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مقدمة

الحمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونتوب �إليه،
ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا ،من ي�ضلل
اهلل فال هادي له ،ومن يهد فال م�ضل له ،و�أ�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل و�أن محمد ًا عبده ور�سوله� ،صلى اهلل عليه و�آله
و�صحبه و�سلم� ،أما بعد:
فقد جاء في و�صف الدجال الذي �سيجيء فتنة للنا�س
�آخ��ر ال��زم��ان� ،أن��ه يمتلك ق��وة ع�سكرية مذهلة ،وقوة
اقت�صادية ي�شتري بها �أَتباعه ،ويعاقب بها من يرف�ضون
اتِّباعه ،و�سلطة على االت�صاالت والموا�صالت ،ولكن �أكثر
قواه �أثر ًا في فتنته النا�س :القوة الإعالمية ،فهو ي�أتي بنهر
ماء ويقول �إنه نهر نار ،وي�أتي بنهر نار ويقول �إنه نهر ماء،
وي�صدقه النا�س وال يقر�ؤون عالمات الواقع التي تكذبه.
لم تم�ض ثالثون �ساعة على وقوع الحادث الإجرامي
6
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المرعب ف��ي �11سبتمبر 2001م حتى كانت �شا�شات
التلفزيون في الواليات المتحدة وفي العالم تمتلئ بال�صور
الكاملة للطيا َريْن ال�سعود َّييْن الأخ��وي��ن �أمير بخاري
وعدنان بخاري ،وظل عر�ض هذه ال�صور يتكرر ،وعرف
العالم كله �أن الإدارة الأمريكية تعرفت على هوية اثنين
من الطيارين الذين هاجموا بُرجيْ التجارة في نيويورك
ومبنى البنتاجون في وا�شنطن وهما ال�سعوديان الأخوان
بخاري .ولما ظهر بعد ذلك �أن عدنان بخاري ال يزال
حي ًا يرزق ،و�أن �أخاه �أمير بخاري توفي قبل �أكثر من �سنة
في الواليات المتحدة الأمريكية ،لم يعرف ذلك �أحد �إال
النادر ،والأقل من هذا النادر من عرف �أن عدنان بخاري
عندما بد�أت �صورته تظهر على �شا�شات التلفزيون كان
في قب�ضة المباحث الأمريكية ،وغُ يب عن الأنظار ،ولم
كاف؛ لكي
يمكَّن �أحد من االت�صال به �إال بعدما مَ َّر وقتٌ ٍ
ت�ؤتي الكذبة الإعالمية ثـمارها.
وبعد مدة ق�صيرة عرف العالم كله �أن الإدارة الأمريكية
7
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تعرفت على هوية الخاطفين ،و�أنهم ت�سعة ع�شر م�سلماً،
بينهم �أحد ع�شر �سعودياً ،ون�شرت هوياتهم الكاملة ،بما
فيها �صور وجوههم في و�سائل الإع�ل�ام ،وعلى مباني
المرافق العامة ،وعلى جدران المطارات العالمية ...ولكن
ظل ه�ؤالء المعرو�ضون يتتابعون بالظهور في ال�صحف،
معلنين �أنهم �أحياء ينعمون ب��دفء الحياة ،ولم تم�ض
ع�شرة �أيام حتى �أظهر الواقع �أن ثـمانية على الأقل من
ال ُمدَّعى موتهم ال زالوا �أحياء!!
�أم��ا المجرم التا�سع ،ال��ذي قدمت الإدارة الأمريكية
جواز �سفره �شاهد ًا على �أن مواطن ًا �سعودي ًا كان �ضمن
الخاطفين ،فعندما لم ي�صدق �أحد �أنَّ �إرهابي ًا �شرير ًا
يمكن �أن ي�صنع المعجزة فينجو جواز �سفره من بين كل
حطام الطائرة المحترقة! وماتت الرواية الر�سمية ،ولكن
ظلت كيفية و�صول جواز م�سلم �سعودي مفقود للإدارة
الأمريكية لغز ًا غير قابل للحل.
وبالرغم من ذلك ا�ستمرت  -مدة طويلة  -جدران
8
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المطارات العالمية تتزين ب�صور الموتى الأحياء ،وكانت
ق��وة الإع�ل�ام ف��ي �صمته كما ف��ي نطقه كفيلة بتوفير
االطمئنان �إلى عدم انك�شاف ثـمان كذبات على الأقل،
ب�صورة ت�ؤثر �سلب ًا على م�صداقية الإدارة الأمريكية،
وروايتها الر�سمية للحادث.
وبعد �أقل من �شهر على الحادث كانت ر�سائل يحملها
البريد موجهة �إلى رجال الكونجر�س وال�صحفيين الكبار
في �أمريكا وتحمل هذه العبارة (الموت لإ�سرائيل ،الموت
لأمريكا ،اهلل �أكبر) وفي داخل الظروف م�سحوق جراثيم
ُ�صنَّعة.
الجمرة الخبيثة الم َ
وظل ال�سيا�سيون والإعالميون والكتاب ُيرَ�سِّ خون في
�أذه��ان ال�شعب الأمريكي و�شعوب العالم �أن الإرهابيين
الم�سلمين و�صلوا �إلى اختراع ال�سالح البيولوجي ،و�شرعوا
في ا�ستعماله ،ودخل الرعب كل بيت في �أمريكا ال�شمالية،
و�شَ حَّ ت مواد التطعيم ،وغُ يرت �أنظمة البريد ،و�أبرمت
الحكومة الكندية عقد ًا بمبلغ مليون دوالر لإنتاج الطعوم
9
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�ضد الجمرة الخبيثة.
ولم تكن خبيرة ال�سالح البيولوجي باربرا روزمبرج هي
�أول من ك�شف �أن الم�سحوق الذي ت�ضمنته ظروف الر�سائل
هو من �إنتاج معامل الجي�ش الأمريكي ،وكانت الإدارة
الأمريكية  -ح�سبما تقت�ضي طبيعة الأمور  -تعرف هذه
الحقيقة من اليوم الأول على الأقل لظهور تلك الر�سائل.
م��ا ال��داف��ع ل �ل��إدارة الأم��ري�ك�ي��ة �أن ت��وه��م ال�ع��ال��م �أن
طيا َريْن �سعوديين كانا م�س�ؤولين عن الجريمة ،مع �أنها
تعرف الحقيقة؟
م��ا ال��داف��ع ل�ل��إدارة الأمريكية لأن توهم العالم �أن
ثـمانية ��س�ع��ودي�ي��ن ع�ل��ى الأق ��ل ك��ان��وا م���س��ؤول�ي��ن عن
الجريمة مع �أنهم ال يزالون �أحياء؟
لم تتغير رواي��ة الإدارة الأمريكية عن الحادث منذ
البداية ،ف�إذا كانت هذه الرواية مبنية على �أدلة �صحيحة
فلماذا احتيج �إلى �أدلة مزورة؟
ه�ؤالء الموتى الأحياء �شُ وهت �سمعتهم عالمي ًا بما لم
10
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ي�سبق له مثيل .ولكن وج��ود الدليل القاطع على قيام
عنا�صر الم�س�ؤولية المدنية :الخط�أ وال�ضرر وعالقة
كاف
ال�سببية بينهما ل�صالحهم ،و�ضد الإدارة الأمريكية ٍ
ليُحكم لهم بالتعوي�ض �أمام �أي ق�ضاء عادل؛ فلماذا لم
يتحرك �ضمير �أي �إن�سان في الواليات المتحدة لعالج
�ضرر الظلم بكلمة اعتذار على الأقل؟
هل ال�سبب �أن كرامة الفرد الم�سلم ال ترقى �إلى م�ستوى
كرامة الإن�سان؟
�أم �أن االعتذار �سيجلب االنتباه �إلى الحقيقة في الق�صة
بكاملها؟
ولماذا تركت الإدارة الأمريكية ال�شعب الأمريكي في
حالة رعب وهلع مدة �أكثر من �شهر ،ولم تك�شف له عن
الحقيقة التي تعرفها من �أول ي��وم ،بل ظلت تنفخ في
وهم ك��اذب يحمل كل مواطن �أمريكي �أن يتوقع في كل
يوم تعر�ضه لخطر محدق من الخطر الإرهابي البيلوجي
الإ�سالمي؟
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الحرية الدينية
في السعودية

في البلد الديمقراطي� ،ألي�س من العجب �أن واحد ًا من
المواطنين الثـالثـمئة مليون لم ي�س�أل حكومته عن ال�ضرر
الذي �أ�صابه ب�سبب رغبتها في تزييف الحقيقة؟
مالحظة �سلوك النا�س ال�سلبي تجاه المعلومات ال�سابقة
�ألي�ست كافية لندرك كيف �أن النا�س في �آخ��ر الزمان
�سوف ي�ؤمنون بالدجال وي�صدقونه دون �أن ينتفعوا بقراءة
الواقع الذي يك�شف الحقيقة ؟
لقد كتبتُ هذه المقالة في الأ�صل �إث��ر �صدور تقرير
وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في العالم
أ�ضيف �إليها فيما بعد بع�ض الإ�ضافات،
عام 2005م ،و� َ
وكما �سيرى القارئ فقد غابت فيها �شخ�صية كاتبها و�آرا�ؤه
الخا�صة ،واقت�صرت على �إيراد معلومات منتقاة وموثقة؛
لتكون خلفية ال�صورة للتقرير مو�ضوع البحث ،ويرجى �أن
تكون كافية لإعانة القارئ على تقييم م�صداقية تقارير
وزارة الخارجية الأمريكية التي ت�صدرها ،محاكِم ًة
فيها العالم في مو�ضوع الحرية الدينية ،وربما وجد
12
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فيها �أي�ضا �إ�ضاءة في محاولة الإجابة عن الأ�سئلة التي
�أثيرت �آنفا .والحمد هلل على كل حال.
الم�ؤلف
مكة المكرمة
� 11سبتمبر 2008
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ال تزال التقارير التي ت�صدرها وزارة الخارجية الأمريكية
�سنوي ًا تت�ضمن ن�صو�ص ًا عن مو�ضوع (الحرية الدينية في
ال�سعودية) �ضمن حديثها عن الحريات الدينية في العالم,
وتن�شر وزارة الخارجية الأمريكية هذه التقارير عبر منافذها
الر�سمية ،ومن ثم تتداولها مراكز الدرا�سات البحثية في
الغرب وو�سائل الإعالم العالمية وغيرها.
هذه التقارير ،التي تطلقها وزارة الخارجية الأمريكية عن
الحرية الدينية في ال�سعودية وغيرها من دول العالم� ،إنما
تنطلق بدوافع �سيا�سية من ر�ؤية ثقافية خا�صةُ ،يراد �أن تكون
معاييرها هي مقيا�س الحكم على القيم الثقافية للآخرين
في العالم كله.
والمملكة العربية ال�سعودية تت�صدر اهتمامات المعنيين
بهذه التقارير ،ويولونها الكثير من االهتمام على ح�ساب دول
�أخرى؛ لأهميتها الدينية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،لي�س في
16
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منطقة ال�شرق الأو�سط فح�سب ،بل على الم�ستوى الدولي.
ومن هذا المنطلق �أي�ضاً وجب علينا  -نحن ال�سعوديين -
�أن ننطلق ُمراعين هذه الأهمية ،و�أن نناق�ش هذه التقارير
التي تتحدث عن الحرية الدينية في بالدنا ،ونبين للعالم
وجهة نظرنا نحوها ،ونقدم لهم المعلومات التي ال تذكرها
هذه التقارير ،ونتيح للقارئ �أن يكت�شف الحقيقة من بين
ما ورد فيها ،وذلك وفق معايير يتفق معنا عليها الكثير
من العقالء المن�صفين.
وينبغي الت�أكيد في البدء �أن اختيار تقرير الخارجية
الأمريكية ال�صادر ع��ام 2005م عن الحرية الدينية في
ال�سعودية للمناق�شة لي�س مق�صود ًا لذاته ،و�إنما لأن �أ�صل
ه��ذا المقال كتب �إث��ر �صدور التقرير المذكور ،وه��و بعد
ذلك يعتبر نموذج ًا لما �صدر قبله وبعده من تقارير تت�ضمن
االتهامات نف�سها التي تتكرر �سنوي ًا مع �صدور كل تقرير ،وما
ت�ضمنته هذه التقارير تاب َع ْتها فيه تقارير بع�ض المنظمات
الدولية المعن ّية بحقوق الإن�سان في ال�شكل والم�ضمون ،ومن
ذلك  -على �سبيل المثال ال الح�صر  -تقرير منظمة حقوق
الإن�سان  Human Rights Watchالذي �صدر في يناير
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2009م والذي �أ�شار �إلى �أن المملكة العربية ال�سعودية (تم ّيز
ب�شكل منهجي �ضد الأق�ل�ي��ات الدينية فيها ،وه��و تمييز
ر�سمي �ضد ال�شيعة خ�صو�صاً ،ي�شمل :التوظيف الحكومي،
وممار�سة ال�شعائر الدينية ،والتعليم ،ونظام العدالة).
�آمل �أن يجد القارئ المن�صف في هذه المناق�شة �إجابات
عن موقفنا  -نحن ال�سعوديين  -مما ُذكر في هذه التقارير،
وهي مناق�شة تح ّرينا فيها الحقيقة لمن هو �صادق في البحث
عنها من م�صدرها.
في  8نوفمبر 2005م �أ�صدرت وزارة الخارجية الأمريكية
تقريرها المعنون (تقرير الحرية الدينية في العالم لعام
2005م) هذا التقرير �صنف المملكة العربية ال�سعودية
جنب ًا �إل��ى جنب مع بورما وال�صين باعتبارها دو ًال تدعو
ممار�ستها  -فيما يتعلق بالحرية الدينية � -إلى القلق بوجه
خا�ص؛ نظر ًا  -كما جاء في التقرير  -لوجود انتهاكات حادة
للحرية الدينية.
ون�ص التقرير على �أن��ه  -فيما يتعلق بالمملكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة خ��ا��ص��ة ( -ال وج ��ود للحرية ال��دي�ن�ي��ة فيها،
فالإ�سالم هو دين الدولة ،ويتعين على جميع المواطنين �أن
18
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يكونوا م�سلمين ،وال تعترف قوانين البلد بالحرية الدينية
�أو تحميها ،و ُيح َرم الجميع من الحريات الدينية الأ�سا�سية
ال�سني ال��ذي تجيزه
با�ستثناء �أت�ب��اع المذهب الإ�سالمي ُّ
الدولة ،وتتلخ�ص �سيا�سة الحكومة الر�سمية في ال�سماح لغير
الم�سلمين بممار�سة �شعائرهم الدينية في منازلهم ب�صورة
غير علنية ،لكن الحكومة ال تحترم دائم ًا في الواقع هذا الحق
بالفعل ،والمواطنون محرومون من حرية اختيار دينهم �أو
تغييره ،وتخ�ضع الأقلية ال�شيعية لتمييز �سيا�سي واقت�صادي
ُم َجاز ر�سمي ًا ،بما في ذل��ك ُف َر�ص التوظيف المحدودة،
والتمثيل ال�ضئيل جد ًا في الم�ؤ�س�سات الحكومية ،والقيود
المفرو�ضة على ممار�سة دينهم وعلى ت�شييد الم�ساجد
والمراكز االجتماعية التابعة لهم ،وتفر�ض الحكومة مذهب ًا
ُ�سني ًا متزمت ًا ،وتتحيز �ضد مذاهب الإ�سالم الأخرى ،وتحظر
الحكومة ممار�سة الأديان الأخرى علن ًا ،ويواجه الم�صلون
غير الم�سلمين خطر االعتقال وال�سجن والجلد والتعذيب �إن
هم مار�سوا ن�شاطات دينية تلفت االنتباه الر�سمي ،ويتلقى
جميع التالميذ في المدار�س الحكومية درو�س ًا دينية �إلزامية
متطابقة مع التعاليم ال�سلفية ،وفي حين �أنه تم �إحراز تقدم
19
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في حرية ال�صحافة �إال �أن مناق�شة الق�ضايا الدينية علن ًا
ظلت محدودة).
ولتقييم ما ت�ضمنه التقرير الأمريكي عن الحرية الدينية
في ال�سعودية من �أحكام تقييم ًا عاد ًال ودقيق ًا ال بد من �أن
ت�ؤخذ في االعتبار الحقائق التالية:
� -1شعب ال�سعودية كله م�سلم
�سكان المملكة العربية ال�سعودية من المواطنين والمقيمين
�إقامة دائمة� ،سواء كانوا ُ�سنَّة �أم �إمامية جعفرية �أم �إمامية
�إ�سماعيلية ،كلهم دون ا�ستثناء م�سلمون .كل الم�سلمين في
المملكة ُي�س ّلمون بالتزامهم بالإ�سالم عقيدة ونظام ًا خلقي ًا،
وقانون ًا يحكم ت�صرفاتهم و�أحوالهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
وكلهم ُي�س ّلمون ب�أن الم�صدر الأ�سا�سي للإ�سالم والمرجع
الأعلى لتف�سيره هو ن�صو�ص القر�آن ون�صو�ص ال�سنة الثابتة
عن الر�سول .
ون َح َّت َى ُي َح ِّك ُموكَ ِف َيما َش َج َر
وقد قال تعالىَ { :ف َال َو َر ِّب َك َال ُي ْؤ ِم ُن َ
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َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َال َي ِج ُدو ْا ِفي َأن ُف ِسهِ ْم َح َر ًجا ِّم َّما ق ََض ْي َت َو ُي َس ِّل ُمو ْا َت ْس ِل ًيما}

