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المؤلفة نبذة عن 
تشغل كريستين سميث ديوان منصب باحثة مقيمة أولى في معهد دول الخليج العربية في واشنطن. وتعمل 
وتتمحور  واإلسالمية.  العربية  السياسات  في  متخصصة  وهي  الدولية  والعالقات  المقارنة  السياسات  في 
مشاريعها الحالية حول السياسات الطائفية والتغيير الخاص باألجيال وتطور اإلسالم في دول مجلس التعاون 
“جيوبوليتيكس”  مجالت  فيها  بما  منشورات،  عدة  في  الخليج  بشؤون  المعنية  تحاليلها  ُنشرت  وقد  الخليجي. 
على  ديوان  وحازت  بوليسي”.  و”فورين  أفيرز”  و”فورين  تايمز”  فاينانشال  و”ذي  ريبورت”  إيست  و”ميدل 
شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هارفرد، وهي تحمل ماجستير في الشؤون الدولية من كلية 

هوبكنز.  في جامعة جونز  المتقدمة  الدولية  الدراسات 
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تنفيذي موجز 
وتحصل  تحديات جديدة.  عينه  الوقت  في  تظهر  آخر  إلى  جيل  من  الخليجية  الدول  قيادة  تنتقل  في حين 
الشديدة في بيئات إعالمية شهدت تحواًل جذريًا ومجتمعات ازدادت ثقافة ومشاركة في  الملكية  المنافسة 
المعايير  استمرارية  العوامل  هذه  وتعرقل  التدخل.  تستدعي  مستقرة  غير  إقليمية  وبيئة  العامة  الشؤون 
المنافسة  بأن  السائد  االفتراض  وتختبر  الحاكمة  العائالت  تفاعالت  تنّظم  والتي  طويل  زمن  منذ  السائدة 

السياسي.  االستقرار  تدعم  الملكية 

الشعبوية  وإغراء  الجديد  الجيل  منافسة  أي   – المعاصرة  الديناميات  هذه  التحليلية  الورقة  هذه  وتدرس 
والرعاة األجانب والبيئة اإلعالمية الجديدة – وتبّين أثرها على العائالت الحاكمة في بلدان الخليج العربية. 
اللذين  البلدين  على  وترّكز  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مختلف  من  أمثلة  على  الدراسة  هذه  تستند 

والكويت.  السعودية  العربية  المملكة  القادم:  الجيل  قيادة  على  األشد  المنافسة  يشهدان 

عن  فضال  الحاكمة  العائلة  داخل  العالقة  نظمت  التي  الرسمية  غير  والقواعد  الرسمية  القوانين  بعد عرض 
العائالت  في  المؤسسين  جيل  من  الحكم  انتقال  عملية  إطالق  كيفية  في  الدراسة  تبحث  الخالفة،  قضية 
تسعينات  في  االنتقال  هذا  فيها  حصل  التي  الثالثة  البلدان  وشهدت  جديدة.  وطموحات  لعداءات  الملكية 
أفراد  سعى  إذ  التوجهات  في  كبيرة  تغييرات  والبحرين،  وقطر  المتحدة  العربية  اإلمارات  أي  الماضي،  القرن 
النظامان  ويشهد  الخارجية.  والسياسة  الحكومة  توجهات  على  أثرهم  ترك  إلى  الشباب  المالكة  العائلة 
انتقال السلطة من  التالي. إن  اللذان لم يخوضا بعد هذا االنتقال منافسة شديدة على قيادة الجيل  الملكيان 
الحاكمة:  للساللة  طبيعًيا  انتقاء  يعني  إخوتهم  وأبناء  أبنائهم  إلى  والكويت  السعودية  في  العم  وأبناء  األشقاء 
المنافسات  وتدفع  والسلطة.  للمواد  المستقبلية  اآلفاق  على  قوية  آثار  مع  الحاكمة  للنخبة  حاسم  تقليص 
الدوائر  على  والتركيز  العائلية  التحالفات  من  أبعد  إلى  النظر  إلى  المالكة  العائلة  من  المتنافسون  الناتجة 

بالعرش. مطالبتهم  لدعم  الخارجيين  والحلفاء  االجتماعية 

العامة  المشاركة  زيادة  إلى  السبيل  توفير  االجتماعية  الدوائر  مع  المتنافسين  األمراء  انحياز  ويستطيع 
والكويت  البحرين  في  الطائفية  االجتماعية:  االنقسامات  مفاقمة  أيًضا  يستطيع  ولكنه  الملكية  األنظمة  في 
تعّزز  وقد  السعودية.  في  الليبرالية-اإلسالمية  واالنقسامات  الكويت  في  والقبلية  الحضرية  واالنقسامات 
بين  الوثيقة  العالقة  مثال  من  الدول  بين  العالقات  الخليج  أنحاء  مختلف  في  المالكة  العائلة  انحيازات  أيًضا 
ولكنها  والبحرين،  السعودية  العربية  المملكة  وبين  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة 
وتشّنجت  الفصائل.  بين  معركة  في  طرفًا  يختارون  الذين  بمظهر  الحلفاء  ظهر  إذا  عكسية  بنتائج  تأتي  قد 
يتّرأسها  مملكة  ظل  في  اإلماراتية  السعودية  العالقات  تتشّنج  وقد  الماضي  في  القطرية  السعودية  العالقات 

العهد.  محمد بن نايف آل سعود، ولي 

ويزداد الخطر الذي تواجهه العائالت الحاكمة عند التواصل مع خارج البيت الملكي في بيئة إعالمية يمكن 
فيها نشر التسريبات، سواء أكانت دولية أم ال، على نطاق واسع. ووّجه أفراد معارضين من العائلة المالكة 
االجتماعي.  التواصل  ووسائل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عبر  لمنافسيهم  علنية  اتهامات  والكويتية  السعودية 
إلى  أيًضا  هؤالء  يميل  وقد  السلطة،  عن  فأكثر  أكثر  األمراء  إبعاد  يزداد  الملكي  البيت  حجم  تزايد  ومع 
اإلجراءات صورة  الحاكمة. وتعارض هذه  العائلة  أفضل ضمن  موقع  التنازع على  أجل  الدعاية من  استخدام 

المالكة.  للعائلة  العامة  احترام  من  تقّلل  قد  فيها،  التمادي  تم  وإذا  الملكية،  الوحدة 
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الملكية إلى صراعات عنيفة على السلطة أو انقسامات خطيرة دائمة ويشير  المنافسة  ولغاية اآلن، لم تؤّد 
الفائز ال يزال قائًما. ومع ذلك، قد يولّد الصراع على قيادة الجيل  التقليدي للسير وراء  النموذج  ذلك إلى أن 
بعض  األقل  على  تترّسخ  المطاف.  نهاية  في  حّله  تم  لو  حتى  االنتقالية  المرحلة  في  االستقرار  عدم  التالي 
وتدّخل  الشيعية  المعارضة  تجاه  الفاشلة  البحرين  واستراتيجيات  الكويت  في  البرلماني  الخلل  جذور 
المنافسة  في  المملكة  اقتصاد  إلصالح  الشرسة  وجهودها  اليمن  في  الحازم  السعودية  العربية  المملكة 
توقعاتهم  تعديل  إلى  الخليج  وحلفاء  الخليجيون  المواطنون  يحتاج  قد  متزايد،  نحو  وعلى  الفصائل.  بين 

الموحدة.  القيادة  مفهوم  األيديولوجيات  وأحيانًا  المنافسة  استراتيجيات  ُتضعف  إذ  وحساباتهم 
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المقدمة
بعض  وفي  رسمية  غير  قواعد  وتنظمها  الملكية  األنظمة  في  اليومية  الحياة  من  جزًءا  المنافسة  تشّكل 
ومفيدة  طبيعية  المنافسة  هذه  أن  األكاديمية  الدراسات  وأظهرت  رسمية.  ومؤسسات  قوانين  الحاالت 
تأمين  أجل  من  الكواليس  وراء  للمناورات  المالكة  العائلة  أفراد  يلجأ  قد  حين  وفي  حتى.1  النظام  الستقرار 
السلطة.  فقدان  لتجنب  الملحة  للضرورة  نظًرا  الداخلي  العائلة  تماسك  المطاف  نهاية  في  يسود  مصالحهم، 
الرابح  الفريق  خلف  المطاف  نهاية  في  المالكة  العائلة  أفراد  سيسير  الملكي،  النظام  على  الحفاظ  أجل  ومن 
جوائز  الناجحون  الملوك  سيقّدم  الملكي،  الدعم  ولضمان  األقوى.  الملكي  المنافس  تحالف  إلى  سينضمون  أو 
الساللة  روابط  تعزيز  أجل  من  حكومية  ومناصب  مالية  مدفوعات  شكل  على  لمنافسيهم  سخية  ترضية 

لملكية.  ا

تدعم  الملكية  المنافسة  بأن  السائد  االفتراض  في  ديناميات جديدة شّككت  الماضي  العقد  في  ظهرت  ولكن 
الهيبة  في  متوقع  تراجع  مع  الدولة  عهد  إلى  الممالك  أدخل  الذي  المؤسسين  وفاة جيل  وتترافق  االستقرار. 
إذ  المالكة  العائلة  أفراد  من  الجديد  الجيل  إلى  باالنتقال  صعوبة  تحيط  أكثر،  عملي  نحو  وعلى  الملكية. 
الشباب على  أفرادها  االعتبار ويتنازع  أفرادها حتًما سالالت من  يتزايد عدد  التي  الحاكمة  العائالت  تستبعد 
أفراد  النضوج  السريعة  المجتمعات  فيه  تحّث  وقت  في  الصعب  االنتقال  هذا  يأتي  ذلك،  عن  فضاًل  السيادة. 
المعلومات  تكنولوجيا  في مجال  الثورة  وتزيد  لترشيحهم،  الشعبي  الدعم  على  الحصول  المالكة على  العائلة 
الجانب  األحادية  الملوك  أيًضا صالحية  وتستدعي  األضواء.  عن  بعيدة  الملكية  المنافسات  إبقاء  صعوبة  من 
القلقة  المجاورة  البلدان  قبل  من  الخارجي  التدخل  الخارجية  للدولة وسياستها  السياسي  التوّجه  لتحديد 

المفّضل.  مرشحها  لصالح  الميزان  كفة  ميل  على  والحريصة 

ستدرس هذه الورقة التحليلية العوامل األساسية المؤثرة في المنافسة بين الفصائل والخالفة الملكية اليوم 
الديناميات  هذه  وتوّضح   - الجديدة  اإلعالمية  والبيئة  األجانب  والرعاة  الشعبوية  وإغراء  الجديد  الجيل   -
حتمية  تزال  ال  حين  في  أنه  إلى  الدراسة  وتخلص  العربية.  الخليج  دول  من  مستوحاة  تجارب  خالل  من 
المالكة  العائالت  المنافسة ضمن  ديناميات  أن  الجديدة  العوامل  تعني هذه  قائمة،  الفائز  الفصيل  السير وراء 

ُتدار جيًدا.  لم  بالقدرة على توليد درجة كبيرة من عدم االستقرار في حال  تتمّتع 

الملكية األنظمة  في  الخالفة 
تتقّيد الخالفة السياسية في ممالك الخليج بقواعد معّينة رسمية وال سّيما بقواعد غير رسمية. وباستثناء 
بين  من  المستقبليين  الحّكام  تحديد  ينبغي  اإلرث؛  في  البكر  حق  على  الخليج  دول  تعتمد  ال  البحرين، 
اإلمارات  تاريخًيا  شهدت  حين  وفي  النتائج.  على  المترتّبة  المخاطر  وترتفع  المتنافسين  من  مجموعة 

الشاملة:  العائلة  بعنوان  الداخلية  ودينامياتها  الملكية  السالالت  أصول  عن  مقنًعا  كتابًا   Michael Herb هيرب  مايكل  كتب   1
 All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in“ األوسط  الشرق  ممالك  في  والديمقراطية  والثورة  االستبداد 
إ.  راسل  كتاب  الهامة  األخرى  الكتب  وتشمل   .)SUNY Press, 1999 برس  سوني  )ألباني:   ”the Middle Eastern Monarchies
 The Politics of Arab Monarchies: Legacy,“ بعنوان سياسات الممالك العربية: اإلرث والبقاء واإلصالح Russell E. Lucas لوكاس
إلى  المطواعية  من  بعنوان   Sean L. Yom يوم  ل.  شون  وكتاب   )Routledge, 2010 راوتليدج  )لندن:   ”Survival and Reform
 From Resilience to Revolution: How Foreign Interventions “ الثورة: كيف تخّل التدخالت األجنبية باستقرار الشرق األوسط
أ.  جوزف  وكتاب   )Columbia University Press، 2015 برس  يونيفرسيتي  كولومبيا  )نيويورك:   ”Destabilize the Middle East
 Power and Succession in Arab“ بعنوان السلطة والخالفة في الممالك العربية: دليل مرجعي Joseph A. Kechichian كيشيشيان

  .)Lynne Rienner, 2008 بولدر: لين رينر( ”Monarchies: A Reference Guide
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تشاركت  إذ  التحالفات  وبناء  المشاورات  العصر  هذا  في  تسود  السلطة،  على  عنيفة  صراعات  الخليجية 
كافة. الدولة  أجهزة  في حكم  المالكة  العائالت 

من  محدودة  مجموعة  ملكي ضمن  إجماع  عملية  من خالل  العربية  الخليج  دول  في  الحاكم  د  ُيحدَّ واليوم، 
األساسية  والقوانين  الدساتير  تحّدد  الحاالت،  معظم  وفي  المسّمى.  السلف  من  المتحدر  المؤهل  النسل 

الحاكمة.2 الدائرة  نسب  اإلجراء  المرعية 

وتتمّيز البحرين عن غيرها من دول الخليج إذ ينص دستورها على حق البكر في اإلرث. وفي أوائل القرن 
على  وتدّخلوا  الخليج  دول  من  غيره  من  أكثر  البحرين  شؤون  في  منغمسون  البريطانيون  كان  العشرين، 
خالفة  سابقة  بعد  ما  في  فترّسخت  أيًضا.  الملكية  الخالفة  عملية  وفي  الدولة  مؤسسات  تطوير  صعيد 
الذي  القطري  الدستور  1973 و2002. وينص  البحرين في عامي  لوالده عبر فرضها في دستور  البكر  االبن 
وراثًيا  يكون  الحكم  أن  على   2004 عام  في  واعُتمد  ثاني  آل  خليفة  بن  السابق حمد  األمير  عهد  في  صيغ 
على  الذكور،  من  األمير حمد  نسل  الخالفة ستنتقل عن طريق  أن  على  أيًضا  وينص  ثاني.  آل  عائلة  ضمن 

تقديره.  على  بناًء  المحّدد  االبن  األمير  يختار  أن 
في  الحق  الكويت  في   1962 عام  دستور  ويحصر 
أّدى  الصباح وقد  مبارك  اإلمارة  بنسل مؤسس  الحكم 
ذلك على مر سنوات متعّددة إلى اعتماد ترتيب غير 
رسمي قام على تناوب السلطة بين نسلي اثنين من 
أبناء مبارك هما سالم وجابر. وينص قانون المملكة 

1992 على اختيار الحّكام من أبناء مؤسس المملكة، الملك عبد  العربية السعودية األساسي الصادر في عام 
مجلس  هي  مؤسسة   1996 عام  في  الصادر  األساسي  ُعمان  قانون  ويكّلف  األبناء”.  “وأبناء  سعود،  آل  العزيز 
بهذه  المحيط  اليقين  بن سلطان. ولكن عدم  بن سعيد  تركي  السيد  ذكر من نسل  بترشيح  الحاكمة  العائلة 
العملية يزداد مع غياب تأثير العائلة على السلطان قابوس بن سعيد، وهذا األمر غير معهود في دول الخليج، 
السبع حق فرض  اإلمارات  فيمنح كل من  اإلمارات  1996 في  أما دستور عام  ومع غياب وريث ذكر مباشر. 
جرت  وكما  الحاكم.  األعلى  المجلس  أمراء  سبعة  ذلك  بعد  ويؤلّف  بالخالفة  يتعّلق  ما  في  الخاصة  قوانينها 

