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– خــالل أيّــام قليلــة ورغــم ضجيــج المعــارك والتصريحــات الناريــة تظهــر مؤشــرات متســارعة علــى 
وجــود إطــار شــامل لتهدئــة الحــروب وحلحلــة األزمــات يتخّطــى حدودهــا الكيانيــة واإلقليميــة. ففــي األزمــة 
ــات  ــة شــمالية تتحــدّث عــن ضرب ــة وكوري ــة أميركي ــادل تصريحــات ناري ــن مــن تب ــة وبعــد يومي الكوري
ســاحقة، يعلــن وزيــر الدفــاع األميركــي عــزم واشــنطن علــى التفــاوض بواســطة أطــراف ثالثــة، ومعلــوم أنــه 
نتــاج تفويــض لروســيا والصيــن لــإدارة التفاوضيــة لألزمــة، وتعلــن كوريــا الجنوبيــة رغبتهــا بالتفــاوض 

المباشــر مــع كوريــا الشــمالية.
– فــي األزمــة الخليجيــة تراجعــت المناخــات التــي تتحــدّث عــن خطــوات حاســمة لــدول المقاطعــة 
ــث عــن  ــة، وصــار الحدي ــة لألزم ــة تفاوضي ــث عــن مراجع ــا الحدي ــادة الســعودية، وحــّل مكانه لقطــر بقي
ــا اســتنفدت  ــة، بعدم ــفّ األزم ــة بمل ــة المعني ــة واإلقليمي ــي التصريحــات الدولي ــردة تتكــرّر ف الحــوار مف
فــرص الضربــات القاضيــة التــي راهنــت عليهــا الســعودية منــذ أكثــر مــن شــهرين، بينمــا فــي الحــرب علــى 
اليمــن تــدور محادثــات المبعــوث األممــي علــى تحديــد هويــة طــرف ثالــث مقبــول مــن الفريقيــن يتولــى 
مرفــأ الحديــدة ومطــار صنعــاء كخطــوة تمهيديــة لفــك الحصــار البحــري والجــوي الــذي فرضتــه الســعودية 
علــى اليمــن والــذي كان ســالحها األمضــى رهانــًا علــى تركيــع اليمنييــن، ويجــري التــداول بقــوة دوليــة أو 

بقــوة عُمانيــة أو قــوة عُمانيــة كويتيــة مشــتركة لهــذا الغــرض.
– فــي ســورية يندفــع الجيــش الســوري بقــوة عســكرية شــرقًا فــي الباديــة ونحــو ديــر الــزور، لكنــه 
يندفــع عســكريًا بمواكبــة سياســية فــي الجنــوب علــى إيقــاع التفاهــم الروســي األميركــي، بعدمــا فقــدت 
الجماعــات المســلحة التــي رفضــت التســليم الطوعــي للجيــش الســوري لمناطــق ســيطرتها، خصوصــًا 
علــى الحــدود مــع األردن، فيحســم الجيــش الســوري المعابــر فــي محافظــة الســويداء مــن دون أن تكــون 

األميركيــة  الطائــرات 
تتربّــص بوحداتــه، كمــا 
الحــدود  علــى  جــرى 
العراقيــة،  الســورية 
المســلحون  وينهــزم 
ضربــات  تلقــوا  بعدمــا 
وعلــى  قاســية. 
السياســي  المســتوى 
تركيــب  عمليــة  تبــدو 
وفــد للمعارضــة بمقــاٍس 
مناســب لمهمــة جنيــف 
نهايــة  حتــى  المقبلــة 

ــك  ــة ف ــع عملي ــوازي م ــد للمعارضــة، بالت ــد موحّ ــوان وف ــدور تحــت عن ــي ت ــًا للحــوارات الت ــام، عنوان الع
وتركيــب وإبعــاد وتقاعــد وتمــارض لقيــادات ال مــكان لهــا فــي المعادلــة الجديــدة، التــي تقــوم علــى تشــكيل 
ــاًل للمعارضــة فــي ظــّل الرئاســة الســورية والدســتور الســوري، والتســليم  حكومــة ســورية تضــمّ تمثي

اإلرهــاب. علــى  الحــرب  وبأولويــة  اإلســقاط  مشــروع  بســقوط 
ــى  ــب عل ــا ترت ــه وم ــا وكيفيات ــة، ورغــم كّل مظاهــر الخــالف حــول حله ــة األوكراني ــي األزم – ف
األزمــة الدبلوماســية األميركيــة الروســية مــع العقوبــات األميركيــة علــى روســيا، وقــرار موســكو 
إبعــاد الدبلوماســيين األميركييــن، يعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف أنــه بنتيجــة 
لقــاءات مانيــال مــع نظيــره األميركــي ريكــس تيلرســون وتأكيــد تفاهمــات الرئيســين دونالــد ترامــب 
وفالديميــر بوتيــن، فــإّن مســؤولين أميركييــن وروســًا ســيلتقون قريبــًا للتــداول فــي تنشــيط 

