديريينيه عبد الل  أبه وزير الحرس الوطني، ولعل تردد بن عبد الل  

لولي العهد في حياته. فالمعروف لدى جميع اسرة آل سعود أن السديريين يتكتلون عندما يكون هناك مساس  ولًيا

كما هو حاصل اليوم مع محمد بن نايف ومحمد بن  ، تماًمافي ما بينهم يتنافسون بنفوذهم ومناصبهم، لكنهم

 .سلمان

 ؟بين المحمدين: أيهما يحكم

 فرضية التوافق واالنتقال السلس للسلطة

رف الذي ن القاعدة أو العُ أول يرى أتختلف اآلراء بين فريقين من المتابعين لشؤون الحكم السعودي اليومية. فريق 

ح ألي أهو  - متفقون على احترامه مهما حصل مراءواأل -يحكم االسرة الحاكمة  خالفات داخلية بأن تؤثر على ن ال ُيسم 

لك السعوديين في شبه الجزيرة العربية والمنطقة والعالم. بمعنى ان استقرار قرار العائلة وبالتالي التأثير على مصير ُم 

و في أب معلومات عبر "مجتهد" نها على خالف، وتسر  أجنحة السعودية المختلفة فيما بينها قد تظهر للمتابعين األ

المواجهة نتيجة سياسة تهميش وغبن وعدم رضا عن سياسات ما، لكن كية والبريطانية أنها في صدد يرمالصحافة األ

و حسم ملفات مثيرة لالهتمام تتم بشكل سلس ودون أي أن عملية انتقال السلطة أعند كل استحقاق ُيالحظ 

عن كٍل من ولي العهد محمد  شارات بين الفينة واألخرىإمنغصات. ولعل أنصار هذا الرأي يستشهدون بما يصدر من 

انتشار أولى التحليالت واالقاويل حول خالف  دعن مثاًل وتواصل.  بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان من ود  

أكثر من مرة. أو عند بن سلمان يقبل يد ابن نايف اتظهر  تشرت صورشهر على انطالق "عاصفة الحزم"، انأالرجلين بعد 

، ومفاده بعد دقائق من موقع الصحيفة ثم سحبه حزيران الفائت،من انتشار خبر صحيفة الوطن السعودية في الثاني 

أن  –مايو الفائت أيار/ 31الذي عقد في  -اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون الخليجي ان ابن نايف قال على هامش 

سد قد ذهبت " وأن "وعود االطاحة بالرئيس السوري بشار األوخرجت عن توقعاتهاا "عملية عاصفة الحزم طال أمده

ن القيادة السعودية "مضطرة لتقديم تنازالت حقيقية ومؤلمة في نفس الوقت"، بعد هذه الزوبعة أدراج الرياح"، وأ

مع ابن نايف وهما يتناوالن أطراف الحديث ويضحكان، في رسالة أنهما  ابن سلمان مجدًداظهر عالم التي شغلت اإل

مع أبناء نايف يقضي  اتفاًقا فإن سلمان يكون قد أنجز التوافق إذا صحت فرضيةوق وال صحة لما يشاع. افي حالة وف

بناء نايف يكون أبالتناوب على السلطة بين أبناء العمومة كما يحصل في الكويت، بحيث أنه عندما يكون الملك من 
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نايف. ما يعزز أبناء نحصر الملوك ووالة العهد بين أبناء سلمان وأبناء سلمان والعكس صحيح، وبذلك يولي العهد من 

بن محمد  لعمه في وزارة الداخلية، ومعروف لدى الجميع ان امساعدً  ؤخًراهذه الفرضية هو تعيين نجل سعود بن نايف م

 لى الواجهة في المستقبل.إله، وقد يكون عبد العزيز بن سعود بن نايف ابنه الروحي الذي قد يبرز  نايف ال أوالد ذكوًرا

 

 

 فرضية التنافس والتصارع

عن تنافس محموم بين ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن  واتر أخبار وتحليالت كثيرة مؤخًراتت

من يواكب تفاصيل السياسة وعمه.  ليه منصبه على حساب ابنمنذ توكثر ابن سلمان أسلمان، خاصة مع بروز نجم 

اليومية في الرياض يعرف أن تصريحات ابن نايف على هامش اللقاء التشاوري الخليجي التي نشرتها صحيفة الوطن 

لم ومن. لولي ولي العهد محمد بن سلمان وسياسته خاصة في الي اوصريحً  امباشرً  حمل في طياتها انتقاًداقبل أيام ت

تعد مسألة الصراع الدائر بين ابن نايف وابن سلمان تنحصر في إطار التكهنات والتحليل، والمتابع لتسلسل القرارات 

س تنافس األميرين وتسابقهما  الملكية التي تصدر عن الديوان الملكي واألخبار في صحف السعوديين يستطيع تلم 

 /سبتمبرملموسة لتحرش ابن سلمان بابن نايف كانت في أيلولالمحموم للوصول إلى العرش. أولى اإلشارات ال

الماضي عندما صدر أمر ملكي بإعفاء سعد الجبري من منصبه كوزير دولة في الحكومة، وهو أحد أبرز رجال ابن نايف 

