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زٚض املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف َأغػ ١احلطن ١ايػًف١ٝ
م.م كاردو كريم رشيد

م.م سالم عبدالقادر عبدالرحمن

نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايػٝاغ / ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

املكسَ١
أٚال :ايتعطٜف مبٛنٛع ايبشح:
َٔ اِٖ املٛنٛعات اييت تِٗ اجملاٍ االنازمي ٞٝبايٓػب ١يًذاَعات ٚاملؤغػات ايفهط( ٖٞ ،١ٜايفهط ايػًفَٚ ٞسٟ
تأثري ٙعً ٢ايسٚي )١سٝح ساظت عً ٢إٖتُاّ االنازميني ايػطبنيٚ ،خاق ١بعس ٖذُات احلاز ٟعؿط َٔ غٝبتُرب ،2001
ٚقبٌ ٖصا ايتأض ٜذ ناْت ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايبشٛخ اييت متشٛضت س ٍٛاجلُاعات االغالَ ١ٝناإلخٛإ املػًُني يف َكط،
ٚسطن ١ايٓٗه ١يف تْٛؼ ،أَا فُٝا طلل ايفهط ايػًف ٞفهاْت ايبشٛخ يف اجلاَعات االٚضب ١ٝذلسٚز.٠
سلا ٍٚيف ٖصا ايبشح إ ًْتُؼ تأثري قٓاع ايكطاض ايػعٛز ٟعًَ ٢أغػ ١احلطن ١ايػًفٚ ١ٝتبًٛض أضاٗ٥ا ايػٝاغ .١ٝيف
بسا ١ٜايبشح ْػتعطض تعطٜفا يعًُ ١ٝقٓع ايكطاض ٚاحملسزات اييت تته ٕٛيف عًُ ١ٝقٓع ايكطاض َٔٚ .ثِ يف عجٓا ْطنع عً٢
احملسزات ايساخً ٚ ١ٝاخلاضد ١ٝيكٓع ايكطاض يف ايسٚي ١ايػعٛزٚ .١ٜنٝف اغتطاعت ايسٚي ١ايػعٛز ١ٜعٔ ططٜل عًُ ١ٝقٓع
قط اضٖا إستٛا ٤احلطنٚ ١إغتدساَٗا يهػب ايؿاضعٚ ،عً ٢ايكعٝس ايسٚي ٞتسخٌ ايػعٛز َٔ ١ٜخالٍ ْؿط ايفهط ايػًف ٞيف
ايعسٜس َٔ ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاالدٓب.١ٝ
بعسٖا سلاٚ ٍٚسػب ايتػًػٌ ايعَين (نطْٛٚيٛد )ٞإ ْػًط ايه ٤ٛعً ٢ايعالق ١املتبازي( ١املعتُس )٠بني ايسٚي١
ايػعٛز( ١ٜبكٝاز ٠أٍ غعٛز) ٚاحلطن ١ايػًف( ١ٝاملتُجً ١باحلطن ١ايٖٛاب )١ٝخاق ١بعس احلطب ايعامل ١ٝايجاْٚ .١ٝغبب اختٝاضٟ
هلص ٙايتأضٜذ ٜطدع إىل ظٗٛض ايسٚي ١ايػعٛز ١ٜنسٚيَ ١ػتكً ١عً ٢ايػاس ١ايسٚيٚ ١ٝألَ ٍٚط ٠صلط ٟيكا ٤عًين بني ايطٝ٥ؼ
االَطٜه ٞضٚظفًت ٚاملًو عبسايععٜع بٔ غعٛز يف عاّ .1945

ثاْٝا :اُٖ ١ٝاملٛنٛع:
ٖٓاى ثػطات يف َفٗٚ ّٛتفػري احلطن ١ايػًفٚ ١ٝتأضطلٗا ٚتٛدٗاتٗا خاق ١بعس ايطبٝع ايعطب ٞسُٓٝا بطظت دلُٛعات
حتت َػُ ٢ايػًف ١ٝاىل ايػاس ١ايػٝاغٚ .١ٝخاق ١بعس ايطبٝع ايعطب ٞيف ايبًسإ ايتاي( ١ٝتْٛؼ َٚكط) فعٗطت ْكاؾات ساز٠
بني ايػٝاغٝني ٚاالنازميٝني س ٍٛايتٝاضات ايػًفٚ ١ٝآضاٗ٥ا جتا ٙبعض املٛانٝع نايسميكطاطٚ ١ٝايسٚي ١احلسٜج.... ١أخلٖ َٔٚ .صا
١٥٩

دور الوولكت العربیت السعودیت في هأسست الحركت السلفیت

م.م كاردو كرین رشیذ  /م.م سالم عبذالقادر عبذالرحوي

املٓطًل سلا ٍٚإ ْبسأ بايتعطف عً ٢احلطن ١ايػًفٚ ١ٝاضاٗ٥ا ايػٝاغٚ ١ٝنٝف ١ٝتعاٌَ ٖص ٙاحلطنَ ١ع ايسٚي َٔ ١خالٍ عًُ١ٝ
قٓع ايكطاض يف ايػعٛز.١ٜ

ثايجاَ :ؿهً ١ايبشح:
يف َا ٜتعًل مبؿهً  ١ايبشحٚ ،اييت أسا ٍٚايرتنٝع عًٗٝا ٜٚه ٕٛدٛابا ٚانشا يبٝإ َٛنٛع ايبشح ٖٞ ،إ احلطن١
ايػًف ١ٝيف ايػعٛز ١ٜناْت ٚالتعاٍ املػص ٣ايفهطٚ ٟاإلطاض اإلٜسٜٛيٛد ٞيسٚي ١آٍ غعٛز َٓص بسا ١ٜتأغٝػٗا  ٚسيت ايٛقت
احلانطٚ .يف ْفؼ ايٛقت تعترب ايػًف ١ٝايػعٛز ٖٞ ١ٜقاسب ١ايتأثري عً ٢ايتٛدٗات ٚايتٝاضات االخط ٣ايػًف ١ٝيف ايبًسإ
االغالَٖٓٚ .١ٝا ٜجري تػاؤٍ :نٝف تعاًَت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَ ١ٜع احلطن ١ايػًف١ٝ؟ َٚا أثط شيو ايتعاٌَ عً ٢احلطن١
ايػًف١ٝ؟ َٚاَٖ ٛس ٣تأثري قٓاع ايكطاض ايػعٛز ٟعً ٢األضاٚ ٤ايػًٛى ايػٝاغ ٞهلص ٙاحلطن١؟

ضابعاَٗٓ :ذ ١ٝايبشح:

ْكػِ َٓٗذ ١ٝايبشح عً ٢ثالث ١احملاٚض(:)1

أٚال َٗٓ -ر ايبشحٜ :عين ايططٜل املؤز ٟإي ٞايهؿف عٔ احلكٝك ١بٛاغط ١طا٥ف َٔ ١ايكٛاعس ايعاَ ،١تٗ ُٔٝعً٢
٣ػري ايعكٌ ٚحتسز عًُٝات٘ ستٜ ٢كٌ إىل ْتٝذَ ١عً ،١َٛيف عجٓا ٖصا ساٚيت إٔ انتؿف تأثري قٓاع ايكطاض ايػٝاغ ٞعً٢
غًٛى احلطن ١ايػًف ١ٝبعس احلطب ايعامل ١ٝايجاْٚ ،١ٝشيو عٔ ططٜل حتً ٌٝتأضٜذ ايعالق ١املتبازيٚ ١املعتُس ٠ب ،ِٗٓٝيف ايبسا١ٜ
ساٚيت إٔ أسًٌ عًُ ١ٝقٓع ايكطاض ايػٝاغ ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايعٓاقط اييت تؿاضى يف تهٖ ٜٔٛصا ايكطاضَٔ ٚ ،
ثِ أيكٝت ايه ٤ٛعً ٢بسا ١ٜعًَُ ١ٝأغػ ١ايفهط ايػًف َٔ ٞقبٌ املًو ايفٝكٌ بعس احلطب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝالغتدساَِٗ نس
أعسا َٔ ٘٥ايكَٝٛني ٚايٓاقطٜنيٖٓ َٔٚ .ا أقبشت ايعالقَ ١ت ٚ ١ٓٝق ١ٜٛبُٗٓٝا ست ٢بسا ١ٜإستالٍ ايهٜٛت َٔ قبٌ ايعطام
ٚإقساض ايفت ٟٛايؿٗري َٔ ٠قبٌ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤اييت أباست االغتعاْ ١بايكٛات االدٓب.١ٝ
ثاْٝا  -أزا ٠ايبشح :عباض ٠عٔ ايٛغا ٌ٥ايت ٢امجع بٗا املعًَٛات سيت امتهٔ َٔ االداب ١عً ٢أغ ١ً٦ايبشح ٚاختباض
فطٚن٘.
مت االغتفاز ٠بؿهٌ ضٝ٥ػ َٔ ٞايهتب ٚبايًػتني ايعطبٚ ١ٝاالزلًٝعٚ ١ٜأٜها مت االغتفاز َٔ ٠املكاالتٚ .ايهتاب ايطٝ٥ػٞ
يًذع ٤اال ( ٖٛ ٍٚاجملتُع ٚايسٚي ١يف اخلًٝر ٚاجلعٜط ٠ايعطبَٓ َٔ ١ٝعٛض رلتًف) َٔ تأيٝف ز .خًس ٕٚسػٔ ْكٝب .سٝح
ًٜكٖ ٞصا ايهتاب ايه ٤ٛعً ٢تأضٜذ ته ٜٔٛايسٚي ٚ ١ؾهًٗا  ٚايعٓاقط ايفعاي ١يف اجملتُعات اخلًٝذ.١ٝ
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ٚيف اجلع ٤ايجاْ ٞمت االغتفاز َٔ ٠ايهتاب (ظَٔ ايكش .٠ٛاحلطنات االغالَ ١ٝاملعاقط ٠يف ايػعٛز )١ٜيًهاتب
ايفطْػ ٞغتٝفإ النطٚا .سٝح ٜعطٓٝا ايهاتب تكٛض عٔ اجملتُع ايػعٛز ٟبكطا٤ت٘ يتأضٜذ احلطن ١ايػًف ١ٝايػعٛز َٔ ١ٜبسا١ٜ
َٝالز املًُه ١سيت ْٗا ١ٜايتػعٓٝات ايكطٕ املان.ٞ
ثايجا  -ططٜك ١حتً ٌٝاملعًَٛات ٖٛ :االغًٛب ايتشً ًٞٝايص ٟطلتاض ٙايباسح ٜٚطبك٘ عًَ ٢ا مجع٘ َٔ َعًَٛات
ستٜ ٢ػتٓتر َٓٗا األزيٚ ١ايرباٖني ايعًُٚ ١ٝايت ٢تؤنس االداب ١عً ٢اغ ١ً٦ايبشح .إشا املٓٗذ ١ٝاييت ْعتُس عًٗٝا هلصا ايبشح
ٜته َٔ ٕٛاملٓٗر ايتأضطل - ٞايتشًٚ .ًٞٝعٔ ططٜل ٖصا املٓٗر اسا ٍٚإٔ أق ّٛبتشً ٌٝاملٛاقف ٚاملتػريات يالضا ٤ايػٝاغ١ٝ
يًشطن ١ايػًف ١ٝيف ايػعٛزٚ .١ٜنٝف تعاًَت املًُهَ ١ع تًو احلطن١؟ َٚا أثاض شيو ايتعاٌَ عً ٢احلطن ١ايػًف١ٝ؟

