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خطاب وواقع الإ�صالح الديني يف م�رص وال�سعودية
د .ناثان براون� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن ،وباحث �أول غري مقيم يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

يف الآونة الأخرية حظي زعيمان عربيان ب ِانتباه
دويل �إيجابي بدعواتهما �إىل �إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات
فبدءا من عام
الدينية يف دولتيهما �إىل املحا�سبةً .
 – 2015وب�شكل متكرر منذئذ – يوعز الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي �إىل القيادات الدينية
يف م�رص ب�أن “جتدد اخلطاب الديني” ملنع ا�ستخدام
الدين ك�أداة للعنف �أو تعطيل التقدم .وقام ويل العهد
ال�سعودي حممد بن �سلمان بتقييد نفوذ هيئة الأمر
باملعروف ،ونال ت�أييد كبار علماء دين اململكة يف
ملف ال�سماح للن�ساء بقيادة ال�سيارات.

البلدين على م�ستوى الأفكار املهيمنة .فالقيادة الدينية
الر�سمية يف م�رص تعر�ض نف�سها كمعقل لرتاث
عمره �ألف عام ،ومع ذلك فهي حتاول الظهور
أي�ضا مبظهر من ي�سعى �إىل فر�ض م�سار و�سطي،
� ً
فهي متم�سكة بهذا الرتاث ،مع تف�سريها �إياه ب�شكل
يتنا�سب واحلياة املعا�رصة .ومنذ ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية ،فقد ُ�شيدت على �أ�سا�س تقدي�س
تعاليم حممد بن عبد الوهاب ،وهو عامل دين من
القرن الثامن ع�رش ارتبط ا�سمه – على عك�س �أماين
العديد من �أتباعه – باملذهب الوهابي .انطالقا من
�إ�رصارهم على الوالء الكامل للن�صو�ص وخ�شيتهم
ف�سادا مثل ال�صوفية �أو
بدعا �أو ً
مما يت�صورونه ً
قاطعا لتقبل
ا
رف�ض
الوهابيون
ال�شيعيةُ ،يبدى
ً
ً
االختالفات ،و ِان كانت تلك ا ِ
الختالفات يف فهم
التعاليم الإ�سالمية ،ناهيك عن الديانات الأخرى
بخالف الإ�سالم.

قد تكون هذه املطالبات بالتغيري جذابة للأطراف
الدولية التي تبحث عن حلفاء الحتواء “التطرف
العنيف” �أو لتعزيز حقوق املر�أة .من هذا املنطلق،
فهما يعربان عن االلتزام بر�ؤية دينية تبدو �أكرث
�شمول للجميع يف نظر املراقبني الدوليني؛ �أكرث
اً
ت�ساحما مع االختالفات املذهبية ،و�أكرث تقبلاً حليازة
ً
ت�صميما على
أقل
�
و
العام،
املجال
يف
دور
على
املر�أة
ً
االلتزام بتف�سريات دينية معينة ب�صفة خا�صة .لكن
حقيقة ما يحدث داخل الدولتني قد تكون ج ّد خمتلفة:
فالنظامان املركزيان واحلاكمان ال�سلطويان ي�سعون
لل�سيطرة على القطاعات الدينية التي زاد ا�ستقاللها
كثريا .مبادئ الدين ذاتها لي�ست مهمة لهذين
ً
النظامني وهذين احلاكمني بقدر �أهمية القدرة على
ال�سيطرة على قطاع مهم من جهاز الدولة ،له �آثار
وا�سعة النطاق على املجتمع.

