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الصحف األجنبية.. ترامب غير قادر على تفكيك 
التحالف الروسي- اإليراني

ــد باحثــون وصحفيــون علــى متانــة العالقــات الروســية اإليرانيــة وصعوبــة تفكيــك التحالــف بيــن موســكو وطهــران اذا قــرّرت  أكَّ
إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب العمــل علــى ذلــك.

مــن جهــة أخــرى، كشــفت وســائل إعــالم أميركيــة أن أحــد أبــرز المرشّــحين لتولــي منصــب مستشــار األمــن القومــي األميركــي 
)روبــرت هــاروارد( بعــد اســتقالة مايــكل فليــن رفــض توّلــي هــذا المنصــب بســبب شــروط وضعهــا البيــت األبيــض، وقالــت إن ذلــك يــدل 

علــى مــدى النفــوذ الــذي يحظــى بــه كبيــر االســتراتيجيين فــي البيــت االبيــض ســتيفن بانــون.
العالقات الروسية اإليرانية متينة

كتــب الباحــث األميركــي المعــروف مــارك كاتــز “Mark Katz” مقالــة نشــرت علــى موقــع لوبيلــوغ “Lobelog”، تنــاول فيهــا ملــف 
العالقــات الروســية االيرانيــة، الفتًــا إلــى تشــكيك روســيا بصحــة الروايــة األميركيــة واإلســرائيلية التــي تحــذر مــن مخاطــر البرنامــج 
النــووي اإليرانــي. كمــا أشــار إلــى أن واشــنطن لــم تعتــرض علــى البرنامــج النــووي فــي باكســتان، والــذي تنظــر إليــه موســكو علــى أنــه 

يشــكل تهديــدًا أكبــر بكثيــر مــن البرنامــج النــووي لــدى طهــران.
كذلــك قــال الكاتــب إن »التعــاون الروســي االيرانــي ال يســتند فقــط إلــى العــداء المشــترك تجــاه أميــركا و»إســرائيل« وإنمــا إلــى مــا 
اســماه »المخــاوف المشــتركة« تجــاه المجموعــات التكفيريــة، مضيًفــا أن ذلــك يعنــي وجــود مصلحــة مشــتركة بيــن موســكو وطهــران 

لمحاربــة هــذه الجماعــات.
الصحف األجنبية:  ترامب غير قادر على تفكيك التحالف الروسي- اإليراني

كمــا لفــت الكاتــب إلــى أن شــعور طهــران بســعي إدارة ترامــب لإلحاطــة بالنظــام فــي الجمهوريــة، إنمــا يدفعهــا إلــى تعزيــز تحالفهــا 
مــع روســيا، مشــيرًا إلــى أن شــعور الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن بســعي واشــنطن لإلحاطــة بالنظــام اإلســالمي فــي إيــران، 

ســيعزز مخاوفــه مــن محاولــة الواليــات المتحــدة اإلطاحــة بــه أيضًــا.
وفــي الســياق نفســه، كتــب ياروســالف تروفيمــوف “Yaroslav Trofimov” مقالــة نشــرتها صحيفــة »وول ســتريت جورنــال«، 
شــدد فيهــا علــى أن »إدارة ترامــب ســتجد صعوبــة كبيــرة بفــك التحالــف بيــن روســيا وإيــران فــي حــال ســعت فعــاًل إلــى تحقيــق ذلــك”.

وشــدد الكاتــب علــى ان »موســكو وطهــران بحاجــة متزايــدة الــى بعضهمــا البعــض«، إذ أن حربهمــا المشــتركة علــى الجماعــات 
التكفيريــة فــي ســوريا أعطــى موســكو نفــوًذا اكبــر فــي المنطقــة »يمتــد مــن ليبيــا الــى العــراق”.

وأشــار الكاتــب الــى ان »االولويــة بالنســبة لموســكو هــي االعتــراف بضــم جزيــرة القــرم، ورفــع العقوبــات الغربيــة التــي فرضــت 
عليهــا علــى خلفيــة هــذا الملــف، لكنــه لفــت فــي الوقــت نفســه إلــى صعوبــة ذلــك، خاصــة بعــد مزاعــم الكونغــرس حــول تدخــل روســيا 
فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة، واســتقالة مستشــار األمــن القومــي األميركــي الســابق مايــكل فليــن “Michael Flynn” علــى 

خلفيــة موضــوع اتصاالتــه مــع مســؤولين روس.
كمــا تابــع الكاتــب: »األحــداث التــي شــهدتها ســوريا خــالل العــام الماضــي أظهــرت مــدى قيمــة التنســيق بيــن إيــران وروســيا، 
ــة فــي  وبــأن المعركــة المشــتركة التــي تخوضهــا طهــران وموســكو حجبــت »الخالفــات بينهمــا« حــول التســوية السياســية النِّهائيَّ

ســوريا، بحســب تعبيــره.
ستيفن بانون صاحب نفوذ كبير في البيت األبيض

 Robert“ تقريــرًا قالــت فيــه إن الجنــرال األميركــي المتقاعــد روبــرت هــاروارد ”Foreign Policy“ نشــرت مجلــة فوريــن بوليســي
Harward” رفــض عــرض الرئيــس االميركــي لتولــي منصــب مستشــار االمــن القومــي بعــد اســتقالة فليــن “Flynn”، وذلــك بســبب 

