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قضية

القبائل وآل سعود مقــ
ربما تكون بدأت بمحض الصدفة ،ولكن شأن النار التي تشتعل من مستصغر الشرر ،فإن بضع كلمات تالمس جراح املقهورين
في مملكة النفط كافية ألن توقد مخزون السخط املتراكم منذ عقود .هذا باختصار جوهر حكاية انتفاضة جديدة يكتبها
جيل من أبناء القبائل ال ينتمون بالضرورة الى املاضي ،بالرغم من انتماءاتهم االجتماعية واأليديولوجية املتباينة نسبيًا ،وقد
ال يخضع هؤالء تحت تأثير املفهوم التقليدي لزعيم القبيلة الذي حاول عبد العزيز ومن جاء بعده أن يحيل منه إلى مجرد
نظام التقديمات االجتماعية أو ما يعرف بـ(الشرهات) الشهرية التي يتقاضاها ،في مقابل الوالء لعائلة آل سعود.
عضو في ّ
ّ
ّ
ولكنهم يمثلون حراكًا شعبيًا متطورًا جديرًا باملواكبة والتأمل في أبعاده ورسائله

فؤاد ابراهيم
ف��ي أس �ل��وب ج��دي��د إلي �ص��ال ص ��وت غالبية
ال�ش�ب��اب ف��ي مملكة ال�ص�م��ت وال �ق �ه��ر ،ق��ررت
مجموعة من الشباب من قبائل مختلفة ومن
أرج ��اء متفرقة م��ن اململكة ال�س�ع��ودي��ة ،وف��ي
ّ
عملية تفاعلية تتسم بالشجاعة والشفافية،
أن ت �ع� ّ�ب��ر ع ��ن م �ط��ال��ب ال� �ن ��اس ع �ب��ر م�ق��اط��ع
ّ
مصورة مختصرة ترفع على اليوتيوب.
ف� �ك ��رة امل �ق �ط��ع ت � �ق� ��وم ،ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،ع �ل��ى أن
ي�ت��ول��ى ش��اب (ي �ع� ّ�رف ف��ي أوس ��اط ال�ت��واص��ل
االجتماعي باسم قبيلته) كامل العملية ،بأن
ّ
فيسجل مقطعًا
يفتح ك��ام�ي��را الكومبيوتر
م�ك�ب��وس��ًا ت� �ت ��راوح م � ّ�دت ��ه ب�ي�ن ن �ص��ف دق�ي�ق��ة
وث�لاث دق��ائ��ق ،ويتحدث خاللها في خطاب
مباشر الى امللك عبد الله وبكلمات مختصرة
ومضغوطة يشرح فيها معاناة املواطنني في
موضوعات باتت اليوم مورد إجماع الشباب
مثل :البطالة ،الفقر ،السكن والخدمات العامة،
وك��ذل��ك م��وض��وع��ات س�ي��اس�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
ّ
والتجمع.
مثل :حرية التعبير
وك �م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ح �م �ل��ة «ال� ��رات� ��ب ال ي�ك�ف��ي
ال �ح��اج��ة» ال ��ذي أص �ب��ح م��ن ب�ي�ن أب ��رز ع�ش��رة
موضوعات تفاعلية عامليًا على تويتر ،فإن
وس �م��ًا ج ��دي �دًا «ه ��اش �ت ��اغ» ان �ط �ل��ق ب�ع�ن��وان
«الشعب يقول كلمته» ،يشارك فيها الشباب،
مع غياب واضح لنخبة املثقفني واإلعالميني
ال ��ذي ��ن آث� � ��روا امل� �ش ��اه ��دة واالن � �ت � �ظ ��ار ،ح�ي��ث
ت��وض��ع رواب � ��ط مل �ق��اط��ع ال �ك �ل �م��ات امل� �ص � ّ�ورة،
ويتم الترويج لها والتعليق عليها.
وننقل هنا حرفيًا أهم املقاطع التي انتشرت
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ،وه��ي

