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وثيقة

ّ
ّ
تقييم سري لمحـمد بن سلمان «المتهور»

إعداد خليل كوثراني

من األجهزة اإلماراتية
إلى محمد بن زايد

حصلت «األخبار» على وثائق إماراتية ّ
مسربة ،بينها
تتضمن تقييمًا ّ
ّ
سريًا لولي العهد السعودي،
واحدة
محمد بن سلمان ،بمناسبة مرور عامين على استالمه
والية العهد ( .)2019 - 2017تشتمل الوثيقة ،التي تبدأ
«سري للغاية» ّ
بعبارة ّ
ثم بتاريخ الصدور  9آب /أغسطس
 ،2019على «تقرير بشأن حصاد عامين من عهد األمير
محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية»،
شاركت في إعداده وحدة في وزارة الخارجية تحمل
اسم «وحدة الدراسات الخليجية» .الوثيقة باألصل
ّ ً
أوال :أبرز التغييرات على مستوى
مؤسسة الحكم السعودية والسياسات
الداخلية
¶ الـتـغـ ّـيــر ّ
األول :االن ـف ــراد الـحـصــري والفعلي
بالسلطة بتفويض من امللك سلمان :عبر تحييد
األمراء املنافسني وتحديدًا محمد بن نايف (ولي
العهد املـعــزول) ومتعب بــن عبد الله وخــالــد بن
سلطان ومحمد بن فهد والوليد بن طــال ،فقد
عمل على استراتيجية تولية مزيد مــن شباب
األسرة املالكة املناصب الكبرى وإمارات املناطق
على الشكل التالي:
 -1اإلبقاء على ما يفيد من عرف األسرة املالكة

لجأت الحكومة السعودية إلى
شركات ّإسرائيلية للمساعدة
في تعقب معارضين بارزين
في املشاركة السياسية ،ولكن بما يخدم شرعية
ولــي العهد ،باختيار أمير شــاب مــن كــل جناح
ليتولى املسؤولية بدل األمراء املخضرمني الذين
تم إعفاؤهم ،فقد تم اختيار أكبر أحفاد األمير
نــايــف ،وه ــو األم ـيــر عبد الـعــزيــز بــن سـعــود بن
نايف لــوزارة الداخلية ،وتعيني األمير تركي بن
ط ــال أمـيـرًا ملنطقة عسير ،ك ـ ّـأول أمـيــر مــن آل
طالل يتسلم منصبًا رسميًا في الدولة.
 -2ضمان والء املزيد من األمــراء الشباب الذين
تـقـلــدوا مناصب جــديــدة ،ومعظمهم عمل معه
من قبل في إمارة الرياض أو في الديوان امللكي
(مثل األمير عبد الله بن بندر ،رئيسًا للحرس
الوطني ،وابن خالته األمير تركي بن هذلول بن
عبد العزيز ،نائبًا ألمير منطقة نجران ،وصديقه
األمير عبد الله بن فرحان ،وزيرًا للثقافة).
 -3نقل والء ضباط وأف ــراد األجهزة الحكومية
األمنية املهمة ،كوزارة الداخلية والحرس الوطني
ورئــاســة أمــن الــدولــة ،إلــى امللك وولــي العهد ،بدل
بقاء الوالء لألمراء املخضرمني في هذه األجهزة،
والذين تم إعفاؤهم منها .ويرى بعض املنتقدين
ملركزية السلطة واالستفراد بالقرار أن مركزية
القرار لها سلبيات قد تكون كارثية على الدولة،
ومن هذه السلبيات عدم اطــاع ولي العهد على
اآلراء املختلفة ،وبخاصة أن األخطاء إذا وقعت
تكون مكلفة وقد ال يمكن التراجع عنها ...وقد
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ُم ّ
وجهة من محمد محمود آل خاجة ،مدير مكتب وزير
الخارجية ،إلى مكتب وزير الدولة ُ للشؤون الخارجية ،أنور
قرقاش ،إال أنه في الرسالة التي ت ّ
قدم التقرير َي ِرد أن
َ
وزير الخارجية (عبد الله بن زايد) و ّجه بإحالة الموضوع
على قرقاش ،وبأن يرسل األخير التقرير إلى ولي عهد
أبو ظبي ،محمد بن زايدَ .يجمع التقرير بين التحليل ورصد
األخبار ،العامة منها الخاصة .تشي األخبار الخاصة بحجم
ّ
ّ
والمعمق للقيادة السعودية الحليفة
الترصد الكبير
ّ
والتحوالت لديها ،وقدرة األجهزة اإلماراتية على جمع

تنامت دعوات خجولة من الحرس القديم بالعودة
إلـ ــى ت ـع ــدد مـ ـش ــارب امل ـس ـت ـش ــاري ــن ،وتــوس ـيــع
قاعدتهم ،واالطالع على آرائهم كلها ،واالنصياع
ملــا هــو ص ــواب ولــو كــان مخالفًا ل ــرأي صاحب
القرار.

