الســعودية

سعت السعودية خالل عام  5102إلى توسيع نفوذىا اإلقميمي ،وتأسيس التحالفات

العسكرية والسياسية التي تخدم بشكل رئيسي استقرار نظام الحكم في المممكة .فقد أسست
المممكة وقادت تحالفين عسكريين ،األول لدحر الحوثيين في اليمن ،والثاني بزعم الحرب عمى

اإلرىاب .كال التحالفين يعمالن بمعزل عن أي مراقبة أو محاسبة عمى االنتياكات التي ارتكبت
أو قد ترتكبيا قوات أي من التحالفين .تضخ الرياض مواردىا المالية والعسكرية في ماكينة
الحرب في معركة نفوذ مع إيران ،دون اعتبار لحياة آالف القتمى من المدنيين وماليين النازحين

الذين تسببت في مآسييم.

وفيما أعمنت السعودية الحرب عمى تنظيم الدولة اإلسالمية في إطار حرب أوسع نطاقًا

ضد كل التنظيمات اإلرىابية ،إال أن نطاق ىذه الحرب يبدو محدود لمغاية .حيث ال يبدو

ظا عند مقارنة أساليب المممكة والتنظيم اإلرىابي في التعامل مع المرتدين عن
الفارق ممحو ً

اإلسالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان ،أو في موقف الطرفان من الديمقراطية والمشاركة
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السياسية والتعددية الحزبية وامتالك الصحف ووسائل اإلعالم ،أو من الحق في التعبير عن

آراء تخالف رؤية الخميفة /العائمة المالكة وق ارراتيا ،أوالتفسيرات التي تروج ليا المؤسسة الدينية.

وبرغم تفعيل حق الترشح والتصويت لممرأة في االنتخابات البمدية ،واصدار قانون جديد

لممنظمات األىمية؛ يستمر القمع المنيجي لحقوق اإلنسان في المممكة ،ويعاني المدافعين عن

حقوق اإلنسان ودعاة اإلصالح والمعارضين السمميين من تمقي عقوبات السجن والجمد

واإلعدام ،فيما يستمر التمييز ضد األقميات الدينية وتوقيف األشخاص بسبب معتقداتيم

الشخصية.

تغييرات الممك سممان وتقويض عممية اإلصالح:
حين تولى الممك عبد اهلل في  5112مقاليد الحكم في المممكة العربية السعودية ،افتتح

عيده كمصمح يحظى بشعبية الفتة بين مواطني المممكة ،وىو ما ساعده في إجراء االنتخابات

عمى مستوى المحميات في  5112ومنح صالحيات موسعة لمجمس الشورى ثم تعيينو أول امرأة
في منصب وزاري رفيع ،فضال عن اتخاذ ق اررات جوىرية لمحد من سمطة لجنة كبار العمماء

عبر المرسوم الممكي الصادر في  .5101وفي عيده "تقمص نفوذ الشرطة الدينية إلى حد
كبير ،والسيما في المنطقة الغربية في المممكة ،الحجاز ،وخفت الرقابة عمى الصحافة ،السيما

بشأن القضايا االجتماعية المثيرة لمجدل مثل الفصل بين الجنسين".0

بعد انطالق ما ُيعرف باسم الربيع العربي الذي أطاح بنظم الحكم في تونس ومصر وليبيا،
قامت بعض النخب الميبرالية ودعاة اإلصالح وحقوق اإلنسان بإصدار إعالن "نحو دولة

الحقوق والمؤسسات" 5و"إعالن اإلصالح الوطني" ،وتمت الدعوة الحتجاج "يوم الغضب" إال
أن االحتجاجات التي اندلعت في  5100كانت من الضعف الذي م َكن السمطات من إخمادىا.

فضال عن أن الممك عبد اهلل قد أصدر مجموعة من األوامر الممكية ،تتضمن إصالحات

 نَٕ ٙالٌ ،إداسج اإلفالح؟ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح ٔيؼضهح ان ًَهِك ،يشكضتشٔكُجض انذٔدح ،يا.11 ٕٚhttp://www.brookings.edu/ar/research/papers/2011/05/saudi-arabiaَ -1ـ إػالٌ "َذٕ دٔنح انذمٕق ٔانًؤعغاخ".
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247642
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اقتصادية واجتماعية ،بيدف تيدئة غضب المواطنين الذين يحممون مظالم اجتماعية

واقتصادية .وقد بدأت سياسة المممكة باتجاه "سد نوا فذ التسامح الصغيرة التي انفتحت عمى
اآلراء المختمفة ،بل إن السعودية قد مضت في حممة ىائمة لترىيب واعتقال وسجن ومالحقة أي

مواطن سعودي يتج أر عمى معارضة سياسات الحكومة "  .ويرى البعض أن تحقيق مطالب
اإلصالح السياسي واالجتماعي من شأنو أن ينزع عن األمراء امتيازاتيم المالية ويقّمص نفوذىم

السياسي واالجتماعي .لذلك " ال يجرؤ أي ممك عمى تحقيق تمك المطالب اإلصالحية ،حتي لو
كان مقتنعا بيا أصال ،ألنيا ستنقل األزمة إلى داخل األسرة الحاكمة" .

