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�سورية :ا�ست�شراء ت�آكل المعار�ضة الم�سلحة
} حميدي العبدالله
تصاعدت في األيام القليلة الماضية الصراعات
وس ّجلت في
في صفوف المعارضة المسلحةُ ،
األي ��ام القليلة الماضية ت �ط � ّورات مه ّمة أبرزها
اعتقال «جبهة النصرة» في محافظة درع��ا «قائد
المجلس العسكري» أحمد النعمة ،بعد ساعات من
إعالن النعمة تشكيل «جبهة ثوار جنوب سورية»
على غ��رار التشكيل ال��ذي ي �ق��وده عبد معروف
في محافظة إدلب ويرتبط وثيقا ً باالستخبارات
األميركية واالئتالف المعارض ،كما اعتُقل عدد
م��ن ق �ي��ادات «ال�م�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري» ال��ذي��ن كانوا
برفقته .وبعد مرور أق ّل من يومين اغتيل مسؤول
«جبهة النصرة» في مدينة بصرى ،وقبل ساعات
أيضا ً اغتيل عدنان خبية أحد أبرز قادة الجماعات
المسلحة ف��ي م��دي�ن��ة دوم ��ا وال�غ��وط��ة الشرقية.
وتشير هذه االغتياالت والتهديدات المتبادلة بين
الجماعات المسلحة المتنافسة والمتصارعة إلى
امتداد المواجهة بين هذه الجماعات إلى المنطقة
الجنوبية وال�غ��وط��ة الشرقية ،بعدما كانت هذه
المواجهات محصورة في محافظات إدلب وحلب
وال��رق��ة والحسكة ودي��ر ال ��زور .كما تشير هذه
االغ�ت�ي��االت واالع�ت�ق��االت إل��ى اق�ت��راب ب��دء موجة
عنيفة م��ن ال �م��واج �ه��ات ال�م�س�ل�ح��ة ف��ي المنطقة
ال�ج�ن��وب�ي��ة وال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ب �ي��ن الجماعات
المتنافسة ،وم��ا يجعل مثل ه��ذا االح�ت�م��ال أمرا ً
مرجحا ً ثالثة عوامل أساسية:
العامل األول ،االتهامات التي وجهتها «جبهة
ال�ن�ص��رة» إل��ى رئ�ي��س «المجلس ال�ع�س�ك��ري» في
درع��ا ومعاونيه ال��ذي ع��اد ل�ت� ّوه م��ن األردن ،إذ
اتهمته بأنه مشروع «صحوات» في هذه المنطقة،
وهي االتهامات ذاتها التي وجهها تنظيم «داعش»
إلى «جبهة النصرة» و«الجيش الحر» والفصائل
المنضوية تحت راية «الجبهة اإلسالمية».
العامل الثاني ،االتهامات التي أش��ارت إلى أنّ
اغتيال عدنان خبية هو نتيجة «خرق أحدثه النظام
ف��ي صفوفنا» مثلما ورد على ل�س��ان أح��د قادة
الجماعات المسلحة في مدينة دوما ،واالتهامات
ال �ت��ي وج�ه�ت�ه��ا ال �ن �ص��رة إل ��ى «رئ��ي��س المجلس
العسكري» في درعا بأنه يعمل «لمصلحة النظام
السوري».
العامل الثالث ،القناعة لدى «جبهة النصرة» بأنّ
األردن ،نيابة عن الواليات المتحدة وحلفائها ،هو
ال��ذي يقف وراء دعم بعض الجماعات المسلحة
«ع �ل��ى ح �س��اب ج �م��اع��ات أخ� ��رى» ،إذ ن�س��ب إلى
«مصدر مق ّرب من النصرة» قوله «إنّ المؤشرات
ازدادت ف��ي األي ��ام الفائتة على وج��ود ن�يّ��ة لدى
المجلس العسكري بقيادة الخائن أحمد النعمة

