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السعودية ومحاوالت اإلصالح :متى يأتي الربيع؟
تركي الحمد*
العالم العربي اليوم ،ومع بداية العقد الثاني من
ال�ق��رن ال�ح��ادي والعشرين ،يعيش لحظة ن��ادرة
ف��ي تاريخه ،أع��ادت ال�ع��رب إل��ى التاريخ وصنع
ال �ت ��اري ��خ ،ب �ع��دم��ا غ ��اب ��وا ع �ن��ه ك �ف��اع �ل�ين ،ق��رون��ًا
وقرونًا من الزمان .العرب اليوم يعيشون لحظة
«ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ،وه��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال�ت��ي ّ
تغيرت
فيها املعادلة السياسية ،ودخلت الشعوب طرفًا
فيها ،بعدما كانت مهمشة جل فترات التاريخ
ال�ع��رب��ي ال�ح��دي��ث وامل�ع��اص��ر ،ب��ل وح�ت��ى القديم.
ال �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ال �ي��وم ل�ُ�م ت �ع��د ذل ��ك امل�ت�ل�ق��ي
للفعل ،أو امل�ف�ع��ول ب��ه ،أو امل �ت �ح� َّ�دث ب��اس�م��ه من
قبل ه��ذه النخبة أو تلك ،ه��ذا العسكري أو ذاك،
ّه��ذا االن�ق�لاب أو ذاك ،املمنوح صفة ال�ث��ورة ،بل
إنها في ه��ذه اللحظة دخلت على خط التغيير
ال�س�ي��اس��ي ،وع� ّ�ب��رت ع��ن نفسها بنفسها ،ال عن
طريق وسيط معني ،أو إيديولوجيا محددة.
ثورات الشعوب العربية لم تأت من فراغ ،بل يقف
وراء ه��ا الكثير من العوامل والدوافع ،سواء كنا
نتحدث ع��ن ع��وام��ل اقتصادية أو اجتماعية أو
سياسية ،أو تلك املتعلقة بقيم إنسانية مفقودة
في عالم العرب ،مثل الحرية والعدالة واملساواة
والكرامة اإلنسانية .بطبيعة الحال ليست هذه
املقدمة محاولة لتحليل أسباب ودواف��ع ثورات
الشعوب العربية ،فمثل ه��ذا التحليل ل��ه مكان
ّ
آخ��ر ،لكن امل��راد قوله إن مثل ه��ذه ال�ث��ورات إنما
جاءت نتيجة تاريخ طويل من التهميش وعدم
املباالة بها ،بل وسحقها إن صح التعبير .وطوال
هذا التاريخ كانت هنالك محاوالت أو مطالبات
ل�ل�إص�ل�اح م ��ن ق �ب��ل ن �خ��ب وح ��رك ��ات ح� ��ذرت من
مغبة ترك األمور على عواهنها ،من دون إصالح
العالقة بني الحاكم واملحكوم ،ومن دون إصالح
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
وإع � ��ادة تشكيل ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ف��ي ظ��ل قيم
ال �ع��دل وال �ح��ري��ة واح �ت��رام ك��رام��ة اإلن �س��ان ،لكن
معظم تلك املحاوالت باءت بالفشل ،نتيجة عدم
اكتراث الحاكم أحيانًا ،وع��دم استيعاب النظام
ّ
ملتغيرات املجتمع والعالم من حوله
السياسي
أحيانًا أخرى ،وعدم قناعته بمفهوم التغيير ،إال
ْ ُ
إن أجبر عليه ،وفي مساحات ضيقة للغاية قد ال
تفي بما هو مطلوب في هذه املرحلة التاريخية
أو ت� �ل ��ك .وب ��ذل ��ك ت �ت ��راك ��م امل� �ش� �ك�ل�ات ،وت �ت �ف��اق��م
امل �ع �ض�لات ح �ت��ى ت �ت �ح� ّ�ول إل ��ى أزم � ��ات وق �ن��وات
م �س��دودة ،ث��م ت��أت��ي لحظة ي�ك��ون فيها اإلص�لاح
غير ذي جدوى ،وهنا تحدث االنفجارات الكبرى
على شكل ّ
تغير جذري للنظام السياسي برمته،
سواء كان ذلك االنفجار ثورة أو انقالبًا أو عدم
استقرار مستديم ،ال يلبث بدوره أن يفرز ثورة أو
ً
انقالبًا أو حتى تدخال أجنبيًا ،وأبرز مثال على
ذلك هو االتحاد السوفياتي وسقوطه املدوي في
بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين.