لكن النظرة املقربة �إىل هذين املجتمعني تك�شف عن
�أنه يوجد على املحك ما هو �أكرث من حمتوى التعاليم
واملبادئ الدينية ،وحيثيات الفتاوى ،وحمتوى
اخلطب الدينية .وعلى الرغم من كون امل�ؤ�س�سات
الدينية يف م�رص وال�سعودية تختلف يف ن�ش�أتها
وبنائها ،يحاول القائدان اجلديدان يف الدولتني
فر�ض �سيطرة �سيا�سية �أقوى عليها .وبقدر جناحهما
يف هذه امل�ساعي؛ �ست�صبح كل من ال�سعودية وم�رص
مت�شابهتان �أكرث و�أكرث.

�إن فهم �سيا�سة “الإ�صالح” الديني ت�ستدعي تبني
نظرة م�ؤ�س�ساتية �أكرث منها دينية يف كل من م�رص
فهم ال ُنهج الدينية يف هذين
وال�سعودية .وعادة ما ُت َ

وبذلك ،ف�إن الت�أييد الدويل لهذه املطالبات امل ِ
ُر�ضية
دعما
املت�صلة بالدين من قبل هذين احلاكمنيُ ،يعد ً
للقمع وال�سلطوية بقدر كونه دعما للإ�صالح.
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�إن فهم �سيا�سة “الإ�صالح”
الديني ت�ستدعي تبني نظرة
م�ؤ�س�ساتية �أكرث منها دينية
يف كل من م�رص وال�سعودية.
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ما�ضيان خمتلفان
يوجد يف كل من الدولتني امل�رصية وال�سعودية
م�ؤ�س�سات و�أجهزة دينية ع ّدة وا�سعة النفوذِ ،ا اّل �أ ّنها
تختلف من حيث البنية .فامل�ؤ�س�سة الدينية يف م�رص
يهيمن عليها الأزهر ،وهو جُم ّمع هائل من املدار�س
وامل�ؤ�س�سات البحثية ،با ِ
ال�ضافة �إىل جامعة ،وقد
خ�ضوعا للنظام خالل الن�صف الثاين
�أ�صبح �أكرث
ً
من القرن الع�رشين (و�إن كان قد كافح �أحيا ًنا من
�أجل اال�ستقالل) .ومن �أبرز امل�ؤ�س�سات الدينية
الأخرى وزارة الأوقاف ،التي ت�رشف على امل�ساجد
والأوقاف الدينية ،ومفتي اجلمهورية � .اّأل � ّأن مهام
الدولة الأخرى – كال�رشطة والق�ضاء والتعليم – ال
يديرها م�س�ؤولون دينيون.

تنبع هذه االختالفات من
التباين التاريخي لبناء
الدولة يف البلدين ،وهي
اختالفات مل ت�ؤد فح�سب
�إىل �أمناط م�ؤ�س�سية
متمايزة� ،إمنا � ً
أي�ضا �إىل
تفاوت كبري يف كيفية
ارتباط امل�ؤ�س�سات الدينية
وال�رشائح املجتمعية
املختلفة بالدولة احلديثة.