لمحاربة جبهة «النصرة» ،مضيفا ً إنّ «اإلنجازات
األخيرة التي حققتها النصرة ،والتي تمثلت في
تقدّم المجاهدين على األرض ،وسيطرتهم على
مناطق استراتيجية ،سواء في القنيطرة أو درعا،
أثارت مخاوف االستخبارات األردنية».
تسعى الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون
ودول المنطقة التي تدور في فلكها ،جاهد ًة إلى
تعزيز مواقع الجماعات المرتبطة بها لتسهيل
ت��دف��ق ال �س�لاح ل�ل��وق��وف ف��ي وج��ه ت�ق��دم الجيش
العربي السوري ،لكن وجود تنظيمات «القاعدة»
والخوف من استيالئها على األسلحة المتطورة
التي ترسلها إلى الجماعات المرتبطة بها أربكت
خططها وس��اه �م��ت ف��ي تسهيل زح ��ف الجيش
السوري وتحقيقه إنجازات على الجبهات كافة.
وبديهي في ظ ّل الحسابات المتعارضة بقوة ،أن
تؤدي هذه التعارضات إلى اندالع نزاع وتح ّوله
إل ��ى م��واج �ه��ة م�س�ل�ح��ة وام� �ت ��داده إل ��ى المنطقة
الجنوبية ومنطقة الغوطة الشرقية.
بدأ هذا الصراع المسلح ،حتى قبل اندالعه في
المنطقة الجنوبية ،يترك آث��ارا ً وتداعيات كثيرة،
فقد اعترف «المرصد السوري لحقوق اإلنسان»
ال �م �ع��ارض ب���أنّ «االق �ت �ت��ال ب�ي��ن ج�ب�ه��ة النصرة
المرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية في
ال�ع��راق وال�ش��ام التي تستلهم بنهج القاعدة في
شرق سورية أجبر أكثر من ستين ألف شخص
على ال�ه��رب م��ن دي��اره��م ،وتسبّب ب��إخ�لاء قرى
ومقتل عشرات المقاتلين».
اس�ت�ش��راء ال �ص��راع بين ج�م��اع��ات المعارضة
المسلحة وام �ت��داده إل��ى جميع مناطق تواجدها
ترك تداعيات أبرزها:
تغيّر أول��وي��ات الجماعات المسلحة ،فبعدما
كانت ه��ذه الجماعات م��وح��دة نسبيا ً ف��ي القتال
ض � ّد الجيش العربي ال �س��وري ،باتت أولوياتها
اآلن ص ّد األخطار التي تأتي من هذا الفصيل أو
ذاك.
االقتتال بين هذه الجماعات المسلحة يستنزف
ق��درات �ه��ا ال�ب�ش��ري��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ،إذ س�ق��ط حتى
اآلن منذ اندالع هذا القتال أكثر من خمسة آالف
مسلح.
ت��رك االقتتال ح��االً من اإلحباط على مستوى
المقاتلين وحتى قادتهم وعلى مستوى البيئة
الحاضنة لهم ،وعبّر عن هذه الواقعة أبو صبحي
ط��ه أح��د ق��ادة «ج�ي��ش اإلس�ل�ام» ف��ي كلمته أثناء
تشييع ع��دن��ان خبية ،إذ ق��ال ب��ال�ح��رف الواحد:
«ه�ن��اك فرصة يومين اثنين ،ف��إن ل��م يكن هناك
وحدة ،فأنا أول الخارجين إلى البيت».
هذه التداعيات كلّها سيكون لها بالتأكيد تأثير
في المشهد الميداني العام في سورية.

أممي
تراخ � ّ
الديكتاتورية الأميرك ّية في ٍ
} ناصر بلكم
وجدت أميركا نفسها إمبراطورية العالم بعد انهيار
المنظومة السوفياتية ،فعملت بالمثل القائل« :إذا غاب
القط إلعب يا ف��ار» ،فلعبت أميركا وحلفاؤها ،وفي
مقدّمهم الدولتان االستعماريتان بريطانيا وفرنسا،
بالعالم ف��ي ت��راخ واض��ح وف��اض��ح للجمعية العامة
لألمم المتحدة ،التي قالت عنها الحكيمة الهندية أنديرا
غاندي «إذا احتكمت دولة صغيرة ودول��ة كبيرة إلى
منظمة األمم المتحدة ضاعت الدولة الصغيرة ،وإذا
احتكمت دولتان كبيرتان إلى األمم المتحدة ضاعت
األمم المتحدة» ،وفي رأي غاندي ضاعت دولة العراق
التي لجأت إل��ى األم��م المتحدة عندما أعلنت أميركا
حصارها ،ثم إع�لان العقوبات عليها حتى أنّ بعض
أب�ن��اء شعبها أك��ل م��ن القمامة ،م��ع أنها دول��ة نفطية
انتهت العراق بحرب جائرة أعلنت من طرف واحد،
أميركا وحلفائها ،رحمة بالشعب العراقي على حد
قول االستبداد والهيمنة األميركية ،التي تركت الشعب
العراقي لِقدره ،في تراخ ورؤية أممية لم تبد منظماتها
الحقوقية أي تنديد أو شجب ضد ديكتاتورية أميركا.
علما ً أن دولة العراق عضو في الجمعية العامة لألمم
المتحدة تقدم الدعم والمساهمة األممية منذ إنشائها
تقريباً ،إالّ أن التراخي ك��ان سيّد الموقف حيال ما
تع ّرض له العراق وصدقت غاندي ،وتعزّز حكمتها
أزم ��ة ل��وك��رب��ي المتمثلة ف��ي ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي سقطت
واتهمت ليبيا بإسقاطها ،وتعرضت ليبيا لحصار
ج��ائ��ر وع�ق��وب��ات دول�ي��ة بقيادة التحالف االحتاللي
البرمودي الثالثي ،أميركا وبريطانيا وفرنسا ،رغم
أن ليبيا جيشا ً وشعبا ً ال تعلم شيئا ً عن تلك الطائرة،
لكن التراخي األممي والمثلث البرمودي وجدا طريقا ً
التهام ليبيا كونها دول��ة نفطية وغنية تستطيع دفع
ما طلب منها .دخلت المحكمة الدولية وحكمت ليبيا
بدفع مليارات الدوالرات ألسر الضحايا الذين كانوا
على متن تلك ال�ط��ائ��رة ودف�ع��ت المليارات لشركات
التأمين «البرمودية» .في هذا السياق تقول ضابطة
االستخبارات األميركية س��وزان «إن ليبيا وزعيمها
والذين اتهموا بإسقاط الطائرة ال يعلمون عنها شيئاً،
ب��ل إن ال�ح��رب األهلية اللبنانية ك��ان��ت على األرجح
السبب في إسقاط الطائرة ،لكن السلطات األميركية
والبريطانية والفرنسية ت��داول��ت األم��ر في ما بينها
قبل اإلدالء بأي تصريح ورأت أنها لو اتهمت لبنان
لن تنال مردودا ً إيجابياً»« .المثلث البرمودي» يسعى
إلى طمأنة نفسه و«إسرائيل» إلى أمنهما القومي الذي
يكمن في تدمير جيوش دول الطوق لـ«إسرائيل» ،فقد
دمر الجيش العراقي وشرد شعبه الذي حصد الذل
وال �ج��وع وال �خ��وف نتيجة «ال�ح��ري��ة والديمقراطية»

