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ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،ك �م��ا ع� ��رف أي �ض��ًا برؤاه
التنويرية املعتدلة وامل��وال�ي��ة ف��ي ق��راءة املشهد
ال �س �ع��ودي ع�ل��ى وج ��ه ال �ع �م��وم .وأت��ذك��ر ه�ن��ا ما
قاله خاشقجي في ح��واره مع صحيفة «الشرق
األوسط» بتاريخ  2005/5 /11واصفًا الحكومة
ب ��أن �ه ��ا ت� �ي ��ار األغ �ل �ب �ي ��ة «وه� � ��و ال� �ت� �ي ��ار املعني
تيارًا
ب�ح�ي��اة ال �ن��اس ول�ق�مً��ة ال�ع�ي��ش .ف�ه��و ل�ي��س ّ
بالتنظير ،كالتيار املنظر
أيديولوجيًا مشغوال
ّ
لليبراليته ،أو اآلخ ��ر امل�ن� ّ�ظ��ر إلس�لام�ي�ت��ه .هذان
ّ
معنيني بسلم ال��روات��ب وتكاليف
ال�ت�ي��اران غير

ال��دراس��ة واالس�ت�ط�ب��اب وباملسائل الحياتية»...
وي �ض �ي ��ف« :ي� �ج ��ب أن ن �ع �ت��رف ب � ��أن ب �ل��دن��ا في
حالة استقطاب ،وهي حالة مزعجة .السعودي
ال �ت �ج��دي��دي ال ��ذي ي��وص��ف ب��أن��ه ل�ي�ب��رال��ي يتهم
نظيره امل�ح��اف��ظ ب��أن��ه م��ن أن�ص��ار ال�ق��اع��دة .وفي
املقابل ،يتهم املحافظ مواطنه التجديدي بأنه
عميل ألميركا ،وبأنه طابور خامس» ...ثم يختم
ً
قائال« :أنا ضد الحزبية ،وأعتقد أننا في بلدنا
ال نحتاج فيه إلى ذلك».
�ي» ُجمال
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�
وح�ي��ن اس �ت �ض��اف��ت ق �ن
لمُ
خاشقجي لساعتني خالل العام املاضي ،ته في
ّ
رسالة هاتفية ألن��ه ق��دم نفسه كـ«سلفي» .فقال
ل��ي ف��ي م�ك��امل��ة الح �ق��ة« :ال�س�ل�ف�ي��ة ه��ي ع�ك��س ما
ّ
صورها لنا البعض ...إنها تعني االنفتاح على
العالم واألخذ بأسباب التقدم ...ورفض احتكار
الدين أو التصنيم» .ويشاء القدر أن تأتي إقالة
خاشقجي ـــــ بشكل أو بآخر ـــــ بذريعة مقال عن
السلفية!
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ّ
املقابل لم يكن بوقًا أو مدلسًا .هو صحافي مهني
موال للنظام عن إيمان وصدق ،ويؤيد سياسته
ٍ
الخارجية ويتفق ويختلف مع السياسة الداخلية
وصحيفته
ع��ن ت�ج� ّ�رد وق�ن��اع��ة .وم��ع ذل��ك ع��ان��ى
ّ
في اآلونة األخيرة من ضغوط ّ
جمة تتهم كتاب
ال��رأي في الصحيفة بمحاربة اإلس�لام والعلماء
م��ن أج��ل إف�س��اد املجتمع .وك��ان��ت التقارير التي
تصل إلى مكتبه ـــــ محالة من جهات رسمية أو
الكاتب
شبه رسمية ـــــ تتحدث عن مؤامرات هذا ّ
أو إس �ق��اط��ات ذل ��ك ال �ك��ات��ب وم �ق��اص��ده ،وكتاب
ّ
التقارير ه��م متبرعون ـــــ أو ّم��دع��ون ـــــ بحراسة
اإلس�ل�ام! وال أفهم خلفية تسلم بعض ّ الجهات
لتلك التقارير أو إحالتها ،وخصوصًا أن قضايا
النشر مناطة ب��وزارة الثقافة واإلع�ل�ام وحدها.
