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.. ١/٣تصدع املعبد 

  خطة بريطانية إلعادة هيكلة احلكم يف السعودية تفاديا لسقوط مؤكد

نبين  وحنن يف كتابة هذا املوضوع. نعاجل يف ثالثة أجزاء حالة اململكة العربية السعودية يف ظل الربيع العريب

  كالمنا على معلومات مؤكدة

  

عن خشية كبرية من ايار احلكم السعودي الذي  خصوصا يف فرنسا وبريطانيايتم تداوهلا يف األوساط الغربية 

ولدت من رحم النظام األمريكي لكل األنظمة يف العامل اإلسالمي اليت " الصنم القبلة"يشكل صمام األمان و

  . الثانيةاجلديد بعيد احلرب العاملية 

، فيما تفاصيل املشروع الربيطاين إلعادة هيكلة نظام احلكم السعوديونتناول يف اجلزء األول من السلسة 

وسياسة اهلجوم املرتكزة على  اليت أصبغها آل سعود على دولتهم" القداسة اجلغرافية"نتناول يف اجلزء الثاين 

حتمية وصول الربيع العريب إىل السعودية كهدف ائي هذه القداسة أما اجلزء الثالث واألخري فنتناول فيه 

لتصدع منظومة البناء األمريكي يف العامل اإلسالمي اليت سوف تنهار بسقوط السعودية احلجر األساس هلذه 

  . املنظومة
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ندخل مباشرة يف تفاصيل اخلطة الربيطانية دون مقدمات مع اإلشارة إىل كون بريطانيا من وضع اخلطة 

ان هذا يعود إىل أن الواليات املتحدة ما  نقلت تفاصيلها لنا جهات أكادميية فرنسية، معتربةة واليت املذكور

ويف تركيبة جمتمعاا العشائرية  أكثر خربة من اجلميع يف أوضاع دول اخلليج النفطيةزالت تعترب الربيطانيني 

 وفق التقسيم الذي وضعه لورانس العربوالقبلية والدينية، وهلذا السبب ما زالت أمريكا تعمل يف اخلليج

لناحية العائالت احلاكمة وتوزيع الثروات والتوارث والعالقة بني املؤسسة الدينية واحلكم خصوصا يف 

  . السعودية

ويف تفاصيل املشروع الربيطاين املقدم إلعادة هيكلة نظام احلكم السعودي نص املشروع على النقاط 

  : التالية

  . ، مع صالحيات مهمة للملك وويل العهدنظام ملكي دستوريحلكم يف السعودية إىل حتويل نظام ا -١

  . آل سعود ومن ذرية عبد العزيزيبقى امللك وويل عهده من  -٢

املتواجدة يف السعودية تراعي  خليطا من العشائرال يضم جملس الوزراء أعضاء من العائلة احلاكمة ويضم  -٣

  . التوزيع العشائري

  . وفقا للتركيبة العشائرية والطائفية للمنطقة من املناطق نفسهاعيني أمراء املناطق يتم ت -٤

  . وهذا الوضع ال ينطبق على باقي أراضي الدولة مدينتان مقدستان فقطتعترب مكة املكرمة واملدينة املنورة  -٥

وال ختضع ت دينية فقط يف اململكة مع صالحيا دور املرجعية الدينيةيكون للمؤسسة الدينية الوهابية  -٦

  . األماكن املقدسة هلذه املؤسسة

واحلرس  األمن الداخلي واجليشلن يكون للمؤسسة الدينية الوهابية أية وصاية أو صالحيات على  -٧

  . الوطين

  . باملعروف والنهي عن املنكر حل جهاز األمريتم  -٨

  . وحل اجلهاز خدمات املطاوعةيتم التخلي عن  -٩

  . يف مكة املكرمة واملدينة املنورة شرطة دينية خاصة باملناطق املقدسةس يتم تأسي - ١٠

