
  



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 التغريب السياسي

 

 ؟!ما المقصود بالتغريب السياسي

ميكننا الوقوف على مصطلح )التغريب السياسي( عرب الوقوف أواًل على معىن التغريب مث 
 السياسة مفرًدا ومن مث ندلف إىل تعريف املصطلح مركًبا.

 التغريب:

حاالت التعلق »الثقايف والفكري املعاصر، غالًبا على ، يف االصطالح «التغريب»ُيطلق 
واالنبهار واإلعجاب والتقليد واحملاكاة للثقافة الغربية واألْخذ ابلقيم والنُّظم وأساليب احلياة الغربية؛ 
حبيث يصبح الفرد أو اجلماعة أو اجملتمع الذي له هذا املوقُف أو االجتاه غربًيا يف ُميوله وعواطفه 

ساليب حياته وذوقه العام وتوجهاته يف احلياة، يَنظر إىل الثقافة الغربية وما تشتمل عليه وعاداته وأ
ثلى 

ُ
من ِقيم وُنظم ونظرايت وأساليب حياة نظرَة إعجاٍب وإكبار، ويرى يف األخذ هبا الطريقة امل

 . 1«لتقدُّم مجاعته أو أمته اإلسالمية
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( يف اإلجنليزية؛ أي جْعل To Westernize« )َغرَّب»وهذا املعىن قريٌب من داللة الفعل 
 .2الشرق اتبًعا للغرب يف الثقافة وأساليب العيش وطرق التفكري

والعجيب أن مصطلح التغريب نفسه ليس عربًيا، يقول دكتور حممد مصطفى هدارة: إن 
ليس من ابتكاران يف الشرق، ولكنه ظهر يف املعجم السياسي الغريب ابسم « التغـريب»اصطالح »
"Westernyation وكانوا يعُنون به نْشر احلضارة الغربية يف البالد األسيوية واإلفريقية الواقعة ،"

حتت سيطرهتم عن طريق إزالة الُقوى املضادَّة اليت حتفظ هلذه البالد ِكياََنا وشخصيتها وعاداهتا 
واالقتصادية حىت بعد وتقاليدها... ويف زوال هذه القوى ضماٌن الستمرار السيطرة الغربية السياسية 

 .3«إعالن استقالل هذه البالد وحترُّرها من َنرْي االستعمار الغريب ظاهـرايً 

فتعر ِفها موسوعة العلوم السياسية الصادرة عن جامعة الكويت، أبَنا: )فن إدارة  أما السياسة:
عال البشر اليت تتَّصل اجملتمعات اإلنسانية(. وتبًعا ملعجم العلوم االجتماعية: تشري السياسة إىل: )أف

بنشوب الصراع أو حسمه حول الصاحل العام، والذي يتضمن دائًما: استخدام القوة، أو النضال 
يف سبيلها(. ويذهب املعجم القانوين إىل تعريف السياسة أَنا: )أصول أو فن إدارة الشؤون 

 .4العامة(
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الطريق املستقيم، املنجِ ي يف  أما السياسة عند الغزايل فهي: استصالح اخلَلق، وإرشادهم إىل
 .«.5«الدنيا واآلخرة

وعليه ميكننا القول إن التغريب السياسي هو حماولة استلهام الفكر السياسي الغريب يف احلكم 
 ونقله إىل الدول العربية واإلسالمية. 

والتغريب السياسي أييت على مستوى الفرد واألمة أيًضا، فالتغريب على مستوى الفرد هو 
 الب ثقافته وهويته ويعد اخلطوة األوىل يف سبيل تغريب واستالب ثقافة اجملتمع ككل. است

إن التغريب السياسي يعين نقل التجربة الغربية أبسسها وقيمها وأفكارها السياسية إىل البالد 
 غربية.العربية واإلسالمية. وهذا األمر حييلنا إىل حماولة فهم الفكر السياسي الغريب ومنظومة احلكم ال

والفكر السياسي الغريب هو إفراز طبيعي لواقع ديين واجتماعي واقتصادي يف سياق اترخيي 
حمدد؛ ولذا فما ميكن وصفه مبنظومة الفكر السياسي الغريب كان نتيجة صراع طويل بني الكنسية 

وازية واجملتمع، وصراع بني احلكام كملوك وأابطرة واجملتمع، وصراع بني طبقات كادحة وطبقة برج
متنفزة .. إخل، اإلشكالية ليست مع الفكر الغريب من حيث هو غريب فتلك هي منظومتهم 
يتحاكمون هلا كيفما شاءوا، لكن اإلشكالية األكرب هي حماولة عوملة تلك املنظومة الفكرية يف 

ن احلكم واألخالق وجعلها املعيار الوحيد للتحضر والتقدم وفرضها على الشعوب واألمم فرًضا، إ
عملية التغريب جتاه الدول اإلسالمية والعربية هي مبثابة ثوب مت تفصيله مبقاسته لتناسب جسد 

 صاحبه، مث يراد للناس مجيًعا أن تعدل من أجسامها ليصلح هلا الثوب نفسه. 
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 أوال: مضمون الفكر السياسي الغربي:

 ية والليربالية.تستند منظومة الفكر السياسي الغريب إىل ركيزتني أساسيتني العلمان

: هـي حسب املراجع العلمية كما جــاء يف قــاموس اكــــــسفورد )العلمانية مفهوم يرى والعلمانية
وهي )مأخوذة مــن كلمـــة  6ضرورة أن تقوم األخالق والتعليم علــى أساس غري ديين(

secularism وهي )حركة اترخيية محلت األفراد من داخل اجملتمع  7وتعنـــى الدنيــا والدنيوية
الغربـــــي من املــــجتمع )الثيوقراطي( الديين إىل املدنية األرضية، وىف هذا السياق مل يعد اإلنسان 

 8مـــــجربًا على تنظيم أفكاره وأعماله وفق معايري فرضت على أَنا إرادات إهلية

إبسقاط ما أشران إليه على الواقع السياسي يف اململكة العربية السعودية، جند أن مثة عملية 
فأصبحت فكرة تغريب سياسي واضح جتري داخل النظام السعودي خالل األعوام األخرية، 

الدولة املصلحية اليت تسعى لتحقيق مصاحلها دون النظر إىل هويتها اليت أتسست وقامت 
ظر إىل موقعها كدولة رائدة لعموم املسلمني بوجود احلرمني الشريفني فيها، كل عليها، ودون الن

 ذلك يتقلص مع الوقت وجياهر ساستها ورموزها هبذا األمر. 

وإن تضرر هذا الدور يف السنوات القليلة  -فاململكة العربية السعودية كان ينظر إليها وما زال 
اي العربية واإلسالمية، سواء يف احملافل الدولية أو بتقدمي ، على أَنا الداعم األساسي للقضا-املاضية 

الدعم املادي للمشاريع اليت ختدم اجلاليات اإلسالمية يف خمتلف دول العامل. بدأت ابلتخلي عن 
 هذا الدور، وإعالء شأن املصلحية يف مفهومها الوطين الضيق.
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تركي آل الشيخ، يف تغريدة له  فعلى سبيل املثال، كتب املستشار ابلديوان امللكي السعودي،
تعليًقا على تصويت اململكة للملف األمريكي يف استضافة كأس  2016على تويرت، يف مارس 

العامل على حساب امللف املغريب وإن كانت القضية ليست ذات بعد سياسي كبري، لكن ال خيفى 
وذجا يشي بعقلية ورؤية من موقع املتحدث وقربه من صانع القرار، وعليه فمثل هذا التصريح يعد من

يديرون السياسة يف اململكة وكيف استحوذ عليهم الفكر السياسي الغريب يف النظر للقضااي 
، ويف حال طُلب منا سنبحث عن 2026السياسية يقول: "مل يطلب أحد أن ندعمه يف ملف 

 مصلحة اململكة العربية السعودية، واللون الرمادي مل يعد مقبواًل لدينا".

ول تركي آل الشيخ أيضا يف حوار له مع شبكة بلومبريغ: إن "قرار دعم أمريكا، يرجع ويق
ابألساس إىل ترجيح مصاحل السعودية، على أي اعتبارات أخرى"، مردًفا أن نسخة كأس العامل 

، اليت أقيمت يف الوالايت املتحدة األمريكية، هي "من أفضل نسخ كأس العامل اليت 1994لسنة 
 .9ياته"، على حد تعبريهشاهدها يف ح
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ومن جهة أخرى فقد خطت العلمانية خطوات متسارعة يف األعوام القليلة املاضية منذ صعود 
فالسعودية اجلديدة مل تسمح فقط هبذه التحوالت العلمانية السريعة بل حممد بن سلمان. 

أحد  تعمل على دفعها إىل حدها األقصى، ويف نفس الوقت هناك خط أمحر وهو أال يقرتب
من املنطقة احملرمة: أي التحديث السياسي، مبا هو تقييد وضبط للحاكم يف جمال السلطة 

 واملال.

اإلشكالية أن النظام السعودي أصبح يفرض العلمانية قسًرا على اجملتمع حبيث تصبح دولة 
اململكة،  رائدة يف املنطقة يف تصدير العلمانية "اجلاري اليوم هو هدم للصورة النمطية السابقة عن

ورسم صورة أخرى والبدء من جديد، إرضاء للغرب من أجل االستمرار يف احلكم، مهما كلف 
 الثمن، ولو كان الصدام مع معتقدات وقيم اجملتمع".

