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أسعد أبو خليل*

لـ ـي ــس آل س ـ ـعـ ــود سـ ــالـ ــة ح ــاكـ ـم ــة فـ ـق ــط بــل
ه ــم أص ـب ـح ــوا ث ـقــافــة س ـيــاسـ ّـيــة س ــائ ــدة فــي
العالم العربي .هم ثقافة بمعنى ترسيخهم
وتوطيدهم لدعائم قيم وتـ ّ
ـوجـهــات وعــادات
باتت منتشرة في كل العالم العربي ،وتنخر
في قيم ثقافة املقاومة بني الشباب .وتقديس
املــال وتقديس ســاالت النفط بــات جــزءًا من
التنشئة .ليس الـحــداد على أمــراء وملوك آل
س ـعــود ع ـ ّ
ـادي ــا ف ــي ال ـح ـيــاة ال ـعــربـ ّـيــة ،ب ـ ّـل هو
ّ
م ـنــاس ـبــة لـلـتـنــافــس ب ــن ال ـك ــت ــاب وامل ـثــق ـفــن
ّ
ّ
ّ
والتكسب .ال
والسياسيني للتملق والسجود
يموت ملك أو أمير من آل سعود وإال ويتضح
ْ
قوسي
انــه كــان نابغة عصره وأنــه كــان قــاب
أو أدنى من تحرير فلسطني .ألقاب وأوسمة
ُ
وصـفــات تـمـنــح بمقابل مــن قـبــل سـعــاة املــال
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ك ــل ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .سـمـيــر
عطالله ليس كاتبًا بل مدرسة في الكتابة عن
األمراء والشيوخ.
هــي ثقافة آل سـعــود الـتــي س ــادت فــي عاملنا
العربي بعد رحيل جمال عبد الناصر .ثقافة
آل س ـعــود ه ــي ث ـقــافــة ت ـعــويــد ال ـش ـبــاب على
ع ـب ــادة الـ ـث ــروة وع ـلــى إن ـش ــاء وس ــائ ــل إع ــام
تعنى بتنشئة الشباب العربي على الرياضة
ّ
(التلفزيونية) والتسالي واأللعاب وحفالت
ّ
الطاعة املوسمية لـقــادة دول النفط والـغــاز.
في زمن عزل ونبذ ّ
وذم آل النفط وآل الغاز في
الخمسينيات والستينيات ،كان أمراء النفط
ّ
ّ
ّ
والرجعية واالرتباط
والغاز يمثلون التخلف
باالستعمار وربيبته ،دولة الكيان الغاصب.
ل ــوال هــزيـمــة  1967وح ــرب الـيـمــن اإلنـهــاكـ ّـيــة
مل ــا اس ـت ـط ــاع ــت سـ ـ ــاالت امل ـم ــال ــك وامل ـش ــاي ــخ
واإلمارات والسلطنة االستمرار .كان ذلك زمن
ّ
انشق فيه أفراد من العائلة املالكة في الرياض
ليلتحقوا بركب املحور الناصري في الصراع
بني مشروع االستعمار ومشروع مواجهته.
بعد ّ ،1967
ترسخ حكم االستعمار في بالدنا
وص ـع ــد آل س ـع ــود ل ـي ـح ـك ـمــوا ب ـع ــد اح ـت ــال
الـكــويــت ع ــام  1990عـلــى كــل مـفــاصــل العالم
ال ـعــربــي .وال ـح ـكــم الـسـيــاســي لـهــم ّ ك ــان نتاج
ّ
سيطرة اقتصادية وتأتى عنه ضخ أسوأ قيم
ّ
ّ
التزلف واالنصياع والتملق والزيف والرياء
واملحاباة .ماذا يبقى من هيمنة آل سعود لو
ّ
تبدد مالهم ونفطهم؟ من يبقى في صفوف
حاشيتهم؟ لكن هــذا ليس مـصــدر قلق بعد
فالنفظ غزير وإن تدهور سعره.
ّ
والـ ـتـ ـم ــل ــق آلل سـ ـع ــود ح ــرف ــة وص ـن ـع ــة فــي
لبنان وال يتقنها أكثر من ساسة لبنان ،بال
استثناء .عودوا وعدن إلى العدد الخاص من
«تــاريــخ الـعــرب والـعــالــم» قبل بضع سنوات
الــذي تـكـ ّـرس ملديح عبدالله بــن عبد العزيز.