بحسب التسلسل الزمني على النحو اآلتي:
ـ ف��ي  22آذار (م ��ارس) امل��اض��ي ،ظهر الشاب
عبد العزيز بن فهد الدوسري في مقطع ّ
مدته
ّ
 33ثانية ،وق��ال م��ا ل��م يقل منذ ع�ق��ود .وج��ه
الدوسري رسالة مباشرة الى امللك عبد الله
بما ّ
نصها:
«أن��ا م��واط��ن س�ع��ودي ال أستلم س��وى 1900
ري ��ال ( 506دوالرات) ...ب��ال�ل��ه ع�ل�ي��ك ي��ا عبد
ال �ل��ه ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،ه��ل ه ��ذه ت�ك�ف��ي امل�ه��ر
وال (أو) س �ي��ارة وال (أو) ال �ب �ي��ت ...ي��ا أخ��ي
ّ
م��ل�ي�ن��ا ،وت �ل��وم��ون ال �ل��ي ي �ف �ج��رون ...ي��ا أخ��ي
اع�ط��ون��ا ال��ى م�ت��ى نشحدكم م��ن ال�ب�ت��رول يا
أخي .أعطونا ما تلعبون به أنتم وعيالكم...
اعطونا من حاللنا .لسنا عاجزين باملواتر
(أي السيارات) ّ
نفجر بها لسنا عاجزين».
وفي غضون مدة قياسية ،حظي املقطع على
نسبة مشاهدات قياسية بلغت 1.600.000
مشاهدة ،حتى األول من نيسان.
ّ
ـ في  23آذار (م��ارس) ب��ث مواطن آخ��ر يدعى
ع �ب��د ال �ل��ه م �ب ��روك ب ��ن ع �ث �م��ان ال �غ��ام��دي من
مدينة بيشه ج�ن��وب غ��رب ال�س�ع��ودي��ة ،وق��ال
إن��ه شاهد مقطع ال��دوس��ري وه��و يشكو من
ّ
ووج ��ه خطابه
قلة ال��روات� ّ�ب وع��دم كفايتها،
ً
للملك ثم علق قائال:
«وبحكم مشاهدتي ومالمستي للحال ،أؤيد
م��ا ذك��ره ال�ش��اب ف��ي ك�لام��ه وخ�ط��اب��ه امل� ّ
�وج��ه
للملك وأط�ل��ب م��ن الجميع امل�ش��ارك��ة بنفس
األس � �ل ��وب ح �ت��ى ي �ص��ل ال� �ص ��وت ال� ��ى خ ��ادم
الحرمني الشريفني ويعلم بما وصلت إليه
ال� �ح ��ال م ��ن ق �ل��ة ال ��روات ��ب وان �ت �ش��ار ال �ف�س��اد
وال� �ظ� �ل ��م ول� �ي ��س م ��ن امل� �ع� �ق ��ول وامل� �ق� �ب ��ول أن
تنعم فئة قليلة ،س��واء كانت حاكمة ،أو فئة