، 2016، والية العهد يف السعودية يف يونيو”حممد بن سلمان آل سعود“فمنذ تويل األمري 
 ”.علمنة قسرية“ملكة ابلصفة الدينية واالجتاه حنو تسري الرايض خبطوات كبرية حنو قطع صلة امل

ومن هذا املنطلق فإن هناك الكثري من األشياء اليت تشهدها السعودية للمرة األوىل يف اترخيها، 
، التابع للهيئة العامة للرتفيه يف السعودية، عن إقامة حفالت ”روزانمة الرتفيه“منها اإلعالن عن 

 من املغنيني واملوسيقيني العرب واألجانب واالحتفاء هبم يف بالد غناء ورقص واستضافة الساقطني
ما كان ألحد أن يتخيل منذ بضعة سنوات أن تطأ أقدامهم تلك البالد الطاهرة. كما شهدت 

عنرت وعبلة ، كما توافد السعوديون على أول “اململكة انطالق أول حفل لألوبرا حتت عنوان 
 لد.مهرجان ملوسيقى اجلاز يشهده الب

اهليئة العامة للمرئي “وأييت اإلعالن عن مشروع دار األوبرا، بعدما وافق جملس إدارة 
السعودية، على إصدار تراخيص لفتح دور للعرض السينمائي يف اململكة العربية ” واملسموع



عامًا من احلظر.. وألول مرة يف اتريخ السعودية أيًضا، مسح للنساء  35السعودية، وذلك بعد 
باراة كرة قدم، ويسمح للنساء البالغات بدخول مالعب كرة القدم يف السعودية للتشجيع حضور م

 ”.الرايض وجدة والدمام“يف ثالث مدن رئيسة هي 

كما نظمت السعودية أول بطولة إسكواش للنساء، كما استضافت مدينة جدة بطولة   
 شجيع يف املدرجات.اجلامعات لكرة السلة للنساء، حبضور أكثر من ثالث آالف امرأة للت

، مسحت السلطات السعودية للمرة األوىل للنساء حبضور 2017ويف شهر سبتمرب من عام 
يف الرايض. ” إستاد امللك فهد الدويل“احتفاالت العيد الوطين للبالد مع عائالهتم على مدرجات 

اء السعودايت ، أعلنت اهليئة العامة للرايضة ابلرايض، إاتحة مشاركة النس2017سبتمرب  27ويف 
سبتمرب من نفس العام وكانت هذه هي املرة  29يف فعاليات اليوم العاملي للمشي، الذي أقيم يف 

 األوىل اليت تشارك فيها النساء يف املهرجان وهن جيرين يف الطرقات أمام عامة الناس.

، كما ”مأم كلثو “، بدأت القناة الثقافية السعودية سهرة فنية لـ2017ويف أكتوبر من العام 
، وذلك بعد توقف عن إذاعة ”عبد احلليم حافظ“أذاعت إحدى احلفالت الغنائية للمطرب 

 عقود. 3احلفالت الطربية، خصوصا النسائية، منذ حنو 

تؤشر كل تلك األحداث إىل أي مدى يتبىن النظام السعودي العلمانية الغربية، وحماولة زرعها 
 يف اجملتمع السعوي. 

 (:الليربالية )وأما األساس الثاين

" الالتينية، وهي LIBERALISMإن، الليرباليَّة هي مصطلح غري عريب مت حنته من كلمة "
"، واليت تعين "الشخص liber" أو "LIBERALISتعين التحررية، ويعود اشتقاقها إىل لفظ "



" يف اإلجنليزية ويف اللغات املنتمية إىل عائلة اللغة LIBERTYالكرمي، النبيل، واحلر"، و"
الالتينية، معناها "احلرية". والليرباليَّة مذهب فكري يركز على احلرية الفردية، ويرى وجوب احرتام 
استقالل الفرد، ويعتقد أن الوظيفة األساسية للدولة هي محاية حرايت املواطنني مثل حرية الفكر، 

خلاصة، واحلرية الشخصية وغريها، وهلذا يسعى هذا املذهب إىل وضع قيود على والتعبري، وامللكية ا
 السلطة وتقليل دورها، وإبعاد احلكومة عن السوق وتوسيع احلرايت املدنية. 

وإذا كان لليربالية من جوهر فهو الرتكيزَّ على أمهية الفرد وضرورة حترره من كل نوع من أنواع 
ايل يصبو على حنو خاص إىل التحرر من التسلط بنوعيه: تسلط الدولة السيطرة واالستبداد، فالليرب 

)االستبداد السياسي(، وتسلط اجلماعة )االستبداد االجتماعي(، تسلط القيم واملفاهيم، لذلك جند 
اجلذور التارخي ية لليربالية يف احلركات اليت جعلت الفرد غاية بذاته، معارضة يف كثري من األحيان 

، وتنقسم الليربالية 10عراف والسلطة رافضة جعل إرادة الفرد جمرد امتداد إلرادة اجلماعةللتقاليد واأل
 إىل عدة أنساق منها السياسي واالقتصادي والفردي.

 الليبرالية الفردية:

يضع هذا املفهوم اإلنسان على رأس سلم األولوايت. حبيث ميكن حتقيق أكرب درجة من حقوق 
الدولة مع اإلنسان كفرد. بعبارة أخرى، املنفعة ابلنسبة لإلنسان هي الفرد وحرايته، عند تعامل 

منفعة شخصية، فقد أقيمت الدولة من قبل املواطنني حلماية حقوقهم وللحفاظ عليها. وميكن 
إرجاع ميالد الفكر الليربايل مبدلوله الفردي إىل القرن الثامن عشر، أي إىل نظرية العقد االجتماعي 

التحوالت السوسيولوجية والسياسية اليت شهدها عصر األنوار، إىل اندالع  اليت ستنتهي بفعل
الثورات )اإلجنليزية والفرنسية..(، اليت كانت إيذااًن ابالنتقال من النمط اجملتمعي التقليدي 

 اإلقطاعي إىل منط جمتمعي بورجوازي ليربايل.
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ة املختلفة فهي كتلة واحدة متعددة واحلقيقة أنه ال ميكن إجياد حدود قطعية بني أنساق الليربالي
االجتاهات وإمنا حماولة التمييز أتيت كأداة للفهم فقط، حيث يقوم بعض املستبدين بتفكيكها ونشر 
بعض أجزائها بني الشعوب وإمساك بعض. حيث توصف الليربالية الفردية بقصر احلرية على اجملال 

 األخالقي والديين فقط دون احلرايت السياسية. 

إطار سياق الليربالية الفردية جند أن الدولة السعودية تدفع اجملتمع حنو دعم هذا النمط  ويف
الغريب، فاإلصدار اجلديد من اململكة قام على أفكار دعم احلرية الفردية حيث يروج ويل العهد 
السعودي لنفسه أنه املصلح الذي دعم احلرايت الشخصية والفردية مثل السماح للمرأة بقيادة 

لسيارة وختفيف القيود على حرية امللبس وسحب صالحيات هيئة األمر ابملعرف والنهي عن ا
 املنكر، وفتح السينمات وإنشاء األوبرا. 

النسق اآلخر لليربالية هو الليربالية السياسية وتعرف كما جاء يف موسوعة الالند الفلسفية: أبَنا 
استقاللية السلطة  -أبعد حد ممكن  إىل -"مذهب سياسي يرى أن من املستحسن أن تزَّاد 

التشريعية والسلطة القضائية ابلنسبة إىل السلطة اإلجرائية التنفيذية، وأن يعطى للمواطنني أكرب قدر 
 . 11من الضماانت يف مواجهة تعسف احلكم"

الية وخالصة القول إن لليربالية عدًدا من األنساق: الليربالية السياسية، الليربالية الفردية، الليرب 
االقتصادية، ويف حال تشبع جمتمع ما إبطار ليربايل يف جمال من اجملاالت، فال شك أن ذلك 

نشر الليربالية الفردية سيتبعه بال شك تشكل  سينسحب على بقية أنساق الليربالية. ما يعين أن
، على حنو ما جمموعات من الشباب تعمل على التمرد السياسي واملطالبة إبصالحات سياسية

إبريل( وهي جمموعات شبابية ال عالقة هلا ابألطر السياسية 6دث يف مصر من نشأة حركة )ح
 املعروفة من أحزاب ومجعيات، لكنها شكلت ضغطًا كبريًا على منظومة احلكم يف مصر.
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اإلشكالية الكربى أن هناك سعًيا حثيثًا داخل اململكة للتمكني لليربالية الفردية ظًنا من حممد 
نه ميكن الفصل بني الليربالية الفردية والليربالية السياسية حبيث ينشر األوىل ومينع الثانية، بن سلمان أ

وهذا وفقا للسنن االجتماعية وعلم االجتماع السياسي يسبب مشكالت كثرية هتدد االستقرار 
سيصطدم  السياسي؛  فالرغبة اجلاحمة لدى ويل العهد يف فرض الليربالية الغربية على اجملتمع قسًرا،

حتمًا ابملعتقدات الدينية املرتسخة لدى اجملتمع السعودي. وسيتمايز السعوديون إىل تيارين أحدمها 
حمافظ وميثل اجملتمع، واآلخر ليربايل وميثل الدولة والنخب احمليطة هبا. لذلك سيكون من املتوقع 

 ة. تفجر صراع بني التيارين مما ينشئ حالة من عدم االستقرار داخل اململك

 ثانيًا: مظاهر التغريب السياسي في المملكة

 اختاذ امليكافللية الغربية أداة إلدارة شؤون احلكم. .1

الرائد املؤسس للفكر السياسي الغريب احلديث حبيث  يعد املفكر اإليطايل نقوال مكيافيللي
أصبح كتابه "األمري" موضوعًا للتأمل واملالحظة والتقييم والبحث والدراسة والتحليل والنقد وابت 
يتعامل معه الدارسون واملهتمون ابعتباره أحد أهم مدوانت الفكر السياسي الغريب، حيث إنه 

كاره تعد نقطة حتول هامة يف الفكر السياسي األورويب إذ أسس منهًجا جديًدا يف السياسة، فأف
إَنا جتاوزت السلطة الدينية اليت كانت سائدة يف الفكر السياسي يف القرون الوسطى، وأكملت 
بتطورات أخرى من طرف فولتري ومنتسكيو وجون لوك وجان جاك روسو وغريهم من املفكرين 

 لي نقطة حتول هامة يف اتريخ الفكر السياسي.التنويريني الليرباليني. وهكذا كان ميكافي

األهم واملسوم بـ"األمري" والذي سطر به رؤيته  نقوال مكيافيللي ويف نظرة سريعة لكتاب
السياسية، جند أن اسرتاتيجيته األساسية تنصب على حمو األخالق من الفعل السياسي، واستباحة 

 أي وسيلة للبقاء يف السلطة.