أبوظبي.  إمارة،  أغنى وأقوى  المتحدة من  العربية  اإلمارات  األعلى ورئيس  المجلس  يأتي رئيس  العادة، 

األساسية  والقوانين  الدساتير  عليه  تنص  كما  للحكم  المؤهلين  األفراد  وهؤالء  التفرعات  هذه  وتشّكل 
في  الحكام  من  وائتالف  ُعمان  في  مطلق  حاكم  الحاكمة”:  “بالنواة  خلف  الهادي  عبد  وصفه  ما  الخليجية 
البحرين  السعودية والحاكم وأبناؤه في  العربية  المملكة  الكويت واإلخوة في  العم في  اإلمارات وأبناء  دولة 
وقطر.3 ويعتمد اختيار الحكام المستقبليين من هذه النواة الحاكمة على ممارسات تقليدية تحّددها أعراف 
العائالت الحاكمة. وتؤخذ  تقليدية.4 ويحظى السن باحترام شديد ويحّدد األسبقية ويفرض االحترام ضمن 
باالعتبار األهلية التي ُتقاس بالكفاءة على الخدمة في المناصب القيادية والنجاح في بناء تحالف عائلي داعم 
وثمة  سلطته.  ُتحترم  الحاكمة،  العائلة  أفراد  أقوى  بيعة  على  الملك  يحصل  إن  وما  مرشح.  “أفضل”  الختيار 

العائلة.  إطار  النزاعات ضمن  بحّل  التزام 

السياسية  والمشاركة  الخالفة  “قواعد  في  الملكية  بالخالفة  المتعّلقة  الخاصة  الدستورية  القواعد  خلف  الهادي  عبد  يحّدد   2
اإلصالح  كتابه  من   ”Rules of Succession and Political Participation in the GCC States  “ الخليجي”  التعاون  مجلس  دول  في 
Constitutional Reform and Political Participation in the Gulf”، تحرير  الدستوري والمشاركة السياسية في منطقة الخليج “ 

.33-50  ،)2006 Giacomo Luciani )دبي: مركز الخليج لألبحاث،  عبد الهادي خلف وجاكومو لوتشياني 
.35 3 المصدر عينه، 

4 يحّلل هيرب هذه األعراف بناًء على مناقشة أجراها األمير السعودي البارز خالد بن سلطان، العائلة الشاملة: االستبداد والثورة 
 All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern“ والديمقراطية في ممالك الشرق األوسط

:)SUNY Press, 1999 :ألباني: سوني برس(   ”Monarchies

في  الصادر  األساسي  السعودية  العربية  المملكة  قانون  ينص 
المملكة،  أبناء مؤسس  الحّكام من  1992 على اختيار  عام 

األبناء”. العزيز آل سعود، “وأبناء  الملك عبد 

31-36
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وفي حين خدمت هذه القواعد والممارسات غير الرسمية ممالك الخليج العربية بشكل جيد منذ االستقالل 
القادة  اختيار  ومعايير  الحاكمة”  “النواة  فتشكيلة  متزايد.  لضغط  حالًيا  تتعّرض  النفطية،  الثروة  ووصول 

تواكبها.   التي  المجتمعية  والتغيرات  الجديد  الجيل  ديناميات  جّراء  من  لتحّول  تخضع  المحددين 

الجديد الجيل  منافسة 
في هيكلية السلطة المركزية في الممالك الخليجية، قد تترك التغييرات في القيادة تأثيًرا كبيًرا على توّجه 
أمر  هو  إخوته  وأبناء  أبنائه  إلى  الدولة  بنى  الذي  المؤسس  الجيل  من  السلطة  انتقال  أن  وتبّين  الحكومة. 
بالغ األهمية إذ حرص ملوك الجيل الجديد على ترك بصمتهم. ويجمع بين عهودهم اندفاع تكنوقراطي ممّيز 
اإلمارات  شهدت  الماضي،  القرن  تسعينات  وفي  الوطنية.5  االستقاللية  ولتعزيز  الحكم  في  الكفاءة  لتحسين 
طموحة  جديدة  سياسية  برامج  وظهرت  السياسات  في  جذرية  تغييرات  والبحرين  وقطر  المتحدة  العربية 

آبائهم.  األبناء محل  بعدما حّل 

انتقل الحكم في اإلمارات إلى الجيل التالي في خالل فترة النقاهة الطويلة التي تميز بها عهد الوالد المؤسس 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  ابنه  يتولّى  حين  وفي   .2004 عام  في  توفي  والذي  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
زايد  بن  العهد محمد  ولي  األصغر  يتولّى شقيق خليفة  أبوظبي،  وأمير  اإلمارات  دولة  رئيس  منصب  رسمًيا 
نائب  منصب  يتولّى  الذي  دبي  حاكم  مع  بالتشاور  اإلماراتية  السياسات  صنع  في  الفعلية  المبادرة  نهيان  آل 
والتنوع  التحديث  مسار  على  الدولة  محمد  العهد  ولي  التالي، وضع  الجيل  قادة  مثل  وتماًما  االتحاد.  رئيس 
سلطة  تحت  اإلمارات  توحيد  قوي:  وطني  مشروع  تحقيق  إلى  بمسعاه  وتمّيز  اإلقليمي.  والطموح  االقتصادي 
المتحدة  الواليات  وتعتمد  وعسكريًا.  اقتصاديًا  اإلماراتية  االستراتيجيات  نطاق  وتوسيع  المركزية  أبوظبي 
مكافحة  في  جيًدا  المدربة  الخاصة  وقواتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  على  السعودية  العربية  والمملكة 

اليمن.  في  الحرب  مثل  العسكرية  والحمالت  اإلرهاب 

سياسات  مماثل  نحو  على  أدخل   ،1995 عام  في  العرش  عن  والده  حمد،  السابق،  قطر  أمير  خلع  وبعدما 
المفاجأة  الطبيعي واستخدم عنصر  الغاز  إنتاج  تطوير  فقد سّرع  واإلقليمي.  الداخلي  بالتحّول  تتعّلق  طموحة 
الشاملة  التربوية  اإلصالحات  وأتاحت  والمحافظة.  الخاملة  اإلمارة  إلى  الجذري  االجتماعي  التغيير  إلدخال 
عبر  العالمي  انتشارها  نطاق  قطر  وّسعت  حين  في  الدولة  ضمن  جديدة  نظرة  األجنبية  الجامعات  وافتتاح 
مزيج فريد من وسائل اإلعالم والدبلوماسية. إن الدعم القطري المفاجئ للثورات الشبابية في مختلف أنحاء 
العالم العربي عبر تأمين تغطية شاملة عن طريق قناة الجزيرة الفضائية دّل أواًل على ذروة نفوذ األمير حمد 
بن حمد  تميم  األمير  ابنه  لصالح  العرش  تنازل عن  إذ  بخطوة غير مسبوقة  وأنهى عهده  أدناه.  إلى  ثم  ومن 

آل ثاني الذي حكم اإلمارة منذ عام 2013. 

وغّير ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة االستراتيجية بدرجة كبيرة بعد وفاة والده في عام 1999. 
ورّحب بعودة المعارضة المنفية إلى البالد وأطلق عملية إصالحية أّدت إلى ميثاق العمل الوطني الذي أعّد 
دستوًرا جديًدا وأعاد العمل بالبرلمان وإن كان ضعيًفا في عام 2002. ثم منح ابنه الصالحية ليترأس برنامج 

 .2030 االقتصادية  بالرؤية  ُعرف  اقتصادي وإصالح مؤسسي  تنويع 

عام  وفاته  حتى  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  السعودي  الملك  اتّبع  إذ  القاعدة  االستثناءات  وتثبت 
المملكة  في  التدريجية  التخّلي عن هذه  أكثر حذًرا وتدريجية. وجرى  إصالحات  قابوس  والسلطان   2015
في  الجيل  تغيير  الواقع  في  استبق  الذي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  عهد  في  السعودية  العربية 

 The Next Generation “ الجيل التالي من حكام الخليج: األوالد بخير ،Jeff Martini وجيف مارتيني Becca Wasser 5 بيكا ماسر
of Gulf Leaders: The Kids are Alright”، الشؤون الخارجية Foreign Affairs، 14 شباط/ فبراير 2016.

https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders


  جيل جديد من أفراد العائلة المالكة وديناميات الخالفة في دول الخليج العربية | 6

نمط  العهد  ولي  ولي  واتّبع  واالقتصادية.  الدفاعية  السياسة  لقيادة  الصالحيات  ابنه  ومنح  المملكة  قيادة 
الجيل الجديد في البلدان الخليجية المجاورة وسعى إلى ترك بصمته من خالل سياسة أجنبية أكثر حزًما 

 .2030 السعودية  الخاص به، رؤية  االقتصادي  التحول  برنامج  وإطالق 

فلم تشهد مشاريع  الحاكم عينه،  الجيل  2006 ضمن  في عام  االنتقالية  العملية  فيها  بقيت  التي  الكويت  أما 
وُكشف  بشدة.  الشباب  المواطنين  ذلك  وأحبط  اإلقليمي،  النفوذ  أو  الداخلي  التحّول  لجهة  مماثلة  طموحة 
أميًرا شابًا عريضة في   17 1992 عندما نشر  المالكة منذ عام  العائلة  الجيلين حتى ضمن  عن الشرخ بين 
إزاء  إحباط  العريضة عن  الحالي. وعّبرت  األمير  ابن  الصباح،  األحمد  ناصر صباح  يملكها  التي  الزمان  مجلة 

كبيرة.6  إصالحات سياسية  إلى  الحاجة  إلى  ولفتوا  الحاكمة  بالعائلة  العامة  ثقة  غياب 

المنافسة  أبنائهم وأبناء إخوتهم، تزداد حدة  إلى  المؤسسين  الحكم من جيل  ومع ذلك، في حين يدفع السن 
يزيد  وهذا  حجًما  تزداد  المالكة  العائالت  إن  أواًل،  سببين.  إلى  ذلك  وُيعزى  المالكة.  العائلة  أفراد  بين 
بالفعل،  والموارد.  السهلة  والوظائف  العسكرية  والقيادة  والمحافظات  الوزارية  المناصب  على  المنافسة 
العائالت  ألفراد  حكومية  مناصب  إيجاد  استحالة  أن  إلى  هاوس  تشاتام  معهد  أجراها  حديثة  دراسة  تشير 
هذا  األعمال،  مجال  إلى  األمراء  من  متزايدة  أعداد  انتقال  أمان«:  »صمام  فتح  إلى  أّدى  المتوّسعة  الحاكمة 

الملكي.7 التدّخل  من  محمًيا  كان  الذي  الحقل 

الثروات  على  قوية  آثاًرا  وخّلف  الحاكمة  للفروع  طبيعي  انتقاء  إلى  األجيال  بين  الحكم  انتقال  أّدى  ثانًيا، 
بينها  ما  في  والمنافسة  إال  ليس  جًدا  محدودة  بسالالت  محصور  فالحكم  المالكة.  العائلة  ألفراد  المستقبلية 
العم  وأبناء  اإلخوة  بين  اآلن  لغاية  الخالفة  انتقلت  حيث  والسعودية  الكويت  حالًيا  تشهد  وهكذا،  شرسة. 
الفرصة  ينتظرون  الذين  المالكة  العائلة  أفراد  من  التالي  الجيل  بين  السلطة  على  جًدا  علنية  صراعات 

المناصب.  على  للحصول 

االستقالل  منذ  أمراء  أربعة  الكويت  عرش  واعتلى 
في  األخيرة  الخالفة  تتقّيد  ولم   .1961 عام  في 
بين  السائد  السلطة  مشاركة  بترتيب   2006 عام 
الحاكمة.  صباح  آل  عائلة  في  وسالم  جابر  ساللتي 

السلطة.  في  رسمي  غير  توازنًا  وأوجدتا  الحكم  على  الساللتان  تناوبت  القليلة،  االستثناءات  بعض  ومع 
عهده  ولي  جانب  إلى  سنة   29 لمدة  الكويت  حكم  الذي  الصباح  األحمد  جابر  األمير  وفاة  مع  ذلك  وانتهى 
المجال  وفتح  عهديهما  نهاية  في  األخيران  هذان  تزايد عجز  ولكن  سالم.  من ساللة  الصباح  العبداهلل  سعد 
بالتالي  وأنهى   ،2003 عام  في  للوزراء  رئيًسا  ُعّين  الذي  الصباح  األحمد  الطموح صباح  الخارجية  أمام وزير 

الحكومة.  رئاسة  تولّي  العهد  ولي  تفرض على  قديمة  ممارسة 

فضاًل  المالكة  العائلة  من  أفراًدا  رابح ضم  تحالف  بناء  من  تمكن صباح   ،2006 عام  في  األمير جابر  وفاة  مع 
طبًيا  مؤهاًل  يكن  لم  الذي  سعد  عزل  أجل  من  الوزراء  رئيس  منصب  تولّيه  خالل  في  المشّرعين  دعم  عن 
الحرس  ورئيس  الصباح  عائلة  وكبير  سالم  كبير ساللة  قاوم  الغاية،  توّضحت  األمير. وعندما  منصب  لتولّي 
وتعزيز  سعد  األمير  بإبعاد  االنتهازي  للبرلمان  ذلك  وسمح  السلطة.8  في  التغيير  الصباح  العلي  سالم  الوطني 

6 للمزيد من المعلومات حول العريضة الملكية المتمردة المعروفة “بالوثيقة” مراجعة محمد الرميحي، وثيقة اإلصالح... وتجديد 
الحياة السياسية الكويتية، الجزيرة، 3 أكتوبر/ تشرين األول 2004؛ ناصر صباح األحمد ينتقد الحكومة: العائق األساسي للتنمية 

في الكويت، الحياة، 1 أيار/ مايو 1999.
7 مهران كمرافا Mehran Kamrava وغيرد نونيمان Gerd Nonneman وأناستازيا نوزوفا Anastasia Nosova ومارك فاليري 
 Ruling Families and“ مضى؟  وقت  أي  من  أقرب  الخليج:  ممالك  في  األعمال  قطاع  ونخب  الحاكمة  العائالت   ،Marc Valeri

Business Elites in the Gulf Monarchies: Ever Closer”، تشاتام هاوس، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

التغيير في السلطة لصالح آل جابر وأفيد أنه اقترح ترتيًبا ثالثي األطراف للحكم يكون هو واحد منها. العلي  8 توّقع سالم 

إلى  المؤسسين  ...في حين يدفع السن الحكم من جيل 
أفراد  بين  المنافسة  تزداد حدة  أبنائهم وأبناء إخوتهم، 

المالكة. العائلة 

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%25D9%2588%25D8%25AB%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%25D9%2588%25D8%25AB%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9
https://www.chathamhouse.org/publication/ruling-families-and-business-elites-gulf-monarchies-ever-closer
https://www.chathamhouse.org/publication/ruling-families-and-business-elites-gulf-monarchies-ever-closer
https://www.chathamhouse.org/publication/ruling-families-and-business-elites-gulf-monarchies-ever-closer
https://www.chathamhouse.org/publication/ruling-families-and-business-elites-gulf-monarchies-ever-closer
https://www.chathamhouse.org/publication/ruling-families-and-business-elites-gulf-monarchies-ever-closer
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الصباح  األحمد  نواف  الجديد شقيقه  األمير  ما عّين  الدستور. وسرعان  إياه  الذي يمنحه  الخالفة  دوره في 
بالتالي تهميش ساللة سالم. ويرى  وريًثا وابن أخيه ناصر المحمد األحمد الصباح رئيًسا للوزراء واستكمل 
معظم المراقبون أن ساللة سالم قد أُبعدت عن الحكم المستقبلي ولكن هذا لم يمنعها من لعب دور المعرقل. 

