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السعودية :حول إمكانية صعود حركة فاشية
محمد الصادق *
دع� � �م � ��ت ش� � ��رائ� � ��ح ش� �ع� �ب� �ي ��ة واس � � �ع� � ��ة ال �ح �م �ل ��ة
«التصحيحية» لوزارة العمل بالتعاون مع وزارة
الداخلية للقبض على مخالفني لنظام اإلقامة في
السعودية من أجل ترحيلهم إلى بلدانهم .حملة
سمحت لفئات اجتماعية واسعة بالتعبير عن
مكنونات عنصرية ض��د بعض ه��ؤالء العمال،
حيث تحول ه��ؤالء ال��واف��دون فجأة إل��ى مشجب
ُعلقت عليه مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة.
ل�ك��ن ه��ل ي�م�ك��ن اع �ت �ب��ار امل �م��ارس��ات وال �ع �ب��ارات
ال�ع�ن�ص��ري��ة ال �ت��ي راف �ق��ت ال�ح�م�ل��ة ض��د األج��ان��ب
ً
إيذانًا بصعود حركة فاشية سعودية مستقبال؟
أم أن ه ��ذه ال �ت �ص��رف��ات ك��ان��ت م �ج��رد ت�ص��رف��ات
فردية نابعة من ردة فعل طبيعية على تجاوزات
بعض ه��ؤالء ال��واف��دي��ن بحق املواطنني والبلد؟
م��ا ه��ي رواف��د مثل ه��ذه الحركات املتطرفة عبر
التجارب التاريخية؟
م �ن��ذ ت��وح �ي��د امل �م �ل �ك��ة ،م ��رت ال ��دول ��ة ال�س�ع��ودي��ة
بحقبتني اقتصاديتني :االق�ت�ص��اد ال �خ��اص ،ما
ق�ب��ل اك�ت�ش��اف ال�ن�ف��ط ،وه ��و اق�ت�ص��اد ق��ائ��م على
ثنائية اجتماعية :ب��دو وحضر ،وعلى األعمال
ال�ع��ائ�ل�ي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ان�ش�غ�ل��ت ب�ه��ا ك��ل فئة
اج �ت �م��اع �ي��ة .أع� �م ��ال ب�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا م �ن �ف �ص �ل��ة ع��ن
النظام السياسي وغير متأثرة تأثيرًا مباشرًا
به كالتجارة وال��زراع��ة والرعي وصيد األسماك
وغيرها من الحرف اليدوية .ثم طور االقتصاد
حيث بات الجميع
املفتوح ،بعد اكتشاف النفط ُ
م��رت�ب�ط��ًا ب��ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي امل �م �س��ك بناصية
االقتصاد وارتباطاته وعالقاته املعقدة التي ال
تسمح ألي قطاع باالستقالل عنه.
