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توزع المنتجات المرصودة
حسب الموضوع - يونيو

العالقات مع اإلسرائيليين التنافس مع إيران
والفلسطينيين

محمد بن سلمان

الموضوعات األخرى

يمثل التنافس مع إيران محورًا 
أساسيًا للسياسة الخارجية 

السعودية. وينعكس هذا التنافس 
مؤخرًا في عدد من الملفات، أهمها 
الملف اليمني، وملف الحوار النووي 

اإليراني-األمريكي، وانعكاساته 
المحتملة على المشهد في المنطقة.

شّكلت معركة غزة األخيرة لحظة إشكالية 
بالنسبة لمحور »اتفاقيات إبراهيم«، والذي 
ُتحسب السعودية عليه رغم عدم توقيعها 

التفاق. وحاول هذا المحور خالل الحرب البحث 
عن تموضع دقيق يجمع بين رفض العنف 

اإلسرائيلي، والتأكد من عدم منح حماس ألي 
رصيد سياسي، ومحاولة تحييد الدور القطري 

في غزة والقضية الفلسطينية ككل. 

موضوعات متعددة ال تقل أهمية 
لكن تكرارها كان أقل.
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أهم الموضوعات

المؤسسة الدينية ودورها 
في السعودية

توجه ابن سلمان 
نحو تنويع االقتصاد

تعّرضت المؤسسة الدينية 
في السعودية خالل السنوات 
الخمسة السابقة إلى تغييرات 

جذرية في طبيعة دورها ونفوذها، 
وهي تغّيرات شملت المؤسسات 

الدينية الرئيسية والشخصيات 
الدينية، والمناهج الدينية في 

المدارس. 

شّكل تنويع االقتصاد والتوجه بعيدًا 
عن النفط المحور األساسي لرؤية 2030، 
وكان ابن سلمان من أشد المدافعين 

عن الفكرة في عام 2016. إال أن التوجهات 
السعودية األخيرة والتي تولى ابن 

سلمان نفسه اإلعالن عنها ُتشير إلى 
عودة االعتماد على النفط، والتراجع 

عمليًا عن الفكرة السابقة. 
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تحليل المواقف 
والمقترحات 2



9السعودية في مراكز التفكير

المؤسسة الدينية ودورها في السعودية

تحليل / الموضوع األول
خضعــت المؤسســات اإلســالمية فــي الســعودية إلصالحــات واســعة النطــاق، فــي 

الوقــت الــذي يعمــل النظــام الملكــي علــى الدفــع برؤيتــه لمســتقبل المملكــة.
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العمليـــات الجاريـــة فـــي الســـعودية اليـــوم غيـــر مســـبوقة فـــي الداخـــل، لكن لهـــا أوجه تشـــابه قوية فـــي األنظمة السياســـية 	 
التاريخيـــة األخـــرى )مثـــل اإلمبراطوريـــة العثمانيـــة ومصـــر( منـــذ أكثر من قـــرن مضى.

أعاد الملك ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود، بعض الشـــخصيات التي رفضها الملك الســـابق عبد هللا لمعارضتها برنامجه 	 
الخجول لإلصالحات االجتماعية. ومن بينهم أفراد مثل صالح اللحيدان وســـعد الشـــثري.

داخل المؤسســـة الوهابية نفســـها، تتعايش شـــخصيات مثل اللحيدان والشثري مع شـــخصيات تقدمية مثل الشيخ محمد 	 
بن عبد الكريم العيســـى، رئيس رابطة العالم اإلســـالمي ووزير العدل الســـابق.

صـــدر مرســـوم ملكـــي صـــدر في أكتوبـــر 2020 بتعييـــن النائب العـــام عضوًا فـــي الهيئة. بينمـــا يؤكد تعيينـــه على مركزيـــة الدين 	 
بحكـــم القانـــون فـــي نظام العدالة فـــي المملكة، فإن حقيقة أن النائـــب العام موجود بحكم منصبه أكثر من كونه بســـبب علمه 

الدينـــي يمثـــل تعبيرًا عن تخفيـــض في أهمية الهيئـــة وعالمة على زيادة تسييســـها.
 	