وقد رحل الممك عبد اهلل في بداية 5102؛ مخمفًا تركة ثقيمة من انتياكات حقوق اإلنسان

واصال حات سياسية واجتماعية ىشو لم تكتم ل . 2فضال عن الدور السعودي في إخماد
االنتفاضة في البحرين ،ودعم عممية اإلطاحة بحكم جماعة اإلخوان المسممين في مصر ،إال

تحول الدعم المالي والسياسي لصالح جماعات المعارضة المسمحة .وفي
أنو في الحالة السورية َ
البحرين تدعم السعودية النظام السني ضد المحتجين الشيعة والسعي لحرمان البحرين ذات

األغمبية السكانية الشيعية من الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ خوًفا من انعكاسات التحول
الديمقراطي في البحرين عمى سكان السعودية الشيعة بذريعة أن ذلك من شأنو أن يمنح إيران

ال إلييا  .فيما اتجو الدعم الس عودي في االنتفاضة السورية في مواجية نظام األسد،
مدخ ً

الحميف اإلقميمي األساسي إليران ،فتدعم المممكة المعارضة المسمحة من جانب وفي نفس

الوقت انضمت لمتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" الذي

استولى عمى مناطق في سوريا والعراق.

 آدو كٕجم ،انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح :دمٕق اإلَغاٌ ذذد دكى انًهك ػثذهللإْٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ1 ،ُٚاٚش .11 2
https://www.youtube.com/watch?v=cK2L7ZAaHww&amp;feature=youtu.be
 إتشاْٛى انٓطالَ ،ٙاإلفالح ف ٙانغؼٕدٚح :خٛاساخ يؤصٔيح ،فذٖ ،يشكض كاسَٛج ٙنهؾشق األٔعظ22 ،ُٚاٚش .11
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=50708&amp;lang=ar
 -2انرمشٚش انؼانً :11 2 ٙانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚحْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ (ػٍ أدذاز .)411
https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country- chapters/268193
 -فشٚذسٚك ٔٚش٘ ،االَرفاضح انثذشُٛٚح انضائؼح (دٕاس) ،يشكض كاسَٛج ٙنهؾشق األٔعظ.11 1 َٕٕٛٚ 11 ،
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عاما) حكمو بسمسمة من الق اررات الحازمة
استيل الممك سممان بن عبد العزيز (ً 97
سعيا لترسيخ سمطتو ،والتي تشير إلى توجيو المحافظ وسعيو إلرضاء
والتغييرات الجذرية ً
القيادات الدينية وعدائو ألصحاب التوجيات الميبرالية ودعاة اإلصالح .في ىذا اإلطار يمكن
قراءة أسباب قرار الممك بإقا لة وزير العدل محمد العيسى ورئيس ىيئة األمر بالمعروف والنيي
عن المنكر عبد المطيف آل الشيخ ،وىما خصمان بارزان لممحافظين ورجال الدين المتشددين

في السعودية .9كما قام الممك سممان بترقية اثنين من أمراء ما ُيعرف بالجيل الثالث في العائمة
ولي العيد ووزير الداخمية،
المالكة وىما األمير محمد بن نايف (ً 22
ولي ّ
عاما) الذي أصبح ّ

عاما) نجل الممك األصغر ،الذي اعتمى منصب وزير الدفاع
واألمير محمد بن سممان (
ً
ورئيس الديوان الممكي .ويرى بعض المحممين أن من شأن تركيز سممان السمطة في " أيدي
بعض أفراد األسرة أن يكون لو عمى المدى الطويل رد فعل عنيف بين العديد من أفراد الجيل
الثالث الذين عمى ما يبدو تم إبعادىم عن السمطة في ق ارراتو األخيرة" .

وفي أبريل قام الممك بإجراء تغيير جديد في أبريل  5102ليصبح محمد بن نايف ولي

العيد . 7واألمير نايف معروف بكونو أمير محافظ ورجل أمن قاد في السابق حممة لقمع
المعارضة السياسية منذ بدايات الربيع العربي .فشنت و ازرة الداخمية "تحت قيادتو منذ 5105

حممة قمعية كاسحة عمى المعارضة السممية ،باستخدام صالحياتيا لترىيب واحتجاز وسجن أي

شخص يتج أر عمى انتقا د الحكومة أو الدعوة إلى إصالحات جدية " . 01وفقًا لييومن رايتس

ووتش تمكنت السمطات السعودية تحت إشراف محمد بن نايف من اقتالع جميع المنظمات

الحقوقية السعودية غير الرسمية تقريبا ومعاقبة نشطائيا ،كما استطاع تمرير نظاما جديدا
 إلانح إفالدٔ ٍٛٛيُخ يكافآخ عخٛح ستًا ذثؼس إؽاساخ ػهٗ ذٕجٓاخ انؼاْم انغؼٕد٘ انجذٚذ ،سٔٚرشص،فثشاٚش .11 2
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0L714L20150203?sp=true
 غشٚغٕس٘ غٕط ،انقشاع ػهٗ انؼشػ ف ٙانًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح ،يشكض تشٔكُجض انذٔدح 1 ،فثشاٚش.11 2
http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2015/02/02-saudi-arabia-game- ofthrones-gause
 أيٛشاٌ ٚرًرؼاٌ تُفٕر كثٛش عٛذذداٌ يغرمثم انغؼٕدٚح ،سٔٚرشص ،عثرًثش .11 2http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0RH2CT20150917?sp=true
 - 1ال ذُخذػٕا تانرغٛٛشاخ انغؼٕدٚح (سأ٘)ْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ 1 ،أتشٚم .11 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/29/270334
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لمكافحة اإلرىاب يتيح لمسمطات تجريم حرية التعبير وتكوين الجمعيات باعتبارىا أنشطة