ميكافيللي يف كتابه: على األمري الراغب يف عدم زوال سلطانه عدم التحلي ابلفضائل وال يقول 
يعبأ هبا. ألن الغرض من السياسة هو "احلفاظ على القوة السياسية وتدعيمها" وهو معيار جناح 

 السياسي أو فشله، بغض النظر عن ممارساته السياسية هل هي قاسية أو غادرة أو غري مشروعة.

قواله أيضا يف ذلك الكتاب: على األمري أن ال يكون طيًبا على الدوام يف تعامله وعالقته ومن أ
بـرعاايه.. بل عليه أن يعرف مىت يكون طيبا ومىت يكون عكس ذلك، وكل ذلك وفقا ملا تقتضيه 
الضرورة ومصلحته أيًضا. وعلى األمري أن ال يكون كرميًا على حنو يؤدي إىل فقره، ألنه إن أصبح 

 فقريًا انصرف رعاايه عنه.

كما عليه أن يكون قاسًيا إزاء رعاايه، ألنه يف وجهة نظره أن الرمحة تؤدي إىل الفوضى أما 
القسوة فهي أساس النظام وعموده، حبيث إَنا تقضي على الفتنة وتوحد الشعب، فيقول: إن أصل 

ائًما، ومنافقون، البشر شريرون، شرهون، حسودون، غيورون، َنمون يف رغباهتم ساخطون د
إن سلبت أمواله .. موجز القول "أن تكون  وخبيثون، ومبتذلون، يتساحمون بـمقتل أبيهم وجيزعون

سياسة األمري مع حمكوميه ال هتتم وال تعبأ بقضااي األخالق كشأن العدل، الظلم، اخلري، الشر .. 
 إخل.

لقوته، ولكي يتحقق ذلك  إن غاية األمري النهائية هي التمكني لسلطانه، والتعظيمحبيث 
عليه اللجوء إىل العديد من الوسائل بغض النظر عن أخالقياهتا، فتحقيق ذلك اهلدف ممكن 

 أن يستدعي األمري إىل اللجوء للرذائل.

وأيًضا ينصح ميكافيلي "على الصعيد اخلارجي" أبن ينهج األمري َنج القدماء فيكون جامعًا يف 
سلوب احليوان. أما ابلنسبة ملا يتعلق بـالعهود والوعود اليت يقطعها تصرفاته بني أسلوب اإلنسان، وأ

 األمري على نفسه ينبغي عليه أن ال يراعي الضمري فيها ألن يف ذلك أتثرياً سلبياً عليه.



ويعزز ميكافيلي هذه النصيحة بقوله: "إن هذا األسلوب ال يكون طيبا لو أن الناس مجيعا كانوا 
ال يراعون عهًدا ألحد، وابلتايل ال تراع أنت ما قطعته على نفسك من  خريين، غري أَنم أشرار

عهود ووعود إزاءهم، كذلك أبن الوفاء هو من الصفات اليت ال يتحلى هبا بنو البشر، ومن هنا 
فمن غري احلكمة أن تراعي عهًدا أعطيته إذا كان يف ذلك ما يضر مبصلحتك، أو إذا كانت 

ائه قد اختلفت، وأنت لن جتد أية مشقة على اإلطالق يف إجياد األسباب اليت دفعتك إىل إعط
هذه هي خالصة كتاب ميكافيللي الذي يعد درة اتج  األعذار من أجل تزيني حنثك ابلعهد.

الفكر السياسي الغريب ونقطة التحول الرئيسة يف التطور السياسي الغريب، وال شك أن أفكار 
ط اإلسالمي للحكم فضاًل عن القيم والشيم العربية والتقاليد الكاتب متناقضة متاما مع الرؤية والنم

اليت توارثها احلكام وامللوك يف العامل اإلسالمي، وخاصة يف دول اخلليج ذات الطابع العريب ذو 
 األصالة.

ويتبدى مدى تغلل هذا الفكر السياسي الغريب )امليكافيللي( يف العديد من تصرفات األمري 
 حممد بن سلمان. 

قضية حصاره لدولة قطر ضرب حممد بن سلمان عرض احلائط بكثري من األعراف  ففي
واألخالق سواء ابملعيار السياسي املعتاد أو ابملعيار األخالقي العريب املعهود. فلم تشهد اململكة 
خروًجا عن النمط األخالقي ابلطعن يف األنساب وتفريق األسر على حنو ما حصل يف حصار دولة 

 قطر.

ابلطريقة البشعة اليت اتبعها العامل أمجع، انت قضية مقتل الصحفي مجال خاشقجي كذلك ك
تشري إىل ميكافللية طاغية لدى األمري كما يقول ميكافيللي "غاية األمري النهائية هي التمكني 
لسلطانه، والتعظيم لقوته، ولكي يتحقق ذلك عليه اللجوء إىل العديد من الوسائل بغض النظر عن 

 هتا، فتحقيق ذلك اهلدف ممكن أن يستدعي األمري إىل اللجوء للرذائل".أخالقيا



لقد اتبع العامل أمجع تفاصيل مقتل الصحفي السعودي من داخل قنصلية بالده، وكانت 
األخبار تتداول عن بشاعته ويف اخللفية صورة القنصلية وفوقها يرفرف علم اململكة حاماًل كلمة 

 التوحيد "ال إله إال هللا".

وكذلك كانت محلة اعتقاالت فندق الريتز كارلتون مؤشًرا آخر على مدى القسوة واتباعه 
لنصائح ميكافيللي يف أن " تكون سياسة األمري مع حمكوميه ال هتتم وال تعبأ بقضااي األخالق  
كشأن العدل، الظلم، اخلري، الشر .. إخل. فكان ِمن َمن اعتقلهم حممد بن سلمان أوالد عمه 

ألعمال واملسؤولني والوزراء السابقني، مث يتم اإلفراج عنهم بعد أشهر وذلك بدعوى قضااي ورجال ا
فساد مايل فإن كانوا فاسدين ملاذا مت اإلفراج عنهم دون حماكمة وال عقاب؟ وإن كانوا غري ذلك 

مليار دوالر  100فكيف يتم التصريح أَنم دفعوا أمواهلم للخروج حىت بلغ مقدار ما مجع منهم 
 على حد تصريح جلنة قضااي مكافحة الفساد. 

 ـ إضعاف املؤسسة الدينية وحتجيم دورها اجملتمعي. 2

فجوهر العلمانية هو فصل الدين عن شؤون احلياة وإبعاده عن دائرة التأثري يف اجملتمع، وأول 
خطوات التغريب السياسي يف أي جمتمع هو عزل الدين عن احلياة سواء من خالل إضعاف 

ته أو اعتقال رموزه أو إسقاطه من نفوس الناس، وألن اململكة ذات شأن خمتلف عن بقية مؤسسا
الدولة إذ طبيعة أتسيسها قامت على نشر التوحيد وتطبيق الشرع، فإن التخلي عن تلك الطبيعة 

 التأسيسية والقفز إىل علمانية الغرب سيكون هلا ما بعدها.

إن استثمار السعودية يف الوهابية كان بطلب من احللفاء خالل فرتة احلرب الباردة، كانت هذه  
كلمات حممد بن سلمان يف معرض دفاعه عن اقرتان اسم السعودية ابحلركة الوهابية، وتزامن هذا 

ودي، مع بعض اإلجراءات اليت نفذها حممد بن سلمان اليت تروج للصورة "الليربالية" للمجتمع السع



وكان من بينها اإلعالن عن تعيني سيدة يف منصب انئب وزير العمل للمرة األوىل يف اتريخ الدولة 
 السعودية.

ميكن القول إنه كان هناك عالقة ارتباط بني الوجه اإلسالمي للسعودية وأتسيس الدولة 
يخ حممد عبد السعودية، امتدت تلك العالقة ألكثر من قرنني زمنيني، وابلتحديد منذ قيام الش

الوهاب. ورغم االرتباط الظاهري والعالقة بني آل سعود وآل الشيخ، إال أنه ميكننا وصف نظام 
احلكم السعودي أبنه نظام علماين يستغل الدين لتحقيق أهدافه والشرعنة لسلطته؛ ذلك أن هناك 

اء سوى احلديث يف فصاًل فعلًيا للدين عن شئون السياسة واختاذ القرار، وال حيق للمشايخ والعلم
بعض األمور العقيدة والعبادات. هذا الوصف ابلطبع إىل ما قبل حممد بن سلمان إذ دشنت 
مرحلته تضييق اجملال حىت يف قضااي العبادات واألمر والنهي، لتتجه اململكة إىل العلمانية السافرة 

 املعلنة.

لصورة الذهنية للمملكة يف الغرب، كان هناك دوافع أخرى وراء ليربالية ابن سلمان، منها تغيري ا
ما يفسر جلوئه إىل الرتويج لنفسه كقيادة "ليربالية" شابة تصعد يف املنطقة، تؤمن حبقوق املرأة 

 وحتاول حتديث اجملتمع السعودي، وتضعف إميان اجملتمع السعودي ابلقيم الدينية املتزمتة يف نظرهم.

كل كبري من دور هيئة األمر ابملعروف يشار كذلك "أن ابن سلمان قد ساهم يف احلد بش
والنهي عن املنكر، حيث منعها من إلقاء القبض ومعاقبة املواطنني، وذلك يف أبريل سنة 

 وحدد دورها مبرسوم ملكي فيما يلي:  .2016

تتوىل اهليئة تقدمي البالغات يف شأن ما يظهر هلا من خمالفات أثناء مزاولتها الختصاصها 
املنصوص عليه يف املادة )السادسة( من هذا التنظيم مبذكرات إبالغ رمسية إىل الشرطة أو 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات / حبسب االختصاص / ومها وحدمها اجلهتان املختصتان / 



حكام املقررة نظامًا / جبميع اإلجراءات الالحقة لتلك البالغات مبا يف ذلك مبوجب األ
إجراءات الضبط اجلنائي واإلداري والتحفظ واملتابعة واملطاردة وااليقاف واالستجواب 

 والتثبت من اهلوية والتحقيق والقبض يف أي بالغ ذي صلة ابختصاص اهليئة.