 	
 	
 	
معظم التغييرات التي شـــهدتها المؤسســـات الدينية في الســـعودية خالل الســـنوات الخمســـة الماضية ليســـت جديدة 	   	  

تمامـــًا، ولكنهـــا بدأت فـــي عهد الملـــك عبد هللا.

المواقف والتوجهات
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التغيـــرات ترقـــى إلى مســـتوى إعادة التوزيـــع بداًل من إعادة التصميم، ولـــذا يمكن أن تكون قابلة للتراجع أو قد تكون ببســـاطة 	 
هي أعلى ما ســـتنتهي إليـــه اإلصالحات أصاًل.

للمســـاعدة فـــي تســـويق هـــذه التغييـــرات للمجتمع الســـعودي مـــع الحفـــاظ علـــى المصداقية وتخفيـــف التوترات، حشـــدت 	 
العائلـــة المالكـــة دعـــم الشـــخصيات داخل المؤسســـة الدينيـــة المنفتحـــة لدعم رؤيتهـــا السياســـية الجديدة.

القيـــادة 	  اســـتراتيجية  إلـــى  بالنظـــر  قويـــة،  واســـتياء  مقاومـــة  جيـــوب  التحـــوالت  هـــذه  تتـــرك  أن  احتمـــال  يبقـــى 
وخاصـــة  والراديكاليـــة،  اإلقصائيـــة  الدولـــة  لعقيـــدة  المميـــزة  الســـمات  ببعـــض  التمســـك  فـــي  المتمثلـــة  الموازيـــة 
األحيـــان.  بعـــض  فـــي  تمامـــًا  واضحـــة  التغييـــرات  بعـــض  وراء  والسياســـية  المتطرفـــة  القوميـــة  الدوافـــع   ألن 

يســـتغل حكام الدولة الســـعودية خـــوف رجال الدين من فقدان هـــذه المكانة المتميزة لدفعهم إلى التطـــور وترويضهم وفًقا 	 
لما يمليه شـــعور البقاء السياسي.

ظهـــرت التغييـــرات على شـــكل مجموعة من اإلجـــراءات اإلداريـــة ذات تأثيرين واضحين: زيادة الســـيطرة المركزيـــة على الدين 	 
)تقليل اســـتقاللية الشـــخصيات الدينية( وتحويل الســـلطة إلـــى الهياكل الدينيـــة المرتبطة بالديوان الملكـــي، وهي هياكل غير 

واضحة.
أحـــد مفاتيـــح فهـــم التغييرات فـــي المؤسســـة الدينية في الســـعودية هـــو التحقيق فـــي الديناميكيـــات الجارية داخـــل ركيزتين 	 

مؤسســـتين لمؤسســـتها الدينيـــة، وهـــي هيئة كبـــار العلماء ووزارة الشـــؤون اإلســـالمية والدعوة واإلرشـــاد.

المواقف والتوجهات
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معظـــم أعضـــاء هيئـــة كبـــار العلماء الجدد كان لديهم مســـارات وظيفيـــة تقليدية. وبينمـــا ُيفترض أن يضـــم المجلس كبار 	   	  
العلمـــاء، فـــإن أعضـــاؤه في الواقـــع هم من الشـــخصيات الذيـــن ارتقـــوا مراتب مؤسســـات الدولة.

يبـــدو أن القيـــادة الســـعودية تحافـــظ على ركائز الوهابيـــة في مكانها فـــي الهيئة، ولكنهـــا تتحايل عليها لتجنـــب أي مواجهة 	   	  
مفتوحة.

يدمـــج علمـــاء المملكـــة أي معارضة للعقيدة الوهابية مع معارضة التوحيد نفســـها ومع أي محاوالت خارجية الســـتهداف 	   	  
الســـعودية )حتى ولو بشـــكل ســـلمي(، باعتبار هذه المعارضة هي اســـتهداف لإلسالم نفســـه. وهذا التوجه هو عنصر ال يتجزأ 

مـــن رواية الوزارة.

المواقف والتوجهات

تعـــّد الدراســـة التـــي أنجزها معهد كارنيغي هذا الشـــهر من أوســـع الدراســـات التي تناولـــت التغييرات في المؤسســـة الدينية 	 
خـــالل الســـنوات األخيـــرة، وهي دراســـة عميقـــة وشـــاملة، إذ عادت إلـــى تاريخ المؤسســـة الدينيـــة وقامت بربطه مـــع الوقائع 

الحالية.

