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فؤاد ابراهيم *
فــي الـتـكــويــن ال ـتــاري ـخــي ،لــم تـتــأســس الــدولــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـل ــى ف ـ ـكـ ــرة ق ــومـ ـي ــة ،ولـ ـ ــم تـكــن
األيــديــولــوج ـيــة ال ـقــوم ـيــة أداة الـتـعـبـئــة الـتــي
ح ـش ــدت ال ـج ـن ــد ،وق ــات ــل م ــن أجـ ــل رســوخ ـهــا
أبـ ـن ــاء ال ـق ـبــائــل ال ـن ـج ـ ّ
ـدي ــة .ب ـج ــاء م ـط ـلــق ،إن
وسط الجزيرة العربية ،ومن منظور تاريخي
ّ
وجيوسياسي ،لم يشكل بيئة حاضنة لألفكار
العربية ،بزخمها النضالي والـتـحــرري ،ولم
ي ـظ ـهــر ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة م ــن ي ـغ ــذي امل ـشــاعــر
القومية .على الـعـكــس ،فــإن امل ـشــروع القومي
الـ ـ ــذي نـ ـش ــأ فـ ــي ال ـ ـح ـ ـجـ ــاز ،غ ــرب ــي الـ ـج ــزي ــرة
ً
العربية ،فــي ظــل حكم األش ــراف وأرس ــى أمــا
يافعًا لدى ّثلة من ّ
الثوار العرب الذين توافدوا
على الـحـجــاز لناحية تحويل الحلم العربي
الـ ّـى دولــة عربية كــان دائمًا يصطدم بمؤامرة
مــثــل عـبــد الـعــزيــز آل س ـعــود ،مــؤســس الــدولــة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـث ــال ـث ــة ،أب ـ ــرز أرك ــانـ ـه ــا .ولـسـنــا
تجربة املـشــروع القومي
هنا فــي مقام تقييم ّ
العربي في الحجاز ،ولكنه في لحظة تاريخية
ّ
ف ــارق ــة ش ــك ــل ،شـئـنــا أم أب ـي ـنــا ،مـنـطـلـقــا لحلم
جرى إجهاضه عربيًا وبريطانيًا وإسرائيليًا
وتركيًا...
إن ف ـشــل مـ ـش ــروع ال ــدول ــة ال ـقــوم ـيــة الـعــربـيــة
الى ظهور الدولة
بزوال حكم األشراف أفضى ّ
الـسـعــوديــة ،كـكـيــان هـجــن يـحــقــق فــي ظــاهــره
ّ
مشوهًا لوحدة عربية بمواصفات غير
حلمًا
عــروبـيــة ،وحـظــي بــرعــايــة دول ـيــة ،ينتفي عنه
األصالة العربية.
صفة ّ
ل ــم تـحــقــق ال ــدول ــة ال ـس ـعــوديــة صـفــة الـعــروبــة
فــي كــل مراحلها ،إذ ب ــدأت بــرعــايــة بريطانية
واسـتــدامــت بحماية أميركية .ولــم يكن فــارق
ص ــدف ــة ت ـل ــك امل ـج ــاب ـه ــة ال ــدائـ ـم ــة ب ــن ال ــدو ّل ــة
السعودية وكــل األنظمة العربية التي تبنت
القومية العربية أيديولوجية واستراتيجية.
نـ ـظ ــرة ع ــام ــة فـ ــي األدب ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـق ــومـ ـي ــة عـلــى
اختالفها (الناصرية ،البعثية ،االشتراكية،)...
ّ
التقدمية التي
تظهر دائـمــا ثنائية :األنظمة
تـعـتـنــق ال ـقــوم ـيــة خ ـي ــارًا وره ــان ــا ف ــي مـقــابــل
األن ـظ ـمــة الــرج ـع ـيــة امل ـت ـمــاه ـيــة م ــع األج ـن ـبــي،
البريطاني واألميركي على وجه الخصوص.
ّ
وإجـ ـم ــاع ــا ،دلـ ـ ــت الـ ـع ــروب ــة ع ـل ــى ذاتـ ـه ــا عـبــر
تظهيرين:
االول ،ال ـك ـفــاح مــن أج ــل تـحــريــر فـلـسـطــن من
االحتالل االسرائيلي.
ال ـث ــان ــي ،ال ـن ـض ــال ض ــد االس ـت ـع ـم ــار م ــن أجــل
تحرير االوطان واستقاللها.
وكــانــت فلسطني محك وقبلة ال ـعــروبــة ...وإن
امل ـق ــارب ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ــن أي زاوي ـ ــة نـظــرنــا
إلـيـهــا ،ت ـنــزع عـنـهــا الـصـفــة الـقــومـيــة دع عنك
الصفة االسالمية .نحن أمــام ّ وثيقة تاريخية
ال يـمـكــن الـتـعــامــل مـعـهــا بـخــفــة ،فـقــد تــزايــدت
األدلة على تأكيدها وثبوت فعل الخيانة إزاء
فلسطني .خالصة الوثيقة أن عبد العزيز بن
سـعــود ،مؤسس اململكة السعودية ،دخــل في
مـفــاوضــات سـ ّ
ـريــة لجهة بيع فلسطني مقابل
 20م ـل ـيــون جـنـيــه وف ــق وث ـي ـقــة مـحـفــوظــة في
االرشيف البريطاني برقم ،18/443/733 CO
 19/443/733 COوتعود الى سنة .1943