رفــض طلبــه بــأن يســمح لــه باختيــار فريقــه وموظفيــه فــي مجلــس األمــن القومــي.
وأوضــح التقريــر أن ذلــك يظهــر مــدى نفــوذ كبيــر اســتراتيجيي البيــت األبيــض »ســتيفن بانــون«، اذ انــه كان مــن المتوقــع ان 
ــإن إعطــاء  ــه ف ــي. وعلي ــن القوم ــس األم ــي مجل ــا ف ــدًا دائمً ــل مقع ــذي يحت ــون« ال ــع »بان ــات م ــاروارد “Harward” بخالف يدخــل ه
ترامــب مقعــدًا لـــ بانــون فــي هــذا المجلــس يعــد خطــوة غيــر مســبوقة، إذ يفتــرض ان يكــون مجلــس االمــن القومــي بعيــدًا عــن 

ــارات السياســية. االعتب
كذلــك تابــع التقريــر أن البيــت االبيــض، ونتيجــة لذلــك، قــد يكــون مضطــرًا الختيــار مرشــح أقــل كفــاءة لتولــي هــذا المنصــب، 

يكــون اقــل قابليــة للدخــول فــي خالفــات مــع بانــون او مــع مستشــارين سياســيين آخريــن.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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السعودية.. الكيان الذي أوشك أن يُنهي خدمته التاريخية
الشيخ الدكتور صادق النابلسي

ينطبــق عنــوان كتــاٍب للدكتــور زكــي نجيــب محمــود 
»مجتمــع جديــد أو الكارثــة« علــى المجتمــع الســعودي 
تمامــًا. مجتمــع يعانــي علــى أقــل تقديــٍر مــن تصدّعــات 
خمســة تُشــكل جميعهــا عوامــل انهيــار الكيــان الســعودي 
ــي، تصــدّع  ــي، تصــدّع قبل ــي المســتقبل: تصــدّع دين ف

طبقــي، تصــدّع طائفــي وتصــدّع سياســي.
فكيــف إذا أضفنــا إلــى ذلــك كلــه مــا تورّطــت بــه 
ــي كل  ــرة ف ــر مباش ــرة وغي ــروب مباش ــن ح ــعودية م الس
مــن اليمــن وســوريا والعــراق، ومــا حملتــه ريــاح المصالــح 
مشــاريع  مــن  الدينيــة  واأليديولوجيــات  االســتراتيجية 
ــد، بعضهــا  ــة تهــدد جغرافيــة هــذا البل تقســيمية أو دمجيّ
للمنطقــة  جديــدة  جيوسياســية  رؤيــة  إلــى  يســتند 
رأســها  وعلــى  الغربيــة  الــدول  مــن  مجموعــة  تبنّتهــا 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، والبعــض اآلخــر يقــوم علــى 
ــات اإلســالمية  ــوح الجماع ــن طم ــى م ــار الحــد األعل إظه
إجراءاتهــا  فــي ســياق  »داعــش«،  التكفيريــة ال ســيّما 
لضــم األراضــي التــي تســتولي عليهــا فــي دولــة متراميــة 
الغابــرة.  اإلســالمية(  )الخالفــة  أمجــاد  تُعيــد  األطــراف 
وقــد نُشــرت الخرائــط التــي ترســم مــا يُشــبه القــدر 
ــن  ــد م ــدد العدي ــذي يته ــس ال ــر البائ ــاوي والمصي المأس
دول المنطقــة ومنهــا الســعودية التــي تواجــه فشــاًل كبيــرًا 
فــي مواجهــة كل هــذه الظــروف والتحدّيــات مجتمعــة.
أن  نســتطيع  حتــى  يمكــن مالحظتــه  الــذي  فمــا 
نربــط بيــن مــا يجــري مــن حــراكات واختالجــات داخليــة 
ــى  ــة، وتكــون األحــكام مســتندة إل ــج المتوقع ــن النتائ وبي

معطيــات ووقائــع ال مجــرد افتراضــات وتمنيــات؟
أواًل، في التصدّع الديني

ال أحــد يســتطيع أن يفهــم منشــأ الكيــان الســعودي 
ودوره وتفاعالتــه وامتداداتــه فــي مناطــق متعــددة مــن 
االرتبــاط  لطبيعــة  مــدركًا  يكــون  أن  دون  مــن  العالــم، 
أي  السياســي.  والمســتوى  الدينــي  المســتوى  بيــن 
ــن ســعود ومحمــد  ــن محمــد ب ــم بي ــف القدي ذاك التحال
ــي  ــره ف ــر وفك ــر الشــديد لألخي ــاب والتأثي ــد الوه ــن عب ب
المؤسســات  علــى  تيــاره  وهيمنــة  الدولــة،  توجهــات 
الدينيــة الرســمية وتمّكنــه مــن اإلمســاك بمواقــع مؤثــرة 
فــي المجتمــع. لــم يكــن لمؤســس الدولــة األولــى محمــد 
ــم  ــة، أن يخــرج عــن تعالي ــام هــذه المعادل ــن ســعود، أم ب
)الوهابيــة( خصوصــًا تلــك المتمثلــة بشــرعنة التكفيــر، 
ــوة والعنــف واإلقصــاء والتوّســع وكل  وتســويغ منطــق الق
األدبيــات الفقهيــة والعقائديــة التــي تُبــرر الكراهيــة تجــاه 

