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 الحرية الدينية 
في السعودية

اإليه،  ونتوب  ون�شتغفره،  ون�شتعينه  نحمده  هلل  الحمد 

ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا و�شيئات اأعمالنا، من ي�شلل 

اأن ل  واأ�شهد  اهلل فال هادي له، ومن يهد فال م�شل له، 

اإله اإل اهلل واأن محمدًا عبده ور�شوله، �شلى اهلل عليه واآله 

و�شحبه و�شلم، اأما بعد:

فقد جاء في و�شف الدجال الذي �شيجيء فتنة للنا�ض 

وقوة  مذهلة،  ع�شكرية  ق��وة  يمتلك  اأن��ه  ال��زم��ان،  اآخ��ر 

تباعه، ويعاقب بها من يرف�شون 
َ
اأ اقت�شادية ي�شتري بها 

باعه، و�شلطة على الت�شالت والموا�شالت، ولكن اأكثر  اتِّ

قواه اأثرًا في فتنته النا�ض: القوة الإعالمية، فهو ياأتي بنهر 

ماء ويقول اإنه نهر نار، وياأتي بنهر نار ويقول اإنه نهر ماء، 

وي�شدقه النا�ض ول يقروؤون عالمات الواقع التي تكذبه.

الإجرامي  الحادث  وقوع  على  �شاعة  ثالثون  تم�ض  لم 

مقدمة
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�شا�شات  كانت  حتى  2001م  11�شبتمبر  ف��ي  المرعب 

التلفزيون في الوليات المتحدة وفي العالم تمتلئ بال�شور 

بخاري  اأمير  الأخ��وي��ن  ْين  ال�شعوديَّ للطياَرْين  الكاملة 

وعدنان بخاري، وظل عر�ض هذه ال�شور يتكرر، وعرف 

العالم كله اأن الإدارة الأمريكية تعرفت على هوية اثنين 

من الطيارين الذين هاجموا ُبرجْي التجارة في نيويورك 

ومبنى البنتاجون في وا�شنطن وهما ال�شعوديان الأخوان 

يزال  ل  بخاري  عدنان  اأن  ذلك  بعد  ظهر  ولما  بخاري. 

حيًا يرزق، واأن اأخاه اأمير بخاري توفي قبل اأكثر من �شنة 

في الوليات المتحدة الأمريكية، لم يعرف ذلك اأحد اإل 

النادر، والأقل من هذا النادر من عرف اأن عدنان بخاري 

كان  التلفزيون  �شا�شات  على  تظهر  �شورته  بداأت  عندما 

ولم  الأنظار،  وُغيب عن  الأمريكية،  المباحث  قب�شة  في 

ن اأحد من الت�شال به اإل بعدما َمرَّ وقٌت كاٍف؛ لكي  يمكَّ

توؤتي الكذبة الإعالمية ث�مارها.

وبعد مدة ق�شيرة عرف العالم كله اأن الإدارة الأمريكية 
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تعرفت على هوية الخاطفين، واأنهم ت�شعة ع�شر م�شلمًا، 

بينهم اأحد ع�شر �شعوديًا، ون�شرت هوياتهم الكاملة، بما 

مباني  وعلى  الإع���الم،  و�شائل  في  وجوههم  �شور  فيها 

المرافق العامة، وعلى جدران المطارات العالمية... ولكن 

ال�شحف،  في  بالظهور  يتتابعون  المعرو�شون  هوؤلء  ظل 

تم�ض  ولم  الحياة،  ب��دفء  ينعمون  اأحياء  اأنهم  معلنين 

الأقل من  على  ث�مانية  اأن  الواقع  اأظهر  اأيام حتى  ع�شرة 

عى موتهم ل زالوا اأحياء!! الُمدَّ

الأمريكية  الإدارة  قدمت  ال��ذي  التا�شع،  المجرم  اأم��ا 

�شمن  كان  �شعوديًا  مواطنًا  اأن  على  �شاهدًا  �شفره  جواز 

�شريرًا  اإرهابيًا  اأنَّ  اأحد  ي�شدق  لم  فعندما  الخاطفين، 

يمكن اأن ي�شنع المعجزة فينجو جواز �شفره من بين كل 

حطام الطائرة المحترقة! وماتت الرواية الر�شمية، ولكن 

لالإدارة  مفقود  �شعودي  م�شلم  جواز  و�شول  كيفية  ظلت 

الأمريكية لغزًا غير قابل للحل.

جدران   - طويلة  مدة   - ا�شتمرت  ذلك  من  وبالرغم 
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المطارات العالمية تتزين ب�شور الموتى الأحياء، وكانت 

بتوفير  كفيلة  نطقه  ف��ي  كما  �شمته  ف��ي  الإع����الم  ق��وة 

الأقل،  على  كذبات  ث�مان  انك�شاف  عدم  اإلى  الطمئنان 

الأمريكية،  الإدارة  م�شداقية  على  �شلبًا  توؤثر  ب�شورة 

وروايتها الر�شمية للحادث.

اأقل من �شهر على الحادث كانت ر�شائل يحملها  وبعد 

البريد موجهة اإلى رجال الكونجر�ض وال�شحفيين الكبار 

في اأمريكا وتحمل هذه العبارة )الموت لإ�شرائيل، الموت 

لأمريكا، اهلل اأكبر( وفي داخل الظروف م�شحوق جراثيم 

عة. نَّ الجمرة الخبيثة الُم�شَ

في  خون  ُيَر�شِّ والكتاب  والإعالميون  ال�شيا�شيون  وظل 

الإرهابيين  اأن  العالم  و�شعوب  الأمريكي  ال�شعب  اأذه��ان 

الم�شلمين و�شلوا اإلى اختراع ال�شالح البيولوجي، و�شرعوا 

في ا�شتعماله، ودخل الرعب كل بيت في اأمريكا ال�شمالية، 

واأبرمت  البريد،  اأنظمة  وُغيرت  التطعيم،  مواد  ت  و�َشحَّ

الحكومة الكندية عقدًا بمبلغ مليون دولر لإنتاج الطعوم 
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�شد الجمرة الخبيثة.

ولم تكن خبيرة ال�شالح البيولوجي باربرا روزمبرج هي 

اأول من ك�شف اأن الم�شحوق الذي ت�شمنته ظروف الر�شائل 

الإدارة  وكانت  الأمريكي،  الجي�ض  معامل  اإنتاج  من  هو 

الأمريكية - ح�شبما تقت�شي طبيعة الأمور - تعرف هذه 

الحقيقة من اليوم الأول على الأقل لظهور تلك الر�شائل.

م��ا �ل��د�ف��ع ل�����إد�رة �لأم��ري��ك��ي��ة �أن ت��وه��م �ل��ع��ال��م �أن 

طياَرْين �سعوديين كانا م�سوؤولين عن �لجريمة، مع �أنها 

تعرف الحقيقة؟

�أن  �لعالم  توهم  لأن  �لأمريكية  ل����إد�رة  �ل��د�ف��ع  م��ا 

���س��ع���دي��ي��ن ع��ل��ى الأق����ل ك��ان���ا م�����س���ؤول��ي��ن عن  ث�مانية 

�لجريمة مع �أنهم ل يز�لون �أحياء؟

منذ  الحادث  عن  الأمريكية  الإدارة  رواي��ة  تتغير  لم   

البداية، فاإذا كانت هذه الرواية مبنية على اأدلة �شحيحة 

فلماذا احتيج اإلى اأدلة مزورة؟ 

لم  بما  عالميًا  �شمعتهم  �ُشوهت  الأحياء  الموتى  هوؤلء 
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قيام  على  القاطع  الدليل  وج��ود  ولكن  مثيل.  له  ي�شبق 

وعالقة  وال�شرر  الخطاأ  المدنية:  الم�شوؤولية  عنا�شر 

ال�شببية بينهما ل�شالحهم، و�شد الإدارة الأمريكية كاٍف 

لم  فلماذا  اأي ق�شاء عادل؛  اأمام  بالتعوي�ض  لهم  لُيحكم 

لعالج  المتحدة  الوليات  في  اإن�شان  اأي  �شمير  يتحرك 

�شرر الظلم بكلمة اعتذار على الأقل؟

هل ال�شبب اأن كرامة الفرد الم�شلم ل ترقى اإلى م�شتوى 

كرامة الإن�شان؟ 

اأم اأن العتذار �شيجلب النتباه اإلى الحقيقة في الق�شة 

بكاملها؟

في  الأمريكي  ال�شعب  الأمريكية  الإدارة  تركت  ولماذا 

اأكثر من �شهر، ولم تك�شف له عن  حالة رعب وهلع مدة 

في  تنفخ  ظلت  بل  ي��وم،  اأول  من  تعرفها  التي  الحقيقة 

كل  في  يتوقع  اأن  اأمريكي  مواطن  كل  يحمل  ك��اذب  وهم 

يوم تعر�شه لخطر محدق من الخطر الإرهابي البيلوجي 

الإ�شالمي؟ 
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في البلد الديمقراطي، األي�ض من العجب اأن واحدًا من 

المواطنين الث�الث�مئة مليون لم ي�شاأل حكومته عن ال�شرر 

الذي اأ�شابه ب�شبب رغبتها في تزييف الحقيقة؟

مالحظة �شلوك النا�ض ال�شلبي تجاه المعلومات ال�شابقة 

الزمان  اآخ��ر  في  النا�ض  اأن  كيف  لندرك  كافية  األي�شت 

�شوف يوؤمنون بالدجال وي�شدقونه دون اأن ينتفعوا بقراءة 

الواقع الذي يك�شف الحقيقة ؟

تقرير  �شدور  اإث��ر  الأ�شل  في  المقالة  هذه  كتبُت  لقد 

وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في العالم 

الإ�شافات،  بع�ض  بعد  فيما  اإليها  واأ�شيَف  2005م،  عام 

وكما �شيرى القارئ فقد غابت فيها �شخ�شية كاتبها واآراوؤه 

الخا�شة، واقت�شرت على اإيراد معلومات منتقاة وموثقة؛ 

لتكون خلفية ال�شورة للتقرير مو�شوع البحث، ويرجى اأن 

تك�ن كافية لإعانة القارئ على تقييم م�سداقية تقارير 

محاِكمًة  ت�سدرها،  التي  الأمريكية  الخارجية  وزارة 

وجد  وربما  الدينية،  الحرية  م��س�ع  في  العالم  فيها 
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التي  الأ�شئلة  الإجابة عن  في محاولة  اإ�شاءة  اأي�شا  فيها 

اأثيرت اآنفا. والحمد هلل على كل حال.

الم�ؤلف

مكة �لمكرمة

  11 �سبتمبر 2008





)  1  (
الرد على شبهات التقرير
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ل تزال التقارير التي ت�شدرها وزارة الخارجية الأمريكية 

في  الدينية  )الحرية  مو�شوع  عن  ن�شو�شًا  تت�شمن  �شنويًا 

ال�شعودية( �شمن حديثها عن الحريات الدينية في العالم، 

وتن�شر وزارة الخارجية الأمريكية هذه التقارير عبر منافذها 

في  البحثية  الدرا�شات  مراكز  تتداولها  ثم  ومن  الر�شمية، 

الغرب وو�شائل الإعالم العالمية وغيرها.

هذه التقارير، التي تطلقها وزارة الخارجية الأمريكية عن 

الحرية الدينية في ال�شعودية وغيرها من دول العالم، اإنما 

تنطلق بدوافع �شيا�شية من روؤية ثقافية خا�شة، ُيراد اأن تكون 

معاييرها هي مقيا�ض الحكم على القيم الثقافية لالآخرين 

في العالم كله.

المعنيين  اهتمامات  تت�شدر  ال�شعودية  العربية  والمملكة 

بهذه التقارير، ويولونها الكثير من الهتمام على ح�شاب دول 

اأخرى؛ لأهميتها الدينية وال�شيا�شية والقت�شادية، لي�ض في 
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منطقة ال�شرق الأو�شط فح�شب، بل على الم�شتوى الدولي.

ومن هذا المنطلق اأي�ساً وجب علينا - نحن ال�سع�ديين - 

اأن ننطلق ُمراعين هذه الأهمية، واأن نناق�ش هذه التقارير 

التي تتحدث عن الحرية الدينية في بالدنا، ونبين للعالم 

وجهة نظرنا نح�ها، ونقدم لهم المعل�مات التي ل تذكرها 

هذه التقارير، ونتيح للقارئ اأن يكت�سف الحقيقة من بين 

الكثير  ما ورد فيها، وذلك وفق معايير يتفق معنا عليها 

من العقالء المن�سفين.

الخارجية  تقرير  اختيار  اأن  البدء  في  التاأكيد  وينبغي 

في  الدينية  الحرية  عن  2005م  ع��ام  ال�شادر  الأمريكية 

اأ�شل  لأن  واإنما  لذاته،  مق�شودًا  لي�ض  للمناق�شة  ال�شعودية 

بعد  وه��و  المذكور،  التقرير  �شدور  اإث��ر  كتب  المقال  ه��ذا 

ذلك يعتبر نموذجًا لما �شدر قبله وبعده من تقارير تت�شمن 

التهامات نف�شها التي تتكرر �شنويًا مع �شدور كل تقرير، وما 

ت�شمنته هذه التقارير تابَعْتها فيه تقارير بع�ض المنظمات 

الدولية المعنّية بحقوق الإن�شان في ال�شكل والم�شمون، ومن 

ذلك - على �شبيل المثال ل الح�شر - تقرير منظمة حقوق 

يناير  في  �شدر  الذي   Human Rights Watch الإن�شان 
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2009م والذي اأ�شار اإلى اأن المملكة العربية ال�شعودية )تمّيز 

تمييز  وه���  فيها،  الدينية  الأق��ل��ي��ات  �سد  منهجي  ب�سكل 

ر�سمي �سد ال�سيعة خ�س��ساً، ي�سمل: الت�ظيف الحك�مي، 

وممار�سة ال�سعائر الدينية، والتعليم، ونظام العدالة(.

اآمل اأن يجد القارئ المن�شف في هذه المناق�شة اإجابات 

عن موقفنا - نحن ال�شعوديين - مما ُذكر في هذه التقارير، 

وهي مناق�شة تحّرينا فيها الحقيقة لمن هو �شادق في البحث 

عنها من م�شدرها.

في 8 نوفمبر 2005م اأ�شدرت وزارة الخارجية الأمريكية 

لعام  العالم  في  الدينية  الحرية  )تقرير  المعنون  تقريرها 

ال�شعودية  العربية  المملكة  �شنف  التقرير  هذا  2005م( 

تدعو  دوًل  باعتبارها  وال�شين  بورما  مع  جنب  اإل��ى  جنبًا 

ممار�شتها - فيما يتعلق بالحرية الدينية - اإلى القلق بوجه 

خا�ض؛ نظرًا - كما جاء في التقرير - لوجود انتهاكات حادة 

للحرية الدينية.

