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متغريات  ضوء  يف  جوهرية  حتوالت  السعودية  شهدت 
أداء  عىل  املبارشة  آثارها  تركت  ودولية  وإقليمية  حملية 

وسياسات اململكة.

من  وقوتها  مرشوعيتها  السعودية  تستمد  تقليديًا، 
نسبيًا.  طويلة  زمنية  فرتة  خالل  هبا  متزّيت  فريدة  مصادر 
احلرمني  )رعاية  السماء  من  مكافأة  عىل  حصلت  فقد 
رافعة  وشّكلتا  )النفط(،  األرض  من  وأخرى  الرشيفني( 
املركزية  السلطة  دعائم  ترسيخ  جلهة  السعودية  للدولة 

ووحدة الكيان.

نفسه  السابق  الزخم  هلما  يعد  مل  املصدرين  هذين  لكن 
املبارشة  تأثرياتها  تركت  وشيكة  جديدة  متغريات  نتيجة 
بينها  من  العاملية  النفطية  السوق  يف  اململكة  مكانة  عىل 
بكميات  املتحدة  الواليات  يف  الصخري  النفط  اكتشاف 

هائلة، وعودة إيران إىل أسواق النفط العاملية. 

تبذهلا  اليت  االستثنائية  اجلهود  واجهت  ثانية،  جهة  من 
اململكة للحفاظ عىل مكانتها كراع وحيد لإلسالم السين 
حتديات جدّية متس صميم األيديلوجية الدينية، برزت يف 
تراجع واضح يف مكانة املؤسسة الدينية الرسمية متّثل يف 

وقوف  وخارجيًا،  السلطة،  علماء  بفتاوى  العمل  رفض 
قطاع كبري من املسلمني السّنة ضد الدولة السعودية كرد 

فعل عىل ضلوعها يف إسقاط حكم اإلخوان يف مرص.

ونحن هنا أمام قائمتني من املتغريات، منها بنيوية/ داخلية 
تستغرق فرتة زمنية طويلة نسبيًا، وأخرى خارجية وقعت 
يف غضون السنوات الثالث األخرية، أي منذ بدء »الربيع 

العريب« وحىت الوقت الراهن.

متغّيرات بنيوية
يمكن التوّقف عند جمموعة متغريات فرضت نفسها عىل 

بنية املجتمع وال تزال مفاعيلها مستمرة، ومنها:

تآكل الطبقة الوسطى

ضمان  عىل  القادرة  هي  ببساطة،  الوسطى،  الطبقة 
االحتياجات األساسية ألفرادها دون اللجوء إىل مصادر 
أخرى. وتشمل، هذه الطبقة معلمي املدارس، واملوظفني 
يف قطاع اخلدمة املدنية، والضباط العسكريني، واحلرفيني 
يف  الوسطى  الطبقة  أفراد  عدد  ارتفع  وقد  والتجار. 
السعودية من 200، 22 سنة 1970 إىل 4.6 ماليني شخص 
يف السنة احلالية،  منهم 11 باملئة فحسب من العوائل اليت 
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د. فؤاد إبراهيم
بريطانيا  يف  مقيم  سعودي  باحث 

وناشط سيايس وحقوقي.
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تنفق عىل وسائل الرتفيه واالدخار أي القادرة عىل تغطية 
 .

1
نفقات املعيشة وأكرث

واقتصادية  اجتماعية  معطيات  ما ظهر من خالل  ولكن 
يفيد بأن الطبقة الوسطى مل تتطّور ضمن نسق التحوالت 
التحديث  برامج  ضمن  الدولة  تشهدها  اليت  البنيوية 
باخلطط  يعرف  ما  )أي  التقليدية 
اخلمسية اليت بدأت سنة 1970(، فقد 
أفرادها  عجز  نتيجة  الطبقة  تآكلت 
بسبب  الثابتة   احتياجاتها  تلبية  عن 
تضخم مايل يف األسعار، ونمو سكاين 
. ويف النتائج أن 

2
عال، وثبات رواتب ألكرث من 35 عامًا

الطبقة الوسطى مل تعد قادرة عىل احتضان مشاريع  هذه 
وجهة  تغيري  جلهة  مبادرات  توليد  أو  السيايس  اإلصالح 
الدولة أو حىت املساعدة عىل دفع األفراد لصنع إطارات 
املجتمع  مؤسسات  عرب  العامة  مصاحلهم  عن  للتعبري 

املدين كحاضن للديمقراطية.

االختالل االجتماعي
يف بلد يعتمد عىل االقتصاد الريعي يعيش األفراد عىل ما 
توّفره الدولة من تقديمات اجتماعية ومصادر دعم مادية. 
االقتصاد  جتربة  عىل  عقود  أربعة  من  أكرث  مرور  وبعد 
احلد  تلبية  عن  عاجزة  الدولة  أن  بدا  اململكة  يف  الريعي 
الفرتة  يف  أنه  املفارقات  ومن  الرعاية.  رشوط  من  األدىن 
ما بني 2003 و 2012 بلغ الفائض املايل املرتاكم أكرث من 

تريليوين ريال سعودي.
النفط  من  إيراداتها  من  كبريًا  قسمًا  السعودية  وتستثمر 
أكرب  رابع  السعودية  وتعترب  أمريكية،  أصول  رشاء  يف 
بعد  وتأيت  األمريكية،  اخلزانة  سندات  سوق  مستثمري 

اقتصادية  تقارير  وبحسب  وبريطانيا.  واليابان  الصني 
حجم  يقدر  املايض  أكتوبر  األول/  ترشين  يف  نرشت 
اخلزانة  سندات  سوق  يف  السعودية  االستثمارات 
األمريكية  بنحو 229 مليار دوالر، وهي متثل ما بني 70% 
ويلف  اخلارج.  يف  السعودية  االستثمارات  من   90% اىل 
الغموض طبيعة هذه االستثمارات وحجمها، بالنظر إىل 
خسائر السعودية يف السندات األمريكية املبنية عىل الدين 
العام األمريكي وتقدر اخلسائر بنحو 40 مليار دوالر أي 

ما يعادل 20 باملئة من إجمايل االستثمارات.

معاجلة  يف  فشل  املرتاكم  املايل  الفائض  فإن  يكن،  مهما 
أزمات البطالة والفقر والسكن. وفيما متسّكت احلكومة 
العاملي  املعدل  بنسبة بطالة تقل عن %10 وهو  السعودية 
لنسبة العاطلني واليت ال تضعها يف مستوى األزمة، أشار 
نائب مدير عام صندوق النقد الدويل يف ضوء زيارته إىل 
السعودية يف كانون األول/ ديسمرب 2013 ، اىل أن نسبة 

العاطلني بني الشباب متثل 1 من كل 4 أشخاص. 

االختالل  متظهرات  أحد  أيضًا  هو  الفقر  ملف  ويشّكل 
خط  حتت  يعيشون  الذي  نسبة  تقّدر  حيث  االجتماعي 
 4 تعداده  ما  أو  السكان،  إجمايل  بربع  اململكة  يف  الفقر 
. يقابل ذلك تفيش الفساد يف أجهزة الدولة. 