ــا. مســاعي الحــّل فــي أوكراني
ــن  ــرّب ع ــا تس ــة لم ــن المصداقي ــًا م ــدرًا عالي ــح ق ــارعة تمن ــرات المتس ــورات والمتغيّ ــذه التط – ه
تفاهــم بيــن الرئيســين الروســي واألميركــي علــى هامــش قمــة هامبــورغ، علــى الســعي لتنقيــة المشــهد 
ــة  ــرز للسياســة الدولي ــل الصــورة األب ــام، وجع ــة الع ــع نهاي ــر م ــن عناصــر التوت ــة م ــى الســاحة الدولي عل
ــع  ــق، أو من ــي تشــعل الحرائ ــران الت ــاء الني ــي إطف ــى اإلرهــاب. وهــذا يعن ــي الحــرب عل ــاون ف هــي التع
ضــخّ الوقــود عنهــا لتنطفــئ نارهــا، وبذلــك نشــهد تدريجــًا فقــدان محفــزات ومــوارد الحــروب التــي 
ــرار خارجــي، مهمــا بــدت  ــا حــروب أشــعلت واســتمرت بق ــا يؤكــد أنه ــا، م ال تســتطيع االســتمرار بدونه
أســبابها المحليــة والداخليــة وجيهــة، وأن ال حــرب تملــك أســباب االســتمرار بــال حاضنــة دوليــة بحجــم 
مــا تقدّمــه واشــنطن، أو توحــي لحلفائهــا بتقديمــه، أو تغــضّ النظــر عنهــم عنــد تقديمــه، وعندمــا تقــرّر 

فــإّن مــن كانــوا يكابــرون باألمــس ينصاعــون اليــوم.

لــم تكــن العالقــة بيــن إيــران وأميــركا ســيئة مــن 
األســاس، لكنّهــا لخطــب مــا تحوّلــت مــن اعتقــاد إيرانــي 
ــروس،  ــن وال ــة بالبريطانيي ــب« مقارن ــي الطيّ بـــ »األميرك
ــر« يســكن واشــنطن. ــأن »الشــيطان األكب ــة ب ــى قناع إل

أميــركا  يفهــم  األوســط  الشــرق  فــي  أحــد  ال 
ــم  ــر تضخي ــي األم ــن، ليــس ف أفضــل مــن اإليرانيي
ــراع،  ــي الص ــل ف ــطي أصي ــرق أوس ــرف ش ــدرة ط لق
لكنــه قــراءة فــي مشــاهد متعــددة منــذ خيبــة األمــل 
األميركيــون  أســقط  عندمــا   ،1953 صيــف  األولــى 
ــة  ــة ديمقراطي ــن أول تجرب ــع البريطانيي ــاون م بالتع
إيرانيــة وطنيــة عبــر إنقــالب أطــاح برئيــس الــوزراء 
رضــا  محمــد  وثبّــت  مصــدّق  محمــد  حينــذاك 

ــرى. ــود أخ ــة عق ــران ألربع ــى إي ــكًا عل ــوي مل بهل
ليــس ســراً أن النظــرة اإليرانيــة للواليــات المتحــدة 
األميركيــة قبــل انقــالب 28 مــرداد )بحســب التقويــم 
ــة مــع  ــة بالمقارن ــا اإليجابي ــب عليه اإليرانــي( كانــت تغل
القــوى األجنبيــة األخــرى، كبريطانيــا وروســيا، ولعــّل مــا 
ال يعرفــه بعــض القــراء أّن اإليرانييــن يحتفظــون فــي 
مدينــة تبريــز شــمالي غــرب البــالد بتمثــال لـــ »شــهيد 
أميركــي« قضــى خــالل الدفــاع مــع ثّلــة مــن أنصــار الثــورة 
الدســتورية عــن المدينــة بعــد حصارهــا مــن قبــل قــوات 
الشــاه محمــد علــي قاجــار الــذي كان يريــد إســقاط آخــر 
قــالع الدســتوريين بعدمــا كان قــد اســتهدف مفاعيــل 
ثــورة 1906 المعروفــة بـــ »المشــروطة« بقصــف أول برلمان 

فــي العالــم اإلســالمي عــام 1908 فــي طهــران.
كان هــوارد باســكرفيل المولــود فــي نبراســكا 
عــام 1885 أســتاذًا فــي المدرســة األميركيــة فــي 
ــاك  ــالده هن ــة ب ــى قنصلي ــوء إل ــض اللج ــز ورف تبري
وقــاد مــا يزيــد عــن المئــة مقاتــل قبــل أن يقتــل وقــد 
ــت ذكــرى باســكرفيل  ــة والعشــرين. ظل ــمّ الرابع أت
ومــن بعــده مورغــن شوســتر، صاحــب كتــاب »خنــق 
فــارس« والرجــل الــذي جــرى تعيينــه أمينــًا عامــًا 
علــى خزينــة الدولــة مــن قبــل الدســتوريين، تحمــل 
صــورة األميركــي الطيــب فــي مواجهــة الروســي 
قصــة  والمســتغل.  الماكــر  والبريطانــي  الدمــوي 