وعلى النقي�ض ،ف�إن لدى اململكة العربية ال�سعودية
ر�سميا هيئة الأمر باملعروف
“�رشطة دينية” ( ُت�سمى
ً
والنهي عن املنكر) وحماكم تعلم ق�ضاتها بالأ�سا�س
ال�رشيعة الإ�سالمية ولهم اخت�صا�صات ق�ضائية عامة
و�شاملة .كما �أن للمملكة وزارة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
تاريخيا هيئة �أقوى بكثري من نظريتها
كانت
ً
امل�رصية� .إ�ضافة �إىل كون ت�أثري امل�ؤ�س�سة الدينية على
املحتوى التعليمي �أقوى بكثري.
تنبع هذه االختالفات من التباين التاريخي لبناء
الدولة يف البلدين ،وهي اختالفات مل ت�ؤد فح�سب
أي�ضا �إىل تفاوت
�إىل �أمناط م�ؤ�س�سية متمايزة� ،إمنا � ً
كبري يف كيفية ارتباط امل�ؤ�س�سات الدينية وال�رشائح
املجتمعية املختلفة بالدولة احلديثة .على �سبيل املثال،
ي�سمى عادة بـ “ال�رشطة الدينية” ،وهي
ف� ّإن ما ّ
هيئة تع ّد العن�رص الأبرز يف الدولة ال�سعودية ،متثل
للمحت�سب ،وهو م�س�ؤول
جت�سيدا بريوقراطيا وحديثا ُ
عام كان متواجدا يف م�رص يف قرون ما�ضية ،وهي
وظيفة مت�سقة للغاية مع النهج الأزهري.
وباملثل ،فبينما ُيعلل الرف�ض ال�سعودي لو�ضع
القوانني يف �صيغة مكتوبة �أحيا ًنا انطالقًا من �أر�ضية
دينية ،يبدو �أنه ينبع �أكرث بكثري من خ�شية الق�ضاء
بدل من
�أن ُيجرب على االعتماد على قوانني ُمدونة اً
اال�ستعانة بال�رشيعة الإ�سالمية؛ مما ي�ؤدي �إىل نقل
ال�سلطة من الق�ضاء �إىل احلاكم.
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� ّإن املبادئ الدينية املهيمنة يف م�رص وال�سعودية
ال تقول الكثري عن البنيان البريوقراطي للدولة
احلديثة .فبينما تعمل امل�ؤ�س�سات الدينية يف �إطار
قدرا من املرونة
ُبنى الدولة احلديثة؛ فقد �أظهرت ً