وتنص الوثيقة:
;Reactions in USA: US approach to lbn Saud
discussions with Colonel Hoskins
- Academic and Arabist Harry St John Philby
(father of the Soviet spy Kim Philby) proposes handing over Palestine territory to the
Jews in return for £20 million compensation. Conspiracy and secret negotiations are
evident between Philby and Abdul Aziz Ibn
Saud (later king of Saudi Arabia), Chaim
Weizmann (President of the Jewish Agency
for Palestine and later to become Israel›s first
president), Colonel Hoskins (US President
Franklin Roosevelt›s special envoy to the
Middle East) and even Roosevelt himself.
However, after Philby leaks the story to other
Arabs, Ibn Saud withdraws from negotiations
and denies all previous involvement
وترجمة الفقرة كما يلي:
اق ـتــرح االكــادي ـمــي واملـتـخـصــص فــي الـشــؤون
ال ـع ــرب ـي ــة ه ـ ـ ــاري س ــان ــت ج ـ ــون ف ـي ـل ــي (وال ـ ــد
الجاسوس السوفياتي كيم فيليبي) تسليم
األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـل ـي ـهــود ف ــي مـقــابــل
تعويض بمبلغ  20مليون جنيه استرليني
(ن ـح ــو  32م ـل ـيــون دوالر) .وك ــان ــت امل ــؤام ــرة
واملفاوضات السرية تــدور بني فيليبي وعبد
العزيز ابــن سعود (ملك اململكة السعودية)،
وحــايـيــم وايــزمــان (رئـيــس الــوكــالــة اليهودية
ف ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن وأصـ ـ ـب ـ ــح الح ـ ـقـ ــا أول رئ ـي ــس
للدولة االسرائيلية) ،والكولونيل هوسكنس
(املـبـعــوث الـخــاص لرئيس الــواليــات املتحدة
ف ــران ـك ـل ــن روزف ـ ـلـ ــت ال ـ ــى ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط)،
وروزف ـل ــت نـفـســه أي ـضــا .ول ـكــن ،وب ـعــد أن قــام
فـيـلـيـبــي ب ـت ـســريــب ال ـق ـض ـيــة الـ ــى ق ـ ــادة عــرب
آخــريــن ،انـسـحــب اب ــن سـعــود مــن املـفــاوضــات
ونفى أي عالقة سابقة له في املوضوع.
ال ـطــريــف واملـ ـح ــزن ،أن اف ـت ـضــاح خـبــر صفقة
بيع فلسطني دفــع عبد الـعــزيــز للمبالغة في
ان ـح ـي ــازه لـقـضـيــة ف ـل ـس ـطــن ...ول ـك ــن ذاك في
الظاهر فحسب.
ّ
ونـ ـت ــذك ــر فـ ــي ع ـ ــام  1936ك ـي ــف تـ ــدخـ ــل عـبــد
ال ـعــزيــز م ــع م ـلــوك ع ــرب آخ ــري ــن وبالتنسيق
مع البريطانيني لوقف اإلضــراب الفلسطيني
الكبير .وكان قد أرسل ابنه سعود سنة 1935
إلقناع الفلسطينيني بوقف االضــراب ،ووقف
الشاعر الثائر الشهيد عبد الرحيم محمود
أمام سعود وخاطبه بقصيدة جاء فيها:
يا ذا األمير أمام عينك شاعر
ّ
ضمت على الشكوى املريرة أضلعه
َ
املسجد األقصى أجئت تزوره
أم جئت من قبل الضياع تودعه؟
أقـنــع عبد الـعــزيــز اللجنة التنفيذية العربية
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع لـ ـجـ ـن ــة ب ـ ـيـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي ع ـي ـن ـهــا
ال ـبــري ـطــان ـيــون ف ــي عـ ــام  ،1937ف ــي م ـحــاولــة
ل ـت ـس ــوي ــة امل ـش ـك ـل ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .وع ـ ــارض
توصية اللجنة بتقسيم األرض ألن ذلك سوف
ي ـق ـ ّـوي خ ـصــومــه األش ـ ـ ــراف ،ال ــذي ــن أصـبـحــوا
ّ
حــكــامــا فــي إم ــارة شــرق األردن .كــان نهج ابن
سعود واضحًا في مؤتمر سانت جيمس في
لندن ( ،)1939عندما دعا ابنه وممثله الخاص