شوســتر باختصــار أنــه كان متعاطفــًا مــع اإليرانييــن 
فــي مواجهــة البريطانييــن والــروس، ورفــض التآمــر 
علــى بــالد فــارس حينهــا وتثبيــت كونهــا مملكــة 
فاشــلة، ونّظــم جمــع الضرائــب وصنــع للدولــة هيبــة 
السياســي  اإلقطــاع  رجــال  مواجهــة  فــي  نســبية 
األمــر الــذي دفــع روســيا القيصريــة آنــذاك إلنــذار 
شوســتر  ســاندا  اللذيــن  والمجلــس  الحكومــة 
ــي.  ــم يُطــرد األميرك ــال ل ــي ح ــران ف ــالل طه باحت
عــارض المجلــس اإلنــذار وتظاهــر النــاس هاتفيــن 
»المــوت أو اإلســتقالل« لكــن الضغــط دفــع بنجــف 
قلــي خــان صمصــام الســلطنة رئيــس الحكومــة 
لعــزل شســتر حقنــًا للدمــاء. رحــل األميركــي الطيــب 

ــن. ــوب اإليرانيي ــرك قل ــم تت ــراه ل ــن ذك اآلخــر لك
فــي ذات العــام 1909 الــذي شــهد مقتــل باســكرفيل 
وتعييــن شوســتر إنتهــت واليــة الرئيــس األميركــي 
ثيــودور روزفلــت الــذي إختــار خــالل الثــورة الدســتورية 
عــدم اإلنحيــاز ألي طــرف، رغــم أن وزيــره فــي طهــران 
كان متعاطفــًا مــع الثــوار، لكــنّ حفيــد روزفلــت، كيرمــت 
روزفلــت رجــل المخابــرات المركزيــة األميركيــة »ســي 
آي إيــه«، كان واحــداً مــن بيــن رجــال آخريــن أنهــوا 
الوجــدان  فــي  الطيــب  األميركــي  أســطورة  رســميًا 
بـــ  الجمعــي اإليرانــي. ليــس عجبــًا أن أوّل شــعار 
 ،1953 عــام  أصفهــان  فــي  كان  ألميــركا«  »الســقوط 
حســبما يــورد المــؤرخ اإليرانــي إروانــد إبراهيميــان 
حشــود  حاصــرت  حيــث  »اإلنقــالب«،  كتابــه  فــي 
غاضبــة مبنــى القنصليــة األميركيــة فــي المدينــة وهــم 
يــرددون »فلتســقط أميــركا«، »أيهــا اليانكيــز إذهبــوا 
إلــى بالدكــم«. كان مصــدّق فــي ســاعاته األخيــرة 
فــي 17  األولــى  اإلنقــالب  مــن موجــة  بعــد نجاتــه 
آب/أغســطس وبينمــا هــو غافــل عــن موجــة ثانيــة 
بعــد يوميــن كان يلتقــي بالســفير األميركــي لــوي 

هندرســون أحــد مهندســي الضربــة القاضيــة التــي 
انتهــت برئيــس الــوزراء العجــوز فــي إقامتــه الجبريــة 

ــام 1967. ــه ع ــى وفات ــاد حت ــد اب ــة أحم ــي مدين ف

نهايــة األميركــي الطيــب عــززت حالــة التوجــس 
الطبيعــي مــن الخــارج، ال ســيما مــن الــدول الكبــرى، 
والتــي نّظــر لهــا الفيلســوف اإليرانــي أحمــد فرديــد 
عبــر مصطلــح »التســمم بالغــرب« أو »غــرب زدگي« 
والــذي حوّلــه الكاتــب اإليرانــي جــالل آل أحمــد 
إلــى كتــاب فــي العــام 1961 وال يــزال حتــى اليــوم 
مــن الكتــب األكثــر مبيعــًا فــي إيــران. أسّــس هــذا 
اإليرانــي  القــادم  فــي  عديــدة  لمشــاهد  الكتــاب 
مــن الســنوات، للتمــرد علــى »األجنبــي المتآمــر 
أضحــى  واألميركــي  المســتعمر«،  والمســتغل 
جنيــن  بحــق  اقترفــه  بمــا  التصنيــف  قلــب  فــي 
الديمقراطيــة اإليرانــي كمــا ســلف، وبتثبيتــه حكــم 
ــر فقــط، إنمــا  ــم المباش ــالل الدع ــاه، ال مــن خ الش
عبــر توفيــر بديــل لــه عــن البريطانــي. كانــت جدران 
عــدم الثقــة تعلــو يومــًا بعــد يــوم، وواشــنطن لــم تــر 