املنكر ،وفرض االختالط في كثير من الوظائف
الحكومية والـقـطــاع ال ـخــاص ،وإس ـنــاد وظــائــف
قـيــاديــة إلــى الـنـســاء ،وتكثيف فعاليات الترفيه
بمختلف أشكالها.
ك ـمــا ارتـ ـب ــط هـ ــذا األم ـ ــر بـمـعــاقـبــة املـعـتــرضــن
باستخدام األدوات األمنية ،كالقمع أو االعتقال.
ً
إال أنه بعد حادثة مقتل خاشقجي هدأت قليال،
وصارت تتسامح مع بعض النقد لفعاليات هيئة
ً
الترفيه مثال.
ّ
وه ــذه املـقــاربــة تجعل صــنــاع ال ـقــرار بــن أمرين
ّ
محيرين:
ّ
األول :استمرار وتيرة الحزم والقمع ،من شأن
ذلــك التوسع في اعتقال الـنــاس ،وتقوية موقف
املعارضة في الخارج .إسقاط املؤسسة الدينية
ورمـ ــوزهـ ــا ،وإيـ ـج ــاد ف ـج ــوة ك ـب ـيــرة ب ــن ال ــدول ــة
والشعب ألن املمانعة الداخلية ال تزال قوية وإن
كانت كامنة وليست محسوبة على تيار ّ
معي
يمكن إسكاته.
الثاني :السماح بهامش مــن الحرية فــي الشأن
االج ـت ـمــاعــي خ ــاص ــة ،م ــن ش ــأن ذل ــك أن يبطئ
االنفتاح الليبرالي ،كما أنــه يعطي جــرأة للناس
على املمانعة الداخلية ،واالعتراض على ما يرونه
مصادمًا لدينهم وقيمهم وعاداتهم.
¶ ّ
التغير الرابع :الحملة على الفساد املالي بأثر
رجـعــي واس ـتــرجــاع مـلـيــارات مــن كـبــار األم ــراء
والتجار ،تحظى بدعم غير محدود من غالبية
ُ
النخب ،وتعد من االنجازات املهمة لولي العهد.

¶ الـتـغـ ّـيــر الـثــانــي :ب ــدء التمهيد لـتـحــول النظام
الـسـعــودي إل ــى نـظــام ملكي تقليدي (م ــن األب
إلى االبن) .هناك قناعة عامة لدى آل عبد العزيز
بأهمية انتقال الحكم إلى أحد األحفاد ،وهذا ما
يعتبره امللك سلمان ضرورة ملستقبل سعودي
أك ـثــر اس ـتـ ـق ــرارًا ،ويـ ــرى كـثـيــر م ــن ال ـن ـخــب في
السعودية أن وصــول األمير محمد بن سلمان
ً
إلى منصب امللك مستقبال سيمثل أكبر تحول
تاريخي فــي نـظــام الحكم الـسـعــودي منذ وفــاة
امل ــؤس ــس ع ــام  ،1953وس ـي ـجــدد آل ـي ــة جــديــدة
الن ـت ـقــال الـحـكــم فــي ال ـن ـظــام املـلـكــي ال ـس ـعــودي،
وسيكون بداية النهاية ألسرة آل سعود كأسرة
«حاكمة» ،وحصر الحكم في «آل سلمان».
ّ
ّأمــا مــواقــف أبـنــاء األس ــرة املالكة مــن بــدء تحول
شكل النظام امللكي السعودي فهي تنقسم لثالث
فرق:
الفريق ّ
األول :معارض ،وهم قلة من األمــراء في
ال ـخ ــارج ،وه ــؤالء يـظـهــرون معارضتهم لتولي
األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان والي ـ ــة ال ـع ـهــد ،كما
يعترضون على كثير من قراراته ،ومنهم األمير
عـبــد ال ـعــزيــز ب ــن عـبــد ال ـل ــه ،الـ ــذي يـقـيــم كالجئ
َّ
سياسي في فرنسا ،ويصنف ضمن املعارضة
السعودية في الخارج.
الفريق الثاني :مؤيد ،وهم عدد من األمراء الشباب
يرون في ولي العهد منقذًا للبالد ،ويرون أنه يقف
ضــد األخ ـطــار الـتــي تحيط بــالــدولــة فــي الــداخــل
والخارج.
ال ـف ــري ــق الـ ـث ــال ــث :الـ ـص ــام ــت ،وه ـ ــم أكـ ـث ــر أف ـ ــراد
األسـ ــرة ،وكثير منهم يــؤثــرون الـســامــة .وهــذا
الفريق في النهاية ال بد من أن ينحاز إلــى أحد
الفريقني األولني ،فإن نجح ولي العهد في رؤيته
ومشروعاته وبقي ممسكًا بالسلطة فال شك في
أن مؤيديه سيكثرون ولو كرهًا.