املبشح االٍٚ
عًُ ١ٝقٓع ايكطاض يف ايٓعاّ ايػعٛزٟ
غٛف ٜتِ تٓا ٍٚعًُ ١ٝقٓع ايكطاض يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعًَ ٢طًبني عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

املطًب اال :ٍٚايٛسسات اييت تؿاضى يف قٓع ايكطاض ايػعٛزٟ
يف ٖصا اجلع َٔ ٤ايبشح سلا ٍٚإٔ ْػًط ايه ٤ٛعً ٢اجملطٜات ٚايٛسسات اييت تؿاضى يف عًُ ١ٝقٓع ايكطاض ايػٝاغٞ
يف اجملتُع ايػعٛز َٔ .ٟايهطٚض ٣إٔ ْك ّٛبتعطٜف يعًُ ١ٝقٓع ايكطاض قبٌ إ ْبسأ بعًُ ١ٝاغتهؿاف ايٛسسات اييت ٜبين
قٓاع ايكطاض ايػعٛز ٟقطاضاتِٗ عًٗٝا َٔ .املٓعٛض االنازمي ٞسٝح "تعُطف عًُ ١ٝقٓع ايكطاض بأْٗا عًُ ١ٝاختٝاض بني دلُٛع١
بسا ٌ٥يًتعاٌَ َع قهَ ١ٝا أ ٚإصلاز سً ٍٛهلاٜ ،ك ّٛبٗا دلُٛع َٔ ١األؾدام أ ٚاهل٦ٝات أ ٚاملؤغػاتٚ ،تتػع زا٥ط ٠قٓع
ايكطاض ٚفل ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيًسٚي. )1(١
فٗٓاى ضأٜإ فُٝا طلل عًُ ١ٝقٓع ايكطاض يف ايس ٍٚاملًهٚ ١ٝخاق ١ز ٍٚاخلًٝر ايعطب:ٞ
أٚال سػب زٚ .يٝس عبساحل ٞفإٔ ذلسزات قٓع ايكطاض يًس ٍٚاملًه ١ٝيف ايؿطم االٚغط تته َٔ ٕٛذلسزُٖٚ ٜٔا:
احملسزات ايساخً ٚ ١ٝاحملسزات اخلاضد.)2(١ٝ
()3

احملسزات ايساخً ١ٝيًًُُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتته َٔ ٕٛااليٝات ايتاي١ٝ
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 -1املًو :سٝح إٕ زٚض ٙضٝ٥ػَٚ ٞطنع ٟيف عًُ ١ٝقٓع ايكطاض ٖٛٚ ،اإلَاّ ٚايكا٥س ايعػهطٚ ٟقاض ايكها٠
ٚبصيو تطنعت يف ؾدل املًو أعً ٢غًط ١تٓفٝصٚ ١ٜتؿطٜعٚ ١ٝقها.١ٝ٥
 -2دلًؼ ايعا ١ً٥احلانُ :١سٝح جتط ٟايعسٜس َٔ املٓاقؿات س ٍٛاِٖ ايكهاٜا ايساخًٚ ١ٝاخلاضدٚ ١ٝإ يًًُو ايكطاض
االخري يف سػِ اخلالفات.
 -3املؤغػ ١ايس :١ٜٝٓتته ١٦ٖٝ َٔ ٕٛنباض ايعًُاٚ ٤تعرب عٔ ايفِٗ ايػًف ٞايتكًٝس/ٟايعًُٚ ٞمتجٌ االغالّ نأسس٣
ٚسسات املؿاضن .١فايس ٖٛ ٜٔاالطاض االٜسٜٛيٛد ٞيًسٚي ١ايػعٛزَٓٚ ،١ٜص تأغٝػٗا أغتفاز َؤغؼ املًُه َٔ ١اجلُاع١
ايٖٛاب ١ٝحتت َػُ( ٢األخٛإ أ ٚإخٛإ َٔ طاع اهلل)( ِٖٚ - )1دلُٛع ١زَ ١ٜٝٓتعكبٖ ١سفِٗ فطض (االغالّ ايكشٝح)-
ٚاغتدسَِٗ يف سطب٘ نس اعسا.٘٥
 -4ؾٛٝر ايكبا :ٌ٥تعترب ايكبا ٌ٥سػب ٜٛغف َه ٞايكاعس ٠االدتُاع ١ٝيًسٚي ١ايػعٛزٚ ،١ٜيف بسا ١ٜتأغٝؼ ايسٚي١
ايػعٛز ١ٜقاّ املًو غعٛز بإْؿا ٤احلطؽ ايٛطين َٔ عؿا٥ط ايكبا ٌ٥املدتًف.١
 -5قاز ٠اجلٝـ ِٖٚ :محاٚ ٠خازَ ٞاحلطَني ايؿطفني ،قاز ٠اجلٝـ ٜعترب ٕٚآي ١ٝحلُا ١ٜاملًو ٚغطاْ٘.
أَا احملسزات اخلاضد ١ٝسٝح تته َٔ ٕٛايٛسسات :
َ .1طنع ١ٜايسٚي ١ايػعٛز ١ٜيًُػًُني َٔ سٝح احلطَني ايؿطفني نكبً ١يًُػًُني.
 .2ايتشايف اإلقتكاز( ٟايػعٛز - ٟاالَطٜهٜٚ )ٞتُجٌ ٖصا ايتشايف يف اْؿا ٤أنرب ؾطنْ ١فط ١ٝيف ايؿطم االٚغط
 ( ٖٞٚاضاَه )ٛايػعٛز - ٟاالَطٜه.ٞ
املًو عبس ايععٜع بٔ عبس ايطمحٔ آٍ غعٛز خالٍ سطٚب تٛسٝس ايػعٛز١ٜ
ثاْٝا سػب ز .خًس ٕٚسػ ٔ ايٓكٝب تتِ عًُ ١ٝقٓع ايكطاض يف ايسٚي ١املًه ١ٝايػعٛز ١ٜعرب ايتهآَٝات .إلصلاز
َػاْسٚ ٠زعِ يٛدٛزٖا ٚغٝاغاتٗا االدتُاعٚ ١ٝاالقتكاز ،١ٜسٝح ساٚيت االْعُ ١اخلًٝذ ١ٝإْؿا ٤ايتهآَٝاتٜٚ ،ككس
بصيو أْ٘ َٔ خالٍ ٖص ٙايتهآَٝات حتا ٍٚايك ٣ٛاالدتُاع ١ٝإٔ تعرب عٔ ْفػٗا بٛاغط ١ضؤغاَ ٤عٓٝني أ ٚذلسز ٜٔتعرتف بِٗ
ايسٚي ١ابتسا.٤

_____________________________________________________________________________________________

-1سػب أَني ايطضلاْ ٞيف نتاب٘ (تاضٜذ زلس احلسٜح ًَٚشكات٘ )ٜ ،ك ٍٛمجاع ١االخٛإ نإ دلُٛع َٔ ١ايبس ٚغاْسٚا املًو عبسايععٜع بٔ
عبسايطمحٔ اٍ غعٛز خالٍ سطٚب تٛسٝس ايػعٛز١ٜ
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'The in dependence of the authoritarian state upon the corporations in the Gulf
and the Arab Peninsula environment, and in the absence of parties representing the
populace and of social systems facilitating national fusion, necessarily leads to the
institutionalization of tribalism and sectarianism, just as the attainment of political
independence led to the institutionalization of regionalism as opposed to pan-Arab
integration. From the course of the authoritarian state, it appears that the attempt to
achieve an effective monopoly of the sources of power and control in society
necessitated new division of labour among the political and social forces
represented in the corporations, so that ruling families might be able to manipulate
them to preserve the status quo as well as the various backwards social
arrangements in the tribal, sectarian and religious establishments. This is the
element which makes the monopoly of sources of power and authority in society
effective(1)'
ِايٓعٚ اب األسعابٝ يف غ١خاقٚ ،١ٝ ايعطب٠طٜ ؾب٘ اجلعٚ رًٝ اخل١ ايؿطنات يف َٓطك٢ً ع١ٍٜ االغتبسازٚاعتُاز ايس
 شات طابعٞر ايعطبًٝ اخل١ يف َٓطك١ٝاغٝإ ايٓعِ ايػٚ( ،١ٝف٥ايطاٚ ١ًٝ ايكب٢ً عٞضايطابع املؤغػٛٗ إىل ظ٣ قس از١ٝاالدتُاع
ٞ ايطابع املؤغػ٤ إلنفاٞاغٝل االغتكالٍ ايػٝ) نُا إٕ حتكٞ بسال َٔ ايتهاٌَ ايعطبًُٞٝ ظٗط َٔ ايتهاٌَ االقًٞقبٚ ٞف٥طا
لٝ حتك١يٚ إٔ ذلاٚبسٜ ،١ٍٜ االغتبسازٚ َٔ خالٍ ايسٞنٌ شيو تاتٚ .ٞ بسال َٔ ايتهاٌَ ايعطبًُٞٝتٓؿأ َٔ ايطابع اإلق
١ً املُج١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاغٝ ايػ٣ٛس يًعٌُ بني ايكِٜ دسٝ تكػ٢ً يف اجملتُع اقتهت ع٠ططٝايػٚ ٠ٛاالستهاض ايفعاٍ ملكازض ايك
باتٝنع ايطأٖ فهال عٔ رلتًف ايرتتٛ اي٢ً يًتالعب يًشفاظ ع٠ٕ قازضٛ قس ته١ُح إ األغط احلانٝ ع،يف ايؿطنات
١ايػًطٚ ٠ٛ عٓكط فعاٍ يف استهاض َكازض ايك١ًٝ املؤغػات ايكبٙإ ٖصٚ .١ٜٝٓايسٚ ١ٝف٥ايطاٚ ١ًٝ يف املؤغػات ايكب١ٝاالدتُاع
يف اجملتُع