مالحظة 



13السعودية في مراكز التفكير

التغييرات في المؤسسة الدينية تحت المجهر

ُتظهـــر دراســـة ســـلوك الســـلطة فـــي المجـــال الديني أنها ســـعت إلـــى تمرير أكبر قـــدر مـــن التغييرات بشـــكل هادئ، في 	   
محاولـــة لعـــدم اســـتثارة المؤسســـات الدينيـــة أواًل، والتـــي بـــدأت تفقـــد صالحياتهـــا وامتيازاتهـــا بشـــكل تدريجـــي، وعـــدم 

استشـــارة الحاضنـــة المحافظـــة.
ينبغـــي العمـــل علـــى تحويـــل التغييرات في المســـار الديني إلـــى أولوية فـــي التغطية اإلعالميـــة والسياســـية، بحيث يتم 	   	  

إفقـــاد هـــذه التغييرات طابـــع الهدوء الـــذي تريده الســـلطة. 
يتطلـــب هـــذا التركيـــز إطـــالق عمليـــة رصـــد شـــاملة لـــكل التغييـــرات التي تشـــهدها المؤسســـة الدينية، ســـواء علـــى صعيد 	   

األجســـام الرئيســـية الكبيـــرة )مثـــل هيئة كبـــار العلمـــاء( وانتهـــاء بالتغييرات التـــي تطال الخطباء والمدرســـين فـــي المدارس 
والجامعات. 

ينبغـــي العمـــل علـــى إربـــاك المســـار الديني الجديـــد من خالل إعـــادة إحيـــاء األرشـــيف القديم لرجـــال الدين المشـــاركين في 	   	  
تبنـــي طروحـــات العهـــد الجديـــد. حيث يســـاعد هذا األرشـــيف في إحـــراج رجال الديـــن خالل تموضعهـــم الجديـــد، وفصلهم عن 

وجمهورهم.  أتباعهـــم 

مقترحات التطوير
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تحليل / الموضوع الثاني

توجه ابن سلمان نحو تنويع االقتصاد
شــكل االبتعــاد عــن النفــط وتنويــع االقتصــاد محــور السياســة التــي طرحهــا ابــن ســلمان عــام 2016، 
والتــي ســاعدت فــي ترويجــه عالميــًا باعتبــاره الشــخص الــذي يمكن أن ُيغير وجه الســعودية الحديث. 
لكــن يبــدو أن ابــن ســلمان أدرك اآلن عــدم جــدوى هــذا التحــول، وقــرر العــودة مــرة أخــرى إلــى سياســة 

االعتمــاد القصــوى علــى النفــط.
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أصبـــح مـــن الواضـــح أن ولـــي العهـــد األمير محمد بن ســـلمان ليـــس لديـــه أي نية إلنهـــاء »إدمان مملكتـــه على النفـــط« الذي 	 
طالمـــا انتقـــده. حتـــى أنـــه ُيخطـــط لتوســـيع طاقـــة الســـعودية اإلنتاجية مـــن النفط على الفـــور، بمـــا ال يقل عن مليـــون برميل 

يومًيا.
أصـــدرت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة التي تتخـــذ من باريس مقـــرًا لها تقريـــرًا تضمن مقترحات طموحـــة من قبل االتحـــاد األوروبي 	 

وإدارة بايـــدن للوصـــول إلـــى انبعاثات كربونيـــة صافية صفرية بحلـــول عام 2050.
بحســـب ابـــن ســـلمان فـــإّن الطلـــب قد ينخفض فـــي الغـــرب، ولكنه ســـيزداد في الشـــرق فقط، ال ســـيما في الصيـــن والهند، 	 

طـــوال هذا العقـــد ثم يظـــل ثابًتا لعقـــود قادمة.
 	
تعتمـــد خطـــة ابن ســـلمان لزيـــادة الطاقة الســـعودية إلى أكثر مـــن 13 مليون برميـــل يومًيا علـــى توقعات خيالية بقـــرب انهيار 	 

إنتـــاج النفط في الواليات المتحدة وروســـيا بشـــكل شـــبه كامل، بحلـــول نهاية هذا العقد بالنســـبة لألولى وبحلـــول نهاية هذا 
العقد بالنســـبة لألخير.