"إرىابية"  ،ويمنح السمطات صالحيات شرطية واسعة ال تخضع إلشراف القضاء .00إن محمد
بن نايف ىو الرجل القوي وقبضة القمع في المممكة ،وفيما يحظى نايف بدعم وتأييد واشنطن

ٍ
كشخص رجعي
التي أنجز ليا خدمات في إطار الحرب عمى اإلرىاب؛ فقد ذاع صيتو "
ٍ
بشكل وثيق جدًا بالعناصر األكثر تزمتًا من رجال الدين ،وعارض
متعنت .وربط نفسو

اإلصالح والتغيير ،ورفض مطالب بمنح المزيد من حرية التعبير ،وواصل معاممة األقمية

الشيعية كمواطنين من الدرجة الثانية".05

ىكذا؛ فإن التغييرات التي أجراىا الممك سممان في ترتيب العائمة المالكة ،والتي ستؤثر عمى

مستقبل المممكة وأوضاعيا السياسية واالجتماعية لمدة طويمة؛ تتماشى مع ما ىو معروف عن

صرح في مقابمة صحفية
الممك المحافظ ،الذي يرى أن الديمقراطية ال تناسب المممكة ،حيث ّ
في  5101عن رفضو لمديمقراطية بحجة أنو "ال يمكن أن تكون لدينا ديمقراطية في السعودية،

واال ستؤسس كل قبيمة حزبا ،وسنصبح مثل العراق وتنتيي بنا األمور إلى الفوضى"  .0وىكذا
ذىبت وعود اإلصالح التي داعبت شعب المممكة في العقد الماضي أدراج رياح النيج المتشدد

الذي يعتنقو الممك المحافظ.

المممكة وجبهات مفتوحة مع إيران:
دوما وىي تتحرك في منطقة الخميج والمشرق العربي ،في كيفية احتواء
تنشغل السعودية ً
وصد خصميا إيران ،وتقميص نفوذه في المنطقة .وذلك في إطار ما يصفو بعض المحممين
بالحرب الباردة في الشرق األوسط التي يخوضيا البمدين منذ عقود .وفي إطار ىذا المسعى

يمتد نطاق انتياكات ا لمممكة العربية السعودية لحقوق اإلنسان خارج حدودىا الجغرافية ،بل
وتمثّل المممكة داعم إقميمي لمنظم االستبدادية العربية وتستغل نفوذىا الدبموماسي ومواردىا

 انًقذس انغاتك. - 1اَظش :تشٔط سٚذل ،أيٛش يكافذح اإلسْاب ،يمال تشٔكُجض ،عثرًثش .11 2
http://www.brookings.edu/ar/research/essays/2015/the-prince- of-counterterrorism
 -انًهك عهًاٌ ..يذافعٌ أتطؤ يغٛشج اإلفالداخ ف ٙػٓذ عهفّ ،دٔٚرؾح فٛهُّٚ 1 ،اٚش .11 2
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المالية الكبيرة في قمع االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وباحترام حقوق اإلنسان .االستثناءات

ىنا تكون من نص يب النظم االستبدادية الحميفة إليران ،مثل نظام األسد في سوريا ،والذي
تعتبره الرياض رجل إيران وتابعيا المخمص في المنطقة العربية ،باإلضافة لحزب اهلل في لبنان،

والحوثيين في اليمن.

وتعتبر الرياض الشيعة العرب ،وذلك يشمل شيعة السعودية ،عمالء محتممين إليران،

ناىيك عن الموقف الديني المتشدد والتكفيري ،السائد في السعودية ،إزاء أتباع المذىب الشيعي.

تمييز منيجيا ضد المواطنين الشيعة ،الذي يشكمون من  01إلى
وتمارس السمطات السعودية ًا
 02بالمئة من السكان .ويعاني شيعة السعودية من عدم المساواة في الحصول عمى فرص
التعميم والوظائف الحكومية .ويعانون من التمييز وفق النظام القضائي ،وتقمع الحكومة حريتيم

نادر .0
في ُممارسة شعائرىم الدينية ،ويعد السماح لممواطنين الشيعة ببناء المساجد أم ار ًا

في أعقاب ما ُيعرف ب الربيع العربي شيد اإلقميم تدخالت واسعة النطاق من المممكة
السعودية ،تيدف إلى وقف تمدد النفوذ اإليراني ،والى إعادة ترتيب المشيد السياسي واخماد

دعوات اإلصالح والمطالبات بالديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان؛ خشية انتقال شعمتيا إلى

المممكة .كانت الخطوة األبرز ىي تأ سيس درع الجزيرة والتدخل العسكري السعودي في البحرين
لقمع انتفاضة الشيعة التي تخشى الرياض أن تميم ،في حال نجاحيا شيعة السعودية .كما كان
لمسعودية في عيد الممك الراحل عبد اهلل دور بارز في دعم التحركات في مصر لإلطاحة بحكم

جماعة اإلخوان المسممين ،ودعم نظام

يوليو .فيما كان التحرك السعودي في سوريا مناوئا

لنظام األسد ،تحت مزاعم دعم الشعب السوري .وبدأ الممك سممان عيده بإعالن الحرب عمى
الحوثيين في اليمن ،وقيادة السعودية لتحالف عسكري يدعم الرئيس عبد ربو ىادي منصور.

