
سوسن جميل حسن

باسترجاٍع سريع للسنوات الست املاضية، 
أو للدقة أكثر، بالعودة إلى بدايات عسكرة 
الثورة السورية، واملــرور في سياق تطّور 
األحداث ميدانيًا ودراماتيكيًا، يهولك عدد 
الــفــصــائــل املــســلــحــة املــشــاركــة فـــي الــحــرب 
الــتــي أزاحـــت الــثــورة، وحــرفــت الــحــراك عن 
ــداف  الشعب واألهـ أحـــام  غــايــتــه، لتصبح 
ــر أولــــويــــات  ــ ــار مــــن أجـــلـــهـــا فــــي آخـ ــ ــتـــي ثـ الـ
أولــويــات  الــقــول  الفصائل كما يمكن  هــذه 
نفسها  طــرحــت  الــتــي  السياسية  الهيئات 

 للشعب السوري.
ً
ممثا

ــع اإلســــــامــــــي أو  ــابــ ــطــ ولــــيــــس طــــغــــيــــان الــ
املــذهــبــي فــي بــعــضــهــا، أو املـــاضـــوي، على 
انعكاس على  الفصائل ســوى  أسماء تلك 
العملية  على  السياسي  اإلســـام  سيطرة 

السياسية والحراك امليداني.
لكن الــواقــع الــســوري املــتــأزم واملــدمــر الذي 
تتزايد األطراف الفاعلة، والداعمة، إصرارًا 
على تدميره، يشير إلى أن هناك جزءًا من 
بينما  فقط،  النظام  تقاتل  الفصائل  هــذه 
اآلخــر في سلسلة  البعض  يقاتل بعضها 
النيران  إضـــرام  مــن  تزيد  تنتهي،  ال  عنٍف 
للبنيان  التدمير  آلــة  وتدعم  كلما خمدت، 
الــــســــوري فـــي كـــل مـــجـــاالتـــه، كــلــمــا وهــنــت 
حــركــتــهــا، ودائـــمـــًا هــنــاك مــن يــدعــم، يــمــّول 

ويسلح. 
كأنما املطلوب من هذه الحرب التي تقتات 
 
ً
عــلــى الــشــعــب الــســوري أن تبقى طــاحــونــة
 عـــن الـــــــدوران، وطــحــن كـــل أشــكــال 

ّ
ال تــكــف

الحياة والهوية املمكنة، بدعم من أصدقاء 
هذا الشعب الذين لم يقّدموا من الدعم غير 

المهدي مبروك

شــهــدت مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة هــيــئــة الحقيقة 
والكرامة في تونس، قبل أيام، وقد ترأستها 
الــحــقــوقــيــة ســـهـــام بـــن ســــدريــــن، بــمــنــاســبــة 
مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 موجة 
الهيئة  أعــضــاء  وعــلــى  عليها،  التهجم  مــن 
تــحــت قــبــة الــبــرملــان، وصــلــت إلـــى مــا يشبه 
املــحــاكــمــة، على حــد قــول الــنــائــب مــن حزب 
نداء تونس، علي بن سالم، الذي لم يمنعه 
انـــتـــمـــاؤه لــهــذا الـــحـــزب مـــن االنـــتـــصـــار إلــى 
اعــتــدى بعضهم من  الــقــضــيــة، فلقد  عــدالــة 
املعيزي )شاعر(،  عــادل  النواب على  أولئك 

وهو العضو املكلف بالتوثيق تحديدًا.
يندرج ذلك في سياسة ممنهجة، يتم إحكام 
القليلة  األسابيع  في  تم  إذ  لها،  التخطيط 
التونسي من  الــعــام  الـــرأي  املــاضــيــة تعبئة 
مختلف قنوات اإلعــام وشبكات التواصل 
ــك بــتــرويــج  ــ االجــتــمــاعــي ضـــد الــهــيــئــة، وذلـ
ــة أحـــيـــانـــًا  ــلـ جـــمـــلـــة مــــن األفـــــكـــــار ذات الـــصـ
بالهيئة وبعض الخافات داخل أعضائها 
اإلقالة  أو  االستقالة  إلــى حــد  التي وصلت 
ألسباب عدة، تتعلق، حسب بعض هؤالء، 
بــن  ســــهــــام  إدارة  ــــوب  ــلــ ــ وأســ ــة  ــمـ ــالـــحـــوكـ بـ
ــا الــبــشــريــة. أمــا  ســـدريـــن الــهــيــئــة ومــــواردهــ
الحملة  إليها  التي استندت  األهم  الذريعة 
الشرسة، فهي  »خطورة« العدالة االنتقالية 
حسب  الجلسات،  تلك  جــاءت  فقد  نفسها، 
التونسيني  بــني  فتنة  »لتثير  هــــؤالء،   رأي 
ي مشاعر الحقد مــجــّددًا«،  بــل ذهب 

ّ
وتــغــذ

بعضهم إلى القول إن هذه الجلسات جاءت 
لــخــدمــة أجـــنـــداٍت ســيــاســيــٍة، يــقــف وراءهــــا 
اإلســامــيــون وأقــصــى الــيــســار فــي حمات 

انتخابية مبّكرة.   
اســـتـــعـــرت هــــذه الــحــمــلــة، مــنــذ بــــــدأت، قبل 
العلنية لاستماع  الجلسات  شهر تقريبًا، 
ــا أو أهـــالـــيـــهـــم، إلـــى  ــايـ ــادات الـــضـــحـ ــهــ ــشــ لــ
حـــد أنــهــا وصــلــت إلـــى مـــا يــشــبــه املــحــاكــمــة 
الثاثة عن  الرؤساء  الشعبية. وكــان غياب 

عالء بيومي

ــــب بـــالـــرئـــاســـة  ــرامـ ــ ــــن فــــــوز دونـــــالـــــد تـ ــزامـ ــ تـ
العداء  الــذي يركز على  األميركية وخطابه 
واملسلمني  واملهاجرين  واألقليات  للنخبة 
العنصرية  للجماعات  واضـــح  صــعــود  مــع 
والجماعات  الصحافة  رصــدتــه  الــبــيــضــاء، 
الــحــقــوقــيــة األمــيــركــيــة، حــيــث بـــدأ بعضهم 
يتحّدث عــن دور مــا يسمى بــاأللــت - رايــت 
)Alt-Right( أو اليمني البديل، أو املتطّرف، 
داخل أروقة الحزب الجمهوري، األمر الذي 
 عــــن مـــاهـــيـــة الــيــمــني 

ً
يـــطـــرح أســـئـــلـــة مـــهـــمـــة

األمـــيـــركـــي املـــتـــشـــّدد؟ وحــجــم تــأثــيــره على 
إدارة ترامب؟ وهي أسئلة ستطرح نفسها 

بقوة في الفترة املقبلة.
لـــيـــس الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي الــــواليــــات 
ــــي آخـــــــر،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــان سـ ــ ــيــ ــ املــــــتــــــحــــــدة، كـــــــــأي كــ
ــًا فـــــرق مــخــتــلــفــة  ــمــ مـــتـــجـــانـــســـا، فـــهـــنـــاك دائــ
ــه. كــــان ومـــــــازال تجمعًا  ــلــ ومـــتـــنـــاحـــرة داخــ
الـــنـــاخـــبـــني  أو  ــيــــركــــيــــني  األمــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــني 
املــعــنــيــني بــالــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم 
مــن خـــال أجــنــدة يــرونــهــا تــخــدم األغلبية 
األمـــيـــركـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء، وهــــــــؤالء يــــركــــزون 
تقليديًا عــلــى قــضــايــا، مــثــل الــديــن، والــحــد 
مــن حــقــوق الــفــقــراء واألقــلــيــات، وتخفيض 
البيض  األميركيون  ينعم  حتى  الضرائب 
للحكومة  عنها  يــتــنــازلــون  وال  بــثــرواتــهــم، 
ــرائــــب تـــذهـــب إلـــــى الـــفـــقـــراء  فــــي صــــــورة ضــ
واملـــهـــاجـــريـــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بـــنـــاء جيش 
أمــيــركــا ومصالحها  قـــوي يحمي  أمــيــركــي 

داخليا وخارجيا.
األجـــــنـــــدة الـــســـابـــقـــة يــحــمــلــهــا ويــحــمــيــهــا 
والــحــركــات  الناخبني  تجمعات  مــن   

ٌ
خليط

باملتدينني  يعرف  فريق  فهناك  السياسية، 
األصـــولـــيـــني، وهــــم تـــيـــار صـــاعـــد ســيــاســيــًا 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، يـــدور حـــول املسيحية 
ــة الـــبـــروتـــســـتـــانـــت.  ــقــــســــاوســ ــن والــ ــديــ ــتــ والــ
وفريق ثان يمثله األثرياء املعنيون بالحّد 
مــــن الــــضــــرائــــب. وفــــريــــق ثــــالــــث هــــو لــوبــي 
ــة الـــحـــريـــص عـــلـــى فـــتـــح األســــــواق  ــلـــحـ األسـ
األسلحة  مبيعات  أمــام  وخــارجــيــًا،  داخليًا 
األمــيــركــيــة. فــريــق رابـــع صــعــد نجمه خــال 
حــكــم الــرئــيــس جــــورج دبــلــيــو بــــوش، وهــو 
أجندة  يتبنون  والذين  الجدد،  املحافظون 
ــة، تـــؤمـــن  ــ ــوريــ ــ ــقــ ــ خــــارجــــيــــة تـــدخـــلـــيـــة وصــ
بالعظمة األميركية، لكنها على خصاٍم مع 
املحافظني  لــكــون  األصــولــيــني،  املسيحيني 
الـــجـــدد يـــأتـــون مـــن خــلــفــيــاٍت غــيــر مــتــدّيــنــة 
ويهودية وعلمانية، ويدعمون، في أحيان 
كــثــيــرة، أجـــنـــدات حــقــوقــيــة لــيــبــرالــيــة، تدعم 

حقوق الشواذ، وربما األقليات.
ــة الــســابــقــة،  ــعــ ــة إلــــى الـــفـــرق األربــ ــافـ بـــاإلضـ
ــرى، كــاملــجــمــوعــات  ــ ــرق أخــ ــا فــ ــمـ ــــدت دائـ وجـ
املعنية بالدفاع عن الدستور. وخال حكم 
أوبــــامــــا، ظــهــرت حــركــة جــمــهــوريــة، تــعــرف 
بحزب الشاي، قامت باألساس رد فعل على 
فوز أوباما، وضد أجندته وبرامج الضمان 
االجتماعي والصحي التي يقّدمها للفقراء. 
نــــادت الــحــركــة بــخــفــض الـــديـــن، وتخفيض 
ــرامـــج  ــــن بـ ــــد مـ ــــحـ اإلنـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــي، والـ
الضمان االجتماعي والتقليل من الضرائب، 
السلبية ضد  مــع رفعها شــعــارات شــديــدة 
أوبــامــا، بسبب بشرته الــســوداء، باإلضافة 

إلى التشكيك في خلفيته الدينية.
وهذا يعني أن الحركات املعادية لألجانب 
ــراء كــانــت،  ــقـ ــفـ ــات والـ ــيـ ــلـ واملـــهـــاجـــريـــن واألقـ
 مــــــن الــــحــــزب 

ً
ومــــــــا زالـــــــــــت، جـــــــــزءًا أصــــــيــــــا

الــجــمــهــوري والـــتـــيـــار األمـــيـــركـــي املــحــافــظ. 

سامر خير أحمد

ــتـــي أصــابــتــهــا  ــــوى الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الـ سـ
كـــوارث القتل والــدمــار، ودفــعــت أهلها إلى 
الهجرة إلى أصقاع الدنيا بحثًا عن األمن، 
فــــإن طـــمـــوحـــات الـــهـــجـــرة مـــا تـــــزال مــحــّركــًا 
الراضني  غير  آخرين،  كثيرين  لعرٍب  دافعًا 
عـــن الـــحـــيـــاة فـــي أوطـــانـــهـــم، ســـــواء بسبب 
مستوى  تدني  أو  املعيشة،  مستوى  تدني 
الحريات.  ال تختص طموحات الهجرة بني 
هؤالء بالشباب في مطلع حياتهم وحسب، 
الــقــرن العشرين؛ في  كما ظــل يجري خــال 
األوروبـــي  العسكري  االســتــعــمــار  مرحلتي 
وتــأســيــس الـــدولـــة الــوطــنــيــة وثــيــقــة الصلة 
بــالــدولــة املــســتــعــمــرة الــســابــقــة، بـــل شملت 
هذه الطموحات العائات، ورجال األعمال، 
ــيـــني، واملــفــكــريــن املـــعـــروفـــني في  واألكـــاديـــمـ
من  الــيــوم  يهاجرون  كلهم  هــؤالء  بلدانهم. 
ــيـــاٍة جـــديـــدة؛ يـــهـــاجـــرون إلــــى كــنــدا  أجــــل حـ
أوطانًا  ويتركون  ونيوزيلندا،  وأستراليا 
لهم فيها حياة مستقرة. ولكن، غير هانئة!