ــر. ــر المغاي اآلخ
أهميــة المرجعيــة الدينيــة العميقــة للدولــة الســعودية 
تكمــن فــي األفــكار التــي ال تنفــكّ تُشــكل المنطــق 
ــي  ــن السياس ــر اليمي ــلوك وتفكي ــرورة وس ــي لصي الداخل
تحوّلــت  والتــي  الحاكمــة،  األســرة  فــي  المتطــرف 
معــه )الوهابيــة( إلــى أيديولوجيــا تهــدد البشــرية كلهــا 
فــي  والخــوف  الذعــر  وتثيــر  وحدهــم،  المســلمين  ال 
المجتمعــات التــي تنفــذ إليهــا ال المجتمــع الســعودي 
للديــن  )الوهابيــة(  قدّمتــه  الــذي  التفســير  إّن  وحــده. 
الخالفــات  تعميــق  فــي  خطيــر  تأثيــر  ذو  اإلســالمي 
واالنقســامات بيــن المســلمين أنفســهم داخل الســعودية، 
فــي ظــل حــدودٍ ضيّقــةٍ للتفكيــر وحريــة التعبير. ولشــعور 
عــدد مــن اإلصالحييــن الدينييــن أّن الســعودية )ملغومــة( 
بهــذا المذهــب. ومــا الصــورة الســيئة التــي أخــذت تنطبــع 
فــي الغــرب واالنتقــادات الحــادة التــي تصــدر عــن اإلعــالم 
ــذي  الغربــي، إال بســبب الخطــاب العنصــري والعدائــي ال
مّكــن أفــرادًا ينتمــون لهــذا المذهــب مــن القيــام بعمليــات 
إرهابيــة أثــارت ســخطًا واســعًا فــي العالــم كلــه وشــّكلت 
ضغطــًا قاســيًا علــى المجتمــع والدولــة علــى حــدّ ســواء. 
إلــى جانــب هــؤالء تبــرز داخــل المجتمــع الســعودي قــوى 
مدنيّــة اســتقت قيمهــا الثقافيــة مــن الغــرب وتنظــر إلــى 
ــة  ــره الوهابي ــا تثي ــة ومعاكســة لم ــة مختلف ــن بطريق الدي
الشــمولية ومؤسســاتها مــن أطروحــات عقائديــة وفقهيــة 
لــن تُفضــي برأيهــا إال أن تشــاهد الســعودية دمــار نفســها. 
إذًا بالنســبة إلــى هــذه القــوى، فــإّن االمتيــازات والســلطات 
الدينيــة الواســعة التــي يتمتــع بهــا رجــال الديــن سترســو 
ــي  ــارٍض واضــٍح ف ــى اضطــراب مجتمعــي حتمــي، وتع عل
التوجّهــات بيــن المجموعــات المختلفــة التــي تشــعر 
ــة، كمــا ســيؤدي  بهواجــس حقيقيــة حــول هويتهــا الديني
ــه  ــى ملئ الصــراع داخــل المجــال العمومــي والتنافــس عل
إلــى تهشّــم السيســتام الدينــي والثقافــي المعمــم وإلــى 

ــدة. ــر التحــوّالت واألوضــاع الجدي ــر أم ــروز آخــر يتدّب ب
ثانيًا، في التصدّع القبلي

إحــدى مفارقــات الدولــة الســعودية التناقــض بيــن 
هويتيــن متعاكســتين. الهويــة القبليــة والهويــة الوطنيــة. 
ــة.  ــدم البادي ــة قِ ــة، قديم ــة، محافظــة، تقليدي ــى أبوي األول
والثانيــة طارئــة، ترمــي إلــى الدخــول فــي الحداثــة نظامــًا 
وســلوكًا وقيمــًا. وبينمــا تتجــه الهويــة الوطنيــة إلــى تعزيــز 
الجديــدة  الحيــاة  أســاليب  علــى  باالنفتــاح  حضورهــا 
والتفاعــل مــع األنظمــة والعلــوم الحديثــة، تنصــرف الهويــة 
القبليــة إلــى ترســيخ مفاهيــم وأدوات بدائيــة محافظــة فــي 
أنمــاط العيــش والعالقــات االجتماعيــة المرتبطــة بالعائلــة 
والمــرأة والعــادات… إلــخ. وعليــه فــإّن النظــام االجتماعــي 

ــز بتركيــب اجتماعــي نفســي متناقــض. يتمي

إحــدى مفارقــات الدولــة الســعودية التناقــض بيــن 
هويتيــن: الهويــة القبليــة والهويــة الوطنيــة فهــو يتألــف 
مــن خليــط متضــارب مــن العالقــات والقيــم المذهبيــة 
ومــن  جانــب،  مــن  التقليديــة  والعائليــة  والمناطقيــة 