ّ
ّ
تكفيري
وعنفي
�سلطوي م�ستكين
ال�سلف ّية بين تيارين...
ّ
} فؤاد عيتاني
الحديث عن السلفية في السعودية بالغ التعقيد ومتش ّعب ،فالمقاربة
بتحليلية لعنصر من عناصرها ما هي اّإل محاولة منا لتقديم وجهة نظر
شمولية ،تعريفا ً بخطوطها العريضة األول��ى ،وما آلت إليه في اللحظة
ال��راه�ن��ة .وال�ب��داي��ة ستكون م��ع عنصر م��ن أه � ّم عناصرها ،المعارضة
المنبثقة من رحم السلفية ،ونعني ما ُيس ّمى بالصحوة اإلسالمية في
السعودية خاصة ،والتيار السلفي في العالم عامة.
إنّ تناول المعارضة السلفيّة سيكون أشمل من تناول السلفية بشكل
تقليدي ،فالمقاربة األول��ى تعني السلفية من الداخل كما من الخارج،
بحكم أنّ معارضة الشيء تبدأ بتفكيك قواعد تكوينه ،مع الحفاظ على
مسافة معينة.

النشأة والتكوين

عام  1744ت ّوج الملك محمد بن سعود والشيخ الديني أو الروحي
محمد بن عبدالوهاب تحالفهما العسكري الديني على أس��اس تكوين
ميدان للسلطة .وت� ّم تقسيم هذا الميدان بين مجالين ،السياسي تحت
قيادة ابن سعود ،والديني تحت إشراف محمد ابن عبدالوهاب .وبهذا
استطاع ال��رج�لان إن�ش��اء تحالف ق��وي ق��ام��ت عليه ال��دول��ة السعودية
األولى ،واستمر هذا التحالف في إمداد الدولتين الالحقتين ،السعودية
الثانية والسعودية الثالثة ،بمصدر شرعية بالغ الخطورة واألهمية ،أال
وهو الدين.
بالتركيز على نقطة مهمة ،هذا التحالف هو أول تحالف يكون التيار
المقاتل للمسلمين على اعتبارات دينية سببا ً في ميالد دول��ة ملكية.
في السابق البعيد رأينا مع معاوية بن أبي سفيان ميالد الملك ،ومع
الخوارج قتال المسلمين ،لكنها المرة األولى يجتمع قتال المسلمين مع
الملك الوراثي ثم مع آل سعود.

اإليديولوجيا

يالحظ الكثير من الباحثين ،قام فكر ابن عبدالوهاب على ما ُيس ّمى
بمنهج السلف الصالح ،والمقصود بذلك الرجوع إلى مصادر التشريع
األصلية ،أي القرآن والسنة .ولم يكن عبدالوهاب منقطعا ً عن معاصريه
منهجا ً وممارسة ،مثلما هي الصورة الشائعة عنه ،بل كان ّ
مطلعا ً على
المدارس الفكرية الرئيسية وتوجهات علماء عصره.
هذه الفكرة وتعدّد التفسيرات إلرث محمد بن عبدالوهاب ،وهو بح ّد
ذاته دليل على مرونة فكره وقابليته للتكيّف مع أكثر من اتجاه .غير أنّ
الرجوع إلى منهج السلف الصالح ،بحسب فكر عبدالوهاب ،يعني جعل
االجتهاد مركزا ً رئيسيا ً في الفقه ،وذاك ما نراه جليا ً في أهم كتابات هذا
العالم ،ال سيما مؤلفه المشهور كتاب التوحيد .وبناء على هذه الفكرة
يصبح التقليد م��رف��وض�اً .ول�ه��ذا التوجه انعكاسات خطيرة ،سنتتبع
بعضها في اآلتي وعلينا مالحظة نقطتين في هذا المقام:
األولى ،رفض التقليد عبر مركزية االجتهاد .ومر ّد ذلك أنّ االجتهاد
حقّ لكل مسلم يمارسه من دون وصاية من أحد .وبالتالي ،وهذا ثانياً،
فإنّ المساحة التي تفصل عالم الدين عن المجتمع تصبح قصيرة جداً ،ما
يقيّد احتكار الدين ،أو ممارسة الكهنوتية ،وفتح الفضاء العام للتعدّدية
الفكرية في الدين ،من دون اإلخالل بالخطوط العريضة بالتأكيد.
غير أنّ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ،عبر سعيه إل��ى التف ّرغ ألمور
وفضل اتباع فتاوى بعض الذين سبقوه ،متبنيا ً
ّ
العقيدة ،أه َمل االجتهاد
المدرسة «الحنبلية» نسبة إلى اإلمام أحمد ابن حنبل في المجمل .وفي
هذا تناقض واضح بين دعوته إلى االجتهاد وتقليده المدرسة الحنبلية.
وال نستطيع أن ن�ح�دّد األس�ب��اب التي جعلته ينحو إل��ى ذل��ك ،لكن من
المهم استحضار السياق السياسي لتكوين الدولة السعودية األولى،
أراض جديدة .ولع ّل ذلك قد جعل التركيز
وهو التوسع والسيطرة على
ٍ
ينصب على تعليم العقيدة أكثر من الفقه ،بحكم دخول أعداد غفيرة في
دعوته.