يف ت�رصيفها لأمورها� .إذ �أبدى العلماء هنا وهناك
البنى البريوقراطية وامل�ؤ�س�سية التي
مرونة �إزاء ُ
ت�أ�س�ست وتر�سخت ،و�إن �سعوا يف العادة �إىل زيادة
ا�ستقاللهم يف �إطار الدولة ،وهو الإطار املحيط
ب�سلطة و�أن�شطة ه�ؤالء العلماء.
توجد يف كل من م�رص وال�سعودية ثالث قوى
تاريخية كانت لها تداعيات خمتلفة كل االختالف
أول ،كانت
البنى القائمة � .اً
فيما يخ�ص �إنتاج ُ
م�رص – من حيث ال�شكل ال امل�ضمون – �ضمن
الإمرباطورية العثمانية ،وت�أثرت ب�شكل عميق
بعملية التطويع البريوقراطي العثمانية للإ�سالم،
وبالتغريات امل�ؤ�س�سية العثمانية (ال �سيما االلتزام
بوجود قوانني و�ضعية �شاملة و�إ�صالح الق�ضاء).
فالكثري من امل�ؤ�س�سات الأ�سا�سية يف الدولة امل�رصية
�إما هي موروثة من الإمرباطورية العثمانية �أو
مت�أثرة بعمق بالنماذج العثمانية لهذه امل�ؤ�س�سات� .أما
الدولة ال�سعودية – على النقي�ض – فقط ُبنيت �إىل حد
بعيد على �أ�سا�س بريوقراطي جد خمتلف عن امل�سار
العثماين .ففي حني خ�ضعت بع�ض مناطق اململكة
للحكم العثماين – وقت �أن كانت امل�ؤ�س�سات الوطنية
ُ
�شيد يف �أربعينيات القرن الع�رشين – فقد
ال�سعودية ُت ّ
اعتمدت بدرجة �أقل على هذه الركائز وبدرجة �أكرب
على �إن�شاء دولة دينية داخل الدولة ،ي�شغل منا�صبها
الأ�سا�سية املدربون على املذهب الوهابي ويهيمن
عليها عنا�رص من �رشائح “محُ ّبذة” من املجتمع
ال�سعودي.
ثانيا ،كان لال�ستعمار �آثار جد خمتلفة يف البلدين.
ً
ففي م�رص� ،أدى اال�ستعمار �إىل جمموعة م�ؤ�س�سات
دينية منف�صلة عن بع�ض هياكل احلُ كم رغم كونها
جزءا من الدولة .و�أدت جهود الزعماء امل�رصيني
ً
(من قبل االحتالل الإنكليزي ،لكن من بعده على
الأخ�ص) �إىل جهاز الدولة الديني الذي �سمح
للم�ؤ�س�سات الدينية بالعمل يف جماالت بعينها (قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،اجلهاز التعليمي� ،إدارة
امل�ساجد� ،إلخ) ب�سبل تبقيها منف�صلة و(بدرجة �أقل)
م�ستقلة عن كيانات جهاز الدولة الأخرى .من ثم،
فمنذ نهايات القرن التا�سع ع�رش ،مت �إن�شاء جمموعة
متمايزة من املدار�س واملحاكم والكيانات الأخرى
التي ميكن و�صفها ب�أنها “دينية”.
وعلى النقي�ض ،طورت ال�سعودية م�ؤ�س�سات
أخ�ص – مل
باملجاالت نف�سها – الق�ضاء والتعليم على ال ّ
قويا بني الكيانات الدينية وغري الدينية يف
متثل ف�صال ً
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الدولة ال�سعودية .وعندما ظهر هذا الف�صل يف نهاية
بهما .وقد مت ت�صميم
املطاف ،كان الدافع وراءه ُم ً
امل�ؤ�س�سات التالية عليه كي تتنب�أ باملعار�ضة الداخلية
وحتاول ا�ستيعابها� ،أكرث من كونه قد بني بغية
الإفالت من نفوذ املحتل الأجنبي ،كما كانت احلالة
يف م�رص .من امل�ؤكد �أن القوى الأوروبية �ساهمت
يف ت�شكيل بع�ض حدود الدولة ودفع قيادتها �إىل
جتاهل بل و�إ�سكات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ممن ت�ؤدي
�أن�شطتهم �إىل تعقيدات دوليةِ .ا اّل � ّأن اال�ستعمار قد
بروزا بكثري يف ت�شكيل �شكل ونطاق
دورا �أقل
ً
لعب ً
امتداد امل�ؤ�س�سات الدينية.
أخريا ،فقد �شيدت م�رص وال�سعودية الدولة احلديثة
و� ً
بطرق متمايزة وخمتلفة ُتظهر الفروقات بني ت�أثري
ونفوذ الإمرباطورية العثمانية واال�ستعمار .فقد
تدريجيا ب�شكل نزع �إىل
ُ�شيدت الدولة امل�رصية
ً
حفظ امل�ؤ�س�سات الدينية الأقدم ودجمها كم�ؤ�س�سات
“�رصيحة” بالدولة ،مع و�ضعها حتت الإ�رشاف
املبا�رش لكبار م�س�ؤويل النظام .وقد خ�ضعت املدار�س
وحماكم الأحوال ال�شخ�صية والأزهر والأوقاف
جميعا حلكم دولة �أو�ضح ،وكانت حتكمها
الدينية ً
قوانني و�أنظمة حمددة ،وخ�ضعت ل�سلطة كبار
امل�س�ؤولني بال�سلطة التنفيذية .ومنذ �أوا�سط القرن
الع�رشين ،قامت م�ؤ�س�سة الرئا�سة ال�سلطوية ب�إعادة
ت�شكيل الدولة ب�شكل عميق ،ف�أخ�ضعت جميع هيئات
الدولة لل�سيطرة املركزية و�سمحت لكبار امل�س�ؤولني
بب�سط نفوذهم و�سلطتهم لت�أمني غايات �أيديولوجية
�أو �سيا�ساتية �أو غايات �أخرى .ولي�ست م�صادفة �أن
الأع�ضاء الدينيون باملجتمع امل�رصي وجدوا �أنف�سهم
خارج الدولة عندما احت�شدوا وحتركوا.
وبامل�ستطاع ر�ؤية ال�سعودية من نف�س املنظار ب�صفتها
دولة �سلطوية يف تطورها � ،اّإل �أ ّنها قد تطورت
لت�صبح كيان ًا �أقل متا�سكً ا بكثري� ،إذ ت�شكلت منذ �أوا�سط
الأربعينيات – وعلى الأخ�ص منذ �أوا�سط ال�سبعينيات
– مدفوعة بزخم الأرباح النفطية .مع وجود
�أ�سا�س مايل قوي ق�ضى على احلاجة �إىل قرارات
اقت�صادية �صعبة؛ انت�رش �أع�ضاء العائلة املالكة يف
�أو�صال الدولة واملجتمع واالقت�صاد ويف و�سط ديني
م�ستقل وذي امتيازات كبرية ،ما يعني �أن الدولة
ال�سعودية �سمحت بت�شكيل “�إقطاعيات” داخل الدولة
�ضاما لبع�ض املجموعات مع تهمي�ش
نهجا
ومكّ نت ً
ً
جمموعات �أخرى .كان ب�إمكان اجلمهور �إبداء النقد
واملعار�ضة يف اململكة ،لكن حال وجود هذه الأعمال
– وتتم ب�شكل غري ر�سمي يف �أغلب احلاالت – كانت