يه يف املادة )السادسة( من هذا التنظيم يف يباشر أعضاء اهليئة االختصاص املنصوص عل
األسواق والشوارع واألماكن العامة، وذلك خالل ساعات عملهم الرمسي املرتبة واجملدولة 
بشكل رمسي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء املراكز أو أعضاء اهليئة إيقاف األشخاص 

من هوايهتم أو متابعتهم واليت تعد  أو التحفظ عليهم أو مطاردهتم أو طلب واثئقهم أو التثبت
من اختصاص الشرطة واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وفقًا للفقرة )واحد( من هذه 

 ”املادة.

مل يواجه العقد التارخيي بني امللكي ة واملؤسسة الدينية أي حتٍد حقيقي  من قبل مبثل هذا املستوى، 
ات عالقات فقد أُعيد تصميم وتفسري املؤسسة الدينية يف  فرتات االنتقال واألزمات لتعكس تغري 

القوى بشكل أفضل، ولتتيح للشريكني أن يتحر كوا بكفاءة أفضل.  لكن الذي يقوم به النظام 
السعودي اآلن هو عملية فسخ حقيقية للعقد بني الوهابية وامللكي ة، لذا فإن كان النظام يرجو أن 

ويف الوقت احلايل ال ميلك األمري حمم د دعًما كاماًل  يستمر فهو يف حاجة إلجياد بديل اجتماعي.
من النخب والسكان، وال وضًعا اقتصاداًي سليًما يف سياق مرغوب، ليس لديه إال ميوله 

 الشخصي ة، ورغبته اجلاحمة يف التغيري.



السفري ما يؤكد ميل اململكة إلدارة ظهرها للمؤسسة الدينية وفسخ التعاقد معها ما صرح به 
ارايت بواشنطن يوسف العتيبة، الذي قال: إن "ما تريده اإلمارات والسعودية واألردن ومصر اإلم

 12والبحرين هو حكومات علمانية".

ميكن التأريخ حلركة فك االرتباط مع املؤسسة الدينية مع صعود حممد بن سلمان إىل املراتب 
ية العهد، حيث بدأ التحول ، مث تسلمه وال2015الثالث األوىل مبؤسسة احلكم السعودي يف عام 

التنموية، اليت قال بن  2030احلقيقي عن املؤسسة الدينية، ال سيما بعد إعالن إطالق رؤية 
 سلمان نفسه: إَنا "ستجعل من السعودية دولة على النمط احلديث".

والالفت لالنتباه أن ابن سلمان اهتم صراحة تيار "الصحوة" ابلتطرف، علمًا أنه مل يعرف عن 
 ذا التيار أي نشاط سياسي أو مسلح ينشر أفكاراً "متشددة" كالقاعدة و"داعش".ه

عاماً يف حماربة األفكار املتطرفة"، اليت  30يؤكد ابن سلمان أن بالده "ليست مستعدة إلضاعة 
 1979ربطها بـ"مشروع الصحوة". وقال: "مشروع الصحوة والتطرف انتشر يف املنطقة بعد عام 

لم نكن هبذا الشكل يف السابق، حنن فقط نعود إىل ما كنا عليه، إىل اإلسالم ألسباب كثرية، ف
 املنفتح على مجيع األداين والتقاليد والشعوب".
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، وبصراحة نريد أن نعيش حياة طبيعية 30% من الشعب السعودي حتت سن الـ70وأن "
 ونسهم يف تنمية وطننا ترتجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدان الطيبة، ونتعايش مع العامل

 والعامل".

وتوعد بن سلمان ابلقضاء على ما مساه "بقااي التطرف" يف القريب العاجل، مضيفاً: "اختذان 
خطوات واضحة يف الفرتة املاضية هبذا الشأن، وال أعتقد أن هذا يشكل حتدايً، فنحن منثل القيم 

فاملؤسسة الدينية تتعايش مع أسرة  13ه".السمحة واملعتدلة والصحيحة، واحلق معنا يف كل ما نواج
آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر فتمنحها شرعية احلكم اإلسالمي مقابل نفوذها النسيب 

 على قطاعات مهمة من الدولة مثل التعليم والقضاء وشبكة من املساجد وبعض اجلامعات.

النفوذ الديين داخل اململكة سعت السعودية منذ تويل ويل العهد حممد بن سلمان، إىل تقليل 
وحصر دور املؤسسات واهليئات العلمية على حترمي املعارضة السياسية للنظام، واإلفتاء بضرورة 
السمع والطاعة والوالء الكامل للحاكم يف كل األحوال، حىت ولو كان على غري الصواب، ولو كان 

 يف بعض األحيان. ذلك ابلصمت أحياانً، أو بتأويل شديد التكلف وظاهر التهافت

ولعل التصرحيات اليت أدىل هبا إمام احلرم املكي الشيخ عبد الرمحن السديس، خبصوص الوالايت 
املتحدة األمريكية ورئيسها، جتسد هذا التوجه بصورة ال تقبل الشك، وتكشف كيف حتول بعض 

الشرع، حيث  رجال الدين إىل أداة لدعم النظام وتوجهاته بصرف النظر عن تعارضها مع أحكام
قال يف مقابلة مع قناة "اإلخبارية السعودية": "السعودية والوالايت املتحدة قطبا هذا العامل يف 
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التأثري، وبزعامة امللك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس األمريكي دوانلد ترامب، يقودان العامل 
 14واإلنسانية إىل مرافئ األمن والسالم واالستقرار واالزدهار".

 تخلي عن الدور األممي اإلسالمي بوصف اململكة دولة دينية مدافعة عن قضااي املسلمني. ـ ال3

ذكران قبل ذلك كيف صرح مسئولون سعوديون على أن املصلحة االقتصادية والسياسية للدولة 
هي احملرك األساسي والوحيد الختاذ القرارات، ويبدو أن تلك التصرحيات أصبحت حقيقة سياسية 

األرض، ومت التخلي حىت عن القشرة اخلفيفة اليت كانت يتدثر هبا النظام السعودي من  متارس على
الدعم املعنوي أو االستنكار وإبداء الرفض السياسي لبعض االنتهاكات اليت تطال املسلمني يف 

 العديد من الدول.

ة يف بروما: فإن فعلى سبيل املثال يف قضية الروهينجا األقلية املضطهدة من قبل األغلبية البوذي
م فقط، هراًب من مذابح 2018ألف قد نزحوا إىل بنجالديش يف أواخر عام  500أكثر من 

وفًقا لتصرحيات مسئول مفوضية حقوق اإلنسان ابألمم « ابملثال احلقيقي للتطهري العرقي»وصفت 
 املتحدة. 

جية ابملنطقة، حيمل هذا ومتلك بورما على أراضيها أنبوب نفط، قيل إنه سيغري املوازين اإلسرتاتي
كيلومرتًا. يبدأ   771الصينية، بطول يبلغ « يوانن»األنبوب النفط من اخلليج العريب إىل مقاطعة 
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حيث تدور مذابح التطهري العرقي. « راخينا»غريب بورما، يف والية « البنغال»األنبوب عند خليج 
الصني، وهو يؤم ن مدخالت  ويعد هذا األنبوب أول انقل أرضي للنفط من الشرق األوسط إىل

الصني يومًيا من النفط، ماحًنا إايها ميزة إسرتاتيجية على الدول اآلسيوية األخرى أمثال الياابن 
وكوراي اجلنوبية، كما خيفض من تكلفة احلصول على النفط ابلنسبة إىل الصني، وتبلغ إمجايل سعته 

 مليون برميل سنواًي(.  160ألف برميل من النفط )أكثر من  440اليومية ما يتخطى 

ورغم أن تصدير النفط إىل الصني ميثل مصلحة للمملكة إال أنه ميثل مشروعا اقتصاداي انجحا 
أيضا ابلنسبة للصني وبورما ومع ذلك مل تسع اململكة الستغالل هذا اجلانب االقتصادي للضغط 

ابح جتاههم، إعالء على حكومة بورما لتخفيف الوطأة على مسلمي الروهينجا أو موقف املذ
 للمصلحة االقتصادية اآلنية على جمرد االستنكار ملا حيدث للمسلمني الروهينجا.

يف إاثرة  ويف سياق مشابه أحبط ويل العهد السعودي حممد بن سلمان آمال مسلمي اإليغور
قضيتهم خالل زايرته األخرية إىل بكني، وابرك ضمنًيا قمع الصني هلم، ووقع عشرات االتفاقيات 

 مليار دوالر. 28معها تتعدى قيمتها 

وخالل لقائه بنائب رئيس جملس الدولة الصيين هان تشنغ يف بكني قال ابن سلمان "للصني 
لضمان األمن القومي". مضيًفا أن "السعودية احلق يف اختاذ تدابري ملكافحة اإلرهاب والتطرف 

 .15حترتمها وتدعمها ومستعدة لتعزيز التعاون معها"

                                                           

بعنوان بعد زايرة بن سلمان لبكني..   22/02/2019آخر حتديث: • بتاريخ   Euronewsخرب على موقع:    15
 مليار دوالر على الرابط التايل: 28السعوديون سيتحدثون الصينية.. وصفقات بـ 

  https://arabic.euronews.com/2019/02/22/trade-agreements-worth-28-billion-

dollars-between-china-and-saudi-arabia 



ونقلت وكالة الصني اجلديدة الرمسية عن هان قوله خالل اجتماعه بنب سلمان "إن على 
الدولتني تعزيز الشراكات يف مكافحة اإلرهاب وتطبيق القانون وتبادل اخلربات يف مكافحة 

أن ويل العهد السعودي "أعرب عن دعمه للسياسة الصينية  24وذكر موقع فرانسالتطرف". 
 إبقامة معسكرات اعتقال ملسلمي اإليغور يف الصني".