من  التالي  الجيل  إلى  انتقلت  قد  الحكم  على  الفعلية  الحقيقية  المنافسة  أن  سالم  ساللة  ضعف  ويعني 
الماضية منافسة  القليلة  السنوات  الحالي وأبناء إخوته. وهكذا، شهدت  أبناء األمير  إلى  ساللة آل جابر أي 
المحمد  ناصر  الوزراء  األمير، رئيس  إخوة  أبناء  اثنان من  الرئيسيين:  المنافسين  اثنين من  بين  علنية جًدا 
القوى  مراكز  معظم  تعّمد  غير  من  في شركها  أوقعت  وأحيانًا  المنافسة  هذه  الصباح. وجّندت  الفهد  وأحمد 
الكبرى في الحياة العامة والسياسية الكويتية: البرلمان ووسائل اإلعالم والدواوين وحتى األلعاب الرياضية 

اآلخر.  المتاحة إلضعاف  الموارد  كافة  المالكة  العائلة  استخدم عضوا  فقد  الدولية. 
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وُيذكر أن الخالفة في المملكة العربية السعودية قد سيطر عليها أبناء المؤسس الحاكم. في السنوات الستين 
حصريًا.  المملكة  أبناؤه  حكم  العزيز،  عبد  الملك  العائلة  ورأس  المؤسس  وفاة  على  مّرت  التي  األقل  على 
إلى  المنافسة  أخيًرا  انتقلت  الشيخوخة،  بسبب  نهايته  على  أخيًرا  شارف  قد  الكبير  النسل  هذا  أن  وبما 
تأجيل  إلى  عبداهلل  الملك  وسعى  والخاسرين.  للفائزين  اعتيادية  غير  رهانات  معها  وترافقت  التالي  الجيل 
السعود،  آل  العزيز  عبد  بن  مقرن  فيه  وتعيين  التاريخي  العهد  ولي  ولي  منصب  إنشاء  عبر  الحتمية  هذه 
أصغر ابن على قيد الحياة من أبناء عبد العزيز. وقضى وصول الملك سلمان على تكتيك التأخير هذا. ففي 
الجيل  من  مرّشح  أقوى  للعهد  كولي  الخالفة وعّين  ترتيب  مقرن عن  أبعد  السلطة،  تبّوئه  من  أشهر  غضون 

في  وعّين  نايف  بن  محمد  الداخلية  وزير  التالي، 
سلمان  بن  محمد  سًنا،  األصغر  ابنه  عينه  الوقت 

العهد.  لولي  ولًيا 

بين  الحاسمة  التالي  الجيل  منافسة  إًذا  وأصبحت 
وبعالقات  بالخبرة  يتمّتع  الذي  الداخلية  وزير  يدي 
واستفاد  الشاب،  الطموح  ومنافسه  جيدة  خارجية 

الحكومة وشهد  إلى منافسة ضمنية داخل  أّدى ذلك  الملكي. وقد  البالط  المتميزة داخل  بالتالي من مكانته 
لمجلس  للدفاع ورئيًسا  ُعّين وزيًرا  الذي  بين يدي محمد بن سلمان  األخرى  القوى  ترّكز مراكز  العهد  ولي 

والتنمية. االقتصادية  الشؤون 

مع  ولكن  الحاكمة.  العائلة  إطار  ضمن  منافسات  أي  إدارة  الحاكمة  العائلة  في  المنافسة  معايير  تفرض 
يكون  قد  التالي  الجيل  إلى  للسلطة  الحاسم  االنتقال  نحو  والكويت  السعودية  في  الملكية  األنظمة  توّجه 
لدى  كبيًرا   – األجنبية  والتحالفات  نطاقًا  األوسع  المجتمعات  في   – الخارجية  الموارد  من  االستفادة  إغراء 
الملكي وإغراء االستفادة من  للترّشح  الشعبي  التأييد  التاليان إغراء استقطاب  القسمان  المتنافسين. ويتناول 
إعالمية  بيئة  في  ذلك  كل  يحصل  النهاية،  وفي  الخارجية.  والقوى  المجاورة  الملكية  األنظمة  مع  العالقات 

العائلة.  األمور ضمن  إبقاء  يزيد من صعوبة  نطاقها بدرجة كبيرة وهذا  اتّسع 

الشعبوية إغراء 
ملكي  تحالف  لبناء  بكّد  يعملون  كمرشحين  للحكم  الطامحين  الملكية  للخالفة  التقليدي  النموذج  يجّسد 
لحّل  نظام ملكي متوارث مفاوضات داخلية مكّثفة وجهوًدا متواصلة  الحفاظ على  لدعم ترشيحهم. ويتطّلب 
يغري  الفصائل،  بين  للمنافسة  الرئيسية  الساحة  الملكية  العائلة  تبقى  حين  وفي  العائلة.  ضمن  الخالفات 
لترشيحهم  الشعبي  الدعم  االستفادة من  إلى  يسعون  الذين  المتنافسين  المتزايد  الخليجية  المجتمعات  نضوج 

وطنيين.  زعماء  ليصبحوا 

التكتيك ال سّيما في األنظمة الملكية  التاريخ بهذه اإلغراءات الشعبوية، يزداد استخدام هذا  وفي حين يحفل 
البرلمانية حيث تّتخذ المشاركة المجتمعية طابًعا مؤسسًيا. ولكن حتى لو لم يكن هذا هو الحال، قد تكون 
استراتيجية استكمال المكانة الملكية بالدعم الشعبي مغرية، ال سّيما وأن الجيل الجديد أصبح أكثر انخراًطا 
ويمكن  االجتماعي.  التواصل  وسائل  طريق  عن  استقاللية  أكثر  تعبير  وسائل  ووجد  المدنية  الشؤون  في 
للحمالت العامة أن تعّزز موقع هذه النخبة من المتنافسين األضعف من حيث الدعم الملكي. وُتستخدم أحيانًا 

العائلة.  هذه الحمالت أيًضا من قبل األمراء المهمشين الذين يسعون إلى تحسين مكانتهم ضمن 

األثر  عن  فضاًل  الشعبوية  إغراء  على  مثال  أفضل  السياسة  في  العامة  يشرك  الذي  الكويتي  التقليد  ويقّدم 
العامة للسلطة الملكية وعلى االستقرار السياسي. ويتميز برلمان الكويت من  الذي قد تتركه على احترام 
بّد من  ال  الدستور.  ينص عليه  والذي  الملكية  الخالفة  في  يلعبه  الذي  بالدور  الخليج  ممالك  في  بين غيره 

الكبير قد شارف أخيًرا على نهايته  بما أن هذا النسل 
الجيل  إلى  المنافسة  أخيًرا  انتقلت  الشيخوخة،  بسبب 

للفائزين  اعتيادية  غير  رهانات  معها  وترافقت  التالي 
والخاسرين.
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وإذا  األمة.  لمجلس  استثنائية  جلسة  في  األصوات  بأغلبية  العهد  لولي  الجديد  األمير  اختيار  على  الموافقة 
الخلف من بين ثالثة خيارات بديلة يقّدمها األمير،  البرلمان بصالحية اختيار  الموافقة، يتمّتع  ُرفضت هذه 

أيًضا.  األصوات  بأغلبية  وذلك 

الوطنية من أجل بيت حاكم  للوحدة  الحاكم وعرًضا عاًما  البرلمانية دعًما لشرعية  الموافقة  توّفر هذه  قد 
تّتسم  حيث  اليوم  الكويت  في  بوضوح  التعقيدات  تتجّلى  ذلك،  ومع  بعناية.  مصقول  وبرلمان  جيًدا  منظم 
إلى  البرلمان  دور  المتعارضة  التيارات  وترفع  بالشراسة  التالي  الجيل  حكم  مقاليد  على  الملكية  المنافسة 
البرلماني  النظام  شهده  الذي  االستقرار  عدم  معظم  وُيعزى  التنفيذية.  للقرارت  ختم  مجّرد  من  بكثير  أكثر 
خارج  شبابي  حشد  أقوى  يبرزه  الذي  المتقّلب  المزيج  هذا  إلى  الماضي  العقد  في  الكويت  في  المختلط 
البرلمان في المنطقة. ومنذ عام 2006، اُجريت سبع دورات انتخابية ولم يكمل أي برلمان واليته الممتدة 
قرارات  أو  أميرية  قرارات  بموجب  وُحّل  الوزارية  للتدخالت  ضحية  منها  كل  وقع  إذ  سنوات  أربع  على 
الرائدة  كانت  التي  الدولة  شهدت  فقد  ذلك،  جراء  من  فعلية  خسائر  الكويتي  االقتصاد  وتكّبد  المحكمة. 
مع  بالمقارنة  العامة  والخدمات  التحتية  البنى  في  االستثمار  مجال  في  هاًما  ركوًدا  الخليجي  الساحل  على 

وقطر.  المتحدة  العربية  اإلمارات 

الكويت  في  التحرير  بعد  ما  مرحلة  في  السياسية  االجتماعية  للتغييرات  المعّقدة  الطبيعة  تحّذر  وفي حين 
المزمن  الفصائل عنصًرا هاًما في حالة عدم االستقرار السياسي  المنافسة بين  المبّسط، شّكلت  التحليل  من 
اإلسناد  أجل  من  الدعم  وبناء  المنافسين  إلضعاف  جًدا  مغرية  ساحة  أنه  البرلمان  وأثبت  الكويت.9  في 

اعتالء  عند  المستقبل  في  الضروري  البرلماني 
أخوي  ابني  بين  المقيدة  غير  المنافسة  إن  العرش. 
ونائب  المحمد  ناصر  السابق  الوزراء  رئيس  األمير، 
الفهد،  التخطيط أحمد  السابق ووزير  الوزراء  رئيس 
بتنمية  األخيران  هذان  قام  فقد  بوضوح.  تتجّلى 
المجتمع  صفوف  في  ناصر  مهمة:  اجتماعية  دوائر 

المحلي الشيعي ونخب رجال األعمال، وأحمد، األكثر شعبوية ابن بطل الحرب الذي ُقتل في أثناء االجتياح 
الطويلة  عائلته  عالقة  طريق  عن  وذلك  والشباب  القبلية  المجموعات  صفوف  في   ،1990 عام  في  العراقي 

الدولية.  بالرياضة 

طريق  عن  اآلخر  إضعاف  على  منهما  كل  عمل  عندما  ذروتها  بينهما  المنافسة  بلغت   ،2011 عام  وفي 
بعدما  الوزراء  رئيس  كنائب  منصبه  من  االستقالة  على  الفهد  أحمد  أُرغم  يونيو،  حزيران/  وفي  البرلمان. 
سحب مؤيدو رئيس الوزراء ناصر المحمد من برلمانيين ومسؤولين حكوميين حتى تأييدهم قبل التصويت 
بعنوان  افتتاحية  الكويتية على نشر  القبس  المسبوق جريدة  اإلجراء غير  الثقة. وحّث هذا  منح  على عدم 
لصراعاتهم  كساحة  البرلمان  استخدام  بمخاطر  صباح  آل  مذكرة  الحاكمة”،  العائلة  أبناء  بين  اقتتال  “يكفي 
مالية  مبالغ  توزيع  في  الوزراء وحكومته  وثائق وّرطت رئيس  ُسّربت  السلطة.10 وبعد مرور شهرين،  على 
هذه  واستنزفت  الحكومة.  لمبادرات  البرلماني  دعمهم  مقابل  الدائمين  المشّرعين  ثلث  إلى  يصل  ما  على 

 Claire Rivka Azoulay وكلير بوغران  9 من أجل االطالع على وجهة نظر دراسية لهذا الشقاق الملكي، مراجعة ريفكا أزوالي 
 Limits of Political Clientelism:“ حدود المحسوبية السياسية: صراعات النخب في سياسات التجزئة في الكويت ،Beaugrand
وجهات  تشمل   .Arabian Humanities 4, )2015( هيومانيتيز  أرابيان   ،”Elites’ Struggles in Kuwait Fragmenting Politics
Kristian Coates Ulrichsen، تخطي الحدود: القواعد المتغيرة في السياسة الكويتية  النظر األخرى كريستيان كوتس أولريكسن 
“Pushing the Limits: The Changing Rules of Kuwait’s Politics”، مجلة سياسات العالم، World Politics Review 17 آذار/ 
العلن  إلى  صراعاتهم  يأخذون  الكويتية  المالكة  العائلة  أفراد   ،Kristin Smith Diwan ديوان  سميث  وكرستين  2016؛  مارس 

“Kuwait’s Royals are Taking Their Feuds Public“، ذي واشنطن بوست The Washington Post، 8  أيار/ مايو 2014.

 Kuwait in Crisis as Ruling“ النواب  وتمّرد  الحاكمة  العائلة  انقسامات  مع  أزمة  في  الكويت   ،Ulf Laessing السينغ   أولف   10
Family Splits, MPs Rebel”، رويترز Reuters، 7  حزيران/ يونيو 2011.

الخليج  بين غيره في ممالك  الكويت من  برلمان  يتميز 
الملكية والذي ينص عليه  الخالفة  يلعبه في  الذي  بالدور 

الدستور.

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/18241/pushing-the-limits-the-changing-rules-of-kuwait-s-politics
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/18241/pushing-the-limits-the-changing-rules-of-kuwait-s-politics
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/05/08/kuwaits-royals-are-taking-their-feuds-public/%3Futm_term%3D.18d5904c7c03
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/05/08/kuwaits-royals-are-taking-their-feuds-public/%3Futm_term%3D.18d5904c7c03
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الفضيحة السياسية الكويت ألشهر وغّذت حركة احتجاجات شبابية متنامية في الشوارع طالبت باستقالة 
رئيس الوزراء وأدى ذلك إلى عزله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. ونتج عن االنتخابات النيابية التي تلت 

الكويت.  تاريخ  برلمان معارضة في  أكثر   2012 فبراير  اكتملت في شباط/  والتي 

 2011 البرلمانية واالحتجاجات في الشوارع في عام  المعارضة  التنفيذية في وجه  ويشّكل إضعاف السلطة 
السياسية  االجتماعية  القوى  حشد  عند  الحاكمة  العائالت  تواجهها  قد  التي  المخاطر  على  واضًحا  دلياًل 
قوي  الناشئة  للترشيحات  المجتمعي  الدعم  على  الحصول  إغراء  إن  ذلك،  ومع  الملكية.  المنافسات  لخدمة 
الموّجهة  تلك  سّيما  وال  المناشدات  هذه  وتظهر  الشباب.  من  المالكة  العائلة  ألفراد  بالنسبة  سّيما  وال  جًدا، 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  البحرين  عهد  ولي  استراتيجيات  في  حديًثا  تمكينها  تم  التي  الشبابية  للدوائر 

السعودية محمد بن سلمان.  وولي ولي عهد 

اإلرث. ومع  في  البكر  رّسخ دستورها حق  إذ  الخليج  دول  من  البحرين عن غيرها  تتمّيز  ُذكر سابًقا،  وكما 
من  حمد،  بن  سلمان  العهد  ولي  البكر  ابنه  الواضح،  الوريث  نفوذ  وتنامي  حمد  الملك  عهد  يخُل  لم  ذلك، 

الملك  عم  حّد  فقد  الملكي.  حقهما  على  المنافسة 
آل  سلمان  بن  خليفة  العهد  القديم  الوزراء  ورئيس 
وعلى  بالملك  الخاصة  المناورة  مساحة  من  خليفة 

العهد.  ولي  التحديد  وجه 

من  ألكثر  الحكومة  خليفة  الوزراء  رئيس  ترأس 
وفي  الحكومة  في  قوية  تحالفات  وبنى  سنة   45
يسعى  االقتصادية  للتغييرات  مقاومة  دوائر  األعمال؛ 

خلفها ولي العهد األكثر تكنوقراطية من خالل مبادرة رؤية البحرين االقتصادية 2030 التي ترأسها. وهكذا 
منحه  وهّيأت  الحكومة.  إلصالح  برنامجه  لدعم  والتقدم  التغيير  على  حريًصا  شابًا  جياًل  العهد  ولي  حشد 
للطائفية  وعابرة  جًدا  مثقفة  مجموعة  الخارج  في  للدراسة  الجدارة  على  القائمة  التنافسية  الدراسية 
وحريصة على العودة وتولّي مناصب في قاعدة سلطته الحكومية من مثال مجلس التنمية االقتصادية خارج 
منصة  البحرين  في  الصغيرة  الشركات  وتطوير  العمل  أسواق  إصالح  إلى  الرامية  جهوده  وأنشأت  الحكومة. 