(�سورة الن�ساء.)65 :

ان ِل ُم ْؤ ِم ٍن َولاَ ُم ْؤ ِم َن ٍة ِإ َذا ق ََضى ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن
{و َما كَ َ
وقالَ :
ون َل ُه ُم ال ِْخ َي َر ُة ِم ْن َأ ْمرِ ِهم}(�سورة الأحزاب.)36 :
َي ُك َ

وال يوجد م�سلم في المملكة العربية ال�سعودية� ،سواء كان
�سني ًا �أو �إمامي ًا جعفري ًا �أو �إمامي ًا �إ�سماعيلي ًا ،يرف�ض علن ًا
�أن يكون الوحي (القر�آن ،وال�سنة الثابتة عن ر�سول اهلل )
مرجع ًا له في �إ�سالمه.
وكما ُي�ح� َّ�دد الإ��س�لام القانون ال��ذي يحكم بالتف�صيل
حدد للم�سلمين �أي�ض ًا  -ما يعرف عند
حياة الم�سلم ،ف�إنه ُي َّ
غيرهم  -بالقيم الوطنية الم�شتركة� ،أو ما يعرف بقواعد
النظام العام والآداب العامة.
� -2إيمان الم�سلم بالر�سل قبل محمد 
وحا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْي َنا
{ش َر َع َل ُكم ِّم َن ِّ
قال تعالىَ :
الدينِ َما َو َّصى ِب ِه ُن ً
ِإ َلي َك َو َما َو َّصي َنا ِب ِه إ ِْبر ِاهيم َو ُم َ ِ
ين َولاَ َت َت َف َّرقُوا
يموا ِّ
الد َ
يسى َأ ْن َأ ِق ُ
َ َ
وسى َوع َ
ْ
ْ
ِفي ِه }(�سورة ال�شورى.)13 :
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ِ
ِ
يم
وق��ال{ :قُو ُلو ْا َآم َّنا ِبال ّله َو َمآ ُأن��زِ لَ ِإ َل ْي َنا َو َما ُأن��زِ لَ ِإ َلى إ ِْب َراه َ
ِ
األسب ِ
يسى َو َما
َوإ ِْس َم ِاع َ
يل َوإ ِْس َح َق َو َي ْع ُق َ
اط َو َما ُأو ِت َي ُم َ
وسى َوع َ
وب َو ْ َ

ون}
ون ِمن َّر ِّبهِ ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْي َن َأ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ُأو ِت َي ال َّن ِب ُّي َ

(�سورة البقرة.)136 :

وفي هذا المعنى �آيات كثيرة.
وموجب هذه الآيات �أن الم�سلم ال يكون م�سلم ًا �إال �إذا �آمن
ب�إبراهيم و�إ�سماعيل و�إ�سحاق ويعقوب ومو�سى وعي�سى وكل
النبيين الذين ذكرهم القر�آن ،ولو �شك الم�سلم في �أن ه�ؤالء
الأنبياء �شخ�صيات تاريخية حقيقية ،ف�إنه ال يبقى م�سلم ًا ،بل
لو �شك في نبوة �أي منهم �أو لم يعاملهم بالتبجيل واالحترام
والتكريم وفق ما ي�ستحقونه ب�صفتهم �أنبياء ،دون �أن يفرق
بينهم في ذلك ،لم يكن م�سلم ًا.
 -3ال�سعودية مركز الإ�سالم
على �أ�سا�س ما ورد في الفقرتين ال�سابقتين ونتيجة منطقية
له ،تر�سخ ت�صور الم�سلم �سوا ًء في المجتمع ال�سعودي �أو في
�أي مجتمع �إ�سالمي �آخر تجاه حرية الأديان.
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ولم يبق هذا ت�صور ًا نظري ًا بل ظهر دائم ًا في الممار�سات
العملية للم�سلمين ،في كل الع�صور وفي كل الأزمان ،فمنذ وفاة
الر�سول  وحتى نهاية الخالفة العثمانية ،وفي جميع �أجزاء
الأر�ض التي حكمها �سلطان الم�سلمين عبر الع�صور ،من حدود
ال�صين �شرق ًا �إلى جنوب فرن�سا غرب ًا ومن �شرق �أندوني�سيا
�إلى و�سط �أوروبا � ...أعطى الم�سلمون الطوائف غير الم�سلمة
الواقعة تحت حكمهم الحرية الكاملة في ممار�سة دينهم
وعبادتهم ،بل �أكثر من ذلك �أُعطوا الحق في �أن تكون لهم
قوانينهم الخا�صة ومحاكمهم الخا�صة ،وا�ستُثنوا من تطبيق
القانون الجنائي العام ،بمعيار �أن كل فعل ال يعتبر جريمة في
دينهم ونظامهم الخلقي ال يعتبر جريمة في حقهم ،و�إن كان
يعتبر في حق الم�سلم جريمة بحكم القانون الجنائي العام.
وقد ا�ستُثني من كل الأر�ض الوا�سعة التي �شملها ال�سلطان
ال�سيا�سي للم�سلمين جز ٌء محدو ٌد ُعرف بمركز الإ�سالم،
وهو الجزء من الأر�ض الذي حدده الفقهاء بمكة وتوابعها
والمدينة وتوابعها واليمامة وتوابعها� ،أي كل الأر�ض الواقعة
�ضمن حدود المملكة العربية ال�سعودية حالي ًا.
ففي ه��ذا الجزء وح��ده حظر الإ��س�لام ال��وج��ود الدائم
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لدين مناق�ض له� ،سواء كان هذا الوجود ممث ً
ال في �شخ�ص
�أو م�ؤ�س�سة �أو من�ش�أة.
وفي الحرم ال�شريف خ�صو�ص ًا حظر الوجود حتى الم�ؤقت
لدين �آخر ،وورد هذا الحظر ن�صا �صريحا في القر�آن الكريم:
ون َن َج ٌس َف َال َي ْق َر ُبو ْا ال َْم ْس ِج َد ال َْح َر َام
ين َآم ُنو ْا ِإن ََّما ال ُْم ْشرِ كُ َ
{ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َب ْع َد َعا ِمهِ ْم َهذَ ا َوإ ِْن ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة ف ََس ْو َف ُي ْغ ِن ُ
يك ُم ال ّل ُه ِمن ف َْض ِل ِه إِن َشاء ِإنَّ
يم} (�سورة التوبة.)28 :
يم َح ِك ٌ
ال ّل َه َع ِل ٌ

