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التقارير
ندوة األزمة األوكرانية :أسبابها ومآالتها وانعكاساتها على المنطقة العربية

ال شك يف أ ّن الكتابة عن حركة وطنية يف اململكة العربية السعودية أمر
شاقٌّ  ،إذا أخذنا يف الحسبان أ ّن الحكم فيها ،كسائر األنظمة العربية ،سلطو ّي
أمني .هذه بعض األسباب التي أخَّرت ظهور هذا الكتاب ،وفق ما يرد يف
ّ
مقدمة املراجعني ،إذ إ ّن الكاتب تُو َيف قبل صدور كتابه هذا؛ ما يرشح ،أيضً ا،
توقف تأريخ ما يسميه الكتاب "الحركة الوطنية" عند عام .1973
السياق ،ال ب َّد من لفت االنتباه أ َّولً إىل أمر يخص عنوان الكتاب
يف هذا ِّ
الذي يشري إىل "الحركة الوطنية السعودية" ،ورمبا كان من األفضل القول
"الحركة الوطنية يف اململكة العربية السعودية" .فالحركة الوطنية ليست
سعودية ،إال من منظور كونها وقعت يف تلك الدولة .هذه مالحظة أوىل
بشأن العنوان.
وأ َّما املالحظة الثانية فهي أ ّن الكتاب يتحدث عن الحركة الوطنية يف املنطقة
الرشقية من اململكة العربية السعودية؛ ولذلك نرى أ ّن العنوان الذي اختاره
املراجعون غري دقيق .وقد لفت انتباهنا قولهم يف ختام مقدمة الجزء األول
أنهم سمحوا ألنفسهم بإضافة إىل عنوان الكتاب كلمة "رشق" ،وهذا األمر
لب هذه املشكلة كام ًنا يف
ال يرد يف الطبعة التي بني أيدينا .ولرمبا كان ّ
اختيار النارش عنوان الكتاب؛ ما أ َّدى إىل هذه التناقضات أو االختالفات،
أو إىل رضورة إضاءة مداخل أخرى لتبلورها ،تخص الطابع الدميغرايف
والطائفي لسكان تلك املنطقة.
من املشكالت األخرى ذات الصلة بالكتاب ما واجهه املؤلف الراحل من
صعوبات يف حفظ الوثائق واملحافظة عليها ،ويف الوقت نفسه عدم تعريض
علم أنّه تعرض
األشخاص الذين وردت أسامؤهم فيها لخطر االعتقالً ،
لالعتقال فرتات طويل ًة يف اململكةِ .ذكر هذا رضوري لرشح بعض أسباب
كل العوائق التي ذكرها
تأخر ظهور الكتاب .عىل أ ّي حال ،القارئ سيعرف ّ
الكاتب يف املقدمة ،ويف مقدمة املراجعني أيضً ا.
يؤ ِّرخ الجزء األول من الكتاب ملرحلة "نضالية" يف املنطقة الرشقية متت ُّد
من عام  1953إىل عام  .1956والتأريخ الذي اختاره املؤلف مرتبط بالحركة
العاملية األوىل ،ونشوء األحزاب عــام  ،1953واإلرضابــات العاملية التي
شهدتها املنطقة الرشقية يف اململكة العربية السعودية وما تال ذلك من قمع
متفاقم فيها ،حتى والدة الحركة العاملية الثانية عام  1956ونهايتها.
ض ّم الجزء األول من الكتاب خمسة فصول ،هي:
•أ َّولً  ،الوضع العا ّم يف املنطقة [الرشقية] قبل النفط.
•ثان ًيا ،ما بعد ظهور النفط.
•ثالثًا ،الحركة العاملية األوىل (أحزاب عام .)1953
•راب ًعا ،ما بعد اإلرضاب.