كان االتحاد السوفياتي كيانًا منبثقًا عن ثورة
شعبية في بدايتها ،لم تلبث أن أف��رزت انقالبًا
بلشفيًا ،أنشأ نظامًا سياسيًا جديدًا ّ
غير جوهر
املجتمع والسياسة في اإلمبراطورية الروسية
ال �س��اب �ق��ة ،ف��أص �ب �ح��ت م �ع��ه روس� �ي ��ا ،واالت� �ح ��اد
السوفيتي عمومًا ،دول��ة صناعية كبرى ،وقوة
ع�ظ�م��ى ف ��ي ع��ال��م ال �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن ،وذل� ��ك حني
ّ
حلت مشكالت اإلمبراطورية الروسية السابقة
املتجذرة ،التي أبت الدولة السابقة أن تستجيب
مل�ط��ال��ب اإلص �ل�اح امل �ت �ع��ددة ،وح��اول��ت اإلص�ل�اح
بعد فوات األوان ،فكانت الثورة هي امل��آل ،وكان
االن � �ق �ل�اب وخ �ل ��ع ال �ن �ظ��ام ب ��أس ��ره ه ��و امل �ص �ي��ر.
ل ��م ت�س�ت�ج��ب ّاإلم� �ب ��راط ��وري ��ة ال��روس �ي��ة مل�ط��ال��ب
اإلص� �ل��اح ،ألن �ه��ا ل��م ت ��رد ال �ت �ن��ازل ع��ن ج ��زء من
امتيازاتها وصالحياتها ،فكانت النتيجة هي
زوال ال�ن�ظ��ام ب��أس��ره .ول��و ك��ان العقل ه��و دي��دن
ال�ن�خ�ب��ة ال��روس �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة آن� ��ذاك،
لربما ما كان هناك ثورة ،وال كان هناك انقالب.
ّ
إن م��ا ح��دث ل�لإم�ب��راط��وري��ة ال��روس�ي��ة السابقة،
حدث لإلمبراطورية الروسية الالحقة (االتحاد
السوفيتي) ،وذلك حني وقفت النخبة السياسية
ال �ح��اك �م��ة م��وق �ف��ًا س�ل�ب�ي��ًا م ��ن ض � ��رورة ال�ت�غ�ي�ي��ر

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

ّوإدخ� � � ��ال إص �ل�اح� ��ات ع �ل��ى ن� �ظ ��ام ب� ��دا واض �ح��ًا
أن ��ه ي �ه��رم ،وب ��دأت ح�ل��ول��ه مل�ش��اك��ل ال�س��اب��ق غير
م� �ج ��دي ��ة ،م� ��ع م� �ش ��اك ��ل ال�ل��اح� ��ق ع� �ب ��ر ال �ت �ع �ن��ت
والتشبث بالسابق كنهج وسياسة معضوض
عليها بالنواجذ ،فأدى ذلك إلى توتر في البنية
السياسية واالجتماعية والسياسية السوفيتية.
وف��اق��م م��ن األم� ��ر ف��ي ات �ح��اد ال �س��وف �ي��ات وج��ود
إيديولوجيا «مقدسة» ثابتة ،ال يأتيها الباطل
م��ن أم��ام �ه��ا وال م��ن خ�ل�ف�ه��ا ،وق �ف��ت ع��ائ�ق��ًا أم��ام
إدخ��ال أي��ة إص�لاح��ات على ن�ظ��ام ب��دأت الفجوة
ت�ت�س��ع ب�ي�ن��ه وب�ي�ن واق ��ع ال �ح��ال وم �ش �ك�لات��ه ،بل
ُووق� �ف ��ت أم � ��ام م � �ح ��اوالت إ ّص �ل��اح ال �ن �ظ��ام ح�ين
نظر إلى تلك املحاوالت بأنها غير متوافقة مع
األس ��س ال�ع�ق��ائ��دي��ة لتلك اإلي��دي��ول��وج�ي��ا .ح��اول
زع� �م ��اء م �ث��ل خ ��روت� �ش ��وف أن ي �ق��وم��وا ب�ب�ع��ض
اإلصالحات االقتصادية تحديدًا ،لكن اصطدامه
مع «ث��واب��ت» اإليديولوجيا أسقطه في النهاية
وأسقط مشروعاته ،وذلك على حساب مستقبل
ال �ن �ظ ��ام .وع �ن��دم��ا ج� ��اء غ��ورب��ات �ش��وف وح� ��اول
اإلصالح باء بالفشل وسقط النظام في النهاية،
ً
ألن اإلص�ل�اح ي�ك��ون ف �ع��اال ح�ين ي�ك��ون ف��ي وقته
وأوانه ،أما عندما يتجاوز األمر مجرد اإلصالح،
ّ
فإن النتائج ــ عادة ــ تكون كارثية.
