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ال ـت ــي يــرتـكـبـهــا ب ـعــض ال ـس ــاس ــة لـحـســابــات
خ ــاطـ ـئ ــة ،ف ـك ـش ـف ــت ع ـ ــن هـ ـش ــاش ــة ق ــدراتـ ـه ــا
(العسكرية كما السياسية واالستراتيجية).
إذًا كيف السبيل لحماية ساحة شبه الجزيرة
ّ
العربية بكلها وتطمني حلفائها؟
ّ
تـقــف ال ـي ــوم ف ــي مــواج ـهــة حـ ــادة م ــع شعبني
ّ
ص ــارا يــكـنــان لـهــا ال ـكــراه ـيــة ،حـتــى اآلن ،في
ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ال ـب ـحــريــن وال ـي ـمــن،
واخ ـتــاف عميق مــع سلطنة عـمــان ،وب ــوادر
تـمــايــز ستظهر عـ ّـمــا قــريــب مــع الـكــويــت بعد
أن بـلـغـهــا اإلرهـ ـ ــاب ال ـس ـع ــودي ،واملـعـطـيــات
ستكشف عن تباين ّ
يتسع مع اإلمــارات التي
ظهر أنها تشارك السعودية في حرب اليمن،
ّ
لكنها تحسب لخط الرجعة من خــال أوالد
صــالــح عـلــى أراض ـي ـه ــا ،وت ـنــاقــض الـتـحــالــف
الطارئ بني امللك سلمان واإلخوان املسلمني.
وسنشهد مــزيـدًا مــن التباينات واالخـتــاف
مع مصر السيسي ّ
عما قريب بــدءًا من امللف
ّ
الـ ـس ــوري .إن ع ــدم تـسـتــرهــا ع ــن اتـصــاالتـهــا
الـسـيــاسـيــة وحـتــى األمـنـيــة بــإســرائـيــل يترك

املـ ـج ــال ل ـل ـت ـف ـس ـيــر ،ملـ ـ ــاذا اآلن؟ ه ــل ف ــي ذل ــك
حاجة ورسالة؟ وهل هي غير رسالة ضعف
وهستيريا بعد بلوغ آفاق مسدودة؟
ّ
تصورها أو استسهالها
أخفقت السعودية في
لقيادة الـقــاطــرة أو الحلف املبتغى ملواجهة
ُّ
إيران ،فحلفاؤها املفترضون كل في مشكالته
وأزمــاتــه  -التي لــم تكن منابرها بريئة ّ
مما
وصلوا إليهّ .باكستان ّ في أزمتها وتوازناتها
الداخلية الهشة واملعقدة .مصر هي األخرى
تـغــرق فــي دم ـهــا واإلره ـ ــاب الـتـكـفـيــري يهدد
أمـنـهــا وبـنـيــة مجتمعها وتـعـيــش عـلــى نــار
ال ـص ـف ـيــح ال ـس ــاخ ــن ونـ ــذرهـ ــا .تــرك ـيــا دخـلــت
األزمة بما لم يكن متوقعًا .أكثر ما يستطيعه
أردوغان اليوم بعيدًا عن الصخب والضجيج
هــو كيف يعيد تثبيت زعــامـتــه امل ـهـ ّ
ـددة ولو
ع ـلــى ح ـســاب ت ـحــويــر سـيــاسـتــه ال ـخــارج ـيــة.
ّ
سيعمق االخـتــاف وأجـنــدات الـ ّـحــل حول
مــا
مقاربة املسألة السورية تباعًا بني «الحلفاء»!
فمستقبل كــل مـنـهــم يـتــوقــف عـلــى مستقبل
ســوريــا والـهـيـئــة ال ـتــي سـتـكــون عـلـيـهــا .ولــن
يتجاوزوا الكارثة والتناقض الذي سيتفاقم
ب ـي ـن ـهــم إال إذا ن ـج ـح ــوا ب ــال ـت ـق ــاط إشـ ـ ــارات
الـ ّـرئـيــس الــروســي الـتــي فيها مــن اإلبـ ــداع ما
ُيشكل مخرجًا الئقًا للجميع ،إن أرادوا!