:)2(١ خاق١ٜزٛ ايػعٚ ١ٝذًٍٝ اخلٚات يف ايسَٝٓ تها١ٕ غتٚ خًس.ػتٓتر زٜ ١ٜيف ايٓٗا
.ًٞ احمل٣ٛ املػت٢ً ع١َٛٔ تتعاٌَ َعِٗ احلهٜر ايصٛٝ ايؿ: ١ًٝ ايكب١ املؤغػ-1
.٠ غطف ايتذاض٠ٔ متجًِٗ عازٜ ايص،١ٜالت ايتذاض٥ ايعا٤ ضؤغاٚ  نباض ايتذاض: ايتذاض-2
.١ٜسٜ ايعٚ ١ٝاالبانٚ ١ٝعٝ نايؿ١ٜٝٓف ايس٥اٛ ايط٠ قاز:١ٝف٥ ايطا١ املؤغػ-3
_____________________________________________________________________________________________
1 - Society and State in the Gulf and Arab Peninsula: A Different Perspective. Khaldoun Hassan Al-Naqeeb. Routledge; 1 edition 2014. P 108
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 -4املؤغػ ١ايس :١ٜٝٓايكاز ٠ايس ٕٜٛٝٓاملُجً ٕٛيًشطنات ايسٚ ١ٜٝٓاملطاٚعٚ ١غريِٖ.
 -5ايطبكات ايٛغطْ :ٞعطا اىل َٓع ايتٓعُٝات املٗٓ َٔ ١ٝانتػاب ٚظا٥ف ْكاب ،١ٝفإٕ احله ١َٛتتعاٌَ َعٗا عً٢
اغاؽ عا ًٞ٥أٜها.
 -6ايعُاٍ ايٛافس. ٕٚ
ٚسػب ايربٚفٝػٛض ( غتٝفإ ٖريتٛى) فإٕ ايتهآَٝات تعط ٢ايفطق ١اجلٝس ٠يالْعُ ١احلانُ ١يف ايػعٛز ١ٜيتذعٌ
عًُ ١ٝقٓع ايكطاض فٗٝا تتِ (َٔ االعً ٢اىل االغفٌ):
'Corporatism offers the best framework to capture the top-down nature of
politics in the kingdom, the limiting and orchestrating role of state actors, the
exclusivity of politics, and the segmentation of group representation through state
actors. On an ideational level, too, it corresponds to the consensual ideology of
')paternally controlled deliberation in Saudi Arabia (“shûrâ”). (1
ٖ ١ُٓٝايٓكابات املٗٓ ١ٝقس تكسّ أفهٌ ٚغ ١ًٝيًػٝطط ٠عً ٢طبٝع ١ايٓعِ ايػٝاغ َٔ ١ٝأعً ٢إىل أغفٌ ٚ ،نصيو َٔ
خالٍ تًو ايٓكابات ْػتطٝع حتسٜس زٚض اجلٗات احلهٚ ١َٝٛايتفطز بايػًٛى ايػٝاغٚ ،١ٝتكػ ِٝمتج ٌٝايٓكابات املٗٓ ١ٝعً٢
َؤغػات ايسٚيٚ .١عً ٢املػت ٣ٛايفهط ،ٟإ ٖص ٙايتكػُٝات ٜتٛافل َع أٜسٜٛيٛد ١ٝايػًط ١االب ١ٜٛيف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز"( ١ٜايؿٛض.)"٣
يف ْٗاٖ ١ٜصا اجلعْ ٤ػتطٝع إٔ ْك ٍٛبإٔ َٔ أِٖ ايػُات ايباضظ ٠يعًُ ١ٝقٓع ايكطاض يف ايػعٛز ٖٞ ١ٜأٚال َطنع١ٜ
زٚض املًو ايص ٖٛ ٟقاسب ايكطاض االخريٚ ،ثاْٝا االتػاع ايتسضصل ٞيف أزٚاض ايسٚا٥ط االخط ٣يف عًُ ١ٝقٓع ايكطاض.

_____________________________________________________________________________________________
 1Steffen Hertog. Building the Body Politic: Emerging Corporatism in Saudi Arabia . 2004. Article published on the Arabian
Humanities' site. https://cy.revues.org/187#ftn9
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املطًب ايجاْ :ٞؾهٌ ايسٚيٚ )1(١تأثري ٙعً ٢عًُ ١ٝايكٓع ايكطاض
سػب ايعسٜس َٔ االنازميني ٚايباسجني يف ؾؤ ٕٚايسٚيٚ ١عًُ ١ٝقٓع ايكطاض ايػٝاغ ٞفإٔ ؾهٌ ايسٚي ١ي٘ تأثري دصضٟ
عً ٢نٝف ١ٝإدطاٚ ٤إمتاّ عًُ ١ٝقٓع ايكطاض .فشػب ( ضٚزًْٜٚ ٞػٔ) فإ ؾهٌ ايسٚي ١يف ايعسٜس َٔ ايبًسإ ايعطب ١ٝي٘ ؾهٌ
تػًطٖٚ .ٞصا ايؿهٌ َٔ ايس ٍٚتعطف بأْٗا "تػع ٢اىل االستهاض ايفعاٍ ملكازض ايكٚ ٠ٛايػًط ١يف اجملتُع ملكًش ١ايطبك١
أٚايٓدب ١احلانُ.)2(١
 َٔٚأبطظ ايػُات يًسٚي ١ايتػًط:ٖٞ ١ٝ
 -1يٝػت ْعاّ سهِ فكط بٌ تعرب عٔ ايٓعاّ االدتُاعٞ
 -2ايسٚي ١حتتهط ًَهٚ ١ٝغا ٌ٥االْتاز
State monopoly ownership of

ًَه١ٝ
ايسٚي ١يٛغاٌ٥

production(3) the means of

االْتاز

 -3تػع ٢اىل تبْٓ ٢عاّ ضأمسايٚ ٞيهٔ بطعا ١ٜايسٚي١
اييت

ايطأمساي١ٝ
تطعاٖا ايسٚي١

State-Sponsored

)Capitalism(4

 -4ايسٚي ١تكسّ ْفػٗا نبس ٌٜعٔ َؤغػات٘
_____________________________________________________________________________________________

 _ 1فٝذب عًٓٝا إٔ ْفطم بني ايسٚي ٚ ١احله ١َٛسػب االضا ٤ايتاي:١ٝ

أٚال :سػب أضغط ٛايسٚيٚ ٖٞ ١سس ٠ادتُاعٚ ١ٝغٝاغَ ١ٝه َٔ ١ْٛمجٝع املٛاطٓني ٖ ٚسفٗا ٖ ٛحتكٝل االنتفا ٤ايصات ٞيًذُٝع ،بُٓٝا احلهٖٞ ١َٛ
اجلٗاظ ايصٜ ٟتٛىل إزاض ٠ؾؤ ٕٚايسٚيٚ ١اإلؾطاف عً ٢األعُاٍ فٗٝا.
ثاْٝا :ضَ ٟٚهطٜسؽ ٜط ٣بإ احله ١َٛمتؿٌ املؤغػات ايطمس ١ٝاييت تطغِ ايػٝاغ ١ايعاَٚ ١تك ّٛبتٓفٝصٖا.
ثايجا :سػب تُٛٝغ ٢ي ِٝايسٚي ٖٞ ١املفٗ ّٛايكاْ ْٞٛايصٜ ٟك ّٛعً ٢عسز َٔ ايؿطٚط :ايػهإ ايساُ٥ني ،أضض ذلسزٚ ،٠سهٚ ١َٛطٓ ١ٝقازض٠
عً ٢احلفاظ عً ٢ايػٝطط ٠ايفعً ١ٝعً ٢أضانٗٝا ٚ .باإلناف ١إىل شيو ،نجري َٔ ايعًُاٜ ٤ط ٣إٔ ايسٚي ١صلب إٔ ٜه ٕٛسهطا عً ٢االغتدساّ
املؿطٚع يًك ٠ٛاملاز ١ٜأ ٚايعٓف زاخٌ إقًَ ِٝعنيْ .السغ إٔ تعطٜف ايسٚيٜ ١تهُٔ إؾاض ٠إىل احله ،١َٛاييت ميهٔ تعطٜفٗا بأْٗا ٚناي ١أ ٚدٗاظ َٔ
خالهلا ٖ ١٦ٝمياضؽ ايػًطٜٚ ١ؤزٚ ٟظا٥ف٘.

 -2ز .خًس ٕٚسػٔ ْكٝب  -اجملتُع  ٚايسٚي ١يف اخلًٝر  ٚاجلعٜط ٠ايعطبَٓ َٔ ( ١ٝعٛض رلتًف) َ -طنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب- 1989 - ١ٝ

م144-14 :

3- Rodney Wilson Economic Development in the Middle East.. Routledge; 2nd edition 2012. P 114-172

.

4- Tim Niblock & Monica Malik The Political Economy of Saudi Arabia.. Routledge 2007. P 173-200
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٠اسسٚ اٝدٛيٜٛٚسٜدس فكط اٛ ت،١ات املدتًفٝدٛيٜٛسٜ يال١دس َٓافػٛ الت-5
ى املػتًٗهنيًٛ غٖٞ ١ٝ االغتٗالن١ ايجكاف-6
ضٛس بايسغتٝ أخط املًو غري َك٢ٓ َطًل مبعٞ غاليٞعطف بٓعاّ ًَهٜ ٟزٛ ايػعٞهٌ ٖريب ايٓعاّ املًهٜسػب َاٚ
Family

١ً٥ َٔ دلًؼ ايعا١ْٛ َه١َٛل سهٜٕ عٔ ططٛ ايبالز ته٠ إزاض. املػطبٚ ٕ احلاٍ يف االضزٖٛ نُا

١ً٥ع ايعاٝ تػتط١كٜ ايططٙ بٗص،١َٝٛ يًُٓاقب احله١ُ احلان١ً٥ٔ َٔ غري ايعاٜني اخطٍٝ تعٖٚصا اجملًؼ ضلاٚ Consensus
.ِٗٓ نُُجًني عٚ ١ٝقطاطٛٓعات تهُٛتكسَِٗ يًُذتُع نُذٚ ١ٍ ايػًطٛ َٔ املٓتفعني س١ٕ ؾبهٛ إ (تبين) ته١ُاحلان
'Michael Herb defines a dynastic monarchy as a government ruled by a royal
family, whose members occupy senior government positions, such as those in
ministries and cabinets, as well as lower level leadership positions throughout the
government. Family consensus decides the succession of rule in dynastic
monarchies. This consensus making process entails a large amount of bargaining.
The king retains and ensures his authority by securing the support of certain family
members, specifically sheiks and princes, in return for appointments in senior
bureaucratic posts in the state, such as in the aforementioned ministries and
cabinets. High-ranking family members bargain with the aspiring ruler for these
positions and in return they support him. The amount and extent of bargaining
within the family increased significantly when the size of state grew after the
discovery of oil, as family members vied for leadership posts in the new state
institutions. The distribution of these and other government positions of authority
to members of the royal family, as well as the succession of rule process, are
essential mechanisms that have enabled the Saudi monarchy to maintain its hold on
to power(1)'
١َٕٝٛ َٓاقب سهًٛؿػٜ ٜٔايصٚ ،١ املايه١ً٥ حتهُٗا ايعاٞ نٓعاّ غاليٟزٛ ايػعٞهٌ ٖريب ضلسز ايٓعاّ املًهٜإ َا
٤ع أسلاٝ يف مج٣ٛ أالقٌ َػت١ٜازٝ فهال عٔ املٓاقب ايك،ّ بؿهٌ عا٤ظضاٛدلًؼ ايٚ ظاضاتٛ يف اي٠زٛدٛ امل،٣ٛ املػت١عٝضف
٠ يف االغط١َٚ قٓع ايكطاضات ْابع َٔ املػا١ًُٝإ عٚ .تِ َٔ خالٍ االمجاعٜ ١ املايه٠ يف االغط١ إ اقطاض اخلالف.١َٛاحله
ِٓٗ يفٝٝتِ تعٜ ٌ يف املكاب،٤األَطاٚ رٛٝسا ايؿٜحتسٚ ،٠ املًو َٔ خالٍ تأَني ايسعِ املباؾط ألفطاز األغط١نُإ غًطٚ .١املايه
٠ريٝ تػ١ُ احلان٠َات زاخٌ االغطٚإ املػاٚ . آْفا٠ضٛع املصنٚايفطٚ ظاضاتٛ احلاٍ يف ايٖٛ  نُا،١يٚا يف ايسًٝف ايع٥ظاٛاي
.١ املايه١ً٥ ايعا٤ع٘ ألعهاٜظٛتٚ .١ٜازٝف ايك٥ظاًٛ ي٠ اىل تٓافؼ بني أفطاز األغط٣قس ازٚ ،بفعٌ انتؿاف ايٓفط يف ايبالز
_____________________________________________________________________________________________