العربية  بالمملكة  يتعلق  فيما   - اأن��ه  على  التقرير  ون�ض 

فيها،  ال��دي��ن��ي��ة  للحرية  وج���ود  )ل   - خ��ا���ش��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة 

فالإ�شالم هو دين الدولة، ويتعين على جميع المواطنين اأن 
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الدينية  بالحرية  البلد  قوانين  تعترف  ول  م�شلمين،  يكونوا 

اأو تحميها، وُيحَرم الجميع من الحريات الدينية الأ�شا�شية 

تجيزه  ال��ذي  ني  ال�شُّ الإ�شالمي  المذهب  اأت��ب��اع  با�شتثناء 

الدولة، وتتلخ�ض �شيا�شة الحكومة الر�شمية في ال�شماح لغير 

الم�شلمين بممار�شة �شعائرهم الدينية في منازلهم ب�شورة 

غير علنية، لكن الحكومة ل تحترم دائمًا في الواقع هذا الحق 

اأو  دينهم  اختيار  والمواطنون محرومون من حرية  بالفعل، 

تغييره، وتخ�شع الأقلية ال�شيعية لتمييز �شيا�شي واقت�شادي 

المحدودة،  التوظيف  ُفَر�ض  ذل��ك  في  بما  ر�شميًا،  ُمَجاز 

والقيود  الحكومية،  الموؤ�ش�شات  في  جدًا  ال�شئيل  والتمثيل 

الم�شاجد  ت�شييد  وعلى  دينهم  ممار�شة  على  المفرو�شة 

والمراكز الجتماعية التابعة لهم، وتفر�ض الحكومة مذهبًا 

�ُشنيًا متزمتًا، وتتحيز �شد مذاهب الإ�شالم الأخرى، وتحظر 

الم�شلون  ويواجه  علنًا،  الأخرى  الأديان  ممار�شة  الحكومة 

غير الم�شلمين خطر العتقال وال�شجن والجلد والتعذيب اإن 

ويتلقى  الر�شمي،  النتباه  تلفت  دينية  ن�شاطات  هم مار�شوا 

جميع التالميذ في المدار�ض الحكومية درو�شًا دينية اإلزامية 

متطابقة مع التعاليم ال�شلفية، وفي حين اأنه تم اإحراز تقدم 
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علنًا  الدينية  الق�شايا  مناق�شة  اأن  اإل  ال�شحافة  حرية  في 

ظلت محدودة(.

ولتقييم ما ت�شمنه التقرير الأمريكي عن الحرية الدينية 

اأن  بد من  ودقيقًا ل  تقييمًا عادًل  اأحكام  ال�شعودية من  في 

توؤخذ في العتبار الحقائق التالية:

1- �شعب ال�شعودية كله م�شلم 

�شكان المملكة العربية ال�شعودية من المواطنين والمقيمين 

ة اأم اإمامية جعفرية اأم اإمامية  اإقامة دائمة، �شواء كانوا �ُشنَّ

اإ�شماعيلية، كلهم دون ا�شتثناء م�شلمون. كل الم�شلمين في 

المملكة ُي�شّلمون بالتزامهم بالإ�شالم عقيدة ونظامًا خلقيًا، 

وقانونًا يحكم ت�شرفاتهم واأحوالهم ال�شيا�شية والقت�شادية 

والجتماعية.

وكلهم ُي�شّلمون باأن الم�شدر الأ�شا�شي لالإ�شالم والمرجع 

الأعلى لتف�شيره هو ن�شو�ض القراآن ون�شو�ض ال�شنة الثابتة 

عن الر�شول �.

ُموَك ِفيَما َشَجَر  وقد قال تعالى: }َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكِّ
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ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما{  مَّ َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِّ
)�شورة الن�شاء: 65(.

وقال: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن 

َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهم{)�شورة الأحزاب: 36(. 
ول يوجد م�شلم في المملكة العربية ال�شعودية، �شواء كان 

علنًا  يرف�ض  اإ�شماعيليًا،  اإماميًا  اأو  جعفريًا  اإماميًا  اأو  �شنيًا 

اأن يكون الوحي )القراآن، وال�شنة الثابتة عن ر�شول اهلل �( 

مرجعًا له في اإ�شالمه.

بالتف�شيل  يحكم  ال��ذي  القانون  الإ���ش��الم  د  ُي��ح��َدّ وكما 

د للم�شلمين اأي�شًا - ما يعرف عند  حياة الم�شلم، فاإنه ُيحَدّ

بقواعد  يعرف  ما  اأو  الم�شتركة،  الوطنية  بالقيم   - غيرهم 

النظام العام والآداب العامة.

2- اإيمان الم�شلم بالر�شل قبل محمد �

ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا  يِن َما َوصَّ َن الدِّ قال تعالى: }َشَرَع َلُكم مِّ

ُقوا  يَن َواَل َتَتَفرَّ ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
ِفيِه {)�شورة ال�شورى: 13(. 
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ِإْبَراِهيَم  ِإَلى  ُأن��ِزَل  َوَما  ِإَلْيَنا  ُأن��ِزَل  َوَمآ  ِبالّلِه  آَمنَّا  }ُقوُلوْا  وق��ال: 

َوَما  َوِعيَسى  ُموَسى  ُأوِتَي  َوَما  َواألْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحَق  َوِإْسَماِعيَل 
ُمْسِلُموَن{  َلُه  َوَنْحُن  ْنُهْم  مِّ َأَحٍد  َبْيَن  ُق  ُنَفرِّ اَل  بِِّهْم  رَّ ِمن  النَِّبيُّوَن  ُأوِتَي 

)�شورة البقرة: 136(.

وفي هذا المعنى اآيات كثيرة.

وموجب هذه الآيات اأن الم�شلم ل يكون م�شلمًا اإل اإذا اآمن 

باإبراهيم واإ�شماعيل واإ�شحاق ويعقوب ومو�شى وعي�شى وكل 

النبيين الذين ذكرهم القراآن، ولو �شك الم�شلم في اأن هوؤلء 

الأنبياء �شخ�شيات تاريخية حقيقية، فاإنه ل يبقى م�شلمًا، بل 

لو �شك في نبوة اأي منهم اأو لم يعاملهم بالتبجيل والحترام 

والتكريم وفق ما ي�شتحقونه ب�شفتهم اأنبياء، دون اأن يفرق 

بينهم في ذلك، لم يكن م�شلمًا.

3- ال�شعودية مركز الإ�شالم 

على اأ�شا�ض ما ورد في الفقرتين ال�شابقتين ونتيجة منطقية 

له، تر�شخ ت�شور الم�شلم �شواًء في المجتمع ال�شعودي اأو في 

اأي مجتمع اإ�شالمي اآخر تجاه حرية الأديان.
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ولم يبق هذا ت�شورًا نظريًا بل ظهر دائمًا في الممار�شات 

العملية للم�شلمين، في كل الع�شور وفي كل الأزمان، فمنذ وفاة 

الر�شول � وحتى نهاية الخالفة العثمانية، وفي جميع اأجزاء 

الأر�ض التي حكمها �شلطان الم�شلمين عبر الع�شور، من حدود 

اأندوني�شيا  �شرق  ومن  غربًا  فرن�شا  جنوب  اإلى  �شرقًا  ال�شين 

اإلى و�شط اأوروبا ... اأعطى الم�شلمون الطوائف غير الم�شلمة 

دينهم  ممار�شة  في  الكاملة  الحرية  حكمهم  تحت  الواقعة 

لهم  تكون  اأن  في  الحق  عطوا 
ُ
اأ ذلك  من  اأكثر  بل  وعبادتهم، 

قوانينهم الخا�شة ومحاكمهم الخا�شة، وا�شُتثنوا من تطبيق 

القانون الجنائي العام، بمعيار اأن كل فعل ل يعتبر جريمة في 

دينهم ونظامهم الخلقي ل يعتبر جريمة في حقهم، واإن كان 

يعتبر في حق الم�شلم جريمة بحكم القانون الجنائي العام.

وقد ا�شُتثني من كل الأر�ض الوا�شعة التي �شملها ال�شلطان 

الإ�شالم،  بمركز  ُعرف  محدوٌد  جزٌء  للم�شلمين  ال�شيا�شي 

وتوابعها  بمكة  الفقهاء  الذي حدده  الأر�ض  الجزء من  وهو 

والمدينة وتوابعها واليمامة وتوابعها، اأي كل الأر�ض الواقعة 

�شمن حدود المملكة العربية ال�شعودية حاليًا.

ال���ج���د الدائم  ففي ه��ذا الجزء وح��ده حظر الإ���س��الم 
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لدين مناق�ش له، �س�اء كان هذا ال�ج�د ممثاًل في �سخ�ش 

اأو م�ؤ�س�سة اأو من�ساأة.

وفي الحرم ال�شريف خ�شو�شًا حظر الوجود حتى الموؤقت 

لدين اآخر، وورد هذا الحظر ن�شا �شريحا في القراآن الكريم: 

َها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم  } َيا َأيُّ
َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإنَّ 

الّلَه َعِليٌم َحِكيٌم{ )�شورة التوبة: 28(.
وبالإ�شافة اإلى الحظر الم�شار اإليه في ن�ض القراآن وردت 

اأقوال  من  الثابتة  الن�شو�ض  اإليه  الم�شار  الدائم  بالحظر 

الر�شول �، ومن ذلك و�شيته في اآخر حياته وعندما كانت 

في  دينان  يجتمع  اأّل  الكريم  ج�شده  تفارق  ال�شريفة  روحه 

جزيرة العرب.

وف�سر الفقهاء جزيرة العرب بما ي�سمل حدود المملكة 

العربية ال�سع�دية حالياً كما ذكر �شابقًا.

البالد  �شائر  ف��ي  ب��ه  ُع��م��ل  ال���ذي  الأ���ش��ل  روع���ي  ومثلما 

الإ�شالمية ح�شب ما اأ�شير �شابقًا، روعي اأي�شًا هذا ال�شتثناء 

منذ عهد الر�شول � حتى ع�شرنا الحا�شر.

بل  وحدهم  ال�شعوديون  الم�شلمون  الحكم  بهذا  ُي�شَلّم  ل 
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اأنه في  ُي�َشلِّم به كل م�شلم على وجه الأر���ض، و�شاهد ذلك 

)اأثناء حرب الخليج في م�ستهل العقد الأخير من القرن 

اإحدى الف�سائيات فيلماً مزيفاً  المن�سرم عندما عر�ست 

مكة  ف��ي  م�سلمين  غير  لمجندين  مزيفة  ���س���راً  يظهر 

المكرمة، قامت مظاهرات �ساخبة غا�سبة �سد الحك�مة 

ال�سع�دية، لم تنته اإل بعدما عرفت الجماهير اأن الفيلم 

مزيف(.

المملكة  بحدود  الم�شمولة  لالأر�ض  الإ�شالم  ا�شتثناء  اإن 

جميع  في  المطبقة  الأحكام  من  حاليًا،  ال�شعودية  العربية 

بمعاملة  يتعلق  فيما  الإ�شالمي  الحكم  �شادها  التي  الأر�ض 

الأديان الأخرى، هو ا�شتثناء يقرر القاعدة ول ينق�شها. 

قاعدة  من  ا�شتثناء  وبو�شفه  بذاته،  كاٍف  ال�شتثناء  هذا 

عامة، ليدل على الأ�شا�ض المنطقي الذي قام عليه.

الأ�ش�ض  ك��ل  ع��ن  مختلف  اآخ��ر  �شيء  الأ���ش��ا���ض  ه��ذا  واإن 

الثقافات  الدينية من قبل  التي يبنى عليها تقييد الحريات 

كلها:  يكن  لم  اإن  الأحيان  غالب  في  الأ�ش�ض  تلك  الأخ��رى، 

التع�شب والكراهية وال�شتعالء اأو الخوف.

اأمرًا من هذه الأمور لما غاب  ولو كان الدافع لال�شتثناء 
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طول تاريخ الإ�شالم، وعلى كل اأرا�شي العالم الإ�شالمي، بل 

ولما منح الإ�شالم اأتباع الأديان الأخرى من الحرية والحقوق 

ما لم تمنحه دولة اأخرى في الع�شر الحا�شر.

والنتقادات  ث��ارت  التي  الكبيرة  ال�شجة  بذلك  )ق��ارن 

في  كنتربري  اأ�شاقفة  كبير  اإل���ى  وج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�شديدة 

اأحكام  بع�ض  تطبيق  اإلى  دعا  اأنه  َم  ُتُوِهّ عندما  بريطانيا، 

المتحدة،  المملكة  في  الم�شلمين  على  الإ�شالمية  ال�شريعة 

مع اأنه لم َيْدُع اإلى ذلك(.

اإن ت�سليم الدول الحديثة بفكرة ال�سيادة وبمبداأ وحدة 

الق�ساء لم يكن لي�سمح لأكثر الدول الحديثة ت�سامحاً اأن 

تعطي اأقلية عرقية )اإثنية( تعي�ش في ظلها، الحق في اأن 

يك�ن لها قان�نها الخا�ش، وق�ساوؤها الخا�ش، واأن ُت�ستثنى 

من القان�ن الجنائي العام كما فعل الإ�سالم.

اأن  علينا  ال�شتثناء  لهذا  الحقيقي  الدافع  ن��درك  ولكي 

نت�شور الفارق الأ�شا�شي بين هذا الجزء ال�شغير ن�شبيًا الذي 

ُطَبّق عليه ال�شتثناء، وبين الأجزاء الأخرى من الأر�ض التي 

يعي�ض عليها الم�شلمون، واأن نتذكر اأن هذا الجزء الم�شتثنى 

هو قبلة الم�شلمين ومركز توجههم، ف�شاًل عن كونه مبعث 
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الإ�شالم ومحل ميالده وماأرزه الذي ُيرجع اإليه.

نحو هذا  ي�شعرون  الم�شلمين  الغفيرة من  الجماهير  واأن 

مما  اأكثر  عليه  والغيرة  وال��ولء  المحبة  من  بقدر  المركز 

ي�شعرون به نحو اأوطانهم التي يعي�شون عليها.

وهذا الت�شور يهدي العقل ال�شليم العادل اإلى عدم مالءمة 

الأخرى  الديانات  من  ُمزاحم  المركز  هذا  على  يوجد  اأن 

المناق�شة لالإ�شالم.