انتقل بعدها االق�ت�ص��اد ال�س�ع��ودي تدريجًا من
مرحلة االستقالل الجزئي عن السلطة السياسية
إل ��ى االل �ت �ص��اق ال �ت ��ام ب �ه��ا .واس �ت �غ �ل��ت ال�ن�خ�ب��ة
ال�ح��اك�م��ة ع ��ائ ��دات ال�ن�ف��ط ف��ي إح �ك��ام ال�س�ي�ط��رة
على السلطة وف��ي ترسيخ النظام عبر عالقات
زبائنية م��ع شبكات مصالح خ��اص��ة مضمونة
ال��والء ومأمونة العواقب .فهي التي تهب وهي
ُ
التي ت�ج��ذب ،وذل��ك م��ن خ�لال سياسة توزيعية
غ�ي��ر ع��ادل��ة ل�ل�ث��روة ف��ي ظ��ل ن�م��و ن�ظ��ام اقتصاد
ري � �ع� ��ي :ري � ��ع امل � � � ��وارد ي �ع �ت �م��د ع �ل ��ى اس �ت �خ ��راج
امل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ك��ال �ب �ت��رول وال �غ ��از وام �ت�لاك
املستخرجات ثم تصديرها إلى األسواق العاملية
من دون الحاجة إلى املرور بعملية إنتاجية وال
تكلفة على املستخرج س��وى تكلفة االستخراج
والنقل (.)1
ف��ي امل�ح�ص�ل��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،ن �ج��م ع��ن ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
الريعي انفصال بني املجتمع (الجمهور) وبني
ً
االقتصاد ،أي أن املجتمع لم يعد فاعال أساسيًا
في العملية اإلنتاجية .وفي ظل وفرة في األيدي

العاملة املستقدمة تعزز االنفصال بني الطرفني،
م��ا ي��وف��ر ف��رص��ة ل�لاس�ت�غ�ن��اء ع��ن ال�ج�م�ه��ور في
ُ
ت��وف�ي��ر امل ��وارد امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت �ص��رف ع�ل��ى جهاز
الدولة .بل إن العمالة الوطنية التي تحمل املعنى
�ي لكلمة «ع�م��ال��ة» تكاد تكون ق��د تالشت
األص�ل� ُ
جهضت الحركة العمالية في  1956بعد
أ
منذ أن ِ
سلسلة من اإلضرابات التي نفذتها الحركة داخل
شركة «أرامكو» وحققت من خاللها عدة منجزات
ظروف العمل وساعاته األسبوعية .لم
كتحسني
ّ
ً
تعرف اململكة مذاك نضاال عماليًا بهذا املستوى.
اإلض ��راب ��ات ال �ج��دي��دة ف��ي  2011ك��ان��ت ت�ق��وده��ا
الطبقة الوسطى (موظفو االتصاالت السعودية،
اع � �ت � �ص� ��ام م ��وظ� �ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى امل � �ل� ��ك ف �ي �ص��ل
التخصصي ب��ال��ري��اض) .ك��ل ذل��ك ع�ل��ى العكس
تمامًا م��ن األنظمة اإلنتاجية التي تعتمد على
تحصيل ال�ض��رائ��ب ح�ي��ث ي�ك��ون أف ��راد املجتمع
ع�ل��ى ارت �ب��اط م�ب��اش��ر بالعملية اإلن �ت��اج �ي��ة .ما
يهمنا هنا في هذه املادة ليس تشريح االقتصاد
بذاته ،بقدر ما هي محاولة جادة لدراسة عالقة
االقتصاد باالجتماع السياسي وتأثيره عليه،
وم�ن��ه ننطلق ل��دراس��ة أث��ر األزم ��ات االقتصادية
ع �ل��ى س� �ل ��وك امل �ج �ت �م��ع وإم �ك ��ان �ي ��ة ب� � ��روز ي�م�ين
متطرف يقود حركة فاشية كما سبق وحدث في
تجارب تاريخية أخ��رى .من هنا ،ك��ان ال بد لنا
من اإلشارة إلى انعكاس االقتصاد الريعي على
املجتمع ال ��ذي ه��و م�ح��ور اه�ت�م��ام�ن��ا ه�ن��ا .نجم
ع��ن ه��ذا ال�ن��وع م��ن االقتصاد نظام أب��وي يتخذ
سياسة اإلك ��رام (ت��وزي��ع ال �ث��روة) على الشرائح
االجتماعية املوالية ل��ه م��ن خ�لال ال��وف��رة املالية
الكبيرة التي يتحصل عليها من دون عناء كبير،
ً
فخلق بذلك قطاعًا خاصًا متصال ب��ه عضويًا،
ومعتمدًا على مشاريع الحكومة بشكل كبير ،وال
يمكنه العمل خ��ارج دائ��رت�ه��ا امل��رس��وم��ة بعناية
ّ
إال في ح��االت ن��ادرة .لكن في املقابل ،خلف هذا
النظام مجتمعًا «اتكاليًا» نوعًا ما يعتمد على
الحكومة لحل جميع مشاكله ،ويطالبها باملزيد
م��ن ب��رام��ج ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .وق��د حتم ذلك
على النظام السياسي دون غيره تحمل األزمات
ّ
ّ
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ح��ل��ت أو ق��د ت�ح��ل باملجتمع
ً
مستقبال ومطالبته هو _ أي النظام السياسي
_ ال أحد غيره بمعالجتها.