الشعب يقول كلمته
أط�ل��ق ن��اش�ط��ون ع�ل��ى ت��وي�ت��ر م��ن ش�ب��اب اململكة
وس��م «هاشتاغ» بعنوان «الشعب يقول كلمته»،
شارك فيه عشرات اآلالف من ّ
املغردين الشباب.
املشاركون في الحملة ينتمون الى مناطق وقبائل
م�ت�ف��رق��ة ،وب�ع�ض�ه��م ي �ش��ارك ب��اس�م��ه الحقيقي،
بأسماء وهمية.
واآلخر
يلوذ ّ
ً
ّ
أح��د امل�غ��ردي��ن علق ق��ائ�لا «سفينة ال��وط��ن تغرق
والقبطان ال يجيد القيادة» .أما ن��واف القحطاني
ّ
التحرك الشعبي وقال «الحياة في هذه
فدعا الى
ال��دن�ي��ا ق�ص�ي��رة ...فليش نجعل األس ��رة املجرمة
ت�ل�ع��ب ب ��أم ��وال األج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة .خ �ل��ون��ا نمهد
الطريق لهم» .أما مطر القحطاني فانتقد أسلوب
القمع واالعتقال وكتب في تغريدة بأن «االعتقال
واالض�ط�ه��اد والترهيب وال�ش��دة نهاية ح�ب� ِ�ل كل
ظ��ال��م .وال�س�ع�ي��د مل��ن وع��ظ ب�غ�ي��ره» .ه ��ارون أم�ين
أحمد ّ
وجه تغريدة الى زمالئه في وزارة الخارجية
وك �ت��ب :زم�ل�ائ��ي ف��ي ال �خ��ارج �ي��ة «اس �ت �ح��وا على
أنفسكم» ه��ذا البطل «الجهني» ال حصانه لديه
ومع ذلك قال كلمة الحق» .عبد العزيز الحصان
غ� ّ�رد ناصحًا وكتب «ل��و ك��ان هنالك أدن��ى حكمة
ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة ألغ �ل �ق��ت م �ل��ف امل �ع �ت �ق �ل�ين ،وق��د
نصحها الناصحون واملصلحون ودفع بعضهم
ضريبة كلمة الحق ولكن ...الشعب يقول كلمته».

حزب األمة اإلسالمي ،نشأ قبل سنوات واعتقل
مؤسسوه في السعودية بعد انكشاف أمرهّ ،
غرد
«آن أوان أن يختار الشعب في جزيرة العرب نظامه
وح�ك��وم�ت��ه وع�ل��ى السلطة ال�س�ع��ودي��ة أن تجنب
ال �ب�لاد التغيير غ�ي��ر ال�س�ل�م��ي» .مجموعة تطلق
على نفسها «تنسيقية شباب الحرمني» شاركت
بمجموعة تغريدات؛ من بينها :التغيير يتطلب  1ـ
كسر حاجز الخوف 2 ،ـ الشعب يقول كلمته من
غير مجاملة أو نفاق ،ومن يقول الشعب ينقصه
واع ،لكن يحتاج يطبق 1
ال��وع��ي ،أق ��ول الشعب ٍ
و .)2وط��ال�ب��ت امل�ج�م��وع��ة ب��زي��ادة وت �ي��رة املقاطع
«همتكم يا شباب فبكثرة هذه التسجيالت حتمًا
ستستجيب الحكومة ملطالب الشعب».

أخرى فاسدة ،بأموال الدولة ،وبقية الشعب
ّ
يتضور الجوع والفقر والظلم ،ولذلك أؤيد
ما ذكره الشاب».
ث ��م ع� ��رض ب �ط��اق �ت��ه امل��دن �ي��ة وع �ل �ي �ه��ا اس�م��ه
وصورته ،وطالب مجددًا بأن يشارك الجميع
بنفس األسلوب.
وحظي املقطع على نسبة مشاهدة وصلت
الى  737.167مشاهدة حتى األول من نيسان
ّ
ـ ف��ي  27آذار (م� ��ارس) ب��ث ش��اب آخ��ر يدعى
سعود مرضي عبد الله البيضاني الحربي،
مواليد الرياض ،مقطع ّفيديو يتضامن فيه
مع مطالب من سبقه .وعلق على مطالب من
سبقه وقال:
«طبعًا هذه مطالبنا ،مطالب الشعب بالكامل،
ب� ّ�ح��ت أص��وات �ن��ا م��ن ال �ك�ل�ام ف�ي�ه��ا ،مطالبنا
سهلة ...ليس هناك حاجة لفتح ب��اب تويتر

امللك
عبدالله
(أ ف ب)