يراعى وضع القبائل والعشائر يف تركيبة احلكم اجلديدة عرب توزيع املناصب احلكومية والوظائف مبا  - ١١

  . يف املناطق و يف املركز الوجود العشائرييتناسب مع 

  . يتم تغيري اسم الدولة - ١٢
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أن اخلطأ اإلستراتيجي الكبري الذي ارتكبه مؤسس الدولة عبد العزيز رية تقول املصادر األوروبية يف النقطة األخ

آل سعود كانت إطالق اسم العائلة على الدولة وهذا ما جعل الكثري من القبائل وأبناء املناطق حيملون عداء 

ناء القبائل يرفضون إطالق اسم سعوديني ، فالكثري من أبفطريا للنظام والدولة حبد ذاا نظاما سياسيا وجغرافيا

تعيش حياة الوالء املطلق عليهم ويردون بنسبهم القبلي أو املناطقي فهذه اتمعات يف اململكة ما زالت 

  . للعشرية والقبيلة والوالء لزعماء القبائل يفوق بكثري الوالء للملك يف أكثر من جمال

  املنار -نضال محادة 

  اسة اجلغرافية وسياسة اهلجوم اإلقليمي قد.. ٢/٣تصدع املعبد 

على ظهر حاملة طائرات  ١٩٤٥فربايرعام /بدأت قصة اململكة العربية السعودية بتركيبتها احلالية يف شباط

بعد يومني بالتحديد من مؤمتر يالطا الذي قسم النفوذ يف العامل بني املنتصرين ) يو أس أس كينسي(أمريكية 

  . باحلرب العاملية الثانية

  

وأجرى مباحثات ملدة يومني مع أكثر من شخصية عربية، ) فرانكلني روزفلت(حضر الرئيس األمريكي حينها 

اجلزيرة العربية اليت أصبح فرباير استقبل روزفلت ملك ساللة أل سعود بصفته ملكا على /شباط ١٤ويف 

لت هو األهم يف تاريخ الواليات وأتى هذا اللقاء بتعهد لفظي من روزف امسها اململكة العربية السعودية،

تؤمن مبوجبه األخرية أمن التحالف االستعماري بني آل سعود والواليات املتحدةاملتحدة قضى بنوع من 

اململكة السعودية مقابل تعهد امللك بتأمني سوق النفط الذي حتتاجه أمريكا فضال عن التعهد بقيام دولة لليهود 

  .. يف أرض فلسطني

يخ عاش آل سعود حتت احلماية األمريكية اليت جعلت من مملكة آل سعود أساس االستقرار يف منذ ذلك التار

وأسبغوا على  غطاء دينيااملنظومة االستعمارية األمريكية يف جممل العامل اإلسالمي أوجد آل سعود حلكمهم 
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مع احمليط اإلقليمي القريب جغرافيا مملكتهم لباس القداسة مطلقني عليها بالد اهللا احلرام، واعتمدت العائلة 

و بدأت حبرب اليمن وانتقلت إىل مواجهة  سياسة هجومية بامتياز ولكن بطريقة حرة وغري مباشرةوالبعيد 

كما أا شكلت الغطاء الديين اإلسالمي حلروب الواليات املتحدة إيران ومن مث العراق وحاليا سوريا، 

وال النفط ودعوات رجال الدين الوهابيني واملفتني وقودا لنصر األمريكية مع االحتاد السوفيايت حيث كانت أم

الواليات املتحدة يف أفغانستان على االحتاد السوفيايت وهذا ما أدى إىل اياره بعد سنوات قليلة من هزميته 

  . األفغانية

البات، طيلة سبعني عاما حافظت السعودية على استقرار ثابت يف منطقة مضطربة مليئة باحلروب واالنق

بدءا من حرب اليمن مع مصر عبد الناصر مرورا  عرب املال والفتوى الدينيةخاضت كل حروا بيد اآلخرين 