نبيه بـ ّـري وف ــؤاد السنيورة وغـ ّـســان تويني
وإبــراه ـيــم شـمــس الــديــن وغـ ــازي الـعــريـضــي
وغيرهم كثيرون يتبارون في مديح عبدالله
بــن عبد الـعــزيــز .ه ــؤالء الــذيــن لــم يحظوا إال
بــال ـســام عـلـيــه أص ـب ـحــوا خ ـب ــراء ف ــي طباعه
وف ــي سـمــات شـخـصـ ّـيـتــه .يــرونــه لــدقــائــق مع
الحاشية ثم ُيجمعون انه محبوب من شعبه.
والوفد الرسمي اللبناني وغير الرسمي الذي
طار إلى الرياض كان أكبر الوفود التي زارت
اململكة ألن للريال السعودي سحره وبريقه
الـ ـخ ــاص .كـ ــان الـ ـح ــزن واألسـ ـ ــى ع ـلــى مـحـ ّـيــا
أعضاء الوفد ّ
ّ
أشد ّ
محيا
مما كان عليه على
أفراد عائلة عبدالله .ونبيه ّبري نسي ان امللك
ّ
رسمية له احتجاجًا
السعودي سحب دعوة
عـلــى مــواقـفــه بـعــد اغـتـيــال ال ـحــريــري .زعـمــاء
لبنان ينسون الكبرياء الــذي يتعاملون من
خــالــه مــع الـنــاس فــي تعاملهم مــع أصحاب
ّ
اللبنانية أخبارًا
املليارات .ونشرت الصحف
ع ــن ان امل ـل ــك س ـل ـمــان ص ـ ـ ّـرح أن «ل ـب ـن ــان في
قلبه» ،بينما التفاصيل تقول إن ّبري سأله:
كان لبنان في قلب امللك ّالراحل ،فهل سيكون
في قلبك انت؟ ماذا تتوقع من سلمان (الذي
تتناوبه حالة صحو وحالة غيبوبة حسب
ّ
الغربية) ان يقول؟ أن لبنان
وصف الصحف
ف ــي ق ــدم ــه أو ف ــي ب ــان ـك ــري ــاس ــه؟ والـ ـسـ ـف ــارة
ّ
ْ
طرفي
السعودية شهدت ازدحامًا شديدًا من
ال ـنــزاع فــي لـبـنــان .حـتــى مـنــدوبــن عــن حــزب
ال ـلــه وق ـف ــوا بــال ـصــف لـتـقــديــم واجـ ــب ال ـعــزاء
(هل ّ
ّ
السعودية واجب العزاء
قدمت السفارة
ب ـش ـه ــداء الـ ـح ــزب ف ــي ال ـق ـن ـي ـط ــرة؟) وك ـل ـمــات
اإلطــراء ال عالقة لها باإلرث الحقيقي للرجل
ّ
بشخصيته .ثم كيف ان كل األمراء وامللوك
وال
ّ
الـسـعـ ّ
ـوديــة يتمتعون بالصفات والفضائل
ّ
يتميز أمير عن آخر أو ملك
نفسها دائمًا؟ ال

ّ
املتكسبني.
عن آخر في حكم املادحني
ل ـك ــن ح ـف ـلــة املـ ــدائـ ــح وال ـن ـح ـي ــب الـ ـت ــي م ــأت
الـصـحــافــة ال ـعــربـ ّـيــة مــاثـلـتـهــا حـفـلــة شبيهة
ّ
(وإن ق ــل ــت ع ـن ـهــا ف ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـدة) ف ــي اإلع ـ ــام
ّ
الغربي .تغير املوقع السعودي (والخليجي
بصورة ّ
عامة) بعد  .1990لم يعد هناك عامل
ّ
منظمة التحرير والـنـظــام الـعــراقــي والليبي
الذين كانوا يضعون بعض الضوابط (ومن
منظور مصالح أنظمتهم وليس من منظور
ّ
ّ
الفلسطينية) على جموح
القضية
مصلحة
العالقة بني أميركا وبني أنظمة الخليج (أما
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ف ـكــان آل س ـعــود يـشـتــرون
صمته أو موافقته ببعض املليارات كما أعلم
سعود الفيصل جيمس بيكر ،حسب روايــة
ّ
األخـيــر فــي كـتــاب «اجـتـهــد وتـعــلــم و ...ابتعد
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة») .أص ـبــح لـلـحـكــم ال ـس ـعــودي
ّ
ومميزة
(والخليجي عمومًا) حظوة خاصة
بعد  1990ومؤتمر مدريد وتمويل سالالت
ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز لـ ـلـ ـع ــدوان األمـ ـي ــرك ــي آن ـ ــذاك.