وأضاف أن الرئيس الصيين أشاد ابلعالقات بني الدولتني، قائال إَنما سوف يتعاوانن بشكل 
 أكرب يف جمال مكافحة اإلرهاب يف الشرق األوسط. 

من مسلمي اإليغور انشدت ويل العهد السعودي كي يضغط على السلطات  وكانت جهات 
 الصينية لتغيري إجراءاهتا جتاههم يف إقليم شينغيانغ غرب البالد.

وشهد اإلقليم الذي يشكل اإليغور غالبية سكانه، توتًرا شديدا واعتداءات دامية قبل أن تفرض 
شرطة. ويقول خرباء ومنظمات حقوقية إن عليه يف األعوام األخرية رقابة شديدة من جانب ال

 .16حوايل مليون مسلم حمتجزون يف مراكز إلعادة التأهيل السياسي يف اإلقليم
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ومن جهة أخرى تتجه السعودية للتخلي عن اهتمامها بقضية املسلمني األوىل )فلسطني، 
سمى بصفقة والقدس( ويتضح ذلك من التصرحيات والتسريبات املتتالية عن دور اململكة فيما ي

القرن، ويف هذا السياق تقول الفايننشال اتميز أبن ليس إدارة ترامب فقط تقدم الدعم غري املشروط 
إلسرائيل، بل هناك دعم غري مسبوق من السعودية واإلمارات، وابن سلمان ال يهتم بقضااي مثل 

دعًما   األمريكية مقااًل تقول فيه أبن هناك CNBCفلسطني والقدس.  فقد نشرت صحيفة 
كبريًا من ترامب البن سلمان إلقامة شراكة قوية مع اسرائيل وابن سلمان حياول تغيري البلد ثقافياً 

. واليوم اإلعالم الرمسي يتبىن هذه الرؤية ويدعم التطبيع 17وإبعاد رجال الدين املعادين للسامية
 يقول ابن سلمان: The Atlanticوجيم ل الصهاينة وينتقد محاس واملقاومة. وويف مقابلته مع 

)هناك الكثري من املصاحل اليت نتقامسها مع إسرائيل، ومحاس هتدد األمن القومي للمملكة 
 .18واإلسرائيليون هلم احلق يف العيش على أرضهم(

 ـ سياسة اإلهلاء ابلرتفيه4

ة العامة يف هذا السياق ميكننا أن نشري إىل اسرتاتيجية الرتفيه اليت أعلنها رئيس جملس إدارة اهليئ
، 2019للرتفيه السعودية، تركي آل الشيخ، يف حفل أقيم ابلعاصمة الرايض يف أواخر شهر يناير 

واليت هتدف إىل جعل اململكة من بني أول أربع وجهات ترفيهية يف منطقة آسيا، وبني أول عشر 
 على مستوى العامل. حسب رؤية تركي آل الشيخ.
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تركي آل الشيخ، قوله يف مؤمتر صحفي: إن اململكة  فقد نقلت وكالة األنباء السعودية عن
ستستضيف برانمج "احلصن"، األشهر عاملًيا يف مسابقات الرتفيه، وكذلك العمل على إنتاج برانمج 

منطقة  13"ذا فويس" ابلنسخة السعودية، وإقامة أكرب نسخة من مسابقات البلوت والرتكس يف 
ب الثريان احملرتفة، والدخول يف مفاوضات الستقطاب يف اململكة، ومسابقة إطالق املدفع، وركو 

 ".NBAإحدى مبارايت دوري السلة األمريكي "

وكما يقول "داريل زانوك" مؤسس شركة اإلنتاج األمريكية "فوكس للقرن العشرين" والذي تويف 
: إنه إذا كان لديك شيء تقوله وتنشره فمن املفيد أن تضعه يف جلباب الرتفيه، 1979عام 
جد سوًقا جاهزة واألكثر جناًحا يف تعميم ما تقوله، أو ما تريد تروجيه من أفكار وست

 وأيديولوجيات.

هذا متاًما ما أراده النظام السعودي وهو الرتويج جملتمع آخر غري اجملتمع املسلم احملافظ، ولن 
ونشر الكتاابت يقضي على هذا النمط إال الرتفيه، فاجلوانب النظرية والسجاالت النظرية والعقلية 

الليربالية كلها لن حتقق هدف خروج اجملتمع عن منطه املتدين، لكن من خالل القالب الرتفيهي 
ميكن نشر ما تشاء من أفكار وأيدولوجيات حيث تتخلل تلك الربامج الرتفيهية العديد من الرسائل 

 ها يف حياة األفراد.اليت ميكن أن تغري مسار قيم اجملتمع، وهي عملية تصنيع ثقافة جاهزة ودجم

ثقافة اإلهلاء هي أيًضا سياسة تتبعها األنظمة احلاكمة لتزييف وعي الناس وختدير الشعب، 
بنوعية معينة من املشاكل واملواضيع اليت ال تكتسي أمهية حىت تضمن بقاءها يف احلكم أكرب قدر 

ا التحكم فيه وتوجيهه، ممكن، بعد أن تصنع للرأي العام فضاء له اهتماماته وحدوده ليسهل عليه
فهي ثقافة وسياسة تقوم على صناعة األفكار اليت تلهي أكثر مما توقظ، وتسلب أكثر مما تفيد، 
وإذا كانت األنظمة االستبدادية والديكتاتورايت قد استعملت يف املاضي الرايضة وكرة القدم حتديًدا 

ابحلكم ويبتعدون عن االهتمام إلهلاء شعوهبا عن قضاايها األساسية وجعل الناس ال يهتمون 



ابلشأن العام حىت ال يسائلوا من حيكم عن أعماله وسياساته، فإن األمر قد تطور مبا جيعل من 
الرايضة وسيلة مل تعد تفيد وتنفع يف إهلاء الناس اليوم، وهذا يفرض البحث عن إسرتاتيجية جديدة 

 كي آل الشيخ ابسترياد مجيع أنواع امللهيات.للتلهية واإلهلاء. وهو األمر الذي حياول أن يقوم به تر 

يف كتابه "أسلحة صامتة حلروب هادئة" يتحدث املفكر األمريكي نعوم تشومسكي عن فكرة 
إهلاء الشعوب واجملتمعات وعن ثقافة السيطرة على الرأي العام والتحكم يف توجهاته فيعترب "أن 

من خالل حتويل انتباه الرأي العام عن  اإلهلاء هو عنصر أساسي لتحقيق الرقابة على اجملتمع
القضااي اهلامة وإغراق الناس بوابل متواصل من وسائل الرتفيه وحشو ذهنه بكم كبري من املعلومات 
بعضها صحيح، وأكثرها من الشائعات لتشويش ذهنه، وحصر اهتمامه يف كيفية معرفة ما هو 

جية ضرورية ملنع الناس من الوصول إىل الصحيح وما هو الزائف من هذه املعلومات، وهي إسرتاتي
املعرفة األساسية، وجعل الرأي العام بعيًدا عن مشاكله االجتماعية احلقيقية، وهي سياسة الغاية 
منها جعل اجلماهري ال تفكر وال تسأل وال تبحث وحصرها يف مشاكل اثنوية ال قيمة هلا وإيهامه 

يه واإلهلاء هي إحدى الوسائل اليت أثبتت جناعتها وتبدو سياسة الرتف. 19أبَنا قضااي كربى ومهمة"
يف دول اجلوار وأراد حممد بن سلمان إعادة استنساخها يف اململكة، وابلتحديد فإن اإلمارات 

 بلغت شأًوا عظيما يف  "صناعة الرتفيه".

وال بد أن نشري هنا إىل العالقة الشخصية اليت تربط بني ويل العهد حممد بن سلمان مع ويل 
د أبو ظيب حممد بن زايد  حيث تداولت وسائل إعالم أمريكية قضية تبعية بن سلمان البن زايد  عه

تسريبات كشفت عنها جمموعة القرصنة اليت تطلق على نفسها اسم "غلوابل وهذا ما أكدته 
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ليكس"، للسفري اإلمارايت يف واشنطن، يوسف العتيبة، ويصف العتيبة، حبسب تسريبات بريده 
، القيادة السعودية بـ"غريبة األطوار"، حبسب ما كشف موقع "ميدل إيست آي" اإللكرتوين

حيث كتب  الربيطاين، وفقًا لنصوص الرسائل اليت حصل عليها عرب جمموعة "غلوابل ليكس".
، خماطبًا الكاتب يف صحيفة "نيويورك اتميز" 2017مايو/أاير  21العتيبة يف رسالة بتاريخ 

سنة من احلروب مع السعودية بسبب  200فريدمان، أن "أبوظيب خاضت األمريكية، توم 
الوهابية"، مضيفًا "لدينا اتريخ أكثر سوءًا مع السعودية من سواان". لكنه سرعان ما يستدرك يف 
الرسالة ذاهتا قائاًل "مع حممد بن سلمان حنن نرى تغيريًا حقيقي اً، وهلذا حنن متحم سون. حنن أخرياً 

  ناك ونريده أن ينجح".نرى أماًل ه

ويؤ كد مصدر مط لع آخر للموقع، أن وصول ابن سلمان إىل منصب ويل  العهد، يف وقت سابق 
 من هذا العام، كان مبثابة "فرصة العمر" لإلمارات، من أجل دمغ بصمتها على أكرب جرياَنا.

ت آي"، أن وتؤك د خيوط تسريبات العتيبة، فضاًل عن مصادر متعددة حتد ثت لـ"ميدل إيس
السفري اإلمارايت نفسه لعب دورًا يف تسويق "األمري السعودي الشاب" للجمهور املشك ك يف 

 واشنطن، يف حني كان دور السفارة السعودية "سلبي اً" وغري فاعل تقريباً. 