التط ّور

أي مكان ،تط ّور هذا المنهج الذي أصبح ُيعرف بالوهابية،
كأي فكر في ّ
ّ
ذلك المزيج من االجتهاد النظري والتقليد العملي «الحنبلي».
ومن المراحل المهمة التي م ّر بها بروز تيارين رئيسيّين هما التيار
اإلق�ص��ائ��ي وال�ت�ي��ار االح�ت��وائ��ي .وم��ن األمثلة على ذل��ك موقف العلماء

من الغزو المصري للدولة السعودية الثانية ،ع��ام  1818واحتاللهم
ألراضيها؛ فانقسم جمهور العلماء بين مك ّفر مخرج للمصريين الغزاة
من الملّة ،وعليه تجب الهجرة عن أرض يحكمونها ،وبين مس ّفه لهم
ومعترف بخطئهم لكنه ال يك ّفرهم ولم يخرجهم من الملة ،وعليه فال
حاجة إلى الهجرة من «دار الكفر إلى دار اإلسالم».
استم ّر هذا التطور مع بداية الدولة السعودية الثالثة على يد الملك
عبدالعزيز آل سعود ،غير أنّ عدة متغيّرات ط��رأت على ميدان السلطة
المحكوم بالقسمة التقليدية:
المجال السياسي بقيادة آل سعود ،والمجال الديني تحت إشراف
رجال الدين ،ومن أبرزهم أفراد أسرة آل الشيخ ،أي أسرة الشيخ محمد
بن عبدالوهاب.
ومن هذه المتغيّرات تلك الموجة التحديثية والتنموية التي ساهمت

الت�أثر بالفكر «الإخواني» الحركي انعك�س
على مفهوم ولي الأمر كثيراً �إلى ّ
حد �إدراج
ّ
متعددة �إذا لم يتمّ احترامها ت�سقط
�شروط
�شرعية الحاكم وي�ستتبع ذلك جواز
الخروج عليه
في ب��روز مجاالت أخ��رى في ميدان السلطة ،مثل المجال االقتصادي
والمجال الثقافي.
غير أنّ تلك المشاريع التنموية ركزت على المكان أكثر من اإلنسان،
ما جعل التنمية تنمية مشوهة ،والسبب عدم مواكبة التنمية القيمية،
كقيمة العمل والثروة واإلنتاج ،للتنمية المادية .ومن هنا برزت تحديات
جمة ،في مقدّمها مصالحة األصالة بالمعاصرة.
وبحكم موقع رج��ال الدين االجتماعيُ ،ينظر إليهم ،إلى ح ّد ما على
أنهم هم حراس األصالة والمؤتمنون على المحافظة عليها.
راف��ق ه��ذه التنمية المش ّوهة س�ي��اق إقليمي أح��دث��ه ت��راج��ع القومية
العربية في المنطقة.
أحدث ذلك كلّه فراغا ً فكريا ً كبيراً ،وكان ذلك في خض ّم سقوط الحداثة
العالمية وبروز ما بعد الحداثة :قدوم الهامش وسقوط المركز .فبرزت
ال�ح��رك��ات اإلس�لام�ي��ة على ال�س��اح��ة ،مالئ ًة ب��ذل��ك ال �ب��روز ف��راغ �ا ً خلفته
القومية العربية.
في هذه الفترة ،م� ّرت السعودية بتحديات أه ّمها ترسيخ شرعيتها
وإنهاء الصراعات داخل العائلة الحاكمة على العرش؛ ما اضطرها إلى
االستعانة بالمؤسسة الدينية إلضفاء الشرعية على الترتيبات الجديدة
(تتويج فيصل ملكاً ،وتقاسم السلطة مع المراكز المؤثرة داخل األسرة
الحاكمة).
أفادت المؤسسة الدينية من هذه الظروف لتعزيز سلطتها ،فتمتعت
بامتيازات كبيرة ليس أقلها السيطرة على قطاعات التعليم المختلفة
وإشرافها المباشر على المناهج التعليمية وعلى النشئ.
وبحكم استضافة المملكة العربية السعودية أفراد جماعات «اإلخوان»
ّ
احتك الفكر الوهابي السلفي
العربية ،خصوصا ً من سورية ومصر،
بالفكر «اإلخواني» الحركي فأحدث ذلك االحتكاك تطورات خطيرة على
المفاهيم الرئيسية في الفكر السلفي الذي كان سائدا ً في السعودية من
قبل.
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من أه ّم المفاهيم الرئيسية في الفكر السلفي الوهابي مفهوم طاعة
ولي األمر؛ ولهذا المفهوم دور مركزي في المحافظة على شرعية الحكم
في الدولة السعودية.
وبحسب اإلرث الوهابي ،ال يجوز الخروج على ولي األمر ،وتحدي
سلطته اّإل إذا منع الصالة في المساجد ،أي بعد كفره وخروجه من الملة
خروجا ً بيّناً .وهذا يعطي ولي األمر مساحة غير محدودة للتصرف في
إدارة الدولة كما يشاء ،من دون رقابة ،على المستوى النظري بالطبع،
من أح��د .غير أنّ وج��ود «اإلخ��وان» الكثيف في السعودية وحضورهم