نوفمبر الماضي تشرين الثاني/كمستشار في وزارة الداخلية. بعد هجمات باريس في  افي مجلس الوزراء وسابقً 

بعض مراكز الدراسات  وقد نشر .وجيه اتهامات في أوروبا والغرب للسعودية بالمسؤولية عن صناعة اإلرهابوت

فورين "، وكان تقرير "داعش"األميركية تقارير أظهرت الدور السعودي في خلق األيديولوجيا الوهابية التي تتبناها 

 "مركز محمد بن نايف لمكافحة اإلرهاب"الخاص بـ ول فشل برنامج المناصحةالماضي ح /فبرايرفي شباط "بوليسي

ق للرجل في السابق  أنه الشخص المناسب من العنوان األبرز للحملة التي تناولت األخير، على عكس ما كان ُيسو 

 /أبريلفي نيسان افي السعودية قبل عشر سنوات. الحقً  "القاعدة"لهزيمة اإلرهاب، وهو الذي قضى على خاليا 

ومنع  "هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"مجلس الوزراء السعودي يقضي بتقليص صالحيات صدر قرار عن 

)المحسوبين على اعتبر جزء كبير من الدعاة الوهابيين وقد  عناصرها من مالحقة المواطنين في الشوارع ومراكز التسوق

، فيما تجرأ البعض على انتقاد من يقف وراء القرار صفعة البن نايف وأخذوا يستنجدون بالرجل للتدخلتيار الصحوة( 

 القرار )محمد بن سلمان( وكان السجن مستقرهم أمثال سليمان الدويش وعبد العزيز الطريفي.

 

عادة استحضار الدور السعودي إعقب تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما التي انتقد فيها الرياض وبالتزامن مع 

ر لطرح رؤيته المسماة أيلول/في هجمات  ابن سلمان  تتضمن رؤية. "2030السعودية "سبتمبر، كان ابن سلمان يتحض 

يقوم على االستثمار، ولكن كيف يستجلب االستثمار لبلد تنتج مناهجه التعليمية اإلرهابيين الذين أصبحت  ابرنامجً 

الذي تطلبه واشنطن لن يتمكن ابن نايف من عملياتهم تطاول األوروبيين والغرب؟ هنا يعلم ابن سلمان أن  اإلصالح 

أن يقتنص نجل الملك الفرصة ي إذن المنطقمن إنجازه لكونه ورث عن أبيه نايف رعاية الطبقة الدينية وحماية مصالحها. 

كية تخوله يرمأليبرهن لواشنطن أنه الشخص األقدر على إنجاز المهمة وتحقيق رغباتها، فهو إن نجح سيضمن حماية 

صدرت وقد فعل قد تفشل مخططه.  ةأي رد لألخيرن يكون قاليد الحكم وعزل بن نايف نهائًيا من دون أعلى م السيطرة

ل البن سلمان مهمته في تطبيق رؤيته عبر إعادة هيكلة الوزارات  /مايوأوامر ملكية في السابع من أيار الماضي تسه 
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لمجلس  اتعيين مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء رئيًس قضى األمر الملكي الثامن واألربعون بو .والهيئات الحكومية

معلوم لدى السعوديين أن العيبان وإدارة هيئة تقويم التعليم، ومن ضمن مهمات الهيئة إصالح المناهج التعليمية. 

 2014الذي تفاوض مع دول إقليمية، وعمل على إخماد الخالف القطري ــ السعودي عام  "رجل المهمات الخاصة"يعتبر 

ق مجلس الشورى السعودي على  عبر زيارات مكوكية بين الدوحة والرياض. بعد ثالثة أيام على األوامر الملكية صد 

ل المجلس الهدف من المشروع  بأنه يأتي "للحد من وصول مشروع "نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة"، وعل 

األميركي تقريًرا « بوليتيكو»موقع الفائت نشر  /مايوفي التاسع عشر من أياروالتبرعات أليدي الشبكات اإلرهابية" 

ت إلى أعضاء الكونغرس، تشرح فيها الرياض المحاور الثالثة التي  104تناول رسالة سعودية من  خاًصا ه  صفحات ُوجِّ

إلجراءات األمنية المتخذة بحق اإلرهابيين، واإلجراءات المالية التي تهدف إلى تجفيف مصادر تعمل على حلها، وهي: ا

تمويل اإلرهاب، وبذل جهود إلنهاء التطرف في المساجد والمدارس. بعدها بأيام ُأعلن أمٌر بتوحيد خطبة الجمعة في 

 .جميع مساجد المملكة السعودية

 

 نه يستبق سيناريو إقصائه واالستفراد به لتجريده منه "مقرصن" يمكن القول إبتصريح بن نايف الذي قيل أن ما يتعلق

في تسريب صحيفة الوطن وهو سوى الهجوم بعد تلقيه لكمات موجعة في األشهر الماضية.  هال خيار أماممنصبه ف

، وال يشك اأن العدوان على اليمن قد فشل، والجميع يعرف أن ملف العدوان بيد ابن سلمان حصرً  .يبدي رأيه صراحة