إلــى الحصول  ثّمة من يهاجر أيضًا سعيًا 
على جنسية وجواز سفر، سواء كان يحمل 
إحداها في بلده، أو كان »بدونًا«، بمن في 
 

ٌ
دول تــعــتــرف  ال  الــذيــن  الفلسطينيون  ذلـــك 
»الحياة  أن  فــي  ريــب  وال  بوثائقهم.  كثيرة 
فيها،  الجديدة،  البلدان  تلك  في  الجديدة« 
بظن من يهاجرون، ما هو أكثر من مستوى 
املــعــيــشــة، والـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، وجــــواز 
السفر؛ فا بد أن فيها أيضًا حياة اجتماعية 
أفضل: ال مجتمٌع يفرض إرادته على الفرد، 
ويــتــدخــل فـــي آرائـــــه واخـــتـــيـــاراتـــه وطــريــقــة 
بالواسطة  ــدار 

ُ
ت بالدولة  لباسه، وال عاقة 

ع الــحــقــوق والــواجــبــات 
ّ
ــعــــارف، فــتــتــوز واملــ

وال  »املــواطــنــني«،  بــني  بانتقائيٍة  ضمنها، 
الشارع  »الشطارة والفهلوة« في  لـ ضرورة 
والـــســـوق ومــكــان الــعــمــل، مــا دامـــت الحياة 
اليومية تدار بالقانون، وال معاناة نتيجة 
ــاس مـــن تـــعـــرف وألي  ــ الــتــصــنــيــف عــلــى أسـ

قبيلة أو طائفة أو جهة تنتمي.
 
ً
يــقــولــون إن مــن يــهــاجــرون يــحــقــقــون راحـــة
ــاء، إذ يــصــيــرون فـــي بــلــدان  ــنـ ــادة وهـ ــعـ وسـ
ــــني مــــحــــتــــرمــــني، ال فــــرق  ــنـ ــ ــواطـ ــ املــــهــــجــــر مـ
ــم الــــذيــــن ســبــقــوهــم  ــهــ ــرانــ ـــني أقــ بــيــنــهــم وبـــ
بـــاملـــواطـــنـــة. هـــنـــاك، فـــي مــهــجــرهــم، تــحــّدد 
الــعــاقــة بـــني الـــنـــاس وســلــطــة الـــدولـــة مــدى 
»مــواطــنــيــة« هــــؤالء الـــنـــاس؛ أي انــتــمــاءهــم 
الــذي يجمعهم  لدولتهم باعتبارها اإلطــار 
ــم، ويـــوفـــر لــهــم الــحــريــة واألمــــان  ويـــوّحـــدهـ
واالعتراف، ويرتبطون بهذا اإلطار بثنائية 

على  الفصائل،  لتلك  والتسليح  التمويل 
أن يبقى العنف سيد املرحلة، العنف الذي 
يتبارى به داعمو الشعب وداعمو النظام، 
وحـــدة سورية  على  يتاجر بحرصه   

ٌّ
وكـــل

وحرصه على شعبها.
هــذا الــحــراك الــذي ترجم مقولة أساسية، 
الــثــورات ال تقوم بشكل تعسفي  هــي »أن 
ومقصود، بل تكون دائمًا، وفي كل مكان، 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــــظـــــروٍف مــســتــقــلــة كــل 
إرادة األحـــزاب والطبقات  االســتــقــال عــن 
االجتماعية وقيادتها«، وقع وفق منطق 
حــتــمــيــة الــــوقــــوع، ملـــا تـــوفـــر لــــدى الــشــعــب 
ــثـــورة عــلــى واقـــع  الـــســـوري مـــن أســـبـــاب الـ
قــمــعــي خـــانـــق، مــعــيــق لــلــتــطــور والــســيــر 
فــي ركـــب الــحــضــارة اإلنــســانــيــة والعيش 
الكريم الــذي هو من حق كل فــرٍد بشري، 
يمكن  مــريــعــٍة، ال  تــعــرض النتكاسة  لكنه 
إن  القول  يمكن  إنما  أسبابها هنا،  ســرد 
الحراك،  لحرف  وسيلة  بالعنف  التمسك 
وتــحــويــلــه إلــــى حــــرب كـــارثـــيـــة بــاملــطــلــق، 
التي يجب تسخير  الكبيرة  املعضلة  هو 
كـــل اإلمـــكـــانـــات لــفــهــمــهــا وتــفــكــيــك عقدها 

والسيطرة عليها.
العنف الــذي ابتلعت دوامــتــه كــل األطــراف 
التفكير  معها  املمكن  مــن  يعد  لــم  بطريقٍة 
بوسائل أخــرى، وصــار وحــده بــازار املوت 
الرائج الذي نرى نتائجه الراهنة في حلب 
الـــتـــي هـــي اآلن بـــــؤرة املـــحـــرقـــة الـــســـوريـــة، 
بــؤر  قبلها  ــان  كـ مثلما  بــعــدهــا  وســتــكــون 
أخـــــرى، أنــتــج حــالــة مـــن الـــذعـــر الــجــمــاعــي 
ــزٍء كــبــيــر ممن  والـــيـــأس الــجــمــاعــي لـــدى جــ
بقي من الشعب السوري داخــل الباد، أو 
حــتــى خــارجــهــا، بــعــدمــا أنهكتهم الــحــرب، 

 بــمــا يــــقــــّرره الـــعـــنـــف، وال بــارقــة 
ّ

حـــيـــاة إال
ــــذي تــفــبــركــه وســائــل   بـــالـــســـراب الـ

ّ
أمــــل إال

بحرفيٍة  املـــدروســـة  بانتقائيتها  اإلعــــام، 
والتصريحات،  والــصــور  للمشاهد  عاليٍة 
والعنف الناعم الذي تمارسه تلك الوسائل 
ــم، بتقديم  ــهــ عــلــى وجــــدان الــنــاس وأرواحــ
بحرصها  توحي  مــاكــرة  بطرق  أجنداتها 
تــخــّدره وال  بينما  الــســوري،  الشعب  على 
 عــلــى مــســاحــٍة تتسع 

ّ
تــبــقــي فـــي وعــيــه إال

للطائفية  املــثــيــرة  املــحــّرضــة  لــخــطــابــاتــهــا 
ــه،  ــنــــداتــ والـــفـــتـــنـــة، لـــكـــل مـــنـــهـــا طــــرقــــه وأجــ
بـــني وســـائـــل مــوالــيــة أو صــديــقــة لــلــنــظــام، 
وأخـــرى مــعــارضــة وداعــمــة لــهــا، والجميع 
يــتــشــابــهــون فــي الــكــذب واجـــتـــزاء الــوقــائــع 

لتغييب الحقائق.
»)ليتها لــم تــكــن(.. أزفــرهــا مــع املكلومني، 
ومــع األيــتــام، واملــشــّرديــن، والــغــرقــى.. مع 
أربــــعــــة مــــايــــني ســـــــوري يــــعــــانــــون ضــنــك 
الـــعـــيـــش فــــي مــخــيــمــات الــــــذل والـــــهـــــوان.. 

)لــيــتــهــا لـــم تـــكـــن(.. أزفـــرهـــا مـــع الــبــســطــاء 
الــخــائــفــني، الــذيــن لليوم ال يــعــرفــون مــاذا 
ســـيـــكـــون مـــصـــيـــرهـــم ومـــصـــيـــر أبـــنـــائـــهـــم. 
ليطمئنهم،  مـــا  ــدًا  ــ أحـ يــســألــون  وعــنــدمــا 
ثــمــن كبير  هـــنـــاك  زال  »مــــا  يــجــيــبــونــهــم: 
عليكم أن تدفعوه!؟« مع الذين يقولونها 
أن  إاّل  بــالــيــوم،  مـــرة  قلوبهم خمسني  فــي 
يستيقظون  الذين  مع  أخرسهم..  يأسهم 
ون لو أن ما حصل كان 

ّ
من نومهم، ويتمن

كابوسًا آخر، كبقية كوابيسهم«. من منا 
 مضجعه هــذا الــرجــاء اليائس، 

ّ
لــم يــقــض

نــحــن الـــذيـــن بــتــنــا فـــي مــنــطــقــٍة رجـــراجـــٍة 
بــــني الـــحـــيـــاة واملـــــــــوت، وصــــــار شــعــورنــا 
الــوطــن كمن يمشي خــارج مجال  بمعنى 
 ُيصادر بعض الذين 

ٍّ
الجاذبية؟ فبأي حق

أمطرونا بالشعارات، على مدى أكثر من 
خــمــس ســنــوات، بــخــطــابــاٍت ثـــوريـــٍة، وهــم 
املــوت  عــن  ينعمون بحياة هــادئــة، بعيدًا 
والخراب والتهجير، يعيشون تحت سماٍء 
ال تمطر براميل املــوت، وفــي مــدن أقصى 
 فضاءها هو صوت مفرقعاٍت 

ّ
دوي يشق

فــرح وحياة،  احتفالية  في  نارية  وشهب 
 يتمنى أحــدهــم ملــن يزفر حريق 

ٍّ
بــأي حــق

يــكــن؟ أال يلتفت، ومن  لــم  صـــدره أن ليته 
مــثــلــه، إلـــى غــيــاب املــعــنــى الــســامــي لــثــورة 
الشعب السوري، وإلى كل املعاني البديلة 
بدماء  الــســوريــة  األرض  على  تحفر  التي 
أبــنــائــهــا، وعـــلـــى قــلــوبــهــم الـــتـــي حــولــتــهــا 
إلــى صخور بركانية، تحمل سّر  الــحــرب 
الــحــرائــق والــحــمــم فـــي كــيــنــونــتــهــا؟ صــار 
شعار ال بديل عن النصر، أو أنا أو ال أحد 
هو ديــدن األطــراف كلها، مثلما لو كانوا 
 عــن الــنــظــام، وهـــو يــجــّســد النزعة 

ً
نــســخــة

ــــداف  ــتـــي تـــتـــعـــارض مــــع أهـ الــتــســلــطــيــة الـ
الــــثــــورات الــطــامــحــة بــالــحــريــة والـــعـــدالـــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــتـــــداول الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
لـــلـــســـلـــطـــات. وتــــحــــول الـــــحـــــراك الــســلــمــي 
الــنــظــام دفعه  الـــذي صحيح أن  الــســوري 
بسرعٍة  فيها  تمّسك  لكنه  العسكرة،  إلــى 
كــبــيــرة، مــثــلــمــا لـــو أنــهــا الــخــيــار الــوحــيــد 
لنجاح الثورات، إلى حرب وساحة عنف 
تغذيته  فــي  كثيرة  ودول  أنظمة  تتبارى 

وتمويله.
ليتها لم تكن، زفره ألم وحسرة، كما قالها 
مــنــذر مــصــري، لــكــنــه، كــإنــســان ســــوري، ال 
الــثــورات وينكر على الشعب  يــنــدب  أظــنــه 
 تتحلى 

ً
السوري ثورته، إنما يريدها ثورة

بأخاق الثورات، وتتحالف مع الزمن، من 
فتحرق  بتسلحها،  مراحل  تحرق  أن  دون 

الوطن معها.
مــن  أن   

ّ
وأظـــــــن تــتــفــعــل،  أن  لــلــســيــاســة  آن 

يــصــّر عــلــى إبــقــاء شعلة الــحــرب مستعرة 
ــا مـــجـــديـــة، ال يــكــتــرث  ــ بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة الـ
ــبـــشـــريـــة املـــدفـــوعـــة،  ــاتــــورة الـ ــفــ ــالــ ــيـــرًا بــ ــثـ كـ
بـــاألرواح التي قضت في  ليست الخسارة 
األكبر  الخسارة  بــل  اللعينة،  الــحــرب  هــذه 
عطبها،  التي سيزداد  املعطوبة  بـــاألرواح 
فيما لو طالت الحرب أكثر، حيث ستفقد 
ســـوريـــة قــدرتــهــا عــلــى الــنــهــوض وتــرمــيــم 

نفسها وإعادة بنائها من جديد.
ال لــلــعــنــف. ال أصـــدقـــاء لــلــشــعــب الـــســـوري، 
هــنــاك أصــدقــاء للمصالح، هــنــاك داعــمــون 
من  وهناك  للمعارضة،  وداعمون  للنظام، 
يــريــد لــهــؤالء الــداعــمــني إطــالــة أمـــد اللعب 

الغبي في لعبة الحرب والدم.
)كاتبة سورية(

الجلسات بمثابة اإلشارة املحفزة للحملة. 
 