ــر،  ــب آخ ــن جان ــة مســتحدثة م ــى اجتماعي ــات وبن عالق
ــة والعمــران  وينعكــس ذلــك بوضــوح فــي مظاهــر الحداث
والمقتنيــات لكــن مــع االحتفــاظ بالبنيّــة القبليــة التقليديــة 
مــن دون مــسّ. فقــد نــرى تغيّــرًا فــي الصــورة ولكــن 
الجوهــر علــى حالــه، وتتجلــى مظاهــر الحضــارة الحديثــة 
فــي بعــض أشــكالها الماديــة فيبــدو المجتمــع متطــورًا 
لكنّــه فــي الواقــع بــاٍق علــى حقيقتــه األولــى. ممــا ال 
شــك فيــه أّن أحــد عوامــل التصــادم المقبلــة فــي المجتمــع 
الســعودي يكمــن فــي التناقضــات النفســية واالجتماعيــة 
النزوعــات  تســببها  التــي  والسياســية  واالقتصاديــة 
إلــى  إلــى الوطــن واالنتمــاء  المتعارضــة بيــن االنتمــاء 
ــذي يحــدث اآلن هــو تشــبث الســعوديين  ــة. إّن ال القبيل
بوالءاتهــم القبليــة وتقديمهــا وتفضيلهــا علــى الــوالءات 
التــي تنبنــي علــى أســس إنســانية أو فكريــة أو وطنيــة، 
وقــد ظهــرت معالــم ذلــك بشــكل خطــر علــى الفضائيــات 
ــراز  ــد إلب ــا تجه ــدة منه ــر وكل واح ــرت كالفط ــي انتش الت
الخصوصيــات القبليــة وتمايزاتهــا عــن بعضهــا البعــض، مــا 
يــدّل علــى فشــل المحــاوالت التحديثيــة التــي أرادت أن 
ــة  ــن مســتوى القبيل ــد م ــذا البل ــي ه ــد باإلنســان ف تصع
إلــى مســتوى األمــة، وإخفــاق الدولــة فــي صهــر المجتمــع 
ونقلــه مــن حالــة البــداوة إلــى حالــة الحضــارة. لذلــك 
ــي  ــة ف ــة تحــوّل حقيقي ــع الســعودي أزم ــش المجتم يعي
ظــل هيمنــة وســطوة األنظمــة القبليــة الموازيــة فــي قوتهــا 
وحضورهــا نظــام الدولــة الرســمي. حاليًا تشــهد الســعودية 
عــودة خطيــرة إلــى العصبيــات القديمــة وتُرفــع مــن جديــد 
الرايــات القبليــة. وقــد تكــون مهرجانات الشــعر ومســابقات 
ــات  ــا النزع ــرز فيه ــي تب ــن أشــدّ المنافســات الت ــل م اإلب
ــة التــي تعــادل فــي خطورتهــا المخــدرات بحســب  القبلي
اإلدارة  فــي  أمّــا  االجتماعييــن.  الباحثيــن  أحــد  وصــف 
فــإّن المحســوبيات والوســاطات هــي الحاكمــة، وآليــات 
التوظيــف تقــوم علــى انتمــاء األفــراد إلــى األرومــة القبليــة 
نفســها إمّــا مــن بــاب التفاخــر وإمّــا فــي ســبيل تكريــس 

ــازات. ــى االمتي ــاظ عل ــوذ والحف النف
بيــد أّن ذلــك كلــه يعــزز وضــع التخلــف بالــذات، فيهــدد 
الوحــدة الداخليــة وينــذر بانقســامات عموديــة وأفقيــة، ويعمل 
علــى ترســيخ االســتقطاب بيــن القبائــل، ويخلــق المناخــات 
المؤاتيــة لتضــارب المصالــح، ونشــوء قــوى اســتقاللية تريــد 

رســم شــكل المجتمــع علــى وحــي قيمهــا وطموحاتهــا.
 ثالثًا، في التصدّع الطبقي

مــن الصعــب أْن يُصــدّق المــرء أّن دولــة كالســعودية 
أقــوى  ولديهــا  المنطقــة،  أغنــى دول  مــن  تعتبــر  التــي 
أكبــر  ثانــي  وتملــك  األوســط،  الشــرق  فــي  اقتصــاد 
ــن  ــدوالرات م ــارات ال ــم، وملي ــي العال ــط ف ــي للنف احتياط
الودائــع فــي البنــوك الخارجيــة، ويدخــل إليهــا مالييــن 
المســلمين ســنويًا يجعلــون خزينتهــا ممتلئة علــى الدوام، 
يصــل مســتوى الفقــر فيهــا إلــى 25% بحســب بعــض 
التقديــرات غيــر الرســمية. أي مــا يعــادل 5 مالييــن إنســان 
مــن أصــل 21 مليــون عــدد ســكان الســعودية. والواضــح أّن 
مشــكلة توزيــع الثــروة والعوائــد النفطيــة هــي التــي أدّت 
إلــى تفاقــم معــدالت الفقــر، كمــا أّن شــيوع الفســاد المالــي 
واإلداري بيــن أفــراد األســرة المالكــة علــى نطــاق واســع هــو 
الــذي يســبب حالــة مــن الســخط والتذمــر خصوصــًا بيــن 
الشــباب العاطليــن عــن العمــل الذيــن تصــل نســبتهم 
ــد تُهــدر  ــر مــن 12%وهــي نســبة مرتفعــة فــي بل ــى أكث إل
ــا  ــوال بعــض م ــذخ األمــراء وحواشــيهم. ول ــى ب مــوارده عل
ــة الطبقــة الحاكمــة  ــة عــن هيمن ــة الغربي تنشــره الصحاف
ــى  ــه عل ــا تصرف ــة ونمــط عيشــها وم ــدرات الدول ــى مق عل
متعهــا فــي الداخــل والخــارج، ولــوال بعــض التغريــدات 
الشــهير »مجتهــد«  الســعودي  المغــرّد  التــي ينشــرها 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« عــن خبايــا 
وأســرار العائلــة الحاكمــة لمــا أمكــن التعــرّف إلــى حجــم 
المصارفــات المهــول لحفنــة أوليغارشــية قليلــة تــرث المــال 
وتغدقــه علــى ملذاتهــا وشــهواتها مــن دون وجــه حــق 

ــة. ــة ومحاســبة قضائي ــن أي رقاب ــدًا ع وبعي
يضــرب المغــرّد »مجتهــد« مثــااًل علــى تــرف أحــد 
أفــراد األســرة الحاكمــة وهــو األميــر محمــد بــن نايــف 

خــالل زياراتــه االســتجمامية إلــى الجزائــر مــرات عــدة 
فــي الســنة مــع عــدد ضخــم مــن المرافقيــن، فيقــول: 
مليــون   500 عــن  تقــل  ال  الواحــدة  الرحلــة  تكلفــة  »إّن 
ريــال ســعودي تتضمــن مصاريــف النقــل والمعســكرات 