السياسي.  للتواصل  والده  محاولة  بأهميتها  في خطوة ضاهت  حقوقهم،  من  المحرومين  الشيعة  إلدماج 

ذلك  وأضعف   2011 عام  في  المعارضة  مع  السياسية  المفاوضات  فشل  مع  االستراتيجية  هذه  انهارت  لكن 
ولي العهد سياسًيا. وفي النهاية، لم يستطع جذب الشباب التفوق على عدم رضى أجزاء كبيرة من المجتمع 
رئيس  ساندت  التي  األعمال  رجال  ونخب  القبلية  العائالت  لدى  الدعم  قاعدة  يضاهي  ال  أنه  وتبّين  الشيعي 
طالب  عندما   2011 عام  في  اضطرابات سياسية  البحرين  فيها  التي شهدت  الصعبة  األيام  في خالل  الوزراء 
المحتجون باستقالته. وسّهل ضعف ولي العهد والوضع األمني المتشدد ظهور مراكز قوة بديلة ضمن العائلة 

الملكي.11   والبالط  الدفاع  وزارة  في  تتمركز  الحاكمة 

ولي  استراتيجية  مع  الشبه  أوجه  بعض  تجمعها  شعبية  استراتيجية  يّتبع  السعودية  عهد  ولي  ولي  وكان 
االقتصادي  والتنويع  الحكومي  لإلصالح  تكنوقراطًيا  برنامًجا  أيًضا  سلمان  بن  محمد  أيّد  فقد  البحرين.  عهد 
سلمان  األمير  العهد  ولي  فعل  وكما  حديًثا.  ُشكل  الذي  والتنمية  االقتصادية  الشؤون  مجلس  رئيس  بصفته 

 Royal“ البحرين  في  والطائفية  الحكم  واستراتيجيات  الملكية  الفصائل   ،Kristin Smith Diwan ديوان  سميث  كريستين   11
 Sectarian Politics in في السياسات الطائفية في الخليج العربي ،”Factions, Ruling Strategies, and Sectarianism in Bahrain
 Oxford University أوكسفورد: أوكسفورد يونيفرستي برس( Lawrence G. Potter تحرير لورانس ج. بوتر ،the Persian Gulf
البحرين  في  الشيعية”  “المشكلة  وتوريق  والخوالد  الملكية  الفصائل   ،Justin Gengler غنغلر  جاستن  Press، 2014: 143-79(؛ 
الدراسات  جريدة   ،”Royal Factionalism, the Khawalid, and the Securitization of ‘the Shia Problem’ in Bahrain“

العربية Securitization 3، رقم 1 )حزيران/ يونيو 2013(: 53-79.

االجتماعية  للتغييرات  المعّقدة  الطبيعة  تحّذر  حين  في 
الكويت من  التحرير في  بعد  السياسية في مرحلة ما 

هاًما  عنصًرا  الفصائل  بين  المنافسة  شّكلت  المبّسط،  التحليل 
الكويت. المزمن في  السياسي  في حالة عدم االستقرار 
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بن حمد، فقد ربط ثرواته السياسية بنجاح خطة رؤية المملكة 2030. ومع ذلك، يتمتع محمد بن سلمان 
محمد  والد  والية  من  األولى  األيام  وفي  الدفاع.12  كوزير  منصبه  ذلك  في  بما  نطاقًا  أوسع  سلطوية  بقاعدة 
من  ومكنته  حازم  كقائد  نفسه  بتصوير  األخير  لهذا  المسلحة  السعودية  القوات  قيادة  سمحت  سلمان  بن 
صورة  ولكن  الشباب.  السعوديين  المواطنين  كبيرة  وبدرجة  بالتالي  فجذب  جديدة،  وطنية  روح  إطالق 
لدى  أخرى  نقطة ضعف محتملة  والتي تشّكل  أمدها  التي طال  اليمنية  الحرب  تأثرت بسبب  قد  القوة هذه 

الشاب.  األمير 

يترّسخ جذب محمد بن سلمان للشباب في هذين المحورين المتعلقين بالعمل الحازم في االقتصاد والشؤون 
الخارجية. ولكنه يتخّطى هذين المنصبين الرسميين. بما أنه أكثر انسجاًما مع الحساسيات والتكنولوجيات 

القوي  الجاذب  فهم  فقد  جيله،  معها  يتعامل  التي 
والشهرة.  والترفيه  لإلبداع 

يترأسها  التي   2030 المملكة  رؤية  أن  ويبدو 
الدعم  انخفاض  عن  تعّوض  سلمان  بن  محمد 
اجتماعي  بتحول  وعد  مع  التالي  للجيل  الحكومي 
للمشاركة  جديدة  آفاقًا  يفتح  نطاقًا  أوسع  اقتصادي 

وتاريخه.  بلدهم  استكشاف  إلى  السعوديين  الداخلية  السياحة  تنمية  وتدعو  العامة.  والحياة  االقتصاد  في 
تنمية  أن  كما  المدني.  للمجتمع  محدوًدا  مجااًل  التطوعي  والعمل  الحكومية  غير  المنظمات  توّسع  ويفتح 
السعودي،  الشباب  أبرز شكاوى  تعالج واحدة من  الجديدة  للترفيه  العامة  الهيئة  الترفيه والثقافة من خالل 
والمشاركة  االجتماعي  التفاعل  تعيق  التي  والسياسية  االجتماعية  القيود  تخفيف  ذلك  كل  ويعني  الملل. 

لعالمية.  ا

إلى  تسعى  التي  “مسك”  مؤسسته  من خالل  سلمان  بن  محمد  يديرها  التي  الشبابية  األنشطة  معظم  تحصل 
التكنولوجيا.  مجال  في  الخبرة  ذوي  السعوديين  من  كبير  عدد  يقّدرها  التي  اإلبداعية  االقتصادات  تنمية 
عبر  أي  يتجّمعون  حيث  ذكي  بشكل  الشباب  تستهدف  التي  المبادرات  عبر  المهمة  هذه  تنّفذ  وعملًيا، 
القصص، والكتابة  فعاليات عامة حول رواية  “مسك”  نّظمت  الماضي،  العام  االجتماعي. وفي  التواصل  وسائل 
منها  كل  وتجمع  التكنولوجية.  المشاريع  وأصحاب  تويتر  واستخدام  الرقمية  اإلعالم  ووسائل  اإلبداعية 
شبكات  عبر  اشتهرت  بارزة  لشخصيات  وظهور  بصري  مضمون سمعي  مع  تترافق  دينامية  بيئة  في  الشباب 
رئيسيا  عنصًرا  تشّكل  الشباب  المؤثرين  هؤالء  تنمية  أن  يبدو  بالفعل،  هذه.13  االجتماعي  التواصل  وسائل 
البحرين األمير سلمان بن حمد، تقّدم “مسك” مسابقات  في مشروع “مسك”. وتماًما مثل مؤسسة ولي عهد 
كمنح  النطاق  واسعة  ليست  ولكنها  الخارج،  في  تعليمية  فرص  توفير  أجل  من  دراسية  منح  على  للحصول 
الواليات  في  العالي  التعليم  معاهد  إلى  السعوديين  من  اآلالف  عشرات  أدخلت  التي  الدراسية  عبداهلل  الملك 
إلى  لالنضمام  كالمسابقة  اإلبداعية  والفرص  القيادة  حول  ترتكز  متخصصة  منح  هي  بل  وأوروبا،  المتحدة 

لألفالم.  نيويورك  أكاديمية 

وكذلك،  الحاكمة.  العائلة  ضمن  وطموحاته  السياسي  سلمان  بن  محمد  لبرنامج  أساسي  الشباب  جذب  إن 
النفقات  خفض  عن  للتعويض  ضروري  والخاص  االجتماعي  القطاعين  في  الشباب  فرص  نطاق  اتساع  فإن 
ذلك  ومع   .2030 المملكة  إصالحات رؤية  من  األولى  األيام  في  اُتخذت  التي  التقشفية  والتدابير  الحكومية 
يدرك محمد بن سلمان بصفته ولي ولي العهد أن موقعه ضعيف ومرتبط بسلطة والده؛ فإذا تبّوأ ولي العهد 

.2008 12 على نقيض من ذلك، تنازل ولي عهد البحرين عن منصبه كقائد عام لقوات الدفاع البحرينية في عام 

تتحّدى  السعودية  األفالم   ،Kristin Smith Diwan ديوان  سميث  كريستين  مراجعة  مسك،  فعاليات  على  شخصًيا  لالطالع   13
 Saudi Films Challenge Societal Norms at Home, Open Doors“ المعايير االجتماعية في الداخل، أبواب مفتوحة في الخارج

   .2015 الثاني/ نوفمبر  28 تشرين  العربية في واشنطن،  Abroad”، معهد دول الخليج 

المتشدد ظهور مراكز  األمني  العهد والوضع  سّهل ضعف ولي 
الدفاع  تتمركز في وزارة  الحاكمة  العائلة  قوة بديلة ضمن 

الملكي. والبالط 

http://www.agsiw.org/saudi-films-challenge-societal-norms-home-open-doors-abroad/
http://www.agsiw.org/saudi-films-challenge-societal-norms-home-open-doors-abroad/
http://www.agsiw.org/saudi-films-challenge-societal-norms-home-open-doors-abroad/
http://www.agsiw.org/saudi-films-challenge-societal-norms-home-open-doors-abroad/
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مقرن.  األمير  الملك سلمان  استبدل  كما  تماًما  الخالفة  ترتيب  إبعاده عن  يستطيع  السلطة،  نايف  بن  محمد 
على  الحصول  ويشّكل  حتى.  عنه  االستغناء  يمكن  ال  بل  ال  قيًما  نفسه  يجعل  أن  بّد  ال  ذلك،  ولمنع حدوث 

مكانته. لتعزيز  االستراتيجيات  إحدى  التام  الشبابية  الدوائر  دعم 

ومع ذلك تلوح المخاطر أيًضا ألن سوء اإلدارة أو عدم تلبية التوقعات العالية لرؤية المملكة 2030 قد تضعف 
تحالف طبيعي  نايف من  بن  قد يستفيد محمد  ذلك،  بوضعه. في حال حدوث  ذلك شعبيته وتضر  بداًل من 
يضم غير الراضين عن التعاظم السريع لنفوذ محمد بن سلمان وإصالحاته الشبيهة بتلك المعتمدة في دبي، 
غير  اإلسالمية  والشبكات  الدينية  والمؤسسة  القرار،  وصنع  المكانة  في  تخطيهم  تم  الذين  األمراء  وكبار 

الثقافي.  االجتماعي  االنفتاح  عن  الراضية 

األجانب الرعاة 
أمام  المالكة  العائلة  في  الطامح  العضو  كفة  لترجيح  الوحيدة  الوسيلة  البلد  داخل  الشعبي  الدعم  ُيعّد  ال 
ونظًرا  والنفوذ.  القوة  إلبراز  الخارجية  وتحالفاته  الدولية  األمير  مكانة  استخدام  أيًضا  ويمكن  منافسيه. 
الدولة  ومواقف  االقتصادية  السياسات  لتغيير  الخليجي  الحاكم  بها  يتمتع  التي  االستثنائية  التصرف  لحرية 
غرار  على  ولكن  الخالفة.  سياسات  في  بشدة  والدولية  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  تهتم  قد  االستراتيجية، 
الملكي وقد يخّلف تداعيات على  للمنافس  الوثيق بقوة أجنبية تحديات  االرتباط  الشعبوية، قد يشّكل  إغراء 

واستقرارها.  الخليجية  الدولة  استقالل 

وتدخلها.  السعودية،  األكبر حجًما،  نفوذ جارتها  من  الخليجي  الساحل  على  الصغرى  الدول  احتاطت  لطالما 
وهذا الحذر ليس غير مبرر نظًرا الستعداد السعودية في بعض الحاالت للتدخل في شؤون الدول المجاورة 
بين  تفصل  التي  الطويلة  الصحراوية  الحدود  شّكلت  االستقالل،  ومنذ  الخاصة.  مصالحها  تأمين  أجل  من 
الحدود  المواجهة على طول  أبرزها  اندالع صراعات دورية.14 وكانت  إلى  الخليج موضع نزاع وأّدت  بلدان 
السعودية القطرية في الخفوس في أيلول/ سبتمبر 1992 التي أدت إلى تبادل إلطالق النار وحصدت قتيلين 

  .1965 تعليق قطري التفاقية حدود عام  وتلى ذلك 

التوترات  أن  أوكروليك  وغوين  كونج  باتريك  وأفاد 
“الناشطة”  حمد  األمير  سياسة  ظل  في  تصاعدت 
آنذاك.15  الخارجية  وزير  منصب  يشغل  كان  الذي 
وازدادت حّدة هذه التوترات بعدما تبّوأ األمير حمد 

القصر لإلطاحة بوالده. وفشلت محاولة إلعادة خليفة  انقالب داخلي في  1995 عن طريق  السلطة في عام 
المضاد  االنقالب  أن  غربيون  ودبلوماسيون  قطريون  مسؤولون  وأفاد   .1996 عام  في  السلطة  إلى  حمد  بن 
الممتدة  القبلية  الفصيلة  ودعمته  ثاني  آل  حمد  بن  جاسم  بن  حمد  السابق  االقتصاد  وزير  ترأسه  الذي 

 Lines“ الخليجي  التعاون  مجلس  ووحدة  اإلقليمية  النزاعات  الرمال:  في  ُرسمت  خطوط   ،Yoel Guzansky غوزانسكي  يويل   14
 4 The Middle East Journal، رقم   70 Drawn in the Sand: Territorial Disputes and GCC Unity”، صحيفة الشرق األوسط 

)خريف 2016(: 543-59.
العربية  الجزيرة  في شبه  الحدودية:  النزاعات  كونج Patrick Conge، سياسة  وباتريك   Gwenn Okruhlik أوكروليك  15 غوين 
“The Politics of Border Disputes: On the Arabian Peninsula”، الجريدة الدولية International Journal 54، رقم 2 )ربيع 

.236 :)1999

السياسي  لبرنامج محمد بن سلمان  الشباب أساسي  إن جذب 
الحاكمة. العائلة  ضمن  وطموحاته 
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وبالفعل  السعوديون  وامتعض  السعودية.16  موافقة  على  حصل  قد  وقطر  السعودية  بين  الحدود  طول  على 
الحكم  معايير  مع  تعارضت  والتي   1995 التي حصلت في عام  اإلطاحة  اآلخرين من  الخليجيين  القادة  معظم 

 17 القبلية.