مرت املنطقة العربية أخيرًا برياح ّعاتية عصفت
ُ
بشرعية بعض أنظمتها ال�ت��ي ك��ن��ا نظن بأنها
راس�خ��ة بسبب األوض��اع املعيشية الصعبة في
معظم هذه البلدان .إال أن اململكة بفضل سياسة
ال� �ص ��رف ال �ت��ي ات �ب �ع �ت �ه��ا أث� �ن ��اء األزم� � ��ة نجحت
إل��ى ح� ّ�د م��ا ف��ي تجنيب السعودية أي ردة فعل
جماهيرية؛ أعلن امللك السعودي عند عودته من
رحلة عالجية ضخ  37مليار دوالر في مشاريع
م� �ت� �ع ��ددة ل �ت �خ �ف �ي��ف األع � �ب� ��اء االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع��ن

املواطنني بهدف امتصاص آثار الرياح اإلقليمية
ف��ي م�س��اع إلع ��ادة ت��وزي��ع ج��زء م��ن ال �ث��روة على
الشرائح األقل حظًا في املجتمع (.)2
ً
اليوم ،ال يبدو سؤال الشرعية سؤاال ملحًا على
النخبة الحاكمة حيث يرتكز النظام السعودي
ع �ل��ى م ��رت �ك ��زات ث�ل�اث��ة ف ��ي ت�ح�ص�ي��ل ش��رع�ي�ت��ه:
ال �ت ��اري ��خ ال �ط��وي��ل ف ��ي ال �ح �ك��م ،األم � ��ن واألم� � ��ان،
والعطاء «التنمية» .وإذا م��ا اختصرنا تعريف
الشرعية في رض��ى الناس عن السلطة وإظهار
ق�ب��ول�ه��م ل �ه��ا ،ف ��إن ه ��ذا ال��رض��ى ال �ح��ال��ي نسبي
وقابل للتبدل وفق الظروف التي يعيشها أفراد
املجتمع نفسه وقبولهم ملستوى العطاء ال��ذي
يحصلون عليه في مقابل التنازل عن املشاركة
في إدارة السلطة.
اآلن ،وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر ع�م��ا إذا ك ��ان ادع� ��اء وزي��ر
االقتصاد محمد الجاسر صحيحًا أو ال في «أن
ال�ط�ب�ق��ة امل�ت��وس�ط��ة ل��م تنكمش ول�ك��ن طموحها
ازداد» ،ف �ف��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ي �ك��ون رض��ى
ال �ج �م �ه��ور ه ��و ال �ف �ي �ص��ل ف ��ي ت �ح��دي��د اس �ت �ق��رار
ال�ن�ظ��ام م��ن ع��دم��ه كما سبق وأش��رن��ا أع�ل�اه .في
ح�ق�ي�ق��ة األم� ��ر ،إن أص �ع��ب م��ا ي��واج��ه أي ب��اح��ث

ج��دي في السعودية هو اإلحصائيات واألرق��ام
التي قد يبني عليها استنتاجاته ،لذا فال يخفى
على أك�ث��رك��م أن ال�ب��اح��ث يحتاج إل��ى ب��ذل جهد
ُم�ض��اع��ف م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى ه��ذه البيانات
الخام .وألن املعلومات شحيحة حتى في الدوائر
املعنية بصنع القرار ،فمن نافل القوم أن النخبة
ال �س �ي��اس �ي��ة ت��رت �ك��ب ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األخ� �ط ��اء عند
تقديرها لحجم األزم��ة االجتماعية التي خلفها
التوزيع غير العادل للثروة ،والتفاوت الطبقي
اآلخ� ��ذ ف��ي االت� �س ��اع ،وال �ف �س��اد امل��ال��ي واإلداري
املتعاظم في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية
وسياسات اعتباطية.