والمنطق ال�شليم العادل بعد ذلك يهدي اإلى اأن اإقامة معبد 

لدين من الأديان في مكان ل يوجد فيه تابع لذلك الدين من 

المواطنين اأو المقيمين اإقامة دائمة، اأي في مكان ل يوجد 

فيه حاجة فعلية للعبادة في ذلك المعبد، ل يمكن اأن يكون 

الدافع لإقامته غير ق�شد �شيئ لمزاحمة الإ�شالم وغزوه في 

للتب�شير  مركز  وجود  على  ي�شدق  المعنى  وهذا  داره،  عقر 

بدين اآخر يناق�ض الإ�شالم.

الإ�شالم  يطبقها  قاعدة  من  الإ�شالم  مركز  ا�شتثناء  اإن 

اأينما كانت �شلطة الم�شلمين - وهو ا�شتثناء �شيق من قاعدة 

عامة تقت�شي التعاي�ض مع الثقافات الأخرى، ومنحها الحرية 

في الوجود والممار�شة ب�شورة لم تبلغها درجة الت�شامح في 
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اأي ثقافة اأخرى - يعني بمقت�شى المنطق ال�شليم اأن الدافع 

لدوافع  م�شمون  اأي  تحت  يقع  اأن  ي�شتحيل  ال�شتثناء  لهذا 

مختلفة  بدرجات  ُيرتكب  الذي  الدينية،  بالحرية  الإخ��الل 

فيها  بما  الأزمنة  مختلف  وفي  الأر�شية  الكرة  �شطح  على 

الع�شر الحا�شر.

الذي  ال�شغب  ف��اإن  الع��ت��ب��ار،  ف��ي  �شبق  م��ا  اأخ��ذ  واإذا 

مبداأ  تطبيق  ب�شبب  ال�شعودية  العربية  المملكة  على  اأثير 

اإ�شالمي تقت�شيه ن�شو�ض الدين ويعتقده كل الم�شلمين هو 

�شغب ل ي�شنده المنطق والعدل، ول تقبله الفطرة ال�شوية 

لالإن�شان.

بعدم  الحكم  تطبيق  اأن  المعاني  ه��ذه  اإل��ى  اأ�شيف  واإذا 

التي  والموؤ�ش�شات  لالأ�شخا�ض  ال��دائ��م  بالوجود  ال�شماح 

لل�شلطة  يخ�شع  ل  اأم��ر  هو  حقًا  دينًا  بالإ�شالم  تعترف  ل 

التقديرية لحكومة المملكة العربية ال�شعودية، ول يملك اأي 

�شلطان �شيا�شي على اأر�شها تغييره، تبين اأن اتهام الحكومة 

تطبيقها  اأ�شا�ض  على  الدينية  للحرية  بانتهاكها  ال�شعودية 

والعدل  الحق  اإلى  ي�شتند  اتهام ظالم ل  ال�شتثناء هو  لهذا 

ومقت�شى المنطق ال�شليم.
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والحريات  التدين  حرية  مفهوم  في  4-الختالف 

ال�شخ�شية بوجه عام 

بما اأن حرية التدين، مثل: كل الحريات، لي�ض لها مدلول 

ال�شلوك  النا�ض قد تختلف فيما يعتبر من  اآراء  مطلق، فاإن 

انتهاكًا للحرية وما ل يعتبر كذلك، ولكن على كل حال هناك 

قدر م�شترك يتفق عليه النا�ض، فال�شلوك الذي يقيد حرية 

اأمٍر يوجبه دين ذلك  اأو طائفة معينة، في فعل  �شخ�ض ما 

فاإن  للحرية،  انتهاكًا  اعُتبر  اإذا  الطائفة؛  تلك  اأو  ال�شخ�ض 

يعّد  دينهما  يحرمه  اأمر  فعل  عليهما  يفر�ض  الذي  ال�شلوك 

اأي�شًا انتهاكًا للحرية. 

بتعري�شها  دينها  ب�شبب  بذاتها  طائفة  �شد  والتمييز 

لإجراءات موؤذية ل يتعر�ض لها غيرها، اأو حرمانها من حقوق 

يتمتع بها غيرها من المواطنين هو انتهاك للحرية اأي�شًا.

يتعدى  اأن  من  ال�شخ�ض  منع  اأن  اأي�شًا  عليه  المتفق  ومن 

الأمر  كان  واإن  لحريته،  انتهاكًا  يعتبر  ل  غيره  حرية  على 

معتبر  تنا�شب  يوجد  ل  حينما  اأحيانًا  عنه  الطرف  ُيغ�ض 

ال�شخ�ض منعه  انتهاكًا لحرية  بين الحريتين، كما ل يعتبر 
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الآداب  اأو  العام  بالنظام  الإخالل  اأو  بالقانون  الإخالل  من 

العامة، اأو الإخالل بالأمن القومي وال�شالم الجتماعي.

عندما  اأي�شًا  اأحيانًا  عنه  ْرف  الطَّ ُيَغ�ض  الأم��ر  اأن  على 

الآداب  اأو  العام  النظام  يوافق  ما  فعٍل  اعتبار  اأن  نالحظ 

العامة اأو يخالفهما هو اأمر ن�شبي يختلف باختالف الثقافات 

اأو الأهواء.

الآداب  اأو  العام  بالنظام  الإخ���الل  دع��وى  اأن  وُي��الَح��ظ 

العامة اأو الأمن القومي قد تكون دعوى يق�شد منها التبرير 

ولي�ض الحقيقة، وفي هذه الحالة كثيرًا ما تك�شف الظروف 

المالب�شة حقيقة مثل هذه الدعوى.

ولإي�شاح المعاني ال�شابقة باأمثلة واقعية نذكر ما ياأتي: 

اأكثر من قرنين )اأي من بعد  اأوروب��ا  ظل النا�ض في  )اأ( 

اإلغاء محاكم التفتي�ض عام 1835 اإلى م�شتهل القرن الحالي( 

ال�شاد�ض  القرن  في  �شدر  الذي  الأ�شباني  القانون  يعتبرون 

انتهاكًا  الحجاب  ارت��داء  من  الم�شلمة  المراأة  بمنع  ع�شر 

اأن  تعتقد  الم�شلمة  المراأة  اأن  اأ�شا�ض  على  الدينية؛  للحرية 

ارتداءها للحجاب في ح�شرة الرجال الأجانب عنها واجب 

ديني، بل اإن المحاكم في فرن�شا وفي الوليات الألمانية كانت 
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حتى م�شتهل القرن الحالي تحكم بحق المراأة الم�شلمة في 

ارتداء الحجاب على اأ�شا�ض حقها في الحرية الدينية.

فرن�شا  في  القانون  �شدر  القرن  هذا  م�شتهل  في  )ب( 

بتقييد حرية المراأة في ارتداء الحجاب؛ على اأ�شا�ض مخالفة 

ذلك للنظام العام )قيم العلمانية الفرن�شية(.

الوليات  من  ولي��ات  ث�مان  في  مماثلة  قوانين  و�شدرت 

الم�شلمة  ارت��داء  اأن  اأ�شا�ض  على  ع�شرة؛  ال�شت  الألمانية 

الحجاب يخالف القيم الأخالقية الألمانية.

يت�شح من هذين المثالين اأن الظروف المالب�شة ُتظهر اأن 

الدعوى بمخالفة ارتداء الم�شلمة الحجاب للنظام العام اأو 

الآداب العامة هي دعوى ق�شد منها تبرير انتهاك الحرية 

اإنه  اإذ  الحقيقة؛  عن  ر  ُتعبِّ دعوى  ولي�شت  للم�شلمة  الدينية 

في الأزمان ال�شابقة ل�شدور القوانين الم�شار اإليها لم يكن 

اأحد يدعي في فرن�شا اأو األمانيا اأن ارتداء الم�شلمة للحجاب 

يناق�ض النظام العام اأو الآداب العامة.

من  بلد  اأي  في  الحكومية  ال�شلطة  تحظر  فحين  وبالمثل 

ارتداء  الم�شلمة  المواطنة  على  الإ�شالمي  العالم  بلدان 

الحجاب؛ بحجة مخالفة هذا الفعل للنظام العام اأو الآداب 
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العامة؛ فاإن هذه الحجة ل تكون مقبولة؛ ب�شبب اأن الثقافة 

العامة التي تعتنقها الأغلبية من �شعوب هذه البلدان ل ترى 

اأن قيمها الثقافية تتناق�ض مع ارتداء المراأة الحجاب.

اأو الآداب العامة اأن  ول ي�شترط في مدلول النظام العام 

لأنه  Common Sence؛  العام  المنطق  مع  دائمًا  يتفق 

بال�شرورة  ولي�ض   Culture ال�شائدة  بالثقافة  يت�شل  اأم��ر 

غربية  دولة  كانت  اإذا  فمثاًل  العام؛  المنطق  يقت�شيه  اأم��رًا 

اأو  اللوطيين  زواج  حالة  )في  الزوجات  تعدد  تجاه  تت�شامح 

الآداب  اأو  العام  للنظام  مخالفًا  تعتبره  ول  ال�شحاقيات( 

العامة في تلك الدولة؛ فاإنها في ظل ثقافتها نف�شها ل تعتبر 

اأن ذلك مناق�ض منطقيًا لمنعها تعدد الزوجات في الزواج 

العام  النظام  مخالفة  على  المنع  هذا  وتاأ�شي�ض  الطبيعي، 

والآداب العامة، واإن كان المنطق العام يوجب اأن يكون لتعدد 

الزوجات مفهوم واحد، ولي�ض مفاهيم متعددة.

)جـ( اأن اأثر النظام العام والآداب العامة فيما يتعلق بتقييد 

الحرية قد يختلف قوًة و�شعفًا بين مجال ومجال؛ فقد يكون 

المواطن  المتحدة حرمان  الوليات  موؤثرًا بحيث يقت�شي في 

تعدد  مار�ض  اإذا  المرمون  طائفة  اإل��ى  المنت�شب  الأمريكي 
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اأن  تقبل دعواه  اأن  دون  الق�شاء،  �شغل من�شب  الزوجات من 

هذا الحرمان يقيد حريته الدينية اأو يميز �شده. ولكنه ل يكون 

موؤثرًا بحيث يقت�شي حرمانه من حقوقه المدنية الأخرى.

المواطن  حق  يقيد  قانونًا  ما  دولة  اأ�شدرت  اإذا  )د( 

اأمام  �شواء  المواطنون  وك��ان  الممار�شات،  بع�ض  في 

من  جماعة  اأو  المواطن  دعوى  تقبل  فال  القانون،  هذا 

المواطنين اأن القانون يميز �شدهم لأجل دينهم، اإذا لم 

اأو  القانون  باإ�شدار  ق�شد  اأنه  فعاَلً  الظروف  من  يظهر 

على  ترتب  لو  حتى  الجماعة،  تلك  حرية  تقييد  بتنفيذه 

هذا القانون اإ�شابة هذه الجماعة باأذى مادي اأو نف�شي، 

لغيرهم  متاحة  اأدبية  اأو  مادية  ميزات  من  اأو حرمانهم 

من المواطنين.

الإجراءات  اأن  الأمريكيون  الم�شلمون  ادعى  اإذا  فمثاًل: 

 Guilt by association اأو   Secret evidevce العدلية 

اأو  م�شلمين  ب�شفتهم  ينتهكان حرياتهم   Pattriot قانون  اأو 

ظهر  اإذا  دعواهم  تقبل  فال  دينهم،  لأجل  �شدهم  يميزان 

هذه  طبقت  لمن  المئوية  الن�شبة  اأن  تثبت  الإح�شاءات  اأن 

القوانين في حقهم من الم�شلمين ل تزيد ب�شفة �شاذة عن 
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الن�شبة المئوية لغيرهم من ال�شكان.

القوانين  هذه  طبقت  من  كل  اأن  بالإح�شاء  ثبت  لو  اأم��ا 

اأن  فاإن من حقهم  الم�شلمين  اأغلبهم هم من  اأو  في حقهم 

يعتبروا اأن هذه القوانين تنتهك حرياتهم اأو تميز بغير حق 

�شدهم لأجل دينهم.

اإن اإجراءات )الجريمة  اإذ  اأن هذا هو ما حدث،  والواقع 

بالرتباط اأو الأدلة ال�شرية( عندما طبقت في العقد الأخير 

من القرن الما�شي طبقت على الم�شلمين عدا النادر، مثل 

حالة كينية غير م�شلمة ولكن زوجها كان م�شلمًا. 

كتابه  في  كارتر  جيمي  الأ�شبق  الأمريكي  الرئي�ض  كتب 

)قيمنا المعر�شة للخطر(: )بعد هجمات 11 �سبتمبر بالغت 

باحتجاز  بقيامها  الفعل،  برد  المتحدة  ال�ليات  حك�مة 

�أكثر من 1200 �سخ�ش بريء لم ي�سبق لأحد منهم مطلقاً 

اأن اأدين باأي جريمة لها عالقة بالإرهاب، واأبقت ه�ياتهم 

الم�جهة  التهم  �سماع  في  الحق  اأب��داً  يعط�ا  ول��م  �سرية، 

كان�ا  تقريباً  كلهم  القان�نية،  الم�س�رة  تلقيهم  اأو  اإليهم 

المدنية  للحرية  الإ���س��اءات  هذه  مثل  ولتقنين  م�سلمين، 

�سدر قان�ن ال�طني(.
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محا�شبة  جرت  الما�شية  ال�شنوات  في  اأوروب��ا  في  )هـ( 

اللوطيين  اأفعال  انتقدوا  اأنهم  اأ�شا�ض  على  م�شلمين  اأئمة 

وال�شحاقيات.

ك�شفت   2009 فبراير   17 بتاريخ  ال�شادر  ال��ع��دد  وف��ي 

�شن  تعتزم  البريطانية  الحكومة  اأن  البريطانية  الجارديان 

مواطنيها  من  الآلف  و�شم  اإلى  تف�شي  قد  عديدة  قوانين 

الم�شلمين بالتطرف، مما قد يوؤدي اإلى عزلهم عن مجتمعهم، 

حاليًا  يعكفون  الأم��ن  عن  م�شوؤولين  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 

يعمل   )2 )التحدي  ا�شم  عليه  اأطلق  م�شروع  �شياغة  على 

على ت�شنيف الم�شلمين اإرهابيين اإن هم عار�شوا اأي روؤية 

التي  المواد  ومن  م�شتركة،  بريطانية  قيمًا  الحكومة  تعدها 

ت�شمن  ما  الجديد  القانون  م�شودة  من  ال�شحيفة  ن�شرتها 

الإ�شالم يحرم  اأن  اإذا كان يقرر  ال�شخ�ض يعد متطرفًا  اأن 

ال�شذوذ الجن�شي.