عام  في  الداخلية:  االضطرابات  ظل  في  الملكي  النظام  على  للحفاظ  مرتين  البحرين  في  السعودية  وتدخلت 
تتألّف  والتي  الخليجي  التعاون  لمجلس  التابعة  المشتركة  الجزيرة  درع  لقوات  كرئيسة  و2011   1995
آل  عائلة  طلب  على  بناء  الحالتين  في  التدخل  وجاء  السعودي.  الوطني  الحرس  قوات  من  أساسي  بشكل 
خليفة الحاكمة. ولكن ترك التدخل الثاني في خالل “انتفاضة اللؤلؤة” المحتدمة في البحرين تأثيًرا متبايًنا 

البحرين. في  المتنافسة  الحاكمة  الفصائل  على 

وكما ُذكر سابًقا، لم يلِغ حق البكر في اإلرث المنصوص عليه في الدستور المنافسة ضمن عائلة آل خليفة 
النافذ، رئيس الوزراء. فضاًل عن ذلك، في حين يرتبط ولي العهد  أبناء الملك وعّمه  الحاكمة، وال سيما بين 
قوات  رأس  على  والده  أنشأها  التي  الجيش  في  الموثوقة  السلطة  لقاعدة  يفتقر  فهو  باالقتصاد،  وثيًقا  ارتباًطا 
سلمان  العهد  ولي  تنازل  وبالفعل،  للجيش.  األعلى  القائد  نائب  منصب  تبوئه  من  بالرغم  البحرينية،  الدفاع 
2008 عن منصب قائد قوات دفاع البحرين لصالح منافس محتمل آخر هو خليفة بن أحمد آل خليفة.  عام 
خالد  الملكي  الديوان  وزير  أخيه  مع  تحالف  عبر  األمن  قوات  صفوف  في  نفوذه  تعزيز  من  خليفة  وتمكن 
بن أحمد آل خليفة وابن أخيه وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية اهلل آل خليفة. وتزايد نفوذ 
للجيران  السياسي  التمكين  إذ زرع   2003 العراقية في عام  بالحكومة  اإلطاحة  بعد  المتشددة  العشيرة  هذه 
وترك  البالد.  في  الشيعة  يقودها  التي  المعارضة  حيال  البحرينية  النخبة  من  الكثيرين  لدى  القلق  الشيعة 
المعروف باسم  العهد والتحالف  الوزراء وولي  البحرين: رئيس  الملك في  ذلك ثالثة مراكز قوة معروفة بعد 

المشترك.18  بسلفهم  تيّمًنا  والمسّمى  “الخوالد” 

األمن  قوات  عمدت  وبعدما  وقت حساس.  في   2011 مارس  آذار/  في  المسلحة  الجزيرة  درع  قوات  دخلت 
اُقيم على دوار  الذي  الكبير  المحتجين  لمخّيم  العنيفة  التظاهرات واإلزالة  تفريق  إلى  البداية  البحرينية في 
صالحية  العهد  ولي  وُمنح  أيام  بضعة  بعد  الدوار  من  األمن  قوات  انسحبت  فبراير،  شباط/   15 في  اللؤلؤة 
البحرين  شوارع  شهدت  مارس  آذار/  بحلول  ولكن  الرسمية.  المعارضة  السياسية  الجمعيات  مع  التفاوض 
معارك متنقلة بين الجناح الثوري للمعارضة وحشد مضاد من أفراد غير منضبطين من الُسنة الذين حملوا 
قوات  المالي عبرت  البحرين  مرفأ  في  أعمال عنف  إلى  المواجهات  تحّول  من  يوم  وبعد  والسكاكين.  العصي 
مع  فعال  بشكل  االنتفاضة  وأنهت  والسعودية  البحرين  بين  الجسر  الرمزية  وإنما  الصغيرة  الجزيرة  درع 

العهد.  ولي  مفاوضات 

األمير سلمان بن حمد اإلصالحي وعرقل  العهد  برنامج ولي  التي نجمت عن ذلك  الدولة  وأضعفت عسكرة 
للمعارضة  المقدمة  االقتصادية والسياسية  للتسوية  للتنويع ووضع حًدا  الضروري  الدولي  االستثمار  بالتالي 
تجاه  المتشّدد  األمني وموقفهم  القطاع  في  الخوالد  نفوذ  قاعدة  تعّززت  ذلك،  الرسمية. وعلى عكس  الشيعية 

نيويورك  ذي   ،”Young Turk of the Gulf: Emir of Qatar“ قطر  أمير  المتمرد:  الخليج  Douglas Jehl، شاب  دوغالس جيل   16
تايمز The New York Times، 10 تموز/ يوليو 1997.

 Power and Succession in Arab“ العربية  الممالك  في  والخالفة  السلطة   ،Joseph A. Kechichian كيشيشيان  أ.  جوزف   17
.)Lynne Rienner ،2008 بولدر: لين رينر( ”Monarchies

تاريخ  عن  المزيد  لقراءة  خليفة.  آل  خليفة  بن  علي  بن  خالد  القرن  منقلب  في  المشترك  سلفهم  من  اسمهم  الخوالد  يأخذ   18
 Royal البحرين “  “المشكلة الشيعية” في  الملكية والخوالد وعسكرة  الفصائل   ،Justin Gengler الخوالد، مراجعة جاستن غنغلر 
 3 العربية  الدراسات  جريدة   ،”Factionalism, the Khawalid, and the Securitization of ‘the Shia Problem’ in Bahrain

Securitization، رقم 1 )حزيران/ يونيو 2013(: 53-79. 

http://www.nytimes.com/1997/07/10/world/young-turk-of-the-gulf-emir-of-qatar.html
http://www.nytimes.com/1997/07/10/world/young-turk-of-the-gulf-emir-of-qatar.html
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سابق  عن  الخليجيين،  وحلفائها  السعودية  تدخل  رّجح  فعال،  نحو  وعلى  الملكي.  الديوان  داخل  الشيعة 
وزير  من  تقّربه  عنه  ُعرف  الذي  الوزراء،  رئيس  كفة  إلى  الحاكمة  العائلة  سلطة  كنتيجة،  أو  تصميم 

البديلة.  الخوالد  العزيز، وساللة  عبد  بن  نايف  السابق  السعودي  الداخلية 

االضطرابات، عمل  الجزيرة. وقبل  في  الكبير أصال  السعودية  العربية  المملكة  نفوذ  إلى زيادة  ذلك  أّدى  وقد 
لكي ال  االقتصاد  تنويع  النافذة:  البحرين عن جارتها  استقاللية  أكبر قدر من  العهد ووالده على تحقيق  ولي 
يعتمد على النفط السعودي من خالل إصالح االقتصاد المحلي وربطه بشكل مباشر بالجهات الفاعلة الدولية. 

وفي عام 2006 على سبيل المثال، أصبحت البحرين أول دولة خليجية تعقد اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة 
مع الواليات المتحدة. ولكن بعد التدخل السعودي، طغت على نظرة ولي العهد الدولية وبرنامجه االقتصادي 
الرسمي حتى.  التوحيد  إلى  الدعوات  بعض  برزت  كما  السعودية  المملكة  مع  التحالف  ترسيخ  إلى  الدعوات 
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المجاورة. فقد سارت  الدول  التي تتمّتع بنفوذ في  الوحيدة  الحاكمة  العائلة  ومع ذلك، فإن آل سعود ليسوا 
للتجارة  هاًما  إقليمًيا  مركًزا  وأصبحت  آسيا  شرق  في  المدينة  دولة  خطى  على  المتحدة  العربية  اإلمارات 
في  الشباب  األمراء  يجذب  العالمي  والتكامل  االقتصادي  للتنويع  اإلماراتي  فالنموذج  والسياحة.  والتمويل 
مع  وثيقة  عالقات  زايد  بن  محمد  أبوظبي  عهد  ولي  نّمى  الكبيرين،  اإلقليمي  والطموح  الثروة  ومع  الخليج. 

الوطنية.   الساحة  على  دورهم  ينتظرون  الذين  المالكة  العوائل  أفراد  من  التالي  الجيل 

وفي البحرين، تتماثل الخطط اإلصالحية والرؤية االقتصادية 2030 التي يشرف عليها ولي العهد سلمان بن 
الحكومية وتشجيع  البيروقراطية  لتحديث  أبوظبي محمد بن زايد  إلى حّد كبير مع جهود ولي عهد  حمد 
درع  من  البحرين كجزء  إلى  قوات  أيًضا  اإلمارات  دولة  وأرسلت  المحلية.19  العاملة  القوى  وتعزيز  االبتكار 
الخليجي.  التعاون  مجلس  أسسه  الذي  التنمية  صندوق  خالل  من  المملكة  في  االستثمار  وتواصل  الجزيرة 
في  واالستثمار  البحرين  مطار  توسيع  دوالر  مليارات   2.5 قيمته  تبلغ  الذي  اإلمارات  دولة  صندوق  ويمّول 
اإلسكان العام ويقّدم الدعم لإلصالحات االقتصادية التي ال يزال يشرف عليها ولي العهد سلمان بن حمد. من 
وللعالقات  للسعودية  موازنا  ثقاًل  العهد  ولولي  للبحرين  اإلماراتيين  الحكام  مع  العالقات  قّدمت  معينة،  جهة 

الوزراء وجيل سابق من حكام آل سعود.  الراسخة بين رئيس 

السعودية  عهد  ولي  وولي  زايد  بن  محمد  األمير  أبوظبي  عهد  ولي  بين  العالقة  فإن  أيًضا،  السعودية  وفي 
استراتيجية  أهمية  له  السعودية  مع  الوثيق  تحالفها  أن  اإلمارات  دولة  وتعتبر  واضحة.  سلمان  بن  محمد 
في  السعودية  تترأسه  الذي  العسكري  التحالف  في  تشارك  التي  الكبيرة  اإلماراتية  القوة  وتشّكل  قصوى. 
سلمان  بن  ومحمد  زايد  بن  محمد  بين  تجمع  التي  الوثيقة  العالقة  إن  االلتزام.  هذا  على  دليل  خير  اليمن 
باإلصالح  اإلمارات  تضعه  الذي  األمل  تمّثل  فهي  ذلك،  ومع  االستراتيجي.  التحالف  بهذا  تؤّمن عالقة شخصية 

المستقبلي.  وتوّجهها  السعودية  العربية  المملكة  نظر  وجهة  في  هام  تغيير  السعودي: 

نحو  وتحّولت  سلمان  الملك  عهد  في  وتكّثفت  عبداهلل  الملك  عهد  في  التغييرات  بدأت  عامة،  وبصورة 
الدينية  المؤسسة  على  القيود  وفرض  الحكومة  أداء  وتحسين  الوطنية  العاملة  القوى  تنمية  رؤية وطنية: 
والقيادة  السعودية  المحلية  الشرعية  من  يتجّزأ  ال  جزًءا  شّكلت  التي  الرسمية  غير  اإلسالمية  والشبكات 

العامة. إن آفاق الحفاظ على هذه التغييرات يحّددها 
وبرنامج   2030 المملكة  ورؤية  سلمان  بن  محمد 

السعودي. الشباب  مع  وتواصله  الوطني  التحول 

هذا  في  ومورًدا  مثااًل  وقيادتها  اإلمارات  دولة  توّفر 
الملك  وّقع   ،2016 مايو  أيار/  وفي  الصعب.  التحّول 

بين  التعاون  لترسيخ  تنسيق  مجلس  إلنشاء  اتفاقًا  زايد  بن  محمد  اإلماراتي  العهد  وولي  سلمان  السعودي 
األمير  السعودي  العهد  ولي  ولي  ترأسها  فبراير  شباط/  في  أبوظبي  في  للمتابعة  خلوة  خالل  وفي  البلدين. 
المستوى،  رفيعو  مسؤولون  وحضره  زايد  بن  منصور  اإلماراتي  الوزراء  رئيس  ونائب  سلمان  بن  محمد 
البرامج  أيًضا  للتكامل« تشمل االقتصاد والتعليم فضاًل عن السياسة واألمن.20 واعتمدت  10 »ركائز  ُوضعت 
تمحورت  اإلماراتيين؛  والمسؤولين  الشخصيات  بعض  على  بحرية  »مسك«  مؤسسة  نظمتها  التي  الشبابية 
إحدى الفعاليات األخيرة على وسائل اإلعالم الرقمية واستضافت ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد 

المزروعي.  الشباب شّما بنت سهيل بن فارس  الدولة لشؤون  آل مكتوم ووزيرة 

 The Next  “ بخير  األوالد  الخليج:  حكام  من  التالي  الجيل   ،Jeff Martini مارتيني  وجيف   Becca Wasser ماسر  بيكا   19
Generation of Gulf Leaders: The Kids are Alright”، الشؤون الخارجية Foreign Affairs، 14 شباط/ فبراير 2016.

 Saudi-UAE Coordination Council Meeting Kicks Off in“ أبوظبي  في  ينطلق  اإلماراتي  السعودي  التنسيق  اجتماع مجلس   20
Abu Dhabi”، الشرق األوسط، 21 شباط/ فبراير 2017. 

يجذب  العالمي  والتكامل  االقتصادي  للتنويع  اإلماراتي  النموذج 
الخليج. في  الشباب  األمراء 

https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2016-02-14/next-generation-gulf-leaders
english.aawsat.com/asharq-al-awsat-english/news-middle-east/saudi-arabia/saudi-uae-coordination-council-meeting-kicks-off-abu-dhabi
english.aawsat.com/asharq-al-awsat-english/news-middle-east/saudi-arabia/saudi-uae-coordination-council-meeting-kicks-off-abu-dhabi
english.aawsat.com/asharq-al-awsat-english/news-middle-east/saudi-arabia/saudi-uae-coordination-council-meeting-kicks-off-abu-dhabi
english.aawsat.com/asharq-al-awsat-english/news-middle-east/saudi-arabia/saudi-uae-coordination-council-meeting-kicks-off-abu-dhabi
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ووفًقا لما ورد في تقارير إعالمية حديثة، إن مناصرة محمد بن زايد لولي ولي العهد الشاب وبرامجه قد 
له.21  الدعم  يبني  العاصمة حيث  إلى واشنطن  وصلت 

دوًرا  تلعب  قد  المتحدة،  الواليات  وحالًيا  بريطانيا  أواًل  الخليج،  التي ضمنت  الغربية  القوى  أن  من شك  وما 
في  التاريخية  نفوذها  قاعدة  في  الراسخ  بريطانيا  وتدّخل  الخليج.  بلدان  في  الخالفة  سياسة  في  حاسًما 
القيام بذلك.22 وبداًل  الهام، اختاروا عدم  البحرين هو خير دليل على ذلك. ولكن في ما عدا هذا االستثناء 
وتقديم  الحاليين  الحكام  مع  عالقات  بناء  سياسة  عام  بشكل  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  اعتمدت  ذلك،  من 

المالكة.  العائلة  ألفراد  الملكية  السياسة  وترك  األحيان  أغلب  في  النقد سًرا 

إلى  يسعون  وال  األمريكيين  محاوريهم  مع  الخاصة  العالقة  يقّدرون  ال  الخليج  ملوك  أن  يعني  ال  هذا  ولكن 
ُذكر  وكما  الفصائل.  بين  المنافسة  في  إضافية  كميزة  أو  لبلدهم  أكان  سواء  األمريكي  الدعم  من  االستفادة 
أول  وأعّد  المتحدة  الواليات  مع  قوية  استراتيجية  عالقة  حمد  بن  سلمان  البحرين  عهد  ولي  أقام  سابًقا، 
البحرين  عالقات  تنويع  في  ذلك  ساهم  وقد  المتحدة.  والواليات  خليجية  دولة  بين  حرة  تجارة  اتفاقية 
قاعدة  عينه  الوقت  في  وأنشأ  السعودية  العربية  المملكة  على  اعتمادها  من  وخّفف  والسياسية  التجارية 
دعًما  المتحدة  الواليات  وقّدمت  الوزراء.  برئيس  وثيًقا  ارتباًطا  المرتبطين  التجار  تتخّطى  جديدة  اقتصادية 
2011، ولكن هذا الدعم لم يحل  قويًا للمفاوضات التي أجراها ولي العهد مع المعارضة في خالل أزمة عام 

دون تراجع نفوذه مع سحب جدول اإلصالحات. 