وجدير بالذكر أن السعودية حميف الئتالف  0آذار في لبن ان وىو الخصم الرئيسي لجماعة

حزب اهلل الموالية إليران.

 انذشياٌ يٍ انكشايح :انرًٛٛض انًُٓجٔ ٙانًؼايهح انًرغًح تانؼذٔاَٛح تذك انًٕاطُ ٍٛانغؼٕد ٍٛٚيٍ انؾٛؼح(ذمشٚش)ْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ ،عثرًثش .111
https://www.hrw.org/ar/report/2009/09/03/255970
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وبرغم استخدام السعودية وايران ورقة الطائفية في صراعيما المحتدم؛ إال أن بعض

المراقبين يرون أنو ال يجب اختزال الصراع السعودي-اإليراني في أنو صراع بين السنة والشيعة

"فالرياض وطيران تمعبان لعبة توازن القوى وتستخدمان الطائفية في ىذه المعبة " . 02ويرى
تتغير اآلن وتعيد بموجبيا السعودية "تأكيد نفسيا مجددًا بوصفيا قوة ُمقررة
مراقبون أن الصورة ّ
لألمن والسمطة في الشرق األوسط" .0
جيدا لمنظام السعودي،
لم يكن توقيع االتفاق النووي اإليراني مع القوة الدولية في يوليو ًا
خبر ً

بل صاحبو قمق عميق في الرياض التي خشيت أن يؤدي إنياء عزلة إيران وتحرير اقتصادىا
من قبضة العقوبات إلى منح طيران قوة إضافية لدعم خصوم المممكة في الشرق األوسط.09

حيث يمنح االتفاق طيران القدرة عمى الوصول إلى موارد مالية كبيرة كانت مجمدة ،وىو ما

0
دعما ىائال
يثير مخاوف العواصم العربية في الخميج ؛ فإذا كانت إيران استطاعت أن تقدم ً
لمنظام السوري وحزب اهلل ،فضال عن ما يتردد من دعميا لمحوثيين في اليمن ،فماذا ستفعل مع

المزيد من مميارات الدوالرات اإلضافية بحوزتيا.

ويرى بعض المراقبين أن االتفاق يعد فرصة لمسعودية لمحصول عمى مزيد من الدعم

الغربي كترضية " بعد أن فشمت المممكة في ثني حمفائيا الغربيين عن عقد صفقة مع إيران".07

 - 2غشٚغٕس٘ غٕط ،يا ٔساء انطائفٛح :انذشب انثاسدج انجذٚذج ف ٙانؾشق األٔعظ ،يشكض تشٔكُجض انذٔدح،
دساعح سلى ٕٚ ،ن.11 ٕٛ
http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-coldwar-gause
 نُٛا انخطٛة ،انذٔس انغؼٕد٘ انُافز ف ٙانخهٛج ٔانؾشق األٔعظ ،يشكض كاسَٛج ٙنهؾشق األٔعظ ،أتشٚم.11 2
http://carnegie-mec.org/2015/04/01/ar- 59558/i845
 ذٕذش ف ٙانغؼٕدٚح تؼذ االذفاق انُٕٔ٘ اإلٚشاَ ،ٙسٔٚرشصٕٚ ،ن.11 ٕٛhttp://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PO2EP20150714?sp=true
 إتشاْٛى فشٚذاخ (ؽشلٛح)ْ ،م يٍ فشفح نالدرٕاء؟ االذفاق اإلٚشأَ ٙانثهذاٌ انؼشتٛح انًجأسج ،يشكضتشٔكُجض انذٔدح ،أغغطظ .11 2
http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2015/08/16-iran- middle-east- nucleardeals-sharqieh
 أ٘ اَؼكاعاخ نالذفاق انُٕٔ٘ اإلٚشاَ ٙػهٗ انذشٔب ف ٙانًٍٛ؟ ،فاسع انًغهً ،ٙيشكض كاسَٛج ٙنهؾشقاألٔعظ 1 ،عثرًثش .11 2
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar- 61630/ijba
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ويبدو أن السعودية تمكنت من االستفادة من التعبير عن مخاوفيا وقمقيا من تأثير االتفاق

اإليراني النووي ،حيث تمقت الدعم من واشنطن في عمميتيا العسكرية في اليمن ،كما غض
المجتمع الدولي الطرف عن انتياكات قوانين الحرب التي ارتكبتيا قوات التحالف الذي تقوده

السعودية في اليمن . 51في أعقاب مباحثات الرئيس األمريكي باراك أوباما والممك سممان،

تناولت تأثيرات االتفاق النووي ،عبرت السعودية عن رضاىا عن التطمينات التي تمقتيا في

واشن طن بأن االتفاق مع إيران لن يعرض دول الخميج لمخطر.50

خطير أدى لقطع السعودية عالقاتيا
ًا
منعطفا
وقد واجيت العالقات السعودية-اإليرانية
ً
الدبموماسية مع طيران؛ وذلك في أعقاب تنفيذ السمطات السعودية في مستيل عام  510أكبر

