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 (English Version) 

(Japanese Version) 

 

(Translated from English Version by Google Translate) 

 

2019 مايو  

 

 اليوم الذي تغير فيه المملكة العربية السعودية اسمها

 

 

1932 عام في تأسست نسبيا جديدة دولة هي السعودية العربية المملكة ، تاريخيا . 

سعود آل عائلة تحكمها التي السعودية العربية المملكة فهي ،" السعودية العربية المملكة" الرسمي اسمها يشير كما . 

أول وأصبح العربية الجزيرة شبه قبائل ، الرياض في الثالثة سعود آل ساللة مؤسس ،) سعود ابن باسم المعروف( سعود آل العزيز عبد احتل  

السعودية العربية للمملكة ملك . 

العرش على ينجحون أبناءه توفي أن بعد . 

أبنائه أحد هو سلمان الحالي الملك . 

سلمان بن محمد ، العهد ولي  ( يسمى ما  MbS) ، سلمان ابن هو . 

الملكية سعود عائلة من الثالث الجيل هو . 

الثامن الملك يصبح أن المقرر ومن . 

مستقر غير البالد وخارج داخل السعودية العربية للمملكة واالقتصادي السياسي الوضع فإن ، ذلك ومع . 

الملك يصبح سوف محمد أن يضمن ما هناك ليس . 

قوتها سعود أسرة تفقد أن احتمال إلى الورقة هذه تشير . 

يلي كما هي األسباب . 

 

 الشرعية التي تطالب بها عائلة سعود

 

السعودية العربية المملكة" بالده أن ، بالقوة العربية الجزيرة شبه على يسيطر كان الذي ، سعود آل العزيز عبد يعلن أن الطبيعي من كان " 

قوته الظهار . 

العالم في يظهر بالكاد الحاكمة العائلة اسم يحمل الذي البلد . 

فقط) األردن باسم المعروفة" (والهاشمية األردنية المملكة" هو آخر مثال . 
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محمد للنبي العائلة اسم هو الهاشمي . 

وخارجها البالد داخل من ظاهر اعتراض أي دون سعود آل بسلطوية وتفاخروا الدولة اسم وخلفاؤه الثاني سعود لملكا ورث . 

العالم في السائدة هي والقانونية الديمقراطية أصبحت ، الثانية العالمية الحرب بعد ، ذلك ومع . 

وحاكمها السعودية العربية المملكة على القوية الرأس ريح هبت . 

 

1992 عام في السعودي األساسي القانون الخامس فهد الملك أصدر ، والقانونية الديمقراطية الحركة االعتبار في األخذ مع . 

وذريته العزيز عبد يحكمها ملكية السعودية العربية المملكة أن على القانون من 5 المادة تنص . 

الدولة حكم شرعية على حافظت سعود عائلة أن بوضوح أعلنت . 

سعود عائلة شرعية يقبلون الناس أن يعني ال هذا. فقط نفسها سعود آل للعائلة هو األساسي القانون فإن ، ذلك ومع . 

 

اإلسالمي الدين فهد الملك استغل ، االستبداد شرعية لتبرير . 

الشريفين الحرمين خادم" نفسه أعلن ، 1986 عام في ". 

العرش على الدينية السلطة وأضاف . 

والقدس المنورة والمدينة المكرمة مكة ؛ اإلسالم في مقدسة نأماك ثالثة هناك . 

السعودية العربية المملكة في المنورة والمدينة المكرمة مكة . 

الحكام أن الواضح فمن ، المقدسة اإلسالمية للمدن كحارس السعودية العربية المملكة ملك إعالن من الرغم على أنه إلى اإلشارة تجدر  

انيةعلم سلطة السعوديين . 

لإلسالم الدينية الشرعية على الحصول إلى يهدف كان . 

)األصولية( السلفية الحركات من واحدة ، الوهابية بشدة السعوديون الحكام التزم . 

الدينية األلوان تخفيف اآلن يحاولون لكنهم . 

األصولية يحفظون . 

إرهابية منظمة بأنها المسلمين اإلخوان جماعة عرفوا ، ذلك على عالوة . 

السعوديين الحكام أنانية في يشككون اإلسالم في دينية ثقة لديهم الذين الناس كبار . 

 

المواطنين مع التعاقدية العالقة إلى تستند علمانية شرعية لديهم يكون أن ، عام بشكل ، الحكام من يُطلب ، الدينية الشرعية إلى باإلضافة . 

المواطنين وممتلكات وحياة اإلنسان حقوق حماية الحاكم من يُطلب ، المشتركة القومية الدولة في . 