 

  



 
 

 ثالثا: آثار التغريب السياسي:

 فقدان الشرعية السياسية واهتزاز هيبة الدولة:  .1

تكتسب الشرعية السياسية أمهيتها يف كوَنا املربر لقيام السلطة السياسية، مث ألفعال احلكومة 
املنبثقة عنها اجتاه األفراد واجلماعات ضمن إطارها السياسي؛ فأي ُسلطة مهما كانت قوهتا املادية 

مساحها بعمل ما. بعبارٍة خمتصرة، الشرعية السياسية تصنع  حتتاج ملربر أخالقي عند منعها أو
 السلطة السياسية، وتسو غ تصرفاهتا، وتسهر على دميومتها.

فال ميكن ألي نظام سياسي أن ينهض ويستقر من دون أن يتوافر له القدر الضروري من 
نًا على سلطته، الشرعية اليت متنحه مربر وجوده األخالقي واالجتماعي والسياسي، وجتعله مطمئ

وقادرًا على مواجهة إكراهات الواقع، والتواصل والتفاعل اإلجيايب مع جمتمعه، من دون احلاجة إىل 
اعتماد وسائل اإلكراه املادي، والتورط يف ممارسات ضد حقوق اإلنسان ميكن أن تفضي يف النهاية 

 إىل إطاحته.

ذها السلطة، يف أيٍ  من جماالت الدولة إن الشرعية متنح املربر القانوين ألي إجراءات قد تتخ
واجملتمع، ما جيعل هذه السلطة يف عالقتها مع حميطها الداخلي واخلارجي، حمررة من إكراهات 
القهر، فتتحقق بذلك جدلية واعية بني النظام احلاكم ومواطنيه،ُ وحُتل اخلالفات والصراعات 

 تمع أبكمله.السياسية واالجتماعية بشكل سلمي، ومن مث يستقر اجمل

وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام العاري متامًا من الشرعية، أو الذي يفتقر إىل بعض من 
مقوماهتا، يكون فاقدًا ملربرات وجوده وسلطته، األمر الذي جيعله مضطراً، من أجل تعزيز مواقعه 



ا يصبح هو إىل اعتماد ممارسات سياسية يطبعها االستبداد ويؤطرها العنف. وألن القهر عندم
الناظم األساسي لعالقة الدولة ابجملتمع جيعل من هذه الدولة دولة سلطوية ال يشق هلا غبار، وألن 
"اختبار القوة احلامسة وحده ال يصنع احلق" كما كتب جان جاك روسو يف "العقد االجتماعي"، 

يتحول النظام فإن سلطة النظام يف حالة فقدان الشرعية تصبح ملغومة من الداخل، ومع الوقت 
نفسه إىل جمرد قشرة ايبسة يسهل كسرها، وإزاحتها متاماً، فال يعود صاحلًا للحكم على أي حنو، 

 ويصبح مصريه مفتوحاً على النهاية.

حتتاج أنظمة احلكم املختلفة، بغض النظر عن نوعها وتركيبها وأهدافها، إىل شرعية سياسية 
ثقة الشعب هبا، وذلك حىت يكون ابستطاعتها لتحكم وتشعر ابألمان وتستحوذ على قدر من 

 القيام بواجباهتا ابنتظام. 

 فالنظام السعودي على سبيل املثال يستمد شرعيته من مصادر أربعة:

أواًل، الشرعية اإليديولوجية: حيث تلعب العقيدة الدينية دورًا مركزاًي يف تعزيز الشرعية السياسية 
ام السياسي ابلتحالف مع املؤسسة الدينية بتبين نظام يف اململكة، وذلك انجم عن قيام النظ

شرعي، يتعلق آبلية تنظيم اجملتمع، وكيفية حراسة إميانه. ولطاملا قدم النظام السعودي نفسه على أنه 
حاٍم للعقيدة اإلسالمية، ومساعدًا على نشر اإلميان يف أجزاء أخرى من العامل. وقد ساهم يف نشر 

ة املالية اليت حتققت بعد اكتشاف البرتول، ابإلضافة لوجود احلرمني الشريفني هذه اإليديولوجيا الوفر 
 اليت يقصدها كل املسلمني يف العامل.

اثنياً، الشرعية التقليدية: يستند هذا املبدأ على أن الناس اعتادت على طريقة يف احلكم متوارثة 
هي دون قيد أو شرط. يف السعودية، من اآلابء واألجداد، ومل يعرفوا غريها، فانسجموا معها، كما 

جند أبن العادات والتقاليد متد  السلطة السياسية حبزمة من القوة الالمرئية لكنها حمسوسة. فالقبائل 



تلعب دورًا موحدًا ضد النزاعات رغم تراجع زخم القبيلة والقبائلية بعد تبدل دوائر املصاحل يف 
 النظام االقتصادي اجلديد.

ة الكاريزمية أو )الشخصية(: وفحواه أن السعودية تعتمد على مقام امللك كأب اثلثاً، الشرعي 
وكشخص قائد للبالد والعباد، يستطيع النجاح مبا تتمتع به شخصيته من مواصفات من مل شتات 

 اجملتمع حتت عباءته اليت تتخذ العالقة بينه كحاكم وبني احملكومني شكاًل أبوايً.

الرفاه والسعادة: تنتج هذه الشرعية عن نظام اقتصادي اجتماعي رعوي رابعاً، شرعية فلسفة 
يقدم خدمات توفر الرفاه والسعادة من خالل أداء احلكومة بزايدة الدور اخلدمي للشعب، وينجم 
عن هذه احلكومة اخلدمية األجندة، واخلالية من أي مضمون سياسي، احلق ابحلكم عن طريق 

 .20الفضلى لتلبية حاجاتهالتزامات توفر للشعب الُسبل 

 كيف عمل التغريب على اهتزاز هيبة وشرعية الدولة السعودية؟

ال شك أن عملية التغريب السياسي يف اآلونة األخرية أثرت بشكل كبري على شرعية مؤسسة 
احلكم يف السعودية، فقد جرى تقليص وهتميش سلطة املؤسسات الدينية إىل حد بعيد بل على 
النقيض مت السعي العتقال العشرات من الدعاة واملصلحني ونشر مظاهر السفور واالختالط وإقامة 

غناء ما يقوض من دور تلك املؤسسات ويهز من مكانتها أمام العامة، حيث سكتت حفالت ال
 عن تلك االنتهاكات ومل تبادر إىل إعالن رفضها املباشر. 
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فبدا أن اململكة العربية السعودية ختلت عن ارتباطها الديين وأصبحت الصورة الذهنية لدى 
نية ابإلسالم، وهذا من شأنه حدوث فجوة  املواطن السعودي أن اململكة ساعية الستبدال العلما

كبرية بني املواطن والدولة، ِلَما هو معلوم من عظيم ارتباط الشعب السعودي بدينه، وأن من 
مظاهر اعتزازه بدولته: ما لديه من قناعة أبَنا قامت على حفظ هذا الدين يف الداخل والدعوة إليه 

يف نفوس املواطنني انكسارا كبريا وانصرافا عن دعم يف اخلارج، وانقالب هذه القناعة سوف حُيِْدث 
وابلتأكيد فإن ما حيدث أوجد حالة من اإلحباط واضحة بدأت تتكون عند املواطنني ممن الدولة، 

عاصروا الفرتات الذهبية للمملكة، فبإجراِء مقارنٍة بسيطة بني الفرتات السابقة والفرتة احلالية يدرك 
 ظل دولة غري مستقرة اقتصادايً وسياسياً، مهددة عسكرايً.املواطن أنه يعيش اليوم يف 

وعلى صعيد آخر فإن اإلصالحات االقتصادية قد أصابت املواطن بكثري من األعباء املالية اليت 
مل يكن معتاًدا عليها حيث أقرت الضرائب ألول مرة وجرى رفع أسعار اخلدمات األساسية. إضافة 

واالستيالء على أمواهلم، مما أوجد حالة من عدم الثقة لدى   إىل سجن العديد من رجال األعمال
كثري من رجال األعمال، وقد أصبح مالحظًا خروج كثري من الشركات من سوق العمل ما يعد 

 إخالال بشرعية الرفاه والعقد االجتماعي غري املكتوب بني النظام السعودي واجملتمع. 

ألف وظيفة عسكرية جديدة، انهيك  60 كما كان لألمن نصيب ال يستهان به، فُأضيفت
مليار دوالر وقابلة للزايدة، فرضتها ظروف املرحلة الراهنة اليت  60عن صفقات أسلحة تصل إىل 

تعيشها املنطقة العربية، وإال فإن األنظمة امللكية ال ترتكز عادة على قوة العسكر كما تفعل 
لنظام على رسم حالة استقرار داخل اجلمهورايت لصون شرعيتها، قدر ارتكازها على قدرة ا

 املمالك وتوليد اعتقاد أبن املؤسسة السياسية القائمة هي األكثر مالئمة للمجتمع.

من شأن تلك التغريات أن تؤثر على مصادر الشرعية األساسية لدى النظام السعودي بفعل 
 هذا التغريب السياسي للسلطة وتؤدي إىل اهتزازها.



جاهل التام للمشاعر الدينية لدى اجملتمع السعودي الذي مازال حمافظا، ونستطيع القول إن: الت
إضافة إىل تدهور احلالة االقتصادية مع ازدايد حالة الوعي لدى الشباب، وتقليص دور الدين ونشر 
احلرية الفردية كل ذلك مآله هو اهتزاز الشرعية السياسية للنظام وما هي إال سنوات معدودة 

 جمتمعي سيكون هلا أتثري كبري على استقرار النظام السعودي. وستبدأ حالة صراع

 االستقرار السياسي وفقدان الشرعية:

يعد االستقرار السياسي قضية حيوية يف رخاء اجملتمعات، وغيابه يؤثر على كل فئات اجملتمع. 
رة مفهوم ويعر ف الدكتور محدي عبدالرمحن حسن أستاذ االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاه

عدم قدرة النظام على التعامل مع األزمات اليت تواجهه بنجاح، “عدم االستقرار السياسي بقوله: 
وعدم قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل اجملتمع بشكل يستطيع من خالله أن حيافظ عليها 

جهة، وتناقص  يف دائرة متكنه من السيطرة والتحكم فيها، ويصاحبه استخدام العنف السياسي من
 .شرعيته، وكفاءته من جهة أخرى

ويُعرف )إكرام عبد القادر بدر الدين( عدم االستقرار السياسي أبنه "حالة من التغيري السريع  
غري املنضبط أو احملكوم تتسم بتزايد العنف السياسي وتناقص الشرعية واالخنفاض يف قدرات 

 21النظام".