عممية إعدام جماعي في البالد من عام  .5507 1إذ نفذت السمطات في  5يناير 510

استنادا إلى اتيامات ذات صمة باإلرىاب ،ومعظم المدانين كانوا
أحكام اإلعدام بحق  9رجال
ً
أعضاء في تنظيم القاعدة ،باإلضافة إلى عدد آخر من الشيعة يبمغ عددىم عمى األقل،
بينيم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي "أدانتو محكمة سعودية بمجموعة اتيامات
غامضة تستند إلى حد كبير ،فيما يبدو ،إلى انتقاده السممي لممسؤولين السعوديين" ،وذلك وفقا

لمنظمة ىيومن رايتس ووتش .جدير بالذكر أن النمر كان معروف عنو دعم االحتجاجات
السممية وينأى عن ممارسة العنف .وقال في " :5100زئير الكممة ضد السمطات بدال من

األسمحة ...سالح الكممة أقوى من الرصاص ،ألن السمطات ستربح في معركة السالح" .5

أدى إعدام النمر ،في أعقاب محاكمة ال تتمتع بالمعايير الدولية لممحاكمات العادلة ،إلى

إشعال فتيل احتجاجات لمشيعة في أكثر من بمد عربي ،باإلضافة إلى طيران ،التي شيدت

 -11اَظش انفقم انخاؿ تان ًٍٛفْ ٙزا انرمشٚش.
 -1انغؼٕدٚح "ساضٛح ػٍ انرطًُٛاخ" األيشٚكٛح تؾؤٌ االذفاق انُٕٔ٘ يغ إٚشاٌ ،ت ٙت ٙع ٙانؼشتٛح ،عثرًثش
.11 2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150904_obama_salman_meeting_ira
n_deal
 -11أكثش إػذاو جًاػ ٙف ٙانغؼٕدٚح يُز ْٕٛ ، 1يٍ ساٚرظ ٔٔذؼُٚ ،اٚش .11
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/04/284933
 -1االلرثاط يٍ ذمشٚش نث ٙت ٙع ٙانؼشتٛحٔ ،يراح ػهٗ يمطغ انفٛذ ٕٚانران:ٙ
http://www.youtube.com/watch?v=Jja27O68ekc
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اقتحام محت جون لمسفارة السعودية وأضرموا فييا النيران مما دفع الرياض لقطع العالقات مع
طيران وتأجيج خصومتيا مع الجار الشيعي .وفي تعميق عمى قطع العالقات قال وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير إن قطع العالقات جاء ردا عمى مشاكل متراكمة بالفعل وال

يقتصر عمى االعتداء عمى السفارة ،واعتبر أن القرار السعودي بمثابة رد عمى "سياسات إيران
العدوانية عمى مدى أعوام وال سيما في الشيور القميمة الماضية .فالنظام اإليراني يرعى اإلرىاب

ولقد أسسوا خاليا إرىابية في السعودية وفي عدد من الدول األخرى "  . 5وقطعت البحرين

والسودان عالقاتيا مع إيران بي نما خفضت اإلمارات تمثيميا الدبموماسي ،واستدعت الكويت

52
السنية الحميفة.
دعما لمرياض من بعض العواصم ُ
السفير اإليراني ؛ وذلك ً

رئيس إيران الغاضبة أعمن في تحدي لمرياض أن السعودية بقطع العالقات مع طيران ،ال

يمكنيا التغطية عمى ما يعتبره جريمة إعدام رجل دين شيعي با رز وحذر من أن الخالف قد

5
السنة ،بعد أيام من إعالنيا
يؤثر عمى الحرب ضد اإلرىاب  .ولكن حشد الرياض لحمفاءىا ُ
عن تشكل تحالف إسالمي واسع لمكافحة اإلرىاب ،في مواجية طيران ،يشير إلى أن القطيعة

لن تؤثر فقط عمى الحرب عمى اإلرىاب في المنطقة ،بل عمى جيود التوصل لصيغة حمول
توافقية تنيي الصراع والحرب األىمية في سوريا واليمن ،كما ستؤثر عمى ما أبدتو السعودية

وايران في نياية  5102من تأييد التفاق تقاسم السمطة في لبنان ،وىو ما جعل بيروت تأمل في
سد الفراغ الرئاسي .59ىذا فضال عن أن انشغال القوى الكبرى في المنطقة بمحاربة بعضيا

ال بعض ،سيفسح ال ريب مجاال أكبر لمتنظيمات اإلرىابية لمحركة في المنطقة ،وبخاصة تنظيم
إعالميا باسم (داعش).
الدولة اإلسالمية المعروف
ً