وبالإ�ضافة �إلى الحظر الم�شار �إليه في ن�ص القر�آن وردت
بالحظر الدائم الم�شار �إليه الن�صو�ص الثابتة من �أقوال
الر�سول  ،ومن ذلك و�صيته في �آخر حياته وعندما كانت
روحه ال�شريفة تفارق ج�سده الكريم �أ ّال يجتمع دينان في
جزيرة العرب.
وف�سر الفقهاء جزيرة العرب بما ي�شمل حدود المملكة
العربية ال�سعودية حالياً كما ذكر �سابق ًا.
ومثلما روع��ي الأ� �ص��ل ال��ذي ُع�م��ل ب��ه ف��ي �سائر البالد
الإ�سالمية ح�سب ما �أ�شير �سابق ًا ،روعي �أي�ض ًا هذا اال�ستثناء
منذ عهد الر�سول  حتى ع�صرنا الحا�ضر.
ال ُي�س َّلم بهذا الحكم الم�سلمون ال�سعوديون وحدهم بل
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ُي َ�س ِّلم به كل م�سلم على وجه الأر���ض ،و�شاهد ذلك �أنه في
(�أثناء حرب الخليج في م�ستهل العقد الأخير من القرن
المن�صرم عندما عر�ضت �إحدى الف�ضائيات فيلماً مزيفاً
يظهر � �ص��وراً مزيفة لمجندين غير م�سلمين ف��ي مكة
المكرمة ،قامت مظاهرات �صاخبة غا�ضبة �ضد الحكومة
ال�سعودية ،لم تنته �إال بعدما عرفت الجماهير �أن الفيلم
مزيف).
�إن ا�ستثناء الإ�سالم للأر�ض الم�شمولة بحدود المملكة
العربية ال�سعودية حالي ًا ،من الأحكام المطبقة في جميع
الأر�ض التي �سادها الحكم الإ�سالمي فيما يتعلق بمعاملة
الأديان الأخرى ,هو ا�ستثناء يقرر القاعدة وال ينق�ضها.
هذا اال�ستثناء ٍ
كاف بذاته ،وبو�صفه ا�ستثناء من قاعدة
عامة ،ليدل على الأ�سا�س المنطقي الذي قام عليه.
و�إن ه��ذا الأ��س��ا���س �شيء �آخ��ر مختلف ع��ن ك��ل الأ�س�س
التي يبنى عليها تقييد الحريات الدينية من قبل الثقافات
الأخ��رى ،تلك الأ�س�س في غالب الأحيان �إن لم يكن كلها:
التع�صب والكراهية واال�ستعالء �أو الخوف.
ولو كان الدافع لال�ستثناء �أمر ًا من هذه الأمور لما غاب
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طول تاريخ الإ�سالم ،وعلى كل �أرا�ضي العالم الإ�سالمي ،بل
ولما منح الإ�سالم �أتباع الأديان الأخرى من الحرية والحقوق
ما لم تمنحه دولة �أخرى في الع�صر الحا�ضر.
(ق��ارن بذلك ال�ضجة الكبيرة التي ث��ارت واالنتقادات
ال�شديدة ال�ت��ي وج�ه��ت �إل��ى كبير �أ�ساقفة كنتربري في
بريطانيا ،عندما ُت ُو ِّه َم �أنه دعا �إلى تطبيق بع�ض �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية على الم�سلمين في المملكة المتحدة،
مع �أنه لم َي ْد ُع �إلى ذلك).
�إن ت�سليم الدول الحديثة بفكرة ال�سيادة وبمبد�أ وحدة
الق�ضاء لم يكن لي�سمح لأكثر الدول الحديثة ت�سامحاً �أن
تعطي �أقلية عرقية (�إثنية) تعي�ش في ظلها ,الحق في �أن
يكون لها قانونها الخا�ص ،وق�ضا�ؤها الخا�ص ،و�أن تُ�ستثنى
من القانون الجنائي العام كما فعل الإ�سالم.
ولكي ن��درك الدافع الحقيقي لهذا اال�ستثناء علينا �أن
نت�صور الفارق الأ�سا�سي بين هذا الجزء ال�صغير ن�سبي ًا الذي
ُط َّبق عليه اال�ستثناء ،وبين الأجزاء الأخرى من الأر�ض التي
يعي�ش عليها الم�سلمون ،و�أن نتذكر �أن هذا الجزء الم�ستثنى
هو قبلة الم�سلمين ومركز توجههم ،ف�ض ًال عن كونه مبعث
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الإ�سالم ومحل ميالده وم�أرزه الذي ُيرجع �إليه.
و�أن الجماهير الغفيرة من الم�سلمين ي�شعرون نحو هذا
المركز بقدر من المحبة وال��والء والغيرة عليه �أكثر مما
ي�شعرون به نحو �أوطانهم التي يعي�شون عليها.
وهذا الت�صور يهدي العقل ال�سليم العادل �إلى عدم مالءمة
�أن يوجد على هذا المركز ُمزاحم من الديانات الأخرى
المناق�ضة للإ�سالم.
والمنطق ال�سليم العادل بعد ذلك يهدي �إلى �أن �إقامة معبد
لدين من الأديان في مكان ال يوجد فيه تابع لذلك الدين من
المواطنين �أو المقيمين �إقامة دائمة� ،أي في مكان ال يوجد
فيه حاجة فعلية للعبادة في ذلك المعبد ،ال يمكن �أن يكون
الدافع لإقامته غير ق�صد �سيئ لمزاحمة الإ�سالم وغزوه في
عقر داره ،وهذا المعنى ي�صدق على وجود مركز للتب�شير
بدين �آخر يناق�ض الإ�سالم.
�إن ا�ستثناء مركز الإ�سالم من قاعدة يطبقها الإ�سالم
�أينما كانت �سلطة الم�سلمين  -وهو ا�ستثناء �ضيق من قاعدة
عامة تقت�ضي التعاي�ش مع الثقافات الأخرى ،ومنحها الحرية
في الوجود والممار�سة ب�صورة لم تبلغها درجة الت�سامح في
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�أي ثقافة �أخرى  -يعني بمقت�ضى المنطق ال�سليم �أن الدافع
لهذا اال�ستثناء ي�ستحيل �أن يقع تحت �أي م�ضمون لدوافع
الإخ�لال بالحرية الدينية ،الذي ُيرتكب بدرجات مختلفة
على �سطح الكرة الأر�ضية وفي مختلف الأزمنة بما فيها
الع�صر الحا�ضر.
و�إذا �أخ��ذ م��ا �سبق ف��ي االع�ت�ب��ار ،ف ��إن ال�شغب الذي
�أثير على المملكة العربية ال�سعودية ب�سبب تطبيق مبد�أ
�إ�سالمي تقت�ضيه ن�صو�ص الدين ويعتقده كل الم�سلمين هو
�شغب ال ي�سنده المنطق والعدل ،وال تقبله الفطرة ال�سوية
للإن�سان.
و�إذا �أ�ضيف �إل��ى ه��ذه المعاني �أن تطبيق الحكم بعدم
ال�سماح بالوجود ال��دائ��م للأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات التي
ال تعترف بالإ�سالم دين ًا حق ًا هو �أم��ر ال يخ�ضع لل�سلطة
التقديرية لحكومة المملكة العربية ال�سعودية ،وال يملك �أي
�سلطان �سيا�سي على �أر�ضها تغييره ،تبين �أن اتهام الحكومة
ال�سعودية بانتهاكها للحرية الدينية على �أ�سا�س تطبيقها
لهذا اال�ستثناء هو اتهام ظالم ال ي�ستند �إلى الحق والعدل
ومقت�ضى المنطق ال�سليم.
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-4االختالف في مفهوم حرية التدين والحريات
ال�شخ�صية بوجه عام
بما �أن حرية التدين ،مثل :كل الحريات ،لي�س لها مدلول
مطلق ،ف�إن �آراء النا�س قد تختلف فيما يعتبر من ال�سلوك
انتهاك ًا للحرية وما ال يعتبر كذلك ،ولكن على كل حال هناك
قدر م�شترك يتفق عليه النا�س ،فال�سلوك الذي يقيد حرية
�شخ�ص ما �أو طائفة معينة ،في فعل �أمرٍ يوجبه دين ذلك
ال�شخ�ص �أو تلك الطائفة؛ �إذا اعتُبر انتهاك ًا للحرية ،ف�إن
ال�سلوك الذي يفر�ض عليهما فعل �أمر يحرمه دينهما يع ّد
�أي�ض ًا انتهاك ًا للحرية.
والتمييز �ضد طائفة بذاتها ب�سبب دينها بتعري�ضها
لإجراءات م�ؤذية ال يتعر�ض لها غيرها� ،أو حرمانها من حقوق
يتمتع بها غيرها من المواطنين هو انتهاك للحرية �أي�ض ًا.
ومن المتفق عليه �أي�ض ًا �أن منع ال�شخ�ص من �أن يتعدى
على حرية غيره ال يعتبر انتهاك ًا لحريته ،و�إن كان الأمر
ُيغ�ض الطرف عنه �أحيان ًا حينما ال يوجد تنا�سب معتبر
بين الحريتين ،كما ال يعتبر انتهاك ًا لحرية ال�شخ�ص منعه
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من الإخالل بالقانون �أو الإخالل بالنظام العام �أو الآداب
العامة� ،أو الإخالل بالأمن القومي وال�سالم االجتماعي.
على �أن الأم��ر ُيغَ�ض َّ
الط ْرف عنه �أحيان ًا �أي�ض ًا عندما
نالحظ �أن اعتبار فعلٍ ما يوافق النظام العام �أو الآداب
العامة �أو يخالفهما هو �أمر ن�سبي يختلف باختالف الثقافات
�أو الأهواء.
�لاح��ظ �أن دع��وى الإخ�ل�ال بالنظام العام �أو الآداب
و ُي َ
العامة �أو الأمن القومي قد تكون دعوى يق�صد منها التبرير
ولي�س الحقيقة ،وفي هذه الحالة كثير ًا ما تك�شف الظروف
المالب�سة حقيقة مثل هذه الدعوى.
ولإي�ضاح المعاني ال�سابقة ب�أمثلة واقعية نذكر ما ي�أتي:
(�أ) ظل النا�س في �أوروب��ا �أكثر من قرنين (�أي من بعد
�إلغاء محاكم التفتي�ش عام � 1835إلى م�ستهل القرن الحالي)
يعتبرون القانون الأ�سباني الذي �صدر في القرن ال�ساد�س
ع�شر بمنع المر�أة الم�سلمة من ارت��داء الحجاب انتهاك ًا
للحرية الدينية؛ على �أ�سا�س �أن المر�أة الم�سلمة تعتقد �أن
ارتداءها للحجاب في ح�ضرة الرجال الأجانب عنها واجب
ديني ،بل �إن المحاكم في فرن�سا وفي الواليات الألمانية كانت
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حتى م�ستهل القرن الحالي تحكم بحق المر�أة الم�سلمة في
ارتداء الحجاب على �أ�سا�س حقها في الحرية الدينية.
(ب) في م�ستهل هذا القرن �صدر القانون في فرن�سا
بتقييد حرية المر�أة في ارتداء الحجاب؛ على �أ�سا�س مخالفة
ذلك للنظام العام (قيم العلمانية الفرن�سية).
و�صدرت قوانين مماثلة في ثـمان والي��ات من الواليات
الألمانية ال�ست ع�شرة؛ على �أ�سا�س �أن ارت��داء الم�سلمة
الحجاب يخالف القيم الأخالقية الألمانية.
يت�ضح من هذين المثالين �أن الظروف المالب�سة تُظهر �أن
الدعوى بمخالفة ارتداء الم�سلمة الحجاب للنظام العام �أو
الآداب العامة هي دعوى ق�صد منها تبرير انتهاك الحرية
الدينية للم�سلمة ولي�ست دعوى تُع ِّبر عن الحقيقة؛ �إذ �إنه
في الأزمان ال�سابقة ل�صدور القوانين الم�شار �إليها لم يكن
�أحد يدعي في فرن�سا �أو �ألمانيا �أن ارتداء الم�سلمة للحجاب
يناق�ض النظام العام �أو الآداب العامة.
وبالمثل فحين تحظر ال�سلطة الحكومية في �أي بلد من
بلدان العالم الإ�سالمي على المواطنة الم�سلمة ارتداء
الحجاب؛ بحجة مخالفة هذا الفعل للنظام العام �أو الآداب
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العامة؛ ف�إن هذه الحجة ال تكون مقبولة؛ ب�سبب �أن الثقافة
العامة التي تعتنقها الأغلبية من �شعوب هذه البلدان ال ترى
�أن قيمها الثقافية تتناق�ض مع ارتداء المر�أة الحجاب.
وال ي�شترط في مدلول النظام العام �أو الآداب العامة �أن
يتفق دائم ًا مع المنطق العام Common Sence؛ لأنه
�أم��ر يت�صل بالثقافة ال�سائدة  Cultureولي�س بال�ضرورة
�أم��ر ًا يقت�ضيه المنطق العام؛ فمث ًال �إذا كانت دولة غربية
تت�سامح تجاه تعدد الزوجات (في حالة زواج اللوطيين �أو
ال�سحاقيات) وال تعتبره مخالف ًا للنظام العام �أو الآداب
العامة في تلك الدولة؛ ف�إنها في ظل ثقافتها نف�سها ال تعتبر
�أن ذلك مناق�ض منطقي ًا لمنعها تعدد الزوجات في الزواج
الطبيعي ،وت�أ�سي�س هذا المنع على مخالفة النظام العام
والآداب العامة ،و�إن كان المنطق العام يوجب �أن يكون لتعدد
الزوجات مفهوم واحد ،ولي�س مفاهيم متعددة.
(جـ) �أن �أثر النظام العام والآداب العامة فيما يتعلق بتقييد
الحرية قد يختلف قو ًة و�ضعف ًا بين مجال ومجال؛ فقد يكون
م�ؤثر ًا بحيث يقت�ضي في الواليات المتحدة حرمان المواطن
الأمريكي المنت�سب �إل��ى طائفة المرمون �إذا مار�س تعدد
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الزوجات من �شغل من�صب الق�ضاء ،دون �أن تقبل دعواه �أن
هذا الحرمان يقيد حريته الدينية �أو يميز �ضده .ولكنه ال يكون
م�ؤثر ًا بحيث يقت�ضي حرمانه من حقوقه المدنية الأخرى.
(د) �إذا �أ�صدرت دولة ما قانون ًا يقيد حق المواطن
في بع�ض الممار�سات ،وك��ان المواطنون �سواء �أمام
هذا القانون ،فال تقبل دعوى المواطن �أو جماعة من
المواطنين �أن القانون يميز �ضدهم لأجل دينهم� ،إذا لم
يظهر من الظروف فع ًَال �أنه ق�صد ب�إ�صدار القانون �أو
بتنفيذه تقييد حرية تلك الجماعة ،حتى لو ترتب على
هذا القانون �إ�صابة هذه الجماعة ب�أذى مادي �أو نف�سي،
�أو حرمانهم من ميزات مادية �أو �أدبية متاحة لغيرهم
من المواطنين.
فمث ًال� :إذا ادعى الم�سلمون الأمريكيون �أن الإجراءات
العدلية � Secret evidevceأو Guilt by association
�أو قانون  Pattriotينتهكان حرياتهم ب�صفتهم م�سلمين �أو
يميزان �ضدهم لأجل دينهم ،فال تقبل دعواهم �إذا ظهر
�أن الإح�صاءات تثبت �أن الن�سبة المئوية لمن طبقت هذه
القوانين في حقهم من الم�سلمين ال تزيد ب�صفة �شاذة عن
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الن�سبة المئوية لغيرهم من ال�سكان.
�أم��ا لو ثبت بالإح�صاء �أن كل من طبقت هذه القوانين
في حقهم �أو �أغلبهم هم من الم�سلمين ف�إن من حقهم �أن
يعتبروا �أن هذه القوانين تنتهك حرياتهم �أو تميز بغير حق
�ضدهم لأجل دينهم.
والواقع �أن هذا هو ما حدث� ,إذ �إن �إجراءات (الجريمة
باالرتباط �أو الأدلة ال�سرية) عندما طبقت في العقد الأخير
من القرن الما�ضي طبقت على الم�سلمين عدا النادر ،مثل
حالة كينية غير م�سلمة ولكن زوجها كان م�سلم ًا.
كتب الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر في كتابه
(قيمنا المعر�ضة للخطر)( :بعد هجمات � 11سبتمبر بالغت
حكومة الواليات المتحدة برد الفعل ،بقيامها باحتجاز
�أكثر من � 1200شخ�ص بريء لم ي�سبق لأحد منهم مطلقاً
�أن �أدين ب�أي جريمة لها عالقة بالإرهاب ،و�أبقت هوياتهم
�سرية ،ول��م يعطوا �أب��داً الحق في �سماع التهم الموجهة
�إليهم �أو تلقيهم الم�شورة القانونية ،كلهم تقريباً كانوا
م�سلمين ،ولتقنين مثل هذه الإ��س��اءات للحرية المدنية
�صدر قانون الوطني).
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(هـ) في �أوروب��ا في ال�سنوات الما�ضية جرت محا�سبة
�أئمة م�سلمين على �أ�سا�س �أنهم انتقدوا �أفعال اللوطيين
وال�سحاقيات.
وف��ي ال�ع��دد ال�صادر بتاريخ  17فبراير  2009ك�شفت
الجارديان البريطانية �أن الحكومة البريطانية تعتزم �سن
قوانين عديدة قد تف�ضي �إلى و�صم الآالف من مواطنيها
الم�سلمين بالتطرف ،مما قد ي�ؤدي �إلى عزلهم عن مجتمعهم،
وذك��رت ال�صحيفة �أن م�س�ؤولين عن الأم��ن يعكفون حالي ًا
على �صياغة م�شروع �أطلق عليه ا�سم (التحدي  )2يعمل
على ت�صنيف الم�سلمين �إرهابيين �إن هم عار�ضوا �أي ر�ؤية
تعدها الحكومة قيم ًا بريطانية م�شتركة ،ومن المواد التي
ن�شرتها ال�صحيفة من م�سودة القانون الجديد ما ت�ضمن
�أن ال�شخ�ص يعد متطرف ًا �إذا كان يقرر �أن الإ�سالم يحرم
ال�شذوذ الجن�سي.
ولعل من الطريف �أن ي�ستعيد الذهن �أنه في عام 1965
وعندما كان مجل�س اللوردات يناق�ش اقتراح �إلغاء القانون
البريطاني ال��ذي يحرم ال���ش��ذوذ الجن�سي ،ك��ان اللورد
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مونتجمري من المعار�ضين لإلغاء القانون ،وق��ال كلمته
الم�شهورة( :م�ؤيدو االقتراح يقولون �إنه ال مثيل لهذا القانون
في ال�سويد وال في فرن�سا .الحمد هلل ،نحن ل�سنا �سويديين
وال فرن�سيين ،نحن �إنجليز).
في هذا العام  2009عندما قرر (بابا الفاتيكان) العفو
عن الأ�سقف البريطاني ريت�شارد وليام�سون ،الذي �شكك في
�أن عدد الأموات في المحرقة (الهولوك�ست) �ستة ماليين،
�أي �أكثر من ن�صف عدد اليهود في كل العالم في ذلك الوقت،
وبالرغم من �أن الفاتيكان اعتذر ب�أن البابا لم يكن على علم
ب�أن الأ�سقف ريت�شارد وليام�سون ارتكب هذا الذنب عندما
�صدر قرار حرمانه ،بالرغم من ذلك فقد دعت الم�ست�شارة
الألمانية (�أنجيال ميركل)  -في بيان �شديد اللهجة  -البابا
�إلى �أن يو�ضح موقف الفاتيكان من الهولوك�ست ،و�أو�ضحت
في م�ؤتمر �صحفي عقد في برلين �أنه لي�س من حقها التدخل
في ال�ش�ؤون الداخلية للكني�سة� ،إال �أن الأمر يختلف عندما
يتعلق الأمر (بالهولوك�ست) والت�شكيك في �صحتها ،وقالت:
(على الفاتيكان والبابا �أن ي�ؤكدا بو�ضوح �أنه ال يمكن �أن
يكون �إنكار للهولوك�ست هنا).
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يرى القارئ كيف �أن مفهوم الحريات ،ومنها الحرية
الدينية ،يختلف باختالف الثقافات والأه��واء ،والدوافع
الأيدلوجية وال�سيا�سية.
وق��د ر�أى كيف �أن��ه في خ�لال �أرب��ع و�أربعين �سنة تحول
ال�شذوذ الجن�سي في بريطانيا من جريمة يعاقب عليها
القانون �إل��ى قيمة من قيم المجتمع الم�شتركة ،لها من
الح�صانة والقدا�سة ما يجعل التفكير في �إ�صدار قانون
ي�ضحى فيه لأجلها بحرية التعبير �أمر ًا ممكن ًا.
ور�أى �أن خبر ًا واحد ًا من بين كل �أخبار التاريخ �صارت له
من الح�صانة والتقدي�س درجة تفوق كل اليقينيات ،ويدين
الق�ضاء من ي�شكك في تفا�صيله ويعاقبه بموجب القانون،
وي�سمح للحكومة الألمانية بالتدخل في ال�ش�ؤون الداخلية
للفاتيكان.
في �ضوء ما ورد في هذه الفقرة ربما يكون للقارئ ر�أي
�آخر �إذا �أعاد قراءة �إدانة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
للمملكة بانتهاكها للحرية الدينية؛ على �أ�سا�س عدم �سماحها
لم�ؤ�س�سة �أجنبية �أن تدعو ال�شعب ال�سعودي العتناق دين
مناق�ض للإ�سالم الذي اختاره ال�شعب ال�سعودي بالإجماع
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منهج ًا لحياته حاكم ًا على كل قانون ي�صدر على �أر�ضه ،حتى
لو كان قانون الحكم الأ�سا�سي ،وحتى لو كان ذلك ال�سماح
موجبه الدعوة للثورة على المنهج ال��ذي اختاره ال�شعب
لحياته ،ورمي الإ�سالم ب�أنه دين باطل ونبيه كاذب وكتابه
المقد�س زائف ،والردة عنه عمل م�شروع.
 -5في الإ�سالم ال �إكراه في الدين
من الأم��ور المبدئية في الإ�سالم المعروفة لكل م�سلم ما
الدينِ }(�سورة البقرة.)256 :
قرره القر�آن من �أنه { َال إِكْ َر َاه ِفي ِّ
ومما ورد من ن�صو�ص ال�ق��ر�آن مف�صلة لهذه القاعدة
آجو َن َنا ِفي ال ّل ِه َو ُه َو َر ُّب َنا َو َر ُّب ُك ْم
الأ�سا�سية :قوله تعالى{:قُلْ َأ ُت َح ُّ