تتم داخل ُبنى الدولةِ .ا اّل � ّأن احلركات ال�سيا�سية
واالجتماعية املتمايزة (املنف�صلة عن هذا البنى) مل
تظهر �إال مع نهاية القرن الع�رشين ،وح ّتى يف
حينها عندما مل يكن ظهورها عبارة عن توجه �شائع
تغيب حتت
وم�ؤقت ،بل حركات منظمة ،فقد ظلّت ّ
وط�أة الطبيعة غري الر�سمية لل�سيا�سة يف ال�سعودية.
وبحلول القرن احلادي والع�رشين �أ�صبحت م�رص
تت�سم باالنق�سام بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية الهرياركية
“الت�سل�سلية” ،واحلركات غري الر�سمية .ويف
ال�سعودية – على النقي�ض – كان للم�ؤ�س�سة الدينية
و�ضوحا بكثري ،وكان تق�سيم
ت�سل�سل قيادة �أقل
ً
امل�س�ؤوليات غري ر�سمي يف حالة من التغري والتبدل
الدائم .كما كانت امل�ؤ�س�سات الدينية ال�سعودية ،مع
دخول القرن احلادي والع�رشين ،غري منف�صلة عن
امل�ؤ�س�سات الأخرى ،من حماكم ومدار�س وهيئات
�رشطية ،يف نزوع نحو جتنب و�ضع حدود وا�ضحة
للمجال الديني.

ورمبا كانت القوى
التاريخية التي ه ّي�أت
لتطورات متمايزة يف
هاتني الدولتني �آخذة يف
فقدان بع�ض من قوتها،
مع خ�ضوع الدولتني حال ًيا
لنظامني مركزيني يتّ�سمان
بالوعي الأمني ُ
املركَّ ز
ويهدفان �إىل التحكم بجميع
�أجزاء جهاز الدولة.