 -1انغؼٕدٚح ذٕلف انطٛشاٌ ٔذمطغ انؼاللاخ انرجاسٚح يغ إٚشاٌ ،سٔٚرشصُٚ ،اٚش .11
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0UI1H920160104
 -12انكٕٚد ذغرذػ ٙعفٛشْا يٍ طٓشاٌ ػهٗ خهفٛح انٓجٕو ػهٗ انغفاسج انغؼٕدٚحٔ ،كانح األَثاء انفشَغٛح (أ ف
ب)ُٚ 2 ،اٚش .11
 -1إٚشاٌ :انغؼٕدٚح ال ًٚكُٓا انرغطٛح ػهٗ "جشًٚرٓا" تمطغ انؼاللاخ ،سٔٚرشصُٚ 2 ،اٚش .11
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0UJ0T120160105
 -1انرٕذشاخ ذذرذو ف ٙانؾشق األٔعظ تؼذ لطغ انغؼٕدٚح ػاللاذٓا يغ إٚشاٌ ،سٔٚرشصُٚ ،اٚش .11
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0UI1GS20160104
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المممكة تحارب اإلرهاب وتعتنق بنيته الفكرية:
فيما دفع القمق السعودي من تمدد النفوذ اإليراني ،لتشكيل تحالف عسكري يحارب الحوثيين

في اليمن وتقوده الرياض؛ فإن التركيز عمى مقاومة الخطر اإليراني لم يدفع المممكة إلىمال

ممف تنظيم الدولة اإلسالمية التي يتعاظم خطرىا عمى المنطقة والغرب عمى السواء .إذ أعمنت

الرياض في منتصف ديسمبر  5102عن تشكيل تحالف إسالمي عسكري من

دولة
5

لمحاربة اإلرىاب ،تقوده السعودية ،وتم استبعاد إيران من عضوية التحالف اإلسالمي الدولي ،

األمر الذي يثير التساؤل عن األىداف الضيقة ليذا التحالف خاصة أنو ال يوجد مؤشرات

ممموسة عن دوره في مكافحة اإلرىاب.

إن إنشاء التحالف األخير لن يركز عمى مواجية الدولة اإلسالمية فحسب ،بل سيواجو أي

منظمة قد يعتبرىا التحالف إرىابية ،وفقا لتصريحات ولي ولي العيد السعودي ووزير الدفاع

األمير محمد بن سممان .إال أن التحالف ،الذي يضم تركيا واإلمارات العربية المتحدة و مصر

وقطر وماليزيا وباكستان ودول خميجية وأفريقية ،قد يكون في وقت ما بمثابة حمف ُسني يواجو
حقا لم يعمن قادة التحالف عن نيتيم مواجية طيران؛ إال أن التحالف
التمدد اإليراني الشيعيً .

قد يكون اآلن في مرحمة اختبار الصمود أمام الخالفات السياسية واأليديولوجية بين الدول

األعضاء ،وىو ما يعيق في نظر بعض المحممين عدم وجود تحالف إقميمي قوي ضد طيران؛

بسبب اختالل التوازن في موازين القوى في المنطقة " أي عدم قدرة الدول أو افتقارىا إلى اإلرادة
عمى تشكيل نوع من التحالف المضاد التي تتنبأ بظيورىا نظرية توازن القوى".57

وفيما يبدو أن تنظيم القاعدة يواجو إخفا ًقا في المنطقة لصالح تمدد منافسو الشرس الدولة

اإلسالمية ،وىو ما يبدو من محصمة التنافس بينيما في سوريا واليمن؛ فقد تعرضت األراضي

السعودية لعمميات إرىابية نفذىا تنظيم الدولة اإلسالمي ة ، 1كما تمقت تيديدات من تنظيم

دٔنح نًذاستح اإلسْاب ،سٔٚرشص 2 ،دٚغًثش

 -1انغؼٕدٚح ذؼهٍ ذؾكٛم ذذانف إعالي ٙػغكش٘ يٍ
.11 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TY02120151215?sp=true
ٌ
ذذانف ض َّذ إٚشاٌ؟ ،يشكض تشٔكُجض انذٔدح.11 2 َٕٕٛٚ 3 ،
 -1غشٚغٕس٘ غٕط ،نًارا ال ٕٚجذ
http://www.brookings.edu/ar/research/opinions/2015/06/03-anti- iran-alliance- gause
 - 1انذٔنح اإلعاليٛح ذؼهٍ يغؤٔنٛرٓا ػٍ ْجٕو ػهٗ دغُٛٛح ف ٙانغؼٕدٚح ،سٔٚرشص ،أكرٕتش .11 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0SA2NL20151016
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القاعدة بشن ىجمات عمى أ ارضي السعودية لو أعدمت عناصره المسجونة لدييا . 0وقد نف ّذت

السعودية أحكام اإلعدام في رجال القاعدة بالفعل في بداية  ،510وىو ما يعني أن العام

الجديد قد يشيد عمميات انتقامية لمقاعدة في الداخل السعودي.

في السنوات السابقة واجيت المممكة المتشددة في تطبيق المذىب الوىابي اتيامات بأنيا

وتمول تنظيم القاعدة ،ومن بعده تنظيم الدولة اإلسالمية ،وكال التنظيمان يعتنقان الفكر
ترعى ّ
السمفي الجيادي .وفيما يؤكد مراقبون أن تنظيم الدولة اإلسالمية حصل عمى "الدعم من أفراد
في المممكة العربية السعودية ودول الخميج عمى مستوى المتطوعين والمساىمات المالية" ،لكن
ما من إثبات عمى دعم الحكومة السعودية المباشر لمتنظيم . 5وتشير استطالعات حديث لمرأي
إلى أن الداعمين لتنظيم الدولة داخل السعودية يقدر بنحو  2في المئة" ،أي ما يربو عمى

نصف مميون متبرع محتمل"  .وىو ما يعني أنو فضال عن الدعم المالي الذي يتمكن التنظيم
اإلرىابي من تحصيمو؛ فإن المجتمع السعودي يشكل بيئة خصبة لمتجنيد في تنظيم الدولة

اإلسالمية.