ون} (�سورة البقرة:
َو َل َنا َأ ْع َما ُل َنا َو َل ُك ْم َأ ْع َما ُل ُك ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْخ ِل ُص َ
.)139
نت ِب َما َأ َنزلَ ال َّل ُه ِمن ِك َت ٍ
اب َو ُأ ِم ْر ُت لأِ َ ْع ِدلَ َب ْي َن ُك ُم ال َّل ُه َر ُّب َنا
{وقُلْ َآم ُ
َ
َو َر ُّب ُك ْم َل َنا َأ ْع َما ُل َنا َو َل ُك ْم َأ ْع َما ُل ُك ْم لاَ ُح َّج َة َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم ال َّل ُه َي ْج َم ُع َب ْي َن َنا
َو ِإ َل ْي ِه ال َْم ِص ُير} (�سورة ال�شورى.)15:
{وال ُت َج ِاد ُلوا َأ ْه َل ال ِْك َت ِ
ين ظَ َل ُموا
َ
اب إِال ِبا َّل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن إِال ا َّل ِذ َ
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ِم ْن ُه ْم َوقُو ُلوا َآم َّنا ِبا َّل ِذي ُأنزِ لَ ِإ َل ْي َنا َو ُأنزِ لَ ِإ َل ْي ُك ْم َو ِإ َل ُه َنا َو ِإ َل ُه ُك ْم َو ِاح ٌد
ون} (�سورة العنكبوت.)46 :
َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون} (�سورة
ون َع َّما َأ ْج َر ْم َنا َوال ُن ْس َألُ َع َّما َت ْع َم ُل َ
{قُل ال ُت ْس َأ ُل َ

�سب�أ.)25 :