واألهــم ،ان التحالف السعودي  -اإلسرائيلي
وض ـع ــت ل ـب ـنــاتــه ف ــي ت ـلــك امل ــرح ـل ــة وكـ ــان قد
ّ
ّ
للعدو
الخليجية الــرسـمـ ّـيــة
خ ــرق املـقــاطـعــة
اإلســرائ ـي ـلــي الـسـفـيــر ال ـكــوي ـتــي ال ـســابــق في
واشنطن الذي أعلن في مؤتمر صحافي في
األميركية ان بالده ّ
ّ
ترحب بمساعدة
العاصمة
ُ
ُ
ّ
إسرائيلية .اصبح املستور معلنًا ومجاهرًا
ب ــه .لــم يـعــد الـحــاكــم األمـيــركــي فــي حـيــرة من
ام ــره ،يختار بــن الحليف اإلسرائيلي وبني
ْ
صنوين.
الحليف الخليجي .الحليفان باتا
نستطيع ان نقول ان الصراعات بني اللوبي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي وبـ ــن داعـ ـم ــي أن ـظ ـمــة الـخـلـيــج
ّ
انتهت عــام ( 1990مــا ُي ّ
كوميديًا آنــذاك
سمى
ّ
بـ «اللوبي العربي» لم يكن إال تجمعًا ملصالح
ش ــرك ــات ال ـن ـفــط وش ــرك ــات ص ـنــاعــة ال ـســاح
واملستعربني البائدين الذين كانوا يرتبطون
بـمـصــالــح مــالـ ّـيــة مــع حـكــومــات الـخـلـيــج بعد
تـقــاعــدهــم  -ل ــم يـكـتــف املـسـتـعــرب (األخ ـي ــر؟)
روب ــرت مــرفــي بالعمل للمصالح الـحــريـ ّ
ـريــة
ّ
والسعودية في واشنطن ونيويورك بل حتى
زوجته أدارت مكتب الحريري في العاصمة
واشنطن ،كما ان السيناتور تشارلز برسي،
الذي حاربه اللوبي الصهيوني حتى أقصاه
عن مقعده ،عمل هو اآلخر مع مكتب الحريري
ش ـن ـط ــن) .أص ـبــح ال ـلــوبــي اإلســرائـيـلــي
ف ــي وا ّ
داعما بقوة لصفقات السالح إلى دول الخليج
بعد ان كــان يحاربها ّ
بقوة في السابق .ولم
تكن الهدنة تلك فقط بسبب الشروط القاسية
ال ـتــي كــانــت (وال ت ـ ــزال) واش ـن ـطــن تـفــرضـهــا
عـلــى وجـهــة واسـتـعـمــال ال ـســاح ،وال بسبب
اإلشـ ــراف األم ـيــركــي عـلــى حـفــظ ال ـســاح ،وال
على التشذيب التي تخضع له تلك األسلحة
بــأمــر إســرائـيـلــي ،بــل ألن ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي
ّ
أص ـب ــح مـطـمـئــنــا إل ــى ن ــواي ــا وم ـق ــاص ــد دول
الخليج.
إن ال ـن ــواح وال ـن ـح ـيــب الـ ــذي صــاحــب مــراثــي
ّ
التملق للطاغية السعودي كان جانب منها
مدفوع الثمن وجانب آخر (في الغرب) بإيعاز
إســرائـيـلــي .وفــي هــذا السياق يجب ان نذكر
ّ
الحقيقية للملك السعودي
اآلثام واإلنجازات
إذ انه شكل سوابق وخرق محاذير.
