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رأي

خدمته التاريخية

عبر وسائل إعالمها املختلفة ،أو من خالل
امل ـس ــاج ــد وامل ـن ــاب ــر ال ــدع ــوي ــة ،وح ـت ــى عبر
املـنــاهــج التعليمية فــي املـ ــدارس واملـعــاهــد
والـجــامـعــات الـتــي تتضمن تـكـفـيـرًا ألتـبــاع
ّ
وحلية
الطوائف التي ال تدين بـ(الوهابية)
ً
دمائهم وأموالهم ،وصوال إلى عدم اعتبارهم
مواطنني كما هــو حــال بعض رج ــال الدين
املتشددين مع الشيعة .واقع النفي واإلقصاء
وال ـت ـه ـم ـي ــش أمـ ـ ــر أصـ ـي ــل داخ ـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع
السعودي ،ولــم يكن يومًا مرتبطًا بظروف
املـنـطـقــة وال ـت ـن ــاح ــرات املــذه ـب ـيــة املـتـفــاقـمــة
فـيـهــا ،فــال ـطــوائــف الــزيــديــة واإلسـمــاعـيـلـيــة
والصوفية والشيعة املنتشرة في السعودية
كــانــت دائـمــا مـعــزولــة ومـحــرومــة ،ويـمــارس
في حقها أبشع أنواع التصنيف السياسي
وال ــدي ـن ــي واإلداري وامل ـن ــاط ـق ــي .ومـ ــا كــان
ألبناء هذه الطوائف على مدى عمر الدولة
أن يشعروا أنهم مواطنون أصيلون كبقية
أف ــراد الـشـعــب .الـشـعــور بــالــدونـيــة والـهــوان
والخوف شعور مالزم لكل من انتمى لهذه
الـطــوائــف .ال حرية كاملة لهم فــي ممارسة
عقائدهم وشعائرهم .ال إمكانية مفتوحة
ل ــدراس ــة ب ـعــض االخ ـت ـص ــاص ــات الـعـلـمـيــة.
ليس متاحًا لهم أن يدخلوا بعض األسالك
ّ
الـ ّسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــةّ .ثــم إن اإلح ـســاس
بــأنـهــم عـمــاء لـلـخــارج وأن ـهــم مــراقـبــون من
قبل أجـهــزة الــدولــة األمـنـيــةُ ،يشكل مصدرًا
ليأسهم وغربتهم في وطنهم .لقد ّ
رسخت
(الوهابية) مجموعة من ّ األفكار املتحاملة
عـلــى ه ــذه ال ـطــوائــف ،ووفـ ــرت بيئة مالئمة
لـنـمــو دعـ ــاة مـتـطــرفــن ت ـنــاصــرهــم شــرعـ ّـيــة
أميرية أو ّ
ّ
ملكية ،وهو ما يضع فكرة املواطنة
ّ
أم ــام ال ـت ـبــاس عـظـيــم .وط ــامل ــا أن الــوهــابـيــة
تـسـتـكــره ال ـح ــوار وال تــرضــى مــن اآلخ ــر إال
االن ـص ـيــاع الـكــامــل ملشيئتها ،فمعنى ذلــك
ّ
ّ
أن ال أبــواب للتفاهم ،وأن املواجهة مع هذه
(الشركية) هي الحتمية اآلتية ولو
الطوائف ِ

ّ
بعد حني .في الحقيقة إن القيادة السعودية
عـنــدمــا تــركــت لـلــوهــابـيــة ب ـنــاء ال ـت ـصــورات
والهويات عن األفراد والجماعات الطائفية،
ّ
فإنها تكون ارتضت مواصلة االنـحــدار في
أنظومتها السياسية وشـ ّـرعــت األب ــواب ال
إلــى التعازل الجغرافي والثقافي والديني
فحسب ،بل إلى توترات واضطرابات داخل
سفينة يتم تخريبها وهــي على ظهر بحر
هائج.