3
ماليني نسمة

ويفيد تقرير صادر عن جملس الغرف التجارية السعودية 
يف 17 ترشين الثاين/ نوفمرب 2012  أن الفساد يف السعودية 
يأكل من حق املواطن ودخله السنوي بمقدار الثلثني، فيما 
الثاين/  كانون   29 يف  اللندنية  اجلارديان  صحيفة  ذكرت 
يناير 2013 أن السعودية من بني دول أخرى ال تقوم بأي 

إجراء يذكر يف مكافحة الفساد يف جتارة األسلحة. 

1- د. حسن العايل: الطبقة الوسطى يف دول جملس التعاون اخلليجي: اخلصائص واآلفاق، مركز اجلزيرة للدراسات، 22 متوز/ يوليو 2013
2- أنظر: جريدة الرياض، 13 أيار/ مايو 2013

3- واشنطن بوست، 1 كانون الثاين/ يناير 2013

ملف الفقر أحد 

تمظهرات االختالل 

اإلجتماعي
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ويقرتح اخلبري االقتصادي السعودي عبد العزيز الدخيل 
إعادة هيكلة سياسية كمدخل حتمي ألي عملية إصالح 
الدخيل  ويتوقع  اقتصادية.  هيكلة  إعادة  أو  اقتصادي 
وصول الدولة السعودية اىل ما أسماها هاوية اقتصادية يف 

.
4
حال سارت األمور عىل النسق ذاته

العامل الثقافي/ االتصالي
 إن منسوب الوعي لدى غالبية سّكان اململكة السعودية 
قد تضاعف يف العقد األخري بفعل الرثاء االتصايل الذي 
إىل  وصوالً  اإلنرتنت  ثم  الفضائيات  مع  مرة  أول  بدأ 
أغلبه  يف  الشعب  وبات  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
صانعًا للحدث، وهو اليوم قادر عىل التأثري يف السياسات 
هبا  يقوم  منظمة  حمالت  عرب  الرسمية  والقرارات 
)فيسبوك(  خصوصًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
و)تويرت(، ما دفع بجريدة نيويورك تايمز للقول بأن ثورة 

 .
5
السعوديني تتم عرب تويرت

نشري هنا اىل دراسة نرشت يف 11 كانون األول/ ديسمرب 
2013 تفيد بأن عدد مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي 
’’فيسبوك’’ يف السعودية بلغ 7،8 ماليني مستخدم، وأن 
ما بني  السعودية هي  ’’فيسبوك’’ يف  فئة عمرية عىل  أكرث 
25 و34 عامًا بنسبة 46 باملئة، فيما ذكرت دراسة أجراها 
إنسايدر” ونرشت  قسم اإلحصائيات يف موقع ”بزينس 
يف 8 ترشين الثاين/ أكتوبر 2013 أن عدد مستخدمي تويرت 
يف السعودية بلغ 4،8 ماليني مستخدم، ما جيعل السعودية 
 41% إىل  تصل  بنسبة  تويرت،  استخدام  جمال  يف  دولة  أكرب 
من أجمايل مستخدمي االنرتنت يف هذا البلد )12 مليون 
املرتبة  يف  وتضعها  السعودية(  يف  لإلنرتنت  مستخدمًا 

األوىل عامليًا.

الغالبية  أن  املعطيات،  هذه  ضوء  يف  واضحًا،  يبدو 
الساحقة من املواطنني، وخصوصًا الشباب، مل تعد ختضع 
لتأثري مصادر التوجيه الرسمي، بل هي تتفاعل مع ثقافة 
لقطيعة  وتؤسس  احلدود  خارج  تتطور  كونية  إنسانية 
من  واألهم  أشكاهلا.  بكل  السلطة  مع  وفكرية  نفسية 
ذلك كله أن انفتاح الغالبية السكانية عىل وسائل االتصال 
االجتماعي وما يدور فيها من تفاعالت ثقافية وسياسية 
يشّكل مادة حتريض عىل إحداث تغيري يف الواقع، ولذلك 
مضمار  يشبه  ما  إىل  وتويرت  فيسبوك  مواقع  حتّولت 
الذي  األمر  النطاق،  واسعة  شعبية  تغيري  حلركة  إحماء 
مواقع  حجب  يف  جدّية  بصورة  للتفكري  باحلكومة  دفع 

التواصل االجتماعي لصعوبة مراقبتها. 

متغّيرات خارجية
املشهد  عىل  نفسها  فرضت  اليت  الكربى  التحّوالت 
اجليوسيايس يف الرشق األوسط بعد مرور ثالث سنوات 
عىل »الربيع العريب«، وضعت اململكة السعودية يف مركز 

الزالزل السياسية واالجتماعية واألمنية.

وتواجه اململكة أخطارًا جدّية عىل أمنها يف أبعاده الثالثة: 
دفعها  الذي  األمر  واالسرتاتيجي،  والقومي،  الوطين، 
إىل تبين مقاربات تبدو اليوم متناقضة متامًا مع خصائص 
الدولة املحافظة اليت كانت تسبغ عليها يف العقود السابقة.
تأسس مفهوم األمن لدى العائلة املالكة يف السعودية عىل 
ثالث دعائم: أوالً، توفري متطلبات وحدة السلطة املركزية 
القوى  قبل  من  هبا  املحدقة  الداخلية  األخطار  ودرء 
السلطة  عىل  السيطرة  إىل  الطاحمة  واالجتماعية  السياسية 
أو اليت ختطط للمنافسة أو املشاركة يف السلطة بما يكرس 
الوطين«.  »األمن  بـ  ويعّرف  املالكة،  العائلة  احتكارية 

4- صحيفة )احلياة(، 10 كانون األول/ ديسمرب 2013
5- جريدة )نيويورك تايمز(، 20 ترشين األول/أكتوبر 2013
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بأن  السعودي،  النظام  مع  متصاحلة  بيئة  توفري  وثانيًا، 
يكون اجلوار اإلقليمي منسجمًا معه، وخيضع يف مستوى 
وثالثًا:  القومي«.  »األمن  نسميه  أن  لنفوذه، ويمكن  آخر 
مناطق  يف  نفوذ  بسط  عىل  ويقوم  االسرتاتيجي«،  »األمن 
بعيدة لغايات أخرى: مشاغلة اخلصوم يف مناطق نائية من 
أجل إبعاد اخلطر عن احلدود، أو بناء شبكة حتالفات من 
دول مستهدفة  من  تأيت  أخطار  احتواء  املساعدة يف  أجل 
تأثري  هلا  أخرى  دول  يف  نفوذ  تعزيز  أو  التحالفات،  هبذه 
األمن  نطاق  ويمتد  الدويل.  أو  اإلقليمي  النظامني  يف 
املغرب  باكستان رشقًا، وإىل  إىل  السعودي  االسرتاتيجي 