واالقتصادية  واالستخباراتية  العسكرية  العالقات  توطيد  في  المبادرة  زمام  العهد  ولي  تولّى  أبوظبي،  وفي 
بعد  سّيما  ال  نطاقها  وتوسيع  المتحدة  الواليات  مع 
بالتأكيد  ذلك  وعّزز  سبتمبر.  أيلول/   11 هجمات 
لالتحاد  بالنسبة  عنها«  غنى  ال  »التي  مكانته 

ولخليفة بن زايد حال وفاة زايد بن سلطان. 

قطر  أمير  بأن  مقنع  بشكل  كمرافا  مهران  وجادل 
السلطة  إلى  وصوله  عند  اعتمد  خليفة  بن  حمد 

المتحدة  الواليات  مع  أقوى  عالقات  لبناء  ولكن  محلًيا  دعمه  تعزيز  أجل  من  سياسية  إصالحات  جدول 
توطيد  مع  ذلك  في  نجح  وقد  حكمه.  تجاه  السعودي  للعداء  التصدي  أجل  من  ضروريًا  ذلك  وكان  أيًضا.23 
للقيادة  األمامية  القاعدة  المتحدة  الواليات  نقلت  إذ  والعسكرية  السياسية  لعالقاتهما  وقطر  المتحدة  الواليات 
على  الواردة  السياسية  اإلصالحات  وفقدت   .2003 عام  في  الجوية  العديد  قاعدة  إلى  األمريكية  المركزية 

جدول األمير األولية عندما رأى أن حكمه قد تم تأمينه. 

21 مارك مازيتي Mark Mazzetti وبن هبارد Ben Hubbard، تعاظم نفوذ األمير السعودي يقضي على عقود من التقاليد الملكية 
األول/  The New York Times، تشرين  تايمز  نيويورك  “Rise of Saudi Prince Shatters Decades of Royal Tradition”، ذي 

أكتوبر 15, 2016. 
 ،Elliott Abrams 2011 وجهها مسؤول سابق في وزارة الخارجية األمريكية )إليوت أبرامز 22 نداءات في خالل اضطرابات عام 
 25  ،CNN Global Public Square سكوار  بابلك  غلوبال  أن  أن  سي   ،“Last Chance for Bahrain“ للبحرين  األخيرة  الفرصة 
 The“ المعضلة األمريكية في البحرين ،Thomas W. Lippman 2011( وأحد الخبراء )توماس و. ليبمان  الثاني/ نوفمبر  تشرين 
U.S. Dilemma in Bahrain”، مشروع حول الديمقراطية في الشرق األوسط Project on Middle East Democracy، 22 أيلول/ 
صاغية.  آذانًا  تلَق  ولم  االستقالة  على  البحريني  الوزراء  رئيس  وحّث  المتشددين  عن  باالبتعاد  المتحدة  للواليات   )2011 سبتمبر 
Gause أن هذه الضغوطات قد تزعزع االستقرار وتتعارض مع مصالح الواليات المتحدة في األنظمة الملكية الساللية،  ويفيد غوز 
ف. غريغوري غوز الثالث F. Gregory Gause، ملوك للفصول كافة: كيف نجت أنظمة الشرق األوسط الملكية من الربيع العربي 
“Kings for All Seasons: How the Middle East’s Monarchies Survived the Arab Spring”، مركز بروكنجز الدوحة، ورقة 

    .2013 أيلول/ سبتمبر   ،8 تحليلية رقم 
 Royal Factionalism and Political“ قطر  في  السياسي  والتحرر  الملكي  الشقاق   ،Mehran Kamrava كمرافا  مهران   23

Liberalization in Qatar”، جريدة الشرق األوسط Middle East Journal 63، رقم 3 )صيف 2009(: 400-20.

2016، وّقع الملك السعودي سلمان وولي  في أيار/ مايو 
تنسيق  اتفاًقا إلنشاء مجلس  اإلماراتي محمد بن زايد  العهد 

البلدين. بين  التعاون  لترسيخ 

https://www.nytimes.com/2016/10/16/world/rise-of-saudi-prince-shatters-decades-of-royal-tradition.html%3F_r%3D0
https://www.nytimes.com/2016/10/16/world/rise-of-saudi-prince-shatters-decades-of-royal-tradition.html%3F_r%3D0
globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/25/abrams-last-chance-for-bahrain/
globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/25/abrams-last-chance-for-bahrain/
pomed.org/pomed-publications/the-u-s-dilemma-in-bahrain/
pomed.org/pomed-publications/the-u-s-dilemma-in-bahrain/
pomed.org/pomed-publications/the-u-s-dilemma-in-bahrain/
pomed.org/pomed-publications/the-u-s-dilemma-in-bahrain/
https://www.brookings.edu/research/kings-for-all-seasons-how-the-middle-easts-monarchies-survived-the-arab-spring/
https://www.brookings.edu/research/kings-for-all-seasons-how-the-middle-easts-monarchies-survived-the-arab-spring/
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تدابيره  بفضل  نايف  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  مع  واحترام  ثقة  عالقة  األمريكية  القيادة  وأقامت 
المتحدة.  الواليات  مع  القيمة  االستخباراتية  المعلومات  وتبادل  المملكة  داخل  اإلرهاب  لمكافحة  الفعالة 
والده  تربّع  منذ  بانتظام  المتحدة  الواليات  زار  بن سلمان  العهد محمد  أن ولي ولي  إلى  إًذا  اإلشارة  وتجدر 
االقتصادية واإلنمائية  الشؤون  للدفاع وكرئيس مجلس  المزدوج كوزير  المؤكد أن منصبه  العرش. ومن  على 
القطاع  في  التنفيذيين  والمدراء  األمريكيين  المسؤولين  من  متنوعة  شريحة  مع  للتفاعل  منصة  أعطاه  قد 

الخاص.

الجديدة اإلعالمية  البيئة 
احتواء  صعوبة  فيها  تزداد  بيئة  األخيرة  هذه  تواجه  الحاكمة،  العائالت  داخل  المنافسة  حّدة  اشتداد  مع 
يراقب  وخارجية،  داخلية  تحالفات  بناء  إلى  الملكيون  المتنافسون  يسعى  حين  وفي  الداخلية.  صراعاتها 
إللحاق  االستراتيجية  التسريبات  وتشّكل  اإلجراءات.  على  أحيانًا  ويعّلق  يحصل  ما  انخراطه  ازداد  جمهور 
الملكي.  الحكم  لحماية  الضروريين  والتضامن  التصرف  حرية  مباشرة  يهّدد  آخر  إغراًء  بالمنافسين  الضرر 

ووسائل  الرقمية  اإلعالم  وسائل  أصبحت  حيث  المملكة  في  جذريًا  تغيًرا  للمعلومات  البيئي  النظام  وتغّير 
المملكة  اليومية. وتتمّتع  الحياة  االجتماعية جزًءا من  الرسائل  تبادل  االجتماعي فضاًل عن منصات  التواصل 
العربية السعودية بأعلى معّدل استخدام نشيط لخدمة تويتر في العالم فضاًل عن أعلى نسبة مشاهدة لموقع 
ماسنجر  وفيسبوك  واتساب  مثال  من  الرسائل  وتبادل  االجتماعية  الدردشة  تطبيقات  إن  للفرد.  يوتيوب 
وسناب تشات التي يمكن ولوجها من خالل تطبيقات على الهاتف النقال أصبحت سائدة أيًضا وتزداد رواًجا. 

المعلومات.  بتدفق  بدقة  ويتحّكم  العامة  الحياة  يقّيد  بلد  في  تاًما  تغييًرا  بصورة جماعية  ذلك  ويشّكل 

مع  بوضوح  الجديدة  السعودية  اإلعالمية  البيئة  هذه  في  والشائعات  التسريبات  احتواء  صعوبة  وتتجّلى 
 2011 عام  في  بالتغريد  وبدأ مجتهد   .mujtahidd@اسم تويتر تحت  ظهور »مخبر« سعودي مجهول عبر 
المالية  الفضائح  الحاكمة وال سّيما  العائلة  أفراد  الحكومة وتصّرفات  تتعّلق بعدم كفاءة  ويشتهر »بإفشاءات« 
أن  إلى  أشار   2012 عام  في  األخبار  صحيفة  مع  مجتهد  أجراها  مقابلة  وفي  السلطة.  على  والصراعات 
السعودية مناصرين لإلصالح »وليس  الحاكمة  العائلة  أفراد من  أتت من  أو معلوماتهم  أو معلوماتها  معلوماته 
وتقريبا  المخفية  المصدر  هوية  تضعف  ولم  تسريبها.24  يستطيعون  معلومات«  لديهم  بل  سلطة  لديهم 
على  األجانب  والمراقبين  السعوديين  من  الكثيرين  نظر  في  مجتهد  شعبية  الشائعات  صحة  إثبات  استحالة 
ذلك  مع  واعتبروا  األحيان  أغلب  في  فيها  المبالغ  االدعاءات  في  التشكيك  عن  يتوانوا  لم  الذين  سواء  حّد 

المّطلعين«.25  السعوديين  تفكير  على  لالطالع  جيدة  »كنافذة  المعلومات 

وهكذا واجهت مرحلة الخالفة العالية الرهانات في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك عبداهلل في 
الملك  السلس من  السلطة  انتقال  المذهول  الجمهور  عاًما صارًما. راقب  اختباًرا   2015 يناير  الثاني/  كانون 
لزمن طويل  الرياض  الذي شغل منصب حاكم  الملك سلمان  الشقيق  أخيه غير  المختار،  إلى خلفه  عبداهلل 
كوزير  مكانه  سلمان  بن  محمد  ابنه  الجديد  الملك  عّين  ما  وسرعان  الوقت.  لبعض  الدفاع  وزير  ومنصب 
الذي  المنصب  نايف في  الداخلية محمد بن  تعيين وزير  التالي من خالل  الجيل  إلى  االنتقال  للدفاع وأعلن 
أُنشئ حديًثا في عهد الملك عبداهلل، منصب ولي ولي العهد، خلف األمير مقرن أي ولي العهد الذي اختاره 
المتوفي  السابق  الدفاع  وزير  نسل  أي   - المتنافستين  الساللتين  أفراد  أُعفي  قليلة،  أيام  وبعد  عبداهلل. 

 Mujtahidd: A Tweeting Thorn in the Side“ مجتهد: شوكة مغّردة في خاصرة آل سعود ،Jomana Farhat 24 جمانا فرحات
of AlSaud”، األخبار باإلنكليزية Al-Akhbar English، 20 شباط/ فبراير 2012.

 mujtahidd@ حالة  المصدر:  مجهولة  تغريدات  في  النظر   ،Nathan Field فيلد  ناثان   25 
“Judging Anonymous Tweets: The Case of @Mujtahidd”، المدونة العربية The Arabist blog، 27 شباط/ فبراير 2013.

http://english.al-akhbar.com/node/4345
http://english.al-akhbar.com/node/4345
http://english.al-akhbar.com/node/4345
http://english.al-akhbar.com/node/4345
https://arabist.net/blog/2013/2/27/judging-anonymous-tweets-the-case-of-mujtahidd.html
https://arabist.net/blog/2013/2/27/judging-anonymous-tweets-the-case-of-mujtahidd.html
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بقي  الذي  عبداهلل  بن  متعب  األمير  باستثناء  مناصبهم  من   - عبداهلل  الملك  وأبناء  العزيز  عبد  بن  سلطان 
في  الدراماتيكية  التغييرات  السعودي. وحصلت  الوطني  الحرس  في  القديمة  والده  نفوذ  قاعدة  عن  مسؤواًل 
الجيل  نايف من  األمير مقرن من منصبه ورّقى محمد بن  الملك سلمان  أعفى  2015 عندما  إبريل  نيسان/ 

العهد البنه محمد بن سلمان. متيًحا منصب ولي ولي  العهد  إلى منصب ولي  التالي 

القوة  العامة، ترّسخت سريًعا مراكز  الحياة  الغموض في  بعدما أحاط به  وكما برز محمد بن سلمان سريًعا 
من  كل  رأس  على  سلمان  بن  محمد  االقتصادية  القرارات  صنع  هيكلية  تحديث  ووضع  لسلطته.  الخاضعة 
المجلس األعلى ألرامكو السعودية ومجلس الشؤون االقتصادية واإلنمائية اللذين تأسسا حديًثا. وتشّكل هذا 

بين  مشتركة  ولجنة  مجلًسا   13 حّل  بعد  األخير 
المالكة،  العائلة  أفراد  كبار  يترأسها  كان  الوزارات 
ومحفظته  للبترول  األعلى  المجلس  ضمنها  ومن 
وحيد  إداري  مجلس  لصالح  الجوهرية،  النفطية 
مرتبط بمجلس الوزراء. وإذا نظرنا إلى الوراء، مّهدت 
النفطية،  الثروة  لربط  الطريق  الهامة  التغييرات  هذه 
من  صغير  جزء  خصخصة  مخّطط  عليها  سّلط  التي 

اإلصالحية، رؤية  بن سلمان  تحددها خطة محمد  التي  نطاقًا  األوسع  االقتصاد  هيكلة  بإعادة  الضوء،  أرامكو 
2030. وبرز التغيير في السلطة أيضا من خالل حّل الديوان الذي يخدم ولي العهد في حين أبقى  المملكة 

له. متاًحا  الملك  لوالده  التابع  الملكي  الديوان  بن سلمان  محمد 

السلطة  في  التحوالت  هذه  لضخامة  ونظًرا  عامة.  مداوالت  دون  ومن  بسرعة  المراسم  هذه  وصدرت 
التغييرات  هذه  ولّدت  جيد:  بشكل  العامة  بالتصريحات  الحاكمة  العائلة  تحّكمت  الحكومية،  والهيكلية 
اهتماًما عاًما كبيًرا وبعض القلق ولكنها لم تؤد إلى أي معارضة عامة كبيرة. في الواقع، رّحب الشباب الناشط 

األمراء. الجديد من  الجيل  إلى  باالنتقال  الحماس  بنوع من  االجتماعي  التواصل  عبر وسائل 

تسّلمت   ،2015 أيلول/ سبتمبر  تماًما. وفي  احتواؤه  يتم  لم  الملكي عينه  البيت  داخل  االرتياح  ولكن عدم 
بشكل  الملكية  الوحدة  في  تصّدع  عن  معلومات  البريطانية  غارديان  ذي  صحيفة  وتحديًدا  اإلعالم  وسائل 
العزيز  عبد  الملك  »أبناء  إلى  ووجههما  المملكة  مؤسس  أحفاد  من  حفيد  كتبهما  مفتوحتين  رسالتين 
الحاكمة.26  العائلة  أعضاء  كبار  من  آخر  عضو  لصالح  سلمان  الملك  خلع  إلى  الرسالتان  ودعت  وأحفاده«. 
واّدعى عضو العائلة المالكة المعارض في مقابلة أُجريت معه أن األعضاء كانوا على وشك التوصل إلى توافق 
حول أحمد بن عبد العزيز آخر اإلخوة األشقاء في فصيلة السديري داخل العائلة الحاكمة. ونّددت الرسالة 
سلمان  الملك  صحة  في  وشّككت  سلمان  بن  محمد  الشاب  األمير  عهد  في  للسلطة  المسبوق  غير  بالترّكز 
في  الحرب  إلى  الذهاب  قرار  عليها  دليل  وأبرز  المتهورة  الجديدة  اإلدارة  سياسات  حيال  قلق  عن  وأعربت 
غارديان  ذي  صحيفة  أفادت  واسع:  نطاق  على  المسبوقة  غير  الملكية  المعارضة  هذه  قراءة  وتمت  اليمن. 