ً
بـــعـــضـــهـــم أن أطــــــرافــــــًا ســـيـــاســـيـــة يـــعـــتـــقـــد 

فيما  االنتقالية  الــعــدالــة  تستثمر  بعينها 
الــخــاص. ال  السياسي  فــي حسابها  تصبه 
االحــتــمــال، وهـــو وارد  هـــذا  أن ننفي  يمكن 
فــــي ظــــل الـــتـــنـــازع الـــســـيـــاســـي بـــشـــأن طــبــع 
ــيــــاء عــلــيــهــا.  ــتــ ــرة الــجــمــاعــيــة واالســ ــ ــذاكـ ــ الـ
ولــكــن حتى ولــو أقــررنــا بــهــذه االنــحــرافــات 
ــــواردة،  فــذلــك ال يبيح مطلقًا اتــخــاذ هذا  الـ
الحقيقة،  معرفة  عــن  النظر  ذريــعــة لصرف 
ــو عـــانـــق الــضــحــيــة الــــجــــاد، إذ ال  حــتــى ولــ
الــجــاري حــالــيــًا، إذ سلمنا  الــتــوافــق  يعني 
بنزاهته طي صفحة املاضي، ما لم نعرف 
حقيقة ما حدث خال أكثر من ستة عقود 
تــقــريــبــًا. يــتــوهــم بــعــضــهــم، حـــني يــعــتــقــد أن 
ــداء  ــ ــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي بــــني زعـــيـــمـــي »نــ الــ
قائد  الباجي  الجمهورية  )رئيس  تونس« 
الغنوشي(،  )راشــد  و»النهضة«  السبسي(، 
 عن مسار العدالة االنتقالية 

ً
سيكون بديا

الذي يقتضي إتمام جميع مراحله. ال شك 
أن تــلــك الــرحــلــة ســتــكــون مــآنــة بــاملــطــبــات 
والــعــقــبــات واأللــــــم، لــكــنــهــا ســتــكــون أفــضــل 
بــكــثــيــر مــمــا لـــو طــويــنــا الــصــفــحــة، وتــقــابــل 
الخصوم في عناق طويل، من دون معرفة 
، فاملسالة ال تعني خصمني 

ً
ما حصل أصا

تــعــاركــا فـــي الـــشـــارع، فــيــمــا يــشــبــه  فــتــوات 
اتنا،  فضاء غمرت  التي  اليومية  البلطجة 
بل ذاكــرة شعٍب بأكمله، مازالت لم تتعاف 
بـــعـــد.  قـــد يــتــخــّوف بــعــضــهــم مـــن أن تــكــون 
مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، بــمــا فــيــهــا مـــن مــخــاطــر 
التوظيفات، خدشًا  للجروح التي لم تندمل 
بــعــد. ومـــع تــقــديــرنــا هـــذه املـــخـــاوف، فإننا 
نحتاج التذكير بوظيفة العدالة االنتقالية، 
وهي املهمة التي أناطها القانون بالهيئة، 
أي الــســعــي إلـــى مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، وتفكيك 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد واالســـــتـــــبـــــداد، ولــيــس 
ـــي مــــن مــرتــكــبــي تـــلـــك االنـــتـــهـــاكـــات، 

ّ
الـــتـــشـــف

تتويجًا  الــوطــنــيــة،  املصالحة  إلــى  وصـــواًل 
لــهــذا املـــســـار ذاتــــــه.  فــعــلــى خــــاف ذلــــك، تم 

ومــا حـــدث، أخــيــرًا، أنــه مــع صــعــود تــرامــب، 
صــعــد نــجــم فــريــقــني إضــافــيــني، أولــهــمــا ما 
عـــرف بــالــشــعــبــويــة، وثــانــيــهــمــا الــجــمــاعــات 
العنصرية أو االستعائية البيضاء، ولعل 
، حتى ال يتم 

ً
التفرقة بينهما باتت ضرورية

الخلط بينهما، خــال حكم تــرامــب، والــذي 
يعطي دفعة للتوجهني معا.

ولــعــل الــبــدايــة يــجــب أن تــكــون بــالــحــركــات 
 White( الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء  االســـــــتـــــــعـــــــائـــــــيـــــــة 
تاريخية  جـــذور  لها  وهـــذه   ،)Supremacist
ــًا بـــالـــحـــركـــات  ــيـ ــاريـــخـ عـــمـــيـــقـــة، وتــــرتــــبــــط تـ
العنصرية  على  القائمة  البيضاء  القومية 
الجنس  واألجـــانـــب، وتمجيد  الــســود  ضــد 
األبيض، وترويج األيديولوجية العنصرية 
ــــي تــــــرى الـــبـــيـــض جــنــســًا  ــتـ ــ ــبــــيــــضــــاء، والـ الــ
مــتــفــوقــًا، ولــــد لــيــقــود ويـــغـــزو الـــعـــالـــم، وأن 
األجــنــاس األخـــرى أقــل ذكـــاء وقــــدرة، وأنها 
األبيض.  العنصر  تاريخية ضد  حــرب  في 
لذا، ينادي العنصريون، أو االستعائيون 
الــــبــــيــــض، بــــالــــحــــد مـــــن الــــهــــجــــرة وحــــقــــوق 
األوروبـــي  العنصر  بقاء  األقليات وضــمــان 

األبيض سائدًا في أميركا بالسبل كافة.
ــــون الــــــبــــــيــــــض، فـــي  ــيــ ــ ــــائــ ــعــ ــ ــتــ ــ عــــــانــــــى االســ
ومجتمعية  سياسية  هــزائــم  الستينيات، 
املدنية  الحقوق  ساحقة، مع صعود حركة 
األمـــيـــركـــيـــة، وظــــل صــوتــهــم خــافــتــا بشكل 
الــســطــح،  مــســتــمــر، وبــقــوا منقسمني تــحــت 
ــربـــون فـــجـــأة فــــي حـــــــوادث عــنــصــريــة،  يـــضـ
ويــنــشــرون فكرهم املــتــطــّرف، لكن دراســـات 
الجماعات  تلك  صعود  عــن  كشفت  حديثة 
بــشــكــل مــضــطــرد، مــنــذ وصــــول أوبـــامـــا إلــى 
الــبــيــت األبـــيـــض، بــســبــب بــشــرتــه الـــســـوداء، 
ــار بــــرامــــج  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــــت وانــ ــرنــ ــ ــتــ ــ وبــــســــبــــب اإلنــ
التواصل االجتماعي التي منحتهم وسائل 
النخبة  تركيز  وبسبب  للتواصل،  جــديــدة 
السياسية واإلعامية األميركية منذ العام 
2001 عــلــى مــكــافــحــة جــمــاعــاٍت، كــالــقــاعــدة، 
وتــــراجــــع االهـــتـــمـــام بــمــكــافــحــة الــجــمــاعــات 

املتشّددة الداخلية.
ويــفــيــد مــركــز حــقــوقــي أمــيــركــي متخصص 
فــي دراســــة تــلــك الــجــمــاعــات، ويــدعــى مركز 
الكراهية  عــدد جماعات  بــأن  الجنوب،  فقر 
زاد  لكنه  كـــان 457،  عـــام 1999  أمــيــركــا  فــي 
ثــم  ــــى 926  إلـ ــا  ــامــ أوبــ ــــوز  فـ بـــعـــد  فــــي 2008 
قفز فــي عــام 2011 إلــى 1018، وتــراجــع في 
عــام 2015 إلــى 892، وهــو ضعف مــا كانت 
ــاعـــات فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن  ــمـ عــلــيــه تـــلـــك الـــجـ
الــعــشــريــن. وركـــــزت دراســـــة أخــــرى صـــدرت 
ــلـــول املــــاضــــي، عـــن مــركــز  فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
دراسة التشدد في جامعة جورج واشنطن 
األميركية، على وجود تلك الجماعات على 
»تـــويـــتـــر«، وأفـــــــادت بــــأن نـــشـــاط »داعـــــش« 
على »تويتر« يتميز باملركزية، وتدوير ما 
للتنظيم،  تابعة  رئيسية  حسابات  تنشره 

الحقوق،  الواجبات والحصول على  تقديم 
على قاعدة املساواة والتكافؤ الشاملني بني 
بعضهم بعضًا، والخضوع لسلطة القانون. 
أمــــا فـــي بــلــدانــهــم الــعــربــيــة الـــتـــي هـــاجـــروا 
منها، فقد ظل الناس منذ االستقال أقرب 
إلى الرعايا منهم إلى املواطنني؛ ال ُيسمح 
القرار، وتوجيهه  في صنع  باملشاركة  لهم 
نحو ما يعتقدون أنه يحقق مصالحهم، إال 
 عن عدم قدرتهم على اختيار 

ً
شكليًا، فضا

لتكون  الــســيــاســيــة،  الــســلــطــة  فــي  ممثليهم 
األخيرة ممثلة شرعية إلرادتهم.

هــكــذا إذن تــتــمــحــور مــســألــة الــهــجــرة حــول 
فــكــرة »املــواطــنــة« الــتــي تفتح املــجــال تاليًا 
االجتماعي  والضمان  االقــتــصــادي،  للرفاه 
أمر  أن  العمرية. وبما  املــراحــل  في مختلف 
ــة يـــتـــحـــّدد فـــي ضــــوء الـــعـــاقـــة بني  ــنـ املـــواطـ
املقارنة بني  يمكننا  الــدولــة،  الفرد وسلطة 
هاجر 

ُ
امل هاجر منها، وتلك 

ُ
امل الــدول  واقعي 

إليها، لنجد أن معضلة غياب املواطنة في 
 فــي اتــجــاهــني: 

ً
الــعــالــم الــعــربــي ظــلــت واقــعــة

يــتــعــلــق األول بــمــمــارســات ســلــطــة الـــدولـــة؛ 
فيما يتعلق الثاني بتواطؤ الناس مع تلك 
وسعيهم  عنها،  سكوتهم  عبر  املــمــارســات 
إلى اإلفادة منها على حساب شركائهم في 
الوطن؛ بمعنى أن غياب املواطنة في العالم 

العربي ظل ينبع من سببني:
األول: وجــــود االســـتـــبـــداد الــســيــاســي، ألنــه 
 من الفساد الشامل في الدولة، 

ً
يخلق حالة

ــتـــغـــل الـــســـلـــطـــة لــتــحــقــيــق  فــــــــــــــــاإلدارات تـــسـ
ــة، ال مــصــالــح الــنــاس  مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـ
على قاعدٍة من املساواة والتكافؤ. والناس 
لــه،  يخضعون  ألنــهــم  الــفــســاد،  يستمرئون 
ويوظفون العاقات الشخصية والعصبية، 
لإلفادة منه لكي يصلوا إلــى غاياتهم عبر 
فساد شامل،  وهــذا  القانون.  على  التجاوز 
واجباتهم،  أداء  فــي  مقّصرون  الجميع  ألن 
 
ً
بينما يسعون إلى تحصيل حقوقهم، فضا

عن التجاوز عليها، وأخذ حقوق غيرهم.
الثاني: عدم تعامل الناس مع الدولة إال من 
بدل  والتنفيذية،  اإلداريــــة  وظيفتها  خــال 
اعتبارها اإلطار الذي يجمعهم ويوّحدهم 
ــن هـــويـــتـــهـــم. ومــــــن ثــــــم، فــإنــهــم  ــ ــر عـ ــ ــّب ــعــ ويــ
والطائفة  والعشيرة  العائلة  إلــى  يلجأون 
للتعبير عن هويتهم، والبحث عّما يمثلهم 
ويــوحــدهــم، وعــنــدهــا يــنــظــرون إلـــى الــدولــة 
بناهم  مــصــالــح  لتحقيق  أداة  بــاعــتــبــارهــا 
والطائفية(،  )القبلية  البدائية  االجتماعية 
بينها  فيما  تتنافس  البنى  تلك  يجعل  ما 