اللتين جلبتهما إليه أميركا وحلفاؤها وهم يتبادلون األمور في سورية وليبيا تحقيقا ً للمآرب الصهيونية
األدوار في «الربيع العربي» ،تارة بتسليح المعارضة ب��إل�ح��اق الجيش ال�م�ص��ري ب��رف��اق��ه ال�ث�لاث��ة العراقي
ال�س��وري��ة وت ��ارة أخ��رى ب��إي�ق��اف التسليح واإلم ��داد والسوري والليبي .اللعبة «البرمودية» وجدت ص َدا ً
بحجة وجود إرهابيين في صفوف «الجيش الحر» ،في سورية من قبل دولة روسيا المتمسكة بالشرعية
ورأف��ة بالشعب السوري كما جاء على لسان أوباما الدولية وع��دم إسقاط األنظمة بالقوة وع��دم التدخل
«إن� �ن ��ا ن �ش �ج��ع ال �ش �ع��وب ل�لان �ت �ص��ار ع �ل��ى حكامها في الشؤون الداخلية للدول .هذا اإلعجاز الروسي
المستبدين» ،وها وزير خارجيته يسعى إلى تسليح للمثلث «البرمودي» جعل األخير يخلق أزمة في دولة
المعارضة والبيت األب�ي��ض يقر وي��دع��و إل��ى دعمه ،مصر إليقاع الساسة الروسيين في فخ حرفهم عن
والنظر في استخدام النظام لألسلحة الكيميائية قائم الدفاع عن الشرعية وإظهارهم في ازدواجية المواقف
لتقويض المصالحة السياسية ،واإلبقاء على الحرب السياسية ،لكن الساسة الروسيين أكثر تعقالً وذكا ًء
ق��ائ��م إلل �ح��اق ال�ج�ي��ش ال �س��وري وال�ش�ع��ب السوري من ال��وق��وع في الفخ الغربي ،فالشرعية هي المبدأ
بواقع العراق ،وليبيا التي أجمع «المثلث البرمودي» السامي والحلول التي توصل لتفادي الحرب األهلية،
ع�ل��ى ض��رب�ه��ا م��ن ال �ج � ّو وإن��ه��اء بنيتها العسكرية إم��ا االستفتاء أو بالدعوة إل��ى االنتخابات الباكرة،
والتحتية ،في مقابل استنزاف المشتقات النفطية.
إلح��راق المخطط البرمودي القاضي بإلحاق مصر
وفي الحالتين السورية والليبية أظهرت المنظمات بسورية وح��رق الديكتاتورية األميركية وأدواره��ا
األممية الحقوقية والقانونية تراجعا ً في الموقف ،ولم المتبادلة مع بريطانيا وفرنسا ،دولتي االستعمار
تتمكن من إيقاف نزيف ال��دم والتدخل «البرمودي» القديم ـ الحديث الذي يؤكده رئيس الوزراء البريطاني
بقوله إن الحكومة السورية اآلن
أق ��وى م��ن ذي ق �ب��ل ،ف��أج��اب��ه على
ال�ف��ور رئيس لجنة االستخبارات
األم �ي��رك �ي��ة ب �ق��ول��ه ع �ل��ى الرئيس
قالت الحكيمة الهندية �أنديرا غاندي:
أوباما تسليح المعارضة السورية.
�إذا احتكمت دولة �صغيرة ودولة كبيرة
وال� �ق���ول أم� �م ��ي ي �س �م��ع ف ��ي ح��ال
م�ن��اج��اة ال �ك �ب��ار ،ع�ل�م�ا ً أن سورية
�إلى منظمة الأمم المتحدة �ضاعت الدولة
عضو فاعل في األمم المتحدة ،لكن
ال�صغيرة ،و�إذا احتكمت دولتان كبيرتان
صدقت الحكيمة الهندية :االستبداد
ال �ص �ه �ي��و ـ أم� �ي ��رك ��ي ي� �ب ��دو أكثر
�إلى الأمم المتحدة �ضاعت الأمم المتحدة
وضوحا ً في المعتقالت السياسية
التي اتخذتها لتأديب الذين يهددون
أمنها القومي ومصالحها في العالم
ال ��ذي ي �ص��در «ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال �ح��ري��ة» واإلره� ��اب بحسب زعمها .امرأة االستخبارات سوزان تقول إن
ف��ي آن واح��د ،ف��األول��ى إن نجحت سمحت بالتدخل الحكومة األميركية عام  2001أخذت قانون االتحاد
«ال�ب��رم��ودي» في السياسة والشراكة النفطية ،وإال السوفياتي لألمن القومي المعمول ب��ه ع��ام 1929
كانت الثانية حاضرة في عدم أمن واستقرار الدولة في السوفيات .وعمدت أميركا إلى تطبيقه ،وعندما
المستهدفة وإذا لم تنتج كانت الثانية حاضرة في اعتقلت خضعت ف��ي محاكمة ل �م��واده ال�ت��ي ال تأخذ
الفوضى الخالقة ،ثم التدرج بإعطاء الضوء األخضر باإلثباتات بل تواجه المتهم بالجرائم ثم تحكم عليه.
للخاليا ال�ن��ائ�م��ة ك��ي تستخدم ال �س�لاح والعمليات ومعتقل غوانتانامو يؤكد الديكتاتورية األميركية
اإلره��اب �ي��ة .األزم���ات ال�س��وري��ة وال�ع��راق�ي��ة والليبية ويعطي الالصدقية للديمقراطية والحرية وحقوق
خير دليل عن االستراتيجية «البرمودية» التي بدأت اإلنسان األجندة الهتلرية المتالك األنظمة الحاكمة
تظهر ف��ي األزم ��ة ال�م�ص��ري��ة .ت�ح��رك أوروب� ��ي بعيد وإرك� ��اع ال�م�م��ان��ع منها ب��اإلره��اب ال��دول��ي المجرب
عن الشرعية االنتخابية في اقتراحاته ويتقاطع مع والناجح في زعزعة أمن واستقرار األنظمة المعادية
المشروع األميركي بدعم خيارات الشعب والشعب لسياسة الصهيوأميركية ،يبقى التراخي األممي في
منقسم .إذن المشروع األميركي ـ األوروب��ي يعزز ما تفعله أميركا في غوانتانامو بالمعتقلين والطائرات
االنقسام ،أما الموقف األممي فهو في غيبوبة تامة من دون طيار في بلدان العالم ،واألجندة اإلرهابية
ولحقت به «الجامعة العربية» ،ما يطلق االستراتيجية في «الربيع العربي» بشرعنة أميركية هتلرية بعيدة
«ال�ب��رم��ودي��ة» ف��ي مصر لتسير نحو م��ا س��ارت إليه تماما ً عن الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