مليوني مشاهدة.27  أكثر من  الرسالة جمعت عند نشرها  أن 

أعطت  الحاكمة،  العائلة  داخل  الرسالتان  جمعته  الذي  الدعم  مستوى  معرفة  المستحيل  من  أنه  حين  وفي 
الذي  األمير  الملكية. واّدعى  الدوائر  الملكية في بعض  التقاليد  االنقالب على  يولّده  الذي  الخوف  لمحة عن 
لم ُيكشف عن اسمه أن الجيل الثاني شعر بعدم ارتياح مع التغييرات في الخالفة وأن أربعة أو خمسة من 
على  الحصول  قاعدة  وانتهاك  السن  احترام  انتهاك  نقطتان:  وتبرز  الرسالتين.  لمناقشة  سيجتمعون  أعمامه 
بن  لمحمد  السريعة  الترقية  من  الرسالة  كاتب  وقلق  الحاكمة.  العائلة  داخل  السلطة  ومشاركة  اإلجماع 

 Saudi Royal Calls for Regime Change“ فرد من العائلة المالكة يدعو إلى تغيير النظام في الرياض ،Hugh Miles 26 هيو مايلز
in Riyadh”، ذي غارديان The Guardian، 28 أيلول/ سبتمبر 2015.

المصدر عينه.  27

المملكة  في  جذرًيا  تغيًرا  للمعلومات  البيئي  النظام  تغّير 
التواصل  الرقمية ووسائل  اإلعالم  حيث أصبحت وسائل 
االجتماعية  الرسائل  تبادل  منصات  فضاًل عن  االجتماعي 

اليومية. الحياة  جزًءا من 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/28/saudi-royal-calls-regime-change-letters-leadership-king-salman
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/28/saudi-royal-calls-regime-change-letters-leadership-king-salman
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/28/saudi-royal-calls-regime-change-letters-leadership-king-salman
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/28/saudi-royal-calls-regime-change-letters-leadership-king-salman
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العزيز  أبناء عبد  وأكثر خبرة ودعا  أكبر سًنا  المالكة  العائلة  من  أفراد  من  أعلى  مكانة  إلى  الشاب  سلمان 
»من األكبر سًنا بندر وإلى األصغر سًنا مقرن« لعقد اجتماع يضم كبار أفراد العائلة المالكة بنية استبدال 
الملك سلمان »باألكبر سًنا واألكثر قدرة«. ودعتهم الرسالة أيًضا إلى إلغاء »منصب ولي ولي العهد الجديد 
لكبار  اجتماع  عقد  إلى  الدعوة  أيًضا  وتشير  الملكية.  التقاليد  عن  آخر  انحرافًا  يشّكل  والذي  والغريب« 
السلطة  هيكلية  عن  وأبنائهم  المالكة  العائلة  أفراد  من  الكثير  إبعاد  من  التخوف  إلى  المالكة  العائلة  أفراد 
الجيل  كان  مهما  الحاكمة  العائلة  من  الخبرة  »جلب  ضرورة  إلى  صراحة  وتلفت  مركزية  األكثر  الجديدة 

إليه«.28  تنتمي  الذي 

 Saudi Royal Writes“ النظام تغيير  إلى  فيهما  المالكة يكتب رسالتين يدعو  العائلة  Ishaan Tharoor، فرد من  ثارور  28 إشان 
Letters Calling for Regime Change”، ذي واشنطن بوست The Washington Post، 29 أيلول/ سبتمبر 2015.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/29/saudi-royal-writes-letters-calling-for-regime-change/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/29/saudi-royal-writes-letters-calling-for-regime-change/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/29/saudi-royal-writes-letters-calling-for-regime-change/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/29/saudi-royal-writes-letters-calling-for-regime-change/
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المالكة  العائلة  من  أفراد  كتبهما  األقل  على  اثنتان  مفتوحتان  رسالتان  للمظالم  العلني  النشر  هذا  وأعقب 
يسفر  لم  الحاكمة،  العائلة  داخل  االنقسامات  بعض  إلى  اإلشارة  من  وبالرغم  ذلك،  ومع  هويتهم.29  ُتعرف  لم 
لمناورات  تنّبهه  من  بالرغم  منافس  أي  خلف  الشعب  يستنفر  ولم  السلطة  هيكلية  في  تغيير  أي  عن  األمر 
المبكرة  المناورات  أسفرت  حيث  الكويت  في  الحال  يكن  لم  وهذا  السلطة.  أجل  من  المالكة  العائلة  أفراد 
برلمانية وإجراءات قضائية  اتخاذ إجراءات  إلى  أيًضا  التالي عن تسريبات غير مسبوقة وأدت  الجيل  لقيادة 

للمعارضة.  وحشد 

وُذكر سابًقا كيف أّدى الصراع الذي دار بين اثنين من أبناء إخوة األمير عن طريق التحالفات داخل البرلمان 
المحمد، من  ناصر  الوزراء  رئيس  المتنافسين،  أحد  وإقالة  األضواء  عليها  فساد سّلطت  إلى فضيحة  الكويتي 
الحكومة.  بسقوط  الملكيْين  المتنافسْين  بين  المقيدة  غير  المعركة  تنتِه  ولم  الحكومة.  رأس  على  منصبه 
فقد سّرب مصدر  آخر.  في صميم جدال  الحكومية  المناصب  زال محروًما من  ما  الذي  الفهد  أحمد  وظهر 
لإلطاحة  مؤامرة  عن  يكشف  أنه  ُيزعم  للجدل  مثيًرا  تسجياًل  يمتلك  الفهد  أحمد  أن  تويتر  عبر  مجهول 
باألمير من تدبير ناصر المحمد ورئيس مجلس النواب السابق جاسم الخرافي. وانتشرت هذه االدعاءات، في 
وسائل  عبر  البرلمان،  ألعضاء  الحكومية  الرشاوى  على  إثباتات  تقديم  تزعم  التي  السابقة  االدعاءات  أعقاب 
حول  لألخبار  تداول  أي  على  تكميم  قرار  وإصدار  التدخل  إلى  العام  المدعي  دفع  ما  االجتماعي  التواصل 
ومنبر  الرائدة  الوطن  صحيفة  هذا  التكميم  أمر  ضحية  ووقعت  االتهامات.  في  التحقيق  أثناء  في  األشرطة 

أُغلقت تماًما في وقت الحق.  أواًل ثم  العمل  المعارضة، فأوقفت عن  مواقف 

وفي حين خّفف قرار التكميم الذي دعمته تحذيرات من الديوان الملكي من األحاديث العامة حول القضية 
العامة  التصريحات  لمنع  شيًئا  يفعل  لم  أنه  إال  التقليدية،  اإلعالم  ووسائل  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
بشهادتهم  أدلوا  الذين  الحكوميين  المسؤولين  الحاكمة وحلفاؤهم من  العائلة  أفراد  بها  أدلى  التي  المتنافسة 
القضية  النهاية  في  الفهد  أحمد  وخسر  المعلومات.  على  المحتّد  الكويتي  البرلمان  وأطلعوا  المحكمة  في 
العائلة على االعتراف علًنا بخطئه.  أمام المحكمة التي قضت أن الشريط يظهر أدلّة على التالعب وأرغمته 
ولكن حتى هذا لم يضع حًدا لتمّرده. واستخدم في وقت الحق موقعه النافذ على رأس رياضات دولية إلدانة 
مسابقات  في  المشاركة  من  الكويتية  الفرق  إلى حظر  أّدى  ما  السياسي،  بالتدخل  كويتية  رياضية  اتحادات 
كبير  بإحراج  األولمبياد  هذا  في  المشاركة  من  المنع  وتسّبب   .2016 وأولمبياد  القدم  لكرة  الدولية  الفيفا 

الكويتية.  الراية  تحت  المنافسة  يستطع  لم  ولكنه  للبالد  ذهبية  ميدالية  بأّول  كويتي  رياضي  فاز  إذ 

العامة والشعب بشكل  الكويت قّد كّلف المؤسسات  الملكيين في  المتنافسين  القيود والتحفظ لدى  إن غياب 
عام. واسُتخدمت المحاكم لوضع حّد للتسريبات الملكية ومناقشتها على العلن. ويتم االعتماد على المحاكم 
معقولة  وألسباب  المالكة،  العائلة  داخل  الهجمات  هذه  يعتبرون  الذين  األفراد  لمحاكمة  أوسع  نطاق  ضمن 
االجتماعي. وازدادت بشكل كبير  التواصل  للقيادة عبر وسائل  الخاصة  إنتقاداتهم  للتعبير عن  جًدا، كدعوة 
عبر  الدستوري  المبدأ  هذا  ينتهكون  الذين  للكويتيين  القضائية  والمالحقات  الملكية  الذات  إهانة  تهم 
أيًضا  الحاكمة  العائلة  وتضطر  الصدفة.  قبيل  من  ليس  وهذا  األحيان،  أغلب  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
المنافسة  في  حدودهم  يتخّطون  الذين  المالكة  العائلة  ألفراد  العلنية  للمعاقبة  قاسية  تدابير  اعتماد  إلى 
من  غيره  اثنين  وعلى  الفهد  أحمد  شقيق  على  ُحكم  الكويت،  وفي  علًنا.  المعروفة  الجرائم  أو  السياسية 
عبر  القضاة  وإهانة  كاذبة  معلومات  لنشرهم  وذلك  »األشرطة«  قضية  في  بالسجن  المالكة  العائلة  أفراد 
القصة  غّطت  التي  المالكة،  العائلة  من  وهو  الوطن،  صحيفة  مالك  على  أيًضا  وُحكم  وتويتر.30  واتساب 

 ،”A Cyclone Brews over Saudi Arabia” اإلعصار يتشّكل فوق المملكة العربية السعودية ،David Ignatius 29 ديفيد إغناتيوس
ذي واشنطن بوست The Washington Post، 13 تشرين األول/ أكتوبر 2015. 

 Kuwait Prosecutor Wants 29-Year“ المدانين  المالكة  العائلة  ألفراد  سنة   29 مدة  بالسجن  يطالب  الكويت  عام  مّدعي   30
Term for Convicted Royals”، أ.ف.ب AFP، 13 حزيران/ يونيو 2016. واُلقي القبض على أفراد آخرين من العائلة المالكة في 
الحكومة  تنتقد  تغريدات  بسبب  الكويتية  المالكة  العائلة  من  أفراد  توقيف  المعارضة.  مع  متعاطفة  تغريدات  بسبب   2012 عام 

“Kuwaiti Royals Arrested for Critical Government Tweets”، أ.ف.ب AFP، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

https://www.washingtonpost.com/opinions/a-storm-brews-in-saudi-arabia/2015/10/13/886328c0-71e1-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-storm-brews-in-saudi-arabia/2015/10/13/886328c0-71e1-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3638731/Kuwait-prosecutor-wants-29-year-sentence-convicted-royals.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3638731/Kuwait-prosecutor-wants-29-year-sentence-convicted-royals.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3638731/Kuwait-prosecutor-wants-29-year-sentence-convicted-royals.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3638731/Kuwait-prosecutor-wants-29-year-sentence-convicted-royals.html
m.gulfnews.com/news/gulf/kuwait/two-kuwait-royals-held-over-critical-tweets-1.1102098
m.gulfnews.com/news/gulf/kuwait/two-kuwait-royals-held-over-critical-tweets-1.1102098
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لتأديب  صرامة  أكثر  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  إلى  أخرى  إشارات  وفي  القضائي.  التكميم  قرار  من  بالرغم 
العربية  والمملكة  الكويت  أعدمت  المتنّبه،  العام  الرأي  أمام  أفرادها  عدد  يتزايد  التي  الحاكمة  العائالت 

العام.31 إلى جانب مدانين آخرين في هذا  قتل  المالكة مدانين بجرائم  العائلة  أفراًدا من  السعودية 

عامة  جوانب  تطوير  عدم  على  بشّدة  ُيَحّثون  رسمية  مناصب  يشغلون  ال  الذين  الخليجيين  األمراء  إن 
للتداول بالمسائل السياسية. ومع ذلك، فإن العدد المتزايد من أفراد العائلة المالكة واتّساع نطاق المناقشة 
التعليقات  إلى  المالكة  العائلة  أفراد  من  المزيد  دفعا  قد  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  وبخاصة  العامة 
التواصل  وسائل  الحكم  على  المنافسة  خارج  من  األمراء  من  قليل  عدد  استخدم   ،2011 عام  ومنذ  العامة. 
أبعد من  إلى  الحاكمة. وذهب بعضهم  العائلة  لزيادة نفوذهم داخل  االجتماعي لصقل سمعتهم وعلى ما يبدو 
التقليدية  للمعايير  المالكة  العائالت  نمو  تحدي  على  آخر  دليل  في  االنتخابية،  السياسة  في  وشاركوا  ذلك 

والمحظورات. 

لالحتجاجات  مناصرته  عن  الحقوق  من  المحرومة  الملكية  سالم  ساللة  من  فرد  أعلن   ،2006 عام  في 
وقال  البرلمان.  لعضوية  كمرّشح  نفسه  وسّجل  السياسي  اإلصالح  أجل  من  الشباب  يقودها  التي  الشعبية 
لم  ولكنني  ألتوقف  شيء  كل  أعطوني  »لقد  إسكاته:  حاولت  »القوات«  إن  للصحافيين  السالم  فهد  األمير 
انتخابية  حملة  المالكة  العائلة  من  آخر  فرد  ونّظم  االنتخابات.  قبل  ترشيحه  ذلك، سحب  ومع  أستطع«.32 
حصولها  قبل  االنتخابات  عن  أُبعد  ولكنه   2016 أكتوبر  األول/  تشرين  في  البرلمانية  لالنتخابات  للترشح 
ولكن  لالنتخابات  الترشح  المالكة  العائلة  ألفراد  يحق  الكويتي،  الدستور  بموجب  المحكمة.33  من  بقرار 

بذلك.  القيام  عن  بشدة  تثنيهم  الحاكمة  العائلة  قواعد 

التحديد،  وجه  على  تشات  سناب  االجتماعي،  التواصل  وسائل  المالكة  العائلة  من  آخر  فرد  ويستخدم 
مغامراته  وتسّلط  التثقيفية.  لرحالته  أوفياء  أتباًعا  الصباح  ماجد  األمير  واكتسب  مختلف.  جمهور  لحشد 
الذين  متابعيه  تثقيف  إلى  والمواقع، ويسعى من خاللها  الثقافة  الضوء على  الخليج  في  العالم وبخاصة  حول 

ذلك  نتيجة  حظي  وقد  المليون.  عن  عددهم  يزيد 
البلدان  في  المالكة  العائالت  أفراد  ورعاية  باهتمام 
المجاورة الذين يقّدرون أتباعه ورسائله اإليجابية 
مختلف  في   - التجارية  والعالمات   - الروابط  وبناء 

الخليجي.34  التعاون  مجلس  أنحاء 

ناصر  األصغر  العهد  ولي  شقيق  بنى  البحرين،  وفي 
كرياضي وكمواطن على  دينامية  بن حمد شخصية 

وهو  له  بصور  ويزخر  مليون شخص  إنستغرام  على  حسابه  أتباع  عدد  ويبلغ  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
بعض  في  الوطنية  صورته  وتعّززت  ورماية.  فروسية  بمسابقات  ويشارك  مان  آيرون  بمسابقات  يفوز 

 Kuwait Executes Seven, Including a Royal“ 31 الكويت تعدم سبعة أشخاص من بينهم فرد من العائلة المالكة مدان بالقتل
Laura Smith- 25 كانون الثاني/ يناير 2017؛ بيت بورن  ولورا سميث – سبارك ،Reuters رويترز ،”Convicted of Murder
 20  ،CNN Spark، السعودية تعدم فرًدا من العائلة المالكة “Saudi Arabia Executes Member of Royal Family”، سي أن أن 

.2016 تشرين األول/ أكتوبر 
الديمقراطية داخل  إلى  الكويتية يدعو  المالكة  العائلة  فرد من   ،Erika Dimmier ديميير  Dan Lothian وإيريكا  لوثيان  دان   32

“بيتنا” “ Kuwait Royal Calls for Democracy inside ‘Own House “، سي أن أن CNN، 28 نيسان/ إبريل 2011. 
 ،”Kuwait Royal to Contest Election, in Rare Move“ 33 فرد من العائلة المالكة الكويتية يطعن في االنتخابات في خطوة نادرة

أ.ف.ب AFP، 19 تشرين األول/ أكتوبر 2016. 
 Social“ بالمعجبين  بيرغدورف  يمأل  الصباح  ماجد  الشيخ  االجتماعي  التواصل  وسائل  نجم   ،Allison Collins كولينز  أليسون   34

Media Star Sheikh Majed Al-Sabah Floods Bergdorf’s with Fans”، دبليو دبليو دي WWD، 16 نيسان/ إبريل 2016.