ّ
التصدع السياسي
خامسًا ،في

ينوء السعوديون تحت وطــأة سلطة ملكية
اس ـت ـب ــدادي ــة تـتـنـكــر ب ـل ـبــوس ال ــدي ــن وتــزعــم

شذرات
الديموقراطية كما يقول الفيلسوف الكندي
تـ ـش ــارل ــز تـ ـيـ ـل ــور« :ه ـ ــي س ـي ــاس ــة االع ـ ـتـ ــراف
باآلخر» والسلطة في السعودية ال تعترف إال
بوجودها .اآلخر في نظرها هو املطيع لولي
األم ــر أص ــاب أم أخ ـطــأ ،وال ـخ ــروج عليه كفر.
والديموقراطية هي سلطة القانون ،والقانون
في السعودية إرادات ورغبات ملكية حصرًا.
والديموقراطية هــي تنوع ثقافات وانفتاح
وت ـف ــاع ــل ب ــن املـ ـك ـ ّـون ــات وال ـج ـم ــاع ــات ،وفــي
ال ـس ـعــوديــة ث ـقــافــة أح ــادي ــة ي ـجــب الـ ـت ــزام كل
املـكــونــات والجماعات بأصولها ومبادئها.
والديموقراطية هي حرية اختيار الحاكمني
من قبل املحكومني ،وفــي السعودية الحكام
ي ـت ــوارث ــون الـحـكــم أب ــا ع ــن َجـ ـ ّـد ُ
وي ـم ـنــع على
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي نـ ـق ــاش ــات س ـيــاس ـيــة
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدال فـ ـ ــي ش ـ ـخـ ــص «اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاره الـ ـ ـل ـ ــه».
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ت ـع ـنــي أحـ ــزابـ ــا وت ـع ــددي ــة
سـيــاسـيــة ،واألحـ ـ ــزاب ف ــي ال ـس ـعــوديــة شـقــاق
ُ
وفرقة والله يحب االعتصام! والديموقراطية
ّ
وع ـ ــي ب ــامل ــواط ـن ــي ــة وح ـق ــوق ـه ــا ف ــي ال ـع ــدال ــة
ّ
املواطنية
والحرية واملساواة ،وفي السعودية
للملك .والديموقراطية
تعني الوالء والطاعة ِ
تـعـنــي حـقــوقــا لـلـمــرأة وم ـشــار َكــة فــي الـحـيــاة
العامة ،واملــرأة في السعودية أ َمــة مملوكة ال
تقدر على شيء .إذًا ال شكل للدولة وال وظيفة
لها إال ما تحدده العائلة الحاكمة .ال دستور
وال قوانني إال ما توافق عليه الذات امللكية .ال
أكثرية أو ّ
ّ
أقلية تطالب بحقوق ّ أو تعترض
ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ومـ ـم ــارس ــات ألن ـ ــه ال وج ــود
ّ
ّ
وأقلية حتى بات املواطن
أكثرية
لشيء اسمه
تـحــت ضــربــات الـتــدجــن والـضـغــط واإلكـ ــراه
وال ـتــرغ ـيــب وامل ـح ــاب ــاة ،قــان ـعــا بــالـيـسـيــر من
ومكتف من الحرية والكرامة
السلم واألم ــن،
ٍ
ب ــال ـش ــيء ال ـ ــذي ال ي ـعــرضــه لـعـســف الـسـلـطــة
وجبروتها.
ُ
الــدولــة السعودية كما أنشئت نظام منغلق
ع ـلــى ذاتـ ـ ــه ،ت ــأب ــى ع ـلــى أحـ ــد ال ــدخ ــول إل ـيــه،
وال ُيـسـمــح ألح ــد االق ـت ــراب مــن دائـ ــرة الـقــرار
السياسي .لكن الزمن بعد «الربيع العربي»
زمــن تـحــوالت وتـغـيـيــرات وخــرائــط وغــويــات
ش ـخ ـص ـيــة .ف ـ ــإذا ع ـج ــزت الـ ـق ــوى املـجـتـمـعـيــة
والـقـبـلـيــة والـطــائـفـيــة عــن إحـ ــداث ف ـجــوة في
ّ
هـيـكــل الـسـلـطــة ،ف ــإن املـنــافـســات بــن األم ــراء
ستضطلع ب ــدور خلخلة الـنـســق السلطوي
ال ـق ــائ ــم م ـن ــذ عـ ـه ــود .إذ ت ـت ـجــه األن ـ ـظـ ــار فــي
ه ــذه املـنــافـســات بــن (املـحـمــديــن) محمد بن
سـلـمــان ومـحـمــد بــن نــايــف إل ــى استقطابات
داخ ــل مــؤسـســات الـحـكــم وأج ـهــزتــه األمـنـيــة،
وإل ــى تـعـبـئــة فــي ال ـنّـفــوس ضــد خـصــم يقيم
ف ــي ال ـع ـق ــول وي ـت ـحــضــر ل ـل ـب ــروز وامل ــواج ـه ــة
بشكل علني .وعلى ما تحمله هذه املنافسة
ُ
م ــن أخـ ـط ــار تـ ـض ــاف إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة امل ـ ــآزق
ّ
الــداخ ـل ـيــة ،وم ــع الـتـفــســخ الـ ــذي ي ـطــال طبقة
األمـ ــراء الـطــامـحــن فــي الــدخــول إل ــى حظيرة
السلطة ،وتضارب املصالح جراء التعقيدات
امل ـس ـت ـجــدة ح ــول ص ـيــغ الـتـمـثـيــل الـسـيــاســي
وكيفية توزيع الحصص على فروع العائلة
الحاكمة ،واالخـتــافــات العميقة فــي مقاربة
األزم ـ ــة األخ ـط ــر املـ ـه ــددة لـلـكـيــان ال ـس ـعــودي
وجــودًا ودورًا أي الحرب الدائرة ضد اليمن،
ّ
الحادة في املشهد اإلقليمي
ومع التعارضات
والدولي وموقف اإلدارة األميركية الجديدة
ّ
تجاه النظام السعودي ،فإن السعوديني أمام
أزمة حكم ال ّ
راد لها.