غربًا، وإىل تركيا شماالً وإىل بحر العرب جنوبًا.
انكشاف  اىل  أفىض  أنه  العرب  ربيع  عن  نتج  ما  أهم  إن 
اململكة أمنيًا، حيث سقطت عىل إثره نظرية األمن القومي 
حصنني  السعودية  خرست  عقد  من  أقل  يف  السعودي. 
القومي،  بأمنها  جوهرية  صلة  هلما 
قبل  العراق  يف  احلكم  نظام  األول 
نظام  والثاين   ،2003 أبريل  نيسان/ 
فرباير  شباط/  قبل  مرص  يف  مبارك 
احلصن:  سقوط  تواىل  ثم   ،2011
انفجار ثورة شعبية يف اليمن جنوبًا ويف البحرين رشقًا بما 
وضع األمن الوطين والقومي السعودي عىل حمك خطري. 
دون  للحيلولة  السعودية  اململكة  مساعي  من  وبالرغم 
املضادة  الثورة  عرب  أراضيها  إىل  االحتجاجات  انتقال 
اململكة  لصالح  حمسومة  نتائج  هيئة  يف  ذلك  ينعكس  مل 
السعودية. فال تزال أوضاع البلدان العربية )ليبيا، تونس، 
جيعل  ما  مستقرة،  غري  سوريا(  البحرين،  اليمن،  مرص، 
الربيع  لثورات  تامة  بصورة  اململكة  احتواء  عن  الكالم 

العريب جمرد تكهنات أو متنيات.  
اإلقليمية  السعودية  التحالفات  خلارطة  عامة  بلمحة 
نلحظ أن الرياض خرست موقعها كزعيمة للعامل العريب، 
وإىل  اخلليج،  دول  بعض  سوى  احللفاء  من  هلا  يتبق  فلم 
أما  واملغرب.  األردن  ومملكتا  السييس،  مرص  ما  حّد 

الرئيسة كالعراق وسوريا واجلزائر ففي عداء مع  الدول 
الرياض، هذا عدا السودان وتونس. والرأي العام العريب 
بمجمله أكرث عداًء اليوم للرياض مما كان عليه قبل بضع 
الرياض تهدر مكانتها يف الرصاعات  تزال  سنوات، وال 

املحلية العربية.

 المملكة بعد التسوية الكيميائية
لرئيس  سوريا  ملف  إدارة  اهلل  عبد  امللك  أوكل 
االستخبارات العامة بندر بن سلطان يف حزيران/ يونيو 
املتحدة  الواليات  مع  التنسيق  عىل  األقدر  كونه   ،2012
عىل  للعمل  اخلصوص،  وجه  عىل  األمنية  وأجهزتها 

مرشوع إسقاط نظام بشار األسد. 

كانت اخلطة اليت رسمها مدير اليس آي إيه السابق ديفيد 
االستخبارات  جهاز  توليه  منذ  بندر  األمري  مع  برتيوس 
استيعاب  عىل  تقوم   2012 يوليو  متوز/   11 يف  العامة 
يف  وغريه  »القاعدة«  تنظيم  من  اإلسالميني  املقاتلني 
يف  السوري  اجليش  استزناف  أجل  من  السورية،  احلرب 
حرب طويلة ومفتوحة، والتمهيد لتدخل عسكري دويل 

بقيادة الواليات املتحدة وصوالً إىل إسقاط النظام. 

نجحت اخلطة يف حتشيد مقاتلني ينتمون بحسب تقديرات 
السلطات السورية وتقارير استخبارية غربية اىل أكرث من 
ثمانني جنسية، وباتت األرايض السورية مليئة بالتنظيمات 
اجلهادية.  والسلفية  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  املسّلحة 
السوري،  الرتاب  كامل  عىل  الدموية  املعارك  واحتدمت 
عسكريني  من  الضحايا  من  اآلالف  عرشات  وسقط 
الدمار  وحلق  وأجانب،  وعرب  سوريني  ومن  ومدنيني 
اهلائل باملدن واملحافظات السورية، ولكن مل تؤد اخلطة إىل 
سقوط النظام السوري، ما اضطر الغرب ألن يعيد النظر 
عرب  مربراتها  توفري  حماوالت  من  الرغم  عىل  احلرب،  يف 
اتهام النظام بارتكاب جمازر جماعية، أو استخدام أسلحة 

ربيع العرب أّدى 

إلى انكشاف 

المملكة أمنيَا
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الدمار الشامل، أو حتت شعار حماية املدنيني.. ولكن يف 
هناية املطاف توّصل الغرب إىل تسوية يف امللف الكيميايئ 

السوري تفيض إىل تسوية شاملة لألزمة.
عىل  العسكرية  الرضبة  عن  أوباما  إدارة  تراجع  كشف 
سوريا، ودخوهلا يف تسوية مع روسيا يف امللف الكيميايئ 
عن  النووي،  امللف  يف  إيران،  مع  ثم  ومن  السوري 
السعودي،  االسرتاتيجي  التفكري  يف  عميق  بنيوي  صدع 
انعكس بصورة فورية عىل األداء الدبلومايس والسيايس 
إلغاء:  متّثل يف  والدويل،  اإلقليمي  املستويني  املرتبك عىل 
زيارات رؤساء دول )لبنان، إيران(، وكلمة السعودية يف 
األمم املتحدة، ثم ختّليها عن املقعد غري الدائم يف جملس 
تركيا  مع  عالقاتها  يف  التوترات  سبحة  وكّرت  األمن، 
وقطر عىل خلفية االنقالب ضد حكم اإلخوان يف مرص، 
العسكري،  التدخل  إىل  اليمن وصوالً  العالقة مع  ثم يف 
وأخريًا انفجار أزمة يف العالقات السعودية العمانية بعد 
إعالن السلطنة رفض فكرة االحتاد اخلليجي، إىل جانب 
التوترات التقليدية يف عالقاتها مع إيران والعراق وسوريا 

وقوى املقاومة يف لبنان وفلسطني. 
ما يلفت االنتباه أمام هذه التمّزقات يف عالقات السعودية 
مع الدول العربية واإلقليمية غياب أي نشاط دبلومايس 
سعودي عىل الساحة العربية منذ اندالع األزمة السورية، 
العهد أو  امللك أو ويل  فال نكاد نسمع عن زيارة قام هبا 
وزير اخلارجية إىل بلد عريب باستثناء ما يتعلق باالستجمام 

)املغرب( أو باألزمة السورية )مرص واألردن(.
لتأثري  املحلية  األوضاع  خضعت  النهايئ،  احلاصل  يف 
بأن  القائل  املبدأ  يعّزز  ما  مضطربة،  إقليمية  أوضاع 
السياسة اخلارجية ألي دولة إنما هي انعكاس لسياستها 
الداخلية. وقد ظهر أن الشأن اخلارجي اندغم يف الشأن 
منها  سيما  وال  اخلارجية  القضايا  أن  حد  إىل  املحيل، 
)شعبيًا  سعوديًا  داخليًا  شأنًا  باتت  اخلاليف  الطابع  ذات 
ورسميًا(. وخالفات السعودية مع الرئيس بشار األسد، 

ومع طهران، ومع احلكم املركزي يف بغداد، وحزب اهلل يف 
لبنان، واإلخوان املسلمني يف مرص، واحلوثيني يف اليمن، 
وحماس يف فلسطني، ويف حلظة ما قطر، واآلن مع سلطنة 
عمان، تندمج يف النقاشات الداخلية، ومتّثل أحد موّلدات 
املرشوعية الدينية والسياسية للنظام السعودي، عىل األقل 
إثارة  وتهدف  نجد.  منطقة  أي  له،  احلاضنة  البيئة  وسط 
موضوعات خالفية مثل هذه إىل نقل املعركة من الداخل 
إىل اخلارج للحيلولة دون نجاح أي جتربة ديمقراطية يف 
فإن  يبدو  وكما  الداخل.  عىل  تأثريات  من  هلا  ملا  اخلارج 
االنخراط الكامل يف الزناعات اخلارجية، كما هو احلال 
عملية  ألي  ضمين  رفض  عىل  ينطوي  اآلن،  سوريا  يف 

إصالحية حملية شاملة اقتصادية وسياسية واجتماعية. 