¶ ال ـت ـغـ ّـيــر الـ ـس ــادس :ت ـحــديــث وت ـطــويــر البيئة
القانونية وتسريع اإلجــراءات العدلية ،باستثناء
ملف حقوق اإلنسان (حرية التعبير واإلعــام)،
الذي تم التعامل معه من قبل ولي العهد على أنه
ملف أمني وليس حقوقيًا ،فقد حققت اململكة
خــال عامني تحديثًا تاريخيًا للبيئة القانونية
والعدلية.

¶ ّ
التغير الثالث :تطبيق القبضة األمنية تجاه
املعترضني على التوجهات الجديدة .الجديد في
اململكة منذ عامني هو وضوح الحزم في تطبيق
التوجهات والقرارات املثيرة للجدل ،دون الرجوع
إلى املؤسسة الدينية ،ودون إخضاعها لخيارات
الشعب؛ ومثال ذلك السماح بقيادة املرأة للسيارة،
وتـحـجـيــم هـيـئــة األمـ ــر ب ــامل ـع ــروف وال ـن ـهــي عن

¶ ال ـت ـغـ ّـيــر ال ـس ــاب ــع :ب ــدء ال ـح ــرب الـعـلـنـيــة على
ج ـم ــاع ــات اإلسـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي .ط ـ ــوال عــامــن
استمر ولــي العهد فــي تطبيق سياسة جديدة
جــديــة أكـثــر ح ــدة فــي مــواجـهــة ت ـيــارات اإلس ــام
السياسي داخل وخارج السعودية .عبر إصدار
اململكة في مــارس  2014قــرارًا باعتبار جماعة
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ج ـمــاعــة إره ــاب ـي ــة ،وتنقيح

¶ ّ
التغير الخامس :بث الحيوية في عمل الدوائر
الحكومية وتشديد الرقابة واملحاسبة ،وهي من
مظاهر التطور اإلداري اإليجابية.

املناهج املدرسية والجامعية من أدبيات اإلخوان
املسلمني ،وإبعاد كل من يتعاطف معهم أو مع
فكرهم ورمــوزهــم من أي منصب إشــرافــي في
املؤسسات التعليمية أو من التدريس ،وبروز دور
أكبر ملراكز مكافحة اإلره ــاب الجديدة (ومنها
املركز الدولي الستهداف تمويل اإلرهاب ،واملركز
العاملي ملكافحة الفكر املتطرف «اعتدال») ،وأخيرًا
اعـتـقــال أب ــرز ال ـق ـيــادات اإلخــوان ـيــة وال ـســروريــة
املعروفة ،وترحيل القيادات غير السعودية منهم،
وحجب املواقع اإلخوانية أو القريبة منها.
¶ ّ
التغير الثامن :تغيير الخطاب الديني ليكون
مواليًا بشكل مطلق للدولة الجديدة ،وذلك بإحداث
تغيير في الخطاب املوجه في املساجد ،من خالل
قيام الوزير الجديد للشؤون اإلسالمية ،د .عبد
اللطيف آل الشيخ ،بفصل عدد كبير من األئمة
والخطباء واملؤذنني ،وتحويل عدد من الدعاة إلى
ّ
وظائف إدارية .إال أن كثيرًا من املراقبني يحذرون
من خطورة تعزيز التيار الجامي السلفي على
التوجه الــوهــابــي نفسه؛ مما ّ
يعمق الـشــرخ بني
املؤسسة الوهابية والعهد الجديد.