قارن �أثر هذه الآيات على الم�سلمين مع ردود الفعل في
ال��والي��ات المتحدة الأمريكية التي حدثت عندما جامل
الرئي�س الأمريكي لهدف �سيا�سي مواطنيه الم�سلمين بقوله:
(�إلهنا و�إلهكم واحد).
ف��ي المملكة العربية ال�سعودية ال ُيمنع ال�شخ�ص من
تغيير دينه على وجه الإطالق؛ فال ي�س�أل الهندي �إذا تحول
�إلى بوذي� ،أو بالعك�س �إذا تحول الهندو�سي �أو البوذي �إلى
ن�صراني ،كما ال يحا�سب ال�شخ�ص على ما يعتقده في نف�سه
�أو يكنه �ضميره.
َقب في القلوب ليحا�سبها على ما تعتقد ،وال
وال �أحد ُين ِّ
يوجد في المملكة العربية ال�سعودية محاكم تفتي�ش للتحري
عما يعتقده النا�س.
ولكن ،الم�سلم ُيمنَع من ت�صريحه ب��االرت��داد عن دين
الإ�سالم� ،إذ معنى ت�صريحه بذلك �إعالنه ب�أن الإ�سالم دين
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باطل ،و�أن القر�آن زائ��ف ،و�أن��ه من �أ�ساطير الأولين ،و�أن
النبي محمد ًا  كذاب �أو مختل عقلي ًا حين ادعى �أنه نبي.
وبما �أن الإ�سالم في حق ال�شعب ال�سعودي لي�س فقط
قانوناً �أ�صدرته الأغلبية من ممثلي ال�شعب ،بل هو قانون
�أجمع عليه ال�شعب ،بل هو �أكثر من ذلك د�ستور يعلو في
وزن��ه القانوني  -بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية -
الوزن القانوني لأي د�ستور يحكم �شعباً �آخر ،ف�إن ارتداد
م�سلم �سعودي  -ال �سمح اهلل  -يعني �أ�شنع �صورة للعدوان
على ال�سعوديين الآخرين.
�إن �إعالن �أي مواطن �سعودي االرتداد عن الإ�سالم يعني
لل�شعب ال�سعودي �أكثر مما يعني لل�شعب الأمريكي �إعالن
مواطن �أمريكي الدعوة للثورة �ضد الديمقراطية� ،أو تمجيد
نظام طالبان كما ي�صوره الإعالم الأمريكي� ،أو الت�شكيك
في عدد �ضحايا الهولوك�ست.
لقد اختار ال�شعب ال�سعودي الإ�سالم دين ًاُ ،م ِعين ًا لقيم
ال�شعب الخُ لقية العليا ،وقانون ًا �أعلى يحكم القانون الأ�سا�سي
للحكم ،ويعتبر كل قانون �أو �إجراء ب�شري يخالفه باط ًال �إذا
وقع على �أر�ض المملكة العربية ال�سعودية.
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هذا يعني �أن من يعتبر تطبيق المملكة العربية ال�سعودية
�أحكام الإ�سالم على مواطنيها انتهاك ًا للحرية الدينية هو
في الحقيقة والواقع ينكر على ال�شعب ال�سعودي حقه في
اختياره الحر �أن يتدين بالإ�سالم ،و�أن يعتبر الإ�سالم كما
هو منهج ًا �شام ًال للحياة.
ف��ي ��ض��وء م��ا �سبق ،وب��ا��س�ت�ق��راء ال��واق��ع ن��دع��ي� :أن��ه في
المملكة العربية ال�سعودية ال توجد حالة ولم توجد قط
حالة �أجبر فيها �شخ�ص �أو طائفة على ممار�سة فعل �أو قول
يحرمه دينه �أو منع من ممار�سة فعل �أو قول يوجبه دينه.
وال توجد حالة ولم توجد حالة منع فيها �شخ�ص من
تغيير دينه� ،سوى منع الم�سلم من االرتداد عن الإ�سالم.
وال ت��وج��د ح��ال��ة ول ��م ت��وج��د ح��ال��ة ُم �ي��ز ف�ي�ه��ا ب�سبب
الدين بين الأمريكي الم�سلم والأمريكي الن�صراني� ،أو
الفلبيني الم�سلم والفلبيني الن�صراني� ،أو التايلندي
الم�سلم والتايلندي البوذي� ،أو الهندي الم�سلم والهندي
ال�ه�ن��دو��س��ي ،وك��ذل��ك ك��ل م��ن ك��ان ع�ل��ى ��ش��اك�ل�ت�ه��م ...لم
يحدث هذا التمييز قط� ،سواء كان ذلك في القوانين �أم
في �شروط عقد العمل �أم في الإج��راءات الحكومية ،بل
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حتى في تعامل ال�شخ�ص العادي.
اال�ستثناء الوحيد هو منع غير الم�سلم من دخول الحرمين
ال�شريفين ،وهذا حكم من �أحكام الإ�سالم ُي�س ِّلم به الم�سلمون
كلهم ولي�س ال�سعوديون وحدهم و�سبق الإي�ضاح عنه.
 -6عدم ال�سماح ب�إقامة معابد في المملكة العربية
ال�سعودية ل��ل��دي��ان��ات الأخ����رى ،وع���دم ال�سماح
للإر�ساليات الأجنبية بالدعوة لدين مناق�ض
للإ�سالم.
تنتقد تقارير الحريات الدينية ال���ص��ادرة م��ن وزارة
الخارجية الأمريكية المملكة العربية ال�سعودية ب�أنها ال
ت�سمح في بالدها ب�إقامة معبد لدين غير الإ�سالم ،وال ت�سمح
للإر�ساليات الأجنبية (الن�صرانية بالذات) بالقدوم �إلى
المملكة �أو الإقامة فيها� ،أو �إن�شاء مراكز دعوة لدين يناق�ض
الإ�سالم� ،أو ا�ستيراد كتب تدعو لمثل هذا الدين.
ويتكرر هذا االنتقاد بخا�صة من الجهات الر�سمية الدينية
خارج المملكة العربية ال�سعودية ،ويواجه ال�سعوديون من
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غيرهم ب�أنه في �أوروب��ا و�أمريكا ي�سمح للم�سلمين ببناء
الم�ساجد وبالدعوة للإ�سالم فلماذا ال ي�سمح ال�سعوديون
ببناء كنائ�س للن�صارى وبالدعوة للن�صرانية؟
لقد ات�ضح فيما �سبق (ال�ف�ق��رة  -3ال�سعودية مركز
الإ� �س�لام) خ�صو�صية مركز الإ� �س�لام ،و�أن�ه��ا خ�صو�صية
ت�ستند �إلى المنطق والعدل.
وقد �أو�ضح �أن في تاريخ الإ�سالم في كل الع�صور وفي
مختلف �أقطار العالم الإ�سالمي كان الم�سلمون ولهم ال�سلطة
ي�سمحون بوجود معابد غير الم�سلمين ،ويحمونها ،ويعطون
الديانات الأخرى م�ساحة من الحرية ،من ال�صعب �أن توجد
في �أي نظام �آخر م�ساحة تقاربها ،و�أو�ضح �أن هذه قاعدة عامة
اتبعت في الت�سامح تجاه الديانات غير الإ�سالم ،وقد ا�ستثني
من جميع رقعة العالم الإ�سالمي ال�شا�سعة ،مركز الإ�سالم،
فلم ي�سمح فيه بالوجود الدائم لغير الإ�سالم� ،سواء كان هذا
الوجود لفرد �أو من�ش�أة �أو مركز للدعوة لدين �آخر مناق�ض
للإ�سالم ،وذلك �أي�ض ًا طول الع�صور� ،أي من ع�صر النبي 
�إلى الع�صر الحا�ضر� .إن اال�ستثناء  -ال�سيما ال�ضيق كما في
هذه الحالة  -يعده العقالء م�ؤكد ًا للقاعدة ال ناق�ض ًا لها،
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فال يمكن القول ب�أن ت�سامح الإ�سالم تجاه الديانات الأخرى
قد انهار بهذا اال�ستثناء في البلد الم�ستثنى ،وانقلب تع�صب ًا
من �ش�أنه �أن يكون دافع ًا النتهاك الحرية الدينية ،بل يدل
ذلك على �أن هناك �أ�سباب ًا منطقية وعادلة دفعت لأن يحكم
مركز الإ�سالم ب�إجراء ا�ستثنائي ،و�أن هذه الأ�سباب �شيء
مختلف عن كل الأ�سباب التي عادة تدفع �إلى تقييد الحريات
الدينية �أو انتهاكها من قبل الثقافات الأخرى ،وتن�ضوي في
غالب الأحيان – �إن لم يكن كلها – في م�ضامين التع�صب
والكراهية واال�ستعالء �أو الخوف� ،أو غيرها من الأ�سباب
الدافعة النتهاك الحرية الدينية ال��ذي ُيرتكب بدرجات
مختلفة على �سطح الكرة الأر�ضية ،وفي مختلف الأزمنة بما
فيها الع�صر الحا�ضر.
ومع �أن �صدق القول ب��أن للم�سلمين في �أمريكا و�أوروبا
حرية �إن�شاء الم�ساجد والمراكز الدينية في �أي وقت وفي
�أي مكان بالقدر الذي يعامل به غيرهم ،م�شكوك فيه� ،إذ
لي�س خافيا التعقيدات التي كثير ًا ما تواجه الم�سلمين حتى
المواطنين منهم في �أوروبا و�أمريكا عند طلبهم التراخي�ص
لبناء الم�ساجد ،فتواجه بالتمنع المبا�شر من الجهات
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الإداري��ة �أحيان ًا ،وفي �أحيان �أخرى باالتكاء على معار�ضة
المجتمع المحلي لوجود الم�سجد �أو المركز الديني.
مع ذلك يكفي حجة لرف�ض القيا�س �أن العالم الإ�سالمي
على �سعته ي�سمح بالوجود الدائم لأديان غير الم�سلمين،
ما عدا رقعة �ضيقة (مركز الإ�سالم) تقوم في حقها موانع
م�شروعة منطقية وعادلة ،فلماذا ي�صر الآخرون على �أ ّال
تبقى �أي رقعة في العالم الإ�سالمي حتى مثل تلك الرقعة
ال�ضيقة دون ال�سماح بالوجود الدائم فيها للأديان الأخرى،
و�أن َي َّدعوا �أن المعاملة بالمثل ال تتم �إال بذلك؟
حق ًا ال ي�سمح على �أر���ض المملكة العربية ال�سعودية
بالوجود ال��دائ��م لم�ؤ�س�سات �أو من�ش�آت لدين مخالف
للإ�سالم ،وهذا �أي�ض ًا حكم من �أحكام الإ�سالم ي�س ّلم به
جميع الم�سلمين.
وك��ون الأم��ر حكم ًا للإ�سالم فهو مبرر ك��اف في ذاته
لتطبيق مقت�ضاه ،ولكن ي�ضاف �إلى هذا المبرر �أن �إقامة
معبد لغير الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية ،حيث
ال يوجد مواطن �أو مقيم �إقامة دائمة غير م�سلم� ،أو وجود
م�ؤ�س�سة للدعوة لدين مناق�ض للإ�سالم� ،إن ذلك كله يعني
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الطعن في الإ�سالم ،و�أن ال�سماح بذلك يعني ال�سماح ب�إ�شهار
في مواجهة الم�سلمين ال�سعوديين �أن الإ�سالم دين باطل،
و�أن الدين الذي يناق�ضه هو الحق والدعوة �إلى ذلك ،وكل
هذا يجب �أن يمثل في نظر كل من يح ّكم العقل والمنطق
ومبادىء العدل �إخال ًال بالأمن القومي واعتدا ًء على النظام
العام والآداب العامة في المملكة العربية ال�سعودية.
في �ضوء ما �سبق ت�ستطيع � -أيها القارئ  -تقييم اتهام
المملكة العربية ال�سعودية ب�أنه ال وجود للحرية الدينية فيها،
وت�صنيفها دولة تنتهك الحرية الدينية ،تت�أهل لأن تو�ضع في
ذلك جنب ًا �إلى جنب مع بورما في تعاملها مع البرماويين
الم�سلمين ،وال�صين في تعاملها مع �شعب الإيجور!
ق�صدت م��ن الإي�ضاحات ال�سابقة ج�لاء الحقيقة في
�صلة المملكة العربية ال�سعودية بالحرية الدينية لمن يريد
الحقيقة ،ولم يكن الق�صد بالذات مناق�شة تقرير وزارة
الخارجية الأمريكية ،ولكن وجود هذا التقرير كان فر�صة
لمناق�شة مو�ضوع الحرية الدينية ف��ي المملكة العربية
ال�سعودية ،حيث تكون المناق�شة للمو�ضوع مناق�شة واقعية
وعملية ولي�ست مناق�شة نظرية.
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 -7المملكة والمذهب الديني الخا�ص
يتهم التقرير المملكة ب�أنها (تتبع مذهباً خا�صاً في
تف�سير الإ�سالم ،وال ي�سمح للمنت�سبين للإ�سالم �أو غيرهم
بمخالفته).
والحقيقة �أنه ال �أحد ينازع في �أنه لم يكن لبلد غربي من
الوجود في المملكة العربية ال�سعودية مثلما كان للواليات
المتحدة الأمريكية طوال الأعوام ال�سبعين الما�ضية.
وف��ي ه��ذه ال�سنوات ك��ان ع�شرات الأل ��وف م��ن ال�شعب
الأمريكي قد وطئوا �أر�ض المملكة� :شركات وخبراء وموظفين
ورجال �أعمال وغيرهم ،لم ت َُ�ض َّيق الفر�صة على � ٍ
أحد منهم
(با�ستثناء دخول الحرمين ال�شريفين لغير الم�سلمين منهم)
من التجول في الأر���ض ،واالت�صال بال�شعب ،والتعامل مع
القوانين.
وبف�ضل هذا الوجود وف�ضل ابتعاث ع�شرات الأل��وف من
الطالب ال�سعوديين للدرا�سة في �أمريكا لم تت�أثر الثقافة
ال�سائدة في ال�سعودية بثقافة �أخرى �أكثر من ت�أثرها بالثقافة
الأمريكية.
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ذلك يعني �أن��ه طول العقود الما�ضية لم تتغير الثقافة
ال�سائدة في المملكة �إال بما طر�أ عليها من ت�أثير الثقافة
الأمريكية.
وطول ال�سنوات الما�ضية لم نكن ن�سمع مثل هذا االتهام
ال من قبل الإدارة الأمريكية ،وال من قبل �أحد المواطنين
الأمريكيين الذين عا�شوا في المملكة ،وكانوا على اطالع وا�سع
على ثقافتها ،ولم َي َّد ِع �أحد منهم قط �أنه ُمنع من ممار�سة
عبادته �أو ُحظر عليه �أمر يعتبر واجب ًا ديني ًا� ،أو ُفر�ض عليه
القيام ب�أمر يعتقده مخالف ًا ل�ضميره الخلقي �أو لدينه.
ولذا فال مجال للقول ب�أن الأمريكيين كانوا في الما�ضي
يجهلون ثقافة المملكة ،وم��ا تقت�ضيه ه��ذه الثقافة من
ممار�سات ،وال �أن هذه الثقافة تحولت في ال�سنوات القليلة
الما�ضية فقط �إلى �صورة �أخرى �أكثر تناق�ض ًا مع الثقافة
الأمريكية.
بهذا االتهام يكرر التقرير مقولة كانت ت�شيع قبل مئتي
�سنة� ،إذ يق�صد االت�ه��ام �أن الثقافة ال�سائدة حالي ًا في
المملكة العربية ال�سعودية ت�ستند �إلى مذهب ابت ُدع و�أ�ضيف
ال�سنية الأربعة المعروفة.
�إلى المذاهب ُّ
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ويقول المثل ال�شائع�( :إذا كنت َك ُذوب ًا فكن َذ ُك��ور ًا) ،في
الما�ضي كانت هذه الإ�شاعة الكاذبة تلقى الت�صديق من
النا�س ب�سبب �ضعف االت�صاالت والتوا�صل ،وع��دم وجود
و�سائل الإع�لان �أو الإع�ل�ام� .أم��ا في ه��ذا الع�صر ،ع�صر
ثورة االت�صاالت والتوا�صل ،وقدوم �أكثر من �أربعة ماليين
�سنوي ًا من الحجاج والمعتمرين �إلى �أر�ض المملكة العربية
ال�سعودية .عدا الوافدين �إليها للزيارة وال�سياحة والعمل
والتجارة ،وعدم ر�ؤية القادمين �أي فارق في مظاهر الدين
الإ�سالمي بين ما يجري في المملكة العربية ال�سعودية وما
يجري خارجها من �أقطار العالم الإ�سالمي ،وكما يقدم
القادمون فال يرون هذا الفارق وال يرون مذهب ًا خام�س ًا،
وال دين ًا غير الدين ال��ذي يعرفه الم�سلمون ،وال تف�سير ًا
خا�ص ًا للإ�سالم ،ف�إن ال�شعائر الدينية وخطب الجمعة تُنقل
بالتلفاز �إلى الكرة الأر�ضية كلها فال يرى �أحد في المملكة
العربية ال�سعودية طريقة للدين مختلفة ،وال ي�سمعون قو ًال �أو
يرون فع ًال يختلف في الدين عما كان عليه �أهل ال�سنة من
الم�سلمين طول الع�صور وفي مختلف الأقطار.
كل ما تختلف به المملكة العربية ال�سعودية عن غيرها هو
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عدم وجود قبور �أو مقامات يلج�أ الجهال من عامة الم�سلمين
�إليها لطب الحاجات �أو التبرك بها �أو العبادة عندها ،ولكن
ال �أحد ينكر �أن الو�ضع كان هكذا في الع�صور الإ�سالمية
الأولى ،لي�س على �أر�ض الحجاز وحدها ،بل على كل �أر�ض
العالم الإ�سالمي.
ال يوجد في مقبرة البقيع مث ًال بناء م�شيد على القبور،
ولكن هل ينكر �أحد �أن هيئة مقبرة البقيع في خلوها من ذلك
هي �أقرب �إلى الهيئة التي كانت عليها في عهد الر�سول 
وال�صحابة وقرون طويلة بعده؟
هذا ف�ض ًال عما ظل الم�سلمون يتناقلونه طول الع�صور من
الأحاديث النبوية التي تنهى عن البناء على القبور.
قال التقرير�( :إن الحكومة ال�سعودية تفر�ض مذهب ًا �سني ًا
متزمت ًا وتتحيز �ضد المذاهب الإ�سالمية الأخرى).
ونقول� :إن��ه كان من �أعظم �إنجازات المملكة العربية
ال�سعودية ،التي من اهلل بها عليها� :إنهاء التع�صب المذهبي
الفقهي ،فقد كان في الحرم المكي �أربعة محاريب ،يقوم
فيها �أربعة �أئمة ،ويتفرق الم�سلمون في ال�صالة في�صلي
كل �شخ�ص خلف الإمام الذي هو من مذهبه ،و�ألغي هذا
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ال�شذوذ الذي ال يتفق مع مبادئ الإ�سالم والذي كان طول
الزمن ال�سابق لإلغائه مو�ضع انتقاد كبار علماء الإ�سالم
ومفكريه الذين يقدمون للحج والعمرة ،وتوحدت �صالة
الم�سلمين في الم�سجدالحرام والم�سجدالنبوي على �إمام
واح��د ،قد يكون هذا الإم��ام منتمي ًا للمذهب الحنفي �أو
المالكي �أو ال�شافعي �أو الحنبلي ،بدون �أن يكون لهذا االنتماء
�أي �أثر في اختيار الإمام ،بل بدون �أن يهتم �أحد بال�س�ؤال
عن مذهب الإمام ،وبهذا انتهى التع�صب المذهبي.
ثم خَ � َف� َ�ت االنتماء (ال��ذي ك��ان يت�ضمن تقليد ال�شخ�ص
لمذهب معين) حتى �صارت ن�سبة ال�شخ�ص �إلى �أحد المذاهب
ال�سنية الأربعة تعني �أنه در�س فقه هذا المذهب� ،أو ن�ش�أ في
بلد ي�سوده مذهب معين ك�إثيوبيا بالن�سبة للمذهب ال�شافعي� ،أو
بورما بالن�سبة للمذهب الحنفي� ،أو المغرب بالن�سبة للمذهب
المالكي� ،أو عرفت عائلته باالنت�ساب لأحد هذه المذاهب.
ولو قابلت الآن �شخ�ص ًا في �أحد �شوارع المملكة و�س�ألته:
هل �أنت حنفي �أو مالكي �أو �شافعي �أو حنبلي؟ فالغالب �أ ّال
يفهم ل�س�ؤالك معنى ،و�إن كان مثقف ًا فالغالب �أن يجيب :كل
هذه المذاهب مذهبي.
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وقبل �أكثر من �أربعين �سنة تم ت�شكيل هيئة كبار العلماء
في ال�سعودية  -وهي �أعلى �سلطة دينية ومرجعية علمية
في البالد  -من علماء ينت�سبون للمذاهب الأربعة بالمعنى
ال�سابق.
وفي الق�ضاء ال�سعودي يمكن �أن يختار القا�ضي لحكمه
ر�أي � ًا لأي من الأئمة الأربعة �أو للإمام الثوري �أو جعفر
ال�صادق �أو الأوزاع��ي �أو غيرهم من �أئمة الهدى الذين
اعترفت لهم الأم��ة بالعلم والف�ضل ،فال ُينق�ض حكمه،
ويمكن �أن يختار المفتي لفتياه �أي ًا من �آراء ه�ؤالء الأئمة
دون �أن ُتنكر فتواه.
وتُ�صدر هيئة كبار العلماء في المملكة قراراتها الفقهية،
دون �أن تتقيد بمذهب معين.
وحين يجري الطلبة في الدرا�سات العليا بحوثهم الفقهية
يتعاملون م��ع م��ذاه��ب الأئ �م��ة الأرب �ع��ة �أو الأئ �م��ة الثوري
والأوزاعي �أو جعفر ال�صادق �أو غيرهم على قدم الم�ساواة،
ويحظى ه�ؤالء الأئمة بقدر واحد من االحترام والتبجيل،
وتوزن �آرا�ؤهم حين تختلف بميزان واحد.
وف� ��ي ت��دري�����س م � ��ادة ال �ف �ق��ه ف ��ي الم�سجدالحرام
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والم�سجدالنبوي ُيختار كتاب مدر�سي واحد يتفق �أن يكون
م�ؤلفه منتمي ًا لأحد المذاهب الأربعة ،كال�شافعي �أو الحنفي
�أو الحنبلي ،على �أنه  -في مثل حالة الجامعة الإ�سالمية
في المدينة المنورة ،حيث يقدم الطالب من بيئات مختلفة
في االنتماء المذهبي الفقهي ي�شيع فيها المذهب الحنفي
وفي �أخرى المذهب المالكي �أو ال�شافعي �أو الحنبلي  -يكون
الكتاب المدر�سي الفقهي من الكتب الم�ؤلفة في الفقه
المقارن على المذاهب الأربعة ككتاب (بداية المجتهد)
البن ر�شد.
ولكن في كل الأح��وال ُير َّبى الطالب على احترام الأئمة
جميع ًا ،و ُي َن َّ�ش�ؤون على النظر �إل��ى مذاهبهم كلها بمنظار
واحد.
 -8منع غير الم�سلمين م��ن ممار�سة �شعائرهم
الدينية
يتهم التقرير المملكة العربية ال�سعودية (بانتهاك الحرية
الدينية لغير الم�سلمين ،بمنعهم من ممار�سة �شعائرهم
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الدينية علناً – �أو حتى في بع�ض الأحيان في منازلهم
– ومعاقبتهم بال�سجن والتعذيب �إن هم مار�سوا ن�شاطات
دينية تلفت االنتباه الر�سمي).
�إن م��ن الم�سلَّم ب��ه �أن غير الم�سلمين ف��ي المملكة
 وعددهم كبير َ -ي ِفدون �إلى المملكة بمح�ض �إرادتهم
وحريتهم في االختيار ،وم��ع �أنهم َي�ف� ِ�دون �إل��ى المملكة
العربية ال�سعودية لق�ضاء فترة م�ؤقتة �إال �أن بع�ضهم قد
تطول �إقامته ،ومن ه�ؤالء �أمريكيون م�سيحيون ،وهم حين
يفدون �إلى المملكة العربية ال�سعودية من المفرو�ض �أنهم
يعرفون قوانينها ويلتزمون بالعمل بموجبها ،فال ُيت�صور
�أن َ َّيدعي �أحد منهم بعد ذلك �أنه بالتزامه بالقانون يكون
قد خ�ضع لال�ضطهاد ب�سبب دينه� ،أو �أنه ا�ضطر  -ب�سبب
ال�سلطة الر�سمية  -لقبول ما ي�ؤذي �ضميره الخلقي؛ �إذ لو
�شعر �أحد منهم ب�أنه م�ضطهد ب�سبب دينه �أو �أنه ُتفر�ض
عليه �أو�ضاع ال يرتاح لها �ضميره الخلقي ،لما بقي في
ال�سعودية مختار ًا غير مكره ،را�ضي ًا بالبقاء غير مجبر
عليه.
�إن وجودهم االختياري  -في ذات��ه � -أو�ضح دليل على
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تهافت اتهام المملكة با�ضطهاد غير الم�سلمين ب�سبب
الدين� ،أو دعوى انتهاك الحرية الدينية لأي منهم.
�أما حين يخالف �أحد منهم القانون الذي التزم باحترامه
عندما اختار القدوم �إل��ى البالد ،فال تُعد مجازاته على
مخالفته انتهاك ًا لحريته.
وال��واق��ع �أن ق��دوم ه ��ؤالء الوافدين غير الم�سلمين �إلى
المملكة العربية ال�سعودية ،بمن فيهم الن�صارى من حاملي
الجن�سية الأمريكية ،وبقاءهم فيها مختارين غير مكرهين
هما دليل على ع��دم �شعورهم ب ��أن حريتهم الدينية قد
انتهكت� ،سواء من قبل ال�شعب �أو الحكومة.
لم تظهر معار�ضة للوجود الم�ؤقت في البالد لغير الم�سلمين
طول تاريخ المملكة العربية ال�سعودية .واال�ستثناء الوحيد هو
المعار�ضة ال�شعبية لوجود القاعدة الع�سكرية الأمريكية في
الظهران في الخم�سينيات من القرن المن�صرم ،التي نتج
عنها تفكيك القاعدة.
لكن هذه المعار�ضة لم يكن لها �صلة بالناحية الدينية،
ولم تحدث ب�سبب �أن الجنود الأمريكيين غير م�سلمين،
و�إن �م��ا كانت دواف�ع�ه��ا ترجع �إل��ى الم�شاعر الليبرالية
55