ا، من يد السعودية منذ العام الماضي مع دخول روسيا إلى اثنان في أن الملفين السوري والعراقي قد خرجا، تقريبً 

وإن حذفت وتم نفي صحتها  –تصريحاته هذه إنما يطلق  " في العراق، وابن نايف عملًياداعش"ساحة المعركة وخسارة 

ب باتجاه ابن سلمان ويبرز فشله ويبدأ مشوار سحب البساط من تحت قدمي ابن عمه الشاب الغر المتهور، ليصوً  –

لى مفاوضات الكويت محمد عبد السالم إفبعد يوم على هذا التسريب تواردت أنباء توجه رئيس وفد صنعاء اليمني 

"زيارة  إنمصدر مطلع مقرب من مفاوضات الكويت ويقول التفاوض عن كثب مع السعوديين. لى الرياض من أجل إ

وترتبط بخالف المحمدين"، وهي إشارة  ًيالى الرياض كانت بناء على رغبة ابن نايف شخصإعبد السالم المفاجئة 

أشار في معرض ضي حين مايو الماأيار/يراني علي أوحدي منتصف يرفدها تصريح لرئيس منظمة الحج والزيارة اإل

بين وزارات الحج عود إلى الخالف سباب الخالف بين الدولتين حول موسم الحج القادم يأأن أحد أهم إلى حديثه 

نفسه في  يطرح بن نايفووالداخلية والخارجية السعودية بشأن مشاركة الحجاج اإليرانيين في موسم الحج هذا العام. 

كخيار منقذ  –من المسؤولية عنها  اكبيرً  تتحمل الرياض جزًءا -ارك وصراعات كلها معبالمنطقة فيه وقت محموم تعصف 

 .عندما يتحدث عن االضطرار إلى التنازل في ملفات المنطقة لحل مشاكل اإلقليم

 

ار العلماء ودورها  هيئة كب

 19 ا )حالًياعضوً  21و  11بين يتراوح عدد أعضائها و سلطة دينية في المملكة السعودية تعتبر هيئة كبار العلماء أعلى

ينظر المجتمع و أوامر ملكية وبالتالي ترتبط قرارات واجتماعات الهيئة بالديوان الملكي ورغبتهنهم الملك ب(، يعي  اعضوً 

لة النظر في الشؤون الدينية والفتاوى والتوجيه الديني. ة على أنها السلطة الدينية العليا المخو  السعودي الى الهيئ

لم يحدث أن أطلقت مواقف تتعارض عن رغبات الملك وسلطة الحكم، وبأمر ملكي لم تحد  1971سيسها عام منذ تأو

تي من المفترض أنها تجتمع ان الهيئة ال امع الرغبة الملكية في شتى المواضيع سياسية كانت او اجتماعية. وكان الفتً 

من اجتماعاتها )االستثنائية( لمباركة األوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والعدوان  امؤخرً تكثف باتت  ة أشهركل ست
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صدر قرار حكومي يونيو الجاري وفي السادس من حزيران/. امؤخرً  2030ى امتداح رؤية المملكة إل على اليمن وصواًل 

ض أو التجريح أو اإلساءة لمفتي المملكة أو أعضاسعودي ينص على " ء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو عدم التعر 

ُيفهم من القرار أنه حصانة ألعضاء هيئة كبار وماتية" وأي من موظفيها عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات المعل

العلماء وأي قرارات أو آراء ستصدر عنهم في المستقبل. بعد هذا القرار بعشرة أيام أعلن عضو الهيئة والمستشار في 

لبيان الحق "ر لحوار مع )عقالء الشيعة( في المملكة والعراق أن "هيئة كبار العلماء ُتحض   وان الملكي عبد الله المنيعالدي

ث، "لهم وأن الثوابت هي القرآن والسنة ومن خالفهما فهو على ضالل عن برامج حوارية تعكف الهيئة على  وتحد 

ن الخطوة ال أاالعالن ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل االجتماعي، مع التأكيد وقد القى هذا التحضير لطرحها. 

حق ومن ال يأخذ به فهو على ساس تعتمد أن ما ستطرحه الهيئة هو الي نتيجة ألنها في األإلى أطائل منها ولن توصل 

ف حقيقة الى محاورة من ويهد ال يستهدف شريحة من مواطني الشيعةهذا اإلعالن ن أاألقرب للواقع وضالل. 

ن المملكة بصدد االنفتاح على من يختلف أمفادها رسالة ملغومة للخارج ، بل هو يختلف مع الهيئة في العقيدة

مذهبهم مع المذهب المعتمد لدى النظام السعودي، وال شك أنه يندرج في قائمة "االصالحات" التي يريد بن 

 صالح عنوانها االنفتاح على اآلخر في خضم  إأنه يقوم بعملية على ( اكي تحديدً يرماأللدى جها في الخارج )سلمان ان يرو  

 صالحية.إجراءات إقابلة للتنفيذ دون الغير أسباب نجاح رؤيته تهيئة 

 

 مستقبل العالقة مع واشنطن

 1945عام  روزفلتالملك عبد العزيز والرئيس  لطالما كانت عالقة واشنطن بالرياض محكومة باالتفاق التاريخي بين