إن ال�ت��رك�ي�ب��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ،كما
ف ��ي أي م�ج�ت�م��ع آخ � ��ر ،ت� �ت ��وزع ب�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا إل��ى
طبقات اجتماعية متفاوتة .ولكل طبقة من هذه
الطبقات خصائص معينة ومتطلبات محددة،
لكن دائمًا ما تكون الطبقة الوسطى التي تحتل
وسط الهرم اإلنتاجي ،وهي املساحة األكبر في
حجم االق�ت�ص��اد ،وح��دة قياس اس�ت�ق��رار النظام
ال�س�ي��اس��ي وت��وج�ي��ه ال�ط��ري��ق ال ��ذي يسلكه .لكن
ه��ذه الطبقة املتوسطة ليست كتلة صماء ،ففي

استغل الحكم
عائدات
النفط إلقامة
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مع شبكات
مصالح خاصة
مضمونة الوالء
(ا ف ب)

نقد ثقافة الحركة اإلسالمية
بشار اللقيس *
كيف تبني الثقافات الزمن؟ وفي أي زم��ان من
ث�ق��اف�ت�ن��ا ن�ع�ي��ش؟ يحيلنا ال �س��ؤال م� ��رارًا على
تجريد مؤداه احتياجنا الواقعي لفهم العالقة
املتجاسرة ب�ين ال��وع��ي وال��زم��ن وال��وج��ود .كان
الفيزيائي املعاصر إيتان كالين في سؤاله عن
الزمن يرى في الوقت حاجة عقلية كيما يوازن
اإلن�س��ان ب�ين ال��زم��ن ووع�ي��ه ال�خ��اص بماهيته،
ما الشكل الذي يتخذه الزمن؟ «الساعة» ـــ هي
األخ� ��رى ـ�ـ�ـ ك��ان��ت م�ط�ل��ع ال �ق��رن ال �خ��ام��س عشر
ّ
امل�ن�ج��ز األب� ��رز ال ��ذي م��ك��ن اإل ُن �س��ان م��ن اخ�ف��اء
َّ
ال��زم��ان وراء ق�ن��اع ال�ح��رك��ة امل �ش��ي��ئ وامل�ن�ت�ظ��م.
س��ؤال ال��زم��ان ال��ذي ما ب��ارح الفيزياء ،ع��اد مع
نهاية القرن العشرين بصفته مسألة إدراكية
«اجتماعية ،ثقافية ،ولغوية» في آن واحد ،بدا
الزمن مسألة متصلة بالوعي والذات ،بالتجربة
وامل�ع��رف��ة ،بالوهم والخيال وال��ذاك��رة ،وه��و ما
أطلقت عليه علوم الثقافة العقل املتجسد.
يعجزك أب �دًا هذا
في ق��راءة الحركة اإلسالمية
ِ
ال �ت��داخ��ل ال�غ��ري��ب ب�ين أزم �ن��ة وع�ي�ه��ا ال�خ��اص.
للحركة زمانان على األقل ،عقالن متجسدان في
مقولتي التاريخ واملعرفة ،ينتصران ويأتزران،
يتساوقان ويتسابقان في انتاج ثقافة الواقع
وثقافة املثال كل حني.
إن كل تحليل أو نقد للحركة اإلسالمية ينأى
بنفسه عن تفحص أغوار العقل التاريخي لهذه
الحركة ،سيظل دون أدن��ى شك بعيدًا عن فهم

ً
ماهية الفكر السياسي اإلس�لام��ي ،ف�ض�لا عن
ف�ه��م ث�ق��اف��ة ال�ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة امل �ع��اص��رة .في
الحقيقة ،أخ�ط��أت ال�ك�ت��اب��ات الثقافية املقارنة
ف��ي ق� ��راءة ال �ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة ك�ح��رك��ة ث��وري��ة
مرة ،وفي قراءتها كحركة تحررية مرة أخرى.