قمع منهجي لحقوق اإلنسان داخل المممكة:
تمثل السعودية بيئة خطيرة لممدافعين عن حقوق اإلنسان ،فضال عن ممارسة السمطات

لمقمع المنيجي لحرية التعبير والعقيدة ،والتنظيم وحقوق المرأة واألقميات ،كما تنتيك السمطات

ستار
السعودية الحق في الحياة باإلفراط في إصدار أحكام اإلعدام .ويسدل النظام السعودي ًا
حديدا عمى ما يدور داخل أراضي المممكة ،عبر سيطرة رأس المال السعودي عمى عدد كبير
ً
 ذُظٛى انماػذج ٓٚذد تؾٍ ْجًاخ ف ٙانغؼٕدٚح نٕ أػذيد ػُافشِ انًغجَٕح نذٓٚا ،دٚغًثش .11 2_http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151201_saudi_alqaeda_executions
warning
 - 1غشٚغٕس٘ غٕط ،داػؼ ٔدشب انؾشق األٔعظ انثاسدج انجذٚذج ،يشكض تشٔكُجض انذٔدح 12 ،أغغطظ
.11 2
http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2014/08/25-isis- new-middle- eastcold-war
 ْم انغؼٕدٚح يغؤٔنح ػٍ ظٕٓس ذُظٛى "انذٔنح اإلعاليٛح"؟ ،ت ٙت ٙع ٙانؼشتٛح ،دٚغًثش .11 2http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151219_saudi_isis_analysis
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من وسائل اإلعالم والصحف العربية والدولية ،وال يتمتع الباحثين في المنظمات الدولية بحرية

التنقل والحركة داخل أراضي المممكة ،وبرغم ىذا فإن ما يتم تسريبو من أخبار االنتياكات

المتواصمة ،بفضل تكنولوجيا االتصاالت الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي ،يجعل السجل

السعودي في انتياك حقوق اإلنسان من بين األسوأ.

ال تتسامح المممكة مع اآلراء الميبرالية والمخالفة لسمطاتيا الحاكمة والدينية ،وتتعامل بقسوة

مع األصوات المعارضة المنتقدة النتياكات حقوق اإلنسان في السعودية .في ىذا اإلطار

حكما بالسجن مدتو  02عاما عمى المدافع البارز عن
أصدرت محكمة اإلرىاب في ً 510
حقوق اإلنسان وليد أبو الخير  .وتواجو سمر بدوي الناشطة في مجال حقوق المرأة ،وزوجة
أبو الخير ،المنع من السفر  .كما يقضي المدون رائف بدوي عقوبة السجن  01سنوات

2

وعوقب بالجمد بسبب إنشاء موقع إلكتروني ُيتيم بأنو أىان عبره السمطات الدينية .وفي أكتوبر
 5102أصدرت محكمة سعودية حكميا بالسجن عمى عبد الكريم الخضر وعبد الرحمن الحامد
وىم من مؤسسي " الجمعية السعودية لمحقوق المدنية والسياسية" التي تم حظرىا ،وعبد العزيز

السنيدي ،لفترات تتراوح بين

بينيم اثنين .

و 01أعوام ،وذلك بسبب أنشطة معارضة سياسية سممية .من

عاما والمنع
ويقضي المدافع عن حقوق اإلنسان فاضل المناسف حكما بالسجن لمدة ً 02
عاما أخرى وبغرامة كبيرة ،وقد صدر الحكم الجائر في أبريل
من السفر إلى الخارج لمدة ً 02

 . 9510واشتممت التيم الموجية لناسف "الدخول عمى مواقع وصفحات االنترنت المناوئة

لمدولة" ،و" التواصل مع جيات إعالمية خارجية تسعى إلى تضخيم األخبار واإلساءة إلى
حكومة المممكة" ،و" تزويد بعض تمك الجيات اإلعالمية برقم ىاتفو الجوال ليتمكنوا من

 انغؼٕدٚح ـ يشٔس ػاو خهف انمضثاٌ ػهٗ انُاؽظ انثاسصْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ 2 ،أتشٚم .11 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269641
 - 2انغؼٕدٚح ـ ذجذد ادرًاالخ انجهذ نهُاؽظ انثاسصْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ.11 2 َٕٕٛٚ ،
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270231
 انغؼٕدٚح ـ أدكاو يطٕنح تانغجٍ نُؾطاءْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ 1 ،أكرٕتش .11 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282639
 انغؼٕدٚح ـ أدكاو اإلداَح ف ٙلضاٚا انرظاْش يؼٛثح ٔغٛش ػادنحْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ 1 ،عثرًثش .11https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/10/255055
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التواصل معو" وقيادة صحفيين أجانب إلى المظاىرات .وىو ما يشير إلى ذعر السمطات من
تسميط الضوء عمى أخبار االنتياكات في المممكة .وفي إطار نيج المممكة في قمع حرية

التعبير والعقيدة وتوقيف المواطنين وغيرىم بسبب معتقداتيم الشخصية؛ حكمت محكمة سعودية

في  09نوفمبر  5102عمى شاعر فمسطيني باإلعدام بتيمة الردة .