، اما يحصل اليوم على أرض الواقع من انخفاض في اسعار النفط عالميً و القائم على معادلة النفط مقابل األمن

كي، يرمواعتماد الواليات المتحدة على مشتقات النفط الصخري والبدء باالستهالك من االحتياط االستراتيجي للنفط األ

ص االعتما اجديدً  اواقعً يفرض  كية للنفط يرمن تراجع الحاجة األأكي على خام النفط السعودي. غير يرمد األعنوانه تقل 

لها  اروزفلت، هي حكًم  –على نسف معادلة عبد العزيز  الضرورة أن واشنطن قد تقدم قريًباالسعودي ال تعني ب قد تعد 

تصبح القاعدة التي ستحكم قد ا وتعمل على إسقاط النظام السعودي بالكامل ولكن لن تلغيها تماًم  أو تعيد صياغتها

قائمة على "الدفع مقابل األمن"، بمعنى أن تستبدل واشنطن الخام باألموال  مستقباًل بينهما العالقة 

نية  عن ولعل أبرز أوجه هذه البوادر تتمثل بما أعلن عنه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .واالستثمارات

خالل فترة حكم فهد بن عبد العزيز توطدت عالقة وجدير بالذكر أنه الحكومة السعودية طرح بعض أسهم "أرامكو" للبيع. 

بعد سنتين على تحول ملكية أرامكو  1991عام الرياض بواشنطن مع اعتماد "برنامج التخفيضات على الخام السعودي" 

كية للتملك في شركة يرمقد نشهد عودة الشركات األوكيين. يرتها لألمالخالصة للسعودية بعد أن كانت أسهمها وإدار

لسيادي المبني على لتمويل صندوقه ا أيًضارض سهم والنفط تحت األألابيع  لـ ابن سلمان يطرحخاصة أن و امكوأر

 االستثمارات. 

 

يمكن  حول العالقة مع الرياض امؤخرً كيين الجمهوري والديمقراطي التي صدرت يرمألذا راقبنا تصريحات قادة الحزبين اإ

ذا إمالحظة أن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة "دونالد ترامب" يهاجم السعودية في تصريحاته االنتخابية على قاعدة "

كية لما استمر الحكم يرمنه لوال الحماية األأ علًناترامب ويقول نا عليكم أن تدفعوا لنا"، ء لردتم ان تستمروا كحلفاأ
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الى كل ذلك  رياض بناء على ما يصرح به، مضاًفادي، وفي حال فوزه باالنتخابات القادمة سوف يتصرف مع الالسعو

لى مرحلة لن تكون فيها عالقة ترامب مع الرياض الذي يشير إالتي يطلقها باستمرار، األمر  لإلسالمالمواقف المعادية 

مستقبل العالقة مع السعودية فقد وضع أسسها الرئيس على ما يرام. أما بالنسبة لرؤية الحزب الديمقراطي حول 

ان" ن مرحلة "الركوب بالمج  إ The Atlanticأبريل الماضي عندما قال في تصريحاته لمجلة نيسان/أوباما في شهر 

وبالتالي في حال فوز هيالري كلنتون بانتخابات الرئاسة فهي ستكون محكومة باتباع نهج لحلفاء واشنطن قد انتهت، 

لصالح القانون الذي يسمح  اد خارج سرب حزبها، الذي صوت أعضاؤه في مجلسي الشيوخ والنواب مؤخرً سلفها ولن تغر  

أن  من ذلك سبتمبر. نستنتجأيلول/ 11كيين بمقاضاة الرياض على خلفية التورط الرسمي السعودي في هجمات يرألم

ث تغيير في طريقة التعامل مع السعودية في المرحلة حداإن على ضرورة اكال الحزبين في الواليات المتحدة متفق

 ة مع واشنطن وهي بشكلها التقليديالقادمة، ويمكننا القول بأن السعودية ال يمكن أن تستمر في نفس العالق

من  اينطلق أن أن االصالح والتغيير يجب من لحلفائه السعوديين والخليجيين بشكل عام أوباماوهذا ما قاله الحالي. 

من الضغوط على الرياض من أجل تسريع وتيرة  المرحلة القادمة سوف تشهد مزيًدا داخل االنظمة وعليه فإن

مته النظر عن ما قد   بغض  ابية التي تصبغ المجتمع السعودي ويديولوجيا الوهاالصالحات والتخلص التدريجي من اإل

ميركا الجنوبية وأفريقيا أنظمة ديمقراطية منتخبة في أكية التي خاضتها ضد يرمألالسعودية في حرب االستخبارات ا

، فإن سمعة االرهاب الوهابي باتت اتيات والتسعينيات والثمانينيخالل السبعين وروبا الشرقية وغيرها من البلدانأو

نتج ت وتي أنتجالت -الي ، وأصبحت واشنطن تعي أن حليفتها بشكلها الحأجمع اليوم تالحق السعودية في العالم

محمد بن  أن عليها وبالتالي يمكن مالحظة أصبحت عبًئا –ناها داعش والقاعدة يديولوجيا الفكرية الوهابية التي تتباإل

رض داخل المجتمع السعودي لتجميل سمعة الرياض وتقديم ألسلمان يسعى للبدء بفرض إجراءات عملية على ا