اعطونا من حاللنا لسنا عاجزين بالمواتر
نفجر بها لسنا عاجزين
(أي السيارات) ّ
أو ما شابه .كلها موجودة في سلة مهمالت
ال�ت��وي�ج��ري (أي خ��ال��د ال�ت��وي�ج��ري مستشار
امللك عبد الله) ،ال تلزمون الشعب بالتحرك
ال �س �ل �م��ي ،ال ت �ل��زم��ون��ا ب ��ال� �ن ��زول ل �ل �ش��ارع،
ببساطة ألن ع��دد س �ي��ارات ال�ي��وك��ن األس��ود
(في إشارة الى سيارات املباحث واألمن) أقل
بكثير من ع��دد األح��رار فنحن من السهل أن
ن��ذه��ب ون �ط��ال��ب ب�ح�ق��وق�ن��ا ب�ط��ري�ق��ة سلمية
طبعًا ،فأرجوكم أرجوكم اسمعوا صوتنا...
أنتم لديكم مركز ال�ح��وار الوطني وحاورتم
ال �ي �ه��ودي وال �ن �ص��ران��ي ،وغ � �دًا س �ت �ح��اورون
أوب��ام��ا ...أرج��وك��م ،اسمعوا صوتنا .حققوا
مطالبنا ،نريد سكنًا ،نريد أن نعيش حياة
كريمة».
ث ��م ع� ��رض ب �ط��اق �ت��ه امل��دن �ي��ة وع �ل �ي �ه��ا اس�م��ه
وصورته.
ـ وف ��ي  30آذار ،ظ�ه��ر ال�ط�ب�ي��ب ع�ب��د ال��رح�م��ن
علي أحمد غريدي العسيري ،وق� ّ�دم مطالعة
مختصرة وشجاعة في دقيقتني و 32ثانية،
وقال ما ّ
نصه:
«أنا املواطن عبد الرحمن علي أحمد غريدي
ال �ع �س �ي ��ري ،م ��ن ت �ه��ام��ة ع �س �ي��ر( ،م �ح��اف �ظ��ة
أب� �ه ��ا ج� �ن ��وب غ � ��رب ال� �س� �ع ��ودي ��ة) ،ش��اه��دت
مقطعًا لبعض الشباب الطيبني املحترمني
ألبناء بلدنا ال��دوس��ري والغامدي والحربي
ي� �ط ��ال� �ب ��ون ب� �ح� �ق ��وق� �ه ��م ،أب � �س� ��ط ح �ق��وق �ه��م،
الثاني ...املشكلة فيكم
وسجنوهم في اليوم
ُ ّ
أنتم ي��ا آل سعود تتعمدون ت� ِ�ذل��ون الشعب
وتفقرون الشعب ...ال��دوس��ري املسكني يقول
راتبي  1900وهذه ال تعشي (ال تكفي لوجبة
عشاء) واحد من أوالدكم .اليوم الثاني شفنا
واحد من األمراء من أوالدكم شاري (اشترى)
له سيارة مرصعة بالذهب...
املشكلة فيكم أنتم يا آل سعود ،سرقتم كل
ش ��يء ،س��رق�ت��م اس�م�ن��ا وب �ل��دن��ا وأض�ف�ت�م��وه
ل � �ك ��م ب � � ��أي ح � � ��ق ،س ��رق � �ت ��م اإلس� � �ل� � ��ام ،ص ��ار
اإلس �ل��ام ال �س �ع��ودي ت �ب��ع ال� �ف ��وزان وت �ب��ع آل
ال �ش �ي��خ وت �ب �ع �ك��م ح �ت��ى ش ��وه �ت ��وه ،س��رق�ت��م
ال��رس��ول ص��ار س� �ع ��ودي ...ال �ب �ت��رول ب��دل ما
توزعونه علينا وتعطون الشعب تفقرونهم
وت��ذل��ون �ه��م وإذا ت��وزع��ون��ه ت��وزع��ون��ه على
أع��داء األم��ة السيسي ون�ص��ارى لبنان اللي