1- Oil, politics, society and the state in the middle east: Enduring authoritarianism in Iran and Saudi Arabia .Benjamin E. Martorell. 2012. P 4850
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ٍ يًُؿهالتًٛإصلاز احلٚ  االظَات٠ يف إزاض١اغٝ ايػ١ دلاٍ يػريِٖ يًُؿاضنٟ أٞعطٜ  ال١ً٥عين إ دلًؼ ايعاٜ مما
ٕ ا١ً٥ع دلًؼ ايعاٝػتطٜ  قٓع ايكطاض١ًُٝ يف ع١ٔ يف املؿاضنٜل اَتٓاع االخطٜعٔ ططٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٜ االقتكاز،١ٝاغٝايػ
:ٟزٛ اجملتُع ايػع٢ًططت٘ عٝ غ٢ًضلافغ ع
The family discusses and resolves any problems or issues without the
interference of those outside it who may want to challenge its absolute rule. All of
these factors guarantee that the royal family maintains control of Saudi Arabia(1)
١ يف املًُهٞاغٝ قٓع ايكطاض ايػ١ًُٝ يف عٞ٥ض دعٚ زٖٛ ١ٝ ايػًف١ض احلطنٍٚ بإ زٛع إٔ ْكَٝٔ ٖصا املٓطًل ْػتط
ٗا يفٝ غٓتططم اي٢ َٔ االغباب ايت١عُٛطدع اىل دلٜ ،ٍاىل سسَا غري ايفعاٚ ٞ٥ض اجلعٚغبب ٖصا ايسٚ ١ٜزٛ ايػع١ٝايعطب
.ْٞاملبشح ايجا

_____________________________________________________________________________________________
1 Oil, politics, society and the state in the middle east: Enduring authoritarianism in Iran and Saudi Arabia .Benjamin E. Martorell. 2012. P: 51
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املبشح ايجاْٞ
ايػًفٚ ٕٛٝعًُ ١ٝقٓع ايكطاض ايػعٛزٟ
املطًب اال :ٍٚحتً ٌٝزٚض احلطن ١ايػًف ١ٝيف قٓع ايكطاض ايػعٛز:ٟ
بعس إٔ بٓٝا بإٔ ايس َٔ ٖٛ ٜٔأِٖ ايسعا ِ٥االغاغ ١ٝيف ايسٚي ١ايػعٛزٚ ،١ٜضلتٌ َٛقعا َُٗا يف عًُ ١ٝقٓع ايكطاض
ايػٝاغ ،ٞغٓشاٚ ٍٚيف ٖصا ايػٝام إٔ ْكٌ إىل سكٝكَ ١فازٖا بإٔ قٓاع ١ايكطاض ايػعٛز ٟي٘ تأثري عُٝل ٚط ٌٜٛاملس ٣عً٢
غًٛى احلطن ١ايػًفْ .١ٝػت ٌٗ ٖصا املطًب بايٓعط اىل احلاي ١ايػٝاغ ١ٝيًسٚي ١ايػعٛز ١ٜبعس احلطب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝستْٗ ٢ا١ٜ
ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطَ ،ٜٔػتهؿفني تأثري املًو (املًٛى املتتاي )١ٝعً ٢ايػًٛى ٚاألزا ٤ايػٝاغ ٞيًشطن ١ايػًف،١ٝ
ٚشيو َٔ خالٍ احملاٚض ايتاي:١ٝ
أٚال  :إنفا ٤ايطابع املؤغػ ٞعً ٢احلطن ١ايػًف:١ٝ
إغتطاع املًو فٝكٌ إنفا ٤ايطابع املؤغػ ٞعً ٢ايػًفني ٚإٔ ٜػتدسَِٗ يف سطب٘ نس أعساٜٚ ،٘٥ك ٍٛيف ٖصا
ايكسز ايباسح ز.ذلُس أب ٛضَإ َأخٛشا َٔ ايباسح ايفطْػ ٞغتٝفإ النطٚا يف نتاب٘ -ظَٔ ايكش- ٠ٛ
).(AwakeningIslam
" يف ايٛقت ايص ٟعًُت ايسٚي ١عً ٢تٛظٝف ايػًف ١ٝمبا طلسّ َكاحلٗا ايػٝاغ ١ٝزاخًٝا ٚخاضدٝا ،فاغتدسَٗا بكٛض٠
نبري ٠املًو فٝكٌ عٓسَا اؾتعٌ ْاض اخلالف بٚ ٘ٓٝبني مجاٍ عبسايٓاقطٚ ،ؾعط بايكًل َٔ خطاب األخريٚ ،تأثري ايٓدب
ايػٝاغٚ ١ٝايفهط ١ٜف ،٘ٝإش عٌُ عً ٢بٓا ٤املؤغػ ١ايس ١ٜٝٓايطمسٚ ،١ٝتععٜع خطاب ايسٚي ١ايسٜين يف َٛادٗ ١اخلطاب ايٓاقط،ٟ
فأغؼ إشاع " ١قٛت اإلغالّ" ضزا عً ٢إشاع " ١قٛت ايعطب" ،اييت ناْت تًعب زٚضا نبريا يف تػٜٛل ٚتطٜٚر اخلطاب
ايػٝاغ ٞجلُاٍ عبسايٓاقط عً ٢ايكعٝس اخلاضدٚ ،ٞأغؼ ضابط ١ايعامل اإلغالَ ٞيته ٕٛعٓٛاْا يتٛدٗٝات ايػٝاغ ١اخلاضد١ٝ
ايػعٛز ،١ٜضزا عًَ ٢ؿاضنْ ١اقط ايفعاي ١يف تأغٝؼ  -ز ٍٚعسّ االسلٝاظ(. )1
ٚبايفعٌ زلح املًو فٝكٌ يف إنفا ٤ايطابع املؤغػ ٞعً ٢ايػًف ١ٝيف اجملتُع ايػعٛز ،ٟسٝح ميهٔ تطمج ١شيو ،بإٔ
ايسٚي ١ايػعٛز ١ٜغٝططت عً ٢ايػًف ١ٝعٔ ططٜل املؤغػاتٚ ،االغط ٠احلانُ ١أغتفازت َٓٗا حملاضب ١ايك ٣ٛاملعاز ١ٜزاخًٝا
ٚخاضدٝا .بعس االْتٗا َٔ ٤عًُ ١ٝإنفا ٤ايطابع املؤغػ ٞعً ٢احلطن ،١اقبشت ايػًف ١ٝدع٤ا َٔ ؾبه ١بريٚقطاط ١ٝيف
ايسٚيَٓٚ .١ص شيو ايٛقت ،ناْت ايػًف ١ٝدع٤ا َُٗا َٔ ايسٚي ١ايػعٛز ٚ ١ٜمل تؿهٌ ايػًف ١ٝتٗسٜسا أٚحتسٜا جتا ٙايسٚي،١
ٚست ٢بسا ١ٜايػبعٓٝات مل تهٔ ايسٚي ١ايػعٛز ١ٜنس ايكش ٠ٛاإلغالَٚ ،١ٝامنا ناْت تسعُٗا إىل سس نبري.
_____________________________________________________________________________________________
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ٚاجلسٜط بايصنط أْ٘ "ؾٗست سكبتا ايػتٓٝات ٚايػبعٓٝات َٔ ايكطٕ املانْ ٞؿ ٤ٛسطن ١ادتُاعٚ ١ٝاغع ١يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزَ ١ٜاضغت ؾهال عكطٜا َٔ ايٓؿاط اإلغالَ ٞنإ إىل شيو احلني غا٥با َٔ املؿٗس ايػٝاغ ٞيف ايبالز .أطًل
عً ٢تًو احلطن ١اغِ ايكش ٠ٛاإلغالَ ١ٝأ ٚايكش ٠ٛاختكاضاٚ ،غطعإ َا اغتطاعت ايتأثري يف د ٌٝناٌَ َٔ ايؿباب
ايػعٛز ٟاعتُازا عًَ ٢ؤغػات ايسٚيْ ١فػٗاٚ .يف ايٛقت ْفػ٘ ،تأغػت ؾبهات أنجط تٓعُٝا زاخٌ ايكشٚ .٠ٛباغتػالٍ
َٓار غٝاغَ ٞؤاتٍ يًػا ،١ٜغطعإ َا أقبشت عٓكطا ذلٛضٜا يف ايٓػٝر االدتُاع ٞايػعٛز.")1(ٟ
ثاْٝا :عًَُ ١ٝأغػ ١ايفهط ايػًفٞ
عًُ ١ٝإنفا ٤ايطابع املؤغػ ٞعً ٢ايفهط ايػًفٞ

The institutionalization process of

)the Salafi thought(2

ٚشيو عٔ ططٜل بٓا ٤املعاٖس ٚاجلاَعاتٚ ،شيو حملاضبٚ ١استٛا ٤ايفهط ايٓاقط ٟايك ،َٞٛسٝح بسأ ايٓعاّ ايػعٛز ٟيف
بسا ١ٜايػتٓٝات ببٓا ٤املعاٖس ٚاجلاَعات ناجلاَع ١اإلغالَ ١ٝيف املس ١ٜٓاملٓٛض ٠غٓ 1961 ١يتٓافؼ داَع ١األظٖط يف َكط اييت
أضاز عبسايٓاقط إٔ صلعٌ َٓٗا أزا ٠تهف ٞاملؿطٚع ١ٝايس ١ٜٝٓعً ٢محالت٘ ايسعاٖٚ ،)3(١ٝ٥ص ٙتعترب نأسس ٣ايططم ملأغػ ١فهط
احلطن ١ايػًف ١ٝيف اجملتُع ايػعٛز َٔ ٟقبٌ ايٓعاّ ايػعٛز.ٟ
ثايجا :فتشت ايػعٛز ١ٜأبٛابٗا إلغتكباٍ ايعسٜس َٔ اإلخٛإ املػًُني يف ايعطام ٚغٛضٜا َٚكط ،ألْ٘ إعتُس عً ِٗٝيف
فتح املعاٖس ٚاجلاَع ١االغالَٚ .١ٝإغتفاز ايٓعاّ ايػعٛز َٔ ٟايهفا٤ات ٚش ٣ٚايؿٗازات ايعًٝا ٖٓ َٔٚا بسأت قفك ١دسٜس٠
سػب غتٝفإ النطٚا بني ايػعٛزٚ ١ٜاإلخٛإ املػًُني ،سٝح دعًت ايػعٛز ١ٜاملٓاٖر ايتعً ١ُٝٝيف َتٓا ٍٚاإلخٛإ َٔ أدٌ
حتكٝل االٖساف ايتاي:١ٝ
أٚال :إنفا ٤ايطابع اإلخٛاْ ٞعً ٢املٓٗر ايتعً َٔ ُٞٝأدٌ ذلاضب ١ايفهط ايك َٞٛايٓاقط.ٟ
ثاْٝا :بسأ ايٓعاّ املًه ٞبإْؿاَ ٤ؤغػ ١تعً - ١ُٝٝتطبَ ١ٜٛبٓ ١ٝعً ٢فهط املًو فٝكٌ " ايتشسٜح اإلغالَٖٛٚ "ٞ
َفٗ ّٛقطٜب َٔ ٚدٗات ْعط اإلخٛإ املػًُنيٖٓ َٔٚ .ا ْػتطٝع إٔ ْكاضٕ بني املًو ايفٝكٌ ٚاملًو عبسايععٜع َٔ سٝح
_____________________________________________________________________________________________