ثانيًا :أبرز ّ
التغيرات والمستجدات في
السياسة الخارجية السعودية خالل
عامين

معلومات من داخل المملكة عن ابن سلمان والدائرة
المحيطة به والسياسات غير المعلنة ،عبر جملة
طرق بينها تسخير مصادر سعوديةُ .يظهر التقرير أن
الدبلوماسية اإلماراتية وأجهزة اإلمارات عمومًا تعمل
ّ
التجسس على ابن سلمان،
بما يرقى إلى مستوى
ّ
ُ
ضعف
وتبدو أحيانًا منزعجة من أدائه المتهور والم ِ
للسياسة السعودية الخارجية .من أسرار العالقة مع
إسرائيل واللوبي اإلنجيلي في أميركا والرئيس دونالد
ترامب وتأثير مقتل جمال خاشقجي ،إلى الموقف من
ظ ـه ــرت م ــام ــح شـخـصـيــة األمـ ـي ــر م ـح ـمــد بن
سلمان الشابة والعنيفة على السلوك السياسي
السعودي الخارجي قبل وصوله إلى والية العهد،
لكن ظــل وج ــود األمـيــر محمد بــن نــايــف كولي
للعهد وقوة الحرس القديم ،بأطيافه الدبلوماسية
والعسكرية والدينية داخل الدولة ،عامل ضبط،
حتى تقلد األمير محمد بن سلمان والية العهد
فأصبحت السياسة الخارجية السعودية أكثر
حيوية واندفاعًا وتهورًا في اآلن نفسه» ،وكانت
مالمح التغيير كالتالي:
¶ ال ـت ـغـ ّـيــر ّ
األول :ال ـت ـق ــارب م ــع ال ـب ـيــت األب ـيــض
السعودية  -األميركية بعد
وتحسن العالقات
ّ
عقد من التوتر الكامن ،مثلت زيارة األمير محمد
بن سلمان إلــى البيت األبيض قبل توليه والية
العهد بأشهر قليلة بــدء مأسسة التحالف بني
صهر الرئيس ترامب ،جاريد كوشنر ،ومحمد
بن سلمان ،والتي مثلت بداية مباركة الرئيس
ترامب لوصول األمير إلى والية العهد .ولم يمض
 100يوم على الزيارة حتى حصل املتوقع ،وقبل
ذل ــك بأسابيع قليلة ك ــان ق ــرار الــرئـيــس ترامب
اخـتـيــار الـسـعــوديــة ك ــأول محطة لــه فــي زيــارتــه
الخارجية الرسمية األولى.
ورغم هذه القراءة الرسمية املتفائلة لهذا التقارب،
يـحـ ّـذر مــراقـبــون سـعــوديــون مــن أن ّ
التغير في