واأله � � ��م م ��ن ذل� ��ك أن� ��ه ل ��م ي �ن �ش��ر ف ��ي الصحافة
السعودية ط��وال تاريخها ـــــ س��واء في «الوطن»
االنتقادات
أو غيرها ـــــ رأي يعادي ّاإلسالم ،ولكن ّ
يوجهها بعض الكتاب إلى
ـــــ املشروعة ـــــ التي
بعض ال��دع��اة وال �ت �ي��ارات اإلس�لام��وي��ة ِّ
يفسرها
أدعياء حراسة اإلسالم بأنها هجوم على الكتاب
ّ
والسنة والدين الحنيف!
وبعد تفاقم هذه الضغوط على الصحيفة لدرجة
التفكير في إيقافها ،اضطر خاشقجي إلى تعيني
رئ�ي��س ج��دي��د لقسم ال ��رأي ،م� ّع��روف باملحافظة
والصرامةّ ،
ووجه رسالة إلى كتابه طالبهم فيها
بعدم العودة إليه بشأن املقاالت التي أصبحت
م��ن اخ �ت �ص��اص امل �س��ؤول ال �ج��دي��د ا ّل ��ذي تسبب
ب��دوره ف��ي مضايقة العديد م��ن الكتاب بحجب
مقاالتهم أو «تهذيبها» ،وأصبحت هذه املسألة
حديث املجتمع خالل األسابيع املاضية .وحني
خاشقجي ف��ي مجلس خ ��اص ،قال:
ووج ��ه ب�ه��ا
ّ
«ق��ارئ «ال��وط��ن» ي��رك��ز على ق��راءة امل�ق��االت التي
تنتقد الشأن املحلي وتناقشه ...أما املقاالت التي
ت�ق��ارن ب�ين العلماء ـــــ ال�ي��وم ـــــ ورج��ال ال��دي��ن في
ّ
فتسبب
عصور الظالم بأوروبا وما شابه ذلك،
لنا الكثير من الصداع على الرغم من محدودية
ق��راء ت �ه��ا»! ث��م أض ��اف« :مشكلتنا ف��ي «الوطن»
أن االنطباعات عنها طغت على واق�ع�ه��ا ،فثمة
انطباع ّ
تكون لدى البعض بأننا صحيفة شبه
م �ع��ادي��ة ،م��ع أن �ن��ا ال ن �ت �ج��اوز س�ق��ف الصحافة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ...ل ��ذل ��ك ف��إن �ن��ا ح�ي�ن ن �ن �ش��ر بعض
املقاالت تقوم الدنيا وال تقعد ...فيما تمر املقاالت
الشبيهة بهدوء في الصحف األخرى».
ع�ل��ى ك��ل ح ��ال ،ه��ذه ال�ض�غ��وط ليست اب�ن��ة أيام
أو أس��اب�ي��ع .فشائعات اإلق��ال��ة وحقيقة الضغط
طاولت الرجل منذ العام املاضي على أثر نشره
ّ
ً
مصورًا مع أميرة الطويل ،حرم األمير الوليد
لقاء
ّ
بن طالل ،ويرجح أن جهة عليا في البالد أوقفت
ق��رار اإلق��ال��ة .وراج��ت بقوة شائعة مماثلة على
أثر تصريح مسؤول بارز بأن صحيفة «الوطن»
«س�ي�ئ��ة» ألن�ه��ا تنتقد ف��ي مقاالتها هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر .ولكن هذه الشائعة
وئ� � ��دت ف ��ي م� �ق ��ال ك �ت �ب��ه خ��اش �ق �ج��ي بالتزامن

ّ
رئيس تحرير صحيفة «الوطن» السعودية جمال خاشقجي الذي قدم استقالته األحد الفائت (أ ف ب)
م��ع ن�ش��ر ص ��ورة ل��ه م��ع ذل��ك امل �س��ؤول ف��ي صدر
الصفحة األولى بالصحيفة .وأخيرًا ...طفت على
السطح قبل أسابيع قليلة شائعة إق��ال��ة أخرى
بعدما نفت وزارة الداخلية نبأ إط�لاق رصاص
م��ن م�ج�ه��ول�ين ع�ل��ى امل�ب�ن��ى ال��رئ�ي�س��ي لصحيفة
«الوطن».