 1965 اأنه في عام  الذهن  ي�شتعيد  اأن  الطريف  ولعل من 

القانون  اإلغاء  اقتراح  يناق�ض  اللوردات  وعندما كان مجل�ض 

اللورد  ك��ان  الجن�شي،  ال�����ش��ذوذ  يحرم  ال��ذي  البريطاني 



36

 الحرية الدينية 
في السعودية

كلمته  وق��ال  القانون،  لإلغاء  المعار�شين  من  مونتجمري 

الم�شهورة: )موؤيدو القتراح يقولون اإنه ل مثيل لهذا القانون 

في ال�شويد ول في فرن�شا. الحمد هلل، نحن ل�شنا �شويديين 

ول فرن�شيين، نحن اإنجليز(.

العفو  الفاتيكان(  2009 عندما قرر )بابا  العام  في هذا 

عن الأ�شقف البريطاني ريت�شارد وليام�شون، الذي �شكك في 

اأن عدد الأموات في المحرقة )الهولوك�شت( �شتة ماليين، 

اأي اأكثر من ن�شف عدد اليهود في كل العالم في ذلك الوقت، 

وبالرغم من اأن الفاتيكان اعتذر باأن البابا لم يكن على علم 

الذنب عندما  ارتكب هذا  وليام�شون  الأ�شقف ريت�شارد  باأن 

�شدر قرار حرمانه، بالرغم من ذلك فقد دعت الم�شت�شارة 

الألمانية )اأنجيال ميركل( - في بيان �شديد اللهجة - البابا 

اإلى اأن يو�شح موقف الفاتيكان من الهولوك�شت، واأو�شحت 

في موؤتمر �شحفي عقد في برلين اأنه لي�ض من حقها التدخل 

يختلف عندما  الأمر  اأن  اإل  للكني�شة،  الداخلية  ال�شوؤون  في 

يتعلق الأمر )بالهولوك�شت( والت�شكيك في �شحتها، وقالت: 

اأن  اأنه ل يمكن  اأن ي�ؤكدا ب��س�ح  )على الفاتيكان والبابا 

يك�ن اإنكار لله�ل�ك�ست هنا(.
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الحرية  ومنها  الحريات،  مفه�م  اأن  كيف  القارئ  يرى 

والدوافع  والأه���اء،  الثقافات  باختالف  يختلف  الدينية، 

الأيدل�جية وال�سيا�سية.

تحول  �شنة  واأربعين  اأرب��ع  خ��الل  في  اأن��ه  كيف  راأى  وق��د 

عليها  يعاقب  جريمة  من  بريطانيا  في  الجن�شي  ال�شذوذ 

من  لها  الم�شتركة،  المجتمع  قيم  من  قيمة  اإل��ى  القانون 

قانون  اإ�شدار  في  التفكير  يجعل  ما  والقدا�شة  الح�شانة 

ي�شحى فيه لأجلها بحرية التعبير اأمرًا ممكنًا.

وراأى اأن خبرًا واحدًا من بين كل اأخبار التاريخ �شارت له 

من الح�شانة والتقدي�ض درجة تفوق كل اليقينيات، ويدين 

القانون،  بموجب  ويعاقبه  تفا�شيله  في  ي�شكك  من  الق�شاء 

الداخلية  ال�شوؤون  في  بالتدخل  الألمانية  للحكومة  وي�شمح 

للفاتيكان.

 في �شوء ما ورد في هذه الفقرة ربما يكون للقارئ راأي 

اآخر اإذا اأعاد قراءة اإدانة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 

للمملكة بانتهاكها للحرية الدينية؛ على اأ�شا�ض عدم �شماحها 

دين  لعتناق  ال�شعودي  ال�شعب  تدعو  اأن  اأجنبية  لموؤ�ش�شة 

بالإجماع  ال�شعودي  ال�شعب  اختاره  الذي  لالإ�شالم  مناق�ض 
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منهجًا لحياته حاكمًا على كل قانون ي�شدر على اأر�شه، حتى 

لو كان قانون الحكم الأ�شا�شي، وحتى لو كان ذلك ال�شماح 

ال�شعب  اختاره  ال��ذي  المنهج  على  للثورة  الدعوة  موجبه 

ونبيه كاذب وكتابه  باطل  باأنه دين  الإ�شالم  لحياته، ورمي 

المقد�ض زائف، والردة عنه عمل م�شروع. 

5- في الإ�شالم ل اإكراه في الدين 

ما  م�شلم  لكل  المعروفة  الإ�شالم  في  المبدئية  الأم��ور  من   

يِن{)�شورة البقرة: 256(. قرره القراآن من اأنه }اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ

القاعدة  لهذه  مف�شلة  ال��ق��راآن  ن�شو�ض  من  ورد  ومما 

َوَربُُّكْم  َنا  َربُّ َوُهَو  الّلِه  ِفي  وَنَنا  َأُتَحآجُّ الأ�شا�شية: قوله تعالى:}ُقْل 

البقرة:  )�شورة  ُمْخِلُصوَن{  َلُه  َوَنْحُن  َأْعَماُلُكْم  َوَلُكْم  َأْعَماُلَنا  َوَلَنا 
.)139

َنا  ْعِدَل َبْيَنُكُم اللَُّه َربُّ }َوُقْل آَمنُت ِبَما َأنَزَل اللَُّه ِمن ِكَتاٍب َوُأِمْرُت أِلَ
َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اللَُّه َيْجَمُع َبْيَنَنا  ُكْم َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم اَل ُحجَّ َوَربُّ

َوِإَلْيِه اْلَمِصيُر{ )�شورة ال�شورى:15(.
َظَلُموا  الَِّذيَن  ِإال  َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  ِإال  اْلِكَتاِب  َأْهَل  ُتَجاِدُلوا  }َوال 
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َواِحٌد  َوِإَلُهُكْم  َوِإَلُهَنا  ِإَلْيُكْم  َوُأنِزَل  ِإَلْيَنا  ُأنِزَل  ِبالَِّذي  آَمنَّا  َوُقوُلوا  ِمْنُهْم 
َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن{ )�شورة العنكبوت: 46(.

)�شورة  َتْعَمُلوَن{  ا  َعمَّ ُنْسَأُل  َوال  َأْجَرْمَنا  ا  َعمَّ ُتْسَأُلوَن  ال  }ُقل 
�شباأ: 25(.

الفعل في  الم�شلمين مع ردود  الآيات على  اأثر هذه  قارن 

جامل  عندما  حدثت  التي  الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات 

الرئي�ض الأمريكي لهدف �شيا�شي مواطنيه الم�شلمين بقوله: 

)اإلهنا واإلهكم واحد(.

من  ال�شخ�ض  ُيمنع  ل  ال�شعودية  العربية  المملكة  ف��ي 

تغيير دينه على وجه الإطالق؛ فال ي�شاأل الهندي اإذا تحول 

اإلى  البوذي  اأو  الهندو�شي  اإذا تحول  بالعك�ض  اأو  بوذي،  اإلى 

ن�شراني، كما ل يحا�شب ال�شخ�ض على ما يعتقده في نف�شه 

اأو يكنه �شميره.

ول  تعتقد،  ما  على  ليحا�شبها  القلوب  في  ُيَنقبِّ  اأحد  ول 

يوجد في المملكة العربية ال�شعودية محاكم تفتي�ض للتحري 

عما يعتقده النا�ض.

دين  عن  ب��الرت��داد  ت�شريحه  من  ُيمَنع  الم�شلم  ولكن، 

الإ�شالم، اإذ معنى ت�شريحه بذلك اإعالنه باأن الإ�شالم دين 
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واأن  الأولين،  اأ�شاطير  من  واأن��ه  زائ��ف،  القراآن  واأن  باطل، 

النبي محمدًا � كذاب اأو مختل عقليًا حين ادعى اأنه نبي.

فقط  لي�ش  ال�سع�دي  ال�سعب  حق  في  الإ�سالم  اأن  وبما 

قان�ناً اأ�سدرته الأغلبية من ممثلي ال�سعب، بل ه� قان�ن 

اأجمع عليه ال�سعب، بل ه� اأكثر من ذلك د�ست�ر يعل� في 

 - ال�سع�دية  العربية  للمملكة  بالن�سبة   - القان�ني  وزن��ه 

ارتداد  فاإن  اآخر،  �سعباً  د�ست�ر يحكم  القان�ني لأي  ال�زن 

م�سلم �سع�دي - ل �سمح اهلل - يعني اأ�سنع �س�رة للعدوان 

على ال�سع�ديين الآخرين.

اإن اإعالن اأي مواطن �شعودي الرتداد عن الإ�شالم يعني 

اإعالن  الأمريكي  لل�شعب  يعني  مما  اأكثر  ال�شعودي  لل�شعب 

مواطن اأمريكي الدعوة للثورة �شد الديمقراطية، اأو تمجيد 

الت�شكيك  اأو  الأمريكي،  الإعالم  ي�شوره  كما  طالبان  نظام 

في عدد �شحايا الهولوك�شت.

لقيم  ُمِعينًا  دينًا،  الإ�شالم  ال�شعودي  ال�شعب  اختار  لقد 

ال�شعب الُخلقية العليا، وقانونًا اأعلى يحكم القانون الأ�شا�شي 

للحكم، ويعتبر كل قانون اأو اإجراء ب�شري يخالفه باطاًل اإذا 

وقع على اأر�ض المملكة العربية ال�شعودية.
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هذا يعني اأن من يعتبر تطبيق المملكة العربية ال�شعودية 

هو  الدينية  للحرية  انتهاكًا  مواطنيها  على  الإ�شالم  اأحكام 

في  حقه  ال�شعودي  ال�شعب  على  ينكر  والواقع  الحقيقة  في 

الإ�شالم كما  يعتبر  واأن  بالإ�شالم،  يتدين  اأن  الحر  اختياره 

هو منهجًا �شاماًل للحياة.

ف��ي ���س���ء م��ا �سبق، وب��ا���س��ت��ق��راء ال���اق��ع ن��دع��ي: اأن���ه في 

ال�سع�دية ل ت�جد حالة ولم ت�جد قط  العربية  المملكة 

حالة اأجبر فيها �سخ�ش اأو طائفة على ممار�سة فعل اأو ق�ل 

يحرمه دينه اأو منع من ممار�سة فعل اأو ق�ل ي�جبه دينه.

 ول ت�جد حالة ولم ت�جد حالة منع فيها �سخ�ش من 

تغيير دينه، �س�ى منع الم�سلم من الرتداد عن الإ�سالم.

ول ت���ج��د ح��ال��ة ول���م ت���ج��د ح��ال��ة ُم��ي��ز ف��ي��ه��ا ب�سبب 

اأو  الن�سراني،  والأمريكي  الم�سلم  الأمريكي  بين  الدين 

التايلندي  اأو  الن�سراني،  والفلبيني  الم�سلم  الفلبيني 

اأو الهندي الم�سلم والهندي  الم�سلم والتايلندي الب�ذي، 

ال��ه��ن��دو���س��ي، وك��ذل��ك ك��ل م��ن ك���ان ع��ل��ى ���س��اك��ل��ت��ه��م... لم 

اأم  الق�انين  التمييز قط، �س�اء كان ذلك في  يحدث هذا 

بل  الحك�مية،  الإج���راءات  اأم في  العمل  �سروط عقد  في 
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حتى في تعامل ال�سخ�ش العادي.

ال�شتثناء الوحيد هو منع غير الم�شلم من دخول الحرمين 

ال�شريفين، وهذا حكم من اأحكام الإ�شالم ُي�شلِّم به الم�شلمون 

كلهم ولي�ض ال�شعوديون وحدهم و�شبق الإي�شاح عنه.

6- عدم ال�شماح باإقامة معابد في المملكة العربية 

ال�شماح  وعـــدم  ــــرى،  الأخ لــلــديــانــات  ال�شعودية 

مناق�ض  لدين  بالدعوة  الأجنبية  لالإر�شاليات 

لالإ�شالم.

وزارة  م��ن  ال�����ش��ادرة  الدينية  الحريات  تقارير  تنتقد   

ل  باأنها  ال�شعودية  العربية  المملكة  الأمريكية  الخارجية 

ت�شمح في بالدها باإقامة معبد لدين غير الإ�شالم، ول ت�شمح 

اإلى  بالقدوم  بالذات(  )الن�شرانية  الأجنبية  لالإر�شاليات 

المملكة اأو الإقامة فيها، اأو اإن�شاء مراكز دعوة لدين يناق�ض 

الإ�شالم، اأو ا�شتيراد كتب تدعو لمثل هذا الدين.

ويتكرر هذا النتقاد بخا�شة من الجهات الر�شمية الدينية 

من  ال�شعوديون  ويواجه  ال�شعودية،  العربية  المملكة  خارج 
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ببناء  للم�شلمين  ي�شمح  واأمريكا  اأوروب���ا  في  باأنه  غيرهم 

ال�شعوديون  ي�شمح  ل  فلماذا  لالإ�شالم  وبالدعوة  الم�شاجد 

ببناء كنائ�ض للن�شارى وبالدعوة للن�شرانية؟

مركز  ال�شعودية   -3 )ال��ف��ق��رة  �شبق  فيما  ات�شح  لقد 

خ�شو�شية  واأن��ه��ا  الإ���ش��الم،  مركز  خ�شو�شية  الإ���ش��الم( 

ت�شتند اإلى المنطق والعدل.

وفي  الع�شور  كل  في  الإ�شالم  تاريخ  في  اأن  اأو�شح  وقد 

مختلف اأقطار العالم الإ�شالمي كان الم�شلمون ولهم ال�شلطة 

ي�شمحون بوجود معابد غير الم�شلمين، ويحمونها، ويعطون 

الديانات الأخرى م�شاحة من الحرية، من ال�شعب اأن توجد 

في اأي نظام اآخر م�شاحة تقاربها، واأو�شح اأن هذه قاعدة عامة 

اتبعت في الت�شامح تجاه الديانات غير الإ�شالم، وقد ا�شتثني 

من جميع رقعة العالم الإ�شالمي ال�شا�شعة، مركز الإ�شالم، 

فلم ي�شمح فيه بالوجود الدائم لغير الإ�شالم، �شواء كان هذا 

الوجود لفرد اأو من�شاأة اأو مركز للدعوة لدين اآخر مناق�ض 

لالإ�شالم، وذلك اأي�شًا طول الع�شور، اأي من ع�شر النبي � 

اإلى الع�شر الحا�شر. اإن ال�شتثناء - ل�شيما ال�شيق كما في 

لها،  ناق�شًا  ل  للقاعدة  موؤكدًا  العقالء  يعده   - الحالة  هذه 
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فال يمكن القول باأن ت�شامح الإ�شالم تجاه الديانات الأخرى 

قد انهار بهذا ال�شتثناء في البلد الم�شتثنى، وانقلب تع�شبًا 

يدل  بل  الدينية،  الحرية  دافعًا لنتهاك  يكون  اأن  �شاأنه  من 

ذلك على اأن هناك اأ�شبابًا منطقية وعادلة دفعت لأن يحكم 

�شيء  الأ�شباب  هذه  واأن  ا�شتثنائي،  باإجراء  الإ�شالم  مركز 

مختلف عن كل الأ�شباب التي عادة تدفع اإلى تقييد الحريات 

الدينية اأو انتهاكها من قبل الثقافات الأخرى، وتن�شوي في 

غالب الأحيان – اإن لم يكن كلها – في م�شامين التع�شب 

الأ�شباب  من  غيرها  اأو  الخوف،  اأو  وال�شتعالء  والكراهية 

بدرجات  ُيرتكب  ال��ذي  الدينية  الحرية  لنتهاك  الدافعة 

مختلفة على �شطح الكرة الأر�شية، وفي مختلف الأزمنة بما 

فيها الع�شر الحا�شر.