ً
أوال ،ك ــان امل ـلــك عـبــدالـلــه ّأول مـلــك سـعــودي
يلتقي م ـبــاشــرة مــع م ـســؤول إســرائ ـي ـلــي .لم
ّ
تكن مبادرة «الحوار بني األديــان» إال ستارًا
ل ـشــرع ـنــة ال ـت ـط ـب ـيــع ب ــن ال ـن ـظ ــام ال ـس ـعــودي
وب ـ ــن الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي .وامل ـ ــرك ـ ــز الـ ــذي
ّ
اف ـت ـت ـحــه ال ـن ـظ ــام ف ــي ف ـي ـيــنــا (والـ ـ ـ ــذي ت ـهــدد
الـنـمـســا بــإغــاقــه بـسـبــب الـقـمــع فــي اململكة)
ّ
ّ
متعصبًا
إسرائيليًا
ضـ ّـم فــي مجلس إدارت ــه
(ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـف ـتــي ال ـش ـم ــال ف ــي لـبـنــان
ّ
العدو
الــذي ال يبدو انــه يمانع التطبيع مــع
اإلســرائـيـلــي ألن إس ــام آل الـحــريــري متوائم
ً
ّ
احتفاال ّ
خاصًا
الصهيونية) .لكن
مع الدولة
في نيويورك للمركز السعودي جمع ّ
للمرة
األولى بني ملك سعودي ومسؤول إسرائيلي
(شمعون بيريز) لكن خلف األبواب املوصدة،
ُ
ومـ ـن ــع املـ ـ ـص ـ ـ ّـورون م ــن ال ـت ـق ــاط الـ ـص ــور .إن
خـ ــرق ال ـح ـظ ــر ال ـس ــاب ــق ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاءات بــن
ح ـ ّـك ــام امل ـم ـل ـكــة وم ـس ــؤول ــي دول ـ ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو لم
يمنع عقد لـقــاءات سابقة بني مسؤولني في
ّ
والدبلوماسية
االستخبارات واألمن القومي
ـوديــة وبــن مـســؤولــن عــن دول ــة الـعــدوّ
الـسـعـ ّ
ّ
(ومـ ـن ــدوب ــي ج ـه ــازه ــا ال ـت ـج ــس ـس ــي) .ي ـعــود
ّ
العدو إلى
التنسيق بني مملكة القهر ودولــة
الستينيات على أقــل تقدير وك ــان التنسيق
ف ــي ح ــرب الـيـمــن عـمـيـقــا ض ــد عـ ـ ّ
ـدو مـشـتــرك،
أراد ال ـط ــرف ــان إن ـه ــاك ــه ك ــي ي ـت ـسـ ّـنــى ل ـل ـعــدوّ

ّ
العربية ماثلتها حفلة شبيهة في اإلعالم الغربي (أ ف ب)
حفلة المدائح والنحيب التي مألت الصحافة

توجيه ضربة قاصمة .هذه من إنجازات امللك
السعودي.
ثــان ـيــا ،رف ــع امل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
ال ـع ــاق ــة ب ــن ن ـظ ــام ــه وال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ال ـص ـه ـيــونـ ّـي
إل ـ ــى درجـ ـ ــة ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ـل ـن ــي .وأص ـب ـحــت
ْ
النظامي صلة وصل
الـعــاقــة الــوطـيــدة بــن
م ــع س ـيــاس ـت ـه ـمــا ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة .اكشفت الطرفان بعد اقصاء مبارك
ان مصالحهما وسياساتهما أقــرب بينهما
ّ
مـمــا ه ــي م ــع الـحـلـيــف األم ـي ــرك ــي .ح ــث املـلــك
الـ ـسـ ـع ــودي ون ـت ـن ـيــاهــو ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ّ
ّ
بالقوة
يوميًا فــي لحظة حرجة كــي يحافظ
ع ـلــى ن ـظ ــام مـ ـب ــارك .إن س ـق ــوط مـ ـب ــارك دفــع
ْ
بالطرفي للتنسيق بينهما في كل الساحة
الـعــربـ ّـيــة وم ــا بـعــدهــا تـحــت شـعــار «مـحــاربــة
اإلرهـ ــاب» ،والـشـعــار صهيوني فــي األســاس
ّ
وطنية
للتغطية عن هدف وأد حركة مقاومة

ّ
التملق آلل سعود حرفة
وصنعة في لبنان وال يتقنها
أكثر من ساسة لبنان

ّ
ّ
االستراتيجي ُة بني
ترتق العالقة
مسلحة .لم
ِ
ْ
الدولتي كما أصبحت في عهد امللك املكنى
ب ــال ـع ــروب ــي .ه ــذه أي ـض ــا م ــن إنـ ـج ــازات املـلــك
السعودي.