حتدق  جّمة  خماطر  ثمة  الذكر  سالفة  املعطيات  ضوء  يف 
بالدولة السعودية نتيجة مقاربتها مللفات املنطقة، وانتقاهلا 
تبّدالت  إىل األمام، يف ظل  اهلروب  املفاجىء إىل سياسة 
وبروز  الغربية،  واملصالح  التحالفات  خارطة  يف  مفاجئة 
يف  عميقة  بنيوية  وتبّدالت  ناهضة،  جديدة  دولية  قوى 
يف  السعودية  مكانة  تراجع  وتاليًا  الدول،  اقتصاديات 

اإلسرتاتيجية األمريكية.

الثالث من شباط/  مّثل األمر امللكي الذي أعلن عنه يف 
املدنيني  السعوديني  املقاتلني  بخصوص   2014 فرباير 
والعسكريني يف اخلارج، ويف سوريا عىل وجه اخلصوص، 
انسداد  بعد  السوري،  امليدان  من  اإلنسحاب  بداية 
لعبة  إهنا  النظام.  إسقاط  مرشوع  وفشل  احلرب،  أفق 
بني  داخلية  املعركة  وباتت  امللكي،  األمر  أطلقها  لوم 
املحّرضني: األمراء واملشايخ الوهابيني. واندلعت معركة 
حتميل املسؤوليات يف وسائل اإلعالم ويف مواقع التواصل 
االجتماعي يف سياق تهيئة أجواء لتوجيه رضبات لتيارات 

وشخصيات مصّنفة يف خانة اخلصوم للدولة. 
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الحراك الشعبي: ربيع السعودية؟
منذ اندالع الثورات العربية برز العامل السعودي بكونه 
القرار  عىل  القابضة  القوى  فيها  تفقد  حتّوالت  من  نذيرًا 
املرصية  الثورة  كانت  وفيما  السيطرة.  العريب  السيايس 
تعرب بآمال العرب إىل مرحلة النرص واحلسم كانت القوى 
املضادة للثورة تستنفر قواها وحتالفاتها وإمكانياتها املالية 

جلهة تصنيع البدائل املعادية تكوينًا للثورة وألهدافها. 

وزير  الرياض  يف  حملية  صحيفة  حترير  رئيس  سأل  حني 
الداخلية األمري نايف ذات لقاء خاص مع رؤساء حترير 
الصحف املحلية عن موقف اململكة من الثورة املرصية، 
كانت  التغيري،  مطلب  مع  احلكومة  ستتعاطى  وكيف 
تونس  لسنا  إننا  »اخلصوصية«:  ثقافة  من  مستمدة  إجابته 

ولسنا مرص، وإننا نطّبق الرشيعة اإلسالمية! 

»الربيع  عىل  سنوات  ثالث  من  أكرث  مرور  وبعد  اليوم، 
يعيشها  خطاب  أزمة  ثمة  العريب«، 
بالنظر إىل  نظام احلكم يف السعودية، 
املالكة  العائلة  لدى  املتعاظم  الزنوع 
يف  احلرصي  احلق  وحدها  هلا  بأن 
يكن  مل  ولذلك  التغيري،  طبيعة  تقرير 
مستغربًا أن تقود  السعودية »الثورة املضادة« بعد سقوط 
فرباير  شباط/  يف  مبارك  حسين  برئاسة  املرصي  النظام 
اسرتاتيجيات  ثالث  السعودية  اعتمدت  وقد   .2011
عرب  الناعم  التدخل  العربية:  الثورات  احتواء  لناحية 
إطالق مبادرات استباقية جلهة نقل السلطة من حليف إىل 
آخر كما حصل يف اليمن، أو تشجيع طرف لالنقضاض 
عىل السلطة واختطافها كما حصل يف مرص بإسقاط حكم 
 30 يف  شعبية  ثورة  غطاء  حتت  العسكر  وعودة  اإلخوان 
حزيران/ يونيو 2013، والتدخل العسكري املبارش لدعم 

وتدريب  ومتويل  البحرين،  يف  كما  القائم  احلكم  نظام 
النظام كما حصل  املسّلحة إلسقاط  اجلماعات  وتسليح 

يف ليبيا وسوريا.
يف الداخل السعودي، بدا الوضع خمتلفًا، فاحلشد األمين 
الغضب«  »يوم  يف  الداخلية  وزارة  به  قامت  الذي  اهلائل 
االفرتايض يف 11 آذار/ مارس 2011 مّثل امتحانًا حقيقيًا 
وزير  ما صدر عن  واملحكوم، بخالف  احلاكم  بني  للثقة 
التايل من أن عدم خروج  اليوم  الداخلية األمري نايف يف 
بني  املتبادلة  الثقة  يعكس  والشوارع  املدن  يف  تظاهرات 
احلكومة والشعب. ومن راقب تدابري الفزع قبل أسابيع 
من اليوم املقرر لإلحتجاج يشعر بأن الدولة كانت تعيش 

حالة طوارىء غري معلنة يف كل أرجاء اململكة. 
الدول  املرفوض داخليًا وخارجيًا يف  السيايس  اإلصالح 
مرص  يف  اخلصوص  وجه  وعىل  للسعودية،  احلليفة 
تعطيل  عىل  واالشتغال  بل  وتونس،  واليمن  والبحرين 
وسورية  ليبيا  يف   يصبح  فيها،  االنتقايل  التحّول  رشوط 

استثناًء يف ذلك الرفض. 
يف  دين  علماء  أصدرها  اليت  »التحريم«  فتاوى  سياق  يف 
مل  أهنم  السعودية ضد رؤساء حترير صحف حملية ملجرد 
املثري  الشيخ  التظاهر، خّصص  ينخرطوا يف حملة جتريم 
العريفي خطبة يف صالة اجلمعة كي يطلق  للجدل حممد 
ال  الصحافيني  بعض  »إن  فيها  يقول  استفزازية  عبارة 
. وال ريب أن تشجيع اإلصالح 

6
يستحّقون بصاق املفيت«

املناكفة  يف  رئييس  كعامل  واستغالله  سورّيا  يف  السيايس 
للحيلولة  بأرسه  بلد  واجتياح  املحاور،  ولعبة  السياسية 
يف  كما  شعبيًا  املأمول  السيايس  اإلصالح  حتقيق  دون 
اخرتاقه  وحماولة  اليمن،  يف  عليه  واإللتفاف  البحرين، 
الثارات  أما  سيايس.  عقم  أمام  جيعلنا  ومرص  تونس  يف 
ال  الثوري  بالعقاب  وسوريا  ليبيا  ختصيص  فإن  املؤّجلة 

6-  مقابلة مع الشيخ حممد العريفي نرشت يف موقع )سبق( االلكرتوين بتاريخ 4 متوز/ يوليو 2011

قانون اإلرهاب 

أقفل الباب أمام 

إي احتجاج سلمي
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املفقود حمليًا، أو خارجيًا يف  السيايس  له باإلصالح  شأن 
بلدان احللفاء! 