الحرية الدينية
في السعودية

القومية ،ووزارة الخارجية الأمريكية بالت�أكيد ال يخفى
عليها ذلك.
 -9التمييز �ضد الطائفة ال�شيعية
يتهم التقرير المملكة ب�أنها (تميز �ضد طائفة الإمامية
الجعفرية ب�سبب مذهبها وذلك في المجال االقت�صادي
والتوظيف ،بخا�صة التوظيف في �شركات النفط).
توجد حقيقة واقعية تنت�صب بنف�سها �أمام هذا االتهام:
لقد ظلت �شركة �أرامكو – مدة طويلة  -تعتبر �أكبر رب
عمل في المملكة ،وفي الأربعينيات والخم�سينيات من القرن
المن�صرم كان عدد موظفيها وعمالها يفوق عدد الموظفين
والعمال في المملكة� ،سواء لدى الحكومة �أو في القطاع
الخا�ص.
وفي المنطقة ال�شرقية ،حيث المركز الرئي�سي لأرامكو
ومعظم ن�شاطها ،يوجد �أكبر تجمع للمنت�سبين للمذهب
الإمامي الجعفري.
وكانت �إدارة ال�شركة بيد الأمريكيين.
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ول��م يكن �أح��د م��ن المديرين الأمريكيين ال�سابقين
لأرام �ك��و يعترف ب��أن��ه ك��ان يميز �ضد منت�سبي المذهب
ال�شيعي ،ول��م يتهمهم �أح��د م��ن المواطنين �أو غيرهم
بذلك ،ول��م يكن المديرون الأمريكيون ي�شكون من �أي
�شيء يتعلق بالتوظيف ،ولم يكن لهم م�صدر �إزعاج �سوى
معار�ضة الن�شطين من العمال الذين كانوا في ذلك الوقت
مت�أثرين بالأفكار الليبرالية اال�شتراكية التي ت�أثرت بها
الحركة العلمانية العربية.
وفيما عدا التوظيف ،كان لأرامكو ن�شاط اقت�صادي محلي
وا�سع ،فكانت ال�شركة تتعاقد مع الموردين والمقاولين
ومقدمي الخدمات ،وينطبق على هذا الن�شاط ما ينطبق
على التوظيف فيما يتعلق بالمواطنين ال�سعوديين ال�شيعة.
وبعد �أن تحولت �إدارة �أرام �ك��و م��ن الإدارة الأمريكية
�إلى الإدارة ال�سعودية لم ي َّدع �أحد �أن �سيا�سة التوظيف �أو
التعامل االقت�صادي في �أرامكو قد تغيرت تجاه الطائفة
ال�شيعية.
هذا �شاهد واقعي يو�ضح مدى مو�ضوعية التقرير وموثوقية
المعلومات التي ت�ضمنها!!
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ال ي�ستطيع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية �أن يجد من
الإح�صاءات دلي ًال على �أن معدل دخل الفرد في التجمعات
ال�سكانية ذات الأغلبية ال�شيعية �أدن��ى منه في التجمعات
ال�سكنية الأخرى ،وبالمثل ال يجد في ثبت ال�سجالت التجارية
لدى وزارة التجارة �أو ثبت الم�ؤ�س�سات االجتماعية لدى وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ما يدل على وجود تمييز بين المواطنين
ال�سعوديين فيما يتعلق بالجن�س �أو المذهب .وفيما يتعلق
بالتوظيف ف�إن �أنظمة الخدمة المدنية ،و�أنظمة العمل في
المملكة العربية ال�سعودية  -فيما عدا ما تتميز به المر�أة
بحكم طبيعتها مثل �إجازة الأمومة  -ال تفرقان بين مواطن
�سعودي و�آخر �سواء بالن�سبة للجن�س �أو المذهب.
هناك جزئيات في التوزيع الوظيفي تحكمها ظروف خا�صة؛
فعندما يختار المواطن ال�سعودي ال�شيعي �أن يكون قا�ضي ًا �أو
مفتي ًا للطائفة التي ينتمي �إليها ف�إنه ال ي�شعر بحرج وال بما
ي�ؤذي �ضميره �إذا ط َّبق في عمله قواعد الفقه ال�شيعي ،ولكن
لو اختار �أن يكون مفتي ًا عام ًا �أو قا�ضي ًا عام ًا ف�إنه �سي�شعر
بالحرج الديني �إن هو طبق في عمله قواعد الفقه المقبولة
لدى الأغلبية ال�سنية� ،إذا خالفت قواعد الفقه ال�شيعي .فهل
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لهذه الجزئيات ف��ي ال��واق��ع ،التي يحر�ص البع�ض على
النفخ فيها وتوظيفها في غير �سياقها ،داللة على التمييز
بين المواطنين ب�سبب المذهب؟
واتهم التقرير � -أي�ض ًا  -المملكة ب�أنها تقيد حرية الطائفة
ال�شيعية ف��ي ممار�سة عباداتهم وف��ي �إن�شاء الم�ساجد،
والم�ؤ�س�سات االجتماعية.
ولك�شف الحقيقة في ذلك ي�شار �إلى �أن من المعروف �أن
ال�سعوديين من الطائفة ال�شيعية في المنطقة ال�شرقية قد
تفوقوا في ن�شاطهم في �إن�شاء الم�ؤ�س�سات الخيرية التطوعية،
وكانت لهم الريادة في ذلك على �أجزاء المملكة الأخرى.
والمواطنون الأمريكيون المقيمون في المملكة� ،سواء
في الما�ضي �أو الحا�ضر ،لم يوجد قيد على تجولهم في كل
منطقة من مناطق المملكة ،وهم ي�شاهدون الم�ساجد في
�أماكن تجمعات ال�شيعة وال�سنة ،ولم َّيدع ِ �أحد منهم حتى
الآن �أنه الحظ اختالل الن�سبة في عدد الم�ساجد بالن�سبة
للتجمعات المختلفة ،وال يوجد �إح�صاء يثبت ذلك.
�أما فيما يتعلق بالعبادات ،ف�إن من المعروف �أن العبادة
الظاهرة لدى الم�سلمين هي ال�صالة والحج ،والم�سلم ي�ؤدي
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عبادته عادة في بيته �أو في الم�سجد.
وف��ي المملكة العربية ال�سعودية ع�شرات الآالف من
الم�ساجد ،و�أقد�سها الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي،
يرتادها الم�سلمون من ال�سعوديين وغيرهم من مختلف
الطوائف والمذاهب ،وكلهم ي�ؤدون عبادتهم  -و�إن اختلفت
في ال�شكل اختالف ًا ب�سيط ًا  -دون �أن ينكر على �أحد منهم
كيفية �أدائه للعبادة.
وم�شاهدة ه��ذا ال��واق��ع متاحة لأي �شخ�ص مهتم بهذا
المو�ضوع ،وهذا �أي�ض ًا �شاهد على مدى مو�ضوعية التقرير
وموثوقية المعلومات التي ت�ضمنها.
ومعروف بعد ذلك �أن الم�ساجد التي تُبنى بتمويل من
الميزانية العامة تُبنى ليرتادها جميع الم�سلمين في المملكة
من مواطنين ومقيمين ووافدين ،ون�سبتها  -على كل حال -
قليلة �إلى مجموع م�ساجد المملكة العربية ال�سعودية� .أما
الأغلبية من الم�ساجد فيمول بناءها المح�سنون� ،سواء
ال�سنة �أو ال�شيعة ،وال توجد فيما نعلم حالة ُق ّيد فيها بناء
م�سجد من الم�ساجد �إال بمقدار ما تقت�ضي ال�ضوابط العامة
لبناء الم�ساجد ،ولي�س من هذه ال�ضوابط �ضابط يمكن �أن
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يف�سر ب�أنه ي�ستجيب لداعي التمييز بين المواطنين.
�إن حر�ص وزارة الخارجية الأمريكية� ،أو بع�ض �سفهاء
المواطنين ال�سعوديين ،على حمل م�صباح (ديوجين)
للتنقيب والبحث عن جزئيات تُقتطع من �سياقها وتُعرى
عن ظروفها الطبيعية؛ بغر�ض توظيفها في خد�ش �صورة
ال��وح��دة الوطنية ،عمل ف��ا��ش��ل؛ �إذ �إن وع��ي المواطنين
بمنافعهم ومكا�سبهم الم�شتركة التي �أوج��ده��ا االنعتاق
من حالة الت�شرذم والتفرقة وال�شتات �إلى و�ضع الوحدة
الوطنية ،وبروز ظروف التعاون والتكافل والأخوة الوطنية
بين المواطنين� .إن هذا الوعي كاف لتنبيه المواطنين
�إل��ى ما ي��راد بهم من �أعدائهم ،ولهم في درو���س التاريخ
والواقع ما يكفي عبرة وذكرى.
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وتحت هذا العنوان نكتفي ب�إيراد مثال واحد لبيان مدى
�صحة ا�ستنتاج التقرير من المعلومات التي يوردها.
فقد ذكر التقرير �أن بع�ض �أئمة الم�ساجد في خطبهم
ا�ستخدموا دعوات للعنف �ضد اليهود والن�صارى و�أنهم كانوا
يدعون عليهم بالموت.
ويدين التقرير الحكومة ال�سعودية بانتهاك الحرية الدينية
ب�سبب �أنها لم تتخذ �إجراءات رادعة �ضد �أولئك الخطباء.
نالحظ هنا �أن ما �صدر عن الخطباء المذكورين ال يمثل
�سوى نقط من الماء بالن�سبة لبحر من حمالت الهجاء
وال�سب والتحقير للإ�سالم والم�سلمين ،التي تفي�ض بها
�أوعية الإعالم وال��ر�أي في الواليات المتحدة الأمريكية،
�سواء في العرو�ض ال�سينمائية �أو التلفزيونية �أو كتابات
كبار ال�صحفيين �أو ت�صريحات ال�سيا�سيين.
من هذه العبارات مثالً :ت�صريح الزعيم ال�سابق للمذهب
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المعمداني (�أك�ب��ر المذاهب البروت�ستانية في الواليات
المتحدة �أتباعاً) ب�أن (النبي محمد  �شخ�صية م�سكونة
بال�شيطان) ،وو�صفه من قبل زعيم �آخر (ب�أنه �إرهابي)� ،أو
و�صف القر�آن ب�أنه (مثل كتاب هتلر «كفاحي»)� ،أو و�صف
الإ�سالم ب�أنه (دين �شرير بطبيعته).
هذه العبارات لم ت�صدر في القرون الو�سطى ،و�إنما في
م�ستهل هذا القرن ،ولم ت�صدر عن �أ�شخا�ص عاديين ،بل
عن قادة في ال�سيا�سة �أو الدين �أو الإعالم.
وقبل �أكثر من ثالثين �سنة �أظهر ا�ستطالع في الواليات
المتحدة ع��ن ال�صورة النمطية للعربي �أو الم�سلم� ،أن
ن�صف ال�شعب الأم��ري�ك��ي تقريباً ي��رى الم�سلم عدوانياً
متعط�شاً للدم ،خدّاعاً ال ي�ؤمَن جانبه ،معادياً للم�سيحية
وال�سامية.
ولم تتكون هذه ال�صورة النمطية للم�سلم لدى ال�شعب
الأم��ري�ك��ي م��ن ف ��راغ ،و�إن�م��ا ج��اءت م��ن م�صادر التغذية
الفكرية ،ولم يطالب �أحد الحكومة الأمريكية باتخاذ �إجراء
�ضد تلك الم�صادر التي ت�ستند �إلى حرية التعبير.
وم��ن الإن�صاف �أن نذكر �أن ه��ذا االت�ج��اه ال�سلبي �ضد
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الإ�سالم والم�سلمين لي�س خا�ص ًا بالواليات المتحدة ،بل
ي�شيع لدى كل ال�شعوب الأورو�أمريكية.
و�إليك هذا المثال:
في �أبريل عام 2005م (ال في زمن الحروب ال�صليبية)
�صدرت ال�سيرة الذاتية لرئي�س دولة �أوروبية هو في الوقت
نف�سه الرئي�س الأعلى لمذهب ديني يُعد الدين القومي لتلك
الدولة.
وت�ضمنت ه��ذه ال�سيرة عبارات ال�سخرية من الإ�سالم
والم�سلمين ،وت�ضمنت ن�صو�ص ًا مثل�( :إننا نواجه تحدياً
من الإ�سالم على الم�ستوى العالمي والم�ستوى المحلي
ويجب �أن نواجه هذا التحدي بجدية.
(لقد �أغفلنا هذه المواجهة مدة طويلة ب�سبب ت�سامحنا
وك�سلنا ..يجب �أن نظهر معار�ضتنا للإ�سالم وال نخفيها،
و�أن نتحمل في بع�ض الأحيان خطر و�صمنا بعدم الت�سامح؛
لأن هناك �أ�شياء يجب �أ ّال نُظهر نحوها �أي ت�سامح).
الدولة التي �صدرت عن رئي�سها هذه العبارات تعتبرها
الواليات المتحدة (وهي على حق في ذلك) من �أكثر الدول
الأوروبية حماية لحرية الإن�سان وحقوقه ومن �أكثرها ت�سامح ًا
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تجاه التعددية الثقافية!!
�إن الثقافة الأورو �أمريكية مع الأ�سف ،فيما يتعلق بالإ�سالم،
لم ت�ستطع حتى الآن �أن تبتعد كثير ًا عن �سلطان الم�شاعر
والعواطف ال�سائدة في عهد البابا �أوربان الثاني.
وبمنا�سبة �إدانة التقرير للمملكة العربية ال�سعودية ب�أنه ال
وجود للحرية الدينية فيها ،بما حر�ص التقرير على ت�سجيله
من �أن بع�ض الخطباء في المملكة العربية ال�سعودية (�شجبوا
الديانات غير الإ�سالم و�أنهم ا�ستخدموا في عظاتهم عبارات
معادية لليهود والم�سيحيين)؛ بهذه المنا�سبة ي�ستح�ضر
الذهن الت�صريحات ال�سلبية �ضد الإ��س�لام والم�سلمين
ال�صادرة عن ال�سيا�سيين والإعالميين والقادة الدينيين
الأمريكيين ،وهي ت�صريحات ذائعة ومدوية وم�ؤثرة على
الر�أي العام العالمي ،ال يمكن مقارنتها بموعظة خطيب في
م�سجد في المملكة العربية ال�سعودية ،وكل يتذكر حينما
�أراد الرئي�س الأمريكي بو�ش االب��ن �أن يجامل الم�سلمين
لمقت�ضيات �سيا�سية فو�صف الإ�سالم ب�أنه (دي��ن �سالم)
كيف قوبل بعا�صفة من المعار�ضة ،لي�س من القادة الدينيين
فقط ،بل من ال�سيا�سيين �أي�ضاً ،مثل :كينيث ادلمان ع�ضو
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مجل�س ال�سيا�سة الدفاعية للرئي�س حين يقول( :من ال�صعب
ج��داً قبول �أن الإ�سالم دين �سالم .كلما تعمقت في ذلك
الدين �أكثر اقتنعت �أكثر ب�أنه دين حرب وع��دوان) .ومثل
�إليوت كوهين ع�ضو المجل�س المذكور حين يكتب في مقال
ن�شرته الوول �ستريت جورنال في عمود التحرير (�أن عدو
الواليات المتحدة لي�س الإرهاب و�إنما الإ�سالم المحارب..
(القارئ) يجد في الإ�سالم الأفكار نف�سها التي كان وجدها
�أثناء الحرب العالمية الأول��ى والثانية في قراءته كتاب
«كفاحي» لهتلر �أو كتابات لينين �أو�ستالين �أو ماو).