فاإلصالح ال بد أن يكون في الوقت املناسب ،وإال
فقد فاعليته وأثره ،سواء كنا نتحدث عن الدولة
ّ
يتحول إلى كارثة في كثير من
أو املجتمع ،وقد
األح ��وال .ف�م�ح��اوالت غ��ورب��ات�ش��وف اإلصالحية
ّ
أدت ف��ي ال�ن�ه��اي��ة إل��ى س�ق��وط ال�ن�ظ��ام ،ل�ي��س ألن
ّ
اإلص�ل�اح س� ّ�ي��ئ ب��ذات��ه ،وال ألن اإلص�ل�اح ي��ؤدي
بالضرورة إلى انهيار األنظمة السياسية التي
ّ
ّ
تباشره ،بل ألن املشكالت املتراكمة التي لم تحل
ّ
ف��ي وقتها ،تحولت إل��ى معضالت ،واملعضالت
ّ
إلى أزمات ،ولم يكن من املمكن حل تلك األزمات
ف��ي ظ��ل ال�ن�ظ��ام ال ��ذي صنعها دون وع��ي ،فكان
الوصول إلى طريق مسدود ال ينفع معه إصالح
ج��زئ��ي ،وم ��ن ه�ن��ا ت�ن�ف�ج��ر امل�ج�ت�م�ع��ات وت�ن�ه��ار
األنظمة بهذه الوسيلة أو تلك ،ثورة أو انقالب أو
انهيار ذاتي .وما ُيقال عن االتحاد السوفياتي،
ي�م�ك��ن أن ُي �ق ��ال ع ��ن أن �ظ �م��ة ودول ك �ث �ي��رة ،لعل
أبرزها ما حدث للدولة العثمانية التي انهارت
رغ��م م�ح��اوالت اإلص�لاح املتأخرة ،والتي كانت،
ك �م��ا ف ��ي ال �ح��ال��ة ال �س��وف �ي��ات �ي��ة ،ق ��د ج� ��اءت بعد
ت �ج��اوز ال �ن �ظ��ام ع�ت�ب��ة ق��درت��ه ع�ل��ى ح��ل األزم ��ات
املستعصية ،بعدما ّ
تحول هو ذاته إلى ّأزمة.
وع ��ودة إل��ى ث ��ورات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ،ف��إن��ه يمكن
ّ
ال �ق��ول إن ه ��ذه ال� �ث ��ورات ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة تجاهل
ض��رورة اإلص�لاح ودعواته ،وذلك ضمن أسباب
أخ � ��رى ع ��دي ��دة ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال .ان �ف �ج��رت ه��ذه
ال �ث��ورات ف��ي دول ،وه��ي ق��ادم��ة إل��ى دول أخ��رى
ف�ي�م��ا ل ��و ج ��رى ت �ج��اه��ل ض � ��رورة اإلص �ل��اح من
ال� ��داخ� ��ل ،وف� ��ي ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ق �ب��ل أن ي�ف��وت
أوان اإلص�ل�اح ال�ج��زئ��ي ،وال يبقى بعد ذل��ك من
ّ
خ�ي��ار إال التغيير ال�ك��ل��ي .س�ن��وات طويلة كانت
ف�ي�ه��ا م�ص��ر وت��ون��س ول�ي�ب�ي��ا ّوال �ي �م��ن وس��وري��ا
تحكمها نخب تدير الدولة كأنها أمالك خاصة
َ
ّ
بها ،متجاهلة أن الدولة أرض وشعب ومواطنة
وح� �ق ��وق ل �ل �ج �م �ي��ع ،رغ� ��م ص ��رخ ��ات ال �ص��ارخ�ين
ب �ض��رورة ع ��ودة ال��دول��ة إل��ى امل�ج�ت�م��ع ،ل�ك��ن تلك
ال�ن�خ��ب اس �ت �م��رأت ال�س�ل�ط��ة وامل� ��ال وال �ج �ب��روت،
فكانت الصرخات ال تعني لديها أكثر من رهط
من الناقمني أو املتآمرين املوتورين والحاقدين
ّ
على حكمة الحكومة ورشدها .لو أن هذه النخب
ً
رش�ي��دة ف�ع�لا ،لكانت الحكمة ضالتها ،ولكانت
ضرورة اإلصالح ضمن أولوياتها ،وملا آلت إلى
ما آلت إليه .وما مصر وتونس وليبيا وسوريا
ّ
واليمن إال نماذج لضرب املثل ،وإال ف��إن القادم
ف��ي دول عربية ع��دي��دة ل��ن يختلف كثيرًا ،طاملا
كان مفهوم التغيير وضرورة اإلصالح املستمر
غير وارد في أذه��ان النخب السياسية العربية
الحاكمة.