ــاه  ــر الش ــع غي ــة م ــج عالق ــد لنس ــذل جه ــة لب حاج
وحاشــيته. ولعــّل قانــون الحصانــة للمستشــارين 
ــه  ــذي أقرّت ــران ال ــي إي ــن ف والعســكريين األميركيي

النظــرة  ثبّــت   1964 العــام  فــي  الشــاه  حكومــة 
ــى حــدّ  ــراض وصــل إل الســلبية بمــا لقــي مــن اعت
قــول االمــام آيــة اهلل روح اهلل الخمينــي )قــدس ســره( 
الــذي كان حينــذاك فــي بدايــات صناعــة ثورتــه »لــو 
دهــس خــادم أميركــي صغيــر، طبــاخ أميركــي، مرجعًا 
ــا بتوقيفــه....  ــازار ال حــقّ لمحاكمن ــًا وســط الب ديني
لــو دهــس الشــاه نفســه كلبــًا ألميركــي فســيحاكم، 
ولكــن لــو دهــس طبــاخ أميركــي الشــاه، رئيــس 
الدولــة، فليــس مــن حــق أحــد أن يعتــرض طريقــه”.

اهلل  )رضــوان  الخمينــي  االمــام  اعتــراض  كان 
عليــه( علــى قانــون الحصانــة لألميركييــن ســببًا فــي 
ــراق،  ــم الع ــن ث ــا، وم ــى تركي ــران، إل ــارج إي ــه خ نفي
ومــن ثــم الكويــت ومــن ثــم فرنســا، ليعــود بعــد 
15 عامــًا إلــى إيــران علــى رأس ثــورة غــّذت بذرتهــا 
ــم  ــي وتفاق ــي الداخــل اإليران ــن ف ســطوة األميركيي

ثــروات  وبــأن  باالســتضعاف  الشــعبي  الشــعور 
الكبــرى، ال ســيّما  القــوى  البــالد تســتفيد منهــا 
أميــركا، بينمــا الشــعب يعانــي تحــت ســطوة أجهــزة 
أمنيــة كالســافاك الــذي كانــت وكالــة اإلســتخبارات 
الموســاد  جانــب  إلــى  األميركيــة،  المركزيــة 

اإلســرائيلي، أحــد أهــم مؤسســيه.
عــاد االمــام الخمينــي )قــدس ســره( فــي العــام 
ــادر  ــي كان غ ــا الت ــن فرنس ــًا م ــران قادم ــى إي 1979 إل
إليهــا مــن الكويــت التــي لــم تســتقبله بعدمــا طالــب 
العــراق بإخراجــه قبــل بضعــة أشــهر فقــط.  الشــاه 
كانــت الواليــات المتحــدة فــي هــذه المرحلــة تعيــش 
حالــة مــن عــدم التصديــق كمــا يلمــح النائــب فــي 
المهتــم  بروكســماير،  وليــام  األميركــي  الكونغــرس 
بالشــؤون اإليرانيــة. يقــول بروكســماير فــي مطالعتــه 
ــر 1979، أي  ــخ 26 شــباط/ فبراي ــام الكونغــرس بتاري أم
بعــد أيــام فقــط مــن نجــاح الثــورة، »ربمــا األكثــر إثــارة 
ــا  ــت أجهزتن ــي فات ــات الت ــت المعلوم لإضطــراب كان
اإلســتخبارية عــن التطــورات الداخليــة الدقيقــة التــي 
كانــت تجــري فــي إيــران. وقــد طلبــت مــن األدميــرال 
ترنــر )ستانســفيلد ترنــر مديــر الســي آي إيــه( إيــالء 
إهتمــام أكبــر بالمعلومــات القادمــة مــن إيــران، بحيــث 
تكــون محدّثــة ومفصّلــة وموســعة علــى نحــو أكبــر. 

ــى األمــر”. ــدة عل ــم يقــدم إضــاءة جدي ردّه ل
يضيــف بروكســماير فــي كلمتــه الطويلــة التــي 
ــة اإلســتخبارات  ــع وكال ــت كل المراســالت م تضمن
ــل فــي ســي  المركزيــة ووزارة الخارجيــة يقــول محل
ــي/  ــون الثان ــي شــهر كان ــه ف ــي شــهادة ل ــه ف آي إي
ينايــر الماضــي )1979(: »حتــى وقــت قريــب لــم يكــن 
إســتخبارية  معلومــات  علــى  الحصــول  باإلمــكان 
عــن إيــران. اإلدارة كانــت قلقــة مــن أن تعــرّض 
دعــم  الســلبية  مــن  نوعــًا  أي مراســالت تحمــل 