األمـ ـي ــر ف ـي ـص ــل ،مل ـ ـبـ ــادرة ب ــري ـط ــان ـي ــة لــوضــع
حــد لـلـنــزاع .وق ــال إنــه يــؤيــد سياسة «الكتاب
األب ـيــض» البريطانية بـعــد أن فـشــل املــؤتـمــر.
لإلشارة فإن «الكتاب األبيض» الصادر في 17
آيار  1939كان ّ
صك اعتراف بتقسيم فلسطني
ّ
الــى عربية ويهودية ودولـيــة ،وحــن تجددت
االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ــرف ــض الـتـقـسـيــم
استعانت بريطانيا بملكيات عربية حليفة
مثل السعودية والعراق واالردن ومصر وليبيا
واليمن مــن أجــل تمرير مـشــروع التقسيم ،ثم
ّ
املطورة ليرسي
جاء الكتاب األبيض بنسخته
أس ــاس الــدولــة الـعـبــريــة بــإفـســاح امل ـجــال أمــام
الهجرة اليهودية عبر حكومة االنتداب.

السعودية ليست
العروبة
ّ
توحيدية بل مصممة
لمناقضة الوحدة العربية

فــي املـقــابــل ،وف ــي ع ــام  1940عـمــل اب ــن سعود
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ع ـلــى
رف ــض امل ـق ـتــرحــات ال ـتــي م ــن شــأنـهــا اإلض ــرار
ب ـم ـص ــال ــح ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وب ــري ـط ــان ـي ــا.
وتجنب االلتزامات بتقديم مساعدات كبيرة
للفلسطينيني وع ــارض الـحــرب ضــد اليهود.
وقــام على وجــه السرعة باملصالحة مــع قــرار
األمــم املتحدة الـصــادر فــي  29تشرين الثاني
 1947لتقسيم فلسطني .وفــي عـ ّـام  1948حني
أع ـلــن ع ــن ال ــدول ــة الـعـبــريــة وش ــن ــت الـجـيــوش
العربية الهجوم ،اكتفى عبد العزيز بمشاركة
رم ــزي ــة  -ب ــإرس ــال ق ــوة غ ـيــر م ـ ّ
ـدرب ــة صـغـيــرة
ً
تحت القيادة املصرية التي ساهمت قليال في
املجهود الحربي العربي .دفع الواقع الجديد
ف ــي املـنـطـقــة ب ـعــد هــزي ـمــة ال ـج ـيــوش الـعــربـيــة
ابــن سعود إلــى الكف عــن التدخل فــي شــؤون
فلسطني.
في االرشيف البريطاني واإلسرائيلي ما يفيد
بأبعد من مجرد عزوف سعودي عن االنخراط
ّ
فــي قضايا الـعــرب الكبرى ،فهناك أدل ــة ترقى
الى ما يمكن وصفه بالتواطؤ.
فـمـنـهــا ال ـل ـق ــاءات ال ـتــي ج ــرت ب ــن دي ـف ـيــد بن
غــوريــون ومــوشـيــه شـيــرتــوك مــع مستشارين
سعوديني كبار في لندن في ثالثينيات القرن
املاضي (من بينهم حافظ وهبة وهو من كبار
مـسـتـشــاري امل ـلــك عـبــد ال ـعــزيــز ،وه ــو مـصــري
ال ـج ـن ـس ـيــة ،وك ـ ــان ك ــل م ـس ـت ـشــاري امل ـل ــك غير
س ـعــوديــن) ،وق ــال بــن غــوريــون لــوهـبــة «فقط
ملوك آل سعود هم قــادرون على التأثير على
املصالحة التاريخية بني العرب واليهود في
فـلـسـطــن» .هــل اس ـتــدرك االســرائـيـلـيــون األمــر
حــن فـشــل التطبيع عـبــر الـبــوابـتــن املصرية
واالردنية ،وهاهم يطرقون األبواب السعودية
ومـ ـعـ ـه ــا أبـ ـ ـ ـ ــواب خ ـل ـي ـج ـي ــة أخ ـ ـ ــرى (ق ـط ــري ــة