المقابل في الضريبة دفع واجب المواطنون يقبل ، المتطلبات من األدنى الحد بحماية الحاكم قيام حالة في . 

الحاكم تغيير للمواطنين يحق ، تعسفي بشكل الضريبة الحاكم استهلك وإذا . 

الحديث للمجتمع المشتركة القاعدة هو ذلك سيكون . 

 

األفراد من الدخل ضريبة لتحصيل حاجة هناك وليست ريعية دولة السعودية العربية المملكة . 

)ويكيبيديا من( الخارجيين للعمالء األصلية الموارد إيجار من الوطنية إيراداتها من كبير جزء أو كل تستمد حالة هي المستأجرة الدولة . 

الدولة دخل مصدر هي النفط ثروة فإن ، ديةالسعو العربية المملكة حالة في . 

الناس على النفط ثروة توزيع خالل من الناس شكوى يقمع أو سعداء الناس يجعل السعودي الحاكم . 

 

الملكية لدعم للناس آخر عامل هناك . 

بالملكية يعترفون الناس فإن ، واجبه ويؤدي الشعب يقمع ال الملك كان إذا . 

مإلزا نوبليس يسمى ما هذا . 

اآلخرين لمساعدة االجتماعي وضعه يستخدم أن يجب والتأثير بالقوة يتمتع الذي الشخص أن يعني هذا . 

الحديث المجتمع في منطقي هذا . 
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ذلك على أمثلة هي دولة كل في واسع بقبول تحظى التي اليابانية اإلمبراطورية العائلة أو األوروبية المالكة األسرة  

يحترمونها المواطنون كان اإذ سعود عائلة استجواب يجب  

 

 تدهور الشرعية

 

عادية دولة تصبح أن يجب السعودية العربية المملكة" بأن محمد العهد ولي جادل  

النفط على يعتمد ال الذي الوطني االقتصاد إصالح إلى يهدف كان  

)المضافة القيمة ضريبة( المضافة القيمة ضريبة تقديم خالل من الناس على العبء تحمل إلى يدعو إنه  

سعود آل عائلة شرعية يضعف ادعائه  

السكان عدد في السريعة الزيادة لدعم منه مفر ال أمر العبء بأن أنفسهم الناس يشعر  

الصعبة للحياة مستعدين ليسوا السهلة حياتهم على اعتادوا الذين السن كبار معظم لكن  

سوًءا حياتهم تزداد عندما الحكومة على يعتمدون كانوا  

 

السن كبار من أكثر بمستقبلهم الشباب يهتم  

العامة القطاعات قبل من توظيفك الصعب من يكون قد  

أعمال رجل تصبح أن أو الخاص القطاع في العمل هو الخيار  

االجتماعية الرعاية ومزايا الرواتب انخفاض بسبب العام القطاع من جاذبية أقل الخاص القطاع  

أعمال رائد يصبح أن إلى الشباب يميل ، لذلك نتيجة  

العهد ولي يدعم  Vision2030 ، والترفيه المعلومات وتكنولوجيا االصطناعى الذكاء مثل جديدة أعماالً  تقدم التي  

األعمال لريادة الشباب يحرض انه  

 

السهل باألمر ليس جديد عمل بدء  

ستثنائياال والتركيز اإلبداع على القادرين الناس من قليل لعدد فقط تبتسم النصر إلهة  

والتركيز الحظ عن دافئة الكاملة االجتماعية والرعاية التعليم نظام تحت نشأوا الذين السعودي الشباب يتوقع أن يمكن ال  

المستقبل في العمل عن عاطلين الشباب من العديد وسيصبح أحالمهم تتحطم سوف  

الحكومة عجز من يصرخوا أن عليهم  

 

القريب المستقبل في السعودية العربية المملكة في ستحدث الثورة أن يعني ال هذا  

عاجز الحاكم ضد الضرائب دافعي قبل من الغضب فعل هي الثورة  

الناس تهدئ أن يمكن نفطية ثروة لديها السعودية العربية المملكة لكن  

أخرى رةم المستأجرة الدولة إلى السعودية تعود وقد بالفشل ستنتهي النفط على االعتماد عدم سياسة أن يبدو  

 

بالتساوي موزعة النفطية الثروة كانت إذا عما التساؤل في الناس سيبدأ ، الوقت ذلك في  

أم" السعودية" بلدهم يكون أن المناسب من كان إذا فيما يفكروا أن عليهم ، سعود عائلة قبل من الثروة توزيع سياسة عن تساءلوا عندما  

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)
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