حالة من االتفاق العام يف الرأي بني النخبة و اجلماهري حول ويعرٌفه "آالن ابل" يف قوله أبنه "
. كما يُعٌرف على أنـــــه 22القواعد اليت يعمل هبا النظام السياسي وارتباطه مبفهوم الشرعية السياسيـة"

                                                           

(، جملة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، 1970 – 1952د. إكرام عبد القادر بدر الدين، االستقرار السياسي يف مصر )  21
 30(، ص 1982(، متوز )69القاهرة، العدد )

األجنيب املباشر و االستقرار السياسي يف البلدان العربية. رسالة ماجستري غري منشـورة   أمحد الرجوب سالمة رضوان ،االستثمار  22
 .75،ص2005، جامعة الريموك،



"ظاهرة متغرية نسبيًا تؤشر إىل قدرة النظام على إدارة مؤسساته إلجراء ما يلزم من متغريات ملقاومة 
اجلماهري واحتواء ما قد ينشأ من صراعات بصورة حتول دون اللجوء إىل العنف السياسي توقعات 

 23إال يف جماالت معينة وذلك للحفاظ على الشرعية".

بينما تناول عبد الرمحن ابن خلدون مفهوم االستقرار السياسي من خالل فكرة العصبية اليت 
تقوم عليها معظم نظرايته عن اجملتمع واحلكم، وذلك ابعتبار أن السلطة السياسية جيب أن تتوفر 
 على ركنني أساسيني مها الكيان السياسي، واحلاكم. وأن العصبية هي األساس يف اختيار احلاكم

للسلطة السياسية ألَنا عبارة عن جمموعة من الناس جتمع بينهم روابط الدم والقرابة، ختتار من بينها 
القائد القوي، وترشحه لتويل احلكم ومتنحه رضاها وأتييدها، وهو ما حيمل يف مضمونه استقامة 

ر السياسي نتيجة فاألوطان اليت تكثر قبائلها وعصبياهتا ال تتمتع ابالستقرا اجملتمع واستقراره. 
الختالف اآلراء واألهواء. لذلك فإن عدم االستقرار السياسي حسب رأي "ابن خلدون" هو 

 النتيجة لعدم التجانس الثقايف.

كما ميكن أن يؤدي الفساد املايل والرتف إىل عدم االستقرار السياسي أيضا؛ كما يقرر ذلك 
اة املرتفة بني أفراد اجلماعة احلاكمة"، ويعيد ابن خلدون يف قوله "إن أساس الفساد هو الولع ابحلي

أتكيد ذلك بوضوح قائال: "إنه طور اإلسراف والتبذير، يكون صاحب الدولة يف هذا الطور متلفا 
ملا مجع أولوه يف سبيل الشهوات واملالذ والكرم على بطانته ويف جمالسه، مستفسدا لكبار األولياء 

 24 ملا كان سلفه يؤسسون، وهادًما ملا كانوا يبنون"من قومه وصنائع سلفه .. فيكون خمرابً 
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استقرار النظام إًذا مرهون بوجود مصاحلة حقيقية بني مشروع السلطة السياسية ومشروع 
اجملتمع، حبيث يقوم كل جانب بدوره ويؤديه على أمت وجه يف عملية التشييد والبناء، فتتولد ابلتايل 

واجملتمع. ألن قوة هذا األخري تكمن يف انسجامه السياسي مع الثقة والرضا املتبادلني بني السلطة 
النظام السياسي الذي حيكمه؛ فعندما حيظى النظام بقبول شعيب نتيجة لسياساته املشجعة واليت 
تتضمن نتائج إجيابية تنعكس على اإلفراد والنظام العام؛ فإن املواطن يعد هذا النظام ميثله، وينتج 

طة السياسية واالقتصادية واحملافظة على النظام االجتماعي، وهنا يتحقق عن ذلك تبين رؤية السل
 االستقرار.

وبشكل خمتصر ميكن توضيح اخلصائص اليت قد تتوافر كلها أو بعضها يف إحدى حاالت عدم 
 االستقرار السياسي يف جمموعة من النقاط:

ري املنتظم أو املتوقع حالة سلبية مير هبا النظام السياسي تتجلى فيها صور من التغيري غ -
سواء على املستوى الوزاري أو على مستوى تغيري النظام السياسي ككل أو على مستوى 

 التغيري اجملتمعي حىت مع بقاء املستوى احلكومي أو مستوى النظام دون تغيري.

حالة من عدم الرضا االجتماعي بسبب من فقدان النظام للشرعية والفاعلية وهو ما  -
 قرار سياسي ساكن.يعكس عدم است

من املمكن أن يكون عدم االستقرار السياسي يف مظاهر عدة مثل العنف املوجه حنو  -
 .25الدولة واجملتمع بصيغة اإلرهاب أو يف شكل احلرب األهلية أو يف صيغة ثورة ومترد شعيب

ن أغلب ظواهر عدم االستقرار السياسي سواء يف الدول املتقدمة أو يف الدول النامية تنبع م
مصادر رئيسة ميكن أن حيتوي النظام بعضها أو كلها لكن أمهها على اإلطالق فقدان الشرعية، 
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ويبدو الذي يدفع إىل حالة عدم االستقرار السياسي مبا له من تداعيات على مستقبل النظام ذاته. 
أن عهد حممد بن سلمان يدفع اململكة إىل السري يف طريق  فقدان الشرعية السياسية 

ول يف حالة من عدم االستقرار السياسي على حنو ما أوضحنا من مؤشرات عملية يف والدخ
 سياسة اململكة اتصاال مع أدبيات علم السياسة.

 ـ  فقدان الزعامة الدينية:2

متتلك اململكة العربية السعودية الكثري من الشروط واألدوات الالزمة لتكون دولة رائدة يف  
املنطقة بل يف العامل اإلسالمي كله، فمن جهة هي تتوفر على موارد هائلة بفضل النفط، ومن جهة 

سلمني أخرى متتلك سلطة روحية ألَنا مهبط الوحي والحتضاَنا مكة واملدنية، األمر الذي جيعل امل
يوجهون جتاهها أنظارهم ومشاعرهم، ليس الروحية فقط، بل حىت السياسية أحياان، لكن السعودية 
فشلت خالل األعوام القليلة املاضية يف زعامة العامل العريب. إضافة إىل ذلك فقد اهتزت الصورة 

لكة كدولة الذهنية للمملكة عند الكثري من الشعوب اإلسالمية مبا لذلك من تداعيات على املم
 وكأفراد. 

اليت تتكو ن يف عقول الناس عن الشعوب واحلكومات  -املباشرة وغري املباشرة-الصورة الذهنية ف
واملنظمات؛ تتكون وتتطور بواسطة اإلعالم ووسائل االتصال احلديثة، وعادًة ما تُبىن هذه الصورة 

ومشاهداته، وحواسه، ومعلوماته، حيث يتم على خربات اإلنسان السابقة، وجتاربه، وعالقاته، 
استقبال تصوراته على ما جيري حوله من أحداث ومواقف وقرارات، وتفسريها بطريقة تضيف إىل 
التصور احلايل املوجود لديه معلومات جديدة، أو تدعم ذلك التصور، أو حتدث مراجعات حمدودة 

 وم أمام صورة العامل الذهنية.عليه، أو ينتج عنها إعادة بناء كامل لذلك التصور الي



لقد أصبح املسلمون يف بقاع األرض يشاهدون اليوم املرأة السعودية وهي تشارك يف دورة  
األلعاب األوملبية، وتتمايل وهي سافرة أمام الراقصني والراقصات، يشاهدون على شاشات التلفاز 

صيل وغريها كثري جعلت شعوب الراقصات وهن يكرمن من اهليئات السعودية الرمسية، وهذه التفا
العامل اإلسالمي تغري  رؤيتها عن اململكة السعودية؛ فرتاها قد ختلت عن زعامتها الدينية؛ ألن 
الزعامة تتطلب قدًرا من القناعة وإقرارًا لدى شعوب املنطقة هبا، واحلقيقة أن الصورة الذهنية 

قص يف اململكة وأصبحت حمط تندر للمملكة اهتزت بشكل كبري بعد انتشار حفالت الغناء والر 
 بني الشعوب العربية واملسلمة.

لكن اإلشكالية أن السعودية حاضنة احلرمني حيث هبط الوحي وانتشر نور اإلميان منها على 
العامل ليست كأي بلد آخر، وتداعيات ذلك على املواطن السعودي الذي كان يلقى حفاوة يف كل 

رمني إىل شخصية حمط كره واستهجان إذ حولوا بالدهم موطن بقاع املسلمني بوصفه من بالد احل
 اإلسالم إىل سينمات ومراقص وغناء وسفور.  

وال تتوقف الصورة الذهنية على اجملال الديين، فاجملال السياسي أيضا تضرر كثريا فاململكة كثرياً 
لنا أن نقارن ما كانت تلعب دور الوسيط واجلامع للحوار لدول اجلوار وقت حدوث األزمات، و 

موقف اململكة من لبنان  اليت مجعت األطراف املتنازعة وخرجوا ابتفاق عرف ب"اتفاق الطائف: 
هو لآلن يعد ضمانة االستقرار بني الطوائف املختلفة يف لبنان، وما قام به األمري حممد بن سلمان 

للطائفة السنية يف لبنان،  من احتجاز رئيس الوزراء اللبناين سعد احلريري دون إرادة منه، وهو ممثل
فأي خسارة خسرهتا اململكة على الصعيد السياسي والشعيب، وأي صورة ذهنية صارت لدى عموم 

 السنة يف لبنان بعد احتجاز ممثلهم السياسي. 