الورقة التي وزعتها  من خالل ابدا األمر واضحً وقد  لوبة قيد التنفيذصالحات المطعلى أن اإلالبراهين لواشنطن 

إجراءاتها من تشرح فيها الرياض  والتي مايو الماضيعلى أعضاء الكونغرس في أيار/السفارة السعودية في واشنطن 

 . "داخل السعوديةرهاب وتجفيف مصادر تمويله "اإلصالح ومالحقة أجل اإل

 

على  ااستثنائيً  االله أنه سوف يأتي يوم تمارس فيه واشنطن ضغًط يعي الملك سلمان منذ فترة حكم سلفه عبد 

يرى  2007برقية دبلوماسية أميركية في عام  بحسب " أنهويكيليكسصالحات، وقد نشرت "تسريع وتيرة اإلالسعودية ل

والثقافي. كما االجتماعي  ا في اإلصالحا حذرً يتبنى نهجً هو المحافظة و ال تناسب المملكة سلمان أن الديمقراطية

إن اإلصالحات االجتماعية  2007مارسآذار/في  كشفت التسريبات أن سلمان قال في اجتماع مع السفير األميركي

المحافظين )الوهابيين(. ا من ا عكسيً يجب أن تمضي ببطء خشية أن تثير ردً  والثقافية التي يحث عليها الملك عبد الله

كيين أنه الشخص يرسلمان يسعى اليوم لتسريع وتيرة التغيير ليقول لألم أغلب التقديرات أن نجل الملك محمد بنو

يبقى ل دون إنهاء دورها في المستقبل. ولتدخل والحؤوالطبقة الوهابية تناشد ابن نايف االمناسب، في وقت ما تزال 

 المنفتحم "أي" األمن من ستختار واشنطن؟ "العقل بن سلمانابن نايف واهو: بين التساؤل في المرحلة القادمة 

 "؟الليبرالي
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ارة  لواشنطنبن سلمان  زي

مع إعالن وكالة رويترز مطلع حزيران / يونيو الجاري أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور واشنطن على 

لى أن بن سلمان إأغلب التقديرات تشير كيين والشركات، كانت يرممن المسؤولين األ ارأس وفد حكومي ويلتقي عددً 

جراءات التي أعلن حداث تغيير في المملكة، ولعل اإلتتعلق بتطبيق رؤيته وسعيه إل أموًرا خالل زيارتهمع أوباما سيبحث 

لدى  نفسهتوحي بأن الزيارة تأتي في إطار تسويق  اسابقً  ذكرناهاالتي وعنها في الرياض في األشهر الماضية 

علن وسائل االعالم السعودية الرسمية وغير الرسمية أي تفاصيل لحيثيات االجتماعات لم ت وكما كان متوقًعا يركيينماأل

بيرمغير أن وسائل اإلعالم األ التي أجراها في واشنطن وسان فرنسيسكو مما ُبحث في االجتماعات،  ت بعًضاكية سر 

 لى أن هدف الزيارة يتلخص ببندين: أشارت إوأغلب الصحف التي تابعت الزيارة 

 

 كيين.يرممان خطته االقتصادية على األبن سلعرض  -1

عين األدحض  -2  رهاب.يركيين من أن بالده ال تصنع شيًئا لوقف تمويل اإلماآلراء السلبية لدى المشر 

 

يتمثل في تسويق بن سلمان نفسه في مسألة التنافس ة ال يحكى عنه في وسائل االعالم للزيار غير أن هدًفا آخر

 NBCشبكة يونيو الجاري نقلت /في السابع عشر من حزيرانف. ن ابن عمه محمد بن نايفبينه وبي على والية العهد

بن امن "انهيار السعودية" في حال فشل  اعن مسؤولين معنيين باألمن القومي في واشنطن تخوًف كية يرماأل

سلمان في تطبيق مشروعه. وأضافت الشبكة أن هؤالء المسؤولين كانوا من بين الذين التقاهم بن سلمان خالل 

د محمد بن نايف ليس في عن ثالثة مسؤولين استخباراتيين سابقين وحاليين أن ولي العه أيًضاالشبكة ونقلت زيارته. 

ن بن نايف "يشارف الموت"، فيما اعتبر آخر أن عسكرية أين في االستخبارات الأحد هؤالء المسؤولصحة جيدة وأكد 

ن الشبكة استطلعت رأي "بروس ريدل" المسؤول السابق في وكالة والالفت إ"صحته ليست على ما يرام". 