بخشــيش  وهــو  واألهــم  للتكلفــة  إضافــة،  والمعيشــة 
ــن  ــه إذا كان ب ــر«. وأوضــح »مجتهــد«، أنّ ــراالت الجزائ جن
نايــف يتــردد 3 إلــى 4 مــرات فــي الســنة، فــإن تكلفــة 
ــن.  ــار ونصــف وملياري ــن ملي ــراوح بي ــر تت ــه للجزائ رحالت
وأردف قائــاًل: »فــي إحــدى الليالــي بعــد إعــداد مائــدة 
العشــاء )التــي تكلــف مالييــن( قــرر ابــن نايــف فجــأة رمــي 
الطعــام واالنتقــال لمــكان آخــر حيــث ُأعــدت مائــدة أخــرى 

بنفــس التكلفــة«.
الفــوارق  وتنامــي  االجتماعيــة  العدالــة  غيــاب  إّن 
الطبقيــة داخــل الســعودية بــات يهــدد األمــن االجتماعــي 
أحــد  أّن  علمنــا  مــا  إذا  خصوصــًا  مرعــب،  نحــو  علــى 
أســباب نقمــة الفقــراء واســتعدادهم لحمــل الســالح أو 
االنخــراط فــي جماعــات عنفيــة يعــود إلــى غيــاب التنميــة 
ــة  المتوازنــة وفســاد الحــكام. وبــداًل مــن أن تســعى الدول
العوائــق  وترفــع  متســاوية،  بطريقــة  المداخيــل  لتوزيــع 
أمــام المواطنيــن الحائلــة دون تكافــؤ الفــرص، وتقضــي 
علــى اإلجحافــات والتصنيفــات المســتندة إلــى خلفيــة 
قبليــة أو مذهبيــة، وتكافــح الهــدر المالــي بجديــة، وتحــدّ 
مــن نفقــات البــذخ والتــرف علــى المســؤولين الكبــار، 
فإنهــا لجــأت إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التقشــفية 
والضرائبيــة التــي تطــال الشــرائح المتوســطة والفقيــرة مــا 
ــة بســبب اتســاع الفجــوة  ــات المجتمعي ــي أّن النزاع يعن

بيــن األغنيــاء والفقــراء قادمــة ال محالــة.
رابعًا، في التصدّع الطائفي

مــا تدعــو إليــه الحكومــة الســعودية فــي مواقفهــا 
األفــراد  ومواطنيّــة  الشــعب  وحــدة  مــن  العلنيــة 
ــة  ــة الحمائيّ ــا الرعائيّ ــون ونظرته ــام القان ومســاواتهم أم
لــكل مــن يحمــل الجنســية الســعودية، يقابلــه دعــوات 
مناقضــة مــن المؤسســة الدينيــة الرســمية عبــر وســائل 
والمنابــر  المســاجد  مــن خــالل  أو  المختلفــة،  إعالمهــا 
الدعويــة، وحتــى عبــر المناهــج التعليميــة فــي المــدارس 
ألتبــاع  تكفيــرًا  تتضمــن  التــي  والجامعــات  والمعاهــد 
الطوائــف التــي ال تديــن بـ)الوهابيــة( وحليّــة دمائهــم 
وأموالهــم، وصــواًل إلــى عــدم اعتبارهــم مواطنيــن كمــا هــو 
حــال بعــض رجــال الديــن المتشــددين مــع الشــيعة. واقــع 
النفــي واإلقصــاء والتهميــش أمــر أصيــل داخــل المجتمــع 
الســعودي، ولــم يكــن يومــًا مرتبطــًا بظــروف المنطقــة 
فالطوائــف  فيهــا،  المتفاقمــة  المذهبيــة  والتناحــرات 
الزيديــة واإلســماعيلية والصوفيــة والشــيعة المنتشــرة فــي 
الســعودية كانــت دائمــًا معزولــة ومحرومــة، ويمــارس فــي 
حقهــا أبشــع أنــواع التصنيــف السياســي والدينــي واإلداري 
ــدى  ــى م ــف عل ــذه الطوائ ــاء ه ــا كان ألبن ــي. وم والمناطق
عمــر الدولــة أن يشــعروا أنهــم مواطنــون أصيلــون كبقيــة 
أفــراد الشــعب. الشــعور بالدونيــة والهــوان والخــوف شــعور 
مــالزم لــكل مــن انتمــى لهــذه الطوائــف. ال حريــة كاملــة 
لهــم فــي ممارســة عقائدهــم وشــعائرهم. ال إمكانيــة 
مفتوحــة لدراســة بعــض االختصاصــات العلميــة. ليــس 
السياســية  األســالك  بعــض  يدخلــوا  أن  لهــم  متاحــًا 
ــارج  ــالء للخ ــم عم ــاس بأنّه ــم إّن اإلحس ــكرية. ث والعس
األمنيــة،  الدولــة  أجهــزة  قبــل  مــن  مراقبــون  وأنّهــم 
يُشــكل مصــدراً ليأســهم وغربتهــم فــي وطنهــم. لقــد 
رسّــخت )الوهابيــة( مجموعــة مــن األفــكار المتحاملــة 
ــاة  ــو دع ــة لنم ــة مالئم ــرت بيئ ــف، ووّف ــذه الطوائ ــى ه عل
متطرفيــن تناصرهــم شــرعيّة أميريّــة أو ملكيّــة، وهــو 
ــا  ــم. وطالم ــاس عظي ــام التب ــة أم ــرة المواطن ــا يضــع فك م
أّن الوهابيــة تســتكره الحــوار وال ترضــى مــن اآلخــر إال 
ــواب  ــك أّن ال أب ــى ذل ــل لمشــيئتها، فمعن ــاع الكام االنصي
ــركية(  ــف )الشِ ــذه الطوائ ــع ه ــة م ــم، وأّن المواجه للتفاه
ــة إّن  ــي الحقيق ــن. ف ــد حي ــو بع ــة ول ــة اآلتي ــي الحتمي ه
القيــادة الســعودية عندمــا تركــت للوهابيــة بنــاء التصــورات 
والهويــات عــن األفــراد والجماعــات الطائفيــة، فإنّهــا تكــون 
السياســية  أنظومتهــا  فــي  االنحــدار  مواصلــة  ارتضــت 
وشــرّعت األبــواب ال إلــى التعــازل الجغرافــي والثقافــي 
ــات داخــل  ــرات واضطراب ــى توت ــل إل والدينــي فحســب، ب