امل ــزاج األمـيــركــي تـجــاه إي ــران فــي عهد الرئيس
تــرامــب هــو تـغـ ّـيــر تكتيكي يـهــدف إل ــى محاولة
ابتزاز السعودية بطلب املزيد من األموال مقابل
الحماية .ويرد فريق ولي العهد بأنه مهما حصل
فإن الرئيس ترامب ّقدم خدمات كبيرة إلى ولي
العهدّ ،
أهم ّها استئناف مبيعات القنابل املوجهة
بدقة ،وتملصه من إدانــة السعودية في حربها
على اليمن ،باإلضافة إلى املوافقة املبدئية بنقل
التقنية ال ـنــوويــة واس ـت ـخــدام حــق الـنـقــض ضد
سحب القوات األميركية من دعم التحالف بقيادة
السعودية ،وموقف ترامب القوي والراسخ بشأن
مقتل خاشقجي.
¶ ّ
التغير الثاني :التورط في حرب اليمن وتنامي
الخسائر السياسية والعسكرية جراء استمرار
ال ـ ـحـ ــرب .ل ـقــد كـ ــان ت ـقــديــر امل ــوق ــف ال ـس ـعــودي
ال ـع ـس ـكــري املـتـعـجــل وه ــو ســرعــة ال ـح ـســم في
هــزيـمــة ال ـحــوث ـيــن ،لـكــن الـ ــذي حـصــل الـعـكــس،
فطالت ال ـحــرب ،وتـحـ ّـولــت إل ــى عــامــل استنزاف
للمملكة ،كما أنها سببت حرجًا دوليًا للمملكة
وأضرت بسمعة ولي العهد بشكل خاص .ويبرر
ولي العهد استمرار الحرب ،أن السيناريو اآلخر
سيكون أسوأ.
¶ ّ
ّ
وتحمل
التغير الثالث :استمرار مقاطعة قطر
املزيد من اآلثــار السياسية واإلعالمية ،باتفاق
َ
خـ ـب ــراء ال ـس ـيــاســة ال ـس ـع ــودي ــن ل ــم ي ـ ــرق األداء
السياسي والدبلوماسي السعودي إلى تحقيق
ه ــدف إث ـن ــاء ال ــدوح ــة ع ــن سـلــوكـهــا الـسـيــاســي
بشكل قد أدى إلى تحول موقف اململكة والدول
املقاطعة مــن الـهـجــوم إلــى الــدفــاع فــي األسابيع
األولى لألزمة ،مع ذلك فإن التقدير السعودي ال
يزال قائمًا على أن الرياض ستستمر في مقاطعة
طويلة األمد لقطر واالستمرار في ضرب جميع
املشاريع القطرية في اإلقليم ،وإضعاف حلفاء
قطر وخاصة اإلخوان املسلمني.
¶ ّ
التغير الرابع :تفعيل وتنامي التعاون املؤسسي
م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات ،وهـ ــذا م ــا تـجـلــى ف ــي االن ـس ـجــام
الشخصي بني ولي العهد السعودي وولي عهد
أبو ظبي ،حيث تم مأسسة هذا التعاون بتدشني
مـجـلــس الـتـنـسـيــق ال ـس ـعــودي  -اإلم ــارات ــي في
حــزيــران  ،2018واعتماد البلدين استراتيجية
مشتركة للتكامل اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا
عبر مشاريع «استراتيجية العزم».
إال أن هناك بعض املؤشرات على وجود تباينات
في حسابات البلدين االستراتيجية بشأن دور

ّ
يتوسع التقرير
«اإلخوان» وحال األمير الوليد بن طالل...
في رصد وقائع واستنتاجاتّ ،
أهمها« :مالمح عقيدة
ابن سلمان السياسية» وأزمة شرعية الحكم ،تقدير
الهزيمة في اليمن واستحالة احتالل صنعاء ،انتكاسة
في مقاطعة قطر ،انقسام واستقطاب في المجتمع
السعودي وأجنحة العائلة المالكةّ 8 ،
تغيرات داخلية
و 6في السياسية الخارجية اآلخذة بالضعف ...ال تحول
جميعها دون اإلقرار بقوة نسبية لوضع ابن سلمان
داخليًا .في ما يلي النص الكامل للتقرير:
كــل منهما فــي األزمـ ــة اليمنية ،وخــاصــة تجاه ثالثًا :في االستنتجات

تقاسم الـنـفــوذ والـعــاقــة مــع الـشــركــاء املحليني
هـ ـن ــاك ،ومـ ــن ف ـت ــرة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ت ـح ــدث بعض
التجاذبات ،وآخرها خطوة دولة اإلمارات بإعادة
تـمــوضــع قــوات ـهــا ف ــي ال ـي ـمــن ،م ــا ق ــد ي ــؤدي إلــى
إضعاف دور التحالف ،على نحو قد تترتب عليه
آثار سلبية قد تنسحب على شكل العالقة بني
البلدين في الفترة املقبلة.