واأوروبا  اأمريكا  في  للم�شلمين  ب��اأن  القول  �شدق  اأن  ومع 

وفي  وقت  اأي  في  الدينية  والمراكز  الم�شاجد  اإن�شاء  حرية 

اإذ  فيه،  به غيرهم، م�شكوك  يعامل  الذي  بالقدر  اأي مكان 

لي�ض خافيا التعقيدات التي كثيرًا ما تواجه الم�شلمين حتى 

المواطنين منهم في اأوروبا واأمريكا عند طلبهم التراخي�ض 

الجهات  من  المبا�شر  بالتمنع  فتواجه  الم�شاجد،  لبناء 
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معار�شة  على  بالتكاء  اأخرى  اأحيان  وفي  اأحيانًا،  الإداري��ة 

المجتمع المحلي لوجود الم�شجد اأو المركز الديني.

مع ذلك يكفي حجة لرف�ش القيا�ش اأن العالم الإ�سالمي 

على �سعته ي�سمح بال�ج�د الدائم لأديان غير الم�سلمين، 

ما عدا رقعة �سيقة )مركز الإ�سالم( تق�م في حقها م�انع 

اأّل  الآخرون على  فلماذا ي�شر  م�سروعة منطقية وعادلة، 

الرقعة  تلك  مثل  حتى  الإ�شالمي  العالم  في  رقعة  اأي  تبقى 

ال�شيقة دون ال�شماح بالوجود الدائم فيها لالأديان الأخرى، 

عوا اأن المعاملة بالمثل ل تتم اإل بذلك؟  واأن َيدَّ

ال�شعودية  العربية  المملكة  اأر���ض  على  ي�شمح  ل  حقًا 

مخالف  لدين  من�شاآت  اأو  لموؤ�ش�شات  ال��دائ��م  بالوجود 

به  ي�شّلم  الإ�شالم  اأحكام  اأي�شًا حكم من  لالإ�شالم، وهذا 

جميع الم�شلمين.

ذاته  في  ك��اف  مبرر  فهو  لالإ�شالم  حكمًا  الأم��ر  وك��ون 

اإقامة  اأن  المبرر  هذا  اإلى  ي�شاف  ولكن  مقت�شاه،  لتطبيق 

معبد لغير الم�شلمين في المملكة العربية ال�شعودية، حيث 

ل يوجد مواطن اأو مقيم اإقامة دائمة غير م�شلم، اأو وجود 

موؤ�ش�شة للدعوة لدين مناق�ض لالإ�شالم، اإن ذلك كله يعني 
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الطعن في الإ�شالم، واأن ال�شماح بذلك يعني ال�شماح باإ�شهار 

اأن الإ�شالم دين باطل،  ال�شعوديين  الم�شلمين  في مواجهة 

واأن الدين الذي يناق�شه هو الحق والدعوة اإلى ذلك، وكل 

العقل والمنطق  اأن يمثل في نظر كل من يحّكم  هذا يجب 

ومبادىء العدل اإخالًل بالأمن القومي واعتداًء على النظام 

العام والآداب العامة في المملكة العربية ال�شعودية.

اتهام  القارئ - تقييم  اأيها  ت�شتطيع -  في �شوء ما �شبق 

المملكة العربية ال�شعودية باأنه ل وجود للحرية الدينية فيها، 

وت�شنيفها دولة تنتهك الحرية الدينية، تتاأهل لأن تو�شع في 

البرماويين  مع  تعاملها  في  بورما  مع  جنب  اإلى  جنبًا  ذلك 

الم�شلمين، وال�شين في تعاملها مع �شعب الإيجور!

في  الحقيقة  ج��الء  ال�شابقة  الإي�شاحات  م��ن  ق�شدت 

الدينية لمن يريد  ال�شعودية بالحرية  العربية  �شلة المملكة 

وزارة  تقرير  مناق�شة  بالذات  الق�شد  يكن  ولم  الحقيقة، 

فر�شة  كان  التقرير  وجود هذا  ولكن  الأمريكية،  الخارجية 

العربية  المملكة  ف��ي  الدينية  الحرية  مو�شوع  لمناق�شة 

واقعية  مناق�شة  للمو�شوع  المناق�شة  تكون  حيث  ال�شعودية، 

وعملية ولي�شت مناق�شة نظرية.
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7- المملكة والمذهب الديني الخا�ض 

في  خا�ساً  مذهباً  )تتبع  باأنها  المملكة  التقرير  يتهم 

تف�سير الإ�سالم، ول ي�سمح للمنت�سبين لالإ�سالم اأو غيرهم 

بمخالفته(.

والحقيقة اأنه ل اأحد ينازع في اأنه لم يكن لبلد غربي من 

للوليات  كان  مثلما  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  الوجود 

المتحدة الأمريكية طوال الأعوام ال�شبعين الما�شية.

ال�شعب  م��ن  الأل���وف  ع�شرات  ك��ان  ال�شنوات  ه��ذه  وف��ي 

الأمريكي قد وطئوا اأر�ض المملكة: �شركات وخبراء وموظفين 

يَّق الفر�شة على اأحٍد منهم  ورجال اأعمال وغيرهم، لم ُت�شَ

)با�شتثناء دخول الحرمين ال�شريفين لغير الم�شلمين منهم( 

مع  والتعامل  بال�شعب،  والت�شال  الأر���ض،  في  التجول  من 

القوانين.

من  الأل��وف  ع�شرات  ابتعاث  وف�شل  الوجود  هذا  وبف�شل 

الثقافة  تتاأثر  لم  اأمريكا  في  للدرا�شة  ال�شعوديين  الطالب 

ال�شائدة في ال�شعودية بثقافة اأخرى اأكثر من تاأثرها بالثقافة 

الأمريكية.
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الثقافة  تتغير  لم  الما�شية  العقود  طول  اأن��ه  يعني  ذلك 

الثقافة  تاأثير  من  عليها  طراأ  بما  اإل  المملكة  في  ال�شائدة 

الأمريكية.

التهام  مثل هذا  ن�شمع  نكن  لم  الما�شية  ال�شنوات  وطول 

المواطنين  اأحد  قبل  من  ول  الأمريكية،  الإدارة  قبل  من  ل 

الأمريكيين الذين عا�شوا في المملكة، وكانوا على اطالع وا�شع 

اأنه ُمنع من ممار�شة  اأحد منهم قط  ِع  َيدَّ على ثقافتها، ولم 

عبادته اأو ُحظر عليه اأمر يعتبر واجبًا دينيًا، اأو ُفر�ض عليه 

القيام باأمر يعتقده مخالفًا ل�شميره الخلقي اأو لدينه.

ولذا فال مجال للقول باأن الأمريكيين كانوا في الما�شي 

من  الثقافة  ه��ذه  تقت�شيه  وم��ا  المملكة،  ثقافة  يجهلون 

اأن هذه الثقافة تحولت في ال�شنوات القليلة  ممار�شات، ول 

الثقافة  مع  تناق�شًا  اأكثر  اأخرى  �شورة  اإلى  فقط  الما�شية 

الأمريكية.

مئتي  قبل  ت�شيع  كانت  مقولة  التقرير  يكرر  التهام  بهذا 

في  حاليًا  ال�شائدة  الثقافة  اأن  الت��ه��ام  يق�شد  اإذ  �شنة، 

المملكة العربية ال�شعودية ت�شتند اإلى مذهب ابتُدع واأ�شيف 

نية الأربعة المعروفة. اإلى المذاهب ال�شُّ
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َذُك��ورًا(، في  َكُذوبًا فكن  ويقول المثل ال�شائع: )اإذا كنت 

من  الت�شديق  تلقى  الكاذبة  الإ�شاعة  هذه  كانت  الما�شي 

وجود  وع��دم  والتوا�شل،  الت�شالت  �شعف  ب�شبب  النا�ض 

الع�شر، ع�شر  ه��ذا  في  اأم��ا  الإع���الم.  اأو  الإع��الن  و�شائل 

ماليين  اأربعة  من  اأكثر  وقدوم  والتوا�شل،  الت�شالت  ثورة 

العربية  المملكة  اأر�ض  اإلى  والمعتمرين  الحجاج  �شنويًا من 

والعمل  وال�شياحة  للزيارة  اإليها  الوافدين  عدا  ال�شعودية. 

والتجارة، وعدم روؤية القادمين اأي فارق في مظاهر الدين 

الإ�شالمي بين ما يجري في المملكة العربية ال�شعودية وما 

يقدم  وكما  الإ�شالمي،  العالم  اأقطار  من  خارجها  يجري 

خام�شًا،  مذهبًا  يرون  ول  الفارق  هذا  يرون  فال  القادمون 

تف�شيرًا  ول  الم�شلمون،  يعرفه  ال��ذي  الدين  غير  دينًا  ول 

خا�شًا لالإ�شالم، فاإن ال�شعائر الدينية وخطب الجمعة ُتنقل  

بالتلفاز اإلى الكرة الأر�شية كلها فال يرى اأحد في المملكة 

العربية ال�شعودية طريقة للدين مختلفة، ول ي�شمعون قوًل اأو 

يرون فعاًل يختلف في الدين عما كان عليه اأهل ال�شنة من 

الم�شلمين طول الع�شور وفي مختلف الأقطار.

كل ما تختلف به المملكة العربية ال�شعودية عن غيرها هو 
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عدم وجود قبور اأو مقامات يلجاأ الجهال من عامة الم�شلمين 

اإليها لطب الحاجات اأو التبرك بها اأو العبادة عندها، ولكن 

الإ�شالمية  الع�شور  في  هكذا  كان  الو�شع  اأن  ينكر  اأحد  ل 

اأر�ض  اأر�ض الحجاز وحدها، بل على كل  الأولى، لي�ض على 

العالم الإ�شالمي.

القبور،  على  م�شيد  بناء  مثاًل  البقيع  مقبرة  في  يوجد  ل 

ولكن هل ينكر اأحد اأن هيئة مقبرة البقيع في خلوها من ذلك 

هي اأقرب اإلى الهيئة التي كانت عليها في عهد الر�شول � 

وال�شحابة وقرون طويلة بعده؟

هذا ف�شاًل عما ظل الم�شلمون يتناقلونه طول الع�شور من 

الأحاديث النبوية التي تنهى عن البناء على القبور. 

قال التقرير: )اإن الحكومة ال�شعودية تفر�ض مذهبًا �شنيًا 

متزمتًا وتتحيز �شد المذاهب الإ�شالمية الأخرى(.

العربية  المملكة  اإنجازات  اأعظم  من  كان  اإن��ه  ونقول: 

ال�شعودية، التي من اهلل بها عليها: اإنهاء التع�شب المذهبي 

الفقهي، فقد كان في الحرم المكي اأربعة محاريب، يقوم 

في�شلي  ال�شالة  في  الم�شلمون  ويتفرق  اأئمة،  اأربعة  فيها 

كل �شخ�ض خلف الإمام الذي هو من مذهبه، واألغي هذا 
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ال�شذوذ الذي ل يتفق مع مبادئ الإ�شالم والذي كان طول 

الإ�شالم  انتقاد كبار علماء  لإلغائه مو�شع  ال�شابق  الزمن 

�شالة  وتوحدت  والعمرة،  للحج  يقدمون  الذين  ومفكريه 

الم�شلمين في الم�شجدالحرام والم�شجدالنبوي على اإمام 

اأو  الحنفي  للمذهب  منتميًا  الإم��ام  هذا  يكون  قد  واح��د، 

المالكي اأو ال�شافعي اأو الحنبلي، بدون اأن يكون لهذا النتماء 

اأي اأثر في اختيار الإمام، بل بدون اأن يهتم اأحد بال�شوؤال 

عن مذهب الإمام، وبهذا انتهى التع�شب المذهبي.

ال�شخ�ض  تقليد  يت�شمن  ك��ان  )ال��ذي  النتماء  َخ��َف��َت  ثم 

لمذهب معين( حتى �شارت ن�شبة ال�شخ�ض اإلى اأحد المذاهب 

ال�شنية الأربعة تعني اأنه در�ض فقه هذا المذهب، اأو ن�شاأ في 

بلد ي�شوده مذهب معين كاإثيوبيا بالن�شبة للمذهب ال�شافعي، اأو 

بورما بالن�شبة للمذهب الحنفي، اأو المغرب بالن�شبة للمذهب 

المالكي، اأو عرفت عائلته بالنت�شاب لأحد هذه المذاهب.

اأحد �شوارع المملكة و�شاألته:  ولو قابلت الآن �شخ�شًا في 

اأّل  فالغالب  اأو حنبلي؟  �شافعي  اأو  اأو مالكي  اأنت حنفي  هل 

يفهم ل�شوؤالك معنى، واإن كان مثقفًا فالغالب اأن يجيب: كل 

هذه المذاهب مذهبي.
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العلماء  ت�شكيل هيئة كبار  اأربعين �شنة تم  اأكثر من  وقبل 

علمية  ومرجعية  دينية  �شلطة  اأعلى  وهي   - ال�شعودية  في 

في البالد - من علماء ينت�شبون للمذاهب الأربعة بالمعنى 

ال�شابق.

وفي الق�شاء ال�شعودي يمكن اأن يختار القا�شي لحكمه 

جعفر  اأو  الثوري  لالإمام  اأو  الأربعة  الأئمة  من  لأي  راأي��ًا 

الذين  الهدى  اأئمة  من  غيرهم  اأو  الأوزاع��ي  اأو  ال�شادق 

حكمه،  ُينق�ض  فال  والف�شل،  بالعلم  الأم��ة  لهم  اعترفت 

الأئمة  هوؤلء  اآراء  اأيًا من  لفتياه  المفتي  يختار  اأن  ويمكن 

دون اأن ُتنكر فتواه.