ـ خسرت املحايدين واألقليات الدينية وكثير
مــن ال ـقــوى ال ـتــي ك ــان ممكنًا اسـتـيـعــابـهــا أو
ُ
اح ـت ــواؤه ــا .فــاســتـثـيــرت األق ـل ـيــات الشيعية
ع ـلــى وق ــع أح ـ ــداث ال ـي ـمــن وال ـب ـحــريــن ،بــاتــت
ُ
ت ــرى نفسها م ـه ـ ّ
ـددة بــاالسـتـئـصــال إذا هــزم
الحوثيون! أو أمام التجنيس املبرمج لتغيير
ـار
ه ــوي ــة ال ـب ــاد الــدي ـمــوغــراف ـيــة ك ـمــا ه ــو ج ـ ٍ
فــي الـبـحــريــنّ .أم ــا الــدمــاء املــراقــة فــي تونس
وال ـك ــوي ــت والـ ـص ــوم ــال وم ـص ــر فــأه ـل ـهــا أن
يسألوا ،ما قسط السعودية في الدم البريء؟
نـقـلــت ب ـســوء تـقــديــر خـطــر اإلره ـ ــاب (داع ــش
والـنـصــرة وأمـثــالـهـمــا) مــن الــدائــرة السورية
الـبـعـيــدة «ب ـقــراء ت ـهــا» ال ــى الـعــراقـيــة وأخ ـي ـرًا
ول ـيــس آخ ـ ـرًا إل ــى ال ــداخ ــل ال ـس ـع ــودي املـهـ ّـيــأ
ً
أصال لكل أشكال املفاجآت.
ـ جـ ّـرت األزمــة إلــى حلفائها حينما أرغمتهم
على السير بمعركتها إلى حيث تريدّ ،
فهددت
أمنهم واستقرارهم السياسي واالجتماعي،
واس ـت ـج ـل ـبــت ل ـهــم لـعـنــة اإلره ـ ـ ــاب ،م ــا ي ـهـ ّـدد
ّبتنامي حالة ومطلب الحماية الذاتية «ولو
ّ
توجسًا على الهوية
أنه غير معلن حتى اآلن»
وضمانًا للوجود املـهـ ّـدد ،هــذا الـكــام يسري
على كل دول الخليج.
أما سوريًا ،فحتى اللحظة ال يمكن التحدث
عــن ت ـقـ ّـدم قــابــل لـلـصــرف الـسـيــاســي لصالح

السعودية في مقابل الحكم في سوريا ،ونذر
الفشل األخ ـيــرة كــانــت لــ«عــاصـفــة الـجـنــوب»،
فمحور املقاومة ّ
ثبت مواقعه مؤكدًا خطوطه
ّ
ال ـح ـمــراء .يبقى أن الـسـعــوديــة تسعى ربما
ّ
علها ّ
تروجه كربح! وال ندري
لتقسيم سوريا
أين مصلحتها ،بل مصلحة َمن ِمن أقطارنا
ِّ
في ذلك؟ ربما ينظر لذلك بعض صبيانها.
عراقيًا ،ليس لها أي دور فعلي أو مساهمة
ّ
جدية في مساعدة العراق للتصدي ألزمته،
وفي حال نجاحه ولو التدريجي بالتصدي
لإلرهاب ومللمة جراحه لن يكون لها أي دور
ف ــي مـسـتـقـبـلــه ال ـس ـيــاســي ،وتـقـسـيــم ال ـعــراق
ليس ملصلحتها.
ل ـب ـنــان ـيــا ،ي ـت ــراج ــع ح ـض ــور امل ـم ـل ـكــة ويـتـ ّـجــه
ن ـف ــوذه ــا ل ــان ـح ـس ــار .ي ـت ــزاي ــد ال ـح ــدي ــث فــي

أخفقت السعودية في ّ
تصورها
أو استسهالها لقيادة القاطرة أو
الحلف المبتغى لمواجهة إيران
لبنان والقناعة بضرورة البحث عن صيغة
سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة .ف ـســوريــا كـمــا الـسـعــوديــة
يـفـتــرض إخــراجـهـمــا مــن املـعــادلــة اللبنانية.
ّ
ي ـ ـعـ ــزز ذل ـ ــك مـ ــا ت ـس ــوق ــه ت ـ ـطـ ــورات امل ـن ـط ـقــة،
ّ
فالشارع املسيحي يعيش لحظة تغير املزاج
العام بنظرته للمملكة وبدأ ّ
يتلمس ضعفها
ُ
وفشلها واألخطار تحدق به ،أضف أن أغلب
التململ
ّ
املسلمني بل حتى أقرب حلفائها ،بدأ ّ
يــشــق طــريـقــه إلـيـهــم م ــن أدائ ـه ــا املـتـعــثــر في
ُّ
املنطقة ولبنان ،الكل يقترب تباعًا من منطق
فريق املقاومة ورؤيته ويبعث الرسائل ولو
وراء الستار.