اإلرهاب  مناهضة  قانون  جاء  املضادة  التدابري  هذه  إزاء 
الذي كشف عنه يف 22 متوز/ يوليو 2011، ليقفل الباب 
أمام أي شكل من أشكال االحتجاج السلمي. إن توحيد 
سياسات  نقد  يف  بالقلم  يكتب  من  جعل  أي  العقوبة، 
الدولة، ومن يشهر السالح يف وجهها عىل مرتبة سواء يف 
اجلريمة والعقوبة، حتت طائلة قانون مناهضة اإلرهاب، 

يعين تعطيل حركة تاريخ اإلنسان يف هذا البلد 

يف القانون اجلديد، الذي أعيد طرحه وإقراره يف 16 كانون 
األول/ ديسمرب 2013، يصبح التشكيك يف نزاهة امللك 
سجنًا  سنوات  بعرش  عليها  يعاقب  جريمة  العهد  ويل  أو 
يف احلد األدىن، وهذا يضعنا أمام »خصوصية« من طراز 
. إن القبول هبذا النوع من النقاشات القانونية يف ظل 

7
آخر

تطّلعات شعبية حول االنتقال الديمقراطي يعين أن ثمة 
مأزقًا تعيشه الدولة، مأزق يمكن أن نرقب تداعياته، وال 
نفهم مربرات الوقوع فيه، متامًا كمقولة »السلفية مطلب 
وطين« بحسب مؤمتر عقد يف 27 كانون األول/ ديسمرب 
2011 حتت رعاية وزير الداخلية األمري نايف، مستحرضًا 
الدولة  سلفية  حول  و2008،   2006 يف  له  مقوالت 

السعودية!.

هبا  قامت  اليت  املضادة  التدابري  تنطوي  األمر  حقيقة  يف 
هذه  هبا.  املحدقة  األخطار  إزاء  فعل  رد  عىل  السعودية 
باألحرى شيخوخة  أو  بنيوي،  التدابري تكشف عن هرم 
سياسية تعيشها الدولة السعودية ما طرح الحقًا السؤال 

الكبري والدائم عن مصري الكيان.

ما فعله املؤسس، امللك عبد العزيز يف العام 1932، أنه أقام 
سلطة يف هيئة دولة، وبقي احلال كذلك حىت اليوم، بمعىن 

إهنا  القول  وأمكن  أمة،  وطن/  إىل  تتحّول  مل  الدولة  أن 
األطراف  عىل  املركز  فيها  يسيطر  حيث  تسّلطية،  دولة 
بـ”االستعمار  السياسية  العلوم  يف  يعرف  ما  بطريقة 
الداخيل«  internal colonization، فيما تسلزتم عملية 

دعوة  الوطنية  الدولة  إىل  االنتقال 
املركز/  للمشاركة يف  امللحقة  املناطق 
السلطة، يف إطار عملية اندماج وطين 
أمة،  إىل تشكيل  النطاق تفيض  واسع 

وهوّية وطنية، وإجماع وطين الخ..
برغبة  يتعلق  ال  األمر  أن  الحقًا  بدا 
كان  فقد  متعرّث،  مترحل  أو  مؤّجلة 

سلطانية  دولة  إقامة  هو  األساس  يف  العزيز  عبد  مرشوع 
فحسب، ومل يكن يف وارد االنتقال هبا اىل دولة وطنية، ملا 
تتطلبه من تغيريات بنيوية عميقة يف الكيان، ال تقترص عىل 
الدولة  قبل  ما  وتارخيية  الهوتية  مدعيات  مفاعيل  وقف 
»ملك اآلباء واألجداد«، و«دولة السلف الصالح وتطبيق 

الرشيعة«.
 وال يمكن يف ظل مصادرة هبذا احلجم التفكري يف هوية 
»الوطنيات«  كل  باءت  فقد  التمّثل،  هلذا  حمتملة  وطنية 
اجلادة واملرجتلة بالفشل، ألن من غري املمكن الفصل بني 
الوطن والبنية الوطنية. ومن العبث أن نمزج خليطًا من 
يف  لتخرج  ومناطقية(  وإثنية،  )مذهبية،  فرعية  مكّونات 

هيئة هوية وطنية جامعة.
الوطين  الوعي  ضمـور  بفعل  السعوديـة،  الدولة  إن 
ظاهرتني:  واجهت  الوطنية،  الدولة  غياب  عن  الناجم 
يف حال ضعف الدولة تندلع اهلويات الفرعية وتعرّب عن 
عن  الكتابة  يف  أخرى،  إيضاحية  وسائل  بني  من  نفسها، 
صحف  صدور  أو  خاصة،  وشخصيات  وقبائل  مناطق 
منطقة  أو  جماعة  وهوية  ثقافة  تعكس  فضائية  وقنوات 

7-  أنظر نص القانون يف صحيفة الرشق األوسط يف 17 كانون األول/ ديسمرب 2013

المقاربة الخلدونية 

صالحة لتفسير 

المسار الحالي 

للسلطة
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السكانية  املكّونات  تعزف  الدولة  قوة  حال  ويف  حمددة، 
األخرى عن التفاعل مع اخلطاب الفرعي للدولة.

تتعلق،  اململكة متّر اآلن بمرحلة جديدة  حقيقة األمر أن 
التقسيم  عنارص  يف  أي  توحيدها،  بعوامل  األساس،  يف 
االنقسامات  فقدت  لو  ماذا  الكبري:  والسؤال  املجتمعي. 
السعودية  الدولة  السلطة  ووحدة  لديمومة  الكفيلة 

مفاعيلها السياسية واأليديولوجية؟

واقع  تفسري  يف  صاحلة  اخللدونية  املقاربة  تكون  قد 
الدول  الذي تسلكه  املسار احلتمي  اىل  بالنظر  السعودية، 
وصوالً إىل اهنيارها، فـ»العصبية«، وفق الرؤية اخللدونية، 
تهرم بتعاقب األجيال ورصاعها واختالطها. وال شك يف 
أن اجليل الثالث يف العائلة املالكة لن يتقّدم ويتصارع يف آن 
معًا. فإما أن حيافظ عىل وحدة الكيان واستمراره، أو أن 
ينغمس أفراده يف الرصاع عليه. وثمة فرق بني املحاصصة 
أفراد  بني  العالقة  حكمت  اليت  املعادلة  الكيان،  وحفظ 
اجليل الثاين. إن عدد املتصارعني وترّهل العصبية الناظمة 
التوازن  تقويض  شأهنما  من  للمنجز  واحلافظة  للرصاع 
بني الرصاع املنضبط إلرضاء احلاجات الفورية واإلجماع 

عىل إبقاء الرصاع حتت سقف الكيان.