على استغال الدولة.
)كاتب من األردن(

عــاٍل،  التفكير بصوت  إلــى  ودفــع بعضهم 
ــقـــول: لــيــتــهــا لـــم تــكــن. »لــيــتــهــا لم  مــعــلــنــًا الـ
تكن« قالها بلوعة حارقة الشاعر السوري، 
منذر مــصــري، فتعالت األصـــوات مــن هنا 
ــه وتـــديـــن تــصــريــحــه،  ــنـــاك تــســتــنــكــر أملــ وهـ
ــه فــي  ــامـ ــهـ ومـــنـــهـــم مــــن وصـــــل إلـــــى حـــــّد اتـ
انــتــمــائــه ووطــنــيــتــه، وهـــو الـــســـوري الـــذي 
يــقــدم نفسه إنــســانــًا وإنــســانــًا فــقــط »وأنـــا 
ــيـــرون، ال  ــثـ ــكـ فــــي الــحــقــيــقــة، كـــمـــا يــــؤّكــــد الـ
عاقة لي بالسياسة، وربما بات ال عاقة 
لـــي بــاملــنــطــق.. فــلــوال ذلـــك لــحــمــلــت نفسي 

وغادرت.. أو على األقل.. خرست«.  
ــتـــي مــا  ــا املـــواطـــنـــة الـــســـوريـــة الـ ــ ــن، وأنــ ــ أظــ
زالــــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة لــتــشــاهــد وتشهد 
على الــخــراب الــســوري، أن جــزءًا كبيرًا من 
الشعب السوري الذي ال يعرف السياسة، 
ولــم ُيــســأل رأيـــه فــي هــذه الــحــرب، يصرخ، 
فــي الــســر والــعــلــن، بما كــان مــنــذر مصري 
ــهــــاره، ومــنــهــم مـــن يــقــولــهــا  ــرأ عــلــى إشــ ــ أجـ
ها الخوف 

ّ
بمواربة لها دوافعها، ليس أقل

مــن ســلــطــٍة مــا تــديــن وتــحــاســب، ال أقصد 
هــنــا مــن هــم مـــوالـــون لــلــنــظــام، فــأولــئــك قد 
دين، إنما 

ُ
يقولونها بمنطق الشامت أو امل

مــن هــم مــحــســوبــون عــلــى املــعــارضــة التي 
شكلت أكبر خيبٍة وأعظم عثرٍة في طريق 
أحام الشعب السوري، يقولونها بتعابير 
متباينة، فيها من الرمادية ما فيها، ومن 
التاعب بالكلمات واأللفاظ، ومن التواطؤ 
ــزوٍع حــقــيــقــي إلـــى  ــ ــنـ ــ الـــلـــغـــوي مــــا يـــشـــي بـ
التعبير عن الخذالن والندم، فلماذا تحّول 
سوريون كثيرون، وباألخص من نخبهم، 

إلى دّيانني لبعضهم بعضًا؟ 
ــنـــف، وال  ــعـ ــة ســـــوى الـ ال ســـيـــد فــــي ســــوريــ

العدالة االنتقالية، حتى جلد  تشويه ملف 
الــضــحــايــا ثــانــيــة، إذ تــم تــصــويــرهــم تجار 
دمـــاء ودمــــوع. علينا أال نــنــســى، فــي حمى 
خــافــاتــنــا الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، أن مــئــات 
املفقودين ما زال أهلهم وذووهم ال يعرفون 
نوا 

ُ
مصائرهم، بل يتحدث بعضهم أنهم دف

تــحــت الــجــســور وفــــي الـــطـــرقـــات الــســريــعــة، 
حيث أكلتهم خراسانات اإلسمنت املسلح، 
أحياء وأمواتًا.  أثبتت أحدث اإلحصائيات 
الــتــونــســيــني يقفون  املــنــشــورة أن 70% مــن 
إلـــى جــانــب كــشــف الــحــقــيــقــة، ومــعــرفــة تلك 
االنتهاكات، باعتبارها من تاريخ بادهم، 
 في 

ً
فــتــلــك الــجــلــســات الــعــلــنــيــة كــانــت مــهــمــة

اعــتــقــادهــم، ألنــهــا كشفت عــن جــانــٍب مظلم 
أو  كليًا  كانوا يجهلونه  الــبــاد،  تاريخ  من 
جزئيًا، وأن ذلك ال يؤّجج رغبات التشفي، 
فــالــبــاد لـــم تــســجــل مــطــلــقــًا، وهـــي فـــي أوج 
ثورتها، وحتى في أقسى لحظات االنفات 
 واحــــدة. 

ٍّ
األمــنــي والــفــوضــى، حــادثــة تــشــف

أعـــداء  نــثــّمــن هـــذا، وعــلــى  أن  علينا جميعًا 
ذلــك جيدًا،  يــتــذّكــروا  أن  االنتقالية  الــعــدالــة 
بشجاعٍة  املضي  يتم  حتى  ويستحضروه 
إلى آخر محطات هذا املسار، فقد يكون ذلك 

ما أحدث »االستثناء التونسي«. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة جـــــــذب الـــــنـــــاس إلـــــــى الـــهـــجـــرة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــا حـــســـابـــات  ــ ــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، أمــ ــنـ ـــــى مـ إلـ
االستعائيني البيض، والتي زادت بنسبة 
600% منذ عام 2012، لتصل إلى حوالي 25 
ألــف حــســاب على »تــويــتــر«، فتتميز بعدم 
عليها،  القائمني  وتــفــّرق  الهائلة،  املــركــزيــة 
وغــضــبــهــم الــشــديــد، ومــحــاولــة نــشــر أفــكــار 
تـــروج وجـــود مــؤامــرة دولــيــة ضــد البيض، 

تهدف إلى استئصالهم.
فرق  إلــى  البيض  االســتــعــائــيــون  وينقسم 
مختلفة، فــهــنــاك الــتــيــار الــعــام الــــذي يــرّكــز 
البيضاء،  العنصرية  اإليــديــولــوجــيــا  عــلــى 
ثـــم الـــنـــازيـــون الــــجــــدد، وهــــم أكـــبـــر جــمــاعــة 
ضــمــن الــتــيــار، ثــم الــفــاشــيــون، ثــم املــعــادون 
ــادون لــلــمــســلــمــني.  ــ ــعــ ــ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، ثــــم املــ
وذكرت الدراسات السابقة أن ترشح ترامب 
مــنــح هــــؤالء االســتــعــائــيــني الــبــيــض دفــعــة 
قوية، وأن قادتهم رحبوا بترامب، ليس ألنه 
منهم ولكن بسبب خطابه السياسي الذي 
يعبر عن كثير من أفكارهم، معتبرين إياه 
خطوة أولى على سبيل تحقيق مشروعهم 

السياسي.
ويمكن وصف الحركة التي يقودها ترامب 
بالشعبوية، وهي مماثلة لحركات شعبوية 
أخــــــرى فــــي أوروبـــــــــا وأمــــيــــركــــا الــاتــيــنــيــة، 
السياسية  النخب  رفــض  تــقــوم على  وهــي 
الحاكمة، وبناء هوية مقابلة تّدعي الحفاظ 
عــلــى حـــقـــوق الـــشـــعـــوب، فـــي مــقــابــل اآلخــــر، 
ســـواء كـــان نخبًا أو مــهــاجــريــن أو أقــلــيــات. 
وقد تبنى ترامب مقوالت عنصرية فجة في 
حملته االنتخابية، سواء ضد املهاجرين أو 
التقت  وهنا  النساء.  ضد  وحتى  املسلمني 
البيض،  االستعائيني  أجندة  مع  أجندته 
لكنه لم يرفع شعارات عنصرية استعائية، 
أو استئصالية صرفة، كشعاراتهم، وخاض 
االنــتــخــابــات ضــمــن حـــزب رئــيــســي، وتبني 
الفقراء  تــركــز على قضايا   ،

ً
 واســعــة

ً
أجــنــدة

البيض املتضّررين من العوملة. 
ــاءات أعـــــّدهـــــا مــركــز  ــ ــــصــ وهــــنــــا، تـــشـــيـــر إحــ
بــيــو األمـــيـــركـــي لــخــصــائــص )وتـــوجـــهـــات( 
الــنــاخــبــني األمــيــركــيــني الـــذيـــن صـــوتـــوا في 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة أخــيــرًا إلـــى تــراجــع 
ــد نـــســـب الــفــقــر  ــ ــزايـ ــ الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى، وتـ
ــة إلـــى  ــافـ ــيـــركـــيـــني، بـــاإلضـ ــاط األمـ ــ ــ فــــي أوسـ
تراجع نسبة البيض في أوساط الناخبني 
يمثلون  مــــازالــــوا  كـــانـــوا  وإن  األمــيــركــيــني، 
الــفــئــة الــكــبــرى. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــوضــح 
ــاءات أن نــســبــة الــنــاخــبــني الــبــيــض  اإلحــــصــ
الــذيــن صــوتــوا لــتــرامــب، مــقــارنــة بهياري 
من  نسبة  عــن  كثيرا  تختلف  لــم  كلينتون، 
ــاراك  صـــّوتـــوا لــصــالــح مــيــت رومــنــي ضــد بـ
بفوز  وانتهت   ،2012 انتخابات  في  أوباما 
األخير، ألنه حصد نسبة أكبر من أصوات 
األقــلــيــات أكــثــر مــن الــتــي صــوتــت لهياري 
ــيـــرة خــســرت،  كــلــيــنــتــون، مـــا يــعــنــي أن األخـ
لــيــس ألن تـــرامـــب نــجــح فـــي حــشــد البيض 
بنسٍب غير مسبوقة. ولكن ألنها فشلت في 

حشد األقليات، كما حشدها أوباما.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، كــشــفــت إحـــصـــاءات 
ــاز بـــفـــارق كــبــيــر وســط  املـــركـــز أن تـــرامـــب فــ
ــارق لـــم يــحــدث  ــ الــبــيــض غــيــر املــتــعــلــمــني، فـ
تــرامــب  أن  يعني  وهـــذا  الثمانينيات.  مــنــذ 
يعلو فوق موجٍة من الناخبني البيض غير 
للحكومة  والــرافــضــني  الغاضني  املتعلمني 
أو  وصفها  يصعب  حركة  لكنها  والعوملة، 
البيض،  باالستعائيني  بسهولة  خلطها 

والتي مازالت جماعات صغيرة ومنبوذة.
)كاتب مصري(

في زوبعة »ليتها لم تكن«

»نداء تونس« والعدالة االنتقالية

الجماعات االستعالئية البيضاء

الواقفون بطوابير الهجرة

صار شعار ال بديل عن 
النصر، أو أنا أو ال أحد، 
ديدن األطراف كلها 

مجتمعة

70% من التونسيين 
يقفون إلى جانب 
كشف الحقيقة، 

ومعرفة االنتهاكات

ترامب يعلو فوق 
موجٍة من الناخبين 

البيض غير المتعلمين 
الرافضين للعولمة

آراء

حسام كنفاني

خالل األسبوع املاضي وردت جملة من العبارات على لسان أكثر من رئيس عربي، 
أنهم  يفترض  من  يمثلها  والتي  العربية،  الــدول  إليها  وصلت  التي  الحالة  تختصر 
التي يتحدث فيها  األولــى  املــرة  هــذه  مسؤولون عن تطورها ورخائها. قد ال تكون 
املواقف في  الكثير من  أننا شهدنا  العرب بشكل غير مألوف، وال سيما  الــرؤســاء 
السابق، غير أن ما ورد هذا األسبوع كان فاقعًا ومعبرًا عن طريقة إدارة الدول العربية 

من قبل هؤالء، وكيف ينظرون إلى شعوبهم.
بالعبارات  األولــى  املرتبة  يحتل  الــعــادة،  في  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
املثيرة للجدل، والتي تدخل في العادة من باب الكوميديا السياسية، وهي التي يتلقفها 
»كوميكس« حول  من  أمكن  ما  لنسج  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الناشطون 
»يلي يقدر على ربنا، يقدر  والتي كان آخرها عبارة  الرئيس املصري،  تصريحات 
علينا«. عبارة تسير وفق نهج االرتجال الذي يقوم به السيسي، وهي أثارت العديد 
عنه  يتحدث  ما  من ضمن  ليست  أنها  غير  الساخرة،  والتعليقات  الفعل  ردود  من 
املقال من جمل وردت على لسان الرؤساء. فما ورد على لسان رئيس النظام السوري 
أن  البشير خالل األسبوع املاضي، ال يمكن  السوداني عمر  بشار األســد والرئيس 