وعلى الرغم من التوجه الجديد للصحيفة ،فإن
أصحاب الضغوط أو املتأثرين ًبها لم يالحظوا
سياسيًا أن خاشقجي زاي��د م � ّ�رة تلو م��رة على
ب �ع��ض امل ��واق ��ف ال��رس �م �ي��ة (ك �م��ا ف��ي م��وق �ف��ه من
ت��أج �ي��ل ال ��دراس ��ة ب �س �ب��ب ان �ف �ل��ون��زا الخنازير،
وقراءته ألسباب كارثة السيول في جدة) .وزايد
أيضًا م��ن ّالناحية الفكرية ف��ي م�ق��االت ّمتعددة
أكد فيها أن السعوديني ـــــ وهو منهم ـــــ كل ًهم أو
معظمهم ينتمي إلى التيار السلفي ...إضافة إلى
اإلش ��ادة ب��ال�ق��رارات الرسمية الداخلية وانتقاد
خ �ص��وم ال�س�ي��اس��ة ال�س�ع��ودي��ة ال �خ��ارج �ي��ة .ومع
ذل ��ك ،ل��م ت�ت�ن� ّ�ب��ه إدارة «ال��وط��ن» ـــــ ورب �م��ا تكون
معذورة ـــــ إل��ى ّ
األملعي من
تسرب مقال إبراهيم ً
ّ
خاشقجي اتصاال عاصفًا
مقص الرقيب ،ليتلقى
َ
ب�ع��د ي��وم�ين م��ن ال�ن�ش��ر ُي�ط��ل��ب م�ن��ه ف�ي��ه «تقديم
ّ
االستقالة ف��ورًا» .ولألمانة ،من الواجب أن نقدر
هنا أن رئيس قسم الرأي أبدى استعداده لتقديم
االس �ت �ق��ال��ة اع �ت ��راف ��ًا ب �ت �ق �ص �ي��ره ف ��ي أداء دوره
املطلوب!
إذا افترضنا أن مهمة الصحافي هي تأييد الرأي
ال��رس �م��ي ف �ق��ط ،وه ��و اف �ت��راض ش��ائ��ن ،فسيلوم
ال�ب�ع��ض خ��اش�ق�ج��ي ع�ل��ى ض�ع��ف ق� ��راءة الظرف
السياسي أو االجتماعي .ولكن الظرف السياسي
أح�ي��ان��ًا ي��دف��ع امل��راق �ب�ين إل ��ى ال�ح�ي��رة واالرتباك
حيال بعض القضايا.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل ��وق ��ف م ��ن االخ� � �ت �ل��اط ،كمثال،
فإننا نقرأ تصريح وزي��ر الداخلية في صحيفة
ً
«ال��ري��اض» بتاريخ  9نيسان /أبريل  2007نقال
عن حواره املفتوح مع اإلعالميني واألكاديميني:
«إن فكرة فصل املرأة عن الرجل أمر غير صحيح،
ف��امل�ج�ت�م��ع م �ك� ّ�ون م��ن رج ��ال ون� �س ��اء ...والنساء
أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا ...إذًا ّملاذا
نجعل امل��رأة شيئًا؟ والرجل شيئًا آخ��ر؟ ...فكلنا
يعمل وفق قدرته واستطاعته ...وهذا هو الشيء
املطلوب ...وأرجو أن ال ّ
نكرس مفهوم الفصل في
مجتمعنا» .وف��ي امل�ق��اب��ل ،ن�ق��رأ ت�ص��ري��ح األمير
خ��ال��د ب ��ن ط �ل�ال ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ع �ل��ى هامش
معرض الكتاب األخير في ال��ري��اض ،وه��و ينقل
عن وزير الداخلية أيضًا في  4آذار /مارس2010
توجيهه بإيقاف االخ�ت�لاط ف��ي امل�ع��رض ،لتقوم
وزارة ال �ث �ق��اف��ة واإلع� �ل��ام ب�ن�ف��ي ه ��ذا التوجيه،
وحجب املوقع اإللكتروني الذي بث الخبر!