وُت�شدر هيئة كبار العلماء في المملكة قراراتها الفقهية، 

دون اأن تتقيد بمذهب معين.

وحين يجري الطلبة في الدرا�شات العليا بحوثهم الفقهية 

الثوري  الأئ��م��ة  اأو  الأرب��ع��ة  الأئ��م��ة  م��ذاه��ب  م��ع  يتعاملون 

والأوزاعي اأو جعفر ال�شادق اأو غيرهم على قدم الم�شاواة، 

والتبجيل،  الحترام  من  واحد  بقدر  الأئمة  هوؤلء  ويحظى 

وتوزن اآراوؤهم حين تختلف بميزان واحد.

الم�شجدالحرام  ف���ي  ال��ف��ق��ه  م�����ادة  ت���دري�������ض  وف����ي 
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اأن يكون  والم�شجدالنبوي ُيختار كتاب مدر�شي واحد يتفق 

موؤلفه منتميًا لأحد المذاهب الأربعة، كال�شافعي اأو الحنفي 

الإ�شالمية  الجامعة  حالة  مثل  في   - اأنه  على  الحنبلي،  اأو 

في المدينة المنورة، حيث يقدم الطالب من بيئات مختلفة 

المذهب الحنفي  ي�شيع فيها  الفقهي  المذهبي  في النتماء 

وفي اأخرى المذهب المالكي اأو ال�شافعي اأو الحنبلي - يكون 

الفقه  في  الموؤلفة  الكتب  من  الفقهي  المدر�شي  الكتاب 

المجتهد(  )بداية  ككتاب  الأربعة  المذاهب  على  المقارن 

لبن ر�شد.

الأئمة  احترام  على  الطالب  ُيربَّى  الأح��وال  كل  في  ولكن 

بمنظار  كلها  مذاهبهم  اإل��ى  النظر  على  وؤون  وُيَن�شَّ جميعًا، 

واحد.

�شعائرهم  ممار�شة  مــن  الم�شلمين  غير  منع   -8

الدينية 

يتهم التقرير المملكة العربية ال�شعودية )بانتهاك الحرية 

�سعائرهم  الم�سلمين، بمنعهم من ممار�سة  الدينية لغير 
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منازلهم  في  الأحيان  بع�ش  في  حتى  – اأو  علناً  الدينية 

بال�سجن والتعذيب اإن هم مار�س�ا ن�ساطات  – ومعاقبتهم 
دينية تلفت النتباه الر�سمي(.

المملكة  ف��ي  الم�شلمين  غير  اأن  ب��ه  الم�شلَّم  م��ن  اإن 

اإرادتهم  بمح�ض  المملكة  اإلى  َيفِدون   - كبير  وعددهم   -

المملكة  اإل��ى  َي��ف��ِدون  اأنهم  وم��ع  الختيار،  في  وحريتهم 

قد  بع�شهم  اأن  اإل  موؤقتة  فترة  لق�شاء  ال�شعودية  العربية 

تطول اإقامته، ومن هوؤلء اأمريكيون م�شيحيون، وهم حين 

يفدون اإلى المملكة العربية ال�شعودية من المفرو�ض اأنهم 

ُيت�شور  فال  بموجبها،  بالعمل  ويلتزمون  قوانينها  يعرفون 

عي اأحد منهم بعد ذلك اأنه بالتزامه بالقانون يكون  يَدّ
َ
اأن 

قد خ�شع لال�شطهاد ب�شبب دينه، اأو اأنه ا�شطر - ب�شبب 

ال�شلطة الر�شمية - لقبول ما يوؤذي �شميره الخلقي؛ اإذ لو 

ُتفر�ض  اأنه  اأو  دينه  ب�شبب  باأنه م�شطهد  اأحد منهم  �شعر 

في  بقي  لما  الخلقي،  �شميره  لها  يرتاح  ل  اأو�شاع  عليه 

مجبر  غير  بالبقاء  را�شيًا  مكره،  غير  مختارًا  ال�شعودية 

عليه.

على  دليل  اأو�شح   - ذات��ه  في   - الختياري  وجودهم  اإن 
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ب�شبب  الم�شلمين  غير  با�شطهاد  المملكة  اتهام  تهافت 

الدين، اأو دعوى انتهاك الحرية الدينية لأي منهم.

اأما حين يخالف اأحد منهم القانون الذي التزم باحترامه 

على  مجازاته  ُتعد  فال  البالد،  اإل��ى  القدوم  اختار  عندما 

مخالفته انتهاكًا لحريته.

اإلى  الم�شلمين  غير  الوافدين  ه��وؤلء  ق��دوم  اأن  وال��واق��ع 

المملكة العربية ال�شعودية، بمن فيهم الن�شارى من حاملي 

الجن�شية الأمريكية، وبقاءهم فيها مختارين غير مكرهين 

قد  الدينية  حريتهم  ب��اأن  �شعورهم  ع��دم  على  دليل  هما 

انتهكت، �شواء من قبل ال�شعب اأو الحكومة.

لم تظهر معار�شة للوجود الموؤقت في البالد لغير الم�شلمين 

طول تاريخ المملكة العربية ال�شعودية. وال�شتثناء الوحيد هو 

المعار�شة ال�شعبية لوجود القاعدة الع�شكرية الأمريكية في 

نتج  التي  المن�شرم،  القرن  من  الخم�شينيات  في  الظهران 

عنها تفكيك القاعدة.

لكن هذه المعار�شة لم يكن لها �شلة بالناحية الدينية، 

م�شلمين،  غير  الأمريكيين  الجنود  اأن  ب�شبب  تحدث  ولم 

الليبرالية  الم�شاعر  اإل��ى  ترجع  دواف��ع��ه��ا  كانت  واإن��م��ا 
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يخفى  ل  بالتاأكيد  الأمريكية  الخارجية  ووزارة  القومية، 

عليها ذلك.

9- التمييز �شد الطائفة ال�شيعية 

يتهم التقرير المملكة باأنها )تميز �سد طائفة الإمامية 

القت�سادي  المجال  في  وذلك  ب�سبب مذهبها  الجعفرية 

والت�ظيف، بخا�سة الت�ظيف في �سركات النفط(.

التهام:  اأمام هذا  بنف�شها  تنت�شب  واقعية  توجد حقيقة 

رب  اأكبر  تعتبر   - طويلة  مدة   – اأرامكو  �شركة  ظلت  لقد 

عمل في المملكة، وفي الأربعينيات والخم�شينيات من القرن 

المن�شرم كان عدد موظفيها وعمالها يفوق عدد الموظفين 

القطاع  في  اأو  الحكومة  لدى  �شواء  المملكة،  في  والعمال 

الخا�ض.

وفي المنطقة ال�سرقية، حيث المركز الرئي�سي لأرامك� 

اأكبر تجمع للمنت�سبين للمذهب  ومعظم ن�ساطها، ي�جد 

الإمامي الجعفري.

وكانت اإدارة ال�سركة بيد الأمريكيين.
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ال�سابقين  الأمريكيين  المديرين  م��ن  اأح��د  يكن  ول��م 

المذهب  منت�سبي  �سد  يميز  ك��ان  ب��اأن��ه  يعترف  لأرام��ك��� 

غيرهم  اأو  الم�اطنين  م��ن  اأح���د  يتهمهم  ول��م  ال�سيعي، 

اأي  من  ي�سك�ن  الأمريكي�ن  المديرون  يكن  ول��م  بذلك، 

�سيء يتعلق بالت�ظيف، ولم يكن لهم م�سدر اإزعاج �س�ى 

معار�سة الن�سطين من العمال الذين كان�ا في ذلك ال�قت 

تاأثرت بها  التي  الليبرالية ال�ستراكية  بالأفكار  متاأثرين 

الحركة العلمانية العربية.

وفيما عدا التوظيف، كان لأرامكو ن�شاط اقت�شادي محلي 

والمقاولين  الموردين  مع  تتعاقد  ال�شركة  فكانت  وا�شع، 

ينطبق  ما  الن�شاط  هذا  على  وينطبق  الخدمات،  ومقدمي 

على التوظيف فيما يتعلق بالمواطنين ال�شعوديين ال�شيعة.

الأمريكية  الإدارة  م��ن  اأرام��ك���  اإدارة  تح�لت  اأن  وبعد 

ع اأحد اأن �سيا�سة الت�ظيف اأو  اإلى الإدارة ال�سع�دية لم يَدّ

اأرامك� قد تغيرت تجاه الطائفة  التعامل القت�سادي في 

ال�سيعية.

هذا �شاهد واقعي يو�شح مدى مو�شوعية التقرير وموثوقية 

المعلومات التي ت�شمنها!!
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ل ي�شتطيع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية اأن يجد من 

الإح�شاءات دلياًل على اأن معدل دخل الفرد في التجمعات 

التجمعات  في  منه  اأدن��ى  ال�شيعية  الأغلبية  ذات  ال�شكانية 

ال�شكنية الأخرى، وبالمثل ل يجد في ثبت ال�شجالت التجارية 

لدى وزارة التجارة اأو ثبت الموؤ�ش�شات الجتماعية لدى وزارة 

ال�شوؤون الجتماعية ما يدل على وجود تمييز بين المواطنين 

يتعلق  وفيما  المذهب.  اأو  بالجن�ض  يتعلق  فيما  ال�شعوديين 

في  العمل  واأنظمة  المدنية،  الخدمة  اأنظمة  فاإن  بالتوظيف 

المراأة  به  تتميز  ما  فيما عدا   - ال�شعودية  العربية  المملكة 

بحكم طبيعتها مثل اإجازة الأمومة - ل تفرقان بين مواطن 

�شعودي واآخر �شواء بالن�شبة للجن�ض اأو المذهب.

هناك جزئيات في التوزيع الوظيفي تحكمها ظروف خا�شة؛ 

فعندما يختار المواطن ال�شعودي ال�شيعي اأن يكون قا�شيًا اأو 

مفتيًا للطائفة التي ينتمي اإليها فاإنه ل ي�شعر بحرج ول بما 

يوؤذي �شميره اإذا طبَّق في عمله قواعد الفقه ال�شيعي، ولكن 

�شي�شعر  فاإنه  اأو قا�شيًا عامًا  اأن يكون مفتيًا عامًا  لو اختار 

بالحرج الديني اإن هو طبق في عمله قواعد الفقه المقبولة 

لدى الأغلبية ال�شنية، اإذا خالفت قواعد الفقه ال�شيعي. فهل 
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على  البع�ش  يحر�ش  التي  ال���اق��ع،  ف��ي  الجزئيات  لهذه 

النفخ فيها وت�ظيفها في غير �سياقها، دللة على التمييز 

بين الم�اطنين ب�سبب المذهب؟

واتهم التقرير - اأي�شًا - المملكة باأنها تقيد حرية الطائفة 

الم�شاجد،  اإن�شاء  وف��ي  عباداتهم  ممار�شة  ف��ي  ال�شيعية 

والموؤ�ش�شات الجتماعية.

ولك�شف الحقيقة في ذلك ي�شار اإلى اأن من المعروف اأن 

قد  ال�شرقية  المنطقة  في  ال�شيعية  الطائفة  ال�شعوديين من 

تفوقوا في ن�شاطهم في اإن�شاء الموؤ�ش�شات الخيرية التطوعية، 

وكانت لهم الريادة في ذلك على اأجزاء المملكة الأخرى.

�شواء  المملكة،  في  المقيمون  الأمريكيون  والمواطنون 

في الما�شي اأو الحا�شر، لم يوجد قيد على تجولهم في كل 

في  الم�شاجد  ي�شاهدون  وهم  المملكة،  مناطق  من  منطقة 

اأحد منهم حتى  عِ   يَدّ ولم  وال�شنة،  ال�شيعة  اأماكن تجمعات 

بالن�شبة  الم�شاجد  الن�شبة في عدد  اختالل  اأنه لحظ  الآن 

للتجمعات المختلفة، ول يوجد اإح�شاء يثبت ذلك.

العبادة  اأن  المعروف  فاإن من  بالعبادات،  يتعلق  اأما فيما 

الظاهرة لدى الم�شلمين هي ال�شالة والحج، والم�شلم يوؤدي 
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عبادته عادة في بيته اأو في الم�شجد.

من  الآلف  ع�شرات  ال�شعودية  العربية  المملكة  وف��ي 

النبوي،  والم�شجد  الحرام  الم�شجد  واأقد�شها  الم�شاجد، 

مختلف  من  وغيرهم  ال�شعوديين  من  الم�شلمون  يرتادها 

الطوائف والمذاهب، وكلهم يوؤدون عبادتهم - واإن اختلفت 

اأحد منهم  اأن ينكر على  في ال�شكل اختالفًا ب�شيطًا - دون 

كيفية اأدائه للعبادة.

بهذا  مهتم  �شخ�ض  لأي  متاحة  ال��واق��ع  ه��ذا  وم�شاهدة 

التقرير  �شاهد على مدى مو�شوعية  اأي�شًا  المو�شوع، وهذا 

وموثوقية المعلومات التي ت�شمنها.

من  بتمويل  ُتبنى  التي  الم�شاجد  اأن  ذلك  بعد  ومعروف 

الميزانية العامة ُتبنى ليرتادها جميع الم�شلمين في المملكة 

من مواطنين ومقيمين ووافدين، ون�شبتها - على كل حال - 

اأما  ال�شعودية.  العربية  المملكة  م�شاجد  مجموع  اإلى  قليلة 

�شواء  المح�شنون،  بناءها  فيمول  الم�شاجد  من  الأغلبية 

بناء  فيها  ُقّيد  حالة  نعلم  فيما  توجد  ول  ال�شيعة،  اأو  ال�شنة 

م�شجد من الم�شاجد اإل بمقدار ما تقت�شي ال�شوابط العامة 

لبناء الم�شاجد، ولي�ض من هذه ال�شوابط �شابط يمكن اأن 
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يف�شر باأنه ي�شتجيب لداعي التمييز بين المواطنين.

اأو بع�ش �سفهاء  اإن حر�ش وزارة الخارجية الأمريكية، 

)دي�جين(  م�سباح  حمل  على  ال�سع�ديين،  الم�اطنين 

للتنقيب والبحث عن جزئيات ُتقتطع من �سياقها وُتعرى 

عن ظروفها الطبيعية؛ بغر�ش ت�ظيفها في خد�ش �س�رة 

الم�اطنين  وع��ي  اإن  اإذ  ف��ا���س��ل؛  عمل  ال�طنية،  ال���ح��دة 

النعتاق  اأوج��ده��ا  التي  الم�ستركة  ومكا�سبهم  بمنافعهم 

ال�حدة  و�سع  اإلى  وال�ستات  والتفرقة  الت�سرذم  من حالة 

ال�طنية، وبروز ظروف التعاون والتكافل والأخ�ة ال�طنية 

الم�اطنين  لتنبيه  كاف  ال�عي  هذا  اإن  الم�اطنين.  بين 

التاريخ  درو���ش  اأعدائهم، ولهم في  بهم من  ي��راد  اإل��ى ما 

وال�اقع ما يكفي عبرة وذكرى.