د  CIAالمخابرات المركزية  جراء معاناته من تبعات  ادائًم  س على ما يرام، وأنه يتلقى عالًجاأن بن نايف لي ايًض أالذي أك 

يستعرض في معهد  ريدل نفسه بروس وفي العام الماضي كان التي أصيب بها. 2009شلة عام عملية اغتياله الفا

 رهاب".عليه لقب "أمير مكافحة اإل امطلقً  ق لنجاحاتهبروكنغز سيرة بن نايف ويسو  

 

ت( يمكن القولتسريب هذه المعلومة عن صحة بن نايف )إن  يكن الهدف وراء اأيً  دون ألمر يراألم إن صح  كيين يمه 

بأن أغلب  ودية، علًماسوف يشك ل نقلة نوعية في طريقة مقاربة واشنطن لمستقبل الحكم في المملكة السع

ذا ما إأول وأفضل  يعتبرون بن نايف خياًرا –ير منهم كانوا وما يزال الكث -كيين يرملمسؤولين السياسيين واألمنيين األا

بن فيه تسريب في الوقت الذي يزور الذا إطالق مثل هعمه بن سلمان )قليل الخبرة والتجربة(، لكن توقيت  ابنبقورن 

 االعالمة في صراحكي الذي ال ُيعلن يرمأللموقف ااوربما يشي بتغيرات قد تطرأ على  ريًئاسلمان واشنطن ليس ب

ح بعض المراكز البحثية له من خالل مقاالت وأبحاث تصدر هنا وهناك.  األمر اآلخر الذي يثير الريبة في زيارة بن وإنما تلم 

مير ات وسائل اإلعالم والصحافيين فلم يجِر األسلمان هو الحرص على جعل اللقاءات التي أجراها بعيدة عن كامير

أوباما والمسؤولين نجزه وبحثه خالل زيارته مع ا يعرض فيه ما أصحافيً  امؤتمرً  ولم يعقدالسعودي مقابلة واحدة 

 سان فرانسيسكو.نيويورك ولى الشركات التي اجتمع بها في إ باإلضافةستخباراتيين واالقتصاديين العسكريين واإل
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ى وجود ولي ولي ام علأييونيو بعد أربعة حزيران/ 17ن سلمان صباح الجمعة االجتماع الذي حصل بين أوباما وبإن 

م يعلن عن تحديد ول اوع اللقاء بين الرجلين كان غامًض العهد السعودي في واشنطن أثار موجة من التكهنات كون موض

 أن "اللقاء جاء استكمااًل الى  بيت االبيض عقب اللقاءبيان الوأشار . ربعة أيام على بدء الزيارةأموعده اال بعد مضي 

الماضي"، مع االشارة إلى ثناء  دة الخليجيين في الرياض في نيسان/ابريلوباما بالقاألنقاشات القمة التي جمعت 

تم استعراض تقدم فقد وبحسب البيان  عودية في التحالف الدولي ضد داعشكي على مساهمة السيرمالرئيس األ

السورية وأهمية دعم  بق بين الرجلين حول الموقف من األزمةتطا وكان ثمةالقوات العراقية في معاركها ضد داعش، 

ذكر فقد  سياسي في سوريا من دون الرئيس األسد. أما في ما يخص اليمنطالق النار وتثبيته ودعم انتقال وقف إ

مجلس التعاون الخليجي لعمليات وصل لحل سياسي للنزاع، ودعم ما رحب "بااللتزام السعودي في التالبيان أن أوبا

يران في زعزعة استقرار إشار البيان الى مناقشة "دور أعادة اعمار اليمن". وفيما يخص إيران اإلغاثة االنسانية وإ

المنطقة" ولكن األهم في هذه النقطة تمثل باتفاق الطرفين على "ايجاد سبل معينة تقود نحو تهدئة التوتر الحاصل 

ثت عن "مناقشة الدور الهام للسعودية الذي في ذيل البيان تحد ى حد تعبير البيان. والنقطة الالفتةفي المنطقة" عل

بن سلمان من وراء  ، وفي هذه العبارة يكمن تفسير كبير ألحد أبرز أهدافيمكن أن تلعبه في معالجة الفكر المتطرف"

الخطة التي  الصبغة الوهابية" وقد شرحنا آنًفاالتغيير الذي يجب أن يطال المجتمع السعودي "ذي  زيارته واشنطن وهو

ا كيً إلثبات أنه يسير وفق المطلوب أميرجراءات والخطوات التي يسير بها ها بن سلمان في هذا الصدد، واإلبعيت

 بن نايف.لى منصب ولي العهد على حساب فز إبتزكيته للق ليقطف الثمار سياسًيا

 

شاد بخطته المسماة "رؤية المملكة صالح اقتصاد المملكة السعودية وأعلى جهود بن سلمان إلأوباما بيان وأثنى 

لى تأكيد بن سلمان ألوباما إ باإلضافةفي جميع المجاالت،  "تدعم الخطة بقوة"" واعلن أن الواليات المتحدة 2030

 التزام السعودية بتطبيق مقررات قمة باريس حول المناخ وتخفيف انبعاثات الطاقة والتلوث البيئي. 