()1
المهم في مراكز «تعبوية» خطيرة كأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين،
كان له بالغ األثر .وباإلضافة إلى ذلك ،حصل تواصل فكري ديني بين
جيل من شباب الوهابية ومفاهيم حركية «إخوانية» .وفي هذا توفير
لبديل خطير لمفهوم ول��ي األم��ر التقليدي .التأثر بالفكر «اإلخواني»
الحركي انعكس على مفهوم ول��ي األم��ر كثيراً ،إل��ى ح� ّد إدراج شروط
متعدّدة ،إذا لم يت ّم احترامها تسقط شرعية الحاكم ،ويستتبع ذلك جواز
الخروج عليه.
لكن تحديد تلك الشروط ومراقبة احترامها ومن ثم تقرير ما يلزم
تجاه الخروج أو عدم الخروج على الحاكم ،يبقى كله منوطا ً بأهل الح ّل
والعقد .ومفهوم أه��ل ال�ح� ّل والعقد يعني تقسيم المسلمين قسمين،
قسما ً تابعا ً وقسما ً متبوعاً .وامتالك صالحية تحديد أف��راد ك ّل قسم
ينحصر في رجال الدين نظرياً ،لكنه يخضع عمليا ً لشروط اجتماعية
كثيرة ومعقدة .والمهم في ذلك كله إمكان تحوير هذا المفهوم ليصبح
أكثر انفتاحا ً على الجميع بما يم ّهد لتقليل احتكار نخبة معينة للسلطة.
وحصل ذلك مع تيارات متعددة انبثقت عن السلفية ،مثل «الصحوة»،
التي ش ّكلت في فترة ما معارضة قوية للمجالين الرئيسيين في ميدان
السلطة ،المجال السياسي والمجال الديني.
يلي ذل��ك مفهوم ال��والء وال �ب��راء ،وه��و مفهوم يعني ،بحسب وجهة
النظر الوهابية ،حرمة مواالة الكفارّ .
ونظر لهذا المفهوم محمد بن سعيد
القحطاني في كتابه «الوالء والبراء في اإلسالم» .وساعد هذا الكتاب في
إعادة الزخم للتوجه األحادي في الوهابية ،أي الرأي األوحد اإلقصائي.
ولهذه الفكرة أثر بالغ األهمية؛ إذ إنّ النظام السياسي الدولي يفرض
على المملكة العربية السعودية ،بحكم مركزية النفط في اقتصادها
االرتباط باالقتصاد العالمي واالنفتاح عليه.
هذا أمر يمكن تف ّهمه إذا نظرنا لكون المملكة تحتاج إلى من يشتري
نفطها ،وه��ذا يعني بالطبع ال��دول المتقدمة والمتطورة صناعياً .وهنا
م��أزق آخ��ر على السعودية التعامل معه ،مصالحة موقعها اإلسالمي
المحوري وخطاب شرعيتها المستند إلى الكتاب والسنة وتحالفاتها مع
العالم الغربي الذي ال يدين باإلسالم.
وكلما عصفت بالمملكة أزم��ة ،أي �ا ً تكن ،اجتماعية أو اقتصادية أو
غير ذلك ،عبّرت تلك األزمة عن وجودها من خالل المأزقين الكبيرين،
مصالحة األص��ال��ة والمعاصرة ،والجمع بين موقعها كبلد للحرمين
وحليف رئيسي للغرب .ونستد ّل على ذل��ك بعدة أمثلة ،مثل الحرب