يوضع في مجال املقارنة مع جمل السيسي، والتي يمكن وصفها بـ »الهزلية«.
فخالل الحوار مع صحيفة »الوطن« السورية، مرر بشار األسد جملة ذات داللة في 
 على 

ً
سياق الكالم عن الوضع في سورية. جملة ال بد أن تحفظ ألنها تشكل دليال

عملية التطهير العرقي الذي يمارسه النظام ضد شعبه، فاألمر ليس فقط مواجهة 
ثورة شعبية، أو »محاربة اإلرهاب« كما يدعي، فاألمر أبعد من هذا وذاك، وهو يختص 
الرئيس  لــســان  على  ورد حرفيًا  التعبير  الــســوري.  املجتمع  فــي  »الــصــفــاء«  بتأمني 
السوري عندما سئل عن وضع األعراق والطوائف في املجتمع السوري، فجاء جوابه 
إن »البنية االجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر صفاًء من قبل الحرب، قبل 
الحرب كانت هناك شوائب طائفية وعرقية تنتشر بشكل خفي في عمق املجتمع، أما 

اآلن فهذا املجتمع أصبح أكثر صفاًء ألن األمور اتضحت له«. 
الست  السنوات  األســد في هــذا اإلطــار يعترف بعملية تطهير عرقي ممنهج خــالل 
املاضية، وال تزال مستمرة إلى اليوم، لتأمني »عرق صاف« يدور في فلك نظام األسد 
ال غير، وأي صوت مختلف عن هذا الصفاء سيكون مصيره القتل أو االعتقال، وهو 
ما يحصل فعليًا. الالفت أن األسد لم يأت على سيرة اإلرهاب هذه املرة، بل اعترف أن 
من يحاربهم أو من قتلوا في حربه هم من نسيج املجتمع السوري، وكانوا يخفون 
انتماءاتهم الطائفية أو العرقية، من دون أن يوضح ملاذا كان هذا اإلخفاء، لكنه يرى 
األســاس  هــذا  بالنهاية. على  أن موتهم يصب في مصلحة سورية، وفــي مصلحته 
يخوض األسد حربه ضد شعبه، وهو أساس الوالء واالنتماء للنظام، وكل من يخرج 

عن هذا املعيار، يصبح تهديدًا للمجتمع ويستوجب قتله.
الــســوري، كــان هناك تصريح  إلــى جانب هــذا اإلقــرار بالتطهير العرقي من الرئيس 
للرئيس السوداني مثير للصدمة. قد ال يكون على درجة »وقاحة« كالم األسد، غير 
أنه يكشف أيضًا عن آلية تعاطي عمر البشير مع شعبه، فالرجل وقف أمام املعلمني 
الطالب وليس ضربهم، فالضرب ال  ليستنكر أشد االستنكار وقف عقوبة »جلد« 
شك مستمر. لكن هذا ال يكفي بالنسبة إلى البشير، فعقوبة جلد الطالب يجب أن 
تعود كي ال »ينمي في التالميذ شعور بالحرية املفرطة«. تعبير يكشف عن نظرة 
الرئيس السوداني في كيفية مواجهة »حركات الحرية« في الشارع، ويرى أنه ال بد من 
 إلى القتل في الشوارع الحقًا.

ً
حرب استباقية عليها تبدأ بالجلد في املدارس، وصوال

تصريحان لألسد والبشير، لم يكن املرء ينتظرهما للحكم على هاتني الشخصيتني، 
لكن هذه املواقف تأتي على لسان هذين الرئيسني، والحقًا ربما غيرهما، لتؤشر إلى 

مصير الدول العربية في ظل مثل هذه »القيادات«.

معن البياري

بادر املركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات إلى تنظيم ندوٍة في الدوحة، أمس 
ــارك فيها باحثون  الــســبــت، عــن تــداعــيــات فـــوز دونــالــد تــرامــب بــرئــاســة أمــيــركــا، شـ
ومختصون. ومع بديهية دور املؤسسات في صناعة القرار األميركي، إال أن الرئيس 
العامة بتأثير وازٍن وبالغ األهمية. وإذ صار معلوما أن  القرار في معامله  يطبع هذا 
بالركاكة والسطحية  صف 

ّ
العالم، ويت  مريعًا في معرفة 

ً
دونالد ترامب يحوز جهال

)والفظاظة(، وانعدام اللياقة السياسية غالبًا، فإن من املسّوغ أن يبعث هذا الحال على 
القلق في غير مطرح في العالم. وإذ يرى الباحث مروان قبالن، في ورقته في الندوة، 
أن ترامب إذا نفذ الوعود والتعهدات التي أطلقها في حملته االنتخابية، فذلك يعني 
أنه سُيحدث تغييرًا في السياسة األميركية، وبالتالي في العالقات الدولية، يخالف ما 
انتظم عليه العالم منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، إذ هذا هو الحال، فإننا موعودون 
التي تم  السيناريوهات  أن  إلى  لها أحد، بالنظر  لم يستعد  بمفاجآٍت صادمة ربما، 

التفكير فيها بنيت على نيل هيالري كلينتون رئاسة الواليات املتحدة.
 ،»

ً
ومع االنعزالية ذات الّسمت اليميني الظاهر، واالستعراضّية التي تعلن »أميركا أوال

من  ذلك  وغير  للعوملة،  بعداٍء  والتبشير  القومية،  املشاعر  استثمار  إلى  النزوع  ومع 
شعاراٍت رفعها ترامب، أوصلته إلى البيت األبيض، فإن مناخًا ثقافيًا آخر سيستجد 
في أميركا، إذا ما قّيض لهذه األفكار، وأخرى غيرها جهر بها ترامب وأنصاره، أن 
تتنّزل على الواقع. وكان مهمًا أن نستمع إلى تحليٍل معمق للبعد الثقافي في مسألة 
انتخاب ترامب، في املحاضرة االفتتاحية للندوة، وقّدمها مدير املركز العربي لألبحاث 
اليمني  أساسًا بصعود  تعلقت  وقــد  بشارة،  الدكتور عزمي  السياسات،  ودراســـات 
 هذا البعد أن ُيلتفت إليه بالدرس 

ّ
واستيراد »صراع الحضارات إلى الداخل«. ويستحق

الوافي، ويمكن أن تنبني على مساهمة الدكتور بشارة بشأنها تصوراٌت واجتهاداٌت 
ــز فــي املجتمع األمــيــركــي واملــتــغــّيــرات الــحــادثــة في 

ّ
 ببحث مــرك

ً
أخـــرى، تتصل بــداهــة

أحشائه وطبقاته. تأتي املحاضرة على صراٍع في أميركا بني ثقافتني، تسود األولى 
لدى قطاعات اجتماعية متلبرلة ثقافيًا واجتماعيًا، يمكن ترسيم مالمحها بوصفها 
فئاٍت وسطى من قطاعاٍت خدميٍة وأكاديميٍة وتكنوقراطيٍة وغيرها، وتعيش في املدن 
 من العوملة والتجارة الحرة، وهي ليست بريئة تمامًا من 

ٌ
الكبرى غالبًا، وهي مستفيدة

العنصرية ومن املوقف من اآلخر، وال هي متحّررة من الخوف من اآلخر أيضا، لكنها 
وتقليدية  ثقافة محافظة  والثانية  وقوية.  االختالف ألنها مهيمنة  أقــدر على تحمل 
عابرة للطبقات، لكنها سائدة بشكل خاص في األرياف الغنية والفقيرة املحافظة التي 
الكبرى، باعتبارها منحلة. وفي مراحل األزمات  املدن  إلى ثقافة  تنظر بريبٍة وشكٍّ 
تلتقي معها فئات اجتماعية حديثة متضّررة من الحداثة والعوملة، ناقمة على النخب 

واملؤّسسة، ومنها أوساط واسعة من الطبقة العاملة البيضاء. 
 منها هذا االقتباس املطّول، هنا، في إيضاح ما يمكن 

ّ
تتوّسع املحاضرة التي ُيستل

الــغــرب عموما   ثقافيًا قيد التشكل فــي املجتمع األمــيــركــي )بــل فــي 
ً

اعــتــبــاره تــحــوال
ربما(، تبّدى نجاح ترامب واحدًا من تمثيالته، وإْن مع فارق نحو ثالثة ماليني صوت 
للمواطنني، لصالح هيالري. ومن مفارقاٍت ظاهرٍة في هذه املسألة غير الهينة التفكيك، 
ذهاب املحاضرة إلى أن ترامب وأباطرة املال واألعمال املحيطة به ال يمثالن مصالح 
العمال، بل تستفيد هذه الفئة من دون شك من تأجيج التنافس داخل الطبقة العاملة، 
وتوجيه نقمتها نحو األقليات والشعوب األخرى وغيرها. وعندما يلّح الدكتور عزمي 
بشارة على أن هذه االستراتيجيات ُيدركها أي نقابي منذ القرن التاسع عشر، إال 
أنه ال يمكن فهمها في الظرف التاريخي العيني من دون البعد الثقافي، فإن في هذه 
اإلشارة ما يشبه التوصية في تنبيه أهل االختصاص من الباحثني في علم السياسة 
الظواهر  فــي  البعيد  الثقافّي  إلــى  الــدوريــة  مواسمها  ومحللي  االنتخابات  وأدبــيــات 
الوقوف  اجتهدت في  قد  الندوة  قّدمت في  التي  األوراق  أغلب  وإذا كانت  املستجدة. 
املضامني  فــإن  و»عــقــيــدتــه«،  »فلسفته«  وعلى  املتوقعة،  تــرامــب  سياسة  معالم  على 
السياسة  السياسة، كما سنراقب هذه  التي ستعّبر عنها هذه  الثقافية  والحموالت 

 لفهمها، والستنتاج كيفيات مالئمة للتعامل معها.
ً
وسنتابعها، تبقى زوايا مهمة

محمد أبو رمان

لم  التي  الشرقية،  حلب  أحياء  في  املتبقون  السياسيون  والناشطون  األطباء  ُيواجه 
، ويرفضون عرض القوات الروسية 

ً
تسيطر عليها قوات النظام بعد، مصيرًا مجهوال

لهم بالخروج، في ظل وجود حاالٍت إنسانية تتطلب أطباًء، لكنهم، في الوقت نفسه، 
أو  القتل  غالبًا   ،

ً
مجهوال مصيرًا  يواجهون  اللندنية(  التايمز  صحيفة  تذكر  )كما 

أيــدي قوات  القتل، في حال وقعت األحياء املتبقية تحت   من 
ً
االعتقال األكثر قسوة

يضعون  الــذيــن  حلب،  فــي  املحاصرين  للمدنيني  بالنسبة  نفسها،  والــحــال  الــنــظــام. 
مصيرهم بيد النظام، وأي شخٍص ثبت أي دور له في الثورة، حتى لو كان ذلك سلميًا، 
فمصيره إما التصفية املباشرة، كما حدث مع بعضهم في األحياء التي سيطر عليها 

النظام، أو القتل الحقًا.
املــاء  البائسة ونقص  الــعــراق، فصور املخيمات  املــوصــل فــي  الــوضــع فــي  ال يختلف 
الــدولــي.  املجتمع   جفن 

ّ
يــرف أن  دون  مــن  الفضائيات،  على  تطغى  والطعام  والـــدواء 

وهؤالء الناجون في املخيمات هم من تبقوا من عمليات التشييك األمني التي تقوم 
أو  قانوني  مــا ال يخضع أليِّ معيار  الــعــراقــي،  والجيش  الشعبي  الحشد  قــوات  بها 

مؤّسسي، فبمجرد التهمة قد يكون مصير الشخص كارثيًا.
لكن، دعونا نعيد قراءة املشهد بموضوعيٍة وبمنظور أعمق من مجرد ثنائية الصراع 
بني النظامني السوري والعراقي من جهة واملعارضات واملقاومات املسلحة من جهٍة 
اإلسالمية« وقعوا  »الــدولــة  ما يسمى  تنظيم  املوصل من  في  فالذين هربوا  أخــرى، 
تحت »رحمة« املليشيات الطائفية الشيعية التابعة إليران. وفي سورية، القوى األكثر 
حضورًا ونفوذًا اليوم، التي تسيطر على الرقة وإدلب ودير الــزور، إما تنظيم الدولة 
اإلسالمية أو جبهة النصرة، وكالهما ال يمتُّ جوهريًا إلى روح الثورة السورية، وال 