خالصة

ينوء السعوديون تحت
وطأة سلطة استبدادية
تتنكر بلبوس الدين وتزعم
خدمتها للحرمين الشريفين
خدمتها للحرمني الشريفني في مكة ّ
املكرمة
واملــدي ـنــة امل ـن ــورة .وه ــي فــي الحقيقة سلطة
ُ ّ
تـغــلــب مـصــالـحـهــا الـشـخـصـيــة عـلــى حــريــات
ُ
املــواط ـنــن وحـقــوق ـهــم األس ــاس ـي ــة ،وتـنـ ّـصــب
نـفـسـهــا مـمـثـلــة إلرادة ال ـلــه ولـحـقـيـقــة تعلو
على السيادة الشعبية ،فتبني مجموعة من
التدابير التي ّ
تحد من الضغوط املجتمعية،
ّ
وتـ ـب ــث ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة م ــن ال ــدع ــاي ــة ما
يناسب قداسة الحكم وامللك .داخل هذا البلد
ّ
فإن الديموقراطية وامللكية تتناصبان العداء.

11

ّ
التصدعات ال يمكن التنبؤ إال
في ظل هذه
بمحرقة مقبلة يمكن لها أن تشتعل بوقود
ديني ،قبلي ،طبقي ،طائفي ،سياسي .كما
أننا أمام بحر هائج من األزمات الخارجية
ت ـ ـتـ ــاطـ ــم ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــات
ُ
والتسويات واملصالخ والتحالفات وتشكل
اختبارًا هــو األشــد على الكيان السعودي،
خ ـص ــوص ــا م ــع ت ــراج ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية عن دور الحامي إال ضمن شروط
وظــروف مغايرة عن السابق .فهل سيجعل
ذلك كله من السعودية بلدًا يوشك أن ُينهي
خدمته التاريخية .ولو ُعدنا إلى ابن خلدون
ف ــي ع ــوام ـل ــه ل ـس ـق ــوط الـ ـ ـ ــدول ،م ــن اح ـت ـكــار
السلطة ،إلى فساد عصبيتها عندما تنتشر
روح املنافسة في االستيالء عليها .وعندما
تنهمك القيادة الحاكمة في الترف والراحة
والدعة ،ويضعف اإلنتاج ،أو بعبارة أخرى
ع ـنــدمــا ت ـت ـعــرض ال ـع ـنــاصــر األس ــاس ـي ــة أي
ّ
(الجند ،املــال ،العدل) إلى خلل ،فــإن الدولة،
كما يرى ابن خلدون ،حتمًا ساقطة!
* كاتب وأستاذ جامعي