أهمها تر�سيخ
مرت ال�سعودية بتحديات � ّ
ّ
�شرعيتها و�إنهاء ال�صراعات داخل العائلة
الحاكمة على العر�ش ما ا�ضطرها �إلى
اال�ستعانة بالم�ؤ�س�سة الدينية لإ�ضفاء
ال�شرعية على الترتيبات الجديدة
األه�ل�ي��ة ال�ت��ي حصلت ب�ي��ن ال�م�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز و«اإلخ � ��وان» ف��ي أواخ��ر
عشرينات القرن المنصرم.
كان لقادة «اإلخوان» الذين يمكن أن نطلق عليهم ُمس ّمى النخبة القبلية
بحكم قيادة شيوخ قبائل مطير وعتيبة لهذه القوة العسكرية الضاربة
طموحات سياسية ،مثل اقتسام السلطة مع الملك عبدالعزيز ،إنما قاموا
بالتعبير عن احتجاجهم على احتكار الملك عبدالعزيز للسلطة من خالل
مفاهيم دينية ،مثل ال��والء والبراء .وكان أه ّم مأخذ لهم مهادنة الك ّفار
وم��واالت�ه��م وم�ن��ع ال�ج�ه��اد ض� ّده��م وك��ان��وا ي�ق�ص��دون ال �ع��راق واألردن
وبريطانيا .انتصر الملك عبدالعزيز لكن المفهوم بقي حياً.
من األمثلة أيضا ً احتالل جهيمان العتيبي وأصحابه للحرم المكي
الشريف ،محاوالً قلب الحكم على أسرة آل سعود .ونرى أنّ التغيّرات
االجتماعية الهائلة كانت أحد العوامل التي ساهمت في ب��روز حركات
مثل حركة جهيمان .فمأزق مصالحة الحداثة مع التاريخ اإلسالمي
واالجتماعي في السعودية ،أي األصالة والمعاصرة ،تسبّب بالتأثير في
السلم االجتماعي .غير أنّ أحد األساليب التي اتبعتها الحكومة السعودية
للتعامل مع هذين المأزقين مصالحة األصالة والمعاصرة ومأزق الوالء

وال�ب��راء .كان احتواء المؤسسة الدينية عبر تأطيرها وتعميق تبعيتها
للسلطة السياسية ،وظهرت على السطح مؤسسات مثل مؤسسة هيئة
كبار العلماء.
فضالً عن ذلك ،أرسلت الدولة أع��دادا ً كبيرة من الشباب إلى الخارج
الكتساب المعارف والعلوم الحديثة ،لكنهم لم يحملوا ل��دى عودتهم
تلك العلوم فحسب ،بل أفكارا ً وتوجهات ذات أبعاد اجتماعية ،فش ّكلت
هذه األجيال المتعاقبة أرضية لنخبة ثقافية استقلت بمجالها الخاص
عن ميدان السلطة .وليس أ َ َد ّل على ذلك من بروز حركة الحداثة األدبية
نظري متقدم
التي حصلت في منتصف الثمانينات ،والتي تمتعت بإطار
ّ
ثري .وأبرزت هذه التغيّرات مجتمعة تيارات متعددة
نقدي
وإنتاج
وأدبي ّ
ّ
ّ
داخل السلفية الوهابية السعودية ،كرد فعل على تلك المتغيرات.