المواقف والتوجهات
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يبـــدو أن ولـــي العهـــد تخلى أيًضـــا عن هدفه المعلن المتمثـــل في التخلص من إدمـــان المملكة على النفط، وهـــو أحد األهداف 	 
الرئيســـية لرؤيـــة 2030 التـــي أعلن عنها قبل خمس ســـنوات فقط. بداًل من ذلك، أصبح تركيزه الفـــوري، كما يتجلى في مقابلته 
فـــي أبريـــل علـــى التلفزيون الوطني الســـعودي، هو المنافســـة الثالثية على حصة الســـوق بين الســـعودية وروســـيا والواليات 

المتحـــدة، التي تعـــد حالًيا أكبر ثالثة منتجيـــن في العالم.
الكثيـــر مـــن دول المنطقـــة تتبنـــى التوجـــه نحـــو زيادة اإلنتـــاج النفطـــي، ولكن حالـــة الســـعودية هي األكثـــر لفًتا لالنتباه بســـبب 	 

التغييـــر الجـــذري فـــي طريقـــة تفكيـــر ولـــي العهد، فقـــد كان في عـــام 2016 مليًئا بالتفـــاؤل بـــأن المملكة يمكـــن أن تتخلص من 
إدمانهـــا علـــى النفط وبســـرعة أيًضا.

المواقف والتوجهات
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مرصد رؤية 2030

تمّيـــزت رؤيـــة 2030 بأنهـــا وضعت مؤشـــرات كميـــة قابلـــة للقياس )في كثيـــر من األحيان(، كمـــا تميزت بأن ابن ســـلمان 	   
يـــق شـــخصية، وربطها باســـمه مباشـــرة، وبالتالي فأصبـــح نجاحه مرتبطـــًا بنجاحهـــا، والعكس.  اختـــار تبنيهـــا كخارطـــة طر

مـــن الواضـــح أن الكثيـــر مـــن أهداف الرؤية قـــد تعّثرت، وأنها غيـــر قابلة للتطبيق بشـــكل كلـــي أو جزئي. وُيظهـــر التحول 	   	  
األخيـــر عـــن الهـــدف األساســـي للرؤية أن مســـاراها الكلـــي كان يفتقر إلـــى »الرؤيـــة الصحيحة«. 

لهـــذا الغرض، ينبغي إنشـــاء موقـــع يحتوي على »لوحة مؤشـــرات Dash Board« تحّول كل أهداف الخطة إلى مؤشـــرات كمية 	 
ونوعيـــة، وباالعتماد الكلي على المؤشـــرات واألرقام الرســـمية، إن وجـــدت، وإال فعلى األرقام الدولية. 

ُيســـاعد مثـــل هذا المرصد علـــى تعرية الرؤية أمـــام الجمهور، وتقـــدم أدوات للباحثين والكتاب الذين يدرســـون الرؤية، ولكن 	   	  
ال يملكـــون القـــدرة على التتبـــع الدقيق لمســـارات تنفيذ كل هـــدف على حدة. 

مقترحات التطوير
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الملخــــص التنـــفيـــذي
الخــالصـــــــة واآلفــاق

اإلحصائيات
المؤسسة الدينية 

ودورها في السعودية
توجه ابن سلمان نحو 

آفاق المستقبلتنويع االقتصاد

 Washington تصّدر مركز
Institute بقية المراكز في عدد 
المواد المرتبطة بالسعودية 
هذا الشهر، بواقع 8 مواد، 
 The Atlantic Council تالها
بخمسة مواد. ويالحظ أن 
معظم المواد المنشورة 

لم تتناول الشأن السعودي 
بشكل مباشر، حيث غابت في 
هذا الشهر األحداث األساسية 

المتعلقة بالمملكة. 

تعّرضت المؤسسة 
الدينية في السعودية 

خالل السنوات الخمسة 
السابقة إلى تغييرات جذرية 
في طبيعة دورها ونفوذها، 

وهي تغّيرات شملت 
المؤسسات الدينية 

الرئيسية والشخصيات 
الدينية، والمناهج الدينية 

في المدارس. 