¶ ّ
التغير الخامس :توثيق العالقات مع األصوليني
اإلنـجـيـلـيــن الـبــروتـسـتــانــت وت ـبــدل املــوقــف من
ّ
إســرائـيــل .بعد تسلم ولــي العهد منصبه ،كان
من الواضح أن تعريف العدو لم يعد ينطبق على
إسرائيل كما كان قبل سنوات ،إنما أصبح النظام
اإليراني ،وحصل تقارب ملحوظ في الرؤى بني
الرياض وتل أبيب في ما يخص تعريف التهديد
املشترك املتأتي من إيــران ،وهذا دفع إلى اتخاذ
خ ـط ــوات عـلـنـيــة وتــدري ـج ـيــة عـلــى طــريــق إقــامــة
عالقة استراتيجية بإسرائيل .وبحسب تقييم
سعودي غير معلن فقد ظهرت فائدة العالقة مع
قــوى األصوليني اإلنجيليني البروتستانت بعد
حادثة مقتل خاشقجي ،فبعد ضغط الكونغرس
األم ـيــركــي عـلــى الــرئ ـيــس ت ــرام ــب بــالـتـخـلــي عن
ولــي العهد الـسـعــودي تحركت قــوى األصولية
اإلنجيلية عبر أذرعها القوية ونفوذها وتأثيرها
في القرار واإلعالم األميركيني .وتحذر املدرسة
الـتـقـلـيــديــة ف ــي الـسـيــاســة الـسـعــوديــة م ــن خطر
مثل هذا التقارب على صورة اململكة ومكانتها
ورصيدها في العاملني العربي واإلسالمي.
¶ ال ـت ـغـ ّـيــر ال ـ ـسـ ــادس :ت ـغـ ّـيــر ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي
السعودي الخارجي وإقـفــال املــراكــز اإلسالمية
السعودية في الخارج،
ت ــدي ــر وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة والـ ــدعـ ــوة
واإلرش ــاد  26مكتبًا للدعوة فــي الـخــارج ،منها
مـكــاتــب فــي دول خليجية (ف ــي دول ــة اإلمـ ــارات:
دبــي والفجيرة وأم القيوين) ،وأخ ــرى فــي قــارة
آسـيــا ،وثالثة فــي أوروب ــا ،باإلضافة إلــى مراكز
إسالمية في األرجنتني ،والكاميرون ،وجيبوتي،
وأوغ ـنــدا ،والسنغال ،والبوسنة والهرسك ،وقد
ّ
فضلت «السعودية الجديدة» ترك العمل الدعوي
في الخارج للسلطات املحلية في كل دولة ،وكان
آخر هذه القرارات التخلي عن إدارة أكبر مساجد
بلجيكا فــي العاصمة بــروكـســل ،وال ــذي كانت
تديره وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية منذ
.1969

ً
¶ ّأوال ،مدى شرعية ولي العهد:
لقد عمل ولــي العهد على تعزيز شرعية األداء
مقابل الشرعية الدينية وخلق مصادر شرعية
جديدة اختص بها ولي العهد ،فاملجال الديني هو
الشق األضعف بني مصادر الشرعية واإلنجاز
لولي العهد ،وهو املجال اللصيق بباقي املجاالت
ف ــي املـمـلـكــة؛ وبـسـبــب تقييد عـمــل هـيـئــة األم ــر
بــامل ـعــروف والـضـعــف ال ــذات ــي فــي ال ــوص ــول إلــى
الشارع من غير الهيئة ،بالتالي فإن املسافة بني
الدولة واملواطن في املجال الديني باتت مفتوحة
ألي العب إقليمي أو العب محلي قد يكون معاديًا

ظهرت فائدة العالقة مع
قوى األصوليين اإلنجيليين
بعد حادثة مقتل خاشقجي
ملؤسسة الحكم ،أو إرهابي متطرف يثير القالئل
على سياسات ولي العهد ويطعن في الشرعية
الدينية ملؤسسة الحكم .وفــي هــذا املجال يجب
أن يشار إلى األهمية والخصوصية التي يوليها
تنظيم داعــش إزاء سياسات ولــي العهد ،والتي
ينتظر بفارغ الصبر فشلها وانقالب املحافظني
اجتماعيًا ودينيًا عليها لكي يعيد نشاطاته في
اململكة .وما زالت عالقة ولي العهد مع املؤسسة
الدينية تتسم بالشد والجذب ،ويظهر أنه يتحكم
في العالقة بالشد أكثر من الجذب .ولتعويض
النقص الحاصل في الشرعية الدينية لجأ إلى
التالي:
 تعزيز شرعية تصعيد الشباب األمــراء داخلاألس ــرة مقابل ضعف شرعية كبار السن من
األسرة الحاكمة
 تعزيز شرعية منح الحقوق الشخصية واملدنيةفي مواجهة شرعية التيار املحافظ
 شــرعـيــة قــائــد ال ـج ـهــاز الـتـنـمــوي واإلن ـتــاجــيالجديد للدولة مقابل شرعية القائد املانح سابقًا
¶ ثانيًا ،مــدى شعبية ولــي العهد :نظرًا لغياب
ف ــرص إج ــراء مسح علمي وش ـفــاف ،وملحاولة
اس ـت ـج ــاء أطـ ـي ــاف ال ـش ـعــب ال ـس ـع ــودي يمكن
تقسيمه إلى أقسام رئيسية كما يلي:
 -أمــراء األســرة املالكة ،منهم األمــراء الذين كانوا