من ّ
وي ـتــرقــب الـنـظــام ال ـس ـعــودي تــوقـيــع االت ـفــاق
الـ ـن ــووي م ــع اي ـ ــران ال ـ ــذي س ـيــرخــي بـظــالــه
االستراتيجية على كامل املشهد في املنطقة
وع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـع ــد كـ ــافـ ــة حـ ـت ــى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
منها والـنـفـطـيــة وغـيــرهــا كــأكـبــر ح ــدث لهذا
ال ـقــرن بـعــد مــؤتـمــر يــالـطــا وان ـه ـيــار االت ـحــاد
السوفياتي.
األزمــة املالية واالقتصاد املتراجع ،وإن كان
مـمـكـنــا تــدارك ـه ـمــا الـ ـي ــوم ،ل ـكــن ال ــوق ــت ليس
لـصــالـحـهــا إذ ل ـيــس ب ـع ـي ـدًا ي ـع ـلــو ال ـص ــوت،
فاملجتمع ال ـس ـعــودي يـتــم تـخــديــر قـســم منه
بالفتوى وامل ــال ،والناشطون فيه وأصحاب
ال ــرأي الـحــر بالقمع والـسـجــن .ب ــوادر األزم ــة
امل ــال ـي ــة سـتـظـهــر ع ـنــد اس ـت ـح ـقــاقــات املـمـلـكــة

رأي

ودف ــوع ــاتـ ـه ــا مل ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون االس ــام ــي
ول ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــم ف ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر (الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي) ولـ ـك ــل
امل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـعـ ـج ــزون عـ ــن ال ـق ـي ــام
ب ــامل ـط ـل ــوب .ب ـس ـبــب ت ـكــال ـيــف ال ـ ـعـ ــدوان على
اليمن ،بــدأت السعودية باستخدام احتياط
الخزينة لديها .واليوم لم يعد ألحد في هذا
ً
الـعــالــم ،دوال كــانــت ب ــدءًا مــن أمـيــركــا وال ــدول
االسـكـنــدنــافـيــة  -عــدا بـلــد ال ـثــورة الفرنسية،
فــرن ـســا  -أم م ــؤس ـس ــات (أم ـم ـي ــة ومـجـتـمـعــا
مدنيًا وحقوق إنسان) أو جهات أو أفرادًا ،إال
توجيه اصبع االتهام الى اململكة السعودية
بـتـحـمـيـلـهــا ال ـك ـفــل األكـ ـب ــر مل ــا أص ـ ــاب أمـتـنــا
وحتى العالم ،إن بنظامها الذي تتساوى فيه
مع أسوأ النماذج في العالم العربي والثالث،
أو بـتـمـيــزهــا ع ـنــه بــال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي ال ــذي
تكوى به جباه الناس وجلودهم ،بل تداس
به كراماتهم وحقوقهم الطبيعية.
واليوم تخطى املواطن العربي سؤال العيش
الهانئ وحتى سؤال البقاء ،ويقترب أن يسأل
مـ ــاذا تـعـنــي «الـ ـع ــروب ــة»؟ تـ ــراه ال ـي ــوم يـســأل
سـ ــؤال ال ـهــويــة ،ال ـس ــؤال األخ ـط ــر الـ ــذي يتيه
أج ـي ــال ال ـي ــوم وش ـبــابــه بــالـبـحــث ع ـنــه ،وهــو
مــا يـحـتــاج لـكـتــابــات وم ـق ــاالت مـسـتـقــاة ،وال
مـنــاص أنــه ي ــدرك أن للمملكة القسط األوفــر
من بني أنظمتنا العربية املهترئة في تمييع
عروبته.