حبرب العراق وإيران وحرب الكويت واالحتالل األمريكي إىل العراق الذي شكلت السعودية منصة انطالق 

احلكم  ٢٠١٠تأيت حرب صعدة عام لغزوه وصوال إىل حرب ليبيا واألحداث احلالية اجلارية يف سوريا، و

والنفوذ فيها حيث خاضت السعودية ألول مرة حربا مباشرة جبيشها وساندا فرق كوماندوس من املغرب 

وتعترب حرب صعدة نقطة حتول تارخيية وإستراتيجية بالنسبة واألردن وسالح اجلو اإلمارايت واألمريكي، 

الذي البس هالة القداسة ودافعت عنه جحافل اآلخرين إال يف صعدة للمملكة وبداية االيار والتصدع يف املعبد 

هذا التحول اجلذري جعل العائلة املالكة متارس سياسة هجومية . اليت اضطر فيها للقتال بلحمه احلي مباشرة

وأصبحت مع الربيع العريب سياسة هروب إىل عدوانية على اإلقليم بطريقة علنية بعيدة عن التخفي واحلذر 

  . مام مع االحتالل العسكري للبحرين والتدخل املباشر والقوي يف سوريااأل

  

املالكة يف  تراجعت فيها أمهية العائلة السعوديةواتت هذه األحداث مع ترسخ قاعدة سياسة جديدة يف الغرب 

 ١١وسببت أحداثالواليات املتحدة األمريكية رغم عدم توفر البديل حاليا الذي حيافظ على تدفق النفط 

سبتمرب نقلة نوعية يف مفهوم التمسك باحلكم السعودي الذي اتبعته الواليات املتحدة والغرب منذ العام /أيلول
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وخرج الكالم عن احتماالت التغيري وضرورته خرج عن دائرة احملظور وهذا حبد ذاته يثري الرعب يف  ١٩٤٥

  . أوساط العائلة املالكة 

السعودية املالكة وتشهد العالقات بني الطرفني ضبابية وعدم وضوح اختلفت النظرة األمريكية للعائلة 

وتعترب هذا إخالل  ترفع مستوى تعاملها التجاري مع الصني بعني الريبةفالواليات املتحدة ترى السعودية 

  ). روزفلت ، عبد العزيز(باتفاق 

، وهذا الدور عرب تعظيم دور قطر العريب والدويلواشنطن تظهر تراجع اهتمامها بوجود آل سعود يف احلكم 

مبا أن  ألحداث تقسيم يف اململكة العربية السعوديةالقطري ميكن للواليات املتحدة األمريكية أن تسانده 

مناطق النفط سوف تبقى حتت سيطرة أمريكا بطريقة أو بأخرى، لكن هذا الوضع األمريكي يصطدم باملصلحة 

يف إعصار الربيع العريب حسب تقرير  بقاء آل سعود حبل النجاة الوحيد إلسرائيليف اإلسرائيلية اليت ترى 

ويعترب التقرير السعودية أمل إسرائيل األخري ضد ما  ٢٠١٢يوليو /صدر عن جامعة تل أبيب يف بداية شهر متوز

  . ئيلتسميه إسرائيل التوسع اإليراين ويف احلفاظ على وضع يف الشرق األوسط مييل ملصلحة إسرا

  

وتواجه السعودية حاليا ظروفا حتمل الكثري من املفارقات والتناقضات اليت تشهد على ضعف البيت الداخلي 

 وعدم استقرار وتوازن اتمع الذي يسري يف خط تصاعدي حنو تفتيت هذا البلدالسعودي عائليا واجتماعيا 

اإلقليمي كله وال شك أن تزعزع هذا النظام الذي بنته الواليات املتحدة عامل ثبات واستقرار يف النظام 

اليت يعترب نظامها جمموعة تراكمات مصاحل وضغوط . سوف يتبعه زلزاال دراماتيكيا يف السعوديةاإلقليمي 