ــج. ــر بحــر هائ ــى ظه ــي عل ــا وه ــم تخريبه ســفينة يت
 خامسًا، في التصدّع السياسي

ملكيــة  ســلطة  وطــأة  تحــت  الســعوديون  ينــوء 
خدمتهــا  وتزعــم  الديــن  بلبــوس  تتنكــر  اســتبدادية 
والمدينــة  المكرّمــة  مكــة  فــي  الشــريفين  للحرميــن 
المنــورة. وهــي فــي الحقيقــة ســلطة تُغّلــب مصالحهــا 
وحقوقهــم  المواطنيــن  حريــات  علــى  الشــخصية 
ــة إلرادة اهلل ولحقيقــة  األساســية، وتُنصّــب نفســها ممثل
الشــعبية، فتبنــي مجموعــة مــن  الســيادة  تعلــو علــى 
ــّث  ــة، وتب ــوط المجتمعي ــن الضغ ــدّ م ــي تح ــر الت التدابي
الدعايــة مــا يناســب قداســة  العامــة مــن  الحيــاة  فــي 
الحكــم والملــك. داخــل هــذا البلــد فــإّن الديموقراطيــة 
العــداء. الديموقراطيــة كمــا يقــول  والملكيــة تتناصبــان 
سياســة  »هــي  تيلــور:  تشــارلز  الكنــدي  الفيلســوف 
االعتــراف باآلخــر« والســلطة فــي الســعودية ال تعتــرف 
إال بوجودهــا. اآلخــر فــي نظرهــا هــو المطيــع لولــي األمــر 

أصــاب أم أخطــأ، والخــروج عليــه كفــر.
ينــوء الســعوديون تحــت وطــأة ســلطة اســتبدادية 
للحرميــن  خدمتهــا  وتزعــم  الديــن  بلبــوس  تتنكــر 
القانــون،  ســلطة  هــي  والديموقراطيــة  الشــريفين 
ــة حصــراً.  ــات ملكي ــي الســعودية إرادات ورغب ــون ف والقان
وتفاعــل  وانفتــاح  ثقافــات  تنــوع  هــي  والديموقراطيــة 
ثقافــة  الســعودية  وفــي  والجماعــات،  المكوّنــات  بيــن 
أحاديــة يجــب التــزام كل المكونــات والجماعــات بأصولهــا 
ــن  ــار الحاكمي ــة اختي ــة هــي حري ــا. والديموقراطي ومبادئه
مــن قبــل المحكوميــن، وفــي الســعودية الحــكام يتوارثــون 
الحكــم أبــًا عــن جَــدّ ويُمنــع علــى الشــعب الدخــول 
ــاره  ــي شــخص »اخت ــي نقاشــات سياســية والجــدال ف ف
اهلل«. والديموقراطيــة تعنــي أحزابــًا وتعدديــة سياســية، 
يحــب  واهلل  وُفرقــة  شــقاق  الســعودية  فــي  واألحــزاب 
االعتصــام! والديموقراطيــة وعــي بالمواطنيّــة وحقوقهــا 
الســعودية  وفــي  والمســاواة،  والحريــة  العدالــة  فــي 
المواطنيّــة تعنــي الــوالء والطاعــة للملِــك. والديموقراطيــة 
تعنــي حقوقــًا للمــرأة ومشــاركة فــي الحيــاة العامــة، والمــرأة 
فــي الســعودية َأمَــة مملوكــة ال تقــدر علــى شــيء. إذًا 
ال شــكل للدولــة وال وظيفــة لهــا إال مــا تحــدده العائلــة 
الحاكمــة. ال دســتور وال قوانيــن إال مــا توافــق عليــه الــذات 
الملكيــة. ال أكثريّــة أو أقليّــة تطالــب بحقــوق أو تعتــرض 
علــى إجــراءات وممارســات ألنّــه ال وجــود لشــيء اســمه 
أكثريّــة وأقليّــة حتــى بــات المواطــن تحــت ضربــات 
ــًا  ــاة، قانع ــب والمحاب ــراه والترغي ــط واإلك ــن والضغ التدجي
الحريــة  مــن  ومكتــفٍ  واألمــن،  الســلم  مــن  باليســير 
الســلطة  الــذي ال يعرضــه لعســف  بالشــيء  والكرامــة 