الكونغــرس لبرنامــج المبيعــات العســكرية للخطــر”.
أصبحــت أميــركا فــي خطــاب اإليرانييــن »الشــيطان 
األكبــر«، وأضحــى المــوت مرافقــًا لهــا حيثمــا ذكــرت. لــم 
يكــن اقتحــام الســفارة األميركيــة فــي طهــران ســوى 
ــة التحــول  ــاء عملي ــي إلنته ــة إعــالن رســمي إيران عملي
مــن »األميركــي الطيــب« إلــى »الشــيطان األكبــر«. فــي 
إيــران هنــاك مــن يعتقــد أن أميــركا  مهّــدت عــن قصــد أو 
عــن غيــر قصــد لشــيطنة نفســها فــي الوجــدان اإليرانــي، 
هــم يســتدلون باإلصــرار األميركــي علــى تثبيــت نظريــة 
العــداء فــي تجــارب مختلفــة، مــن الموقــف مــن الحــرب 
اإليرانيــة العراقيــة إلــى سياســة العقوبــات المتدرجــة. لــم 
يكــن باإلمــكان فتــح كــوّة فــي جــدار عــدم الثقة الســميك، 

بــل إن الجــدار كان يتدثــر بجــدار إلــى مــا ال نهايــة.
فجــأة ظهــر فــي األفــق مــا كان يمكــن أن يكــون 
يمكــن  بــل  الجــدران،  هــذه  هــدم كل  فــي  عامــاًل 
القــول إن بعضــًا منهــا ســقط بمجــرد إيجــاد مســاحة 
الــذي  اإليرانــي،  النــووي  الملــف  حــول  مشــتركة 
جمــع بيــن وزيــري الخارجيــة األميركــي واإليرانــي 
ــهد  ــدا المش ــرات. ب ــات الم ــي 2013 و2015 مئ ــن عام بي
ــع، حتــى ظــنّ البعــض أّن  ــر مــن المتوق ــًا أكث إيجابي
ــران  ــتخدمه إي ــذي تس ــر« ال ــيطان األكب ــعار »الش ش
ــران  ــي إلي ــف األميرك ــركا، والتصني ــة أمي ــي مخاطب ف
ــت،  ــع الوق ــيندثران م ــاب«، س ــة لإره ــة »داعم كدول
وأن عقيــدة الرئيــس األميركــي األســبق ريتشــارد 
نيكســون، التــي اســتعارها مــن وزيــر خارجيتــه هنــري 
ــة،  ــي المنطق ــن ف ــن الصنوي ــول التوأمي ــينجر ح كس
لتحكــم  الوقــت  مــع  ســتعود  وإيــران،  الســعودية 
»األميركــي  الهــش.  األوســط  الشــرق  اســتقرار 
الطيــب« عــاد يظهــر مــن بعيــد، رآه رجــل الشــارع 
والسياســي،  والصحفــي  التاجــر  لمحــه  اإليرانــي، 
ــة،  ــة أو الديني ــا الثوري حتــى مــن يحمــل اإليديولوجي
شــعر حقــًا بــأن النمــوذج فــي خطــر، لكــن القــادم مــن 
بعيــد لــم يكــن ســوى دونالــد ترامــب، رئيــس أميــركا 
الخامــس واألربعــون، وقاتــل »األميركــي الطيــب« فــي 

العقــل اإليرانــي.

بعــد 90 يومــًا مــن الحصــار، اجتاحــت القــوات 
الســعودية حــيّ المســوّرة التاريخــي فــي العواميــة 
كانــا  واالنتقــام  التشــفي  األرض.  فــي  لتســوّيه 
ذهــب  الــذي  الهمجــي  الهجــوم  فــي  حاضريــن 

ضحيتــه أكثــر مــن 30 مواطنــًا.
»يقــدَّر عمــر بنــاء المســوّرة بأكثــر مــن ثالثــة 
قــرون، أمــا بيوتهــا فيــراوح عددهــا مــن 160 إلــى 180 بيتــًا، 
ــا  ــز بتالصقه ــة بالطيــن والحجــارة، وتتمي ــا مبني جميعه
المنــاخ  لظــروف  المراعيــة  وبتصميماتهــا  الشــديد، 
والبيئــة، وبطــراز معمارهــا العربــي األصيــل، الــذي يتمّثل 
فــي مجموعــة العقــود والنقــوش والزخــارف واألقــواس 
اإلســالمية التــي تزيــن أفنيتهــا وجدرانهــا الداخليــة. 
أمــا أبوابهــا الخشــبية، فهــي قطــع فنّيــة رائعــة الجمــال، 