)  2  (
افتقار التقرير للدقة والموضوعية 
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باإيراد مثال واحد لبيان مدى  وتحت هذا العنوان نكتفي 

�شحة ا�شتنتاج التقرير من المعلومات التي يوردها.

خطبهم  في  الم�شاجد  اأئمة  بع�ض  اأن  التقرير  ذكر  فقد 

ا�شتخدموا دعوات للعنف �شد اليهود والن�شارى واأنهم كانوا 

يدعون عليهم بالموت.

ويدين التقرير الحكومة ال�شعودية بانتهاك الحرية الدينية 

ب�شبب اأنها لم تتخذ اإجراءات رادعة �شد اأولئك الخطباء.

نالحظ هنا اأن ما �سدر عن الخطباء المذك�رين ل يمثل 

الهجاء  بالن�سبة لبحر من حمالت  الماء  �س�ى نقط من 

وال�سب والتحقير لالإ�سالم والم�سلمين، التي تفي�ش بها 

المتحدة الأمريكية،  ال�ليات  اأوعية الإعالم وال��راأي في 

كتابات  اأو  التلفزي�نية  اأو  ال�سينمائية  العرو�ش  في  �س�اء 

كبار ال�سحفيين اأو ت�سريحات ال�سيا�سيين.

من هذه العبارات مثاًل: ت�شريح الزعيم ال�شابق للمذهب 
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الوليات  في  البروت�شتانية  المذاهب  )اأك��ب��ر  المعمداني 

المتحدة اأتباعًا( باأن )النبي محمد � �سخ�سية م�سك�نة 

بال�سيطان(، وو�شفه من قبل زعيم اآخر )باأنه اإرهابي(، اأو 

اأو و�شف  )مثل كتاب هتلر »كفاحي«(،  باأنه  القراآن  و�شف 

الإ�شالم باأنه )دين �سرير بطبيعته(.

واإنما في  الو�شطى،  القرون  لم ت�شدر في  العبارات  هذه 

بل  عاديين،  اأ�شخا�ض  عن  ت�شدر  ولم  القرن،  هذا  م�شتهل 

عن قادة في ال�شيا�شة اأو الدين اأو الإعالم.

الوليات  في  ا�شتطالع  اأظهر  �شنة  اأكثر من ثالثين  وقبل 

�أن  الم�شلم،  اأو  للعربي  النمطية  ال�شورة  ع��ن  المتحدة 

عدوانياً  الم�سلم  ي��رى  تقريباً  الأم��ري��ك��ي  ال�سعب  ن�سف 

متعط�ساً للدم، خّداعاً ل ي�ؤَمن جانبه، معادياً للم�سيحية 

و�ل�سامية.

ال�شعب  لدى  للم�شلم  النمطية  ال�شورة  هذه  تتكون  ولم 

الأم��ري��ك��ي م��ن ف���راغ،  واإن��م��ا ج��اءت م��ن م�شادر التغذية 

الفكرية، ولم يطالب اأحد الحكومة الأمريكية باتخاذ اإجراء 

�شد تلك الم�شادر التي ت�شتند اإلى حرية التعبير.

�شد  ال�شلبي  الت��ج��اه  ه��ذا  اأن  نذكر  اأن  الإن�شاف  وم��ن 
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بل  المتحدة،  بالوليات  خا�شًا  لي�ض  والم�شلمين  الإ�شالم 

ي�شيع لدى كل ال�شعوب الأورواأمريكية.

واإليك هذا المثال:

ال�شليبية(  الحروب  2005م )ل في زمن  اأبريل عام  في 

الوقت  اأوروبية هو في  دولة  لرئي�ض  الذاتية  ال�شيرة  �شدرت 

نف�شه الرئي�ض الأعلى لمذهب ديني ُيعد الدين القومي لتلك 

الدولة.

الإ�شالم  من  ال�شخرية  عبارات  ال�شيرة  ه��ذه  وت�شمنت 

تحدياً  ن�اجه  )اإننا  مثل:  ن�شو�شًا  وت�شمنت  والم�شلمين، 

المحلي  والم�ست�ى  العالمي  الم�ست�ى  الإ�سالم على  من 

ويجب اأن ن�اجه هذا التحدي بجدية.

)لقد اأغفلنا هذه الم�اجهة مدة ط�يلة ب�سبب ت�سامحنا 

وك�سلنا.. يجب اأن نظهر معار�ستنا لالإ�سالم ول نخفيها، 

واأن نتحمل في بع�ش الأحيان خطر و�سمنا بعدم الت�سامح؛ 

لأن هناك اأ�سياء يجب اأّل ُنظهر نح�ها اأي ت�سامح(.

تعتبرها  العبارات  هذه  رئي�شها  عن  �شدرت  التي  الدولة 

الوليات المتحدة )وهي على حق في ذلك( من اأكثر الدول 

الأوروبية حماية لحرية الإن�شان وحقوقه ومن اأكثرها ت�شامحًا 
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تجاه التعددية الثقافية!!

اإن الثقافة الأورو اأمريكية مع الأ�شف، فيما يتعلق بالإ�شالم، 

الم�شاعر  �شلطان  كثيرًا عن  تبتعد  اأن  الآن  ت�شتطع حتى  لم 

والعواطف ال�شائدة في عهد البابا اأوربان الثاني.

وبمنا�شبة اإدانة التقرير للمملكة العربية ال�شعودية باأنه ل 

وجود للحرية الدينية فيها، بما حر�ض التقرير على ت�شجيله 

من اأن بع�ض الخطباء في المملكة العربية ال�شعودية )�شجبوا 

الديانات غير الإ�شالم واأنهم ا�شتخدموا في عظاتهم عبارات 

ي�شتح�شر  المنا�شبة  بهذه  والم�شيحيين(؛  لليهود  معادية 

والم�شلمين  الإ���ش��الم  �شد  ال�شلبية  الت�شريحات  الذهن 

الدينيين  والقادة  والإعالميين  ال�شيا�شيين  عن  ال�شادرة 

على  وموؤثرة  ومدوية  ذائعة  ت�شريحات  وهي  الأمريكيين، 

الراأي العام العالمي، ل يمكن مقارنتها بموعظة خطيب في 

حينما  يتذكر  وكل  ال�شعودية،  العربية  المملكة  في  م�شجد 

الم�شلمين  يجامل  اأن  الب��ن  بو�ض  الأمريكي  الرئي�ض  اأراد 

�شالم(  )دي��ن  باأنه  الإ�شالم  فو�شف  �شيا�شية  لمقت�شيات 

كيف قوبل بعا�شفة من المعار�شة، لي�ض من القادة الدينيين 

اأي�شًا، مثل: كينيث ادلمان ع�شو  ال�شيا�شيين  فقط، بل من 
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مجل�ض ال�شيا�شة الدفاعية للرئي�ض حين يقول: )من ال�سعب 

الإ�سالم دين �سالم. كلما تعمقت في ذلك  اأن  قب�ل  ج��داً 

باأنه دين حرب وع��دوان(. ومثل  اأكثر  اأكثر اقتنعت  الدين 

اإليوت كوهين ع�شو المجل�ض المذكور حين يكتب في مقال 

)�أن عدو  التحرير  في عمود  �شتريت جورنال  الوول  ن�شرته 

ال�ليات المتحدة لي�ش الإرهاب واإنما الإ�سالم المحارب.. 

)القارئ( يجد في الإ�سالم الأفكار نف�سها التي كان وجدها 

كتاب  قراءته  في  والثانية  الأول��ى  العالمية  الحرب  اأثناء 

»كفاحي« لهتلر اأو كتابات لينين اأو�ستالين اأو ماو(.

�شد  الديني  التع�شب  يوجه  ل  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي 

الأخرى حتى  للديانات  يوجه  اأن  يحدث  بل  فقط،  الإ�شالم 

الب�شر  لو كانت ن�شرانية؛ فقد تلقى ع�شرات الماليين من 

�شهادة زعيم لهوتّي في وزن روبرت�شون في برنامجه ال�شهير 

تكونوا  اأن  فيكم  يفتر�ض  اأنه  تقولون  )اأنتم   :)700 )ن��ادي 

لطفاء مع اأتباع الكني�شة الأ�شقفية ومع الميثوديين، ومع هذا 

ومع ذاك ومع �شيء اآخر، هذا كالم فارغ، لي�ض عليَّ اأن اأكون 

لطيفًا مع روح الم�شيح الدجال(.

وهو  م�شرورًا  كارتر  جيمي  الأمريكي  الرئي�ض  يكن  ولم 
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ل  )اهلل  الدينية  لطائفته  المنتخب  الرئي�ض  اإع��الن  ي�شمع 

ي�شمع دعاء اليهودي(.

بالطبع ل اأحد يخطر في باله اأن على الحكومة الأمريكية 

اأن تحا�شب من �شدرت عنهم الت�شريحات ال�شابقة، واأنها 

اإن لم تفعل ُو�شمت باأنها ل تحمي الحرية الدينية. الم�شلم، 

�شعوديًا كان اأو غير �شعودي، ل يقول مثل الن�شراني: )اهلل ل 

ي�شمع دعاء اليهودي(، ول يقول مثل اليهودي: )اهلل ل ي�شمع 

اإل دعاء �شعبه المختار(، واإنما يقول كما علم القراآن: )اهلل 

مهما  ال�شوء(،  ويك�شف  دع��اه  اإذا  الم�شطر  ويجيب  ي�شمع 

كان جن�ض الداعي اأو ملته، ويعتقد كما علمه نبيه اأن دعوة 

لي�ض  م�شلم  - �شد  ن�شرانيًا  اأو  يهوديًا  كان  ولو   - المظلوم 

بينها وبين اهلل حجاب.

وي�شتطيع القارئ في �شوء ما �شبق اأن يقيَمّ عدالة المعيار 

الذي ي�شتخدمه التقرير في ال�شتنتاج من معلوماته.

اإ�شرار  من  ال�شيا�شي  الهدف  حد�ض  القارئ  وي�شتطيع 

في  ال�شائدة  للثقافة  نمطية  ���ش��ورة  تثبيت  على  التقرير 

المملكة العربية ال�شعودية، على اأنها ثقافة متزمتة مت�شددة 

يقارن  حينما  لها،  معادية  الأخرى  الديانات  �شد  متع�شبة 
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ما ت�شمنه التقرير عن المملكة العربية ال�شعودية، بالحملة 

مة التي �شنتها الإدارة الأمريكية �شد المملكة العربية  الم�شَمّ

للجي�ض  ال�شريعة  ال�شهلة  الهزيمة  اأعقاب  في  ال�شعودية، 

الأمريكية  الإدارة  ح�شدت  حيث  2003م،  ع��ام  العراقي 

ومن  الإدارة  في  المخت�شين  )من  ال�شهود  من  مجموعات 

المو�شوفين بالخبراء خارجها( في جل�شات ال�شتماع اأمام 

الثقافة  ب��اأن  الك�نجر�ش  اإقناع  بغر�ش  الكونجر�ض،  لجان 

ال�سائدة في ال�سع�دية ثقافة اأ�س�لية متع�سبة �سد الأديان 

والثقافات الأخرى وم�لدة للعنف والإرهاب وخطرة على 

ال�سالم العالمي.

كما ي�شتطيع القارئ اأن يكون اأكثر اقترابًا للحكم ال�شائب 

ال�شعودية  والثقافة  الأمريكية  الثقافة  بين  يقارن  عندما 

في  م�شتح�شرًا  والعدوانية،  التع�شب  مجال  في  ال�شائدة، 

ذهنه الحقائق التالية:

1-يوجد الآن وعلى مدى عقود �شابقة ماليين من الالجئين 

اأر�شهم  من  ُط���ردوا  الفل�شطينيين(  )الالجئين  ي�شمون 

قدموا  الب�شر  من  اأ�شتات  محلهم  يحل  اأن  لغر�ض  وبالدهم 

من بلدان مختلفة، كانوا في اأغلبها يتمتعون بالحرية والغنى 
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والأمن والنفوذ، وكان الدافع الوحيد لختيارهم هذه الأر�ض 

اأن الرب، قبل ثالثة اآلف �شنة، وعدهم  اعتقادهم الديني 

باأن تكون لهم اأر�ض الميعاد، واأن تقوم عليها دولتهم.

2-اأظهر م�شح للدين وال�شيا�شة اأجراه مركز علمي محترم 

)جامعة اكرون( في الوليات المتحدة عام 1996م اأن %31 

الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  الم�شيحيين  البالغين  من 

تمتد  التي  )ال��ح��رب  باأرمجدون  بقوة  يوؤمنون  اأو  يوؤمنون 

ويقتل  القد�ض،  من  ميل  مئتي  اإلى  معركتها  اأر���ض  م�شاحة 

فيها مئتا مليون من الكفار »اأي الم�شلمين«(.

الوليات  في  ال�شكان  مليونًا من  �شبعين  اأكثر من  ويعتقد 

باإقامة  م�شروطان  الم�شيح  وع��ودة  خال�شهم  اأن  المتحدة 

دولة اليهود في فل�شطين واإعادة بناء المعبد، ووقوع معركة 

اأرمجدون.

�شيا�شة  وحدهم  الجمهوريون  المحافظون  يبني  ل   -3

التمكين  دع��م  على  م�شلحتها  وتعيين  المتحدة  ال��ولي��ات 

لتحقيق وعد الرب اليهودي باأر�ض الميعاد، بل حتى الرئي�ض 

اأمام  خطابه  في  اأعلن  الليبرالي،  الديمقراطي  الأمريكي 

كاهنه  اأن  1995م(  اأكتوبر   1 )في  الإ�شرائيلي  الكني�شيت 
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ك�شف له عن )اإرادة الرب التي تق�شي باأن الأر�ض كما هي 

في العهد القديم ل�شعب اإ�شرائيل اإلى الأبد(، واأنه قطع عهدًا 

باأن )تكون اإرادة اهلل هي اإرادتنا(. 

بو�ض  الأ�شولي  المحافظ  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ض  اأما 

البن فقد اأعلن في خطابه اأمام الكني�شيت اليهودي في 15 

مايو 2008م: )ما حدث بعد اإعالن ديفيد بن ج�ري�ن قيام 

دولة اإ�سرائيل لم يكن قيام دولة جديدة، بل تحقيقاً لل�عد 

القديم المعطى لإبراهيم وم��سى وداود بالأر�ش ل�سعب 

ل  الإع��الن  بهذا  والرئي�ش   .Eretz yisrael المختار  اهلل 

ي�ستجيب فقط لل�حي القديم، بل ربما لإيمانه باأن قراراته 

ت�سدر بم�س�رة من اأبيه الذي في ال�سماء )الم�سيح(.

