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صابر نزار ـ باكستان

أدواره عكست التبدالت االجتماعية والسياسية في الخليج

عبدالحسين عبد الرضا ...ذاكرة الكويت المضيئة
مريم عبد الله
فــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة األولـ ــى لــوفــاة
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي عـ ـب ــدالـ ـحـ ـس ــن
عـبــدالــرضــا ( 1939ـ ـ  ،)2017عرضت
قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة» أخ ـ ـي ـ ـرًا بــرنــام ـجــا
وثــائ ـق ـيــا م ــن ج ــزء ي ــن يـحـكــي سـيــرة
ال ـف ـنــان ال ــراح ــل ،ح ـمــل ع ـن ــوان «ه ــذا
ح ـس ـي ـنــوه» (إخ ـ ــراج دعـ ــاء األش ـق ــر)،
سلط الـضــوء على تـحــوالت الخليج
قـبــل الـنـفــط وم ــا ب ـعــده ،وانـعـكــاســات
ذلك على ما قدمه «عمالق الكوميديا»
الخليجي أو «حسينوه» أشهر أدوار
عبدالحسني في أشهر عمل خليجي
ع ـلــى م ــر عـ ـق ــود ،أي مـسـلـســل «درب
الــزلــق» ( 1977ـ ـ ـ إخــراج حمدي فريد
ـ تأليف عبد األمير التركي).
محطات الوثائقي العشر ،بــدأت مع
والدة طـفــل ورث ال ـحــس الـكــومـيــدي
وم ـ ــارس ـ ــه ب ــالـ ـفـ ـط ــرة .ولـ ـ ــد ف ـ ــي ع ــام
 1939ألب يعمل «ن ــوخ ــذه» أي قائد
س ـف ـي ـن ــة ت ـع ـم ــل ب ـ ــن امل ـ ــوان ـ ــئ لـنـقــل
الـبـضــائــع .وك ــان لــوالــد عبدالحسني
ف ــرق ــة مــوس ـي ـق ـيــة ي ـغ ـنــي م ـع ـهــا على
ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـت ــي ي ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا .بـعــد
وفــاة الوالد ،أجبرت العائلة الكبيرة
الطفل الــذي لم يبلغ عامه ال ــ 16على
العمل موظفًا في امليناء مرة ،وبائعًا
للشاي ألصحاب سيارات نقل الركاب
الـجــوالــة بــن امل ــدن مــرة أخ ــرى .يقول
ابـنــه بـشــار عــن نـجــاح وال ــده فــي نقل
وت ـقــديــم ه ـمــوم مـجـتـمـعــه الـكــويـتــي:
«في أدوار الغني ما يقنعك ،في أدوار
الفقير يتألق ،ألنه ولد فقيرًا أبدع في
ثوب الفقير».
أن ـهــى عـبــدالـحـســن مــرحـلــة التعليم
الثانوي في مدارس «املباركية» حيث
تم اختياره من قبل مسؤول النشاط
املـ ــدرسـ ــي الـ ـخ ــاص ب ــاملـ ـس ــرح ،ألداء
مشاهد تمثيلية كوميدية من اختيار
املـ ــدرسـ ــة .ي ــوم ـه ــا ،ان ـش ـغ ــل مــؤســس