إلى قيمها ومطالبها الرئيسة في الحرية والعدالة والتحّرر. 
نحن، عمليًا، أمام صراع فاشّيات، وربما نازيات طائفية، سواء كانت ذات دعاية دينية 
- سنية، مثلما الحال في تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة، أو دعاية دينية أو 
علمانية، على أساس طائفي شيعي، مثلما الحال في النظامني، العراقي والسوري، 
ومن ورائهم إيران، بينما يتم االعتماد بالكلية اليوم على املليشيات الطائفية، سواء 

حزب الله أو الحشد الشعبي.
ة، في العراق وسورية، ثمن مطالبهم بحق تقرير املصير والحرية 

ّ
يدفع املدنيون السن

والكرامة بالوقوع بني هذه الخيارات الكارثية على مستقبلهم؛ إما فاشّية »داعش« أو 
»النصرة« أو فاشية األنظمة التي أصبحت، بصورة أكثر وضوحًا، ذات طابع شيعي. 
الطرف  هم 

ّ
أن السنة؟ صحيح  عن  )جوهريًا(  يختلف  الشيعة  ، هل وضــع 

ً
مهال لكن 

املنتصر اليوم، عسكريًا، في العراق وسورية، لكنهم يدفعون ثمن ذلك االنتصار )هم 
اآلخرون( غاليًا، ليس فقط بحجم الفساد واالستبداد الذي يضطرون للسكوت عليه، 
وربما املوت من أجل استمراره، بل حتى في التبعية إليران، وهيمنتها على العراق، 

وإمساكها بمصير النظام السوري ورئيسه بشار األسد.
تبدو املفارقة أكثر سفورًا عندما ننظر في التناقضات داخل املشهد الشيعي- العلوي 
األفضلية  منح  الــعــراق  إيـــران، يضطر شيعة  مــن  الحماية  توفير  أجــل  فمن  نفسه، 
املذهب  اإليرانية  والسلطة  الدين  النجف، وقبول تفسيرات رجال  ّم على 

ُ
لق والهيمنة 

دينية شيعية عراقية مغايرة  يتناقض مع موقف مرجعاٍت  ما  الشيعي،  السياسي 
الــشــيــرازيــة )ذات  الــلــه السيستاني، ومــعــه املــدرســة  آيــة  لــذلــك تمامًا، مثلما هــي حــال 
 
ً
األصــول العراقية( التي لم تعد تقول بمبدأ واليــة الفقيه.  تبدو الحال أكثر صعوبة

بالنسبة للعلويني في سورية، وهم أقرب إلى العلمانية في طبيعة حياتهم االجتماعية 
املرتبطة  الدينية  الثقافة  وبنشر  بالتشّيع  القبول  إلــى  اليوم  فيضطرون  والثقافية، 
بحزب الله وإيــران في مناطق عديدة، في سياق حالة التطهير الطائفي الجارية في 
التغيير  املــضــادة وممانعة  الــثــورة  نتيجة  الــخــالصــة،  فــي  ــاق.  قـــدٍم وسـ املنطقة على 
الديمقراطي السلمي هي فاشّيات متصارعة، على أسس طائفية إقصائية، وأطراف 
إقليمية هي الفاعلة واملتحكمة في مصائر الشعوب، ومليشيات تحل محل الجيوش 

 بكم في الوطن العربي الجديد.
ً
واألنظمة، عابرة للحدود، أهال

كالم رؤساء ترامب مسألة ثقافية
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بــشــأن  اآلراء  تــبــايــنــت  تــجــربــة ســابــقــة  بــعــد 
نجاحها، جّدد ناشطون على مواقع التواصل 
ــوات لــقــيــام  ــدعــ ــ ــي الــــســــودان، ال االجــتــمــاعــي فـ
بــتــاريــخ 19 ديسمبر/  مــدنــي جــديــد  عصيان 
كانون األول، اليوم الذي يصادف ذكرى إعالن 

استقالل السودان من داخل البرملان. 
تعكس الدعوة الجديدة إصرار الناشطني على 
القرارات  في  النظر  بإعادة  الخاصة  مطالبهم 
الــرئــيــس عمر  االقــتــصــاديــة األخــيــرة لحكومة 
البشير، التي تسبّبت في زيادة أسعار الوقود 
ــع بعض  ــيـــران، كــمــا رفــ ــطـ والـــــــدواء وتــــذاكــــر الـ
وضــوح   

ّ
بكل داعــني  مطالبهم  الشباب سقف 

إلـــى رحــيــل الــنــظــام. الــالفــت أّن حـــزب املؤتمر 
ــــم يــتــعــامــل بــاســتــخــفــاف  ــنـــي الـــحـــاكـــم ل الـــوطـ
ــراك الــشــبــابــي كــمــا كــان  ــحـ أو ســخــريــة مـــع الـ
يحدث سابقًا، إذ أبدى شباب الحزب الحاكم 
استعدادهم للحوار مع دعاة العصيان املدني، 
ونـــاشـــد بــيــان آخـــر لــلــحــزب، املــواطــنــني حــاثــًا 

إياهم على عدم االستجابة لدعوات العصيان.
تغّير ملحوظ  إلــى  األخــيــرة  الفعل  رّدة  تشير 
في تعامل النظام الحاكم مع الحراك املعارض، 
ــبــــار هــــــذه الـــلـــهـــجـــة الــغــيــر  ــتــ ــيـــث يـــمـــكـــن اعــ حـ
 واعــتــرافــًا مــن الــنــظــام بنجاح 

ً
مــعــهــودة تــنــازال

املاضي،  الشهر  الذي شهده  املدني  العصيان 
وتصريحاته  البشير  الرئيس  تأكيدات  رغــم 
ــتـــي اعــتــبــر فــيــهــا أّن  ــة والـ ــيـ ــاراتـ لــصــحــيــفــة إمـ
»العصيان فشل بنسبة مليون في املئة« »على 

حّد تعبيره. 
هناك مؤشر آخر، يشير بوضوح إلى نجاح 
ــر يــتــّوقــع أن تــحــصــده حــمــلــة الــعــصــيــان 

ّ
مــبــك

الــجــديــدة، هــو اعـــتـــذار الــبــالبــل )فــرقــة غنائية 
نسائية من 3 شقيقات( عن حفل غنائي كان 
مــن املــفــتــرض أن ُيــقــام فــي ذات الــتــاريــخ )19 
ديسمبر(، إذ نشرت املجموعة الغنائية تدوينة 
على حسابها الرسمي في موقع »فيس بوك« 
تعلن فيه اعتذارها عن قيام الحفل في موعده، 

وقد بادر عدد من الشباب باالتصال هاتفيًا 
بالشقيقات فأكدّن صحة املعلومة.

ــددا من  ــ ــإّن هـــنـــاك عـ ــ ــك، فـ ــ ــم مـــن ذلـ ــرغـ عــلــى الـ
ل من نجاح العصيان 

ّ
الصعوبات التي قد تقل

ل في عدم وجود قيادة واضحة 
ّ
املرتقب، تتمث

 رفض 
ّ

حتى اآلن لهذا الحراك الشبابي في ظل
قـــطـــاعـــات عــريــضــة مـــن الــشــعــب الـــســـودانـــي 
البعض ال  يعتبرها  الــتــي  املــعــارضــة  ألحـــزاب 
 عن الحزب الحاكم. بجانب 

ً
 سوءًا وفشال

ّ
تقل

ذلـــك يــتــخــّوف الــعــديــد مــن املــوظــفــني والــعــمــال 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي مــن اتــخــاذ رؤســائــهــم 
إجـــــــراءات انــتــقــامــيــة فـــي مــواجــهــتــهــم بسبب 
الغياب عن العمل، كما حدث لبعض املشاركني 
أّن قانون الخدمة  في العصيان السابق، رغم 
املـــدنـــيـــة والـــعـــمـــل يــســمــحــان بــحــريــة الــتــعــبــيــر 

واالحتجاج بصورة سلمية.
اعتقال الناشطني ومصادرة الصحف التي ال 
ثر 

ّ
يؤ ربما  للحكومة،  الرسمية  الرواية  ى 

ّ
تتبن

أيضًا على نجاح الحملة، لكن التعبئة اإلعالمية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مستمرة 
على نطاق واسع ما يشير إلى التأثير الكبير 
لهذه الوسائط التي كشفت مدى قوة اإلعالم 
الــبــديــل وتــوجــيــهــه لــلــرأي الــعــام فــي الــســودان، 
مقابل عجز الحزب الحاكم وأذرعه اإلعالمية 
التي يتمتع بها. مثل  الهائلة  رغم اإلمكانيات 
فــي تحقيق  وإن فشلت  الحمالت، حتى  هــذه 
ها تؤثر سلبًا على 

ّ
أهدافها بشكل كامل، فإن

ــــخــــارج، ألّن اإلعــــالم  صــــورة الــحــكــومــة فـــي ال
البديل ال يعرف الحدود فقد شارك في حملة 
»أعـــيـــدوا الــدعــم لـــأدويـــة« عـــددًا مــن مشاهير 
يـــد 

ّ
ــــالم الـــعـــرب، وتـــصـــّدر الــهــاشــتــاغ املـــؤ اإلعــ

للحملة موقع »تويتر« على مدار ثالثة أيام، ما 
الحكومة إلى عقد مؤتمر صحفي »يوم  دفع 
التراجع عن  أعلن فيه وزير الصحة  الجمعة« 

زيادة بعض أصناف الدواء.
اإلعالمية  الحمالت  هــذه  تـــؤدي  ذلــك   بجانب 

 حركتها، 
ّ

إلى إرباك األجهزة الحكومية وشل
إلى مقار عملهم  املوظفون  حتى وإن حضر 
ــق يــرتــبــط  ــرافــ ــددًا كـــبـــيـــرًا مــــن املــ ــ حـــيـــث إّن عــ
والضرائب  املصارف  مثل  بالجمهور  عملها 

والجوازات واملحليات.
الحكومة السودانية في وضع ال تحسد عليه، 
حــصــار مـــن كـــل الـــجـــوانـــب، اقــتــصــاد ُمــنــهــار 
وخــزائــن خــاويــة على عــروشــهــا، إضــافــة إلى 
تهاوي سعر العملة الوطنية أمام الدوالر، دفع 
من  الشقيقة  الـــدول  استجداء  إلــى  بالحكومة 
 عن تزايد السخط العام 

ً
أجل املساعدة، فضال

وســـط الــشــعــب الـــذي يـــرى أّن الــنــظــام الحاكم 
والسياسي  االقتصادي  فشله  نتائج  له  ُيحمِّ
دون أن يكون هناك أمل في تحّسن األوضاع 
أو تــغــّيــرهــا، فــمــاذا يمكن أن يــحــدث يـــوم 19 

ديسمبر؟ 
لننتظر ونَر ما ستسفر عنه التطورات.

محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

ميشيل كيلو

هل جاء دور الفوضي الخالقة في إيران، بعد 
أن اجتاحت املشرق، وشرعت تتمّدد إلى بقية 

بلدان املنطقة؟
ستطرح هذا السؤال علينا من اآلن فصاعدًا 
سياسات الرئيس األميركي الجديد، دونالد 
تــرامــب، وفــريــقــه، والــتــي يبدو أنها ستعطي 
ــران مع  ــ األولـــويـــة فـــي أنــشــطــتــهــا لــعــالقــات إيـ
ذلك  يؤكد  خصوصًا.  وأميركا  عامة،  العالم 
اخــتــيــار األشـــخـــاص الــذيــن عــرفــوا جميعهم 
بــن دول  الــنــووي  االتــفــاق  باعتراضهم على 
»الخمسة زائد واحد« وإيران، ودعوتهم إلى 
الوسائل  بجميع  اإلقليمي،  دورهـــا  تحجيم 
ذلك  يتطلبه  مــا  مــع  والعسكرية،  السياسية 
وعالقاته  الداخلية  نظامها  ملفات  فتح  مــن 
مع شعبه، ومن جعلها موضوعًا لسياسات 
املالينة  من  ستنتقل  التي  الدولية  واشنطن 
ترامب  املواجهة، في حــال طبق  إلــى  الراهنة 
النووي،  االتفاق  بإلغاء  االنتخابية،  وعــوده 
وإخراج النظام اإليراني من املجال العربي.  