ف��ي ظ��ل ه� ّ�ذا الربيع العربي ،تبدو دول الخليج
العربي كأنها بمنأى عن أحداثه وتقلباته ،لكن
ذل ��ك ل�ي��س صحيحًا ف��ي م�ط�ل��ق األح � ��وال ،ف��دول
الخليج ج��زء م��ن املنظومة العربية واإلقليمية
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نساء سعوديات
خالل مباراة كرة
قدم في عدن
العام املاضي
(أرشيف ــ
أ ف ب)

ما ُيمكن أن يجري في دولة
ما قد يجري في دول الخليج
كلها إذا توافرت الظروف
التي حرّكت الشارع العربي
والدولية ،وما ُيمكن أن يجري في دولة ما ُيمكن
أن يجري في أي دولة خليجية ،إذا توافرت ذات
الظروف والبواعث التي حركت الشارع في تلك
ّ
الدول .صحيح أن دول الخليج العربي على نحو
ع ��ام ،إذا اس�ت�ث�ن�ي�ن��ا ال �ب �ح��ري��ن ،م��ا زال ��ت بعيدة
ع��ن م�ج��ري��ات ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي ،وذل ��ك ي�ع��ود إل��ى
أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة
ب� ��دول وم�ج�ت�م�ع��ات ال �خ �ل �ي��ج .ول �ع��ل م��ن أه�م�ه��ا
الوفرة االقتصادية النسبية مقارنة بدول الربيع
ْ
ال�ع��رب��ي ،وإن ك��ان س��وء ت��وزي��ع ال�ث��روة الوطنية
ي�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أم ��ام االن �ت �ف��اع ال �ع��ام ب�ه��ذه ال��وف��رة،
وع ��دم وج ��ود اس�ت�ب��داد قمعي م�ت�ط��رف ك�م��ا في
سياسية غير ذات خبرة
ليبيا أو سوريا ،وثقافة ّ
في العمل السياسي .كما أنها ــ أي هذه الثقافة
ــ ال تحبذ الصدام املباشر مع الحاكم إال ما ندر،
إذا اس�ت�ث�ن�ي�ن��ا امل��ؤدل �ج�ين دي�ن�ي��ًا ع�ل��ى اخ�ت�لاف
مشاربهم ومذاهبهم ،وخصوصًا في السعودية،
ح �ي��ث ال �ث �ق��اف��ة ال��دي �ن �ي��ة ت� ��ؤدي دورًا ك �ب �ي �رًا في
تحريم التظاهر والخروج على الحاكم .وهي ذات
الثقافة التي تستخدمها الجماعات اإلسالموية
ْ
إلث��ارة ال��رأي ال�ع��ام ،ف��ي مفارقة عجيبة ،وإن لم
ّ
ت�ك��ن عجيبة ح�ين نعلم أن ال�ف�ك��ر ال��دي�ن��ي قابل
ملختلف التفسيرات وال�ت��أوي�لات ،لكن أن تكون
هذه ال��دول بمنأى عن األح� ّ�داث الجارية حولها
في هذه اللحظة ،ال يعني أنها محصنة ضدها
في كل لحظة ،فكل شيء يعتمد على قدرة النظام
ّ
التكيف مع املعطيات املستجدة،
السياسي على
ّ
ّ
وعلى القدرة على التغير وفق متغيرات املجتمع
وال �ع��ال��م م��ن ح ��ول ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع ،واالس�ت�ج��اب��ة
ملطالب اإلص�ل�اح ال�ق��ادم��ة م��ن مختلف الشرائح
وع��دم تجاهلها ب�م�ب��ررات مختلفة ،مثل القول
ّ
وجود
بخصوصية معينة ،أو أن اإلصالح يعني ُ ّ
فساد وال فساد لدينا ،وغيرها من مبررات تمثل