ال ـ ـبـ ــاد عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـس ــال ــم ال ـص ـب ــاح
بوضع الكويت على سكة التحديث
ع ـبــر وض ــع دس ـت ــور ل ـل ـبــاد وإن ـشــاء
ً
مدارس ومراكز تعليمية وصوال إلى
بناء العديد من صاالت املسرح .وقد
تمكن مؤسسوه من رصد التحوالت
الـ ـه ــائـ ـل ــة الـ ـت ــي ع ـص ـف ــت بــامل ـج ـت ـمــع
والحياة مــع بــدء طفرة النفط ،وكــان
لعبدالحسني عـبــدالــرضــا دور كبير
في ذلك.
بعد «املباركية» ،التحق عبدالحسني
بــالـعـمــل فــي قـســم الـطـبــاعــة فــي وزارة
اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اب ـت ـع ـث ـتــه
لدراسة فنون الطباعة في مصر .كانت
الشعوب العربية حينذاك تعيش فترة
املد القومي ،ولم يسلم عبدالحسني من
ّ
فتشرب األفكار القومية
تلك «اللوثة»،
وحمل هموم الوطن العربي حتى آخر
أيام حياته.
في سنة  ،1956وقــع الـعــدوان الثالثي
عـ ـل ــى م ـ ـصـ ــر .يـ ــوم ـ ـهـ ــا ،قـ ـ ـ ــرر الـ ـش ــاب
الكويتي االلتحاق باملقاومة الشعبية
وت ـ ــدرب ع ـل ــى ح ـم ــل ال ـ ـسـ ــاح .أص ـيــب
إص ــاب ــة طـفـيـفــة بـعــد قـصــف االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ألحـ ــد املـ ــواقـ ــع ،واع ـت ـبــر
فــي ع ــداد ال ـش ـهــداء .لـكـنــه ع ــاد وفــاجــأ
ال ـج ـم ـي ــع حـ ــن دخـ ـ ــل ص ــال ــة تــأب ـي ـنــه
ف ــي «جـمـعـيــة ال ـكــويــت ال ـث ـقــاف ـيــة» في
ال ـق ــاه ــرة .يــومـهــا ت ــم خـصــم شـهــر من
راتبه باعتباره متغيبًا وليس شهيدًا!
ب ـ ــرز وع ـ ــي ع ـب ــدال ـح ـس ــن ع ـبــدالــرضــا
ال ـعــربــي ف ــي مـســرحـيــة «بـ ــاي ب ــاي يا
ع ـ ــرب» ( ،)1986ب ـمــا حـمـلــت م ــن نقد
قــاس لـلــواقــع الـعــربــي وحـلــم الشعوب
بالوحدة.
الـتــأثـيــر امل ـصــري طـبــع عـبــد الـحـســن.
ّ
انبهر ابــن البحر بالفن ،وكــان يقتطع
مــن مـصــروفــه القليل لـحـضــور أعـمــال
نجيب الريحاني وإسماعيل ياسني.
ً
م ــرة ،رأى إعــانــا فــي إح ــدى الصحف
امل ـح ـل ـيــة ع ــن ح ــاج ــة وزارة الـ ـش ــؤون

حمل السالح شابًا وأصيب في القصف اإلسرائيلي

الكويتية إل ــى ممثلني للمشاركة في
تأسيس «فــرقــة املـســرح الـعــربــي» عام
 ،1961ليتقدم ضمن مجموعة مكونة
من  300شخص ،بينهم مريم الصالح
ومريم الغضبان اللتان فتحتا أبواب
الفن للنساء في الكويت والخليج.
يـ ـص ــور ال ــوث ــائـ ـق ــي ،بـ ــدايـ ــة ان ـط ــاق ــة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـسـ ــن م ـ ـ ــع زك ـ ـ ـ ــي ط ـل ـي ـم ــات
وم ـســرح ـيــة «ص ـق ــر الـ ـع ــرب» (،)1962
عــن عـبــدالــرحـمــن ال ــداخ ــل ،حـيــث لعب
ع ـبــدال ـح ـســن ك ـم ـم ـثــل ب ــدي ــل .يــومـهــا
كان الحدث األبرز ظهور أول مشاركة
نـ ـس ــائـ ـي ــة ف ـ ــي عـ ـم ــل خ ـل ـي ـج ــي مل ــري ــم
ال ـصــالــح وم ــري ــم ال ـغ ـض ـبــان .خصص