وجبروتهــا.
ــى  ــق عل ــة الســعودية كمــا ُأنشــئت نظــام منغل الدول
ــه، وال يُســمح ألحــد  ــى أحــد الدخــول إلي ــى عل ــه، تأب ذات
االقتــراب مــن دائــرة القــرار السياســي. لكــن الزمــن بعــد 
وخرائــط  وتغييــرات  تحــوالت  زمــن  العربــي«  »الربيــع 
المجتمعيــة  القــوى  عجــزت  فــإذا  شــخصية.  وغويــات 
هيــكل  فــي  فجــوة  إحــداث  عــن  والطائفيــة  والقبليــة 
ســتضطلع  األمــراء  بيــن  المنافســات  فــإّن  الســلطة، 
ــود. إذ  ــذ عه ــم من ــلطوي القائ ــق الس ــة النس ــدور خلخل ب
ــن(  ــن )المحمدي ــي هــذه المنافســات بي تتجــه األنظــار ف
محمــد بــن ســلمان ومحمــد بــن نايــف إلــى اســتقطابات 
داخــل مؤسســات الحكــم وأجهزتــه األمنيــة، وإلــى تعبئــة 
ــر  ــول ويتحضّ ــي العق ــم ف ــوس ضــد خصــم يقي ــي النف ف
تحملــه  مــا  وعلــى  علنــي.  بشــكل  والمواجهــة  للبــروز 
مجموعــة  إلــى  تُضــاف  أخطــار  مــن  المنافســة  هــذه 
طبقــة  يطــال  الــذي  التفسّــخ  ومــع  الداخليــة،  المــآزق 
ــلطة،  ــرة الس ــى حظي ــول إل ــي الدخ ــن ف ــراء الطامحي األم
وتضــارب المصالــح جــراء التعقيــدات المســتجدة حــول 
صيــغ التمثيــل السياســي وكيفيــة توزيــع الحصــص علــى 
فــروع العائلــة الحاكمــة، واالختالفــات العميقــة فــي مقاربــة 
ــودًا ودورًا  ــعودي وج ــان الس ــددة للكي ــر المه ــة األخط األزم
أي الحــرب الدائــرة ضــد اليمــن، ومــع التعارضــات الحــادّة 
فــي المشــهد اإلقليمــي والدولــي وموقــف اإلدارة األميركيــة 
الجديــدة تجــاه النظــام الســعودي، فــإّن الســعوديين أمــام 

أزمــة حكــم ال رادّ لهــا.
خالصة

إال  التنبــؤ  يمكــن  ال  التصدّعــات  هــذه  ظــل  فــي 
بمحرقــة مقبلــة يمكــن لهــا أن تشــتعل بوقــود دينــي، 
قبلــي، طبقــي، طائفــي، سياســي. كمــا أننــا أمــام بحــر 
هائــج مــن األزمــات الخارجيــة تتالطــم فيــه العالقــات 
ــح والتحالفــات وتُشــكل  والتنازعــات والتســويات والمصال
اختبــاراً هــو األشــد علــى الكيــان الســعودي، خصوصــًا مــع 
تراجــع الواليــات المتحــدة األميركيــة عــن دور الحامــي 
إال ضمــن شــروط وظــروف مغايــرة عــن الســابق. فهــل 
أن  يوشــك  بلــدًا  الســعودية  مــن  كلــه  ذلــك  ســيجعل 
ــدون  ــا إلــى ابــن خل ــو عُدن يُنهــي خدمتــه التاريخيــة. ول
ــى  ــكار الســلطة، إل ــدول، مــن احت ــه لســقوط ال فــي عوامل
فــي  المنافســة  روح  تنتشــر  عندمــا  عصبيتهــا  فســاد 
ــادة الحاكمــة فــي  االســتيالء عليهــا. وعندمــا تنهمــك القي
التــرف والراحــة والدعــة، ويضعــف اإلنتــاج، أو بعبــارة أخــرى 
عندمــا تتعــرض العناصــر األساســية أي )الجنــد، المــال، 
ــدون،  ــرى ابــن خل ــة، كمــا ي ــإّن الدول ــل، ف ــى خل العــدل( إل

حتمــًا ســاقطة!

ــا  ــرة ودرع ــي القنيط ــة أّن محافظت ــكار حقيق ــن إن ال يمك
تشــكالن  ســورية  جنــوب  فــي  اإلســتراتيجي  بموقعهمــا 
أهميــة اســتراتيجية بخريطــة العمليــات العســكرية الســورية، 
وتحتــالن أهميــة اســتراتيجية باعتبارهمــا مفتاحــًا لسلســلة 
ــا الســورية، فهمــا نقطــة  ــى طــول الجغرافي ــدّ عل مناطــق تمت
وصــل بيــن مناطــق جنــوب ســورية ووســط ســورية، امتــدادًا 
علــى طــول شــريط المناطــق الحدوديــة األردنيــة الســورية 

الفلســطينية اللبنانيــة..
كونهمــا  إلــى  إضافــة 
بيــن  ربــط  نقطــة  تشــكالن 
الســورية  الجغرافيــة  المناطــق 
دمشــق  بالعاصمــة  المرتبطــة 
األردنيــة  والحــدود  غربــًا 
ــًا،  ــة جنوب والفلســطينية واللبناني
وهــذا مــا يعكــس حجــم األهميــة 
لدرعــا  الكبــرى  اإلســتراتيجية 
المعــارك  بخارطــة  والقنيطــرة 
ــوب والوســط  ــي الجن ــة ف المقبل
الســوري بشــكل عــام وبغوطتــي 