  . تظهر يف األزمات

فالسعودية من ناحية جتد نفسها يف موقع هجومي ومدمر بشكل واضح كما تفعل حاليا يف سوريا يف نفس 

ها عرضة لتكون أوىل ضحايا السالح الذي تستعمله يف تسعري النار الطائفية يف املنطقة يف الوقت جتد نفس

وهنا نستحضر كالم ديك تشيين لبندر بن سلطان بن عبد مواجهة إيران وعرب التدخل يف األحداث السورية، 
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احلكم تتناسب مع  العزيز الذي طالب الواليات املتحدة بالعمل على إعطاء السنة يف العراق نسبة أكرب يف

  .حجمهم فأجابه تشيين وهل هذا الكالم ينطبق على حجم الشيعة يف اخلرب ومتثيلهم يف احلكم؟

  

ومن املفارقات أن هذا اهلجوم غري املسبوق يف التدخل يف سوريا ويف احتالل البحرين يتناقض مع الوضع 

 املستشري يف أوساط العائلة احلاكمة يشهد اضطرابات على خلفية الفساد الكبريالداخلي للسعودية الذي 

، وعلى خلفية انتفاء وجود احلريات بأدىن معايريها كما أن هذا اليت تستفيد من النسب األكرب من الثروة

اهلجوم العلين يف اإلقليم يتناقض مع السياسة اليت اتبعتها العائلة السعودية احلاكمة يف ممارسة نفوذ أقليمي ودويل 

شراء ذمم الناس والشركات العمالقة يف الواليات املتحدة ومستور وعماد هذه السياسة ولكن بشكل خمفي 

واليت عرفت بصفقة اليمامة اليت أغرقت كل  األمريكية وبريطانيا كما حصل يف صفقة الطائرات الربيطانية

عمليات  املؤسسة الربيطانية من شركات النفط إىل شركات السالح مرورا بشخصيات بريطانية وعربية يف

رشاوى بأرقام خيالية، ومثال هذه الصفقة عشرات الصفقات املالية والتجارية أمنت للعائلة حكما مستقرا رغم 

السياسات الداخلية القمعية والتخلف واالضطهاد الذي تعاين منه شرائح اتمع املتعددة خصوصا املرأة، ورغم 

لكن األحداث العربية عيتها الكاملة للسياسة األمريكية، عداء احمليط العريب واإلسالمي للعائلة احلاكمة وتب

  .واإلقليمية تقترب بسرعة حنو السعودية اهلدف الكبري والنهائي يف كل هذه التحوالت اجلارية
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  الربيع العريب واهلدف النهائي.. ٣/٣تصدع املعبد 

  نضال محادة

  

مشيخات وممالك اخلليج اليت سوف يصلها حراك  تعترب اململكة العربية السعودية الدولة اخلليجية الوحيدة من

الربيع العريب وهي الدولة الوحيدة املعرض حكمها للسقوط بني تلك الدول، وذلك يعود إىل احلجم اجلغرايف 

الشاسع للمملكة وعدد السكان الضئيل فضال عن التوزيع السكاين القبلي والطائفي الذي يعترب حمركا قويا 

لذي تعترب السعودية وجهته النهائية واليت سوف يسبب ايارها وسقوط النظام فيها يف الربيع العريب الوصول 

  .ايار كامل املنظومة اإلقليمية واإلسالمية اليت أسستها الواليات املتحدة األمريكية بعيد احلرب العاملية الثانية

ساس لكل البناء األمريكي يف العامل العمود األالسعودية بوضعها احلايل وباألسباب اليت أدت إىل تأسيسها هي 

، وعلى عكس كل دول البناء األمريكي هي مل تأت نتاج االحتالل عند اية االستعمار األورويب اإلسالمي

من هنا . أنشئت خصيصا من أجل القيام بدورهااملباشر الذي انتهى مع اية احلرب العاملية الثانية، ولكنها 