وإماراتية وبحرينية)؟
ّ
التظهير الـثــانــي للعروبة تمثل فــي النضال
ض ــد االس ـت ـع ـم ــار ،ف ـك ــان ع ـقــد الـخـمـسـيـنـيــات
ثــورة عربية وشــرق أوسطية شاملة من أجل
االسـتـقــال عــن االسـتـعـمــار االجـنـبــي .وخشي
الـغــرب مــن تـعــرض اســرائـيــل لخطر ج ـ ّـدي من
الشعوب العربية الثائرة .ولكن ليس أمضى
من «الشقاق الداخلي» سالحًا لضمان سالمة
الكيان االسرائيلي .فقد انقدحت فكرة الحلف
االسالمي سنة  1957في لقاء بني امللك سعود
وال ــرئ ـي ــس اي ــزنـ ـه ــاور ،ال ـ ــذي ص ـ ّـم ــم ملــواج ـهــة
الشيوعية ظاهرًا ،ولكن في صميمه ّ
تحول الى
مصدر لحركة القومية العربية كأيديولوجية
ن ـ ـضـ ــال ض ـ ــد االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار وال ــرجـ ـعـ ـي ــة ب ـكــل
أشكالها.
في املجابهة االسالمية ـ القومية ،كانت فكرة
تشكيل الحلف االسالمي بقيادة السعودية
مـ ّ
ـوجـهــة فــي األس ــاس ضــد امل ـشــروع القومي
العربي .في  5كانون الثاني سنة  1957أعلن
الــرئـيــس ايــزنـهــاور عــن مبدئه فــي السياسة
الخارجية بتعهده تقديم املساعدة العسكرية

الملك السعودي اختار تصفية معارضيه ...جسديًا
حسين عبدالله *

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـه ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس /آذار
ال ـج ــاري ،غ ــادر ال ـشــاب مـكــي عـلــي العريض
مـ ـن ــزل عــائ ـل ـتــه ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـق ـط ـيــف ش ــرق
السعودية للبحث عــن عمل ،إال أنــه لــم يعد
أبدًا.
أوق ــف فــي نقطة تفتيش أمـنـيــة ،وأخ ــذ إلــى
مركز الشرطة ،حيث مــات فــي الـيــوم التالي
«بسبب الخوف في التوقيف» ،لكن عائلته
تقول إن وفاته كانت بسبب التعذيب الذي
تعرض له.
حـ ـ ــادثـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــريـ ــض تـ ـشـ ـب ــه -مـ ـ ـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف
ب ــال ـت ـف ــاص ـي ــل -ح ـ ـ ــاالت عـ ـ ــدة وقـ ـع ــت خ ــال
الـعــام املــاضــي منذ تولي امللك سلمان حكم
السعودية ،الذي يبدو أنه قرر تجاوز أسالفه
من ملوك البالد في حجم االنتهاكات لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،ف ـهــو اخـ ـت ــار أن ي ـص ـفــي جـســديــا
كــل مــن ي ـعــارض ال ـن ـظــام وسـيــاســاتــه خــال