ما هي مداخل واشنطن إلى معركتها املقبلة 
مــع مــاللــي طــهــران؟ هــنــاك، باختصار شديد 
مـــدخـــالن رئـــيـــســـان إلــــى اســتــئــنــاف الـــصـــراع 
مــعــهــا، بـــطـــرٍق يــبــدو أنــهــا ســتــكــون مختلفة 
إدارة أميركا  كل االخــتــالف عن كل ما تبنته 
األوبـــــامـــــيـــــة حـــيـــالـــهـــم، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
الدفاع  الــجــدد: مــن وزيــر  مسؤولي واشنطن 
إلــى رئــيــس وكــالــة األمـــن الــقــومــي إلــى جميع 

هاشم الرفاعي

ترتكز اململكة العربية السعودية على عدة 
ركــائــز أســاســيــة وداعـــمـــة لــهــا فــي الــوجــدان 
العربي واإلسالمي من املشرق إلى املغرب، 
املقدسة  للديار  أنــهــا حاضنة  ركــيــزة  وأهـــم 
مكة واملــديــنــة، وأيــضــًا هــي ملتقى أساسي 
للحج  كـــافـــة  األرض  بـــقـــاع  مـــن  لــلــمــســلــمــن 
 عــن أن الــدســتــور وقــوانــن 

ً
والــعــمــرة، فــضــال

ــة.  ــيــ ــهــــويــــة اإلســــالمــ الـــــدولـــــة تـــشـــيـــر إلــــــى الــ
هـــذا املــرتــكــز ذو الــبــعــد الــديــنــي هـــو ركــيــزة 
وطاملا  السعودية،  للحكومة  استراتيجية 
ومــواقــف سياسية  استراتيجيات  بــنــاء  تــم 
كــثــيــرة عليها مــنــذ عــهــد املــلــك عــبــدالــعــزيــز. 
وربما كان عهد امللك فيصل أكثر من جعل 
هــــذا الــبــعــد يــتــجــلــى بـــوضـــوح فـــي مــواقــفــه 
االستراتيجية لوقف املد الناصري الشعبي 
الــعــربــيــة، حيث بنيت مواقف  الــجــزيــرة  فــي 
السعودية  أن  استراتيجي  بعد  ذات  كثيرة 
هــــي »نـــــــداء اإلســـــــــالم«، وداعــــمــــة وحــاضــنــة 
ــــي«، وكـــذلـــك  ــــالمــ ــاون اإلســ ــعــ ــتــ ملـــؤســـســـة »الــ
ــــي«،  ــــالمـ »الـــــنـــــدوة الـــعـــاملـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب اإلسـ
وغــيــرهــا مــن املــشــروعــات ذات الــبــعــد الــذي 
يحمل هوية عربية وإسالمية، وليس األمر 
قصرًا على امللك فيصل، بل حتى امللك فهد 
ب بأنه خادم الحرمن الشريفن، وأصبح 

ّ
ق

ُ
ل

هذا اللقب رسميًا لكل من أتى بعده. 
ــور الــــــســــــعــــــودي عـــربـــيـــًا  ــ ــــضــ ــحــ ــ تـــــــراجـــــــع الــ
املاضية،  القليلة  الــســنــوات  فــي  وإســالمــيــًا، 
عــلــى الــرغــم مــن وجـــود بــعــض املــشــروعــات، 
ولكن هناك صعود لقوى عربية وخليجية 
أخذت زمام املبادرة، وخصوصًا بعد الربيع 
العربي، حيث لم يكن حضور السعودية في 
ــداث ذا ثــقــل إيــجــابــي، وخــصــوصــًا في  ــ األحـ
 عربيًا، حيث انحازت 

ً
مصر التي تمثل ثقال

الــتــي هــي خــــارج املشهد  الــقــديــمــة  للسلطة 
تتعاط  لم  الجديد.  الشعبي  الحضور  ضد 
السعودية بشكل استراتيجي مع الصعود 

مستشاري ترامب املقّربن. 
املدخل األول: الخليج، حيث يوجد قسم كبير 
من األسطول الخامس األميركي، في قاعدته 
البحرينية، وتسهيالته الكويتية والعمانية. 
ــا  ــاريـ ــرتـ ــكـ ــعـــسـ ــتــــابــــع تــــصــــريــــحــــات الـ ومـــــــن يــ
اإليــرانــيــة، يــجــد أنــهــا تحسب حــســابــًا جديًا 
الرئيس  االحتكاك  مكان  باعتباره  للخليج، 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة واألمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتـــن اإليـ ــريـ ــبـــحـ ــــن الـ بـ
ــد مــســتــشــاري  ــ ــن أحـ ــلـ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد أن أعـ
ترامب أنه سيأمر بحريته بما أسماه »قذف 
زوارق إيران وسفنها إلى خارج مياهه«. ثّمة 
هــنــا كــثــافــة كــبــيــرة جـــدًا فــي الــقــطــع البحرية، 
السريعة  الــــزوارق  مــن  مسمياتها،  بمختلف 
إلــــى حـــامـــالت الـــطـــائـــرات. وهـــنـــاك مــحــاوالت 
استفزاز متكّررة، قامت بها البحرية اإليرانية 
غــيــر ردود  تــلــقــى  أن  مـــن دون  لــأمــيــركــيــن، 
كالمية وتحذيرية، لكن الوضع سيتغير في 
اإلدارة  أال تكون بعيدة، في ظل  فترٍة يرّجح 

األميركية الجديدة.
الوطن  اإليــرانــي في  الــوجــود  الثاني:  املدخل 
العربي، سواء عبر تنظيماٍت محليٍة دّربتها 
إيــــران وسلحتها ومــولــتــهــا، لــتــكــون وحـــداٍت 
مــحــلــيــة مـــن جــيــشــهــا: فـــي لــبــنــان والــبــحــريــن 
ــمـــن والـــــعـــــراق وســـــوريـــــة، أم  ــيـ والــــكــــويــــت والـ
بــواســطــة وجـــود جيشها وحــرســهــا الــثــوري 
املباشر في لبنان وسورية والعراق واليمن، 
ــارون مــــــن الــــحــــرس  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ حــــيــــث يــــعــــمــــل مـ
الثوري، وتقاتل وحدات مختارة من الجيش 
عــدد جيوش هذه  يقارب عددها  والباسيج، 

تعاملت  بل  السياسية،  والتغيرات  الجديد 
بكل برود مع الحكومة الديمقراطية األولى، 
على الرغم من حرص حكومة الرئيس محمد 
مـــرســـي عــلــى الــتــمــثــيــل وااللــــتــــزام بــاملــوقــف 
العربي واإلسالمي في وجه التمّدد اإليراني 
)الصفوي( الذي هو هاجس هوياتي للعرب 
بــشــكــل عــــام، ولــلــحــكــومــة الــســعــوديــة بشكل 
ــــاص، ومـــواجـــهـــتـــه مـــوقـــف أيـــديـــولـــوجـــي  خــ
صــلــب لــــإخــــوان املــســلــمــن. لـــكـــن، لــأســف، 
ــقـــوى  ــــع الـ ــات الـــعـــســـكـــر مـ ــفـ ــالـ ــطـــت تـــحـ ــقـ أسـ
الدولية هذه النبتة التي لو كانت حاضرة 
في الوقت الراهن في املشهد العربي، لكانت 
خير نصير لحكومات الخليج في مواقفها 
حكومات  على  ولــوفــرت  والدولية،  العربية 
الــتــي أنفقتها  الـــــــدوالرات  الــخــلــيــج مــاليــن 
والتي  مصر،  في  االنقالبية  الحكومة  على 
انــقــلــبــت أيـــضـــًا عــلــى املـــصـــالـــح الــســعــوديــة 
أكثر من موقف،  في  والعربية واإلسالمية، 
وتــظــهــر هـــذه املـــواقـــف، فـــي  الــعــلــن والــســر، 
إلــى مصالحها، وهــي مصالح  أنها تسعى 
العسكر األحادية الجانب، وليست املصالح 
املشتركة بن الدول والشعوب العربية فيما 

بينها. 
املشرق  املشهد في  يتأمل خريطة  يجد من 
العربي املنطقة ملتهبة في العراق وسورية 
واليمن وعلى صفيح ساخن في مصر. ما 
الفترة  أن تفعله السعودية في  الــذي يمكن 
لها  االستراتيجي  املسار  لتصحيح  املقبلة 
حامية للعرب والسنة من املشروع الصفوي 
اإليـــرانـــي الـــذي يــســابــق الــزمــن فــي احتالله 
الــعــواصــم الــعــربــيــة، وقــريــبــًا اإلســالمــيــة في 
آسيا وأفريقيا؟ هناك املصالحة مع املكون 
ي عربيًا، جماعات وأفرادًا، وفق منطق 

ّ
السن

استراتيجي، أي طرح السؤال االستراتيجي: 
في  السعودية  التي جنتها  الفائدة  ما هي 
وقوفها ضد »اإلخــوان املسلمن« في مصر 
وحزب التجمع اليمني لإصالح في اليمن؟ 
ال شـــيء، بــل عــلــى الــعــكــس، الــخــاســر األكــبــر 

إيران في ظل وجود قوات أميركية محدودة 
األعــــداد فــي الــعــراق؟ هــذه نقطة سيكون من 
الــصــعــب عــلــيــه تــجــاهــلــهــا، فــهــل سيعمد إلــى 
سحب قواته من العراق، أم إنه سيأمر بزيادة 
عديدها وتسليحها، ليجعل منها قوة قادرة 
على ردع إيران، بالتالزم مع تكثيف الوجود 
البحري األميركي في مداخل الخليج وممرات 
البحار املفضية إليه، وعقد اتفاقيات دفاعية 
ــع الــــــدول املــطــلــة عــلــيــه، وخـــصـــوصـــًا منها  مـ

بلدان الخليج ومصر؟ 
ــات ودالئـــــــــــل عــــــديــــــدة تــفــيــد  ــحــ ــريــ ــة تــــصــ ــمــ ثــ
ــتـــي تــعــهــد تـــرامـــب  ــأن »عـــظـــمـــة أمـــيـــركـــا« الـ ــ بـ
ــٍج مــن  ــ ــهـ ــ بـــاســـتـــعـــادتـــهـــا ســـتـــنـــضـــوي فـــــي نـ
أولوياته مواجهة إيران، املكشوفة اليوم كما 
السابقة،  األميركية  الرئاسات  خــالل  تكن  لم 
وتوحي نظرية املؤامرة بأن العمل إلخراجها 
من املجال العربي سيفيد كثيرًا من سياسات 
ــــذي ســهــل دخــولــهــا إلــى  ــامــــي الـ الــعــهــد األوبــ
املـــشـــرق الــعــربــي والــيــمــن، واســتــدرجــهــا إلــى 

واملسلمن،  للعرب  والــســيــاحــي  والــتــجــاري 
فــي وحـــدة ومــركــز عربي  بــل واستقطابهم 
إســـالمـــي. كــانــت الــجــامــعــة اإلســالمــيــة، ومــا 
العالم  كل دول  الطلبة من  زالــت، تستقطب 
الــذي يمنع أن  اإلسالمي للدراسة فيها. ما 
من   

ً
نسبة السعودية  الجامعات  تخصص 

واملسلمن  العرب  للطلبة  الدراسية  املقاعد 
فــــي كــــل الــــجــــامــــعــــات، مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، 
ــيـــة يــســتــفــيــد  ــيـــجـ ــتـــراتـ وذلــــــــك ألغـــــــــراض اسـ
مــنــهــا الــطــرفــان، وأيــضــًا لــتــأســيــس الــتــنــوع 
ــة داخــــل  ــيــ والـــتـــعـــدديـــة الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــ

السعودية وخارجها؟ 
في مقابل كل هذه املشروعات، والرؤية التي 
 وخط 

ً
تدعو إلى أن تكون السعودية حاضنة

دفاع عن العرب واإلسالم السني، هناك عدة 
ــل الــبــيــت الـــســـعـــودي، ال بد  إصـــالحـــات داخــ
من األخذ بها إن أرادت أن تكون رمزًا وخط 
ــاع عـــن الـــعـــرب واإلســـــالم الــّســنــي، أولــهــا  دفــ
إصـــالح الــخــطــاب الــديــنــي والــفــكــر السلفي، 
حــيــث يــعــتــبــر الـــخـــطـــاب الــســلــفــي املــعــاصــر 
معيقًا في التواصل العربي اإلسالمي أكثر 
مــمــا هــو إضــافــة، حــتــى أن هــنــاك مــحــاوالت 
تحت  مــن  البساط  لسحب  إسالمية  عربية 
املشهد،  مــن  وتنحيتها  السلفية،  املــدرســة 
وإبـــدالـــهـــا بــتــحــالــفــات أكــثــر مـــرونـــة لــلــعــرب 