من تاريخ أميركا
المسكوت عنه
زياد منى
ف ــي أواخ ـ ـ ــر ش ـه ــر ك ــان ــون األول عـ ــام  1522ق ــام ــت م ـج ـمــوعــة مــن
«العبيد» املسلمني في جزيرة هسبنيوال التي كانت خاضعة لحكم
ابــن كرستوفر كولومبس ،بالهجوم على الـحــراس وقتل عــدد منهم
وتمكنوا مــن تحرير عــدد مــن رفاقهم فــي املصير .مــع أن السلطات
اإلسبانية تمكنت وقتها من القضاء على تلك االنتفاضة بسرعة ،إال
أن عواقبها ماثلت ما تقوم به إدارة الرئيس األميركي ترامب تجاه
املهاجرين املسلمني .وللعلم ،فتلك كانت أول «ثــورة عبيد» تندلع في
أميركا.
العواقب التشريعية األخرى التي تلت تلك «الثورة» إصدار ملك إسبانيا
كارلوس الخامس قانونًا أو إرادة ملكية سامية ،كما يقال اليوم ،تحظر
نقل أي عبيد مسلمني أو يشك حتى في كونهم تلقوا تعاليم إسالمية،
أي أن التشريع ألقى اللوم على فكر الثوار ودينهم كمسبب لالنتفاضة،
وليس ردة فعل على أوضاعهم البائسة.
تلى ذلك منع السلطات اإلسبانية «الكفار» كافة من دخول املستعمرة
أم ـيــركــا ال ـتــي كــانــت تـقــع تـحــت سـيـطــرتـهــم« .ال ـك ـف ــار» بـنـظــر امل ـشـ ّـرع
اإلسباني كانوا املسلمني واليهود والبروتستنت .كما وضعت ضوابط
لكشف جذور كل مهاجر إلى العالم الجديد إذ كان على كل فرد ليس
فقط إثبات كونه كاثولوكيًا بل أيضًا عليه البرهنة على أنه ليس ثمة
من نقطة دم من تلك الفئات الثالث تجري في عروق أجداد أجداده أو
أجدادها .املسلمون ،في نظر السلطات اإلسبانية االستعمارية شكلوا
«خطرًا أمنيًا» على القارة األميركية ووجب مواجهته والقضاء عليه،
وأعقبت قــراراتـهــا العنصرية تلك بمنع تــواجــد أي «عـبــد» مسلم في
األراضي األميركية التي كانت خاضعة لسيطرتها.
املغامرون اإلسبان لم يكترثوا بقرارات امللك والسلطات واستمروا في
نقل «العبيد» املسلمني من غربي إفريقيا ألنهم كانوا أكثر تعليمًا
وم ـه ــارة فــي امل ـهــن ،وس ـعــرهــم ك ــان ،بــالـتــالــي ،أع ـلــى مــن غـيــرهــم من
ّ
«العبيد» غير املسلمني .فعلى سبيل املثال ،شكل املسلمون نصف
عدد «العبيد» الذين نقلوا على نحو غير قانوني إلى البالد املسماة
حاليًا كولومبيا.
يضاف إلــى ذلــك أن «سـيــر» فرنسس دريــك الــذي كــان أول إنغليزي
ح ــاول تــأسـيــس مستعمرة بريطانية فــي الـعــالــم الـجــديــد ،اصطحب
«عبيدًا مسلمني» من األفــارقــة واملغاربة من املستوطنات اإلسبانية
األميركية إلــى ب ــاده .امللكة اإلنغليزية إليزابيت األول ــى ،التي عرفت
بأنها أول ملكة «مسيحية» تستعني بالعثمانيني املسلمني ملقاومة
ح ـصــار بــابــا روم ــا االق ـت ـصــادي وم ـح ــاوالت ف ــرض هيمنته عليها
وعلى بالدها ،ما ُع ّد وقتها أقصى درجــات الكفر ،وجلب لها لعنات
وإدانات «قدسية» كنسية ال أول لها وال آخر (باملناسبة ،فرنسة أيضًا