ما يشوفوا العرب إال حثالة.
املشكلة فيكم سرقتم كل حاجة ،حرام كذا هذا
ما هو (ليس) عدل ،أنا طبيب وعملت ّ
ودربت
ف��ي ال �ح��رس وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وف��ي
مستشفيات وزارة الصحة ،وف��ي م��رة حطيت
ثالثة مرضى على سرير.
وين هذا عبد الله بن عبد العزيز ،أنتو شايفني
أيش ،أنا أطالب بالحقوق ،أول حق أطالب فيه
ل�ي��ش ت�س�ج�ن��ون�ه��م .ه��ذول��ي (ه � ��ؤالء) ط��ال�ب��وا
بحقهم ليش تسجنونهم ،الرجال اللي شرى
(اشترى) له سيارة مرصعة بالذهب هذا اللي
نبغى (الذي نريد) ناخذ الحق منه.
وأن ��ا أس �ج��ل امل�ق�ط��ع ه ��ذا ق��اع��دي��ن يتبايعون
(ي�ب��اي�ع��ون) م�ق��رن بيعة ش��ري��ة (ب�ي��ع وش ��راء)،
ال�ش�ع��ب ق�ط�ع��ة أث� ��اث ،ب�ي�ع��ة ش��ري��ة ،ال ك ��ذا ما
ي �ص �ل��ح (ال ي� �ج ��وز) ك� ��ذا ح � ��رام ،وإذا تكلمنا
ت�س�ج�ن��ون�ن��ا ،ت�س�ج�ن��ون وال ت �ق��ول��ون إذا مو
عاجبك إطلع ب��ره البلد ،ه��ذه ما هي (ليست)
ب�ل��دك��م أن �ت��م ب ��س ،ال ي��ا أخ ��ي ال�ش�ع��ب يطالب
ب�ح�ق��وق��ه ،إح �ن��ا ن�ب�غ��ى ال �ح��ري��ة وأن ��ا أح��ذرك��م
نبغى ال �ش��يء ال�ص��ح ل�ب�ل��دن��ا .ال�ي�م��ن وت��ون��س
وغيرهما في الجمهورية الثانية ،والسعودية
بتدخل (سوف تدخل) الجمهورية األول��ى إذا
لم تتحركوا وأحكمتم العقل ...وعشان املباحث
ألني أعرف حركاتهم .»...ثم قام بعرض بطاقته
املدنية وفيها اسمه وصورته.
وح�ظ��ي ه��ذا املقطع بنسبة مشاهدة مرتفعة
وفي فترة قياسية بلغ عدد املشاهدين للمقطع
 1,508,539مشاهدة.
ـ وف ��ي  31آذار ظ �ه��ر واف� ��ي م��رض��ي ع �ب��د ال�ل��ه
البيضاني الحربي ،ذو الثمانية عشر ربيعًا،
ف��ي كلمة م �ص� ّ�ورة ف��ي  31م��ارس بعد اعتقال
شقيقه س�ع��ود ال�ح��رب��ي وت �ح� ّ�دث ع��ن اعتقال
من طالب بالحقوق مثل سعود الحربي وعبد
العزيز الدوسري وغيرهما وتساءل:
«أين هي حرية التعبير املزعومة؟ ومنذ متى
أصبحت املطالبة بالحقوق جريمة تستوجب
السجن في ب�لاد الحرمني ،مع أنها مطالبات
ش��رع �ي��ة وس �ل �م� ّ�ي��ة؟  ...إن �م��ا ال �خ �ط��أ وت �ج��اوز
القانون هو االعتقال نفسه .وق��ال :إن أسلوب
القمع ال يجدي نفعًاّ .
ووجه رسالتني:
األول��ى :إل��ى محمد بن نايف ،وزي��ر الداخلية،