ّ
مرحلة
أن
اعتبر وثائقي «العربية»
ّ
بالخيبات» وحمل
عبدالناصر «مليئة
ّ
إيران مسؤولية المد الوهابي
بـعــدهــا املـمـثــل ال ـط ـمــوح وق ـتــا لكتابة
أع ـمــال مـســرحـيــة بــالـلـهـجــة الكويتية
للمسرح والتلفزيون واإلذاعة.
بـ ـع ــده ــا ب ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ص ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرار مــن
مجلس األم ــة الـكــويـتــي يقضي بمنع
مسرحية «بــوهـيــان» ( 1971ـ اسمها
امل ـس ـج ــل «ح ـ ــط ال ـط ـي ــر ط ـ ــار ال ـط ـي ــر»
لكنها اشتهرت باسم الشخصية التي
يؤدها عبدالحسني) التي تناول فيها
أن ـ ــواع الـ ـص ــراع الـطـبـقــي ب ــن ال ـف ـقــراء
واألغنياء في إطــار ساخر وكوميدي.
أمـ ــر س ـي ـت ـكــرر الح ـق ــا ف ــي أعـ ـم ــال عــدة
لعبدالرضاّ ،
عرضته املسرحية ملعركة
ق ـضــائ ـيــة وم ـحــاك ـمــة ش ـه ـي ــرة .وتـمــت
إعــادتـهــا إلــى الـعــرض بطلب مــن أمير
البالد صباح السالم الصباح ،لتخرج
عناوين الصحافة يومها بمانشيتات
كبيرة منها «أعـضــاء املـســرح العربي
أقوى من نواب الحكومة».

فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــن 12
ً
مسلسال إذاع ـيــا .يومها كــان الــراديــو
رف ـي ــق ال ـس ـه ــرة الـ ـ ــذي ت ـت ـح ـلــق حــولــه
الـعــائــات فــي الـكــويــت والـخـلـيــج .قــدم
عـبــدالـحـســن فــي ع ــام  1964املسلسل
اإلذاعـ ــي «يــوم ـيــات بــو عـلـيــوي» الــذي
انـ ـتـ ـق ــل بـ ـع ــد نـ ـج ــاح ــه الـ ـس ــاح ــق إل ــى
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ك ـ ـ ــأول م ـس ـل ـســل كــوي ـتــي
ي ـع ــرض ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون الـحـكــومــي.
وب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـ ــرور ع ـ ـ ــام عـ ـل ــى «ي ــومـ ـي ــات
ب ــو ع ـل ـي ــوي» ،قـ ــدم ع ـبــدال ـح ـســن أول
وآخــر أعماله السينمائية الــذي حمل
اس ــم «ال ـع ــاص ـف ــة» .ي ـقــول أح ــد الـنـقــاد
ّ
املـ ـش ــارك ــن ف ــي ال ــوث ــائ ـق ــي ،إن سـبــب
ع ـ ـ ــزوف ع ـب ــدال ـح ـس ــن عـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــا
«كــونـهــا تمنعه مــن مـمــارســة هوايته
املفضلة وهي الخروج عن النص».
يـظـهــر الــوثــائ ـقــي ع ـشــق عـبــدالـحـســن
ع ـب ــدال ــرض ــا ل ـل ـم ـســرح ،إذ ات ـج ــه بعد
الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـكـ ـت ــاب ــة
امل ـس ــرح ـي ــة ،ودخـ ـ ــل ت ـج ــرب ــة ال ـك ـتــابــة
امل ـش ـتــركــة م ــع شــري ـكــه امل ـف ـضــل سعد
الفرج التي تم معها التمرد على نظام
«ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع الـ ـع ــام» الـحـكــومـيــة
ال ـ ـتـ ــي م ـن ـع ـت ـه ـم ــا م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ــوض فــي
السياسة ،وعـمــا على تأسيس فرقة
أهـلـيــة ،كــانــت أول أعـمــالـهــا مسرحية
«على هامان يا فرعون» ()1978
ي ــروي ال ـفــرج حــادثــة حـصـلــت معهما
عام  .1975يومها ،اقتحم أمير كويتي
جـلـسـتـهـمــا م ــع م ـس ــؤول خـلـيـجــي في
ال ـك ــوي ــت ،وبـ ـ ــادر ب ـح ـســب الـ ـف ــرج إلــى
تحذير املسؤول الخليجي من املمثلني
بــال ـقــول« :مـجـلــس األمـ ــة األم ـي ــر يـقــدر
يحله ،لكن هؤالء الذين حولك ما نقدر
نـحـلـهــم بـ ـم ــرس ــوم» ،مـ ـح ــذرًا إي ـ ــاه من
الـحــديــث معهما ،ومــن إفـســاح املجال
أمام املسرح في بالده.
وب ــن املــاضــي وال ـحــاضــر ،اسـتـعــرض
الجزء الثاني من الوثائقي ،ما حدث
لـلـعــرب والـخـلـيــج بـعــد ح ــرب اكـتــوبــر