شّكل تنويع االقتصاد 
والتوجه بعيدًا عن النفط 

المحور األساسي لرؤية 2030، 
وكان ابن سلمان من أشد 
المدافعين عن الفكرة في 
عام 2016. إال أن التوجهات 

السعودية األخيرة والتي تولى 
ابن سلمان نفسه اإلعالن 

عنها ُتشير إلى عودة االعتماد 
على النفط، والتراجع عمليًا 

عن الفكرة السابقة. 

ُيمثل التعديل الذي تبنته 
المملكة مؤخرًا فيما يتعلق 

بسياستها النفطية، ورغبتها 
في إنتاج كل ما يمكن إنتاجه 

نقطة تحول جوهرية في 
توجهات ابن سلمان، ولذا 

فإّن من المعتقد أن يبقى هذا 
التحول موضع اهتمام من 
مراكز البحث ومن المصادر 

االقتصادية المتخصصة على 
المدى المنظور.
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شـــهدت الســـنوات الســـابقة تغييرات كبيرة، وغير مســـبوقة في هيكلة ودور المؤسســـات الدينية في الســـعودية؛ وبينما 	   	  
قبلـــت هيـــاكل الدولـــة والمســـؤولون هـــذه التغييـــرات بل وأشـــادوا بها، فإن بعـــض االســـتياء االجتماعي والمعارضـــة ال يزال 
ممكًنـــا، وقـــد تســـتمر العواقـــب غير المقصـــودة في الظهـــور؛ وال ترقـــى العديد مـــن التغييـــرات التدريجية الصغيـــرة إلى رؤية 
متكاملـــة ومتماســـكة، بقـــدر مـــا تمثل قفزة جريئة قـــد تؤدي إلى نتائج غيـــر معروفة، أو قد تدفع الســـلطات إلـــى التراجع عنها 

في نهايـــة المطاف.
يبـــدو أن ولـــي العهـــد الســـعودي ليس لديه أي نية إلنهـــاء »إدمان المملكة علـــى النفط«، وهو اإلدمان الـــذي طالما انتقده، 	   	  

حيـــث إنـــه ُيخطـــط لتوســـيع طاقتـــه اإلنتاجية علـــى الفور بما ال يقـــل عن مليون برميـــل يوميًا؛ ويبـــدو أن ابن ســـلمان قد انتقل 
إلـــى تبنـــي النهج الروســـي بهذا الخصـــوص، والذي يمكن اختصـــاره بأنه ينبغي إنتـــاج كل ما يمكن إنتاجه مـــن النفط في الوقت 
الراهـــن، طالمـــا أن هنـــاك طلـــب عليـــه. وأخطـــر مـــا في هذا الطـــرح أن ابن ســـلمان يبدو أنـــه قد تراجع عـــن نظريته الســـابقة - 
 والتـــي كانـــت محـــور رؤيـــة -2030 بإمكانية التخلـــي عن النفط، ليتبنـــى نظرية جديدة تقوم علـــى المزيد من االعتمـــاد على النفط.

بـــدأت إدارة بايـــدن تقتنـــع أن الحـــرب فـــي اليمـــن هي حرب أهلية، وليســـت ناجمـــة عن التدخل الســـعودي هناك، وأن انســـحاب 	 
الســـعودية مـــن الحـــرب لـــن يؤّدي إلى حل األزمة اليمنيـــة، وال يبدو أن إيران لديهـــا مصلحة في إنهاء الحـــرب، ولكن يمكن توليد 
هـــذه المصلحـــة مـــن خـــالل إدماج اليمـــن في المباحثـــات النوويـــة القائمة بيـــن الواليـــات المتحدة وإيـــران، كما يمكن تشـــجيع 
الســـعوديين علـــى تقديـــم عرض غير قابل للرفض مـــن قبل الحوثيين، مثل االنســـحاب الفوري من اليمـــن والوعد بضم اليمن 

إلى مجلس التعـــاون الخليجي. 