وق� �ب ��ل أس ��اب �ي ��ع ق �ل �ي �ل��ة ،ن� �ش ��رت وك ��ال ��ة األنباء
ال �س �ع��ودي��ة (واس) ق � ��رار إق ��ال ��ة ال �ش �ي��خ أحمد
الغامدي ـــــ أحد الذين جاهروا بإباحة االختالط
ـــــ من منصبه في هيئة األم��ر باملعروف والنهي
عن املنكر .وخ�لال سويعات قليلةُ ،يلغى القرار
ُ
ويسحب الخبر من الوكالة ،والسؤال :إذا كانت
السلطة السياسية تتجه إلى موقف إيجابي إزاء
االخ�ت�لاط ـــــ وه��و التصور السائد واألق��رب إلى
ّ
الصحة ـــــ فلماذا أقيل الغامدي من األساس؟ ّأما
لو كان موقفها سلبيًا ،فلماذا ألغي قرار اإلقالة؟
وإذا ان�ت�ق�ل�ن��ا إل ��ى امل��وق��ف م��ن ال�س�ي�ن�م��ا ،فإننا

مقاالن ينتقدان الفكر
وفتاوى ابن تيمية
السلفي
َ ْ
تسببا بإقالتي خاشقجي
ّ
األولى والثانية
نالحظ في كتاب «يا زم��ان الخليج» للصحافي
البحريني خالد البسام ـــــ الصادر عن دار الساقي
ّ
ـــــ أن امللك عبد العزيز زار السينما في البحرين
وأع � �ج ��ب ب �ه��ا ووص� �ف� �ه ��ا ب��أن �ه��ا م ��ن إنجازات
ال �ب �ح��ري��ن ال �ح �ض��اري��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ح��ق أن تزار
وف��ق تصريحاته للصحافة البحرينية آنذاك.
وفي املقابل ،تلغى جميع املناشط السينمائية
َ
ف��ي اململكة ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ق ��رار رس�م��ي ص ��در العام
املنصرم.
ولو فحصنا قضية أكبر ،مسألة والية األمر بني
ّ
يصرح
األمراء والعلماء ،نجد د .عبد الله التركي
في لقاء العلماء املفتوح مع امللك عبد الله ـــــ حني
ك��ان وليًا للعهد ـــــ بعد أح��داث أي�ل��ول /سبتمبر
 2001بأن والية األمر في البالد لألمراء والعلماء،
ل �ي��رد ع�ل�ي��ه األم �ي��ر ت��رك��ي ال�ف�ي�ص��ل ف��ي صحيفة
«ال �ش��رق األوس� ��ط» ب�ت��اري��خ  20ك��ان��ون الثاني/
 2002بلغة جمعت ب�ين ال �ح��زم والحسم
ي�ن��اي��ر
ّ
ح�ي��ث ق��ال إن والي ��ة األم ��ر ل�لأم��راء وح��ده��م ،أما
ال �ع �ل �م��اء ،ف � ّم �س �ت �ش��ارون ف �ق ��ط .وب �ع��ده��ا تعزز
ال�ش�ع��ور ب ��أن رأي األم �ي��ر ت��رك��ي ال�ف�ي�ص��ل ّ
يعبر
ع��ن االت�ج��اه الرسمي عبر تأييد أكثر م��ن كاتب
ملقاله ،ثم إعادة وجهة نظره في طروحات بعض
ّ
الكتاب عبر مناسبات مختلفةّ .
غيري ـــــ أن مسألة والية
واعتقدت ـــــ كما اعتقد ُ
األم � ��ر م �ح �س��وم��ة ح �ت��ى ن � ِ�ش ��ر ت �ص��ري��ح األمير
سلمان ب��ن عبد العزيز ف��ي  2أي��ار /مايو 2010
أثناء تخريج دفعة من طالب جامعة اإلمام« :أيها
اإلخوة لقد بدأت هذه الجامعة من املعهد العلمي
في عهد امللك عبد العزيز رحمه الله ،وكان تحت
إش ��راف وال��دن��ا ال�ش�ي��خ ب��ن إب��راه�ي��م رح�م��ه الله،
والحمد لله هنا االستمرارية من إمامنا محمد
بن سعود واإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب
نرى اآلن هذه الدولة التي يقودها خادم الحرمني
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز ومفتينا
الشيخ عبد العزيز حفيد الشيخ محمد بن عبد
الوهاب».