 1973والطفرة النفطية .أمــر ظهر في
أبـ ـ ــرز أعـ ـم ــال ع ـب ــدال ـح ـس ــن ،مـسـلـســل
«درب الـ ــزلـ ــق» ( )1977ح ـي ــث جـســد
امل ــرح ـل ــة ال ـن ـف ـط ـيــة واإلث ـ ـ ـ ــراء ال ـســريــع
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،مـ ـ ــا ج ـع ـلــه
يكتسح األع ـمــال املـصــريــة والـســوريــة
فــي ذلــك الــوقــت ،ويشكل ذاك ــرة أجيال
خ ـل ـي ـج ـيــة ال تـ ـ ــزال ت ـس ـت ـم ـتــع ب ــإع ــادة
مـشــاهــدتــه .تـحــوالت املــرحـلــة النفطية
عـ ــاد وج ـس ــده ــا ف ــي م ـســرح ـيــة «ب ــاي
ب ــاي ل ـنــدن» ( ،)1982الـتــي ج ــاءت ردًا
عـلــى مـســرحـيــة بــريـطــانـيــة تسخر من
الـ ـع ــرب وم ـ ــن ب ــذخ ـه ــم ف ــي ال ـع ــواص ــم
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املـ ــاضـ ــي .ك ـم ــا حـ ــوى ال ــوث ــائ ـق ــي آراء
فـنــانــن س ـعــوديــن وكــويـتـيــن عملوا
م ــع ع ـبــدال ـح ـســن ع ـب ــدال ــرض ــا ،منهم
ن ـ ــاص ـ ــر الـ ـقـ ـصـ ـب ــي وداوود ح ـســن
وحياة الفهد واثنان من أوالد الفنان
الراحل .وفي املسرح الغنائي ،ساهمت
مسرحية «هــالــو دول ـلــي» ( )1974مع
املـمـثـلــة املـصــريــة شــوي ـكــار ،فــي كشف
موهبة عبدالحسني الغنائية ،ليعود
ويستثمر التلفزيون الكويتي نجاحه
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع ،وي ـن ـت ــج لـ ــه ثــاث ـيــة
«أوبريت مداعبات قبل الزواج ،وشهر
العسل ،وبعد العسل».
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،ال يـ ـخـ ـل ــو ع ـ ـمـ ــل ل ـت ـل ـف ــزي ــون
«الـ ـع ــربـ ـي ــة» الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ ـ خ ــاص ــة مــا
يـتـنــاول ال ـت ـحــوالت فــي الـخـلـيــج ـ ـ ـ من
إعـ ـ ــادة تـلـبـيــس الـ ـث ــورة اإلي ــرانـ ـي ــة ما
أسمته القناة التابعة ملحمد بن سلمان
بـ«عصر الظلمات» ،الــذي صــارت فيه
الجماعات اإلسالمية املتشددة تنمو
كــال ـف ـطــر ف ــي ك ــل ب ـلــد خ ـل ـي ـجــي .حمل
أح ــد ف ـصــول الــوثــائـقــي عــن ح ـيــاة من
اجـتـمــع عليه كــل الخليجيني ،عـنــوان
«ف ــات ـحــة ال ـظ ـل ـمــات» الـ ــذي ص ــور فيه
انـتـصــار ث ــورة الخميني بأنها بداية
ن ـهــايــة ال ـت ـعــايــش ف ــي ال ـك ــوي ــت ودول
ال ـ ـجـ ــوار .يــوم ـهــا أخ ـ ــرج عـبــدالـحـســن
عمله املسرحي «هذا سيفوه» (،)1987
لينال بسببه حكمًا قضائيًا بالسجن
ستة أشـهــر ومـحــاولــة اغـتـيــال وحــرب
ش ـع ــواء بـسـبــب «ت ـه ـمــة ازدراء ال ــذات
اإلل ـ ـه ـ ـي ـ ــة» .مـ ـنـ ـع ــت بـ ـع ــده ــا أعـ ـم ــال ــه
الـفـنـيــة ال ـتــي ُع ــرض ــت ّف ــي الـسـتـيـنــات
والـسـبـعـيـنــات ،وقـيــل إنـهــا حــرب على
عبدالحسني كونه ينتمي إلى الطائفة
الـشـيـعـيــة ،رغ ــم نـفــي الـفـنــان الكويتي
جاسم النبهان ذلــك بالقول للقائمني
ع ـلــى ال ـع ـمــل ف ــي «ال ـع ــرب ـي ــة»« :كــانــت
الفرق الفنية في الكويت وحدة وطنية
مصغرة».
كل تحوالت وأزمات الكويت املعاصرة
تــم تخليدها فــي أعـمــال عبدالحسني،
م ــن ال ـف ـســاد ون ـقــد ال ــرق ــاب ــة واألزم ـ ــات
االقتصادية وانهيار ســوق البورصة
(األخـيــرة كتب لها مسرحية «فرسان
املناخ»  )1983إلى سرد قصة احتالل
الـعــراق للكويت فــي مسرحية «سيف
الـعــرب» ( )1992التي جسد فيها دور
صــدام حسني .يومها تعرض إلطــاق
نـ ــار ق ـبــل أحـ ــد ال ـ ـعـ ــروض ،ل ـك ـنــه أصــر
عـلــى االس ـت ـمــرار لـيـقــدم أج ـمــل أدواره
ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة ب ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزه رص ــاص ــة
تخطته بمسافة  3سنتيمترات فقط.
ُ
لـ ــم يـ ـخ ــل ال ــوث ــائـ ـق ــي مـ ــن ال ـه ـم ــز إل ــى
مرحلة عبدالناصر املليئة بالخيبات
والخسائر العربية بحسب «العربية»،
ولـ ــم ت ـن ـفــد الـ ـج ــارة إيـ ـ ــران م ــن كــونـهــا
مسببة للعصر الوهابي الــذي ضرب
الخليج حتى وصلت أض ــراره ألبــراج
الحليف األميركي .كل هذا لم يمنعنا
مــن االسـتـمـتــاع ب ــإرث ومـحـطــات األب
ال ــروح ــي ل ـه ــول ـي ــوود ال ـخ ـل ـيــج ،ال ــذي
أسـهـمــت أع ـمــالــه ال ـتــي تـخـطــت الـ ــ100
فـ ــي ت ـت ــوي ــج الـ ـك ــوي ــت ع ــاص ـم ــة لـلـفــن
الخليجي.