أولئك  طرف  من  يأيت  ال  املالكة  للعائلة  بالنسبة  يقلق  ما 
تغيري  عىل  يعمل  ممن  ولكن  الرصاع  بتفسري  املنشغلني 
الواقع ذلك أن اجليل الثالث بتفاقم خالفاته يزيد يف وترية 
النشاط اخلالّق جليل الشباب، غري املحكوم بوطأة الرمز 
السيايس واأليديولوجي، وال بقيود الوسط االجتماعي، 
فهو يتحرك بوحي من وعي كوين جديد غري متصالح يف 

الغالب مع األفكار املسبقة.

يف  ليس  قريب  عما  السلطة  سريث  الذي  الثالث  اجليل 
أن  وسعه  يف  ليس  كما  التاريخ،  حركة  يوقف  أن  وسعه 
جيعل من أفراده رموزًا لدولة وطنية، فكل ما يفشيه ينبئ 
يعدو  ال  الكيان  بقاء  وأن  للدولة،  تارخيية  استقالة  عن 

فمن  احلسابات،  لتصفية  استثنائية  ساحة  جمرد  يكون  أن 
جماهبة  حلظة  بقرب  يشعر  الثالث  اجليل  أفراد  من  يقرتب 

واسعة النطاق، تنذر بتشظي الكيان.

لقد بات واقعًا اليوم أن السعودية ليست كما كانت قبل 
النشاطات  جممل  إن  بل  السابقة،  األعوام  وكل  عام، 
كبريًا  تغيريًا  أن  إىل  تشري  والثقافية  واحلقوقية  السياسية 
وعميقًا ينتظر حصوله يف املدى املنظور. فالقول بأن »عدم 
استقرار نظام احلكم السعودي من بني أخطر التهديدات 
بحسب   ،»2012 العام  يف  املتحدة  الواليات  تواجه  اليت 
العالقات  جملس  إليه  توّصل  الذي  البحث  خالصة 
اخلارجية بنيويورك يف 10 كانون األول/ ديسمرب 2011، 

له ما يصّدقه عىل األرض.

الثقايف،  املأمول مل يعد فكرة رغم كثافة حضوره  التغيري   
وليس أيضًا عالمة فارقة ملكّون اجتماعي أو سيايس، بل 
أصبح فعالً شعبيًا، وهذا ما جيعل احلملة رشسة عىل نقاط 
انطالقها. ولكن يف حلظة جيمد اإلعالم الرسمي بعد أن 
النفيس  أثره  أفول  لغته، وهذا مؤرّش واضح عىل  نضبت 

والسيايس والثقايف.
 ردود الفعل الرسمية عىل جممل احلراك الشعيب، والذي 
من  وإبداعية  شىت  أشكال  يف   2011 سنة  منذ  يتبلور 
النشاط السيايس واحلقوقي واالجتماعي والثقايف تقرص 
الدولة.  رشايني  يف  الدماء  جمدت  فكأنما  املواكبة،  عن 
وبإمكان املرء، واملراقب عىل وجه اخلصوص، أن يرصد 
التغيري  رافد  يف  وتصّب  مغزى  ذات  حتّوالت  جملة 
الشعيب يف  احلراك  أن  إىل  االنتباه  لفت  من  بد  الكبري. ال 
النظام  فزع  املرة، وهنا مصدر  يعرّب هذه  املتعددة  أشكاله 
السعودي، عن روح مشرتكة، فالذين أفشلوا االنتخابات 
دامت  اليت  املقاطعة  حملة  بسبب   2010 عام  البلدية 
لشهور ينتمون إىل بيان اإلصالحيني للدفاع عن رفاقهم 
األمن  أجهزة  بكف  ويطالبون  السعودية،  املعتقالت  يف 
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أنفسهم  وهم  احلرية،  طالّب  مع  الوحيش  التعامل  عن 
حقوقية  فعاليات  يف  يشاركون  من  أيضًا 
غري  تعاضد  فثمة  اآلن،  وشعبية  وثقافية 
من  ناشطة  جمموعات  بني  يتحقق  منظور 
بحجم  وطنًا  تقيم  واألماكن  املكّونات  كل 
الشمولية  الدولة  أجهزة  وتعجز  تطّلعاتها، 
ببساطة  هبا،  واإلرضار  إليها  الوصول  عن 
ألهنا أرقى وعّيًا وحضورًا من الدولة نفسها.

اإلحتجاجات في السعودية
يف  جيدون  ال  اململكة  يف  اإلصالحيني  أن  من  بالرغم 
اإلعالم العريب سوى رسول غري ويف، متامًا كما هو حال 
ضد  القتل  فعل  جتاهلت  اليت  الغربية  احلكومات  أغلب 
احتجاجات سلمّية يف القطيف، وضد أحكام جائرة بحق 
بالصمت  وتواطأت  السعودية،  سجون  يف  إصالحيني 
سياسية  بإصالحات  يطالب  واسع  شعيب  حراك  إزاء 
والسياسية  االجتماعية  املرأة  حقوق  فيها  متّثل  جوهرية، 
بعدًا جوهريًا، فإن ما يعّزي النفس هو أن احلراك الشعيب 
يؤّكد  بما  إعالمي،  غطاء  دون  سنتني  من  ألكرث  صمد 
أن ثمة تارخيًا جديدًا يسّجله هؤالء الذين وضعوا خامتة 
الحتكار الدولة لقنوات االتصال اجلماهريي. فاخلطاب 
خضع  العريب  الربيع  عىل  بانكشافه  املتناقض  اإلعالمي 
شعار  من  جتعل  اليت  العقيمة  الثنائية  تأثري  حتت  الختبار 
احلرية مطلبًا مرشوعًا يف كل العامل إال يف السعودية، حيث 

يصبح عمالة للخارج. 

 يشعر املراقب ملا جيري يف السعودية بأن ثمة تسافالً رسيعًا 
واإلعالمية  األمنية  األجهزة  سلوك  وأن  الدولة،  ملقام 
إزاء حركة االحتجاجات خيرب  املوتور  والدينية يف شكله 
طبيعة  يقرر  ما  وهو  الشعيب  الوعي  يف  عميق  حتّول  عن 
مزيان القوى، فقد بدا السلوك الرسمي وكأن السلطات 
السعودية باتت جزءًا من لعبة صغرية، فلم تعد تترّصف 

وفق منطق الدولة، وبات اللعب يف عراء السياسة وليس 
يف  السلطة  رجال  حتّول  بل  كواليسها،  يف 
عصابة  جمرد  اىل  غرائزي«  »انفالت  حلظة 
بن  حممد  الرشقية  املنطقة  أمري  هّدد  )فقد 
أبناءكم  »بأن  لقاء  ذات  الشيعة  زّواره  فهد 
مرصودون  اململكة  أرجاء  يف  املنترشين 
يف  القتل  إىل  إشارة  اقتناصهم«(  ويمكن 

عمليات طائفية.
أن  بعد  حاسم،  باختبار  للنظام  األمنية  اهليبة  متّر  اليوم، 
عقمت »ثقافة اخلوف« عن أن تلد جيالً من املذعورين، 
رغم أن اإلمرباطورية اإلعالمية السعودية حتّولت اىل ما 
يشبه جهازًا أمنيًا وأداة ختويف حمض، كما تنبئ عن ذلك 