الشأن المحلي

الملخــــص التنـــفيـــذي
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أشـــار الرئيـــس بايـــدن بعـــد لقائه ببوتين أنه أبدى قلقه بشـــأن حقوق اإلنســـان في روســـيا، لكن من الواضح عمومـــًا أن اإلدارة 	 
تهمـــل ملـــف حقوق اإلنســـان عمليـــًا، وهي مســـتمرة في ذات سياســـة النفاق التـــي اتبعتها اإلدارات الســـابقة، فالســـعودية 
واإلمارات ومصر لديهم ســـجالت ال تقل ســـوءًا عن الســـجل الروسي في حقوق اإلنســـان، إال أن اإلدارة ال يبدو أنها ُتثير قضايا 
االنتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا هذه الـــدول، وأنها عادت لتبني السياســـة الخارجيـــة األمريكية الكالســـيكية، والتي تؤمـــن بالمصالح 

بغض النظر عن الشـــعارات. 
شـــكل التعـــاون فـــي مجـــال األمن الســـيبراني - وخاصـــة بين إســـرائيل من جهة، واإلمـــارات والســـعودية من جهة أخـــرى - أبرز 	 

أوجـــه التقـــدم الـــذي تم إحـــرازه نتيجة التفاقـــات أبراهام وما ســـبقها من خطـــوات، إال أن التعاون الســـيبراني اإليراني-الروســـي 
بالمقابـــل، يزيـــد من التحديات األمنية التي تواجهها الدول الثالث: إســـرائيل، والســـعودية واإلمارات؛ وُتعّد الســـعودية من بين 
أكثـــر الـــدول اســـتهداًفا إلكترونًيا في العالم، وهو ما ُيمثل دافعًا رئيســـيًا لها للتعاون مع إســـرائيل، وهي مـــن أكثر دول العالم 

تقّدمـــًا في مجال األمن الســـيبراني.

السياسة والعالقات الخارجية

الملخــــص التنـــفيـــذي
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أّدت حرب غزة األخيرة إلى تعطيل مســـار التطبيع العربي الذي بدأ في عام 2020، فالظروف لم تعد مالئمة الســـتمراره، كما   	
أن اإلدارة األمريكيـــة الحالية ليســـت متحمســـة له كمـــا كانت اإلدارة األمريكية الســـابقة، وقد واجه المحور اإلماراتي-الســـعودي 
إشـــكالية فـــي التعامل السياســـي مـــع الحرب هذه المـــرة، ويواجه إشـــكاليات في التعامل مـــع تداعيات الحرب، فهـــو ال يريد أن 

ُيجّيـــر أي موقـــف إيجابـــي منـــه لصالح حمـــاس، وال يريد أن يترك غـــزة في نفس الوقت لقطـــر، والتي تتمتع هنـــاك بنفوذ كبير. 
تختلـــف مصالـــح ومخاوف الـــدول الخليجية تجاه إيران، في الواقع، ال تملك أي دولة خليجية اســـتراتيجية خارجية، ألنها جميًعا   	
فـــي وضـــع محاولـــة البقـــاء المســـتمر، وبســـبب عدم االتســـاق بيـــن دول الخليج، فســـيكون من الصعـــب على أي دولـــة خليجية 

تكويـــن تحالفـــات قويـــة وعميقة، وســـتبقى هذه الـــدول على الطـــرف المتلقي لما ُيفكر به سماســـرة القـــوة اإلقليمية.
تعتمـــد القـــوة العالميـــة األمريكية على التعاون مع الحلفاء اإلقليميين، وهم في حالة الشـــرق األوســـط كٌل من الســـعودية   	
وإســـرائيل، وكـــي تتمكـــن الواليـــات المتحدة من االعتماد على هـــؤالء الحلفاء، البّد مـــن التعامل مع التهديـــدات التي تواجههما، 
وهـــي إيـــران القـــوة النوويـــة التي ُتهدد إســـرائيل أكثر، والصواريخ البالســـتية التي ُتهدد الســـعودية أكثر؛ وإذا لـــم تتمكن الصفقة 

الجديـــدة مـــن الحـــد من التهديد اإليراني - المباشـــر وغير المباشـــر - فإنها ســـتلحق ضررًا بالغًا بالواليـــات المتحدة.

السياسة والعالقات الخارجية

الملخــــص التنـــفيـــذي
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الســـــعـــــوديـــة
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