تزخــر بالكتابــات القرآنيــة والنقــوش العربيــة«.
الصالــح،  علــي  زكــي  يصــف  الكلمــات  بهــذه 
الــذي  وتــراث«،  تاريــخ  »العواميــة:  كتابــه  فــي 
ــرة«  ــة »الدي ــة ولمنطق ــدة العوامي ــي بل ــق لماض يوث
يعــرف  مــا  أو  القديمــة،  البلــدة  وســط  تحديــداً، 
بـ»حــيّ المســورة« التاريخــي. والمســوّرة، بحســب 
الصالــح، مأخــوذة مــن كلمــة الســور، وهــو ســور بنــاه 
العواميــون األوائــل تفاديــًا للكثبــان الرمليــة التــي 
كانــت تعصــف عــادة بســكان الجزيــرة العربيــة، مــن 
ــتكون  ــراء س ــال الصح ــؤالء أن رم ــع ه دون أن يتوق
»الديــرة«  بمــن سيســتبيح  مقارنــة  لطيفــًا  زائــرًا 
ــح  ــي صال ــوم، وصــفُ زكــي عل ــرون. بعــد الي بعــد ق
ــه،  ــا كتاب ــي وثقه ــا الت ــة ومســورتها، وصوره للعوامي
ــدة  ــع تاريخــي لماضــي البل ــون ســوى مرج ــن تك ل
العريقــة، بعــد أن أحالــت همجيــة القــوات الحكوميــة 
حيّهــا التراثــي ركامــًا متناثــراً، واســتحال عمرانهــا 
ــن. ــد عي ــرًا بع ــل القصــف والجــرف، أث ــق، بفع العتي
ــر  ــدة عب ــم المتح ــا األم ــي أطلقته ــداءات الت كل الن
مــدى  علــى  اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  مفوضيتهــا 
األســابيع الماضيــة، للحــؤول دون هــدم الحــي التاريخي، 
لــم تلــقَ آذانــًا صاغيــة لــدى وزارة الداخليــة الســعودية. 
بقيــت األخيــرة، إلــى مــا قبــل اقتحــام قواتهــا كامــل 
ــفي  ــام والتش ــروح االنتق ــكونة ب ــي، مس ــي التاريخ الح
مــن منطقــة »ذنبهــا الــذي ال يغتفــر« أن خــرج منهــا 
معارضــون محتجــون نشــطوا فــي تظاهــرات دعــا إليهــا 
الحــراك الســلمي عــام 2013، كانــت العواميــة منطلقــًا 
لهــا، وحاضنــة لزعيمهــا المحلــي، نمــر باقــر النمــر، الــذي 

ــام الماضــي. ــع الع ــه الســلطات مطل أعدمت
منــذ 10 أيــار الفائــت، حوّلــت وزارة الداخليــة بلــدة 
العواميــة إلــى ســاحة حصــار وحــرب حقيقيــة، تحــت 
حجــج متضاربــة ومتناقضــة. ففــي البدايــة، رفعــت 
الســلطات شــعار التحســين العمرانــي للحــي القديــم 
لتســتبدله بذريعــة وجــود مســلحين يختبئــون فــي 
االنتقامــي،  المنطــق  فــي  وإمعانــًا  المســورة.  حــي 

عملياتهــا  دائــرة  الحكومــة  وسّــعت  مــا  ســرعان 
مســتغلة األوضــاع األمنيــة، فطــاول اســتهدافها بلــدات 
ومناطــق مجــاورة، عبــر ضــرب نشــطاء سياســيين 

ومدنييــن وتنفيــذ عمليــات دهــم واغتيــاالت خــارج 
العواميــة، وإعــدام لعــدد مــن النشــطاء فــي ســجونها.
حتــى اآلن، ال إحصائيــات دقيقــة لعــدد ضحايــا 
العمليــة التــي اســتمرت ثالثــة أشــهر متواصلــة. إال 
أن نشــطاء محلييــن تحدثــوا إلــى »األخبــار« أفــادوا 
بــأن »عــدد الشــهداء يفــوق الـــ30، وال تــزال بعــض 
الجثــث مرميــة علــى األرض«. وأفــاد المصــدر بوجــود 
أحدهمــا طفــل )ســجاد  )أمــس(،  اليــوم  »شــهيدين 
ــر  ــه، وآخ ــرًا بجراح ــى متأث ــد اهلل( قض ــو عب ــد أب محم
ُأعلــن اســمه )أحمــد المحاســنة(، كان قــد تعــرض 
ــي  ــع ف ــدة تق ــام فــي ســيهات )بل ــل أي ــاري قب ــق ن لطل
ســاحل محافظــة القطيــف(، وقبلهمــا شُــيِّع اثنــان مــن 
كبــار الســن كانــا قــد أصيبــا بإطــالق النــار الهمجــي«.