خــاص. بشــكل  دمشــق 
مســار  ككّل  والمراقبــون  المتابعيــون  يراقــب  اليــوم 
بحــي  وخصوصــًا  الســوري  بالجنــوب  الجاريــة  العمليــات 
الســورية  الدولــة  ردّ  وأســلوب  المدينــة  بدرعــا  المنشــية 
ونتائجهــا  توقيتهــا  فــي  تعتبــر  ألنهــا  عليهــا،  وحلفائهــا 
الحــرب  عمــر  مــن  جديــدة  لمرحلــة  عنوانــًا  المســتقبلية 
علــى الدولــة الســورية، وتنســف كل التفاهمــات التــي تــم 
التوصــل اليهــا بيــن الــروس والســوريين واألردنييــن حــول 
تحييــد ملــف الجنــوب الســوري والســعي للتوصــل لتســوية 
تفاهمــات  عــن  وبعيــدًا  اليــوم  الملــف،  لهــذا  مــا  سياســية 
األســتانة يبــدو واضحــًا ان عمليــة المجاميــع المســلحة باتجــاه 
مواقــع الجيــش العربــي الســوري بحــي المنشــية والتــي 
تديرهــا علــى االغلــب غرفــة عمليــات ســعودية – أمريكيــة – 
صهيونيــة ،ســيقابلها رد ســوري قــوي خصوصــًا مــع الحديــث 
ــي الســوري  ــش العرب ــا الجي ــرى يجريه عــن اســتعدادات كب
اســتعداداً لمعركــة كبــرى لــن تتوقــف عنــد حــدود الــرد علــى 
ــا  ــي درع ــر ريف ــتمتد لـــ تحري ــل س ــية ب ــي المنش ــة ح عملي
الشــرقي والشــمالي الشــرقي، فاليــوم بــات ال خيــار أمــام 
ــة الســورية إال االســتمرار بالحســم العســكري لتطهيــر  الدول
وداعميــه  ومتزعّميــه  اإلرهــاب  مــن رجــس  أرض ســورية 
ــن  ــدًا ع ــا بنفســها بعي ــرّر ســورية مصيره ــه، وأّن تق ومموّلي
ــح المشــروع األميركــي الصهيونــي وأدواتــه مــن  تقاطــع مصال
ــزء  ــم، وج ــي اإلقلي ــة والمتأســلمة ف ــة العربي ــة الرجعي األنظم
مــن هــذا الحســم هــو حســم معركــة »القنيطــرة ودرعــا«.

الدعــم  حقيقــة  إنــكار  متابــع  أليّ  يمكــن  ال  اليــوم 
اإلســرائيلي – الســعودي – األميركــي، للمجاميــع المســلحة 
فــي  األميركــي  التصنيــف  حســب  المعتدلــة  أو  المتطرفــة 
الجنــوب الســوري، وكذلــك ال يمكــن أليّ متابــع أن ينكــر أّن 
االعتــداءات الصهيونيــة المتكــرّرة علــى الجنــوب الســوري، قــد 
تمّــت وســتتمّ بتعليمــات مــن غــرف عمليات إقليميــة وعربية، 
وال يمكــن كذلــك إنــكار حقيقــة أّن الغــارة اإلســرائيلية األخيــرة 
علــى القنيطــرة مــا هــي إال رســالة تأكيــد لهــذه المجاميــع 

المســلحة المتطرفــة ومضمونهــا »أّن االســرائيلي موجــود وهــو 
فــي صفكــم وســيحمي ظهوركــم«، وهنــا ال أســتبعد نهائيــًا 
أن تتدخــل »إســرائيل« فــي أيّ وقــت بمجريــات المعركــة 
بالجنــوب الســوري بشــكل مباشــر، لدعــم وإســناد المتطرفيــن 
الذيــن تدعمهــم »إســرائيل« بــدءًا مــن سلســلة جبــال حرمــون 
عليهــم  راهنــت  الذيــن  القلمــون،  جبــال  بسلســلة  وانتهــاء 
»إســرائيل« طويــاًل علــى أمــل أن يشــكلوا للكيــان الصهيونــي 
حزامــًا أمنيــًا »جــدارًا طيبــًا« يعــزل الجــوالن العربــي الســوري 
ــّل عــن عمقــه الجغرافــي الســوري، وبالطبــع ينســحب  المحت
هــذا الدعــم »االســرائيلي« للمجاميــع المتطرفــة بدرعــا علــى 

الســعوديين واألميركييــن وغيرهــم.
ــرى  ــارك كب ــا بانتظــار مع ــد، أنن ــوم مــن المؤك ــًا، الي ختام
االخيــرة  فالعمليــة  الســوري،  الجنــوب  مناطــق  بعمــوم 
العربــي  الجيــش  مواقــع  باتجــاه  المســلحة  للمجاميــع 
الســوري فــي محيــط حــي المنشــية والتــي يصفهــا البعــض 
بـ»الهســتيرية«، ألنهــا كانــت عبــارة عــن هجمــات انغماســية 
كبــرى، وصاحبهــا اندفــاع كبيــر للمجاميــع المســلحة المتطرفــة 
بهــدف تحقيــق أيّ خــرق أو إنجــاز اســتراتيجي تحديــدًا 
ــن  ــا مقبلي ــة أنن ــد حقيق ــذا الحــي االســتراتيجي، تؤك ــي ه ف
علــى مرحلــة تصعيديــة جديــدة، وعلــى المحــور اآلخــر تؤكــد 
معلومــات واردة مــن القيــادة العســكرية الســورية، اّن هــذه 
الهجمــة وهــذه الموجــة، ســيكون مصيرهــا كمصيــر الغــزوات 

التــي ســبقتها، وســيكون الفشــل هــو عنوانهــا.