لقد كان من الثمرات العملية لهذه الثقافة )المت�شامحة!( 

اأن ُيجِمع في القرن الواحد والع�شرين �شعب الوليات المتحدة 

الأمريكية، ممثاًل في �شلطته الت�شريعية، على �شن حرب تقود 

فيها الوليات المتحدة الأمريكية ائتالفًا من اأربعين دولة �شد 

بلد فقير اأنهكه الح�شار الظالم القت�شادي وال�شيا�شي، هذا 

البلد لم ي�شكل تهديدًا لأي من الدول المهاجمة في المئة �شنة 

الما�شية، ولن ي�شكل تهديدًا لأي منها في المئة �شنة القادمة، 
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اإنها حرب حمقاء ظالمة، لم ي�شبق لها مثيل في التاريخ.

وفي ب�شع �شنوات من القرن الواحد والع�شرين �ُشنت حروب 

م�شابهة با�شم الحرب العالمية على الإرهاب، ول اأحد ينكر - 

اإن كان لالأرقام معنى - اأن كمية دماء الأبرياء التي �ُشفكت، 

رت، ونوعية المتهان لكرامة  ُدمِّ التي  وحجم مرافق الحياة 

الإن�شان وحريته التي ارُتِكبت في �شبيل تلك الحرب ... تفوق 

حجم ما ارتكبه الإرهابيون من عهد روب�شبير حتى الآن.

في خطابه ال�شابق الذكر اأمام الكني�شت اليهودي في 15 

مايو 2008م قال الرئي�ض الأمريكي: )اإن حربنا مع الإرهاب 

لي�شت حرب اأ�شلحة فقط، بل حرب روؤى، معركة اأيدلوجية، 

العدالة  عن  يدافعون  الذين  اأول��ئ��ك  الجانبين  اأح��د  فعلى 

الجانب  وعلى  وال�شدق،  بالحق  مت�شلحين  الإن�شان  وكرامة 

الآخر اأولئك الذين يعتنقون روؤى الق�شوة وال�شيطرة ب�شفك 

الدماء واإثارة الرعب ون�شر الأكاذيب(.

 لو اأن اإن�شانًا محايدًا خالي الذهن لم يعرف عن الظروف 

كان  فمن  عنه  �شدرت  وعمن  العبارة  هذه  فيها  قيلت  التي 

ي�شع  جانب  اأي  وف��ي  ال��ث��ان��ي؟  بالجانب  المق�شود  يظن 

المعلنة  في حربهم  وحلفاءها  الأمريكية  المتحدة  الوليات 
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�شد الإرهاب؟ 

»اأب�  �سجن  عن  بال�س��ساء  اأنف�سهم  النا�ش  �سغل  لقد 

غريب« ومعتقل »ج�انتنام�« في حين اأن ال�سل�ك الب�سري 

واإن�سانياً  ح�����س��اري��اً  ���س��ل���ك��اً  يعتبر  ال�سجنين  ه��ذي��ن  ف��ي 

بالقيا�ش اإلى خطف العدد الكبير ممن و�سف�ا بالم�ستبه 

بهم، و�سحنهم بالطائرات اإلى الم�اقع ال�س�داء المعروف 

باأنها اأفظع مراكز التعذيب في العالم. 

تكفي  وقابيل  الب�شرية من عهد هابيل  بالطبيعة  معرفتنا 

لفهم ال�شياق الطبيعي للثقافة الأمريكية وث�مراتها العملية، 

الحكومة  ب  ُتَن�شِّ اأن  الفهم  على  ي�شتع�شي  ال��ذي  ولكن 

الأمريكية نف�شها مفتيًا وواعظًا ومعّلمًا لالأخالق. لقد واجه 

الرئي�ض ال�شنغافوري مثل هذا الموقف عندما احتج الرئي�ض 

بع�ض  تاأديبها  ب�شبب  ال�شنغافورية  الحكومة  على  الأمريكي 

ال�شباب الجانحين بالَجْلد، باأن ذلك عمل ل اأخالقي، فردَّ 

الرئي�ض ال�شنغافوري )اإن �سنغاف�رة لم ت�سبح بعد في حاجة 

لأن تعطيها اأمريكا درو�ساً في الأخالق(.

بالف�شائح  يعّر�ض  ال�شنغافوري  الرئي�ض  يكن  لم  بالطبع 

ال�شلوك  اإل��ى  ي�شير  كان  واإنما  بالكذب،  المغلفة  الجن�شية 
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الأخالقي للحكومة الأمريكية الذي يتمثل في مثل هجومها 

اأن �شعبًا  اأدوية في ال�شودان تعرف  بال�شواريخ على م�شنع 

كاماًل يعتمد عليه في 40% من اإمداداته الدوائية، وحتى بعد 

ي�شمح  لم  للهجوم  قدم  الذي  المبرر  زيف  العالم  اأن عرف 

لل�شعب  اأو  العمال  لعائالت  اعتذار  بكلمة  الأخالقي  �شلوكها 

ال�شوداني.

اإذا ك���ان ال��م��ع��ي��ار ف��ي ال��ح��ك��م ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة، م��ن حيث 

الهمجي  وال�سل�ك  الديني  واله��ش  والعدوانية  التع�سب 

وانتهاك الحريات، ه� ث�مراتها؛ فاإن ما ت�سمنته الفقرات 

الثالث ال�سابقة ه� ث�مرات الثقافة الأمريكية، ول ي�جد 

ال�سع�دية  الثقافة  ث�مرات  - مماثل من  - بحمد اهلل  لها 

ال�سائدة، اأو الثقافة الإ�سالمية. 





الخاتمة
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الأمريكية  الخارجية  تقرير  المناق�شة عن  في ختام هذه 

العربية  المملكة  في  الدينية  الحرية  لق�شية  2005م  لعام 

ال�شعودية نوؤكد على ما ورد في مقدمتها، وهو اأن هذا التقرير 

ولأهداف  ب��دواف��ع  ت�سدر  المماثلة  التقارير  من  وغيره 

�شك  ول  ب�سعب معين،  ثقافة خا�سة  �سيا�سية متكئة على 

اأن القارئ باطالعه على ما �شبق قد برزت اأمامه ال�شورة 

الحقيقية عارية من كل ثوب زور.

مو�شوع  عن  للحديث  فر�شة  التقارير  ه��ذه  كانت  ولقد 

تمثل  التي  ال�شعودية،  العربية  المملكة  في  الدينية  الحرية 

خم�ض  المكرمة  مكة  اإل��ى  يتجه  م�شلم  لكل  الإ�شالم  مركز 

مرات في �شالته، في كل مكان من الأر�ض.

اأتاحت  ق��د   - الأمريكية  الخارجية  تقارير  اأي   - وه��ي 

الفر�شة لتقديم الحقيقة عن هذه الق�شية التي تتجدد كلما 

تحدث الغرب عن الحريات الدينية في العالم. 
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ي�شتمع  اأن  الحقيقة  عن  باحث  لكل  العدل  من  اأن��ه  ذلك 

اإلى حديث �شاحب ال�شاأن في الق�شية حتى ي�شل اإلى الراأي 

ال�شائب، والحكم العادل.

الحرب  اإن  والنهاية:  البداية  بين  تجمع  اأخ��ي��رة  وكلمة 

منذ  الإ�سالم،  �سد  الغرب  ي�سنها  التي  والمادية  الفكرية 

اإثر انهيار عدوه  اأن اختار له ا�سم )العدو الأخ�سر( على 

الأحمر، لن ُيكتب لها الن�سر ل�سبب وا�سح اأنه في �سراع 

الثقافات الدينية والالدينية الإ�سالم ه� الأق�ى.

في اآخر كتبه الذي �شمنه ع�شارة تفكيره وعلمه وتجربته 

الإ�شالم  اإل��ى  م�شيرًا  نك�شون  ريت�شارد  كتب  ال�شيا�شية 

الأ�شولي واأنه عقيدة قوية: )اإن القيم العلمانية في الغرب 

ل ت�ستطيع اأن تغالبه، وكذلك القيم العلمانية في العالم 

اأق�ى  اأننا  حقيقة  اإن  الح�سارات.  �سراع  في  الإم��الئ��ي 

واأغنى دولة في التاريخ ل يكفي. ما �س�ف يك�ن حاكماً 

ه� ق�ة الأفكار العظيمة(.

واإذا كانت الثقافات الالدينية ل ت�شتطيع اأن تغالب الإ�شالم 

فاإن الثقافات الدينية اأعجز.

ما في الأدي��ان المعا�شرة الأخ��رى من نقط �شعف تردع 
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عن الإيمان بها، يقابلها في الإ�شالم نقط قوة تدعو العقول 

والقلوب اإلى الإيمان به.

الم�شلم يعرف بيقين ت�شنده الوثائق عن نبي الإ�شالم في 

حياته العامة اأكثر مما يعرف عن جاره، ويعرف عن حياته 

الإ�شالم  وكتاب  واأم��ه،  اأبيه  عن  يعرف  مما  اأكثر  الخا�شة 

نبي  علمها  التي  ال�شيغة  عن  يتغير  لم  ال��ق��راآن  المقد�ض 

الإ�شالم اأمته، ولم يعثر طول القرون على معنى فيه يتعار�ض 

عنها  ك�شف  التي  الحقائق  اأو  الواقع،  اأو  العام  المنطق  مع 

العلم الحديث.

}َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا{.
 }اَل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه{.

في الحربين العالميتين الأخيرتين في اأفغان�شتان والعراق 

والإيطالية  والبريطانية  الأمريكية  الحكومات  روؤ�شاء  �شرح 

الحرب  وزير  نائب  وقال  اأيديولوجي،  الحربين  هدف  باأن 

الأمريكي: اإن الهدف من حرب العراق لي�ض ال�شتيالء على 

الأر�ض واإنما ال�شتيالء على القلوب والعقول.

التي  الحرب  مواجهة  في   - الإ�شالم  الآن  نرى  نحن  وها 

والإعالمية  والقت�شادية  الع�شكرية  بقواها  �شده  ت�شن 
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- يتقدم في ك�شب القلوب والعقول، وينت�شر بدون �شواريخ 

ر ت�شندهم  هوك اأو قنابل عنقودية، وبدون ربع مليون ُمَن�شِّ

والبرامج  والخطط  �شنويا  ال��دولرات  من  المليارات  مئات 

وتجارب ال�شنين وقوى الدول.

الذين  الحتياج  وذوي  الجهال  بين  الإ���ش��الم  ينت�شر  ل 

الدنيوية،  والغ��راءات  ال�شحية  والخدمة  بالغذاء  ُي�شترون 

توؤرقهم  ومن  الحقيقة،  والباحثين عن  المثقفين  بين  واإنما 

الرغبة في اإدراك المعنى الحقيقي للحياة.

ُهِدَي لالإيمان به بعد  اأوروبي  الإ�شالم، كما و�شفه مفكر 

 - ربما   - يعرفه  لم  ما  عنه  وعرف  درا�شته  في  اأم�شى  اأن 

)مفكر غربي اآخر( بقوله:

)الإ�سالم على ما يبدو لي بناء تام ال�سنعة، وكل اأجزائه 

بع�ساً؛  بع�سها  وي�سد  بع�ساً،  بع�سها  ليكمل  �سيغت  ق��د 

ولي�ش هناك نق�ش في  اإليه،  �سيء ل حاجة  فلي�ش هناك 

�سيء، فنتج من ذلك كله ائتالف متزن مر�س��ش، ولعل 

تعاليم  م��ن  الإ���س��الم  ف��ي  م��ا  اأن جميع  م��ن  ال�سع�ر  ه��ذا 

اأق�ى  ل��ه  ك��ان  ال��ذي  وف��رائ�����ش ق��د و�سعت م�ا�سعها ه��� 

الأثر في نف�سي.
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المدنية،  النظم  �سائر  من  اأ�سمى  الإ�سالم  نعد  )نحن   

لأنه ي�سمل الحياة باأ�سرها، اإنه يهتم اهتماما واحداً بالدنيا 

والآخرة، بالنف�ش والج�سد، وبالفرد والمجتمع.

)اإنه ل يهتم فقط لما في الطبيعة الإن�سانية من وج�ه 

قي�د  م��ن  فيها  لما  اأي�ساً  يهتم  ب��ل  ال�سم�،  اإل��ى  الإم��ك��ان 

المحال، ولكن يهدينا  اإنه ل يحملنا على طلب  طبيعية، 

اإلى اأن ن�ستفيد اأح�سن ا�ستفادة بما فينا من ا�ستعداد، واإلى 

اأن ن�سل اإلى م�ست�ى من الحقيقة، حيث ل عداء ول �سقاق 

بين الراأي والعمل.

)لقد تاأيد الإ�سالم – ولدينا جميع الأدلة على ذلك – 

الإن�ساني؛ لأن  الإنتاج  اأن���اع  الإن�سان من  اإليه  بما ت��سل 

الإ�سالم ك�سف عنها، واأ�سار اإليها على اأنها م�ستحبة قبل اأن 

ي�سل اإليها النا�ش بزمن ط�يل.

التط�ر  اأث��ن��اء  وق��ع  بما  ال�س�اء  على  اأي�ساً  ت��اأي��د  )ول��ق��د 

الإن�ساني من ق�س�ر واأخ��ط��اء وع��ث��رات؛ لأن��ه ك��ان قد رفع 

تتحقق  اأن  قبل  منها من  بالتحذير  وا�سحاً  عالياً  ال�س�ت 

العتقاد  ع��ن  النظر  �سرفنا  واإذا  اأخ��ط��اء.  اأن��ه��ا  الب�سرية 

الديني نجد - من وجهة نظر عقلية مح�ش - كل اإغراء اإلى 
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اأن نتبع الهْدي الإ�سالمي ب�س�رة عملية وبثقة به تامة(.

نور  اأن يغطي على  الع�شر  الجاهلية في هذا  اأنى لظالم 

الإ�شالم؟

}ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو 
َكِرَه اْلَكاِفُروَن{)�شورة التوبة، الآية:32(. لالإ�شالم الن�شر بحكم 

القوانين القدرية وكما نراه في الواقع.

بالإ�شالم  تم�شكها  فبقدر  ال�شعودية  العربية  المملكة  اأما 

وتطبيقها لمبادئه لن ت�شار بتقارير الحرية الدينية ال�شادرة 

عن وزارة الخارجية الأمريكية.