وقفة

رسالة من لويس السادس عشر إلى محمد بن سلمان!
عباس الزين
ظ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات املـ ـطـ ـلـ ـبـ ـي ــة فــي
ال ـس ـعــوديــة ،وم ــا راف ـق ـهــا وتـبـعـهــا من
ظ ـهــور نــاشّـطــن حـقــوقـيــن ومــدنـيــن،
ب ـش ـكـ ٍـل م ـكــثــف ،ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي تلت
بــدايــة «ال ـثــورات العربية» .تــزامــن ذلك
م ــع اخ ـت ــراق مـفــاهـيــم مــدنـيــة املجتمع
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ت ـ ــدع ـ ــو إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ــريـ ــات
ال ـفــرديــة والـجـمــاعـيــة .كــانــت مــوجــودة
ســاب ـقــا ،لـكـنـهــا أص ـب ـحــت ف ــي زم ــن ما
بـعــد «الـ ـث ــورات» ،أكـثــر تــأثـيـرًا وأوس ــع
انتشارًا .أسهم اإلعــام التابع للنظام
السعودي فــي الترويج لتلك املفاهيم
املتضمنة للحريات والحقوق املدنية،
بفتح منابره للمعارضني من أصحاب
الرأي املناوئ لألنظمة التي ال تتوافق
م ــع سـيــاسـتــه .وه ــي تـجــربــة محفوفة
باملخاطر ،كانت قد ساهمت في انهيار
الحكم امللكي الفرنسي بعد ثــورة عام
.1789
بــن عــامــي  1775و ،1783دع ــم الحكم
امل ـل ـك ــي ف ــي ف ــرن ـس ــا حـ ــرب االس ـت ـق ــال
األم ـي ــرك ـي ــة أو «الـ ـ ـث ـ ــورة األم ـي ــرك ـي ــة»
الـ ـت ــي قـ ــادهـ ــا ج ـ ـ ــورج واشـ ـنـ ـط ــن ضــد
ال ـتــاج املـلـكــي الـبــريـطــانــي .إل ــى جانب
الدعم العسكري ،جعلت حكومة امللك
الـفــرنـســي لــويــس ال ـس ــادس ع ـشــر ،من
صحفها ومـنــابــرهــا اإلعــامـيــة منصة
س ـم ـحــت م ــن خ ــال ـه ــا ل ــرائ ــد ال ــدع ــاي ــة
األميركية حينها ،بنجامني فرانكلني،
الــذي كــان موفد الـثــورة األميركية إلى
ّ
فــرنـســا ،ب ــأن يـشــن حملة واس ـعــة ضد
االستعمار البريطاني ،ويحث سكان
املستوطنات األميركية على «الثورة»
الجمهورية املستقلة عن
من أجل بناء
ّ
الـتــاج امللكي .فقد سخر الحكم امللكي
الـفــرنـســي صـحــافـتــه لـلـتــرويــج ألفـكــار
الـثــورة األميركية مــن خــال إص ــدارات
فرنسية نشر فيها فرانكلني العديد من
مقاالته ،ومقاالت من صحف أميركية،