ّ
ثــال ـثــا ،دشـ ــن امل ـلــك ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه عهد
ّ
ال ـف ـت ـنــة امل ــذه ـب ــي ــة امل ـف ـتــوحــة ف ــي ك ــل ال ـعــالــم
العربي واإلســامــي .إن الفتنة الـتــي أطلقها
ل ــم ي ـك ــن ل ـه ــا م ـث ـيــل م ــن قـ ـ ــرون ف ــي ال ـت ــاري ــخ
ّ
اإلسالمي .هذا ال يعني ان العقدية الوهابية
التحريض
والـنـظــام الـسـعــودي كــانــا يــأنـفــان
ّ
املــذهـبــي والـطــائـفــي لـكــن لــم يسبق ان تبنت
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـتـ ـح ــري ــض كـ ـسـ ـي ــاس ــة خ ــارج ـ ّـي ــة
وداخ ـلـ ّـيــة لـهــا ،وذل ــك بالتنسيق مــع أميركا
والـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـخ ــدم ــة أغــراض ـه ـمــا
ولتقويض الدعم العربي واإلسالمي الشعبي

ّ
لـحــركــة املـقــاومــة فــي لـبـنــان .طـبـعــا ،إن تبني
ّ
ّ
ّ
الطائفية واملذهبية
الحكم الوهابي للفتنة
ّ
ّ
املتطرفة واملتعصبة
يدخل في صلب العقيدة
ّ
ّ
السعودية عبر
الحكومة
والظالمية .لقد رعت
ّ
ّ
العقود مــراكــز وكــتــاب تضخ نــار التحريض
املذهبي والطائفي في كل العالم :إن الكاتب
الباكستاني إحسان ظهير (الــذي ّ
تخرج من
ّ
اإلسالمية في املدينة ّ
ّ
املنورة) تحول
الجامعة
إلــى داعية تحريض مذهبي في كل كتاباته
ّ
سعودية .أفنى سنواته في «إثبات»
وبرعاية
ّ
أن الشيعة هم أشد الناس عداوة ألهل البيت،
ول ــم يـنــس ان ي ــذم الـبـهــائـ ّـيــة واإلسـمــاعـ ّـيـلـ ّـيــة
وال ـصــوفـ ّـيــة واألح ـم ـ ّ
ـديــة وغـيــرهــم مــن الـفــرق
(أم ـ ــر امل ـل ــك ف ـي ـصــل ب ـن ـشــر ك ـتــب ظ ـه ـيــر على
ّ
الخاصة وتوزيعها حــول العالم ،كما
نفقته
أن اب ــن ب ــاز أشـ ــار إل ــى امل ـلــك فـهــد بـنـقـلــه إلــى
اململكة إلسعافه بعد اصابته بالتفجير الذي
قتله عام  .)1987وال ننسى ان حركة اإلخوان
ّ
ّ
مرعية ومحتضنة
الطائفية كانت
املسلمني
ّ
م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــم ال ـس ـع ــودي ،الـ ــذي قـ ــرر فقط
بعد  11أيلول ان ّ
يحمل الحركة وبال انطالق
اإلرهـ ــاب ال ـج ـهــادي .ه ــذه مــن إن ـج ــازات امللك
السعودي.
ّ
رابعًا ،امللك الذي كان يتغنى بالعروبة شعارًا
فــارغــا (م ــع ان آل سـعــود بـمــا فـيـهــم عبدالله
ه ــذا أف ـن ــوا ع ـمــرهــم ف ــي م ـحــاربــة ال ـش ـعــارات
واألهـ ـ ــداف ال ـقــومـ ّـيــة ال ـعــربـ ّـيــة لـعـبــد الـنــاصــر
ّ
وروج ـ ـ ــوا حـيـنـهــا ل ـهـ ّ
ـويــة إس ــام ـ ّـي ــة رجـعـ ّـيــة
بــدي ـلــة) أرسـ ــى دع ــائ ــم رب ــط ال ـن ـظــام الـعــربــي
ّ
ّ
اإلسرائيلية
األميركية -
اإلقليمي باملصالح
م ـب ــاش ــرة .وت ـحــت ش ـعــار م ـحــاربــة اإلره ـ ــاب،
ّ
ّ
الفعلية للعالم العربي إلى
تحولت القيادة
ّ
ّ
ّ
ّ
«القيادة املركزية» للقوات املسلحة األميركية
التي تنشتر قواتها وقواعدها في كل العالم
ّ
عسكريًا
الـعــربــي .لــم يــرتـبــط الـعــالــم الـعــربــي
ّ
وسياسيًا كما حــدث فــي عهد هــذا الطاغية.
ّ
ّ
كما ان القواعد العسكرية األميركية املنتشرة
فــي دول الـخـلـيــج تـسـمــح ل ـلــواليــات املـتـحــدة
(وحليفتها إسرائيل) بضرب وقتل أعدائهم،
ّ
السعودية
كائنًا َمن كانوا .لم تكن الحكومة
ّ
أكـ ـث ــر ارتـ ـب ــاط ــا ب ـك ــل املـ ـش ــاري ــع األم ـي ــرك ــي ــة
ّ
واإلسرائيلية في املنطقة (وفــي العالم إذ ان
كــل أع ــداء أميركا يصبحون حكمًا أع ــداء آلل
سعود) في تاريخها .هذه من إنجازات امللك
السعودي.
خــام ـســا ،بـعـيـدًا م ــن ش ـع ــارات تــوحـيــد ّ
األم ــة
ال ـتــي تــوالــى ذكــرهــا فــي مــراثــي عـبــدالـلــه ،لم