لإلسالم السياسي (مع تحفظي على استخدام
ه��ذا املصطلح) كما للحركة اإلسالمية نظامه
ال �خ��اص ف��ي ت��أوي ��ل امل �ع �ن��ى وامل � � ��راد ،وه ��و ما
ينبغي أن يكون جليًا في تطلعنا الستقراء هذه
الحركة من داخ��ل سياقها املنظومي الخاص،
بعيدًا عن اسقاطات التثوير أو التنوير أو أي
اختزاالت مفاهيمية أخرى.
ي�م�ث��ل ال �ق��رن ال �ث��ال��ث ع�ش��ر امل� �ي�ل�ادي /ال�س��اب��ع
الهجري لحظة مهمة في ميالد وبلورة الرؤى
الثقافية الخاصة ب��االس�لام السياسي راه�ن��ًا.
وعلى عكس انطباع الكثيرين ممن تتطلعوا
إلى اإلس�لام السياسي باعتباره وريثًا وخلفًا
ل�س�ل�ف�ي��ة ال �ق ��رون اإلس�ل�ام �ي��ة األول � ��ى (ت �ح��دي �دًا
لقرني النبوة وال�خ�لاف��ة) ،ف��إن ال�ق��رون السبعة
األخيرة أضمرت في ما أضمرت نوعًا مغايرًا
م ��ن م ��ؤس �س ��ات ال� �ت ��أوي ��ل ال �خ ��اص ��ة ب��ال �ث �ق��اف��ة
السياسية .لقد تعهدت السلطة إع ��ادة إنتاج
وتقعيد اإلس�ل�ام السياسي م��ن خ�لال تكثيف
خ� �ط ��اب م� ��ا ع� �ل ��ى ح� �س ��اب آخ � � ��ر ،ك� �م ��ا أوك� �ل ��ت
الخطاب السياسي لنوع مختلف من مؤسسات
ّ
«اإلق�ط��اع الديني»ّ .
يعبر الدكتور سهيل زك��ار
في ق��راء ت��ه لتاريخ ال��دول��ة العربية في املشرق
عن تحوالت املجتمع والثقافة في تلك املرحلة

ب��ال�ق��ول« :ل�ق��د شهد العالم العربي إل��ى جانب
اإلقطاع العسكري اقطاعًا دينيًا كان جديدًا كل
الجدة في تاريخ اإلس�ل�ام» ،هو اقطاع ما برح
ي�ك��ون ن��وع��ًا م��ن االس�ت�ج��اب��ة ل�ش��رائ��ط االق�ط��اع
العسكري املهيمن.
ً
شهدت تلك املرحلة تحوال في خطاب النظرية
ال�س�ي��اس�ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ،ب ��دا ث �م��ة ان �ق �ط��اع عن
امل �ي��راث ال�س�ي��اس��ي الفلسفي واألخ�ل�اق��ي ال��ذي
شهد صعودًا ذرويًا أواخر القرن الحادي عشر،
ك��ان ع�ل��ى اإلق �ط��اع ال�لاه��وت��ي ال�ج��دي��د تغليب
حضور التراث السلطاني ليؤازر بنى السلطة
امل�ت��ره�ل��ة .وب��ال��رغ��م م��ن ال ��دور الكبير لحركات
ّ
الفتوة واآلخ�ي��ان والعيارين واألح ��داث (وه��ي
ج�ل�ه��ا ح��رك��ات ص��وف �ي��ة) ف��ي ب �غ��داد وس��وري��ا
واألن � ��اض � ��ول ،ف ��ي م �ق��اوم �ت �ه��م ج � ��ور ال�س�ل�ط��ة
امل �س �ت �ب��دة وم �ف��اع �ي��ل ال �غ��زو ال �خ��ارج��ي ،إال أن
النظرية السياسية ال��ول�ي��دة م��ا ك��ان��ت لتبارح