ّ
ومن وجهة نظري ،ف��إن الحديث عن قيادة امللك
وامل �ف �ت��ي ل �ل��دول��ة ج ��اء ف ��ي س �ي��اق ال �ح��دي��ث عن
جامعة اإلمام ،ولعل صياغة صحيفة «الرياض»
للتصريح لم تكن دقيقة أو لم تشرح أبعاده التي
ـــــ على األرج��ح ـــــ ال تقصد املجافاة م��ع االتجاه
األصل «ال��والة هم الحكام وطاعتهم واجبة ،أما
العلماء ،فهم مستشارون» وفق نص األمير تركي
الفيصل على أس��اس حفظ ال�ق�ي��ادة السياسية
ألصحابها ،واإلشارة إلى الدور العلمي للمفتي
وما يمثله.

إن الحوادث السابقة تدفعنا إلى التساؤل عن دور
الصحافي ودور املثقف اللذين ال يمكن أن يعامال
كموظفي دولة .فمن حق الصحافي وحق املثقف
أن يحتفظا بمسافة ّ
معينة عن النظام السياسي،
تكفل للصحافي موضوعيته أو حياده من جهة،
وت�ح�ف��ظ للمثقف استقالليته م��ن ج�ه��ة أخرى.
وفي املقابل ،من الواجب على الصحافي واملثقف
تخضع
اح �ت��رام ظ ��روف ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ال�ت��ي
ّ
ل �ت��وازن��ات امل�ج�ت�م��ع وال �ظ��روف ال��دول �ي��ة وتقلب
امل�ص��ال��ح ،دون أن يخضعا لتلك املعايير التي
تختص بالسياسي دون غيره.
لقد ق��ال امل�ل��ك عبد ال�ل��ه ـــــ ح�ين ك��ان ول�ي��ًا للعهد
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي اف �ت �ت��اح امل�ل�ت�ق��ى األول ل �ل �ح��وار الوطني:
«أس �ل ��وب اإلق �ن ��اع وم�خ��اط�ب��ة ال�ع�ق��ل أف �ض��ل من
أسلوب املنع والحجب ...واختالف اآلراء وتعدد
تنوع االتجاهات وتعدد املذاهب أمر واقعي في
ح�ي��ات�ن��ا وط�ب�ي�ع��ة م��ن ط�ب��ائ��ع ال �ن ��اس ...الحاجة
أصبحت ماسة وملحة ألن نفكر معًا في أساليب
جديدة لحماية ديننا ومواطنينا في إطار حوار
ه��ادئ ومنطق سليم يرتكز على تبيان الحجة
واح �ت��رام ال ��رأي اآلخ ��ر وإت��اح��ة ال�ف��رص��ة لتبادل
الرأي واملناقشة».
بعدها السياسي،
�ي
�
ف
الكلمة
ولعلي أق��رأ ه��ذه
َ
ّ
ب��أن ال�ن�ظ��ام يقف ف��ي م��وق��ع ال� َ�ح��ك��م امل�ح��اي��د بني
ّ
التيارات الفكرية املختلفة التي ال يحق ألي منها
بامتالك الحقيقة أو الحصانة من النقد.
الزعم
لاّ ّ
واألهم أ تدعي تلك التيارات وكالتها الحصرية
للحديث باسم اإلسالم أو املصالح العليا للوطن.
ول ��و أس �ق �ط �ن��ا ال �ك �ل �م��ة ع �ل��ى دور «الصحافي»
لاّو«املثقف» فنحن نتحدث عن حقهما املأمول في
أ يكونا أبواقًا للنظام وال خصومًا له.
لو أقيل خاشقجي أو أجبر على االستقالة بسبب
ان �خ �ف��اض ال �ت��وزي��ع أو ً ت ��ردي ع�لاق�ت��ه بالفريق
التحريري واإلداري مثال ،فال أحد يمكنه أن يلوم
ذهبت
إدارة (الوطن) على قرارها ،ولكن اإلدارة
ً
إلى خيارها ألسباب أخرى ،مما يستدعي تفاعال
مختلفًا ينسحب على الكاتب إبراهيم األملعي،
الذي ّ
تعرض لإليقاف عن الكتابة كما يبدو.