هويته وتشويه حقيقة ّ
أزمــة السعودية الـكـبــرى ،أنـهــا بــدأت تالمس
أو الم ـســت سـ ــؤال «ال ـشــرع ـيــة وامل ـشــروع ـيــة»
ُ
التي مــا انفكت التجارب واألم ــم تفتش عنه
لـتـتـقــوى ب ــه وت ـت ـق ـ ّـدم ح ـتــى م ــا يـسـمــى دول ــة
إســرائـيــل ،بعد أن أزيــح عنها أو انفتق رداء
الـهـيـبــة وال ـج ــان ــب ال ـنــاعــم م ــن ال ـق ــوة ،تــراهــا
خسرت في القوة الناعمة كمرتكز للشرعية
ول ــم تـكـســب فــي ال ـقــوة الـصـلـبــة! ال ش ــيء في
ِّ
ّ
زمننا وألفيتنا هذه أهم ألي دولة أو حركة أو
فرد من قوة املشروعية والنموذج .عالم اليوم
لــم يعد يحتمل بــؤس وظــامـيــة هــذه الــدولــة
مهما مــالــق فــرنـســوا هــوالنــد وأم ـث ــال ــه ...أمــا
أموالها فلن تكون ق ــادرة على تغطية حجم
اعتواراتها وخطرها وال ّ
ديــة الدماء املهرقة
بكتبها وم ـنــابــرهــا .اق ـتــرب ال ـش ــارع الـعــربــي
ّ
اليوم من قول« :إن مشكلة املنطقة ال تقتصر
عـلــى إســرائـيــل فـحـســب ،فنحن ال ـعــرب أيضًا
اللحظة،
عندنا مملكة املال والتكفير» .حتى
ّ
هل ّأمكن الحديث أن اململكة السعودية حققت
ّ
أي تقدم نوعي ُيذكر ،أم أن املعطيات تؤشر
ّ
كلها لنتائج أخ ــرى ليس فيها إال التراجع
وانحسار الدور؟
* باحث لبناني

ّرد

دوامة «المشرقية»
ورشـيــد كــرامــي للتعبير عــن رفــض التقسيم
الطائفي .وقــد أدت املـقــاومــة السياسية ضد
امل ـشــروع االســرائـيـلــي ال ــذي ب ــدأه آل فرنجية
في الشمال إلى ارتكاب حزب الكتائب مجزرة
إه ــدن فــي  ١٣حــزيــران  ١٩٧٨والـتــي أدت إلى
استشهاد طوني فرنجية وعائلته وعدد من
املواطنني ،والتي ارتبطت بحسب الصحافة
ال ـعــامل ـيــة ب ــامل ـش ــروع االس ــرائ ـي ـل ــي ذلـ ــك أنـهــا
تزامنت مع االنسحاب اإلسرائيلي األحــادي
من جنوب لبنان .ولم يرد االسرائيليون من
خـطــوة االنـسـحــاب مــن الجنوب آن ــذاك إعــادة
السيادة اللبنانية ،بــل كــان يــراد مــن مجزرة
إهــدن القضاء على الفريق املسيحي املقاوم
والــرافــض لسياساتهم مــن جـهــة ،ومــن جهة
أخ ـ ــرى إغـ ـ ــراق املـسـيـحـيــن ب ــاالق ـت ـت ــال بغية
السيطرة عليهم عبر حلفائهم ،تحت عنوان
ً
ال ـح ـمــايــة ال ــدول ـي ــة وصـ ـ ــوال إلـ ــى تقسيمهم
فتهجيرهم ،غير أن حكمة الرئيس فرنجية
والـ ـبـ ـع ــد ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي أع ـ ـطـ ــاه ل ـل ـم ـجــزرة
عـبــر قــولــه الـشـهـيــر «ف ــدا ل ـب ـنــان» ،أس ـقــط كل
هــذه الخطط وامل ـشــاريــع .ولــم ينته املـشــروع
التقسيمي في لبنان ،بل تجدد مع االجتياح
االســرائ ـي ـلــي لـلـبـنــان فــي ع ــام  ،١٩٨٢والحـقــا
فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق  ١٧أيـ ـ ـ ــار فـ ــي عـ ـ ــام  ١٩٨٢الـ ــذي
كـ ــان ي ـه ــدف إلـ ــى إلـ ـح ــاق ل ـب ـنــان ف ــي امل ـحــور
االســرائـيـلــي خــدمــة للمشروع نفسه ،والــذي
رفضته وحاربته القوى واألح ــزاب الوطنية
ومنها الشريك املسيحي حيث أعلن الرئيس
ّ
للعدو االسرائيلي.