كان يقدمها للصحف الفرنسية إلعادة
نشرها.
الــدعــم الـفــرنـســي ل ـثــورة املـسـتــوطـنــات
األميركية كان دافعه العداء التقليدي
وال ـت ــاري ـخ ــي ل ـبــري ـطــان ـيــا ،ف ــا يــوجــد
رغبة فرنسية منفصلة عن هذا العداء،
في ظهور جمهورية أميركية مستقلة،
ل ـكــن خ ـطــابــات ومـ ـق ــاالت وم ـن ـشــورات
ف ــران ـك ـل ــن ال ـح ـم ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـص ـحــف
الفرنسية الرسمية ،التي اتخذت طابع
الدعوة إلى الحريات والحقوق املدنية
الـ ـت ــي ي ـج ــب أن ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ال ـش ـعــب
األميركي خارج االستعمار البريطاني،
ما لبثت أن ارتــدت سلبًا على حكومة
لــويــس الـســادس عـشــر .إذ إن تأثيرها
لم يطل سكان املستوطنات األميركية
فـقــط ،بــل ط ــال أيـضــا الـحــركــة الـثــوريــة
الفرنسية فيما بعد ،والتي استلهمت
م ـن ـهــا ت ـحــركــات ـهــا ض ــد دي ـك ـتــاتــوريــة
لويس السادس عشر ،في عام  1789أي
بعد ســت سـنــوات مــن إع ــان الــواليــات
املتحدة األميركية جمهورية مستقلة
ع ــن بــريـطــانـيــا ،لـتـطـيــح بـحـكــم لــويــس
السادس عشر.
إفساح املجال أمــام الدعاية والترويج
ملفاهيم «الثورة األميركية» التي قادها
فرانكلني ببراعة متهجمًا خاللها على
بــريـطــانـيــا ،ك ــان الـخـطــأ ال ـف ــادح ال ــذي
ارتكبته حكومة لويس السادس عشر،
ّ
ألنه شكل أبرز األسباب التي أوصلته
إل ــى «امل ـق ـص ـلــة» بـتـهـمــة «ال ـت ــآم ــر ضد
ال ـح ــري ــة وال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة» ف ــي عــام
 .1793ويظهر هنا أن التهم املوجهة
إلــى لــويــس الـســادس عـشــر ،هــي ذاتها
«امل ـف ــاه ـي ــم» ال ـت ــي دعـ ــا فــران ـك ـلــن إلــى
تطبيقها بوجه االستعمار البريطاني
للمستوطنات األميركية ،عبر مقاالته
في صحف امللك الفرنسي .يقول فيليب
تــاي ـلــور ،فــي كـتــابــه «ق ـصــف ال ـع ـقــول»،
ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة ،إن ال ــدع ــاي ــة
املناهضة للملكية والتي أوصلت إلى