ت�ه��رب��ًا م��ن ض ��رورة اإلص �ل�اح امل�س�ت��دي��م ،خشية
ف �ق��دان م��زاي��ا ُم�ع�ي�ن��ة ال ُي� ��راد ال �ت �ن��ازل ع�ن�ه��اّ أو
ّ
بعضها .إن مثل هذه التنازالت لو حدثت فإنها
ل�خ�ي��ر امل�ج�ت�م��ع وال �ن �ظ��ام ال�س�ي��اس��ي ف��ي نهاية
املطاف .اإلصالح في وقته وديمومته ،هو كلمة
ال�س��ر ف��ي ب�ق��اء األن�ظ�م��ة وزوال �ه��ا ،ه�ك��ذا ُيعلمنا
التاريخ.
ً
اململكة العربية السعودية ــ مثال ــ دولة قامت على
ّ
معطيات معينة في امل��اض��ي ،لكن ع��دم مراجعة
َ
وإبقاء ها كما كانت دون تغيير
هذه املعطيات،
أو تعديل ،مسألة فيها الكثير من الخطورة على
ً
مستقبل الدولة .فالدولة السعودية مثال قامت
ع �ل��ى أس� ��س دي �ن �ي��ة ،ت�م�ث�ل��ت ف ��ي دع � ��وة ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب (ال��وه��اب �ي��ة) وت�ح��ال�ف��ه
م ��ع اإلم � ��ام م�ح�م��د ب ��ن س �ع ��ود .وب��واس �ط��ة ه��ذه
اإليديولوجيا الدينية قامت دولة ضمت معظم
أج� ��زاء ج��زي��رة ال �ع��رب ف��ي إن �ج��از ت��اري �خ��ي غير
م �س �ب��وق ف ��ي ت ��اري ��خ ال� �ع ��رب امل �ع��اص� ّ�ر .سقطت
ه��ذه ال��دول��ة م��رت�ين ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ،ل�ك��ن�ه��ا كانت
تعاود النهوض في كل م��رة ،وآخ��ره��ا ك��ان على

ي��د امل�ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز آل س �ع��ود ،م��ؤس�س��ًا بذلك
الدولة السعودية الثالثة .فالدين يمثل شرعية
الدولة السعودية ،لكن املشكلة ال تكمن هنا بقدر
م��ا ت�ك�م��ن ف��ي ال�ت�م�س��ك ب��امل �ق��والت ال��دي�ن�ي��ة وف��ق
ً
تفسيرها ّ الوهابي التقليدي ،الذي كان فاعال في
زمانه ،لكنه أصبح أضيق من استيعاب معطيات
ال�ع�ص��ر وم�ت�غ� ّ�ي��رات��ه ،ك�م��ا ك��ان��ت اإلي��دي��ول��وج�ي��ا
السوفياتية أقل قدرة على استيعاب املتغيرات،
وه ��ي ذات اإلي��دي��ول��وج �ي��ا ال �ت��ي أش �ع �ل��ت ث��ورة
أكتوبر البلشفية ،كما أشعلت الوهابية الثورة
السعودية في القرن الثامن عشر على يد تحالف
ال�ش�ي��خ واألم �ي��ر ،وف��ي ب��داي��ات ال �ق��رن العشرين
على ي��د عبد العزيز آل س�ع��ود .كانت الوهابية
في حينها إيديولوجيا ثورية ناجحة ،وخلقت
دولة مترامية ّاألطراف ،ومجتمعًا ينضوي تحت
ع�ب��اء ت�ه��ا ،لكنها ل��م تعد ق ��ادرة على استيعاب
م �ج �ت �م��ع م� ��رك� ��ب ح� ��دي� ��ث ب� � � ��ذات ال � � �ق � ��درة ع �ل��ى
استيعابها ملجتمع تقليدي بسيط ،كما كانت
ّ
الحال في بداية التأسيس .من هنا ،فإن تحديث
الفكر الديني بما ي�ت��واءم م��ع معطيات العصر
ف ��ي ال �س �ع ��ودي ��ة ُي� �ع � ّ�د م ��ن ض� � � ��رورات اإلص �ل��اح
ّ
متغير.