سليمان فرنجية مقاومته
إن ما يحصل اليوم في العالم العربي يؤكد

استمرار السياسة االسرائيلية نفسها ولكن
بـ ـ ــأدوات مـخـتـلـفــة ،إذ أن الـتـكـفـيــريــن ال ـيــوم
ه ــم أداة م ــن األدوات الـصـهـيــونـيــة لتفتيت
وتقسيم العالم الـعــربــي .وحتى يومنا هــذا،
فشلت كل املخططات اإلسرائيلية في لبنان
بفعل املقاومتني العسكرية والسياسية التي
ب ــدأت فــي إه ــدن فــي ع ــام  ،١٩٧٨واستكملت
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـل ـب ـنــانــي م ــن خـ ــال امل ـقــاومــة
ال ـع ـس ـكــريــة ،غ ـيــر أن إعـ ـ ــادة طـ ــرح مــوضــوع
الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم مـ ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـقـ ــوى
السياسية ومن بعض الجهات تحت عناوين
ّ
سـيــاسـيــة وإنـمــائـيــة مختلفة يـحــتــم الـعــودة
إلــى التاريخ واستخالص العبر من تجارب
ّ
عصي على التقسيم،
املاضي ،وهي أن لبنان
ّ
وأن الحل للنظام السياسي يكمن في البحث
في أسباب فشله والبدء بإصالحات سياسية
ً
وقـ ـض ــائـ ـي ــة وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ق ــان ــون
ان ـت ـخ ــاب ــي ي ــؤم ــن ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـع ــادل لـجـمـيــع
مكونات املجتمع اللبناني .في السبعينيات
ّ
قال طوني فرنجية« :لن ّ
يمر التقسيم إال على
أجسادنا» ،واليوم ،بعد كل ما قدمته وتقدمه
املقاومة ووفاء للشهداء الذين سقطوا دفاعًا
عن وحدة لبنان بدءًا من عام  ،١٩٧٨التقسيم،
لن ّ
يمر.
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محمد فضل الله *
ّ
لم يفاجئني ّ
رد ناهض حتر (محمد فضل الله؛ «أفكار شيطانية»« ،األخبار» ،العدد ،٢٦٥٢
 ٣٠تموز  .)٢٠١٥هو ِّ
يعبر عن الشريحة األوسع من املثقفني العرب ،ال بل أن اإلسالميني
ّ
ّ
َو ّجهوا النقد ذاته الذي َوجهه حتر.
مالحظتان سريعتان:
َ
« )1البريكس» هي نسخة رديئة عن النظام االقتصادي واملصرفي الذي تفرضه الواليات
املتحدة على العالم ،وأعضاء «البريكس» ليسوا شيوعينيَ .م ْن َيعتقد أن «البريكس» هي
ُّ
للتحرر أو بديل أفضل هو واهم وغير واقعي.
مسار
َ
ْ
َ
َ
 )2وكذلك األمــر ،مــن يعتقد أن حروبنا األهلية في الشرق األوســط ستنتهي من خالل
املمانعة هو واهم وغير واقعي .من دون رؤية منهجية تاريخية أشمل ،رؤية نكون فيها
مقاربة جديد ٍة لإلشكالية
في قلب نظام العالم ال على هامشه ،من دون الجرأة على طرح
ٍ
األميركية ،سنبقى نتقاذف كرة الحروب األهلية بيننا؛ العراق يلوم سوريا ،ثم سوريا تلوم
العراق ،وهما يلومان إيران.
ُ
طرحت في مقالتي («الـتـفــاوض على العالم»« ،األخ ـبــار» ،العدد  ٢٤ ،٢٦٤٧تموز )٢٠١٥
َ
ّ
مقاربتني للعالقة بني العالم واإلقليم ،بريطانية وأملانية ،فال أعلم ما هي املقاربة املفضلة
لــدى املفكر العربي .إذا كانت االتحاد السوفياتي ،فــإن رؤيته للعالم كانت أخالقية غير
ّ
واقعية؛ أقول هذا مع جزيل االمتنان التحاد الجمهوريات االشتراكية الذي علم اآلالف من
أبناء الجنوب اللبناني.
الصمود واالستقالل عبارتان فارغتان ،واألسوأ عبارة «املمانعة» .إما أن تهادن لتحافظ
َ
على ّ
الحد األدنــى ،على طريقة حافظ األسد البراغماتي الكبير ،وإما أن تنطلق لتوجد لك
ّ
موطئًا في قلب نظام العالم .أما العض على النواجذ فليس استراتيجية :باألمس تآمرت
بريطانيا ،اليوم الواليات املتحدة ،وغدًا الصني (إسرائيل في قلب عقلها التكنولوجي).
ّ
مقاربتي هي أولوية العالم على اإلقليم ،ومقاربته هي املشرقيةَ .
لنر َم ْن تتحقق نظريته
ً
قبال؛ إنه ٍّ
تحد.
* باحث لبناني
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