 - 1غتٝفإ النطٚا  -ظَٔ ايكش - ٠ٛاحلطنات االغالَ ١ٝاملعاقط ٠يف ايػعٛز -١ٜايؿبه ١ايعطب ١ٝيالعاخ  ٚايٓؿط .2012 -م 56
2
-Salafis and the „Arab Spring‟ in Yemen: Progressive Politicization and Resilient Quietism.
Laurent bonnefoy et judit kuschnitizki. International Journal of Archaeology and Social Sciences
in the Arabian Peninsula. P: 1-10
 -3غتٝفإ النطٚا  -ظَٔ ايكش - ٠ٛاحلطنات االغالَ ١ٝاملعاقط ٠يف ايػعٛز -١ٜايؿبه ١ايعطب ١ٝيالعاخ  ٚايٓؿط  .2012-م 61
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أغتفاز ٠نالُٖا َٔ ايفهط اإلقالس ،ٞاملًو عبسايععٜع أغتفاز ٚأعتُس عً ٢أْكاض املسضغ ١اإلقالسٚ ،١ٝاغتفاز املًو فٝكٌ
َٔ َسضغ ١اإلخٛإ
" ٚيف ايٛقت ْفػ٘ ،متٝعت سكبتا ايػتٝٓٝات ٚايػبعٓٝات َٔ ايكطٕ املان ٞبربْاَر ٚاغع يتشسٜح املؤغػات يف
ا ملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ،١ٜخاق ١يف دلاٍ ايتعً ،ِٝبعس إٔ أقبح شيو ممهٓا بفهٌ عا٥سات ايٓفط ،بٝس إٔ املًُه ١افتكطت
آْصاى إىل ايٓدب ايكازض ٠عً ٢املؿاضن ١يف ٖص ٙايعًُ ١ٝمبا أْ٘ مل ٜهٔ يًعًُا ٤ايٖٛابٝني غع ١اطالع عً ٢ايكهاٜا احلسٜجٚ ١إٔ
املؤٜس( ٜٔيإلْتذٓػٝا ايٓاؾ ) 1١٦ناْٛا الٜعاي ٕٛقً ًٞٝايعسز َٚهًفني يف ايعاز ٠بٛظا٥ف إزاضَٚ ١ٜبعس ٜٔعٔ املؤغػات
ايتعً ١ُٝٝعٔ عُس ،يف ظٌ ٖص ٙايعطٚف ،بسا إٔ أعها ٤اإلخٛإ املػًُني ايص ٜٔنإ ف ِٗٝايهجري َٔ خطصل ٞاجلاَعات ِٖ
املطؾش ٕٛاملجاي ،ٕٛٝأنف إىل شيو إٔ فٝكٌ نإ ٜسع ٛإىل ْٛع َٔ "ايتشسٜح اإلغالَٖٚ ،"ٞصا املفٗ ّٛبسا يف ايعسٜس َٔ
ايٓٛاس ٞقطٜبا َٔ ٚدٗات ْعط اإلخٛإ املػًُني(.)2
 َٔٚأبطظ ايؿدكٝات اإلغالَ ١ٝايص ٔ٣عًُٛا يف دلاٍ ايرتب ٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي ،ٞذلُس غطٚض ظ ٜٔايعابس( ٜٔسٝح يعب
زٚضا َُٗا يف ته ٜٔٛفهط د ٌٝايكش ٠ٛيف ظَٔ ايجُآْٝات) ٚذلُس قطب (ٖٚ ٛغطٚض ٜعسإ َٔ أِٖ ايؿدكاٜات اإلغالَ١ٝ
غري ايػعٛز ١ٜيف املًُهٚ )١ذلُس عبسٚ ٠غعٝس سٚ ٣ٛذلُس املباضى (سٝح طًب َٓ٘ ايػعٛز ١ٜإعساز املٓاٖر يهًٝيت ايؿطٜع١
ٚايرتب ١ٝيف َه ١املهطَٚ )١ذلُس ايكٛاف َٔ ايعطام (دطت إغتؿاضات َع٘ بؿإٔ املٓاٖر ايتعًٚ )١ُٝٝعُط عبسايطمحٔ (زضؽ
يف أسس املعامل املسٜٚ - ١ٜٓعترب َٔ أفت ٢يكتٌ ايطٝ٥ؼ (أْٛض ايػازات) َٚعطٚف عٓ٘ بأْ٘ قطيب فهطٜا (ْػب ١اىل املفهط ايساع١ٝ
غٝس قطب).
"'just as the attainment of political independence led to the institutionalization
'")of regionalism as opposed to pan-Arab integration(3
نُا إٔ حتكٝل االغتكالٍ ايػٝاغ ،ٞأز ٣إىل َأغػ ١اإلقً ١ُٝٝبسال َٔ ايتهاٌَ بني ايس ٍٚايعطب.١ٝ
ضابعا :ايطفط ٠ايٓفط ١ٝيف ايػبعٓٝات ،يف ٚقت ؾٗست ايػعٛز ١ٜاالظزٖاض االقتكاز ٟبػبب ضبح خٝاىل َٔ أَٛاٍ
ايٓفط ،أغتجُطت ٖص ٙاألَٛاٍ يف تٛغٝع ٖٚ ١ُٓٝغٝطط ٠ايسٚي ١عٔ ططٜل ايتعٓٝٝات يف ايكطاع ايعاّ
'Through the mechanism of bureaucratic cooptation, the Saudi state brought
society increasingly under its guidance and control in several ways. Employment in
_____________________________________________________________________________________________
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the public sector was one such approach. The number of government employees
rose as the size of the government grew. Between 1970 and 1980, the government
established ten new ministries in addition to twenty new government agencies.
Accordingly, the government hired over 300,000 public sector employees,
increasing the number from 120,000 in 1970. Expanding social services was
')another method the government used (1
َٔ خالٍ آالي ١ٝايبريٚقطاط ١ٝاغتطاع ايسٚي ١اغتكطاب ٚايػٝطط ٠عً ٢اجملتُع ٚتٛدٗٗٝا ٚبعس متهٓ٘ يف ايػٝطط ٠عً٢
ايكطاع ايعاّ َٔٚ .ثِ اضتفع عسز َٛظف ٞاحلهٚ ١َٛمنا سذُ٘ بني عاَٚ ،1980 ٚ 1970 ٞأْؿأت احله ١َٛعؿطٚ ٠ظاض٠
دسٜس ،٠باإلناف ١إىل عؿطٚ ٜٔناي ١سهٚٚ .١َٝٛفكا يصيو ٚظفت احله ١َٛأنجط َٔ َٛ 300000ظف يف ايكطاع ايعاّ،
ٚاظزاز ٠ايعسز َٔ120 000يف عاّ 1970اىل ٚ .ايتٛغع يف اخلسَات االدتُاع ١ٝناْت ططٜك ١أخط ٣يًشه١َٛ
يالغتكطاب.
ٚتعترب ٖص ٙايفرت ٠أٜها فرت ٠اْتعاف ايفهط ايػًف ،ٞبػبب إغتجُاض ايسٚي ١يف ايعسٜس َٔ املطانع  ٚاملعاٖس االغالَ١ٝ
االخط ،ٟفطٛاٍ ٖص ٙايفرت َٔ ( ٠بسا ١ٜايػبعٓٝات إىل أٚاخطٖا) تتًُص ايعسٜس َٔ ايطالب عٔ ططٜل ايسضٚؽ ايس ١ٜٝٓعًٜ ٢س
االغاتص ٠املكطٜنيٚ ،ايػٛضٜني ٚايعطاقٝني .مما أز ٣إىل ته( ٜٔٛد ٌٝايكش )٠ٛايص ٟتطعطع عً ٢ايفهط اإلخٛاْ ٚ ٞايػًفٞ
عكا٥سٜاٚ .غٛف ْتططم إىل ٖص ٙاجل ٌٝيف املطًب ايجاْ.ٞ
ٚفُٝا طلل تكسٜط ايفهط ايػًف ،ٞيف بسا ١ٜايػبعٓٝات فتشت ايػعٛز ١ٜابٛابٗا يعُاٍ َٔ ايبًسإ ايعطبٚ ١ٝاالدٓب١ٝ
َجٌ َكطٚ ،اجلايٝات املٛدٛز ٠يف املًُه ١ناْٛا َتأثط ٜٔبايفهط ايػًف ٞايػعٛزٚ ٟيصيو تبٓٛا ايفهط ايػًفٚ ،ٞبعس أظَ١
اغعاض ايٓفط يف ايعامل يف ايجُآْٝات ،بسأ ايعُاٍ االداْب بايطدٛع اىل بًساِْٗ االقًٚ ١ٝخاق ١املكطٜنيٖ ،ص ٙاجلايٝات بعس