م ��رت� �ك ��زات ف �ق �ه �ي��ة ث�ل�اث ��ة :ال� �ش ��وك ��ة ،ال �ك �ف��اي��ة،
وامل �ص �ل� �ح ��ة ،ف ��ي ق� �ب ��ال اق �ص��ائ �ه��ا ل �ف �ض��اءات
ن� �ظ ��ري ��ة وواق � �ع � �ي ��ة ث�ل��اث� ��ة :ال� �ع� �ق ��ل ،امل �ج �ت �م��ع،
وال�ت�ص��وف .بامكاننا مطالعة امل�لام��ح العامة
ل�ل��رؤي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة حينها ف��ي ك��ل م��ن مقدمة
اب ��ن خ �ل��دون  -ب ��اب امل �ل��ك وال �خ�ل�اف��ة وامل��رات��ب
السلطانية  ،-وكتاب السياسة الشرعية البن
تيمية ،واملوافقات للشاطبي .لقد أقصت الدولة
الغزالي املتصوف وأبقته فقيها سلطانيًا ،وكذا
فعلت بابن رش��د ،إذ استنبتته في حاضرتها
فقيها ودانته فيلسوفًا ،إمامة اإلنسان مع ابن

عربي كانت ستضعه ه��ي األخ��رى على طرف
النقيض لسلطان الدولة ،وعلوم السلطان.
ّ
ي�ت�ل��خ��ص ال �ف �ق��ه ال �س �ي��اس��ي ل�ت�ل��ك امل��رح �ل��ة في
ح �ص��ره م �ج��ال ال�س�ي��اس��ة ال�ش��رع�ي��ة بالسلطة،
ث��م اي �ج��ازه االج �ت �م��اع ال�س�ي��اس��ي للسلطة في
صاحب الشوكة والسلطان ،بعد حصر مسألة
الحسبة وال �ح��دود بالحاكم وجعلها ام�ت��دادًا
حصريًا له .لقد انقلب هرم االجتماع السياسي
اإلس�ل�ام��ي ال �ع��ام رأس ��ًا ع�ل��ى ع �ق��ب ،م��ذ ص��ارت
ً
السلطة حائال بني اإلس�لام وفاعليته القيمية
واملجتمعية .وهي السلطة نفسها التي ستعود
م��ع ال�ع�ه��د ال�ع�ث�م��ان��ي ك�م�س��أل��ة ه��وي��ة ق�ب��ل كل
شيء ،تحت وطأة الغرب هذه امل��رة ،وهواجس
انفصام الذات.
م ��رة ج��دي��دة ق� ُ�ص��رت ال ��دراس ��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة في
ق��راءة التحوالت النظرية للمؤسسة الثقافية
م ��ع ت �غ� ّ�ي��ر م �ب��ان��ي ال �س �ل �ط��ة امل �ن �ت �ج��ة ل �ه ��ا .م��ع
ال �خ�لاف��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ع ��ادت م�ق��ول��ة ن �ظ��ام امللك
تحت حشد م��ن ش��رائ��ط ال��واق��ع املستجد .عام
 1876أح ��ال ال�ع�ث�م��ان�ي��ون دس �ت��وري��ًا مؤسسة
ً
السلطنة على خ�لاف��ة .ل��م تكن الخالفة تحوال
عرضيًا ،هي لم تكن مؤسسة سياسية فحسب،
لقد عهدت ه��ذه املؤسسة إع��ادة ان�ت��اج الوعي
اإلسالمي وفق مقتضيات السياسة واملصلحة
آن� � ��ذاك .م�ث�ل��ت ال �خ�ل�اف��ة ف ��ي ال �ق ��رن األخ �ي ��ر من
وجودها إطارًا مرجعيًا للحركة اإلسالمية منذ
أواخر القرن التاسع عشر حتى يومنا املعاصر.
عملت الخالفة بهذا املعنى على اع��ادة تأويل