إلــى »األخبــار« مــن  ويجمــع الذيــن تحدثــوا 
نشــطاء وســكان، علــى طابــع »االنتقــام واالســتعالء 
منطقــة  مــع  النظــام  تعاطــي  فــي  والطائفيــة« 
القطيــف عمومــًا، والعواميــة بنحــو أخــص. وتتفــاوت 
ــي  ــا جــرى ويجــري ف ــة تجــاه م ــل المحلي ردود الفع
والشــعور  الغضــب  حالــة  كانــت  وإن  المنطقــة، 
فــي شــرقي  النــاس  يتشــاركه  مــا  هــي  بالغبــن 
هــؤالء  يستشــهد  األيــام.  هــذه  العربيــة  الجزيــرة 
بفيديــو انتشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وهــم  الجنــود  مــن  عــددًا  يظهــر  ســاعات،  قبــل 
ــون بالرقــص أمــام أحــد المســاجد فــي حــي  يحتفل
المســورة طاولــه الدمــار، مطلقيــن عبــارات طائفيــة. 
المقتحــم  المبنــى  أن  بوضــوح  الفيديــو  ويظهــر 
ــة«،  ــروف باســم »مســجد الفتي ــو المســجد المع ه
ــو  ــو، وه ــم مصــور الفيدي ــا زع ــس حســينية كم ولي
أحــد جنــود مــا يســمى »قــوات األمــن الخاصــة« 
التــي دخلــت فــي اليــوم الـــ78 للحصار دعمــًا لـ»قوات 
ــراً. ــا باك ــاء مهمته ــي إنه ــرت ف ــي تعث الطــوارئ« الت

»مقاومة« السكان

قــوات  مــن  ســاخرًا  يهمــس  البعــض  أن  إال 
ــًا،  »لــم تســتطع أن تحقــق نصــرًا فــي اليمــن جنوب
ــي  ــوم ف ــر موه ــف نص ــًا خل ــرقًا، بحث ــتدارت ش فاس
أزقــة حــي ســكني صغيــر، 
تأخــر الحصــول عليــه مــدة 
ثالثــة أشــهر بفعــل مقاومــة 
الذيــن  الحــي  شــبان 
الداخليــة  هيبــة  أهانــوا 
فــي  الطــوارئ،  وقــوات 
الحديــث  أمنيــة«.  ســابقة 
عنفيــة«  »مقاومــة  عــن 
قاطــع  بنحــو  يرفضــه 
أكثــر مــن مصــدر رســمي 
بمختلــف  الحــراك،  فــي 
تياراتــه وأجنحتــه، إذ أكــدوا 
يدعــم  أو  يغطــي  أحــد  ال  أن  جازميــن  جميعهــم 
أشــكال  مــن  أي شــكل  علــى  يوافــق«  حتــى  »أو 
ــي  ــدة الحــراك المطلب ــًا بأجن ــي، التزام ــل العنف العم
وتوجيهــات المرجعيــات الدينيــة المحليــة الذيــن 
يملكــون نفــوذًا واســعًا فــي المنطقــة. لكــن مصــادر 
مطلعــة تؤكــد معلومــات »األخبــار« حــول وجــود حالــة 
احتجاجيــة فرديــة مارســها بعــض الشــبان داخــل 
المســورة بقــرار فــردي مــن الذيــن تمســكوا برفــض 
الخــروج مــن منازلهــم، معتبريــن إخراجهــم »تعديــًا 
ــل  ــة أبرزهــا قناب ــك بأســلحة بدائي ال يحتمــل«، وذل
عنــد  العوائــق  وصنــع  يدويــًا  المعــدة  المولوتــوف 
مداخــل األزقــة أمــام تقــدم المدرعــات والجرافــات.

هــؤالء  معظــم  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  تجــدر 
الشــبان ينتمــون إلــى تيــارات علــى مســافة عقائدية 
ــر  ــن بنمــر باق ــم مــن المتأثري ــران، وغالبيته مــن إي
ــأي حــال(،  ــران ب ــذي ال يمكــن ربطــه بطه النمــر )ال
علــى عكــس التهــم الرســمية الجاهــزة التــي توجــه 
إليهــم باالرتبــاط بطهــران عقائديــًا وتنظيميــًا، وهــو 
مــا ال وجــود لــه علــى أرض الواقــع، وفــق المعلومــات.

الشــبان  أن  لـ»األخبــار«  مصــدر  ويشــرح 
كذلــك  ليســوا  المســورة  حــي  فــي  المعتصميــن 
مــن الجماعــة التــي كانــت علــى عالقــة وطيــدة 
رمــزًا  واعتبــروه  بــه  »تأثــروا  فهــم  النمــر،  بنمــر 
مــن  هــم  المعتصميــن  وبعــض  لهــم فحســب«. 
المطلوبيــن بتهــم علــى خلفيــة نشــاطهم الســلمي 
المعــارض أيــام االحتجاجــات المطلبيــة، ولــم يجــدوا 
فــي سياســات الســلطات المعهــودة مــا يشــجع علــى 
تســليم أنفســهم، خصوصــًا أنهــم شــاهدوا إعــدام 
رفــاق مســجونين لهــم فــي اآلونــة األخيــرة، مــن 
بينهــم أربعــة نشــطاء أعدمــوا فــي تمــوز الماضــي.
ــن  ــن المطلوبي ــة م ــا ثالث ــاوف، تخطاه ــذه المخ ه
األيــام  فــي  تباعــًا  أنفســهم  ســلموا  العواميــة،  فــي 