َػازضتِٗ املًُه ١أخصٚا َعِٗ يٝؼ فكط املاٍ ٚيهٔ أٜها فهطا غًفٝا نإ غطٜبا عً ٢دلتُعاتِٖٗٚ .ص ٙميهٔ تػُٝتٗا بتكسٜط
ايفهط ايػًف ٞعٔ ططٜل ايعُاٍ ايٛافس.ٜٔ
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املطًب ايجاْ :ٞحت ٍٛايعالقات بني ايػًطات ايػعٛزٚ ١ٜاحلطن ١ايػًف ١ٝبعس سطب اخلًٝر ايجاْ١ٝ
َٔ أِٖ ْتا٥ر ايتػري يف املٓاٖر ايسضاغ ١ٝيف املًُه ١يف أٚاغط ايػتٓٝات ٚايػبعٓٝات ٖ ٞته ٜٔٛد ٌٝايكش ٠ٛيف
ايجُآْٝاتٚ ،بػبب ٖصا ايتػري يف املٓاٖر ايسضاغ َٔ ١ٝقبٌ املًُهٚ ١تٓفٝصٖا حتت إؾطاف اإلخٛإ ايفاض َٔ ٜٔبًساِْٗ ،أقبح
ايتعٚاز بني االفهاض اإلخٛاْٚ ١ٝايػًف ١ٝدع٤ا َُٗا َٔ ايفهط ايػًف ٞايػعٛز َٔٚ ،ٟأِٖ اجلُاعات ايفعاي ١يف سكب١
ايجُآْٝات نإ ايطالب ايػٛضٜني ٚايكطبٝني ،بايطغِ َٔ اِْٗ ناْٛا دلُٛعَ ١عٚ ١ٓٝقػريٚ ٠يهٓٗا ناْت فعاي ،١ايعالق ١بني
احلطن ١ايػًف ١ٝاملتُجً ١يف د ٌٝايكشٚ ٠ٛايٓعاّ ايػعٛز ٟناْت يف أٚدٗا يف ايػبعٓٝات ٜٚطدع شيو جملُٛع َٔ ١االغباب:
أٚال :ناْت ايجٛض ٠االٜطاْ ١ٝيف بساٜتٗا ٚطايبت اإلَاّ اخلُٝين بتطبٝل فهط ٠تكسٜط ايجٛض ٠ايؿٝع ١ٝإىل َٓطك ١اخلًٝر،
ٚناْت َٔ أِٖ ايٛغا ٌ٥ايفعاي ١يف قس ٖص ٙايجٛض ٠ايفاضغ ٖٞ ،١ٝايفهط ايػًف ،ٞألٕ ايفهط ايػًفٜ ٞطفض متاَا ايتؿٝع ٚ
ٜعتربٖا َٔ ايطٚافض.
ثاْٝا :مل ٜؿعط ايٓعاّ ايػعٛز ٟبإ ٣إْععاز َٔ د ٌٝايكش ٠ٛخاق ١يف ايجُآْٝاتٖٚ ،صا بػبب أفهاض ٚإعتكازات
ٖصا اجلٚ ٌٝاييت تطنعت يف خطابات٘ يف احلفاظ عً ٢اهل ١ٜٛايس ١ٜٝٓيًسٚيٚ ١ذلاضب ١ايتػطٜب ٚايعًُٓٚ ،١مل تهٔ ايػٝاغ ١ايػعٛز١ٜ
أْصاى تتبٓ ٢عًُ ١ٝعًُٓ ١اجملتُع أ ٚأ ٟتػري يف اجملتُع بٌ ايسٚي ١ناْت ضان ١ٝإىل سس نبري َٔ ْؿاط ايػًفني يف إيكا٤
ايسضٚؽ ايس ٚ ١ٜٝٓايسع ٠ٛإىل األخالم( .)1ايٓعاّ ايػعٛز ٟنإ عاد ١اىل تٝاض غًف ٞزع -ٟٛتطؾٝس ٟنس ايبسع  ٚايسع٠ٛ
إىل ايٛسساْٚ ١ٝشيو بػبب املٛادٗات اييت سكًت َع سطن ١دُٗٝإ ايعتٝيب اييت أستًت املػذس احلطاّ يف أٚاخط
ايػبعٓٝات.
ناْت ايعالق ١احلُ ١ُٝبني ايػًفني  ٚايسٚيٚ ١قًت إىل سس بإٔ ايسٚي ١نًفت ايػًفني عُالت مجع ايتربعات يسعِ
افػاْػتإ يف سطبٗا نس ايطٚؽٚ ،ايػٝاغ ١املٛدٗ َٔ ١قبٌ ايػعٛز ١ٜآْصاى س ٍٛجتٓٝس ايؿباب يًكتاٍ يف أفػاْػتإ ضمبا
ٜعٛز اىل إْتؿاض ٚإبطاظ ايػًف ١ٝاجلٗازٚ .)2(١ٜيهٔ سطب اخلًٝر ايجاْ ١ٝتعترب ْكط ١ايتش ٍٛيف ٖص ٙايعالق ١احلُ ١ُٝبني ايتٝاض
ايػًفٚ ٞايسٚي ١ايػعٛز ،١ٜفُع بسا ١ٜاحلطب ؾعطت ايسٚي ١ايػعٛز ١ٜالَ ٍٚط ٠يف تأضطلٗا باخلطط ٚاَهاْ ١ٝاستالهلا َٔ قبٌ
ايعطام .يصيو ايػبب أغتعإ املًو بكٛات غري إغالَ ١ٝيًسفاع عٔ ْفػٖ٘ .ص ٙاالغتعاْ ١أزت إىل خًل عسّ إغتكطاض زاخًٞ
 ٚخاضد.ٞ
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ٚعً ٢ايكعٝس ايساخً ٞزلس أْ٘ نإ ٖٓاى إقطساّ فُٝا بني ايتٝاض ايػًف ٞأ ٚباالسط ٣د ٌٝايكشٚ ٠ٛايٓعاّ
ايػعٛزٚ ،ٟدصٚض ٖصا اإلقطساّ ٜطدع إىل ايكطاع فُٝا بني ايتٝاض اجلسٜس (ؾٛٝر ايكش ٚ )٠ٛايتٝاض ايكس( ِٜايؿٛٝر
ايتكًٝس )ٜٔنُٔ احلطن ١ايػًف.١ٝ
ٚتعترب إقساض ايفت ٣ٛايؿٗري ٠هل ١٦ٝنباض ايعًُا ،٤ايت ٢أباست االغتعاْ ١بايكٛات االَطٜه ،١ٝبسا ١ٜايتكازّ بني ؾٛٝر
ايكشٚ ٠ٛقاز ٠املؤغػ ١ايس ١ٜٝٓايطمس َٔٚ ،)1(١ٝايؿٛٝر ايص ٜٔقاَٛا بايطز عً ١٦ٖٝ ٢نباض عًُا( ٤غفط احلٛاي )ٞعرب َكاٍ "
ضفع ايػُ ١عً ٢عًُا ٤االَ "١اييت اْتكس ف ٘ٝايؿٛٝر  ٚقاّ بتشً ٌٝاملدططات االَطٜه ١ٝيًػٝطط ٠عً ٢ايٓفط خالٍ تٛادسِٖ
يف اخلًٝر ايعطبٖ ،ٞصا ايطز َٔ قبٌ احلٛايٚ ٞإْتكاز ٙيًػًط ١احلانُ ١دًبت االْعاض سٛي٘ ٚإعترب ٙايهجري َٔ االعالَني
ٚايكشفني ايػطبني ايتشس ٟاحلكٝك ٞيًسٚي ١ايػعٛز.)2(١ٜ
 َٔٚأبطظ املٓتكس ٜٔيًٓعاّ املًه ١٦ٖٝٚ ٞنباض ايعًُا ٤غًُإ ايعٛزٚ ٠غفط احلٛايْٚ ٞاقط ايعُط ،فُجال بسأ غًُإ
ايعٛز ٠بتٛد ٘ٝاْتكازات الشع ١عً ٢غٝاغ ١ايسٚي ١ايطمس ١ٝعً ٢ايكعٝس ايساخًٚ ٢اخلاضدٚ ٞناْت ٖص ٙبسا ١ٜتسخٌ ؾٛٝر
ايكش ٠ٛيف ايػٝاغ ،١مما از ٣إىل إْععاز ايٓعاّ املًهْٚ ،َِٗٓ ٞاقط ايعُط نإ َٔ ايص ٜٔإْتكسٚا بؿس ٠االجتاٖات ايعًُاْ١ٝ
ٚايتػطٜب ١ٝاييت ْؿطت َع ايتٛادس االَطٜه َٔٚ ،ٞظٛاٖط ايعًُٓ ١سػب ضأ ٖٞ ِٜٗاملػري ٠ايٓػا ١ٝ٥اييت طايبت بإيػآَ ٤ع
قٝاز ٠ايػٝاضات غٖٓٚ ،1990 ١ص ٙاملػري ٠اؾعًت غهب ؾٛٝر ايكشٚ ٠ٛاعتربٖٚا خططا عً ٢اهل ١ٜٛايس.١ٜٝٓ
ٖص ٙايتذاشبات ٚايتكًبات تؿهٌ بسا ١ٜته ٜٔٛؾٛٝر ايكش ٠ٛيتٓع ِٝسطن ١إقالس ١ٝغًفٚ ،١ٝغري َعرتف بٗا َٔ
قبٌ املًُه ،١سٝح ناْت َطايب ايؿٛٝر يف ايبسا ٖٞ ١ٜاإلقالسات ايػٝاغٚ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع َٔٚ ،١ٝداْب آخط
بطظت دلُٛع ١أخط ٣حتت إغِ املجكفني اإلقالسٝني َجٌ ( ذلُس املػعط ،ٟغعس ايفك ،٘ٝذلػٔ ايعٛاد ،ٞغعس آٍ ععٜع)
َطايبني بإقالساتَٚ .ع بسا ١ٜغٓ 1992 ١اضغٌ دلُٛع َٔ ١املجكفني االقالسٝني  ٚؾٛٝر ايكش ٠ٛضغاي ١بعٓٛإ ( َصنط٠
ايٓكٝشٚ )١ايت ٢انست عً ٢املطايب ايػابك ٚ ١يهٔ ٖص ٙاملط ٠بؿهٌ أنجط تفكٝالٚ ،قاَت ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤بطز عٓٝف
ٚؾسٜس ايًٗذ ١نس االقرتاسات املططٚس ١يف ايطغاي ١املصنٛضٚ ٠داٖ ٤صا ايطز َٔ قبٌ ايجالث ( ٞعبساهلل بٔ درب ،ٜٔعبساهلل
(.)3