الستمرارية الدولة في مجتمع وعالم
من ناحية أخرى ،عندما قامت الدولة السعودية
في مراحلها املختلفة ،كانت العالقة بني الحاكم
واملحكوم عالقة مباشرة ،وف��ق مفهوم املجلس
امل �ف �ت��وح ،ووف� ��ق م �ف �ه��وم ش�خ�ص��ان�ي��ة ال�س�ل�ط��ة،
وكانت مثل ه��ذه السياسة ناجحة كل النجاح،
حيث كان املجتمع بسيطًا وقليل العدد ،لكن أن
يستمر األخذ بمثل هذه السياسة عندما يتمدد
ّ
ّ
ويتنوع ،فإن ذلك لن يكون ناجحًا على
املجتمع
اإلطالق .فالدولة الحديثة إنما تقوم على ركنني
أساسيني هما القانون وامل��ؤس�س��ات ،في عالقة
غير مباشرة بني الحاكم واملحكوم ،أي مأسسة
السلطة وتحريرها م��ن الشخصانية املباشرة.
ّ
صحيح أن ه�ن��اك ب�ع��ض امل��ؤس�س��ات املستجدة
�ي ال �س �ع��ودي��ة ،ال �ت��ي ج� ��اءت ب�ف�ع��ل ال� �ض ��رورة،
ف� ّ
لكنها م��ا زال��ت غير كافية ،بحيث يمكن القول
ّ
إن هناك فقرًا مؤسسيًا في اململكة .من هنا تأتي
ال�ح��اج��ة إل��ى تجديد بنية وه�ي��اك��ل ال��دول��ة قبل
ال��وص��ول إل��ى مرحلة األزم��ة املستعصية ،وهنا
تكمن ض ��رورة اإلص �ل�اح .ال��دع��وة إل��ى اإلص�ل�اح
في اململكة العربية السعودية ليست ضربًا من
ال��رف��اه ،وليست مجرد دع��وات نخبوية م��ن هذا
ال �ط��رف أو ذاك ،ب �ق��در م��ا ه��ي ح��اج��ة م�ل�ح��ة في
دول��ة لها م��ن العمر أكثر م��ن قرنني م��ن ال��زم��ان،
ت�ح�ت��اج إل ��ى اإلص �ل��اح ،إذا ك��ان��ت االس �ت �م��راري��ة
كثير
السلسة للمجتمع والنظام هي الهدف .في ّ
م��ن األح�ي��ان ُينظر إل��ى ه��ذه ال��دع��وات على أنها
ن��وع م��ن امل�ع��ارض��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،بينما ه��ي دع��وات
تحمل ً
والء حقيقيًا ل��ه ،م��ن حيث ال�ح��رص على
استمراريته وتصحيح مساره وف��ق ض��رورارت
املراحل التاريخية التي يمر بها .ال��والء للنظام
سياساته ،بل يكمن في
ال يعني موافقته في كل
ّ
م�ح��اول��ة تقويمه ع�ن��دم��ا ي�ب��دو أن ��ه ب�ح��اج��ة إل��ى
ال�ت�ق��وي��م .أم��ا والء ال�ط��اع��ة املطلقة ،و«ك�ل��ه تمام
يا اف�ن��دم» ،فهو ليس ً
والء بقدر ما هو مسايرة
ل�ل�ن�ظ��ام ف��ي ص��واب��ه وخ�ط�ئ��ه م��ن دون إح�س��اس
باملسؤولية تجاه ال��دول��ة واملجتمع ،وم��ا تفتت
م�ج�ت�م�ع��ات ودول إال ن�ت�ي�ج��ة م �ث��ل ه ��ذا ال ��والء
املزيف حقيقة .ما حدث في دول الربيع العربي
ه��و نتيجة منطقية لتجاهل دع ��وات اإلص�ل�اح
التي كانت تظهر بني الحني واآلخر ،لكن تجاهل