األخيــرة، اســتجابة لوســاطات وجهــاء محلييــن وبعــد 
إعطائهــم وعــوداً بتســوية أوضاعهــم، فيمــا بقــي مصيــر 
القــوات  المطلوبيــن اآلخريــن مجهــواًل بعــد ســيطرة 
الحكوميــة علــى كامــل العواميــة فــي الســاعات األخيــرة.
ــي  ــا جــرى ف ــع م ــار« وقائ ــروي مصــادر لـ»األخب وت
األيــام األخيــرة، حيــث إن حســم عمليــة دخــول الحــي 
العمليــة(، تطلــب مــن جانــب  90 يومــًا علــى  )بعــد 
الســلطات تعزيــز قواتهــا بنحــو كبيــر فــي اليــوم الـــ78 
باشــرت »حملــة جديــدة وضخمــة  للحصــار، حيــن 
ــة«. واســتدعت  لدعــم القــوات الموجــودة فــي العوامي
إضافــة  الطــوارئ،  قــوات  لتعزيــز  الجنــود  »عشــرات 
إلــى مدرعــات جديــدة«. وتضيــف المصــادر أن التطــور 
ــرة،  ــن الخاصــة ألول م ــوات األم ــال »ق ــرز كان إدخ األب
مــا حــول  الثقيلــة ومدافعهــا،  وأســلحتها  بمدرعاتهــا 

ــة«. ــا يشــبه ســاحة حــرب حقيقي ــى م ــة إل العوامي
وأفــاد مصــدر آخــر بــأن األوضــاع فــي العواميــة ال تــزال 
متوتــرة، وأن الســلطات تغلــق مداخــل رئيســية وتفــرض 
طوقــًا أمنيــًا محكمــًا علــى البلــدة، يترافــق ذلــك مــع حالــة 
ــذون  ــن ينف ــي الذي ــوف األهال ــن صف ــعة بي ــب واس غض
االحتجاجــات باســتمرار، ويُحرقــون اإلطــارات المشــتعلة، 
خصوصــًا بعــد مشــاهدتهم للقصــف األخيــر قبــل دخــول 
الســلطات حــي الديــرة، وبعــد فيديــو الجنــود المتضمــن 
عبــارات طائفيــة عنــد مســجد المســورة، والــذي انتشــر 

بيــن النــاس مأججــًا حــاالت الغضــب.
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ــة، كان  ــى العوامي ــًا مــن الهجــوم عل ــد 90 يوم بع
إال  متأخــر،  وقــت  فــي  ولــو  أرادت،  مــا  للســلطات 
أن المؤكــد يبقــى عــدم اقتصــار مــا أقدمــت عليــه 
الحكومــة عنــد هــذا الحــد. فللحادثــة ذيولهــا الداخلية 
والخارجيــة التــي ســتالحق أصحــاب القرار وســتلقي 
بظاللهــا فــي مقبــل األيــام. فــي الداخــل، فتــح النظــام 
الســعودي جرحــًا آخــر يزيــد الهــوة القديمــة بينــه 
وبيــن شــرائح مــن شــعبه، بمــا هــو أبعــد مــن القضايا 
الحقوقيــة للســكان المتضرريــن والمشــتكين مــن 
التعويضــات  تحقيــق  فــي  الحكومــة  عــدم جديــة 
ــر  ــف كبي ــدِم. طي ــا هُ ــة مم ــازل البديل ــن المن وتأمي
ــة الشــرقية ال يتوقــف  ــي المنطق ــن ف مــن المواطني
ــة  ــازل البديل ــة المن ــدود أزم ــي ح ــل ف ــا حص ــد م عن
والتعويضــات أو فاجعــة هــدم البنــاء التاريخــي، بقــدر 
مــا يحدثــك عــن تراكــم التجــارب الفاشــلة مــع نظــام 
الخــروج مــن  يثبــت كل مــرة عــدم قدرتــه علــى 
»ذهنيتــه الطائفيــة التــي تفرضهــا الوهابيــة، بمــا 
ــة«،  ــق المواطن ــي إدراك ح ــل ف ــاس أي أم ــد الن يفق
وفــق أحــد الكتــاب الســعوديين مــن أبنــاء المنطقــة. 
األخيــر يوضــح أن »كل هــذه األزمــات توضــع فــي 
ســياق عــام، هــو أن النظــام ينظــر إلــى أبنــاء المنطقة 

الشــرقية كجاليــة أجنبيــة ال كمواطنيــن«.