املػعطٚ ٟمحٛز ايؿعٝيب)

ٚقس اعتربٖص ٙايطغاي ١بسا ١ٜاملٛادٗ ١احلكٝك ١ٝبني ؾٛٝر ايكشٚ ٠ٛاملجكفني االقالسٝني َٔ داْب  َٔٚداْب اخط
ؾٛٝر َؤغػات ايسٚيٖٚ ،١ص ٙاملٛادٗ ١أزت إىل ؾطر ٚاغع يف اجملتُع ايػعٛز.ٟ
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اغتُطت املطايب ١باالقالسات سيت أٚاغط ايتػعٓٝاتٚ ،أخصت ٖص ٙاملط ٠ؾهٌ جلإ َٚؤغػات ،املجكفني ايػعٛزٜني
( َِٗٓٚغعس ايفكٚ ٘ٝذلُس املػعط )ٟقاَٛا بإْؿا ٤جلٓ ١ايسفاع عٔ احلكٛم ايؿطع ١ٝيف ٚ 1993طايبٛا عرب ٖص ٙايًذٓ١
ايػًطات ايػعٛز ١ٜبايبس ٤باقالسات دصضٚ ١ٜط ١ًٜٛاألَسٚ ،يهٔ ٖص ٙاملط ٠أٜها دٛب٘ ٖؤال ٤املجكف ٕٛبطز ٚإزاْ ١غطٜعَٔ ١
قبٌ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُاٚ ،٤بعس اغبٛع فكط َٔ إعالٕ تأغٝؼ ايًذٓ ١املصنٛضٚ ٠باالناف ١إىل شيو قاَت اهل:١٦ٝ
أٚال :أعتباض تؿه ٌٝايًذإ َٔ قٝبٌ املجكفني غري ؾطع.١ٝ
ثاْٝا قاَت اهل ١٦ٝمبشاضب ١نٌ َٔ ( غعس ايفك ،٘ٝذلُس املػعطٚ ،ٟعبساهلل بٔ دبري) ٚقس ازت ٖص ٙاحملاضب ١إىل ععهلِ
ٚفكًِٗ َٔ ايٛظا٥فٚ ،إعتربت ٖص ٙايًذٓ ١غري ؾطعٚ ،١ٝمت ْف ٞنٌ َٔ ( غعس ايفكٚ ٘ٝذلُس املػعط )ٟإىل يٓسٕٚ .بعس
إغتكطاضِٖ يف املٓف ٢ا ٟيف بطٜطاْٝا قاّ غعس ايفك ٘ٝبتأغٝؼ ( احلطن ١أإلغالَ ١ٝيإلقالح يف ايػعٛز )١ٜيف.)1(1996
ٚاَا غفط احلٛايٚ ٞغًُإ ايعٛزْٚ ٠اقط ايعُط ايًص ٜٔناْٛا َٔ ايؿٛٝر ايباضظ ٜٔيف د ٌٝايكشٚ ٠ٛنإ خلطاباتِٗ
َٚكاالتِٗ تأثري نبري ٚعُٝل يف ْفٛؽ ؾباب د ٌٝايكشٚ ،٠ٛناْٛا َػتُط ٜٔيف إْتكازاتِٗ يػٝاغات املًُهٚ ١باألناف ١إىل
شيو قاَٛا مبٓاظطات َع أتباعِٗ يًطز عً ٢ؾٛٝر ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ،٤ستٚ ٢قٌ أالَط بأِْٗ مسٛا ؾٛٝر َؤغػات ايسٚي١
(بؿٛٝر ايػًطٚ .)١إلغ هات ٚإخهاع ؾٛٝر ايكش ٠ٛتسخًت قٛات االَٔ ايػعٛزٚ ١ٜقاَٛا بػذٔ ايعسٜس َِٓٗ َٓٚعِٗ
َٔ إيكا ٤احملانطات.
تسخٌ االَٔ ايػعٛز ٟتعترب ْكط ١حت ٍٛيف ٖصا ايكطاع ٚغري َػاض ايكطاع اىل زاخٌ ايبٝت ايػًفٚ ،ٞبسأ اإلقطساّ
بني ايػًفني (خاق ١ؾٛٝر ايكشَٚ )٠ٛؤغػات ايسٚيٚ ،١أقبشت ايسٚي ١عً ٢خط متاؽ ٚدع٤ا أغاغٝا َٔ ايكطاع ايفهط
ايسٜينْٚ .ػتطٝع إٔ ْػُ ٞفرتَ ٠ابني (  )1999-1994بفرت ( ٠إعتكاٍ ؾٛٝر اإلقالح) أ( ٚايعسا ٠ٚبني ايػًفني ٚزٚي١
آٍ غعٛز)( .)2ايسٚي ١اييت أخصت ايؿطع ١ٝألنجط َٔ ( 75غٓ َٔ )١ايفهط ايػًفٚ ،ٞايػًفني ِٖ ايص ٜٔغاْسٚا آٍ غعٛز ٚ
املُايو املتتايٚ ،١ٝبعس شيو أقبشت ٖص ٙايسٚيٚ ١بهاٌَ َؤغػاتٗا ٚاملًو عً ٢ضأغِٗ ضلاٚي ٕٛايػت٦كاهلِ  ٚإدتجاثِٗ.
إ تسخٌ االَٔ ايػعٛز ٟداَ ٤تعآَا َع إقساض فت ١٦ٖٝ ٣ٛنباض ايعًُا ٤نس نٌ َٔ ( احلٛاي ٚ ٞايعٛزٚ ٠ايعُط)
َٚاٜتبٓ َٔ ْ٘ٛأفهاض نس خازّ احلطَني ايؿطٜفنيٚ ،اجملتُع ايػعٛزٚ ،ٟإْتٗت بػذٔ (احلٛاي ٚ ٞايعٛز ٚ ٠ايعُط) يػٓٛات،
ٚأز ٣شيو إىل إغهات ايكش ٠ٛاملعاضن ١إىل سس َاٚ ،إضغاّ بك ١ٝايؿٛٝر خاضز ايػذٔ مبطادع ١أفهاضِٖ ٚجتٓبِٗ إلْتكاز
غٝاغات املًو ،يف سني قاّ ( أغاَ ١بٔ الزٕ) بإْؿا ٤اإلَاض ٠اإلغالَ ١ٝيف أفػاْػتإ ،سٝح ناْت افػاْػتإ َهاْا أَٓا
_____________________________________________________________________________________________

 -1غتٝفإ النطٚا  -ظَٔ ايكش - ٠ٛاحلطنات االغالَ ١ٝاملعاقط ٠يف ايػعٛز - ١ٜايؿبه ١ايعطب ١ٝيالعاخ  ٚايٓؿط  - 2012 -م -245
255

 -2ذلُٛز ايطفاع - ٞاملؿطٚع اإلقالس ٞيف ايػعٛز :١ٜقك ١احلٛايٚ ٞايعٛزٚ ،٠اؾٓطٔ ( 1995 ،م )55-30
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بايٓػب ١يًؿٛٝر ٚايؿباب يرتٜٚر ٚتك ١ٜٛأفهاضِٖ(َٚ .)1تعآَا َع ذلاضب ١املعاضنني ،سا ٍٚايٓعاّ ايػعٛز ٟتفع ٌٝاجلٌٝ
اجلسٜس َٔ ايػًفني َٔ ،أدٌ أٚال :ذلاضب ١املتبكني َٔ ايكشٛات ٚثاْٝا َٔ :أدٌ إصلاز بس ٌٜهل ١٦ٝنباض ايعًُا ( ٤ناْت ٖ١٦ٝ
ذلػٛب ١عً ٢ايٓعاّ  ٚغري فعاي ١بني ايؿباب املًتعّ) نَٗ ١٦ٝػاْس ٠يؿطع ١ٝايٓعاّ .دا ٤االختٝاض عً ٢أسٝا ٤فهط( ٠طاعٚ ١ىل
األَط َٔ أق ٍٛايعكٝسٚ )٠جلأت ايػعٛز ١ٜإىل األغتاش اجلاَع ٞيف اجلاَع ١األغالَ ٖٛٚ ١ٝايؿٝذ ذلُس بٔ أَإ اجلاَ ٞفُٝا
عطفت افهاض ٙٚب(اجلاَ )١ٝبني اقسقاٚ ٘٥ايتابعني يٖ٘ٚ .صا ايتٝاض َٔ ايػًفني َعطٚفني بأِْٗ أؾس عسا ً٤يؿٛٝر ايكش٠ٛ
ٚناْٛا َٔ ايطافهني بؿس ٠يفهط ٠املعاضنٚ ١ايعٌُ ايػٝاغ ،ٞستٚ ٢قٌ االَط بِٗ بأتٗاَِٗ ؾٛٝر ايكش( ٠ٛاحلٛايٞ
ٚايعٛز )٠باخلطٚز عً ٢احلانِ.
 َٔٚايص ٜٔتتًُصٚا عً ٢اٜس ٟاجلاَ ( ٞضبٝع بٔ ٖاز ٟاملسخًٚ )ٞآخطَٚ ٕٚعطٚف عِٓٗ بسعا( ٠طاعٚ ١ي ٞاَط
املػًُني)ٚ ،بعس خطٚز ايعٛزٚ ٠احلٛاي َٔ ٞايػذٔ تػريت أفهاضِٖ بإجتا ٙعسّ إالقطساّ َع ايػًطٚ ١سا ٍٚيف يكا٥اتِٗ َع
االعالَني عسّ إْتكاز ايػًط ١بايؿهٌ ايص ٟفعً ٙٛيف أٚاغط ايتػعٓٝاتٚ .أقبشٛا ِٖ َٔ ايسعا ٠إىل األخالم ايٓب ١ًٝيف
اجملتُع ايػعٛز.)2(ٟ
ٚفُٝا طلل املػاعسات املاي ١ٝيًُٓعُات االغالَ ١ٝتػريت غٝاغ ١ايػعٛز ١ٜجتا ٙاملٓعُات االغالَٚ ١ٝعًُت عً٢
َػاْس ٠املٓعُات شات ايتٛد٘ غري ايػٝاغَٚ ٞػاْس ٠فهط ٠إطاعٚ ١ي ٞاألَط:
"Financial aid has been severely reduced.... the Kingdom has implemented
new restrictions aimed at limiting private contributions to what it considers Islamic
groups. New policy was enacted in 1993 when the government announced that only
)organizations sanctioned by the Ministry of Interior could receive donations"(3
ٚقسأقبح ٖٓاى اشلفاض ساز يف املػاعسات املاي ١ٝجلُاعات االغالَ .... ١ٝاملًُهْ ١فصت قٛٝز دسٜس ٠تٗسف إىل احلس
َٔ َػاُٖات خاق ١إىل َا تعترب ٙاجلُاعات اإلغالَ .١ٝقسض غٝاغ ١دسٜس ٠يف عاّ  1993عٓسَا أعًٓت احله ١َٛإٔ
املٓعُات ايٛسٝس ٠اييت تًك ٞايتربعات ٖ ٞاملٓعُات املعرتف ١ب٘ َٔ قٝبٌ ايٛظاض ٠ايساخً. ١ٝ
عً ٢ايكعٝس اخلاضد ٞغري ايٓعاّ ايػعٛز ٟغٝاغات٘ جتا ٙايهجري َٔ ايس ٍٚاالغالَ ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ :قطعت
ايػعٛز ١ٜعالقتٗا َع ايٚ ُٔٝعالقاتٗا َع أالضزٕ غري ق ٚ ١ٜٛباضزٚ ،٠عً ٢عهؼ اي ٚ ُٔٝاالضزٕ تػريت ايػعٛز ١ٜعالقتٗا
_____________________________________________________________________________________________

 -1عبسايععٜع اخلهري  -ايػعٛز ١ٜغري ٠زٚي ٚ ١دلتُع  -ايؿبه ١ايعطب ١ٝيالعاخ ٚايٓؿط ( 2011 -م )102-100

-A Nation Challenged: A Critic; After Prison, a Saudi Sheik Tempers His Words. Douglas Jehl. 2001.