 

ها بمقابلة حصرية في نيسان –ة كييرمونشرت مجلة بلومبيرغ األ  لإلعالنالماضي  /أبريلالتي كان بن سلمان قد خص 

ونقلت عن السيناتور كيين، يرمتماعات بن سلمان مع المسؤولين األواكبت فيه اج مطواًل  اتقريرً  -عن رؤيته 

يركيين قوله: " لقد معين األالديمقراطي "بن كاردن" الذي التقى بن سلمان في الكونغرس ضمن مجموعة من المشر  

مير بالتفصيل رؤيته االستراتيجية لالقتصاد السعودي، واستراتيجيته األمنية، والسبب الذي يدفعه لالعتقاد شرح لنا األ

ح السيناتور الجمهوري إ للسعودية اأن العالقة مع الواليات المتحدة مهمة جدً  نه شخص مثير لالهتمام". فيما صر 

ون، إا"ليندسي غراهام" للمجلة ق ، ا كما أننا لسنا كاملين أيًضانهم ليسوا كاملين، تماًم ئاًل: "السعوديون حلفاء مهم 

ل مستقباًل  ". أما رئيس إال أن نبقي التحالف قائًما، وما علينا امشرًق  لكنني اعتقد ان ولي ولي العهد السعودي يمث 

كي الجمهوري "مايكل ماك كول" فقال لبلومبيرغ: "تحدثنا عن تنسيق يرممن الداخلي في مجلس النواب األلجنة األ

مكافحة اإليديولوجيا وكيفية  حول اأيًض بل  –الجهود المشتركة ضد داعش وليس فقط قوات التحالف  –أكبر حول 

نقطة "مكافحة لبيت االبيض حول وتصريح األخير يمكن ربطه ببيان ايديولوجيا العنيفة المتطرفة وانتشارها". مكافحة اإل

 –كيين يرممر الذي يعزز االعتقاد باتفاق األيديولوجيا الوهابية"، األاإليديولوجيا المتطرفة" والمقصود هنا "اإل

تعلقة بتطويق النفوذ الوهابي ن تنفذ الخطوات المطلوبة المأعلى أن على السعودية  –جمهوريين وديمقراطيين 
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سالمي، إذ إن واشنطن باتت محرجة أمام أماكن نفوذها في العالم اإلية ويديولوجيا المنتجة للتطرف في السعودواإل

 حلفائها الغربيين في االستمرار بتجاهل رعاية السعودية للفكر الوهابي المنتج للتطرف.

 

التقى رؤساء ومدراء ة( فدسلحة )كٌل على حِ ئه أوباما برؤساء شركات صناعة األاجتمع بن سلمان بعد لقاعلى خط آخر 

االجتماعات بحسب مجلة ونوقشت في هذه . إنترناشونال، لوكهيد مارتن إنترناشونالفي شركات: بوينغ، ريثيون 

التي يطمح فيها بن سلمان لتوطين الصناعات العسكرية والنشاطات الصناعية  2030بلومبيرغ الرؤية السعودية 

رحبت الشركات فقد  بحسب تقارير صحافية سعوديةونشطة الدعم. أالى خدمات التدريب و باإلضافةوالتكنولوجية 

تتمثل بإقدام شكالية إدور فعال في هذه البرامج. وهنا تبرز بللمشاركة ببرامج السعودية الطموحة وأبدت استعدادها 

 أن ي يجبذالثقة القة على إنشاء مصانع لها داخل المملكة السعودية، آخذين بعين االعتبار عامل هذه الشركات العمال

لى العامل األمني السعودية، واطمئنان تلك الشركات إرض لنظام السعودي لنقل التقنيات واإلمكانات إلى األيتوفر با

ن استقراره الداخلي في حال نشوب أي صراع على ي سيجعلها تمضي في خطوة كهذه في بلد ال يمكن ضماذال

كية في السعودية. يرمتهداف منشآت الشركات العسكرية األسو هجمات قد ينفذها تنظيم داعش الالسلطة، أ

يلى السطح في قضية تم االعإالتساؤالت نفسها تبرز و بن سلمان الى موسكو  الن عنها العام الماضي خالل زيارت 

السلمية، األمر  لألغراضن روسيا وفرنسا ستتعاونان مع الرياض في مجال تشييد منشآت نووية عالن أإلوباريس وا

الذي يطرح عالمات استفهام حول أهلية السعودية الستقبال منشآت ضخمة وحساسة وخطرة في الوقت نفسه في 

ت االمن في المملكة.  حال تفل 

 

ولية تجعلنا ولكن المؤشرات األلى الواليات المتحدة، كفيل بكشف نتائج وحيثيات زيارة بن سلمان إ الوقت ،بالطبع

في قلب عاصمة سلطة القرار العالمي، ومما ال شك فيه أن  اضواء مجددً مير الشاب نجح في خطف األأن األنستنتج 

مراء السعوديين لمكانة بن سلمان في ي ونظرة السعوديين وعلى رأسهم األلهذه الزيارة ارتدادات على الداخل السعود

، سواء كان ابن نايف او ابن سلمان نفسه. المرحلة المقبلة التي ستشهد وصول أول أحفاد عبد العزيز الى السلطة

مكان نجاح بن سلمان في تنفيذ رؤيته لمستقبل إالخالصة األهم التي يجب أن تدرس في المرحلة المقبلة تتمثل في و

مكان تحقيق ما ٌرسم وكتب إو فشله، في ظل تشكيك بعض االقتصاديين السعوديين والعالميين في أالسعودية 

والدولة العميقة التي  لى دراسة ردة فعل تيار الصحوة الوهابيوالتركيز االهم يجب أن ينصب  ععلى ورق بن سلمان. 