ف��ي ال��والي��ات المتحدة ال يوجه التع�صب الديني �ضد
الإ�سالم فقط ،بل يحدث �أن يوجه للديانات الأخرى حتى
لو كانت ن�صرانية؛ فقد تلقى ع�شرات الماليين من الب�شر
�شهادة زعيم الهوتيّ في وزن روبرت�سون في برنامجه ال�شهير
(ن��ادي �( :)700أنتم تقولون �أنه يفتر�ض فيكم �أن تكونوا
لطفاء مع �أتباع الكني�سة الأ�سقفية ومع الميثوديين ،ومع هذا
ومع ذاك ومع �شيء �آخر ،هذا كالم فارغ ،لي�س عليَّ �أن �أكون
لطيف ًا مع روح الم�سيح الدجال).
ولم يكن الرئي�س الأمريكي جيمي كارتر م�سرور ًا وهو
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ي�سمع �إع�لان الرئي�س المنتخب لطائفته الدينية (اهلل ال
ي�سمع دعاء اليهودي).
بالطبع ال �أحد يخطر في باله �أن على الحكومة الأمريكية
�أن تحا�سب من �صدرت عنهم الت�صريحات ال�سابقة ،و�أنها
�إن لم تفعل وُ�صمت ب�أنها ال تحمي الحرية الدينية .الم�سلم،
�سعودي ًا كان �أو غير �سعودي ،ال يقول مثل الن�صراني( :اهلل ال
ي�سمع دعاء اليهودي) ،وال يقول مثل اليهودي( :اهلل ال ي�سمع
�إال دعاء �شعبه المختار) ،و�إنما يقول كما علم القر�آن( :اهلل
ي�سمع ويجيب الم�ضطر �إذا دع��اه ويك�شف ال�سوء) ،مهما
كان جن�س الداعي �أو ملته ،ويعتقد كما علمه نبيه �أن دعوة
المظلوم  -ولو كان يهودي ًا �أو ن�صراني ًا � -ضد م�سلم لي�س
بينها وبين اهلل حجاب.
يقيم عدالة المعيار
وي�ستطيع القارئ في �ضوء ما �سبق �أن َّ
الذي ي�ستخدمه التقرير في اال�ستنتاج من معلوماته.
وي�ستطيع القارئ حد�س الهدف ال�سيا�سي من �إ�صرار
التقرير على تثبيت ��ص��ورة نمطية للثقافة ال�سائدة في
المملكة العربية ال�سعودية ،على �أنها ثقافة متزمتة مت�شددة
متع�صبة �ضد الديانات الأخرى معادية لها ،حينما يقارن
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ما ت�ضمنه التقرير عن المملكة العربية ال�سعودية ،بالحملة
الم�ص َمّمة التي �شنتها الإدارة الأمريكية �ضد المملكة العربية
ال�سعودية ،في �أعقاب الهزيمة ال�سهلة ال�سريعة للجي�ش
العراقي ع��ام 2003م ،حيث ح�شدت الإدارة الأمريكية
مجموعات من ال�شهود (من المخت�صين في الإدارة ومن
المو�صوفين بالخبراء خارجها) في جل�سات اال�ستماع �أمام
لجان الكونجر�س ،بغر�ض �إقناع الكونجر�س ب��أن الثقافة
ال�سائدة في ال�سعودية ثقافة �أ�صولية متع�صبة �ضد الأديان
والثقافات الأخرى ومولدة للعنف والإرهاب وخطرة على
ال�سالم العالمي.
كما ي�ستطيع القارئ �أن يكون �أكثر اقتراب ًا للحكم ال�صائب
عندما يقارن بين الثقافة الأمريكية والثقافة ال�سعودية
ال�سائدة ،في مجال التع�صب والعدوانية ،م�ستح�ضر ًا في
ذهنه الحقائق التالية:
-1يوجد الآن وعلى مدى عقود �سابقة ماليين من الالجئين
ي�سمون (الالجئين الفل�سطينيين) طُ ��ردوا من �أر�ضهم
وبالدهم لغر�ض �أن يحل محلهم �أ�شتات من الب�شر قدموا
من بلدان مختلفة ،كانوا في �أغلبها يتمتعون بالحرية والغنى
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والأمن والنفوذ ،وكان الدافع الوحيد الختيارهم هذه الأر�ض
اعتقادهم الديني �أن الرب ،قبل ثالثة �آالف �سنة ،وعدهم
ب�أن تكون لهم �أر�ض الميعاد ،و�أن تقوم عليها دولتهم.
�-2أظهر م�سح للدين وال�سيا�سة �أجراه مركز علمي محترم
(جامعة اكرون) في الواليات المتحدة عام 1996م �أن %31
من البالغين الم�سيحيين في الواليات المتحدة الأمريكية
ي�ؤمنون �أو ي�ؤمنون بقوة ب�أرمجدون (ال�ح��رب التي تمتد
م�ساحة �أر���ض معركتها �إلى مئتي ميل من القد�س ،ويقتل
فيها مئتا مليون من الكفار «�أي الم�سلمين»).
ويعتقد �أكثر من �سبعين مليون ًا من ال�سكان في الواليات
المتحدة �أن خال�صهم وع��ودة الم�سيح م�شروطان ب�إقامة
دولة اليهود في فل�سطين و�إعادة بناء المعبد ،ووقوع معركة
�أرمجدون.
 -3ال يبني المحافظون الجمهوريون وحدهم �سيا�سة
ال��والي��ات المتحدة وتعيين م�صلحتها على دع��م التمكين
لتحقيق وعد الرب اليهودي ب�أر�ض الميعاد ،بل حتى الرئي�س
الأمريكي الديمقراطي الليبرالي� ،أعلن في خطابه �أمام
الكني�سيت الإ�سرائيلي (في � 1أكتوبر 1995م) �أن كاهنه
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ك�شف له عن (�إرادة الرب التي تق�ضي ب�أن الأر�ض كما هي
في العهد القديم ل�شعب �إ�سرائيل �إلى الأبد) ،و�أنه قطع عهد ًا
ب�أن (تكون �إرادة اهلل هي �إرادتنا).
�أما الرئي�س الأمريكي ال�سابق المحافظ الأ�صولي بو�ش
االبن فقد �أعلن في خطابه �أمام الكني�سيت اليهودي في 15
مايو 2008م( :ما حدث بعد �إعالن ديفيد بن جوريون قيام
دولة �إ�سرائيل لم يكن قيام دولة جديدة ،بل تحقيقاً للوعد
القديم المعطى لإبراهيم ومو�سى وداود بالأر�ض ل�شعب
اهلل المختار  .Eretz yisraelوالرئي�س بهذا الإع�لان ال
ي�ستجيب فقط للوحي القديم ،بل ربما لإيمانه ب�أن قراراته
ت�صدر بم�شورة من �أبيه الذي في ال�سماء (الم�سيح).
لقد كان من الثمرات العملية لهذه الثقافة (المت�سامحة!)
�أن يُجمِ ع في القرن الواحد والع�شرين �شعب الواليات المتحدة
الأمريكية ،ممث ًال في �سلطته الت�شريعية ،على �شن حرب تقود
فيها الواليات المتحدة الأمريكية ائتالف ًا من �أربعين دولة �ضد
بلد فقير �أنهكه الح�صار الظالم االقت�صادي وال�سيا�سي ،هذا
البلد لم ي�شكل تهديد ًا لأي من الدول المهاجمة في المئة �سنة
الما�ضية ،ولن ي�شكل تهديد ًا لأي منها في المئة �سنة القادمة،
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�إنها حرب حمقاء ظالمة ،لم ي�سبق لها مثيل في التاريخ.
وفي ب�ضع �سنوات من القرن الواحد والع�شرين �شُ نت حروب
م�شابهة با�سم الحرب العالمية على الإرهاب ،وال �أحد ينكر -
�إن كان للأرقام معنى � -أن كمية دماء الأبرياء التي �سُ فكت،
وحجم مرافق الحياة التي دُمِّ رت ،ونوعية االمتهان لكرامة
الإن�سان وحريته التي ارتُكِ بت في �سبيل تلك الحرب  ...تفوق
حجم ما ارتكبه الإرهابيون من عهد روب�سبير حتى الآن.
في خطابه ال�سابق الذكر �أمام الكني�ست اليهودي في 15
مايو 2008م قال الرئي�س الأمريكي�( :إن حربنا مع الإرهاب
لي�ست حرب �أ�سلحة فقط ،بل حرب ر�ؤى ،معركة �أيدلوجية،
فعلى �أح��د الجانبين �أول�ئ��ك الذين يدافعون عن العدالة
وكرامة الإن�سان مت�سلحين بالحق وال�صدق ،وعلى الجانب
الآخر �أولئك الذين يعتنقون ر�ؤى الق�سوة وال�سيطرة ب�سفك
الدماء و�إثارة الرعب ون�شر الأكاذيب).
لو �أن �إن�سان ًا محايد ًا خالي الذهن لم يعرف عن الظروف
التي قيلت فيها هذه العبارة وعمن �صدرت عنه فمن كان
يظن المق�صود بالجانب ال�ث��ان��ي؟ وف��ي �أي جانب ي�ضع
الواليات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في حربهم المعلنة
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�ضد الإرهاب؟
لقد �شغل النا�س �أنف�سهم بال�ضو�ضاء عن �سجن «�أبو
غريب» ومعتقل «جوانتنامو» في حين �أن ال�سلوك الب�شري
ف��ي ه��ذي��ن ال�سجنين يعتبر ��س�ل��وك�اً ح���ض��اري�اً و�إن�سانياً
بالقيا�س �إلى خطف العدد الكبير ممن و�صفوا بالم�شتبه
بهم ،و�شحنهم بالطائرات �إلى المواقع ال�سوداء المعروف
ب�أنها �أفظع مراكز التعذيب في العالم.
معرفتنا بالطبيعة الب�شرية من عهد هابيل وقابيل تكفي
لفهم ال�سياق الطبيعي للثقافة الأمريكية وثـمراتها العملية،
ولكن ال��ذي ي�ستع�صي على الفهم �أن ُتن َِّ�صب الحكومة
الأمريكية نف�سها مفتي ًا وواعظ ًا ومعلّم ًا للأخالق .لقد واجه
الرئي�س ال�سنغافوري مثل هذا الموقف عندما احتج الرئي�س
الأمريكي على الحكومة ال�سنغافورية ب�سبب ت�أديبها بع�ض
ال�شباب الجانحين بالجَ لْد ،ب�أن ذلك عمل ال �أخالقي ،فر َّد
الرئي�س ال�سنغافوري (�إن �سنغافورة لم ت�صبح بعد في حاجة
لأن تعطيها �أمريكا درو�ساً في الأخالق).
بالطبع لم يكن الرئي�س ال�سنغافوري يعرّ�ض بالف�ضائح
الجن�سية المغلفة بالكذب ،و�إنما كان ي�شير �إل��ى ال�سلوك
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الأخالقي للحكومة الأمريكية الذي يتمثل في مثل هجومها
بال�صواريخ على م�صنع �أدوية في ال�سودان تعرف �أن �شعب ًا
كام ًال يعتمد عليه في  %40من �إمداداته الدوائية ،وحتى بعد
�أن عرف العالم زيف المبرر الذي قدم للهجوم لم ي�سمح
�سلوكها الأخالقي بكلمة اعتذار لعائالت العمال �أو لل�شعب
ال�سوداني.
�إذا ك��ان ال�م�ع�ي��ار ف��ي ال�ح�ك��م ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة ،م��ن حيث
التع�صب والعدوانية والهو�س الديني وال�سلوك الهمجي
وانتهاك الحريات ،هو ثـمراتها؛ ف�إن ما ت�ضمنته الفقرات
الثالث ال�سابقة هو ثـمرات الثقافة الأمريكية ،وال يوجد
لها  -بحمد اهلل  -مماثل من ثـمرات الثقافة ال�سعودية
ال�سائدة� ،أو الثقافة الإ�سالمية.
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في ختام هذه المناق�شة عن تقرير الخارجية الأمريكية
لعام 2005م لق�ضية الحرية الدينية في المملكة العربية
ال�سعودية ن�ؤكد على ما ورد في مقدمتها ،وهو �أن هذا التقرير
وغيره من التقارير المماثلة ت�صدر ب��دواف��ع ولأهداف
�سيا�سية متكئة على ثقافة خا�صة ب�شعب معين ،وال �شك
�أن القارئ باطالعه على ما �سبق قد برزت �أمامه ال�صورة
الحقيقية عارية من كل ثوب زور.
ولقد كانت ه��ذه التقارير فر�صة للحديث عن مو�ضوع
الحرية الدينية في المملكة العربية ال�سعودية ،التي تمثل
مركز الإ�سالم لكل م�سلم يتجه �إل��ى مكة المكرمة خم�س
مرات في �صالته ،في كل مكان من الأر�ض.
وه��ي � -أي تقارير الخارجية الأمريكية  -ق��د �أتاحت
الفر�صة لتقديم الحقيقة عن هذه الق�ضية التي تتجدد كلما
تحدث الغرب عن الحريات الدينية في العالم.
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ذلك �أن��ه من العدل لكل باحث عن الحقيقة �أن ي�ستمع
�إلى حديث �صاحب ال�ش�أن في الق�ضية حتى ي�صل �إلى الر�أي
ال�صائب ،والحكم العادل.
وكلمة �أخ�ي��رة تجمع بين البداية والنهاية� :إن الحرب
الفكرية والمادية التي ي�شنها الغرب �ضد الإ�سالم ،منذ
�أن اختار له ا�سم (العدو الأخ�ضر) على �إثر انهيار عدوه
الأحمر ،لن يُكتب لها الن�صر ل�سبب وا�ضح �أنه في �صراع
الثقافات الدينية والالدينية الإ�سالم هو الأقوى.
في �آخر كتبه الذي �ضمنه ع�صارة تفكيره وعلمه وتجربته
ال�سيا�سية كتب ريت�شارد نك�سون م�شير ًا �إل��ى الإ�سالم
الأ�صولي و�أنه عقيدة قوية�( :إن القيم العلمانية في الغرب
ال ت�ستطيع �أن تغالبه ،وكذلك القيم العلمانية في العالم
الإم�لائ��ي في �صراع الح�ضارات� .إن حقيقة �أننا �أقوى
و�أغنى دولة في التاريخ ال يكفي .ما �سوف يكون حاكماً
هو قوة الأفكار العظيمة).
و�إذا كانت الثقافات الالدينية ال ت�ستطيع �أن تغالب الإ�سالم
ف�إن الثقافات الدينية �أعجز.
ما في الأدي��ان المعا�صرة الأخ��رى من نقط �ضعف تردع
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عن الإيمان بها ،يقابلها في الإ�سالم نقط قوة تدعو العقول
والقلوب �إلى الإيمان به.
الم�سلم يعرف بيقين ت�سنده الوثائق عن نبي الإ�سالم في
حياته العامة �أكثر مما يعرف عن جاره ،ويعرف عن حياته
الخا�صة �أكثر مما يعرف عن �أبيه و�أم��ه ،وكتاب الإ�سالم
المقد�س ال�ق��ر�آن لم يتغير عن ال�صيغة التي علمها نبي
الإ�سالم �أمته ،ولم يعثر طول القرون على معنى فيه يتعار�ض
مع المنطق العام �أو الواقع� ،أو الحقائق التي ك�شف عنها
العلم الحديث.
ان ِم ْن ِع ِند غَ ْي ِر ال ّل ِه ل ََو َج ُدو ْا ِفي ِه ْاخ ِت َالفًا كَ ِث ًيرا}.
{ول َْو كَ َ
َ
{لاَ َي ْأ ِتي ِه ال َْب ِاطلُ ِمن َب نْ ِي َي َد ْي ِه َولاَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه}.