خامسا ،الحركة العاملية الثانية وأحداث عام .1956
• ً
يف الجزء األ َّول من هذا الكتاب فائدتان إضاف َّيتان؛ إحداهام من جهة
اشتامله عىل األحوال التي كانت سائد ًة يف املنطقة يف تلك املرحلة (القطيف
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واألحساء) .فقد خ ُّصص ِقسم من الفصل األول للحديث يف األحوال التي
كانت سائد ًة هناك؛ منها التعليم ،والصحة ،واملواصالت ،والفكر ،والثقافة
السياق ،التنويه بأ ّن الكاتب الراحل مل يحاول
العا َّمة .ومن الرضوري ،يف هذا ِّ
تجميل صورة املجتمع ،بل نقلها بكل سلبياتها عىل ال ّرغم من أ ّن ذلك قد
يستفز بعض أهلها .هذا العرض كان رسي ًعا ،لكنه مه ّم؛ ذلك أنّه يرشح،
إىل ح ّد ما ،البيئة التي نشأت فيها الحركة الوطنية .وأ ّما الفائدة اإلضافية
بص َور ووثائق
األخرى فهي متمثّلة بإثراء الكاتب يف هذا الجزء من مؤلَّفه ُ
متعلّقة به.
خصص الكاتب حديثه عن الحركة الوطنية يف
ويف الجزء الثاين من الكتاب َّ
املنطقة الرشقية ،وعن "جبهة اإلصالح الوطني" تحدي ًدا .وض ّم هذا الجزء
توطئ ًة وثالثة فصول تتح ّدث عن القمع ،هي "االعتقاالت" و "السجن
العام"" ،وأحداث كربى وتطورات يف املنطقة"" ،واعتقاالت واسعة" .أ ّما
الفصل الثالث فضم مالحق وصور وثائق ذات صلة بأحداث هذا الجزء.
من املواد األساسية يف هذا الجزء أخبار االعتقاالت التي شهدتها اململكة
يف ستينيات القرن املايض يف حق ق ًوى وشخصيات وطنية قومية ويسارية،
وقد تناولها ضمن األوضاع املحيطة باملنطقة؛ من ذلك عىل سبيل املثال
املشاريع "اإلمربيالية" للمنطقة ،مثل مرشوع آيزنهاور ،ومحاولة االنقالب
يف اململكة العربية السعودية عام  1955التي قادها الراحل عبد الرحمن
الشمراين ،وتأميم قناة السويس ،والعدوان الثاليث عىل مرص والوحدة
املرصية  -السورية ،إضاف ًة إىل التطورات الثورية يف اليمن والقضاء عىل
حكم آل حميد الدين وقيام الجمهورية العربية اليمنية ،ودخول القوات
كل هذه التطورات واألحداث وغريها يف الوضع
املرصية إىل اليمن ،وتأثريات ّ
العا ّم يف اململكة العربية السعودية ،وتفاقم ق ْمع الوطنيني والقوميني فيها.
كام يعرض الكاتب أوضاع االعتقال يف مختلف السجون التي ألقته بها
سلطات آل سعود ،وأحوال هذه السجون عرضً ا تفصيل ًّيا؛ من ذلك نوعية
الطعام واملأوى ،عالو ًة عىل أساليب االستخبارات السعودية يف التحقيق؛
مثل التعذيب النفيس ،والتعذيب الجسدي أيضً ا.
هذا الجزء من الكتاب مه ّم ألنه يذكر أسامء املعتقلني والتُّهم التي ُوجهت
إليهم ،وأسامء املحقِّقني ،وفرتات االعتقال واألحكام ،ونشاط أهايل املعتقلني
يف سبيل إطالق رساحهم .وقد اتَّسمت هذه املرحلة بنوع من التعقيد
خصوصا بني الشقيقني
بسبب الرصاعات الداخلية التي شهدتها اململكة،
ً
سعود وفيصل ،وبسبب نشوء ما ُعرف باسم األمراء األحرار (أي النارصيني)،
ومنهم عىل سبيل املثال األمري طالل ،وال سيام أنه كانت لهؤالء نشاطات
داخل اململكة وخارجها.
الكتاب مه ّم ألنه ميأل بعض الفراغ يف املكتبة العربية بخصوص املوضوع
املذكور ،وألنه بقلم ناشط يف الحركة الوطنية يف اململكة العربية السعودية.
وهوامش الكتاب تُضفي أهمي ًة أخرى عليه؛ ألنها ترشح أمو ًرا كثري ًة غري
واردة يف املنت.