مقاالت الكّتاب والصحافيني والتقارير التلفزيونية. 
شيعيًا،  باألحرى  أو  قطيفيًا  االحتجاجي  املشهد  ليس 
كذلك،  جعله  جلهة  السعودي  النظام  حماوالت  رغم 
املأمول.  الطائفي« مفعوله  »التجييش  حىت حيقق خطاب 
وعابرة  شعبية  السيايس  االعرتاض  ظاهرة  أن  والواقع 
للمناطق والطوائف، ومتثل مواقع التواصل االجتماعي 
ومساحة  لعمق  احلقيقية  املجّسات  وفيسبوك(  )تويرت 
عابر:  مثال  السعودية.  اململكة  شعب  وعي  يف  التحّول 
ذكر رئيس جمعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية 
وعضو هيئة حقوق اإلنسان يف السعودية، وهي هيئة شبه 
رسمية، حممد فهد القحطاين يف برنامج تلفزيوين عىل قناة 
»احلرة« يف 2 أيلول/ سبتمرب من العام 2011 أن هناك 30 
ألف معتقل سيايس يف السعودية. ومن املؤّكد أن الغالبية 
الساحقة من هؤالء املعتقلني هم من املناطق األخرى، أو 

باألحرى من غري الشيعة.
حتدث  وجّمة.  يومية  شبه  فهي  االحتجاجية  املشاهد  أما 
يف  احلجازي،  السيايس  والناشط  الكاتب  الكتيب،  زهري 
 17 يف  الفضائية  »دليل«  قناة  عىل  التايل«  »البيان  برنامج 
ونزعه  السعودية،  يف  الفقر  حول   2012 فرباير  شباط/ 

ظاهرة  االعتراض 

السياسي 

عابرة للمناطق 

والطوائف
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تفـيش  مسؤولية  وحتميلهم  األمراء  كبار  عن  األلقاب 
الفقر، وحتذيره من ثورة شعبية، وكانت املداخلة  ظاهرة 
فعل  رد  وكان  الداخيل.  الشعيب  احلراك  يف  فارقة  عالمة 
النظام السعودي املعروف سلفًا حسب الكتيب نفسه عىل 
اإلعالم  أبلغين وكيل وزارة  التايل:  تويرت هو  صفحته يف 
الكتابة.  من  بمنعي  تقيض  تعليمات  بصدور  السعودية 
ثم ذكر يف تغريدة له يف 21 شباط/ فرباير من العام نفسه 
”أدعوا يل ألن القوم يأمترون ضدي وخاصة أين حجازي 
وصدق  بإخالص  يل  فادعوا  معي  يقف  من  لدي  ليس 

فالدعاء هو ما نملك واهلل فوق كل جبار عنيد”.

بداية زمن جديد بمرجعية مختلفة
عىل مدى عام جرى اعتقال عدد من الكّتاب عىل خلفية 
التفاعل مع الربيع العريب، فقد تساءل خالد املاجد، أستاذ 
شباط/فرباير   22 يف  بالرياض  اإلمام  جامعة  يف  الفقه 
يريد  الشعب  السعوديون:  قال  لو  »ماذا   2011 العام  من 
إسقاط النظام؟«، فاعتقل يف اليوم التايل، وجاء من بعده 
الصحف  يف  وينرشوهنا  نقدية  مقاالت  يكتبون  عرشات 
يف  يتداولوهنا  أو  الشبكة  عىل  أو  احلدود  خارج  العربية 
مواقع التواصل االجتماعي، وبنفس الزخم االحتجاجي 
وسقف املطالب الشعبية: مل يعد فصل اخلطاب بيد الدولة، 
مقابل  ففي  القوة،  ويقاسمها  الرد،  حق  انزتع  فاملجتمع 
كل بيان هناك رد، ووراء كل قمع هناك غضب وإرصار 

عىل املواصلة. وهذا بكلمة أخرى: انكسار النظام.

باتت احلرية هي الفكرة الثورية األكثف حضورًا يف احلراك 
منذ ثالث سنوات عىل  السعودية  والسيايس يف  الفكري 
املفروض رسميًا،  املرجعي  النظام  تتوارى سلطة  األقل. 
ورموز،  روحية،  وإرشادات  دينية،  تعاليم  من  املؤّلف 
تزنوي  حديثة  قوالب  يف  القديمة  النصوص  وحىت 
خمتلفة.  بمرجعية  بدأ  جديدًا  زمنًا  ألن  متسارعة،  بوترية 

يوم  كل  يوافون  واحلقوقيون  السياسيون  والناشطون 
الثورية، حيث خيرق اجلديد  باملزيد واجلديد من األفكار 
فضاء الدولة واملجتمع، عرب قنوات تعبري ُصنِعت خارج 

نطاق سيطرة التقليد السيايس واأليديولوجي. 

الفكري  املحظور  العودة  سلمان  الشيخ  خرق  فقد 
والسيايس، وجتاوز قوانني احلظر يف جمال التوزيع والنرش 
حني ّقرر أن يضع كتابه األخري »أسئلة الثورة« يف متناول 
اجلميع بعد يوم من قرار منعه يف معرض الكتاب الدويل 
الفور  عىل  فقام   ،2012 مارس  آذار/   16 يف  الرياض  يف 

بوضع رابط لتحميله مبارشة من دون مقابل.

التماهي  ذروة  العودة  كتاب  يمّثل  إجمايل،  تقويم  يف 
مل  والسياسية،  الفكرية  احلداثة  مع  السعودي  السلفي 
يف  برزوا  الذين  الصحوة  مشايخ  من  أحد  إليه  يسبق 
التسعينيات، حني طالبوا بإعادة تشكيل الدولة السعودية 
كان  اليت  النصيحة«  »مذكرة  خالل  من  دينية  أسس  عىل 
الشيخ العودة من بني أبرز املوّقعني عليها. يف كتابه اجلديد 
يبدو العودة كما لو أنه يستلهم من السلفية املنفتحة لدى 
الشيخ رشيد رضا، يف مقاربته احلداثية ملفاهيم دينية مثل 
الشورى، رغم املسافة االحرتازية اليت وضعها رضا إزاء 
الشورى  أن  أساس  عىل  الديمقراطية،  مع  املواءمة  نزعة 
ما كانت مبدأ حكم قبل أن يطلع املسلمون عىل جتارب 
تصبح  كيما  فيها  الكامن  املعىن  استعاروا  ومنه  الغرب، 

الشورى والديموقراطية صنوين.