واملسلمن وللشعوب العربية.
الـــتـــمـــدد  ــــف  فـــيـــصـــل وقــ ــلــــك  املــ أراد  ــا  ــنـــدمـ عـ

اليوم  الـــذي يحمي  الــداخــلــي  خـــارج غطائها 
ــدًا ملـــجـــابـــهـــتـــهـــا وتـــســـديـــد  ــيـ ــهـ ــمـ نــــظــــامــــهــــا، تـ
ضربات جدية إليها في حقبة مقبلة، بينما 
، وفي حاٍل من الضعف تتيح 

ً
تكون مكشوفة

لواشنطن تشتيت قواها وضربها. 
إيــران. وبعد أن قالت  بعد العرب، يأتي دور 
نــظــمــنــا إن الــفــوضــى الــخــالقــة لـــن تــصــل إلــى 
بلدانها، غرق املشرق فيها إلى أذنيه، ودفعت 
النظام األســـدي الـــذي كــان يــزعــم أنــه حصن 
ــفــــوضــــى، إلـــــى تـــدمـــيـــر ســــوريــــة بــيــتــًا  ضــــد الــ
ــــردًا، لــكــي تبقيه  ــردًا فـ بــيــتــًا، وقــتــل شــعــبــهــا فــ
ــران، أعـــداء  فــي كــرســيــه. وقـــد شـــارك مــاللــي إيــ
الغرب املزيفون، في الوليمة الدموية القاتلة، 
لــلــثــأر مـــن الــــعــــرب، مــــرة بــحــجــة أنـــهـــم قــتــلــوا 
الــحــســن )عــلــيــه الــــســــالم(، وأخــــــرى بــذريــعــة 
أنهم هــزمــوا كــســرى. والــيــوم، وبعد أن أنجز 
أن  يــبــدو  مــن مهمتهم،  رئيسًا  املــاللــي قسمًا 
دورهـــم قــد جـــاء، وأن الــفــوضــى الــتــي سميت 
خالقة التي لعبوا دورًا خطيرًا في إنجاحها 
عندنا، ستصل إليهم، لكن وقائعها ستكون 
أضعاف الوقائع السورية والعراقية، بسبب 
مـــا يــعــتــمــل فـــي املــجــتــمــع اإليـــرانـــي مـــن نقمٍة 
ــم  ــهـ ـــون رؤوسـ

ّ
عـــلـــى فـــاســـديـــن وكــــذبــــة، يـــغـــط

بعمائم النفاق، ويحكمون مواطنيهم بالنار 
والـــحـــديـــد، وكـــذلـــك بــســبــب مـــا ارتـــكـــبـــوه في 
والعربي خصوصًا  عــامــة،  اإلســالمــي  العالم 
 
ً
أن شهدا مثيال لم يسبق  من مجازر دموية 
لها، حتى في ظل الفرنجة، واملغول، والتتار. 
)كاتب سوري(

الـــــنـــــاصـــــري، اســــتــــدعــــى رمـــــــــوز »اإلخــــــــــوان 
إسالمي  وفــكــر  خــطــاب  لصناعة  املسلمن« 
يصل إلــى الــعــربــي مــن املــشــرق إلــى املــغــرب، 
ــم يــعــتــمــد عــلــى الـــخـــطـــاب الــســلــفــي، ألنــه  ولــ
خــطــاٌب ال يــجــيــد الــتــعــامــل مــع االخــتــالفــات 
ــفــــروقــــات الــثــقــافــيــة الـــعـــربـــيـــة. لــــن أقــــول  والــ
يجب  أو  مميزة،  كانت  الحقبة  تلك  إن  هنا 
االحـــتـــذاء بــهــا، بـــل أشــيــر لــهــا نــمــوذجــًا من 
املــــتــــاح صـــنـــاعـــة خـــطـــاب إســــالمــــي عــصــري 
من  باملسلمن،  يقبل  غــرارهــا،  على  متنوع 
النظر إليهم بعقلية ونظرة الوصاية.  دون 
إصالح هذه املنظومة فعل استراتيجي، ألن 
املسلمن والعرب ال ينظرون إلى السعودية 
إال من خالل منظور عربي وإسالمي، وهذا 
هــو الــرابــط األســاســي فــي العالقة والنظرة 
الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــــيــــة لـــلـــســـعـــوديـــة، أنــهــا 
حــاضــنــة الــعــرب واملــســلــمــن وخـــط دفــاعــهــا 
األساسي. وأيضًا إصالح سياسي أساسي 
وللمطالبات  الزمنية.  املرحلة  مع  يتناسب 
فــــــي هــــــــذه املــــــجــــــال تــــــاريــــــخ طـــــويـــــل داخــــــل 
السياسية  الــســعــوديــة، حــيــث اإلصـــالحـــات 
ضـــمـــان داخـــلـــي ومـــواكـــبـــة لـــلـــزمـــن، وأيــضــًا 
تــنــعــكــس صـــــورة اإلصــــالحــــات الــســيــاســيــة 
وعي  على  إيجابيًا  مــؤشــرًا  وتحمل  عربيًا 
ــدولـــة الــســعــوديــة بـــاألزمـــة الــتــي تعصف  الـ
بــاملــشــرق الـــعـــربـــي. الـــعـــرب الـــيـــوم فـــي أمــس 
الــحــاجــة لـــنـــمـــوذٍج نـــاجـــح، يــحــمــل ويــحــمــي 
دولة  تكون  و  واإلسالمية،  العربية  الهوية 
تضمن الــعــدالــة وتــحــمــي الــحــريــات، ودولـــة 
 فــيــهــا الــفــقــر ويــســتــقــر فيها 

ّ
تــنــمــويــة، يـــقـــل

ــارب فــيــهــا الــفــســاد املــالــي  االقـــتـــصـــاد، ويـــحـ
واإلداري.

كــل مــقــومــات الــنــجــاح إلنــجــاز هــذا املــشــروع 
تــمــتــلــكــه الــســعــوديــة، ولــديــهــا الـــقـــدرة على 
إحــداث فــرق إستراتيجي بــأن تكون حامي 
العرب والسنة، وخط الدفاع األساسي ضد 

التمّدد اإليراني في املنطقة العربية.
)كاتب سعودي(

الــبــلــدان أو يــفــوقــه. بما أن الــوجــود اإليــرانــي 
املــرابــط هنا مــلــيء بــالــثــغــرات، فــإنــه سيغري 
ترامب  بمواجهته، خصوصًا أن قتال أميركا 
الخاص،  استخدام جيشها  يتطلب  ال  ضــده 
بــــل يــمــكــن أن يـــتـــم بـــواســـطـــة قـــــــواٍت وطــنــيــة 
محلية، يقاتل بعضها إيران اليوم، وتتشوق 
ــن بــلــدانــهــا،  جــمــيــعــهــا إلخــــــراج مــرتــزقــتــهــا مـ
ــي فــاعــل،  ــ بــمــجــرد أن يــتــوفــر لــهــا غـــطـــاء دولـ

وأدوات قتال مالئمة. 
 بــالــنــســبــة ألولـــويـــات واشــنــطــن، مــن املــرجــح 
التوّسع اإليراني  أن تقوم خطتها على كبح 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مـــن خــــالل مــحــاصــرتــه 
والتضييق عليه، تمهيدا إلنزال مجموعة من 
التدريجي  االنكفاء  على  تجبره  بــه،  الهزائم 
إلــــــى داخــــــــل إيــــــــــران، حـــيـــث ســـتـــضـــغـــط عــلــى 
املــــاللــــي، بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل االقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، ويــعــمــل إلحـــداث 
ردود فــعــل داخــلــيــة مــتــصــاعــدة ضــدهــم، عبر 
وضـــــع خـــطـــط الســـتـــنـــزاف قـــدراتـــهـــم املــالــيــة 
والبشرية، يؤثر تفعيلها على مكانة أجهزة 
الــســلــطــة الــعــســكــريــة والــقــمــعــيــة ووظــائــفــهــا، 
ــنـــظـــام، في  ــم نــقــمــة مــتــعــاظــمــة ضـــد الـ ــراكــ ويــ
حـــال اقــتــرن الــضــغــط الــخــارجــي مــع توسيع 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــه، وتــصــعــيــد االســـتـــفـــزازات 
الخليج،  مياه  داخــل  اإليرانية  البحرية  ضد 
العرب  واعتراض زوارقها وسفنها في بحر 
والــبــحــر األحـــمـــر، إلبــعــادهــا عــن بـــاب املــنــدب 
إلــى حزب  الــســالح  واليمن، ومنعها مــن نقل 
الــلــه والــحــوثــيــن.  هــل سيفتح تــرامــب ملف 

الــعــداء هــي الحكومات الخليجية،  مــن هــذا 
ــة خـــصـــوصـــًا،  ــعــــوديــ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــســ
ــام، وهـــو  ــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل عــــ والـــحـ
ــداء ال يــمــكــن فــهــمــه اســتــراتــيــجــيــًا أنـــه في  عــ
ربما  تــحــديــدًا.  السعودية  الحكومة  صالح 
ــارات رؤيـــة مختلفة بناء  ــ تــكــون لــدولــة اإلمـ
اإلمــبــريــالــيــة  االقــتــصــاديــة  عــلــى مصالحها 
في شمال إفريقيا واليمن، يجعلها تعادي 
كجماعة  بلدانها،  في  »الوطنية«  الحركات 
ــذا الــبــعــد  اإلخــــــوان الـــتـــي لـــن تــقــبــل بــمــثــل هــ
ــد لــصــالــح طـــرف عــلــى حــســاب طــرف،  األوحــ
وهـــي مــصــالــح اقــتــصــاديــة فــي املــقــام األول، 

وتتستر تحت رداء سياسي.
ــور الـــــتـــــواصـــــل والـــتـــســـهـــيـــالت  ــ ــسـ ــ ــاء جـ ــ ــنـ ــ بـ
ــة لــلــتــعــاون  ــيـ لــلــشــعــوب الــعــربــيــة واإلســـالمـ
ــًا وثـــقـــافـــيـــًا جــــــزء مــن  ــاديــ ــتــــصــ ــرك اقــ ــتــ املــــشــ
ـــجـــد 

ُ
ــاءات الـــــتـــــي لــــــم ت ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات االنـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ

السعودية لعبها في السنوات املاضية، ما 
هــي املــصــلــحــة فــي رفـــع أســعــار الــتــأشــيــرات 
للحج والعمرة والزيارة؟ ربما من الناحية 
فـــرق، لكنه ليس كبيرًا.  االقــتــصــاديــة هــنــاك 
الــعــربــي واملــســلــم أن تكلفة  عــنــدمــا يــشــعــر 
املــقــدســة مكلفة للغاية،  الــديــار  إلـــى  ذهــابــه 
هذه  عن  يبني تصوراته وحكمه  هنا  فإنه 
الديار. في وقٍت  التي تحتضن هذه  الدولة 
ــفــتــح فــيــه الـــحـــدود مــا بــن الـــعـــراق وإيـــران 

ُ
ت

بالنابل  الحابل  أبيها، ويختلط  بكرة  على 
لــلــدمــج الــثــقــافــي الـــديـــنـــي لــصــالــح الــتــمــّدد 
اإليراني، نرى أن السعودية تسير في عكس 
هــــذا االتــــجــــاه. هـــنـــاك فــــرص تــاريــخــيــة من 
اململكة في نشر  أن تجنيها  املتاح واملمكن 
خــط دفـــاع عــربــي وإســـالمـــي، خـــالل مــواســم 
الــحــج والــعــمــرة، وذلـــك بــالــبــرامــج الثقافية 
املرحبة بالعرب واملسلمن على حد سواء، 
وتــتــم صــنــاعــة هـــذه الـــبـــرامـــج، فــهــي ليست 

بروتوكوالت تقليدية.
ومـــــن املــــشــــاريــــع الـــتـــي تـــدعـــم هـــــذه الـــرؤيـــة 
ــادل املــعــرفــي  ــبــ ــتــ فـــتـــح أبـــــــواب الــتــعــلــيــم والــ
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