أضف إىل ذلك مشاركة اململكة وقيادهتا للتحالف يف احلرب اليمنية، اليت طال أمدها وتتسبب 
ما قتال أو مرضا. وتزكيتها للصراع اللييب عرب دعم اللواء املتقاعد خليفة حفرت مبقتل العشرات يوميا إ

 مع وجود حكومة شرعية معرتف هبا دوليا. 

ورغم كل االنتكاسات السابقة حتاول السعودية اآلن احلصول على زعامة جديدة تتخلى فيها 
مر الذي أفقدها كثريًا من حلفائها عن مكانتها الدينية، مبشرة أبيدولوجيتها العلمانية اجلديدة .  األ

القدامى بسبب تبنيها لتلك السياسات، فعالقتها صارت متأزمة مع املغرب واألردن والسودان 
والواقع أن عالقة السعودية مع جرياَنا العرب صارت مضطربة كثريا، بسبب وحتاصر قطر، 

دفع مبلغا زهيدا لدعم عمالئهم سياسات ابن سلمان )يف اليمن السعودية تنفق ثروة طائلة وإيران ت
والرايض حتت هتديد الضرابت الصاروخية، وطهران ليست كذلك(، وهذا يقودان إىل أثر اثلث من 

 آاثر التغريب السياسي وهو:

)هتديد العمق االسرتاتيجي للمملكة( واضطراب وتدهور العالقة مع احمليط اإلسالمي  -3
 والعريب:

نية اليت تقود عملية تغريب اجملتمع السعودية وانعكاس ذلك كما تقدم فإن املمارسات العلما
على الصورة الذهنية للمملكة، إضافة إىل االجنراف واالحندار املتسارع خلف املشروع األمريكي 
أدى إىل اضطراب عالقة اململكة مع جرياَنا وحميطها العريب واإلسالمي بصورة غري مسبوقة، 

وتوجس كبري من التوجهات اجلديدة اليت ال ميكن التنبؤ وأصبحت كثري من الدول تشعر بقلق 
 مبداها يف كثري من األحيان.

فـ"العمق اإلسرتاتيجي" ألي دولة ينبع من  وهو ما يعين هتديد العمق االسرتاتيجي للمملكة
قيمة الدولة يف العالقات الدولية ويتحدد بشكل رئيس من موقعها اجليوإسرتاتيجي، وعالقاهتا مع 

وقد أدت سياسية بن سلمان إىل تدهور عالقات اململكة مع  وار ومن عمقها التارخيي.دول اجل



دول اجلوار اليت متثل عمقا اسرتاتيجيا للدولة، فاليمن أصبح خاصرة رخوة يتم الضغط على اململكة 
من خالله وتستخدمه إيران من خالل ذراعها احلوثي لتهديد مصاحل السعودية، األمر الذي أكدته 

، إضافة إىل األزمة القطرية، وهي األزمة 26م1918ة استهداف املنشآت البرتولية يف أبريل عملي
اليت هددت بنية جملس التعاون اخلليجي وسلطنة عمان اختطت لنفسها سياسة احلياد، والكويت 
تلعب دور الوسيط. واهتززت مكانة اململكة يف العامل العريب إىل املستوى الذي يدفع ابستجداء 

م السياسي من الدول العربية والدعوة إىل عقد قمة عربية يف مكة إثر استهداف احلوثيني الدع
 للمنشآت النفطية يف اململكة، وعدم تلقي الدعم السياسي الكايف من الدول العربية.   

 التبعية السياسية: -4

ودوراَنا  ال يتصور أن جيادل أحد يف تبعية السعودية للغرب عموما وأمريكا على وجه اخلصوص
يف فلكها، ولكن مل يسبق أن وصل مستوى التبعية ألمريكا خصوصا إىل هذا املستوى من قبل، 
فقد كانت هناك مساحات وإن كانت حمدودة للممانعة واملناورة، ويف الوضع اجلديد يكفي مؤشرا 

ترامب  على مستوى التبعية الشديدة سيل االبتزازات االقتصادية اليت يعلنها الرئيس األمريكي
مبناسبة ودون مناسبة ومستوى اللغة يف خطابه، واليت ال جتد أدىن ردة فعل، ولك أن تقارن ذلك 

 ابملوقف املتشنج من تصرحيات كندا حول بعض انتهاكات حقوق اإلنسان يف السعودية.
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ومل تقف التبعية السياسية عند هذا احلد بل وصلت إىل حالة تسعتصي على الفهم يف تبعية 
ة السعودية للسياسة اإلماراتية؛ إذ كيف لدولة مثل السعودية بثقلها السياسي واالقتصادي السياس

 والديين واجلغرايف والتارخيي أن تكون ظال للسياسات اإلماراتية املريبة!!!

ال خيفى على املتابع للمشهد السعودي تنامي املعارضة السياسية اخلارجية للسعودية بشكل غري 
م بل حىت يف الشرائح املختلفة والتيارات املتنوعة ما بني رجال ونساء، وكبار مسبوق ليس يف الك

وشباب، ومن النخب املثقفة ومن أانس بسطاء يف طرحهم، ومن حيمل توجها ٍإسالميا ومن ال 
 حيمل، وأببعاد دينية وحقوقية واجتماعية وغريها.

التوجه اجلديد الذي ميكن  وارتباط ذلك ابلتغريب السياسي هو من جهة التناقض الصارخ يف
لليربالية الفردية ويف نفس الوقت ميارس القمع والعنف جتاه احلرايت السياسية، فأصحاب 
التوجهات اإلسالمية ال يرتضون التغريب الذي يفرض على اجملتمع ويغري من هويته اإلسالمية، 

قمعية والعنف جتاه والنشطاء احلقوقيون بشىت توجهاهتم ال يرتضون املمارسات والسياسات ال
 املطالبة ابحلقوق السياسية وهذا ما حنذر منه.

 تنامي املعارضة السياسية: -5

ال خيفى على املتابع للمشهد السعودي تنامي املعارضة السياسية اخلارجية للسعودية بشكل غري 
ء، وكبار مسبوق ليس يف الكم بل حىت يف الشرائح املختلفة والتيارات املتنوعة ما بني رجال ونسا

وشباب، ومن النخب املثقفة ومن أانس بسطاء يف طرحهم، ومن حيمل توجها ٍإسالميا ومن ال 
 حيمل، وأببعاد دينية وحقوقية واجتماعية وغريها.

وارتباط ذلك ابلتغريب السياسي هو من جهة التناقض الصارخ يف التوجه اجلديد الذي ميكن 
لقمع والعنف جتاه احلرايت السياسية، فأصحاب لليربالية الفردية ويف نفس الوقت ميارس ا



التوجهات اإلسالمية ال يرتضون التغريب الذي يفرض على اجملتمع ويغري من هويته اإلسالمية، 
والنشطاء احلقوقيون بشىت توجهاهتم ال يرتضون املمارسات والسياسات القمعية والعنف جتاه 

 املطالبة ابحلقوق السياسية.

  



 وأخيرا:

ال تبدو أن عمليات التغريب السياسي يف اململكة ستتوقف يف القريب، فعلمنة السياسة 
السعودية ولربلة اجملتمع جتري على قدم وساق، وتبدو سيكولوجية القائمني على النظام يف اململكة 

يجية قائمة على الصالبة أكثر من املرونة، وقائمة على إنفاذ أيدولوجية أكثر منها قائمة على اسرتات
البقاء يف السلطة، إضافة إىل الوضع الدويل واإلقليمي والدويل الذي يبدو من اهلشاشة ما يسمح 

 مبثل ذلك التهور السياسي، كما تبدو الشعوب يف حالة من اإلحباط وانسداد اآلفاق. 

كل تلك العوامل تؤشر إىل استمرار عملية التغريب السياسي، وأن مستقبل اململكة أضحى 
ابملخاطر، واخلطر ليس من املمانعة لسياسة التغريب بل على النقيض اخلطر على بقاء  حمفوفاً 

الدولة واستمرار احلكم مع تشبع اجملتمع ابلليربالية؛ إذ أن مآالته ستكون وخيمة يف ظل ازدايد حالة 
 الوعي لدى الشباب وانتشار وسائل التواصل االجتماعي وتطلعات الشعوب. 

يتشبع اجملتمع ابلليربالية ويتم إقصاء املؤسسات الدينية والتضييق عليها  واحلقيقة أنه عندما
وإقصاء الدعاة والعلماء، عندها سيتطلع الشباب إىل املطالبات ابحلرية السياسية وتكوين األحزاب 
واجلمعيات وحرية التعبري على الرأي واملطالبة حبقهم يف اختيار من حيكمهم، فمضمون الليربالية هو 

ية املطلقة وال ميكن أن تبقى حمصورة يف جمال فردي اجتماعي دون ولوجها إىل اجملال السياسي، احلر 
واالقتصادي والشأن العام. هنا سيصبح النظام يف حاجة إىل شرعية جديدة نتيجة التغري القيمي 

نظام واملعريف يف خميال الشباب، الذي حتول من السمع للمؤسسات الدينية ورموزها الذي يستمد ال
منهم شرعيته إىل وسيلة أخرى تتواكب مع التوجهات اليت مت إرساؤها يف اجملتمع، وإال سيحدث 
تنافر كبري بني النظام واجملتمع، والذي سيؤدي ابلضرورة إىل حالة من فقدان الشرعية مث إىل حالة 

ا ابلكامل أو من عدم االستقرار، والذي بدوره قد يقود إىل حالة من اهتزاز السلطة ومن مث فقدَن
 حدوث حالة من الصراع والفوضى داخل اجملتمع.