عمليات القبض ،خصوصًا إذا كان الضحية
غير معروف على املستوى الشعبي.
كـمــا ل ــم ي ـت ــردد ف ــي ح ــاالت أخـ ــرى ،بتغطية
جــرائــم «الـتـصـفـيــة» بــأحـكــام قـضــائـيــة ،كما
حدث مع  47شخص في الثاني من يناير/
كــانــون الثاني املــاضــي ،أبــرزهــم الشيخ نمر
ال ـن ـم ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى آخ ــري ــن اع ـت ـقــا وهـمــا
ط ـفــان ( 13و 16ع ــام ــا) ،وث ــال ــث ف ـقــد عقله
نتيجة التعذيب هو عبدالعزيز الطويلعي،
وقضى السبع السنوات األخيرة في السجن
عــاريــا وبـلــغ بــه ال ـحــال بــأكــل فـضــاتــه ،وفقًا
مللفات رفعتها منظمات حقوقية قبل نحو
أرب ــع س ـن ــوات مل ـقــرر األم ــم امل ـت ـحــدة لحقوق
اإلنسان.
فـيـمــا ي ــواج ــه خ ـم ـســون آخـ ـ ــرون ع ـلــى األق ــل
أحكامًا باإلعدام ،غالبيتهم العظمى شاركوا
فــي التظاهرات التي شهدتها الـبــاد خالل
ع ــام ــي  2011و ،2012وف ـق ــا مل ــا ذك ـ ــره رجــل
األعـ ـم ــال امل ـه ـتــم ب ـق ـضــايــا ح ـق ــوق اإلن ـس ــان

دموية سلمان لم
تتوقف على بلده ،بل
شملت حتى اليمن

محمد النمر وهو شقيق للشيخ نمر النمر،
وأب ل ـع ـلــي ال ـن ـمــر ال ـ ــذي صـ ــدر ضـ ــده حكم
نهائي باإلعدام ،يتوقع تنفيذه في أي لحظة.
فــي عهد سلمان ،تكفي تغريدة على موقع
«تويتر» تعترض على األوضــاع في البالد،
أن تنتهي بــالـسـجــن لـسـنــوات طــويـلــة ،كما

حــدث مــع مغرد كــان يستخدم ّ
معرفًا باسم
«طفشان» اعتاد على انتقاد فساد املسؤولني،
لـيـعـتـقــل ويـ ـص ــدر ضـ ــده ح ـكــم م ــن محكمة
اإلره ــاب سيئة السمعة بالسجن  15عامًا،
بحسب ما ذكرته وسائل اإلعالم السعودية
مطلع العام الـجــاري ،ومثله مـغــردان آخــران
صدرت ضدهما خالل األسبوعني املاضيني،
أحكام بالسجن تتراوح ما بني تسع وعشر
سنوات.
ص ــدور حـكــم بالسجن فــي عـهــد سـلـمــان ،ال
يعني أنــك نـجــوت مــن التصفية الجسدية،
فـ ـن ــاشـ ـط ــون ك ـ ـبـ ــار ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،م ـ ــا زال ـ ــت
ه ـنــاك م ـح ــاوالت لتصفيتهم بـطــريـقــة غير
مـ ـب ــاش ــرة ف ــي الـ ـسـ ـج ــن ،ف ــال ــدك ـت ــور مـحـمــد
القحطاني (محكوم بالسجن عشر أعــوام)
لجمعية الـحـقــوق املدنية
الــرئـيــس الـســابــق ُ
والسياسية (حسم) ،أصيب بالتهاب رئوي
ً
ق ـب ــل ن ـح ــو ش ـه ــري ــن ،وب ـ ـ ــدال م ــن مـعــالـجـتــه
وضـ ـ ــع فـ ــي زن ـ ــزان ـ ــة ان ـ ـفـ ــراديـ ــة مـ ــع سـجــن