الملكية والمالحقات  الذات  إهانة  تهم  ازدادت بشكل كبير 
الدستوري  المبدأ  هذا  ينتهكون  الذين  للكويتيين  القضائية 
التواصل االجتماعي في أغلب األحيان، وهذا  عبر وسائل 

الصدفة. قبيل  ليس من 

http://www.reuters.com/article/us-kuwait-execution-idUSKBN15911K
http://www.reuters.com/article/us-kuwait-execution-idUSKBN15911K
http://www.reuters.com/article/us-kuwait-execution-idUSKBN15911K
http://www.reuters.com/article/us-kuwait-execution-idUSKBN15911K
m.gulfnews.com/news/gulf/kuwait/two-kuwait-royals-held-over-critical-tweets-1.1102098
m.gulfnews.com/news/gulf/kuwait/two-kuwait-royals-held-over-critical-tweets-1.1102098
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/27/kuwait.royal.change/
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/27/kuwait.royal.change/
https://tribune.com.pk/story/1203426/kuwaiti-royal-contest-election-rare-move/
https://tribune.com.pk/story/1203426/kuwaiti-royal-contest-election-rare-move/
https://tribune.com.pk/story/1203426/kuwaiti-royal-contest-election-rare-move/
https://tribune.com.pk/story/1203426/kuwaiti-royal-contest-election-rare-move/
https://tribune.com.pk/story/1203426/kuwaiti-royal-contest-election-rare-move/
https://tribune.com.pk/story/1203426/kuwaiti-royal-contest-election-rare-move/
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األوساط35 عندما ُسّربت صور له ولشقيق آخر على الخطوط األمامية مع القوات البحرينية في اليمن36 عبر 
التي يضطلع بها  القومية  المواقف  التواصل االجتماعي. وتشّكل هذه الصورة األخيرة ميزة من ميزات  وسائل 
المالكة الشباب، مثل زيارات ولي ولي عهد السعودية األمير محمد بن سلمان  العائلة  أفراد  عدد كبير من 
األمير  أبوظبي  عهد  ولي  وزيارات  اليمن  في  األمامية  الجبهات  إلى  اإلعالم  وسائل  تناقلتها  التي  الشخصية 

اليمن.  ُقتلوا في حرب  الذين  الجنود  إلى عائالت  محمد بن زايد 

المالكة  العائلة  أفراد  لدى  تتوّفر  قد  التي  والفرص  الجذب  عوامل  عن  لمحة  القليلة  األمثلة  هذه  وتعطي 
إيجابية ألفراد  لجذب جمهور أعرض وأصغر سًنا بطريقة مباشرة وفورية. وفي حين قد يشّكل ذلك نقطة 
التحّفظ  تقّدر  التي  الملكية  للمشاركة  التقليدية  المعايير  الوقت عينه  في  يتحّدى  الفرديين،  المالكة  العائلة 

والسيطرة فوق كل شيء.

الخالفة مستقبل  الخاتمة: 
الذي  الجيلين  بين  القيادة  انتقال  وأدى  الخليج.  وجه  بالفعل  المالكة  العائلة  أفراد  من  الجديد  الجيل  غّير 
على  بالتالي  واالعتماد  العامة  اإلدارة  بتحسين  االهتمام  زيادة  إلى  الماضي  القرن  تسعينيات  في  حصل 
العمالة  في:  قومية  سياسات  نحو  جديد  تحّول  إلى  ذلك  أشار  وقد  التكنوقراط.  من  والخبراء  المستشارين 
سعى  إذ  طموًحا  أكثر  عالمية  برامج  ذلك  وأدخل  الوطنية.  باأليام  واالحتفال  الوطنية  الخدمة  واعتماد 
في  قوي  قيادي  دور  لضمان  نفطية  فورة  أحدث  ثروة  تخصيص  إلى  المالكة  العائلة  أفراد  من  الجديد  الجيل 

والعالمي.      اإلقليمي  واالقتصاد  اإلقليمية  السياسات 

أهمية  مكانتهم ومن  المالكة من  العائلة  أفراد  الجديد من  بالجيل  الخاصة  الجريئة  األعمال  وتزيد جداول 
سّيما  وال  التوّسع  في  اإلفراط  في خطر  وبلدانهم  المالكة  العائلة  أفراد  أيًضا  ولكنها وضعت  العالمية.  بلدانهم 
الجماهير  إلى  قطر  وصول  محاولة  أّدت  وقد  تقّشف.  مرحلة  في  الخليج  فيه  يدخل  الذي  الوقت  في  اآلن، 
العالمية  الرياضة  العالمية من خالل  التجارية  السياسي وعالمتها  العربية عن طريق وسائل اإلعالم والدعم 
والمشاريع األخرى إلى إرهاق اإلمارة الصغيرة على نحو خطير، سياسًيا وماديًا. ويدّل ذلك على أن االنتقال 
قطر  التزامات  من  ذلك  من  بداًل  فقد خّفف  والده.  مع  بدأ  الذي  األجيال  تغيير  نمط  يتبع  لم  تميم  األمير  إلى 
مع  حالًيا  مؤاتية  ُتعتبر  التي  المحلية  اإلصالحات  على  طاقته  ورّكز  منها  السياسية  وبخاصة  العالمية 

قطر.  ميزانية  انخفاض 

ومن الممكن أن ينطبق على اإلمارات العربية المتحدة هذا التقدير في ظل قيادة ولي العهد محمد بن زايد. 
وال سيما جماعة  اإلسالمي  والنشاط  للتطّرف  العالمية  المكافحة  قيادة  في  المتمّيز  اإلمارات  دولة  موقف  إن 
جديدة  زالت  ما  خسائر،  وتكّبد  متعددة  أجنبية  صراعات  في  المشاركة  إلى  دفعها  قد  المسلمين  اإلخوان 
ولي  ولي  مع  القوية  شراكتها  تشّكل  مماثل،  نحو  وعلى  أجنبية.  معارك  في  اإلماراتيين  الجنود  في  عليها، 
ما  إذا  للخسارة  عرضة  اإلماراتية  القيادة  تترك  وقد  المراهنة  من  نوًعا  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد 

مختلف.  اتجاه  في  وبرنامجها  السعودية  الخالفة  ذهبت 

35 تختلف شعبية ناصر بن حمد مع االنقسامات السياسية الحادة في البحرين. فقد اتهمته المعارضة بالتورط شخصًيا في تعذيب 
اللؤلؤة.  الذين شاركوا في االحتجاجات واحُتجزوا في خالل توتّرات ثورة  الرياضيين 

 Bahrain’s King: My Sons Will Be Sent to Help“ اليمن  في  التحالف  قوات  لمساعدة  أبنائي  سيذهب  البحرين:  ملك   36
Coalition Forces in Yemen “، العربية Al Arabiya، 7 أيلول/ سبتمبر 2015.

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/09/07/Gulf-and-Arab-countries-pledge-reinforcements-to-Saudi-led-coalition-forces-in-Yemen.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/09/07/Gulf-and-Arab-countries-pledge-reinforcements-to-Saudi-led-coalition-forces-in-Yemen.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/09/07/Gulf-and-Arab-countries-pledge-reinforcements-to-Saudi-led-coalition-forces-in-Yemen.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/09/07/Gulf-and-Arab-countries-pledge-reinforcements-to-Saudi-led-coalition-forces-in-Yemen.html
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ورؤية  اليمن  في  الحرب  رئيسيتين:  لحملتين  العام  كالوجه  صراحة  نفسه  سلمان  بن  محمد  وصّور 
الهيكلة  إعادة  تواجهها  التي  الكبيرة  والتحديات  اليمن  حملة  حول  العام  القلق  تزايد  ومع   .2030 المملكة 
المالكة  العائلة  أفراد  من  وربما  الشعب  من  متزايدة  معارضة  تأكيد  بكل  سيواجه  المملكة،  في  االقتصادية 
الساخطين أيًضا. وقد يضعف األمران قدرته على االحتفاظ بموقعه في ترتيب الخالفة في حال توفي والده، 

العهد.   إلى منصب ولي  المبكرة  لترقيته  التنسيق مع والده  أو على نحو طموح، قدرته على 

الكويت  في  الملكية  القيادة  على  الرئيسيين  المتنافسين  بين  الخالفات  أو  الحادة  المنافسة  وأضعفت 
أهمية  تزايد  أدى  فقد  الثانوية.  العشائر  نفوذ  أمام  المجال  وفتحت  المسيطرة  الحاكمة  السالالت  والبحرين 
العهد سلمان  لولي  الدستوري  السلطة  نقل  يعّطلون  قد  بأنهم  التكهنات  بعض  إلى ظهور  البحرين  في  الخوالد 
ألفراد  الجديد  البروز  الكويت، يشير  بن حمد. وفي  ناصر  األصغر سًنا واألكثر تشدًدا،  األمير  لصالح  وربما 
التغيير. ومع استبعاد  أيًضا إلى هذا  المبارك الصباح،  البديلة، من مثال رئيس الوزراء الحالي جابر  السالالت 
أبناء  سالالت  من  الجديد  الجيل  لدى  أصبح  وسالم،  جابر  ساللتي  بين  السلطة  على  الرسمي  غير  التناوب 

العرش.37  العتالء  تطّلعات  اآلخرين  الكبير  مبارك 

المجتمع  استقطاب  في  الملكي  الشقاق  ساهم  والكويت،  البحرين  حالة  في  إنه  القول  يمكن  ذلك،  عن  فضاًل 
االنقسامات  إلى مفاقمة  الفصائل  بين  الصراعات  معّينة في  االعتماد على دوائر  الدولة حتى. وأّدى  وإضعاف 
في  القبلية  الحضرية  التوترات  وكذلك  الطائفية  والتوترات  البحرين  في  الطائفية  االنقسامات  االجتماعية: 
الكويت. وكانت النتيجة في البحرين اللجوء إلى حلول أجنبية مثل الوحدة مع المملكة العربية السعودية. 
الداخلية  شؤونها  في  الحاكمة  العائلة  انشغال  جانب  إلى  البرلمان  في  الدائم  الصراع  يساهم  الكويت،  وفي 
إلى   2006 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  المنتخب  الجديد  البرلمان  ويتطّلع  االقتصادية.  التنمية  إهمال  في 
لفشله  البرلمانية  التدخالت  طريق  عن  أُسقط  الذي  الوزراء  رئيس  اسُتهدف  إذ  التوّجه  هذا  في  االستمرار 
العائلة  بين  للعداء  وضمنًيا،  العالمية،  الرياضات  في  الكويت  مشاركة  على  المفروض  للحظر  حّل  إيجاد  في 

الفهد.  أحمد  ملكًيا،  والطامح  اآلسيوي  األولمبي  المجلس  ورئيس  الحاكمة 

محمد  العهد  ولي  بين  الضمنية  المنافسة  أصبحت  حال  في  مماثاًل  اجتماعًيا  انقساًما  السعودية  تشهد  وقد 
نايف  بن  االجتماعية - محمد  الدوائر  إن حشد  أكثر.  علنية  بن سلمان  العهد محمد  ولي  نايف وولي  بن 
عن  يسفر  قد   - ليبرالية  قاعدة  مع  سلمان  بن  ومحمد  المحافظة  االجتماعية  الفاعلة  والجهات  األمراء  مع 

والبحرين.  الكويت  شهدته  الذي  االجتماعي  االستقطاب 

عائلته،  عن  بعيًدا  وحده،  يحكم  السلطان  ساللًيا:  ملكًيا  ليس  نظامها  ألن  الدراسة  هذه  في  ُعمان  ذكر  وقّل 
التاريخي  السلطة  بانتقال  التنبؤ  صعوبة  من  يزيد  ما  هذا  ولكن  له.  وثرواتهم  بمناصبهم  يدينون  ووزراءه 
المعاصرة بحكمه  السلطان قابوس على ربط ُعمان  في ُعمان ويجعله األهم على األرجح. ومن خالل تشجيع 
ورفضه التسمية العلنية لولي العهد، فهو يشّرع األبواب أمام فراغ السلطة بعد غيابه المحّتم عن الساحة.38 
لشؤون  الوزراء  لرئيس  كنائب  آل سعيد  بن طارق  أسعد  السيد  ابن عمه  بتعيين  األخير  السلطان  قرار  إن 

في  النخب  صراعات  السياسية:  المحسوبية  حدود   ،Claire Beaugrand بوغران  وكلير   Rivka Azoulay أزوالي  ريفكا   37
سياسات التجزئة في الكويت “Limits of Political Clientelism: Elites’ Struggles in Kuwait Fragmenting Politics”، أرابيان 

.Arabian Humanities )2015(: 4 4 هيومانيتيز
أ. غرابو Gary A. Grappo، في ظّل قابوس: نظرة على تغيير  38 لالطالع على تحليل إضافي لعملية االنتقال هذه، مراجعة غاري 
القيادة في ُعمان “In the Shadow of Qaboos:  Contemplating Leadership Change in Oman”، معهد دول الخليج العربية 
Marc Valeri، االضطرابات  فاليري  2015؛ مارك  يونيو  3 حزيران/   ،Arab Gulf States Institute in Washington في واشنطن 
الجياشة وتحديات الخالفة في ُعمان “Simmering Unrest and Succession Challenges in Oman”، مؤسسة كارنيغي للسالم 

الدولي Carnegie Endowment for International Peace، 28 كانون الثاني/ يناير 2015.
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بأن  التكهنات  بعض  سرت  ولكن  المحتمل.39  كالخليفة  الكثيرين  بنظر  األخير  هذا  رفع  الدولي  التعاون 
بعد  القرار  اتخاذ  ينبغي  الدستورية،  الناحية  تيمور. ومن  أسعد،  ابن  إلى  وتنتقل  تتخطى جياًل  قد  الخالفة 

قط.  اجتمع  إذا  أو  تحديًدا  معرفة ممن سيتألّف  الحاكمة ولكن تصعب  العائلة  اجتماع مجلس 

الجيل  ديناميات  عناصر  بعض  كافة  بينها  تجمع  بخصوصياتها،  الملكية  الخليج  أنظمة  تتمّيز  حين  وفي 
تولّي  بمجّرد  سُتحّل  الحاكمة  الخليجية  العائالت  في  الداخلية  الخالفات  أن  إلى  التاريخ  ويشير  الجديد. 
كافة. وشهدت  الحاالت  في  على حق  يكون  ال  قد  التاريخ  ولكن  منصبه،  الجديد  الجيل  من  المعّين  الوريث 
وطأة  تحت   - والتحفظ  السن  احترام   - الحاكمة  البيوت  معايير  في  ضعًفا  األجيال  في  الحالية  التغييرات 
العائالت المتنامية ونضج الشعوب. ومهما كانت الفصيلة الغالبة، سُيفرض عليها الضرورة بذل طاقة إضافية 

المواطنين.  للرعايا  العام  للحشد  االهتمام  من  المزيد  وإيالء  المتمردين  المالكة  العائلة  أفراد  لمراقبة 

إن  الوزراء،  مجلس  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  منصب  سعيد،  آل  محمود  بن  فهد  اآلخر،  السلطان  عم  ابن  يشغل  حين  في   39
فرنسية. لديهم والدة  أبناءه  بالعرش غير مرّجحة ألن  مطالبته 
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