2

http://www.nytimes.com/2001/12/27/world/a-nation-challenged-a-critic-after-prison-a-saudi-sheik-tempers-hiswords.html
3
-Ibid. 135
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ٚغٝاغتٗا جتا ٙنٌ َٔ َكط ٚغٛضٜا ٚاملػطب ٚأقبشت عالقتٗا بُٗا قٚ .١ٜٛاَا ايس ٍٚاالغالَ ١ٝغري ايعطبَ ١ٝجٌ َايٝعٜا
ٚأْسْٝٚػٝا تػريت غٝاغ ١ايػعٛز ١ٜأٜها جتاُٖا عٔ ططٜل املٓعُ ١االغالَ ١ٝبػبب عسّ إزاْتُٗا يسٚي ١ايعطام يف ايتػعٝٓٝات
َٔ ايكطٕ املانٚ . ٞأَا ز ٍٚبانػتإ ٚبٓهالزف فكس ناْٛا نُٔ ايتشايف ايسٚي ،ٞيصيو ناْت نُٔ ايس ٍٚاملسعَٔ ١َٛ
ايٓعاّ ايػعٛز.ٟ

إغتٓتاز:
يف اخلتاّ ْػتطٝع إٔ ْكٌ إىل ٖص ٙاحلكٝك ١بإٔ احلطن ١ايػًفَٓ ١ٝص بساٜتٗا يف املًُه ١ايعطب ١ٝناْت ٚالتعاٍ حتت تأثري
ايعًُ ١ٝايػٝاغ ،١ٝفكس نإ غًٛى ٖص ٙاحلطنَ ١تأثطا دسا باملتػريات ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝيف نجري َٔ االسٝإ زلس بإٔ
ايػًف ١ٝيف ايػعٛز ١ٜناْت أضاٗ٥ا ايػٝاغَ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢غٝاغات َٛدٗ َٔ ١قب ٌٝايٓعاّ ايػٝاغ.ٞ
ٚيف عجٓا ٖصا أيكٓٝا ْعط ٠عً ٢تأضٜذ احلطن ١ايػً ف ١ٝبعس احلطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝسيت أٚاغط ايتػعٓٝاتٚ ،سػب ضأٟ
ايباسح نإ َٔ املِٗ إٔ ْبسأ َٔ بعس احلطب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝبػبب ايتػٝريات ايػٝاغ ١ٝعً ٢ايكعٝس اإلقً ٚ ُٞٝايسٚي،ٞ
سٝح ٚادٗت املًُه ١إْتكازات الشع َٔ ١قبٌ ايكَٝٛني عً ٢ايكعٝس اإلقًٚ ،ُٞٝعً ٢ايكعٝس اخلاضد ٞناْت ايػٝاغ ١ايسٚي١ٝ
َٓكػُ ١بني ايكطبني :ايكطب ايطأمساي - ٞايػطب - ٞاالَطٜهَ ٞكابٌ ايكطب االؾرتان - ٞاالحتاز ايػٛفٝيتٚ .قس أغتفاز نجريا
ايٓعاّ املًه ٞيف ايػعٛز َٔ ١ٜايػًفٝني عٔ ططٜل إغتدساّ ايفهط ايػًف ٞيف ذلاضب ١ايفهط ايك ،َٞٛسٝح ناْت ايعالق١
َتبازيَ ٚ ١عتُس ٠بني ايططفني ( ايٓعاّ ايػعٛز - ٟايتٝاض ايػًفٚ )ٞاغتُطت بٗصا ايؿهٌ سيت بسا ١ٜايتػعٓٝاتٚ ،نُا
أؾطت إيٗٝا يف عج ٞفإٔ ٖص ٙايعالقٚ ١ادٗت ألَ ٍٚطَ ٠ؿهً ١سكٝك ١ٝيف تأضطلٗاٚ ،حتٛيت ايكساق ١اىل عسا ٠ٚسكٝك.١ٝ
ٖص ٙايعسا ٠ٚبني ايػًفني  ٚاملًُه ١ناْت بػبب أالغتعاْ ١بايكٛات االَريٜهٚ ،١ٝاعتربٖا ايػًف ٕٛٝرلايف ١ؾطع١ٝ
ٚنس عكا٥سِٖ َ ٚبازٚ ِٗ٥الٜػتطٝع ٕٛإٔ ٜكبًٛا بٗصا ،أَا بايٓػب ١يًسٚي ١ايػعٛز ١ٜفُػأي ١االغتعاْ ١بايكٛات االدٓب ١ٝتعترب
ؾأْا غٝاغٝا ٚال ساد ١يطأ ٟايػًفني يف ٖصا األَط ،بٌ طًب ايٓعاّ ايػعٛز ١٦ٖٝ َٔ ٟايعًُا ٤إقساض فت ٣ٛظٛاظ االغتعاْ١
بايكٛات االَطٜهٖٓ َٔٚ ،١ٝا تػريت قٛاعس ايًعب ١بني ايططفني ،سٝح سا ٍٚنٌ ططف إٔ ٜبػط غٝططت٘ عً ٢االخطٚ .أسس
أِٖ ْتا٥ر سطب اخلًٝر ايجاْ ١ٝيف  ٖٞ 1990اإلقطساّ بني قٛات االَٔ ايػعٛزٚ ٟايؿٛٝر ايػًفٝني ٚخاق ١ؾٛٝر
ايكشٖٚ ٠ٛص ٙاإلقطساَات ناْت دع٥ا َٔ ايتشٛالت ايػٝاغ ١ٝيف اجملتُع ايػعٛزٚ ٟأغتُطت سيت بساَ ١ٜطسً ١دسٜس ٠أال
 11 ٖٞٚغٝبتُرب .2001
إشأ عًُ ١ٝتأثري ايٓعاّ ايػعٛز ٟعً ٢األضا ٤ايػٝاغ ١ٝيًشطن ١ايػًف ١ٝميهٔ إٔ ًْدكٗا يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
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 .1زلشت ايسٚي ١ايػعٛز ١ٜأٚال يف َأغػ ١ايس ٜٔيف اجملتُع ايػعٛزٚ ٟقاَت بإْؿا ١٦ٖٝ ٤نباض ايعًُا ٤نُؤغػ١
ضمس ١ٝز ١ٜٝٓتابع ١يًسٚي ،١ثاْٝا  َٔ ٚخالٍ تأغٝؼ أ ٍٚداَع ١إغالَ ١ٝناجلاَع ١اإلغالَ ١ٝيف املس ١ٜٓاملٓٛض ٠قاَت ايسٚي١
مبأغػ ١ايفهط ايػًفٚ ٞشيو سل ٛإجتا ٙعسّ تسخًِٗ يف ايؿٛؤٕ ايػٝاغ. ١ٝ
 . 2أغتطاعت ايسٚي ١إٔ تبػط غٝططتٗا عً ٢نٌ َؤغػات ايسٚي َٔٚ ١نُٓٗا املؤغػات ايسٚ ١ٜٝٓايفهط ١ٜايتابع١
هلا.
 . 3أغتفازت ايػعٛز َٔ ١ٜايفهط ايػًف ٞيف َٛادٗ ١ايفهط ايك َٞٛيف أٚاغط اخلُػٓٝات سيت ْٗا ١ٜايػتٓٝات.
 .4غٝطط ايػًف ٕٛٝيف املكباٍ عً ٢املٓاٖر ايسضاغ ٚ ١ٝبايتعاَ ٕٚع ايسٚيٚ ،١أغتُط ٖصا ايتعا ٕٚست ٢بسا ١ٜفرت٠
إعتكاٍ ؾٛٝر ايكشٚ ٠ٛبعسٖا أغتبعست ايعسٜس َِٓٗ َٔ املٓاقب االزاض ٚ ١ٜايتعً.١ُٝٝ
 .5إغتدساّ ايػًفني َٔ قبٌ ايٓعاّ يتذسٜس ايؿطع ١ٝيف ساٍ ٚدٛز ؾهٛى سٛي٘.
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 .5اخلهط ،عبسايععٜع .ايػعٛز ١ٜغري ٠زٚيٚ ١دلتُع :قطا ٠٤جتطب ١ثًح قطٕ َٔ ايتشٛالت ايفهطٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝ
ايتُٓ .١ٜٛايؿبه ١ايعطب ١ٝيالعاخ  ٚايٓؿط2011 .
 .6أضتؼ ،بْٛ & ٍٛمنإ ،غريز .املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف املٝعإ :االقتكاز ايػٝاغ ٚ ٞاجملتُع  ٚايؿؤٕٚ
اخلاضدَ .١ٝطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝايطبع ١ايجاْ2013 .١ٝ
 .7ايطفاع ،ٞذلُٛز .املؿطٚع االقالس ٞيف ايػعٛز - ١ٜقك ١احلٛايٚ ٞايعٛزٚ .٠اؾٓطٔ1995 .
 .8ز .أب ٛضَإ ،ذلُس .أْا غًف .ٞعح يف اهل ١ٜٛايٛاقعٚ ١ٝاملتد ١ًٝيس ٣ايػًفنيَ .ؤغػ ١فطٜسٜـ إٜربت.
2014
 .9ز .أب ٛضَإ ،ذلُس .ايػًفٚ ٕٛٝايطبٝع ايعطب ٞغؤاٍ ايسٚ ٜٔايسميكطاط ١ٝيف ايػٝاغ ١ايعطبَ .١ٝطنع زضاغات
ايٛسس ٠ايعطب2013 .١ٝ
 .10بٔ غايبٖ ،ؿاّ .ايػًف ١ٝايػعٛز ١ٜيف َٝسإ ايػًطَ .١طنع اجلعٜط ٠يسضاغات2013 .
 .11ايعً ،ٟٛٝفاٜس .ايجكاف ١ايػٝاغ ١ٝيف ايػعٛز .١ٜاملطنع ايجكايف ايعطب2012 .ٞ
 .12أب ٛاألغعاز ،ذلُس .ايػعٛزٚ ١ٜاإلخٛإ املػًَُ .ٕٛطنع ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ايكاْ ١ْٝٛحلكٛم اإلْػإ.
ايكاٖط1995 .٠
 .13بافك ،٘ٝسػني .إطالي ١عً ٢املؿٗس ايجكايف يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز .١ٜايطٜاض2005 .
 .14ز .ايٛضز ،ٟعً .ٞقك ١االؾطاف  ٚأٍ غعٛز .ايؿطن ١ايٛضام يًٓؿط احملسٚز ،٠ايطبع ١ايجايج2013 .١
 .15احلٛاي ،ٞغفط .نؿف ايػُ ١عٔ عًُا ٤األَ .١زاض احلهُ ،١يٓسٕ1991 .
 .16ايٓٗس ،ٟغًُٝإ .ملاشا خافٛا َٔ ايًذٓ ١ايؿطع .١ٝز .ّ .ز1993 .ٕ .
١٧٨
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:خٛايبش
2012 .ْت.٠طٜ اجلع٢ًض عٛ َكاٍ َٓؿ.١ٜزٛ يف ايػع١ٝعٝايؿٚ ١ٝ املػأيتإ ايػًف.ِٖٝ إبطا،١بٜ غطا.1
2002 .قع ايعكطٛ يف امل.ٞ اإلقالسٞع ايػًفٚ يف املؿط١ًَ َطادعات َتأ. ذلُس،ٕ غًُا.2
2011 . ْت.٠طٜ اجلع٢ًض عٛ َٓؿ.التٛايتشٚ ضٚ اجلص..١ٜزٛ يف ايػعٟاض اجلٗازٝ ايت.ٍ نُا،بٝ سب.3
ضٛ" (َٓؿٞطٔ ايعطبٛ يف اي١َٝ” َٔ نتاب “احلطنات اإلغال١ٝ ايعطب٠طٜ يف اجلع١ٝ عح “ايػًف. أمحس،ٕ ضَاٛ أب. ز.4
،ٕ دلًسا،2013 ،١ٝ ايعطب٠سسٛ َطنع زضاغات اي،ٞطٔ ايعطبٛ يف اي١َٖٝصا ايفكٌ يف نتاب احلطنات اإلغال
)بإؾطاف عبس ايػين عُاز
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