بذلك  هو  أقّر  كتابه،  يف  بكثافة  حارضة  العودة  حداثوية 
أيضًا بقوله ”دوري يف هذه السطور هو االقتباس والنقل 
واالختيار”، وألن من غري املمكن االّتكال عىل األفكار 
لدن  من  خصوصًا  والتغيري،  احلرية  ملنارصة  التقليدية 
أولئك الذين يعانون من أزمة مواكبة مع حركة األفكار 
الواقع  لتفسري  حديث  منهج  اعتناق  بات  فقد  اإلنسّية، 
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األفكار  بني  من  حتمية.  رضورة  تغيريه  يف  واملشاركة 
الثورية الواردة يف كتاب العودة دعوته إىل عقد اجتماعي 
جديد عىل أساس أن »احلق هو لألمة، فهي األصل وهي 
عنها،  النائب  أو  الوكيل  هو  واحلكم  العقد،  طريف  أحد 
يف  اشرتط  بل   .)84 )ص   

8
إهليًا..« تفويضًا  احلكم  وليس 

السلطة أن تكون معرّبة عن إرادة الشعب وخياراته، وهي 
الفصل يف  .. . وكلمة 

9
وكيلة عنه وفق عقد مدين رصف

كتاب العودة هي قبوله بفكرة الديموقراطية اليت اعتربها 
. ثم فتح قوسني ملرورها بأمان 

10
»ثمرة التجربة اإلنسانية«

حني ربطها بعبارة »وهي صيغ متعّددة«، كما قبل بمبدأ 
الديين  االنتماء  كان  أن  بعد  املساواة،  لتحقيق  املواطنة، 

حيدد طبيعة العالقة بني احلاكم واملحكومني.

الدستورية عبد  امللكية  العودة، وضع داعية  وعىل خطى 
اهلل احلامد كتابه »ثالثية املجتمع املدين... عن رس نجاح 
املفروض  احلظر  كرس  قرر  أن  بعد  وإخفاقنا«،  الغرب 
قانون  من  وكذلك  السعودي،  اإلعالم  وزارة  من  عليه 
اللبنانية، حني سمح  النرش  بدار  الطبع« اخلاص  »حقوق 
ملتابعيه بتزنيل الكتاب بصورة جمانية. يدور الكتاب حول 
اجتماعية  احلقوق،  »بإقرار  تتحقق  اليت  العدل  دولة  بناء 
وجماعات  أفرادًا  للناس  وثقافية،  ومدنية  واقتصادية 
املدين  املجتمع  »قيم  خالل  من  ذلك  ويتحقق  وجمتمعًا«، 
هو  »االستبداد  أن  احلامد  ويرى  األهلية«.  وتكتالته 
النيابية  والشورى  احلرية  وأن  الدولة،  يف  األكرب  املشكل 
يف  صفحته  عىل  دعا  احلامد  أن  إىل  ونشري  احلل«.  هي 
تويرت يف 28 آذار/ مارس 2012 األمري نايف، ويل العهد 
”أفضل  نّصه  ما  وكتب  االستقالة،  إىل  الداخلية،  ووزير 
للبالد والعباد واإلسالم هي  نايف  يقّدمها األمري  خدمة 

أن يستقيل من والية العهد، تكفريًا عن خطاياه املوبقات، 
فلعل الشعب يعفو عنه، فريحمه اهلل”.

وحلق احلامد الناشط وليد املاجد بكتابه »أسوار الصمت.. 
السعودية«، بوضعه عىل  املدنية يف  الفرد  قراءة يف حقوق 
يف  وذكر  القراء.  لعموم  متاحًا  ليكون  تويرت  يف  صفحته 

مّزقت  العربية  الثورات  أن  املقدّمة 
اإلنسان«  نفس  يف  الصمت  »حاجز 
ثمة  أن  اىل  ولفت  قوله،  حسب 
لإليديولوجيات  عابرًا  حقوقيًا  تيارًا 
وقد  والتنظيمات  واألحزاب 
احلاجة  بضغط  حمثوثًا  اآلن  نشأ 

بني  واملواطن،  الوطن  بني  العالقة  ترتيب  ”إعادة  إىل 
املحكوم واحلاكم، عالقة أساسها احرتام حقوق املواطنة 

األساسية”.

ويف ضوء وعي حداثوي بطابع حقوقي يستحرض املاجد 
املفاهيم احلقوقّية اليت طرحها هوبز، وهيغل، وجون لوك، 
حقوقية  ملنظومة  ليؤسس  وغريهم،  ومونتسكيو  وروسو 
العالج،  )السكن،  األساسية  احلقوق  من  تبدأ  متكاملة 
التعّلم، العمل( مصحوبة بقراءة نقدية لواقع املواطن يف 
التمثيل  انعدام  املتهم يف ضوء  البلد، مرورًا بحقوق  هذا 
القانوين يف السعودية لسجناء الرأي، وحقوق املرأة، اليت 
بـ ”كائن جامد مزنوع احلقوق” يف دولة تصّنف  يصفها 
بأهنا األسوأ يف التعامل مع املرأة يف كل املجاالت. وخيتم 
املاجد برسالة للقارئ، املواطن، أال يقبل ”أن تهدر كرامته 
وآدميته مهما كانت الضغوط ومهما كانت املربرات ألن 
اإليمان باحلرية والعزة والكرامة واإللزتام هبا هو الدافع 
”نحن  أخريًا  وقال  وتطّوره”.  اإلنسان  لوجود  احلقيقي 

سلفيون 

يتماهون مع 

الحداثة الفكرية 

والسياسية 
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أمام جهاد مدين مقّدس من أجل بناء ثقافة حقوق إنسان 

حملية ونرشها”.

الواقع  يف ظل تصاعد احلراك الشعيب عىل األرض، ويف 

امللفات: اإلصالح  االفرتايض عىل السواء، حرضت كل 

الطائفي،  التميزي  املعتقلني،  ملف  الشامل،  السيايس 

البطالة، الفقر، أزمة السكن، الفساد، هنب الرثوة الوطنية، 

احلريات العامة، قيادة املرأة للسيارة. 

»خطاب  العودة  سلمان  الصحوي  الشيخ  خطاب  كان 

مفتوح« يف 15 آذار/ مارس 2012، وقد حّذر فيه من قمع 

الثورة الشعبية وقال باحلرف ”الثورات إن قمعت تتحول 

يف  واحلل  ومتتد،  تّتسع  جتوهلت  وإن  مسلح،  عمل  إىل 

عنف”.  رشارة  أي  تسبق  وقتها  ويف  حكيمة  قرارات 

وكانت األربع وستون نقطة اليت أوردها العودة يف خطابه 

الواسع  التأييد  بعد  النفري،  العميقة  الدولة  بإعالن  كفيلة 

النطاق خلطاب العودة كما جاء يف حملة ”خطاب العودة 
يمثلين” يف تويرت.

مرحلة  البالد  شهدت  الشعيب  احلراك  عىل  فعل  رد  ويف 
آذنت  اليت  التجسس  خاليا  عن  اإلعالن  عرب  انقالبية 
الوطن”،  ”أمن  عنوان  حتت  قمعية  تدابري  بمرحلة 
وصّورت خلية التجسس املزعومة باللون الطائفي املراد 
فرضه عليها عىل أهنا كافية لرشعنة العودة الرشسة للدولة 

العميقة. 

ثورة  اندالع  بقرب  والباحثني  املراقبني  تكّهنات  كانت 
وجه  عىل   2013 العام  ويف  السعودية،  اململكة  يف  شعبية 
باتت  اليت  العميقة  الدولة  فزع  أثارت  قد  اخلصوص، 
تترّصف من وحي اخلوف عىل املصري، وبات كل رجاهلا 
الداخل  يف  واإلعالمية  والدينية  األمنية  املؤسسات  يف 
واخلارج يعملون عىل أساس أن ثمة معركة وجودية جيب 

خوضها قبل غرق السفينة املتهالكة.