استعانت بالعثمانيني وقواتهم ملحاربة جارتها اللدود الكاثوليكية،
إسبانيا).
على أي ح ــال ،امللكة اإلنـغـلـيــزيــة ،الـتــي كــانــت بــادهــا تعاني حصارًا
اقتصاديًا حادًا فرضه الحبر األعظم عليها بسبب سياساتها املستقلة
عنه ،أرسلت مئة من «العبيد العرب املسلمني» من شمالي إفريقيا إلى
السلطان في إسطنبول كبادرة حسن نية تجاه تطلعها إلقامة عالقات
ً
اقتصادية مع اإلمبراطورية العثمانية ،وهو ما حصل فعال.
وف ــي ع ــام  1619أصـ ــدرت سـلـطــات مستعمرة فرجينية اإلسـبــانـيــة
في أميركا أمـرًا بتعميد كافة العبيد ،بمن فيهم اإلفريقيني من غير
املسلمني .وفي عام  1682أمرت سلطات تلك املستعمرة باستعباد كل
سكانها من غير الكاثوليك.
لكن منع املسلمني من دخــول املستعمرة األميركية لم يوقف ثــورات
«العبيد» هناك .فثورة «العبيد» في هاييتي في القرن التاسع عشر
أطـلـقـهــا مـسـيـحـيــون .وت ـم ــرد ن ــات تــرنــر ع ــام  1831ف ــي مستعمرة
فرجينية األميركية اندلع بسبب إعالنه تسلمه أمرًا إلهيًا من املسيح
شخصيًا ،بمحاربة الشرور!
املستعمر األوروبي
هذه وغيرها من الحقائق املسكوت عنها في تاريخ
ِ
توضح أن أسباب انتفاضات البشر ليس دياناتهم وإنما الظلم الواقع
عليهم .لــذا فــإن ق ــرار الــرئـيــس األمـيــركــي الـجــديــد ال أس ــاس لــه سوى
ً
انطالقه من األيديولوجيا بدال من مواجهة الحقائق التي تقول إن إدارة
الرئيس كارتر هي من خلقت القاعدة وتيار «الجهاد الناتوي» ملحاربة
االتحاد السوفياتي في أفغانستان .والحقائق تقول أيضًا إن سياسات
إدارة بــوش اإلجرامية بحق املنطقة وغــزوهــا الـعــراق هي التي أججت
الـتـيــارات املذهبية املتطرفة فــي املنطقة ،وأن إدارة سـيــاســات أوبــامــا
املماثلة لسابقتها هي التي خلقت الدواعش في ليبيا وهي التي تقودهم
وتمولهم وتضع إمكاناتها بتصرفهم ،وهي من نقلتهم من بعد إلى
العراق وسهلت انتقالهم إلى سورية ،انسجامًا مع سياستها الهادفة
إل ــى تــأجـيــج ال ـصــراع الـطــائـفــي فــي املنطقة بـهــدف مــواجـهــة «اإلس ــام
الشيعي» املعادي لها ،ما يسهل من تقسيمها ،بعد تدميرها ،ومن ثم
الهيمنة على سوراقيا ،التي تعدها جزءًا من العالم «املسيحي» الغربي،
ولـيــس الـشــرقــي األرثــوذك ـســي ،وأرض ال ـتــوراة ومـهــد املسيحية ،وأن
العرب املسلمني دخالء وغزاة وجب طردهم وإعادتهم إلى صحاريهم،
وهو ما كنا حذرنا منه كتابيًا وفي أكثر من منبر ،قبل أكثر من ثالثة
عقود من الزمن.
هــذا ال يعني إطــاقــا أنـنــا نــوافــر مسوغًا لنمو التنظيمات اإلرهــابـيــة
التكفيرية وإنما القول :إن التاريخ يعلمنا أن عدوان الغرب االستعماري
هــو سـبــب كـثـيــر مــن ال ـحــرائــق فــي ب ــادن ــا ،ووج ــب بــالـتــالــي الـتـصــدي
لالستعمار وأدواته اإلرهابية التي خلقها ويدعمها إلى يومنا هذا.