التيارات السلفية وعالقتها بالسلطة

نكتفي بالحديث عن طرفين رئيسيين يعارضهما التيار الصحوي
هما السلفية التقليدية والجامية .إنما علينا تعريف هذا التيار الصحوي
وتحرير بعض مصطلحاته .طغى الجو اإلسالمي الحركي ،أو اإلسالم
السياسي ،على الساحة اإلقليمية.
وب��رز اإلس�لام�ي��ون ف��ي ك � ّل م��ن فلسطين وس��وري��ة ومصر وإي��ران.
وش ّكلت فترة ما أطلق علية الجهاد األفغاني مرحلة مفصلية في تاريخ
السلفية السعودية .اشت ّد عود هذا التيار عبر مواجهتين:
األولى داخلية والثانية خارجية :الهدف الرئيس للحداثة األدبية هو
مسخ الهوية اإلس�لام�ي��ة للمجتمع ال�س�ع��ودي .ش�نّ��وا معركة ضارية،
واضطرت جامعة أم القرى ،على سبيل المثال ،إلى االمتناع عن منح
سعيد السريحي وه��و ناقد أدب��ي حداثي معروف ،شهادة الدكتوراه.
واضطرت أيضا ً عبدالله الغذامي ،مؤلف كتاب «الخطيئة والتكفير» ،إلى
ترك جامعة الملك عبدالعزيز في جدة واالنتقال إلى الرياض .وحاولت
السلطة الحفاظ على ت��وازن معيّن بين الفريقين ،كي ال يفني أحدهما
اآلخر ،ربما لموازنة أحدهما باآلخر فال تخلو الساحة ألحدهما فيشكل
مصدر إزعاج للسلطة .أما العدو الخارجي فكان ما يطلق عليه االتحاد
السوفياتي وال��ذي غزا أفغانستان .فكان ال بد من إع�لان الجهاد عليه
«ودحر عدوانه» .ووافق ذلك هوى الحكومة السعودية التي كانت ترى
ف��ي وص��ول الجيش األح�م��ر ألفغانستان مقدمة لغزو الخليج ،ودعم
القوى اليسارية العربية ،على حساب الملكيات واألنظمة المحافظة.
القى ذلك ترحيبا ً غربيا ً عامة ،وأميركيا ً خاصة ،لتوجس الغرب من
االتحاد السوفياتي وطموحاته التوسعية في الخليج العربي بحسب ما
صوره الغرب وك ّرسه في عقول رموز الحركة الوهابية والعائلة المالكة.
وكانت محصلة ذلك تبني الحكومة السعودية الجهاد في أفغانستان
عبر الدعم المادي والمعنوي ،فقامت حمالت التعبئة في المملكة ،على
مستوى المال وال��رج��ال ،وكانت مقدمات لبروز تنظيم «القاعدة» من
رحم الحركة الوهابية ومن رحم جماعة «اإلخوان المسلمين» في العالم.
وبعدما سحب الجيش السوفياتي قواته من أفغاستان ،عاد معظمهم إلى
بلدانهم وبينها السعودية ،ما أدى إلى نشوء ظاهرة جديدة كان لها بالغ
األثر في ما تال من األيام ،أال وهي ظاهرة البطالة التكفيرية ،التي أطلق
عليها زورا ً وبهاتنا ً الجهادية ،وتشبه إلى ح ّد كبير الغزوات في عهد
الجاهلية القديمة التي ما أن تنتهي حتى يطالب قادة الجاهلية بالتحضير
لغزوات جديدة تمكنهم من السرقة واالستيالء على مغانم جديدة .وبعد
عودتهم من أفغانستان ،إثر اكتساب مهارات قتالية وتنظيمية كبيرة على
يد خبراء عسكريين من أميركا الذين أشرفوا على إعداد تنظيم «القاعدة»
تحت ُمس ّمى أنهم مجاهدون في سبيل الدين والعقيدة ومحاربة الفكر
الشيوعي ف��ي ب�لاد المسلمين .ع��ان��ى ه��ؤالء المقاتلون التكفيريون
ال�س��اب�ق��ون م��ن غ�ي��اب «ال�م�ع��رك��ة ال �ك �ب��رى» ،فحصل ن��وع مما يمكن أن
يطلق عليه «البطالة الجهادية» .فلم يبق رغد العيش والصاالت المكيّفة
تع ّوضهم عن هامات الجبال في تورا بورا أو بطون األودي��ة األفغانية
المليئة بزراعة المخدرات الذي تعاطاها قسم كبير منهم ،وهذا ما يظهر
حاليا ً في أمراض قادتهم .استطاع هؤالء العائدون أن يستثمروا خبراتهم
التنظيمية الستكمال مسيرتهم في خدمة مشروع تنظيم القاعدة ،ولم
يكن ينقصهم إالّ سبب ،أو مثير ،ليتم التحرك وتفعيل دور تلك البنية
التحتية التعبوية .ومع غزو العراق للكويت ،واضطرار السعودية إلى
االستنجاد بالغرب ،توافر السبب وحانت الفرصة ،فبدأت التعبئة ض ّد
«الغزاة األميركان» في أرض «الحرمين».

(يتبع جزء ثانٍ غداً)