م�ستقبل متماثل
لكن الكثري من االختالفات بني البلدين �آخذة يف
الت�آكل ،نتيجة النت�صار بريوقراطيات الدولة
وحماوالتها لإخ�ضاع القطاعات الدينية .ورمبا
هي�أت لتطورات متمايزة
كانت القوى التاريخية التي ّ
يف هاتني الدولتني �آخذة يف فقدان بع�ض من قوتها،
حاليا لنظامني مركزيني
مع خ�ضوع الدولتني ً
ي ّت�سمان بالوعي الأمني املُركَّ ز ويهدفان �إىل التحكم
بجميع �أجزاء جهاز الدولة .حتى االختالفات بني
النظامني ذاتهما ت�ضاءلت؛ فم�رص نظام جمهوري
وال�سعودية نظام ملكي ،لكن قادة الدولتني ُيظهران
ت�صميما متماثلاً على �إدارة �أجهزة الدولة امل�ستقلة،
ً
وت�شتيت حركات املعار�ضة املحتملة �أو احل�ؤول دون
ت�شكلها ،مع منع �أجزاء من جهاز الدولة من حماية
الأ�صوات املعار�ضة.
ُوزعة على
الأهم هنا هو �أن الدولة ال�سعودية امل َّ
قطاعات – مع قدرتها على ا�ستخدام قاعدة مالية
هائلة بحيث متثل �أ�شياء خمتلفة لقطاعات خمتلفة من
النا�س – يجري ت�شكيلها بحيث ت�صبح �أكرث هرياركية
(تراتبية) ومركزية ،و�أكرث ا�ستجابة لتنفيذ �أوامر
التزاما بتوجيهات ال�سيا�سات التي
النظام ،و�أعلى
ً
ي�ضع خطوطها العامة قادة الدولة .يف هذا ال�صدد
�شيوعا لبناء
أخريا �إىل امل�سار الأكرث
ً
تعود ال�سعودية � ً
الدولة احلديثة يف املنطقة ،وهو م�سار اتبعته م�رص

�إذ يبدو �أن الدر�س الذي
ا�ستفاده النظامان من
ُ
االنتفا�ضات واال�ضطرابات
باملنطقة العربية مل
يكن �رضورة التعددية،
�إمنا احلاجة �إىل املزيد
من التنظيم ال�صارم
والهرياركية (الرتاتبية)
وال�سيطرة والإق�صاء.
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�إن هذا التقرير املوجز هو
بحثي دام
جزء من م�رشوع
ّ
لعامني ويتناول التعددية
يف ال�رشق الأو�سط ُبعيد
الإنتفا�ضة العربية.
وقد مت دعم امل�رشوع ب�سخاء
عرب منحة من قبل جمعية
كارنيغي يف نيويورك.
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وبكل و�ضوح على مدار مائتي عام .يتجلّى هذا
وا�ضحا يف املجال القانوين .فخادم احلرمني اعتاد
ً
منذ زمن على �إ�صدار جملة من القواعد والنظم
التي ت�ساعد يف ت�شكيل النظام القانوين ال�سعودي.
كثريا،
� اّإل � ّأن وترية هذه الإ�صدارات قد ت�سارعت ً
لذا فقد بد�أت �أوامر امللك تهيمن على �أغلب جماالت
القانون .مل يتم هجر ال�رشيعة الإ�سالمية ،لكن طرق
خ�ضوعا للإ�رشاف
تطبيق املحاكم لها �أ�ضحت �أكرث
ً
ثانيا ،يجري الآن
والتوحيد املعياري الر�سميً .
�صنف حمدود من التقنني .رمبا مل يعد احلديث
قائما عن “التقنني” � اّإل � ّأن العك�س �صحيح بالن�سبة
ً
�إىل «التدوين» ،وهو عملية تدوين الأحكام لإر�شاد
الق�ضاة بحيث يعملوا �أكرث يف نطاق تف�سريات معروفة
وقابلة للتنب�ؤ .ويجري تو�سيع نطاق الق�ضاء بحيث
يتجاوز قاعدته التقليدية يف جند ،مع ت�شييد جامعات
بطول اململكة وعر�ضها ومع وجود مناق�شات حول
�إدخال خريجي كليات احلقوق (ولي�س كليات
ال�رشيعة فح�سب) �إىل �سلك الق�ضاء (�رشيطة ح�صولهم
يخ�ص ال�رشيعة) ،ومع
على تدريب �إ�ضايف يف ما
ّ
وجود توجه وا�ضح نحو تعيني الق�ضاة املوالني يف
املنا�صب القيادية و�إق�صاء الأ�صوات املعار�ضة.
وبحرمان هيئة الأمر باملعروف من قدرتها على
توقيف الأفراد يف عام  ،2016فقد �أ�صبح لها نف�س
نطاق �سلطة املواطن الفرد يف م�رص على �إنزال
عقوبات .فمثل فقدان املواطن امل�رصي حقه يف
اللجوء �إىل الق�ضاء مبا�رشة يف ق�ضايا احل�سبة؛ �أ�صبح
مطلوبا من ال�رشطة الدينية ال�سعودية �أن تتقدم
ً
قدما يف الق�ضايا
امل�ضي
وقرار
ال�رشطة
إىل
�
ب�شكاوى
ً
�أو عدمه� ،إ�ضافة �إىل كيفية �إدارتها ،يرجع �إىل
االدعاء العام.
ّ