أتذكر مقولة للصحافي املصري مصطفى أمني
يقول فيها« :الحاكم يجعل الصحافة ح� ً
�ذاء في
قدمه ْإن ّ
كب ْلها وحجر عليها ..ويجعلها تاجًا
فوق رأسه إن تعامل معها كمنبر ُح ّر ومتنوع،
فإذا كانت الصحافة تاجًا باهى بها بني األمم..
ً
حذاء فهي محل احتقار الجميع».
أما إذا كانت
ّ
ّ
املوجه اآلن :أي صحافة نريد؟ هل نريد
السؤال
صحافة منفتحة وش�ج��اع��ة ومستقلة ومؤثرة
كما ّ
صرح امللك عبد الله في أكثر من مناسبة ،أم
نريد العودة إلى صحافة وزي��ر اإلع�لام األسبق
ع�ل��ي ال�ش��اع��ر ،ال ��ذي عسكر اإلع�ل�ام وانحصرت
ه �م ��وم ص �ح��اف �ت��ه ف ��ي «ال �ن �ظ��اف��ة م ��ن اإليمان»
و«ال � �ت ��أث � �ي ��ر ال �س �ل �ب��ي ل�ل��أف�ل��ام واملسلسالت»
و«خطورة املخدرات»؟
ً
ك �م��ا ت��رت �ب��ط ال �ص �ح��اف��ة ارت �ب��اط��ًا أص �ي�ل�ا بنقل
الخبر وصناعته وتحليله ،فإنها ترتبط عضويًا
بمفهوم النقد .أما الحديث عن «تقديم النماذج
املشرقة» أو الربط بني النقد و«ثقافة اإلحباط»،
فإنه يجذبنا إلى فكر العالقات العامة أكثر من
ّ
أي ش��يء آخ��ر ،م��ع التأكيد أن الصحافة كفكرة
وص�ن��اع��ة ال ت �ع��ادي «ث�ق��اف��ة األم ��ل» أو النصف
املمتلئ ًم��ن ال �ك��أس ...ول�ك��ن األص��ل وامل�ن�ه��ج هو
النقد أوال ودائمًا ،وحني نتحدث عن النقد فإننا
نتحدث عن الحوار.
لقد أحدثت «الوطن» منذ انطالقتها قبل قرابة
ال �ع �ش��ر س� �ن � ّ�وات ن �ق �ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ف ��ي الصحافة
السعودية ع ��ززت مفاهيم «ال�ن�ق��د» و«الحوار»،
�ت امل �ش��روع اإلص�لاح��ي للملك ،وأسهمت
ودع �م� ّ
ع �ب��ر ك��ت��اب �ه��ا وف��ري �ق �ه��ا ال �ت �ح��ري��ري ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ومنهم
لاّخاشقجي ـــــ في دور توعوي وتنويري ال ينكره
إ جاحد أو ّ
ضيق األفق .وأتساءل اليوم في ظل
م��ؤش��رات م�ت�ع��ددة ه��ل ستتحول «ال��وط��ن» إلى
اتجاه مغاير ً خوفًا على مصيرها؟
أق� ��ف م �ت��أم�ل�ا أم � ��ام ق �ص��ة م �ع��روف� ّ�ة للصحافي
امل �ص��ري م��رس��ي ال�ش��اف�ع��ي ،ال ��ذي ك��ل�ف��ه الرئيس
الراحل أنور السادات برئاسة تحرير مجلة «روز
اليوسف» لتنظيفها من اليساريني واملنتقدين
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع �ل��ى ح��د وص ��ف ال� �س ��ادات ـــــ
وحني عاد الشافعي إلى الرئيس
بعد ستة أشهر من «التنظيف»
وسأله عن رأيه في املجلة ،أجاب
ال��رئ�ي��س« :آس��ف ي��ا م��رس��ي ...ما
بقتش أقراها»!
* صحافي سعودي