مأساة المرأة السعودية ،ال تتعمق فحسب بالحق في المساواة في تولي الوظائف العامة ،أو

في السيطرة الذكورية المفروضة عمييا في المجتمع السعودي وفق تعميمات السمطات الدينية،

حقا منتي ًكا تبذل المدافعات السعوديات كثير من
بل بمغت حد أن قيادة النساء لمسيارات بات ً
جيدىن في سبيل انتزاعو .وقد أمضيتا مدافعتين عن حقوق النساء ىما ميساء العمودي ولجين
اليذلول شيرين في االحتجاز بتيمة "مخالفة النظام العام" و"تجاوز سمطة ولي األمر" ،بسبب

محاولتيما قيادة السيارة واجتياز الحدود من اإلمارات إلى السعودية . 7إال أن نياية العام شيدت

إيجابيا يمثّل انعطافة تاريخية في تاريخ نضال المرأة السعودية ،حيث تم تفعيل حق المرأة
ق ار ار
ً
في التصويت والترشح في االنتخابات البمدية .وبرغم ذلك تظل المظالم التي تعاني منيا المرأة

قائما ،وال تستطيع المرأة
السعودية قائمة؛ فما يزال نظام والية األمر السعودي التمييزي ً
السعودية السفر خارج البالد أو حتى إصدار جواز السفر أو الزواج أو االلتحاق بالجامعة إال
بموافقة ولي األمر ،بل إن بعض المستشفيات تطمب موافقة ولي األمر قبل مباشرة إجراءات

طبية معينة عمى النساء. 1

وفي نوفمبر  5102ترددت أنباء عن أن بعض مستشاري محمد بن سممان ،ولي ولي

بيانا ورد فيو تمميحات إلى أنو يمكن لممممكة أن تفتح أبوابيا لمنظمات حقوق
العيد ،أصدروا ً

 يذكًح عؼٕدٚح ذذكى تاإلػذاو ػهٗ ؽاػش ترًٓح انشدجْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼَٕ 1 ،فًثش .11 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/23/283817
 اإلفشاج ػٍ يذافؼر ٍٛػٍ دمٕق اإلَغاٌ كاَرا ذذأالٌ لٛادج انغٛاسج إنٗ األساض( ٙانغؼٕدٚح) ،فشَٔدال ٍٚدٚفُذسص ،فثشاٚش .11 2
https://www.fronlinedefenders.org/ar/node/28098
 - 1االَرخاتاخ َمطح ذذٕل كثشٖ نهًشأج انغؼٕدٚحْٕٛ ،يٍ ساٚرظ ٔٔذؼ ،دٚغًثش .11 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/11/284444
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اإلنسان الدولية 0؛ بغرض اإلطالع األوضاع الحقيقية لحقوق اإلنسان والمرأة السعودية التي
أصبحت موضوع نقاش عالمي.

بدءا من عممية التسجيل،
تعاني منظمات المجتمع المدني في المممكة من التضييق الشديدً ،

ويكاد يصبح نشاط منظمات حقوق اإلنسان المستقمة مستحيال ،بسبب القيود القانونية واألمنية.

إال أن السمطات السعودية فاجأت الجميع في نياية نوفمبر  5102بإصدارىا لقانون جديد

خاصا بتأسيس وادارة ومراقبة منظمات المجتمع
يعيا
لممنظمات األىمية ،يضع ًا
إطار تشر ً
ً
المدني . 5وتشير بيانات و ازرة الشئون االجتماعية ،بحسب ىيومن رايتس ووتش ،إلى أن الو ازرة

ستتمكن من فرض رقابة قوية عمى مجالس إدارة المنظمات ،وفرض قيود عمى التبرعات

لممنظمات التي توافق عمييا.

ويقمل من إيجابية القانون الجديد ،ص دوره بينما يقبع المدافعون عن حقوق اإلنسان

والمعارضين السياسيين ودعاة اإلصالح والديمقراطية في السجون ،وتنفذ فييم أحكام الجمد

واإلعدام .وال ينبغي لنا أن نتوقع من بمد تسيطر عميو عائمة ممكية معادية لقيم الديمقراطية
ومنظومة حقوق اإلنسان العالمية ،وتمارس القمع المنيجي لحقوق األقميات وحريات التعبير
والعقيدة ،أنيا ستغدو داعمة لحرية التنظيم والمجتمع المدني لمجرد إصدار قانون لمجمعيات في

سياق غير ديمقراطي.

41- Richard Spencer, Revealed: Saudi Arabia's manifesto for change in the face of
rumours of coup plots, telegraph, 11 Nov 2015.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11989106/Reve
aled-Saudi-Arabias- manifesto-for- change-in- the-face- of-rumours- of-coupplots.html
 - 1أٌ ذؤذ ٙيرؤخشا خٛش يٍ أٌ ال ذؤذ ٙأتذا  -انغؼٕدٚح ذُمِش لإٌَ انًُظًاخ األْهٛح (سأ٘)ْٕٛ ،يٍ ساٚرظ
ٔٔذؼ ،دٚغًثش .11 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/03/284144

146