رً  لتاريخ السعودية وقيمها  اسيواجهها بن سلمان في فرض آراء وممارسات سترفضها هذه الطبقة وتعتبرها تنك 

يديولوجية نشطة في السعودية منذ إوعاداتها، وهنا تكمن مؤشرات التمرد والتصادم بين العائلة المالكة وشرائح 

 تأسيسها.
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 الخاتمة

ن المصير الذي قرر الملك سلمان ونجله أن الرياض محكومة  لن يمر  على المملكة السعودية كثير من الوقت حتى يتبي 

بشركات المحاط  –مير الشاب محمد بن سلمان األوذلك أن بمالقاته عبر رؤية اقتصادية هي في جوهرها سياسية. 

ليه، فهو عالوة على تصديه إ طلعفي المرحلة المقبلة إلثبات أهليته لما يت اجهدً  لن يألو –يركية مألاالستشارات ا

ذكياء استطاعوا حتى اليوم أن أ مستشاروندون أدنى شك  لديه منفي الهواء،  اقفزً  قد يراها البعض ،لخطوات

خوا له مكانة في وعي وال وعي السعوديين )ال أنه هو األمل والمستقبل المشرق الذي على سيما الشباب(،  يرس 

سنة. يعرف ذلك  14و أ 10لى متعدد المصادر في ظرف إتحويل اقتصاد دولة من ريعي  يس سهاًل لوينتظرهم. 

هم التحضير لمرحلة ما بعد النفط.  اعاًم  84مضوا أاالقتصاديون ومن خبر السعوديين الذين  يعتاشون من البترول وفات 

ويصدر عبر لى محمد بن نايف بسالسة؟ أم يستبق بن سلمان موت والده إاذا بعد سلمان؟ هل سينتقل الحكم م

دارة منصب أعلى من منصبي بن إليه، وبالتالي استالمه إإيكال منصب رئاسة مجلس الوزراء ب االديوان الملكي أمرً 

ان التي يتبعها للوصول الى جراءات بن سلمإتكن  االحالي؟ أيً على ولي العهد  اعتبر رسميًا انقالبً نايف، األمر الذي سيُ 

دً ف العرش مير الشاب نفوذ الوهابيين التقليديين ن استعمل األإبالورود. حتى و اال شك أن طريقه لن يكون معب 

في لن تكون مهمته سهلة في تخفيف منسوب التطرف والتشدد والمقربين من الديوان الملكي )هيئة كبار العلماء(، 

راءاته، فتقوية تيار على تيار ضربة واحدة لن يكون إجبموازنة  االتمسك بالموروث. المنطق يقول أنه سيكون محكوًم 

 عدم سحب البساط بشكل كامل من تحت أقدام التيار المتشدد مع أوسع للمعتدلينمجال فساح إاالرجح وصالحه. في 

قناع واشنطن إلى أن بن سلمان هدفه ليس االنقالب التام على الموروث، بل إ، ففي النهاية علينا التنبه )الصحوي(

أغلب وصالح بقدر ما يهمه اعتالء العرش. ا ال يهمه اإل، وهو واقعً صالح الذي تطلبه()من بوابة اإل بأهليته للحكم

ج نجمه في اإالتقدير أن بن سلمان بعد عودته من زيارته  سرة الحاكمة وداخل أللى الواليات المتحدة سيزداد توه 

مير الشاب، كي بعروض األيركي للمراقبين والمهتمين خالل الزيارة يشي بقبول أميرماأل فاإليحاءمؤسسات الحكم، 

مؤشرات تحدي ورهاب. خيار واشنطن األول وشريكها في الحرب على اإلان بن نايف الذي لطالما كوتوجه جدي إلقصاء 

ون من األومعه الخاسرون  -ابن نايف   وة التي يمكن البناء عليها، نظًرالمخطط بن سلمان ليست بالق -مراء والمقص 

لغاء هيئات إ، من والتي أبعدت الكثير من العقبات أمام ابنه الشاب مستقباًل سلمان جراءات التي اتخذها الملك اإل الى

الملك وابنه في تعيين الضباط الكبار لى مجالس يرأسها ابنه، عالوة على تدخل إووزارات وتحويل صالحيات معينة 

نايف. صحيح أن مؤشرات التمرد ضئيلة، لكن ذلك ال يمنع أن يساهم كل أمير  بابنوالمستشارين الذين يحيطون 

غلب التقديرات أن التيار الوهابي أبما استطاع، وكٌل  ،ية بن سلمانوب على أمير من موقعه في عرقلة رؤومحس

مير الشاب، وأغلب تقديرات االقتصاديين والسياسيين المتابعين ي عرقلة مساعي األساهم هو اآلخر فالصحوي سي

الشاب لم ينجح في شيء حتى اآلن والعدوان على اليمن  فاألميرأن رؤية بن سلمان ستفشل في نهاية المطاف، 

وابنه رغم أنهم  لى الواجهة أمراء سديريون وحتى غير سديريين، تم إقصاؤهم من قبل سلمانإأكبر دليل، ليعود 

 ه(. متعب بن عبد الل  كأحمد بن عبد العزيز وقليم )يمكن التفاهم معه في مشاكل اإل ايمثلون خًط 