الشعب الفرنسي «فقه اإلرادة» قد تلقت
دف ـع ــة ق ــوي ــة خ ــال الـ ـث ــورة األمـيــركـيــة
حينما سمح الحكم امللكي الفرنسي
لـكــراهـيـتــه الـتـقـلـيــديــة لـبــريـطــانـيــا بــأن
تـعـمــي أبـ ـص ــاره ع ــن أخ ـط ــاء ال ـتــرويــج
لـلـثــورة األمـيــركـيــة ضــد الـحـكــم امللكي
البريطاني.
ت ـع ــود ت ـلــك الـ ـح ــادث ــة ،وب ـغ ــض الـنـظــر
عن أسباب ونتائج الثورة الفرنسية،
ف ــي حـيـنـهــا ،لـتـظـهــر بـتـفــاصـيـلـهــا في
ال ــدع ــم ال ـ ــذي ق ــدم ــه اإلع ـ ـ ــام الــرس ـمــي
السعودي ملفاهيم «الثورات العربية».
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـسـبــع األخ ـيــرة،
فتحت السعودية صحفها ومنابرها
اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــة ك ـ ــاف ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ص ـح ــاف ـي ــي
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــري مـ ـ ـ ــا س ـ ـم ـ ــي ب ـ ــ«ال ـ ــرب ـ ـي ـ ــع
العربي» ،الــذي حمل شعارات شبيهة
بـشـعــارات الـثــورة الفرنسية ،مــن جهة

فتحت السعودية صحفها
ومنابرها اإلعالمية أمام منظري
ما سمي بـ«الربيع العربي»
الحريات املدنية وإقامة الجمهوريات
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة .وم ـ ــن دون ال ـخ ــوض
ف ــي ن ـت ــائ ــج ت ـل ــك ال ـ ـثـ ــورات وأه ــداف ـه ــا
الحقيقية ،فإن السعودية بدأت تواجه
النتائج املـتــرتـبــة ،على فـتـ ِـح منابرها
اإلع ــام ـي ــة ملـخـتـلــف أش ـك ــال «امل ـطــالــب
املدنية» املوجهة سياسيًا.
ّ
شــنــت السلطات الـسـعــوديــة ،وال تــزال،
حـمـلــة اع ـت ـق ــاالت غ ـيــر مـسـبــوقــة بحق
ناشطني حقوقيني ومدنيني و«دعــاة»،
وصــل عــددهــم إلــى أكـثــر مــن مئة خالل
السنة التي مــرت ،وفــق األسـمــاء املعلن
ع ـن ـه ــا .يـ ـض ــاف ــون إلـ ـ ــى اآلالف ال ــذي ــن
اعتقلتهم السلطات السعودية مع بداية
«الربيع العربي» ،ال سيما في املناطق

الشرقية للمملكة الـتــي شـهــدت حراكًا
واسـ ـع ــا ط ــال ــب ب ــال ـح ــري ــات وال ـح ـقــوق
املـ ــدن ـ ـيـ ــة .وب ـ ـعـ ــد س ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ت ـب ـنــي
اإلع ــام الـسـعــودي الــرسـمــي ملــا وصفه
بـ«الثورات الشعبية وحق الشعوب في
ّ
إقصاء الحكام والحريات املدنية» في
بلدان عربية عــدة ،يعاني نظام الحكم
ف ــي ال ـس ـعــوديــة حــالـيــا م ــن «املـفــاهـيــم»
التي ّ
روج لها .فــ«الـحــريــات» التي دعا
ّ
إلــى تطبيقها فــي ســوريــا كــان أول من
تلقفها ناشطون حقوقيون سعوديون،
رأوا أن بالدهم «أولى بهذا املعروف» من
غيرها ،وبــدأو بالتحرك على الرغم من
الصعوبات األمنية الكبيرة.
ت ــؤك ــد كــات ـبــة سـ ـع ــودي ــة ،ف ـض ـلــت عــدم
ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ـه ــا ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«الـسـعــوديــة تعتبر كــل ال ــدول العربية
ً
واإلســام ـيــة فــي مـقــام الـتــابــع أوال ،أي
ً
أنها ال تقارن نفسها بهذه الدول أصال».
وتشير إلى أن «املفاهيم التي ّ
روج لها
اإلعـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي مل ــواك ـب ــة م ــا سـمــيَ
بالربيع العربي ،إذا أردنا عكسها على
الــداخــل السعودي يتم اتهام املروجني
لـهــا سـعــوديــا بالعمالة والـخـيــانــة ،أي
إن امل ـفــاه ـيــم وال ـع ـنــاويــن ال ــداع ـي ــة إلــى
الـ ـح ــري ــات والـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة تـصـنــع
للتصدير ال ـخــارجــي فـقــط فــي ســوريــا
والعراق واليمن» .وتوضح أن «الكتاب
والصحافيني الــذي يروجون للحريات
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول هـ ــم ذات ـ ـهـ ــم مـ ــن يـتــم
استخدامهم لشيطنة وتخوين النشطاء
الــذي ــن يـطــالـبــون بتطبيقها داخ ـل ـيــا»،
م ـس ـت ـط ــردة أن مـ ــن ب ـي ـن ـهــم مـعـتـقـلــن
سابقني في السجون السعودية ،أمثال
تــركــي الحمد ،ال ــذي استخدمته أخيرًا
ل ـل ـت ـه ـجــم ع ـل ــى ال ـن ــاش ـط ــن ووص ـف ـهــم
بـ«العمالء» .وتتابع الكاتبة السعودية
أنــه «مــع بــدايــة ال ـثــورات الـعــربـيــة ،وفي
أوج الترويج الذي كان يمارسه اإلعالم
السعودي للحريات املدنية في سوريا،
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـ ـثـ ـ ــال ،كـ ــانـ ــت اآلل ـ ـيـ ــات