الذي أنتج السعودية العامود ) يو أس أس كينسي(حاملة الطائرات األمريكيةاللقاء على ظهر تنبع أمهية 

األساس للبناء األمريكي يف العامل اإلسالمي ووظيفته األساس لعب دور احملرك والقاعدة الثابتة يف آن معا 

لقوس من الشرق وال بد أن فقدانه لوظيفته هذه سوف جيعل كامل املنظومة البناء األمريكية يف العامل اإلسالمي،

العريب حىت أفريقيا الشمالية والشرقية مرورا بباكستان والدول اإلسالمية يف احمليط اهلندي يف حالة تغيري شامل 

  .دمي البناء وإعادة تركيبه على أسس جديدة بعد ايار السعوديةسوف يؤدي إىل 
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حاليا لوجدنا أا مل تكتسب هذا املقدار من الفوضى ولو نظرنا إىل األزمة السورية اليت تعترب أزمة عاملية بامتياز 

والصراع لوال تدخل العامل اخلارجي املتمثل بالنظام احلاكم واملسيطر عامليا بينما يبدأ احلراك السعودي واألزمة 

السعودية من قواعد خمتلفة هو حراك وأزمة هلا قوا الداخلية ومن مفارقات هذا احلراك أن حمركاته اخلارجية 

وترتد السياسة الغربية املتبعة يف بلدان الربيع العريب نتائج تأيت نتيجة أفعال النظام احلاكم واملسيطر عامليا، 

  .كارثية على السعودية اليت تعاين غليان بدأت معامله تظهر على األرض

ة يف الدولة هذه احلالة السعودية خالفا لغريها أنتجت نفسها بنفسها لتظهر مدى حساسية األوضاع الداخلي

الصنم، وهي حالة تساعدها املوجة العارمة من التدمري والتغيري اجلذري اليت حتصل مع الربيع العريب، هذا البناء 

كان احلفاظ عليه أساس يف سياسة وعقيدة كيسنجري طيلة سنوات احلرب الباردةاملفرط احلساسية الذي 

ت اجلارية يف العامل العريب، والشك أن مصري السعودية أصبح حاليا اهلدف األخري لكل هذه السلسة من األزما

  .سوف حيدد مصري كامل منظومة البناء األمريكي

  

فايار البناء السعودي لن يكون حدثا داخل منظومة البناء األمريكي كما هي احلال يف البلدان األخرى لكنه 

رمست يف األشهر الثمانية عشرة صري ، ومعامل هذا املاحلدث املقرر ملصري البناء بكامل أسسه وقواعده

، اليت دفعت العائلة السعودية احلاكمة بسبب رعبها على وضعها الداخلي إىل التخلي عن سياسة احلذر املاضية

  .واهلروب إىل األمام عرب سياسة هجومية عدوانية جتعلها ضحية الرتدادات سياستها اخلاصة
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ق من عنقها باخلطر الذي يدق أبواب مملكتها والذي بدأت معامله تشعر العائلة السعودية احلاكمة باقتراب الطو

واألهم من  التحركات الشعبية يف القطيفوانفالت الوضع هناك وبدء  فشل اخلطة السعودية يف اليمنيف 

رغم االحتالل العسكري السعودي ومضي سنة ونصف  االنتفاضة الشعبية يف البحرينهذا وذاك استمرار 

  .يف بن عبد العزيز دولة البحرينعلى دخول قوات نا

بالنظر إىل ضعفها املعنوي الكبري  ارتكبت اخلطأ االستراتيجي القاتلال شك أن العائلة السعودية احلاكمة 

ضمن التيار اجلارف لألزمة، فدخول العائلة وانغماسها يف نريان الربيع العريب  نتيجته احلتمية أا لن خترج ساملة 

  ..وسوف ختسر املعركةا الربكان من االحتراق حبمم هذ