في الحربين العالميتين الأخيرتين في �أفغان�ستان والعراق
�صرح ر�ؤ�ساء الحكومات الأمريكية والبريطانية والإيطالية
ب�أن هدف الحربين �أيديولوجي ،وقال نائب وزير الحرب
الأمريكي� :إن الهدف من حرب العراق لي�س اال�ستيالء على
الأر�ض و�إنما اال�ستيالء على القلوب والعقول.
وها نحن نرى الآن الإ�سالم  -في مواجهة الحرب التي
ت�شن �ضده بقواها الع�سكرية واالقت�صادية والإعالمية
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 يتقدم في ك�سب القلوب والعقول ،وينت�صر بدون �صواريخهوك �أو قنابل عنقودية ،وبدون ربع مليون ُمن َِّ�صر ت�سندهم
مئات المليارات من ال��دوالرات �سنويا والخطط والبرامج
وتجارب ال�سنين وقوى الدول.
ال ينت�شر الإ��س�لام بين الجهال وذوي االحتياج الذين
يُ�شترون بالغذاء والخدمة ال�صحية واالغ��راءات الدنيوية،
و�إنما بين المثقفين والباحثين عن الحقيقة ،ومن ت�ؤرقهم
الرغبة في �إدراك المعنى الحقيقي للحياة.
الإ�سالم ،كما و�صفه مفكر �أوروبي هُ دِ يَ للإيمان به بعد
�أن �أم�ضى في درا�سته وعرف عنه ما لم يعرفه  -ربما -
(مفكر غربي �آخر) بقوله:
(الإ�سالم على ما يبدو لي بناء تام ال�صنعة ،وكل �أجزائه
ق��د �صيغت ليكمل بع�ضها بع�ضاً ،وي�شد بع�ضها بع�ضاً؛
فلي�س هناك �شيء ال حاجة �إليه ،ولي�س هناك نق�ص في
�شيء ،فنتج من ذلك كله ائتالف متزن مر�صو�ص ،ولعل
ه��ذا ال�شعور م��ن �أن جميع م��ا ف��ي الإ� �س�لام م��ن تعاليم
وف��رائ����ض ق��د و�ضعت موا�ضعها ه��و ال��ذي ك��ان ل��ه �أقوى
الأثر في نف�سي.
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(نحن نعد الإ�سالم �أ�سمى من �سائر النظم المدنية،
لأنه ي�شمل الحياة ب�أ�سرها� ،إنه يهتم اهتماما واحداً بالدنيا
والآخرة ،بالنف�س والج�سد ،وبالفرد والمجتمع.
(�إنه ال يهتم فقط لما في الطبيعة الإن�سانية من وجوه
الإم�ك��ان �إل��ى ال�سمو ،ب��ل يهتم �أي�ضاً لما فيها م��ن قيود
طبيعية� ،إنه ال يحملنا على طلب المحال ،ولكن يهدينا
�إلى �أن ن�ستفيد �أح�سن ا�ستفادة بما فينا من ا�ستعداد ،و�إلى
�أن ن�صل �إلى م�ستوى من الحقيقة ،حيث ال عداء وال �شقاق
بين الر�أي والعمل.
(لقد ت�أيد الإ�سالم – ولدينا جميع الأدلة على ذلك –
بما تو�صل �إليه الإن�سان من �أن��واع الإنتاج الإن�ساني؛ لأن
الإ�سالم ك�شف عنها ،و�أ�شار �إليها على �أنها م�ستحبة قبل �أن
ي�صل �إليها النا�س بزمن طويل.
(ول�ق��د ت��أي��د �أي�ضاً على ال�سواء بما وق��ع �أث�ن��اء التطور
الإن�ساني من ق�صور و�أخ�ط��اء وع�ث��رات؛ لأن��ه ك��ان قد رفع
ال�صوت عالياً وا�ضحاً بالتحذير منها من قبل �أن تتحقق
الب�شرية �أن�ه��ا �أخ �ط��اء .و�إذا �صرفنا النظر ع��ن االعتقاد
الديني نجد  -من وجهة نظر عقلية مح�ض  -كل �إغراء �إلى
82

الحرية الدينية
في السعودية

�أن نتبع الهدْي الإ�سالمي ب�صورة عملية وبثقة به تامة).
�أنى لظالم الجاهلية في هذا الع�صر �أن يغطي على نور
الإ�سالم؟
ور ُه َول َْو
يد َ
{ ُي ِر ُ
ور ال ّل ِه ِب َأ ْف َو ِاههِ ْم َو َي ْأ َبى ال ّل ُه ِإ َّال َأن ُي ِت َّم ُن َ
ون َأن ُيطْ ِف ُئوا ُن َ
ون}(�سورة التوبة ،الآية .)32:للإ�سالم الن�صر بحكم
كَ ِر َه ال َْكا ِف ُر َ

القوانين القدرية وكما نراه في الواقع.
�أما المملكة العربية ال�سعودية فبقدر تم�سكها بالإ�سالم
وتطبيقها لمبادئه لن ت�ضار بتقارير الحرية الدينية ال�صادرة
عن وزارة الخارجية الأمريكية.
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