العسكرية السعودية تــدخــل البحرين
لقمع الـحــراك ال ــذي يطالب بالعناوين
ذاتها ،التي يروج لها اإلعالم السعودي
بلدان أخرى!».
في
ٍ
تــزام ـنــت االع ـت ـق ــاالت خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ــع إصـ ــاحـ ــات اجـتـمــاعـيــة
مزعومة حــاول من خاللها ولــي العهد
السعودي محمد بن سلمان ،االلتفاف
ع ـلــى امل ـط ــال ــب الـشـعـبـيــة ك ــي ال يـكــون
تـحـقـيـقـهــا ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــراك وال ـنــاش ـطــن
م ـ ـص ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــوة ل ـ ـه ـ ــمُ ،يـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ـي ـه ــا
لـتـطــويــر امل ـطــالــب ،وال ــوص ــول بـهــا إلــى
اإلصـ ــاحـ ــات ف ــي ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم .إال أن
النظام السعودي يدين نفسه بنفسه،
من خالل الترويج للحريات في بعض
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وي ـس ـهــم م ــن ح ـيــث ال
يدري في تقوية حجج وذرائع املطالبني
بــال ـح ـقــوق امل ــدن ـي ــة داخ ـ ــل امل ـم ـل ـكــة ،ما
يـ ّ
ـؤم ــن ب ـش ـكـ ٍـل ت ــدري ـج ــي أرضـ ـي ــة لــدى
األفــراد والجمعيات للتحرك واملطالبة
بالحريات ،مستندين إلى تبني النظام
الـسـعــودي لتلك املفاهيم ولــو ألهــداف
م ـخ ـت ـل ـف ــة .وت ـظ ـه ــر مـ ـ ـح ـ ــاوالت بـعــض
رجال الدين التابعني للنظام السعودي
«ت ـ ـقـ ــديـ ــس ال ـ ـحـ ــاكـ ــم» ب ـص ـف ـت ــه «ول ـ ــي
األم ــر» الــذي ال يجوز الـخــروج عليه أو
معارضته ،أكثر سذاجة من مرحلة ما
قبل «الثورات العربية» ،ال سيما أن هذا
الحاكم هو من دعا سابقًا ،عبر إعالمه،
إلى الخروج على «والة أمــر» في بلدان
عديدة أخرى .يكفي ألي ناشط حقوقي
سعودي أو كاتب معارض ،أن يستعني
بـمـقــال ألح ــد ك ـتــاب صـحـيـفــة «ع ـكــاظ»
ال ـس ـع ــودي ــة ع ــن «ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة»،
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،وم ــا يتضمنه من
الدعوة إلى الحريات ،وإدانات لـ«القمع
واالسـتـبــداد الــذي يمارسه نظام بشار
األســد» ،بغض النظر عن صحتها ،كي
يدين بها قمع الحريات الــذي يمارسه
ال ـن ـظــام امل ـل ـكــي ال ـس ـع ــودي ،ب ـمــا يــدعــم
حججه!

