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حقاً هو امٌر غير مستوعب، أن تعمد حكومة الى تأجيج النزعات الفطرية المناطقية والطائفية والقبلية بين المواطنين. فحتى أسوأ 
الديكتاتوريات تجد في االنشقاقات االجتماعية بوابة تهددها، أو على األقل تثقل كاهلها، وغالباً ما تؤكد على اللحمة الوطنية والتضامن مع 
النظام. في السعودية الحالة غير عادية، فتقسيم المجتمع بشكل متعمد ليس جديداً، بل هو نهج آلل سعود منذ تشكيل دولتهم. وهو وسيلة من 

وسائل احتفاظ األقلية النجدية الوهابية واستئثارها بالحكم.
التقسيمات القبلية والطائفية والمناطقية هي إحدى أهم وسائل ومبررات التهميش لآلخر، فهو إما كافر شيعي او صوفي او غيره، وإما 
هو حجازي طرش بحر، ال يوازي مقام اصحاب الدماء الخضراء الموّحدة. أي مشاعر وطنية قائمة على ثقافة وطنية مساواتية، ال بّد أن 
تحدث تعديًال في السلطة ومن يتوالها، وتحدث مساواتية على مستوى الخدمات في المناطق، وتفكك اإلستئثارية النجدية بالحكم منذ قرن 

كامل رغم أقلويتها.
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