التداعيات
ي�سعى النظامان امل�رصي وال�سعودي بقوة �إىل
�ضمان �أن تكون الدولة �أكرث تلبية الحتياجات
وتوجهات احلاكم .ولهذا التوجه تاريخ يعود لأكرث
من ن�صف قرن يف م�رص ،لكنه جتدد بقوة منذ عام
 .2013ففي �أعقاب ثورة  2011متكّ ن الأزهر من
ت�أكيد قدر ال ي�ستهان به من اال�ستقاللية ،بل وزاد

نفوذه على �أجزاء من اجلهاز الديني (مثل من�صب
مفتي اجلمهورية) كانت خارج �سيطرته .وجهود
الرئي�س ال�سي�سي احلالية لت�شكيل فهم امل�ؤ�س�سة الدينية
للإ�سالم وطريقة تعزيزها للدين ،ت�ستعني ببع�ض
الكلمات اللّطيفة لكنها تنطوي على لطمة قوية؛ �إذ
الرئا�سية
حاليا توطيد �أركان �سيادة امل�ؤ�س�سة
يجري ً
ّ
و�إنفاذ �آرائها ب�ش�أن الأمن القومي .ويتحرك حممد
م�صحوبا بر�سالة مماثلة يف ال�سعودية؛
بن �سلمان
ً
فامل�ؤ�س�سة الدينية عليها ال�سري على �رصاط م ّدته القيادة
العليا للمملكة .فمن يبدي الوالء �سيكاف�أ ،و�سوف
تتم ال�سيطرة على الأ�صوات املعار�ضة ،بل وحتى
�إ�سكاتها.
يبدو �أن الزعماء احلاليني يف كل من م�رص
وال�سعودية يرون �أن امل�ؤ�س�سات الدينية امل�ستقلة
واملجال الديني العام هيئات جديرة بالإدارة
ا�ستفاده
والإخ�ضاع� .إذ يبدو �أن الدر�س الذي
ُ
النظامان من االنتفا�ضات واال�ضطرابات باملنطقة
العربية مل يكن �رضورة التعددية� ،إمنا احلاجة �إىل
املزيد من التنظيم ال�صارم والهرياركية (الرتاتبية)
وال�سيطرة والإق�صاء .و�سوف جتلب �إليهما نتائج هذه
امل�ساعي بع�ض االهتمام الدويل الإيجابي ،و�سيكون
هذا االهتمام �أحيا ًنا مبعثه �أ�سباب جيدة .لكن بالن�سبة
ملن هم داخل امل�ؤ�س�سات الدينية بالدولتني ،فما يحدث
لي�س على م�سار مزيد من اال�ستيعاب� ،إمنا هو على
م�سار الإق�صاء.

الكاتب
د .ناثان براون ،هو �أ�ستاذ للعلوم ال�سيا�سية
وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن،
وباحث �أول غري مقيم يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل .تتمحور بحوثه حول علم ال�سيا�سة املُقارِ ن يف
ال�رشق الأو�سط واملبادئ الد�ستورية و�سيادة القانون
يف العامل العربي و�إر�ساء الدميوقراطية وال�سيا�سة
والإ�سالم وال�سيا�سة الق�ضائية.

