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محمد سيد رصاص *
ع ـن ــدم ــا أخـ ـب ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
ونستون تشرشل الزعيم السوفياتي جوزيف
ستالني ،أثناء مؤتمر يالطا في شباط ،1945
ب ــأن ب ــاب ــا ال ـفــات ـي ـكــان ق ــد أع ـل ــن ال ـح ــرب على
هتلر ،أجابه ستالني ساخرًا« :كم دبابة عند
بابا الفاتيكان؟» .أتت هذه السخرية من زعيم
شيوعي يؤمن بالفكر املاركسي الذي َيعتبر
ُ
ب ــأن ال ـس ـيــاســة ت ـق ــاس بــال ـقــوة امل ــادي ــة الـتــي
ً
وراءها ،السالح مثال.
يبلغ عدد سكان دولــة الفاتيكان ،وفق أرقام
روزن ـ ــام ـ ــة ال ـع ــال ــم الـ ـ ـص ـ ــادرة ف ــي ن ـي ــوي ــورك
عـ ــام  826 ،2010ش ـخ ـصــا ف ـقــط هـ ــم :ال ـبــابــا
والـ ـك ــرادل ــة وب ــاق ــي رج ـ ــال ال ــدي ــن املـحـيـطــن
بــالـحـبــر األع ـظــم للكنيسة الـكــاثــولـيـكـيــة .قد
تكون سخرية ستالني مستوحاة مــن عديد
الدولة الصغير التي تقوم في ظاهرها على
أسس قوية ،ولكنها ال تستوفي حتى الرأي
ّ
املــارك ـســي املـكـمــل وه ــو أن األف ـك ــار «تـتـحــول
إل ــى ق ــوة م ــادي ــة» عـبــر ق ــوة حــامـلـيـهــا .ربـمــا،
إذا لم يكن على األرجح ،أتى ّ
عبارة
الرد على
ّ
ستالني من وارســو في خريف عام  ،1980ملا
ك ــان الـبــابــا يــوحـنــا بــولــس الـثــانــي (بــولـنــدي
األصل وأول شخص غير ايطالي يترأس عام
 1978الكرسي الرسولي) هو الراعي لحركة
«التضامن» التي ساندها ماليني البولنديني
فــي مـحــاربــة الحكم الشيوعي فــي العاصمة
البولندية وداعميه في الكرملني السوفياتي،
لتكون تلك الحركة االهتزاز األول في منظومة
حلف وارس ــو السوفياتية .وعـلــى الــرغــم من
فــرض حــالــة ال ـطــوارئ فــي الشهر األخـيــر من
عام  1981ومالحقة وسجن قادة «التضامن»،
ّ
إال أن هـ ــؤالء ك ــان ــوا أول م ــن أط ـل ــق صــافــرة
نهاية حكم الشيوعية فــي أوروب ــا الشرقية
وال ــوسـ ـط ــى ف ــي ح ـ ــزي ـ ــران ،ق ـب ـيــل ان ـه ـي ــارات
خــريــف  1989ف ــي دول ح ـلــف وارس ـ ــو وقـبــل
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ـوع مــن تفكك االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي عــام
أس ـبـ ٍ
 .1991وفي النتيجة ،تبوأ زعيم «التضامن»
لـيــش فاليسا س ـ ّـدة الــرئــاســة خلفًا للجنرال
ياروزلسكي ،الــذي اعتقل فاليسا عــام 1981
بعد فرض حالة الطوارئ.
ّ
على األغلب ،شكل مجيء فاليسا الى الرئاسة
انـتـصــارًا لبابا الفاتيكان على ستالني بعد
ّ
حــوالــى نصف قًــرن .إال أن ذلــك ال يعني ،في
رمــزي ـتــه ،هــزيـمــة لـلـمــاركـسـيــة فــي الـسـيــاســة.
ّ
فكارل ماركس يقول إن «االنسان ليس كائنًا
م ـجــردًا .االن ـســان هــو عــالــم االن ـســان ،الــدولــة،
امل ـج ـت ـمــع» (ن ـق ــد فـلـسـفــة ال ـح ــق ع ـنــد هـيـغــل،
م ـط ـلــع عـ ــام  .)1844وب ــال ـت ــال ــي ،االنـ ـس ــان ال
ُ
ّ
مجردة .أفكاره السياسية تقاس
يحمل أفكارًا
عـبــر االق ـت ـصــاد واالج ـت ـم ــاع ،أي ه ــي مبنية
على عالقات ُي ّ
حددها هــذان االختصاصان.
ُ
أفـكــاره ال تقاس باملنطق أو قــوة الحجة ،بل
بـتـعـبـيــرهــا ع ــن مـصــالــح تـتــولــد مـنـهــا الـقــوة
ُ
االقتصادية التي تنتج ترجمات في الدولة
عبر نظام سياسي ،دستوري وتشريعي.
ح ـج ــم الـ ـق ــوة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـحــام ـلــي ال ـف ـكــر
السياسي املعني ،سواء عبر تصويت انتخابي
أو حركة جماهيرية يقودها حــزب أو حركة
سياسية أوشخص ،هي رائز عملي ملدى قوة
هذا الفكر السياسي الذي ينتج ايديولوجية
وبرنامجًا سياسيًا لحزب أوحركة سياسية.
ال ـح ـق ــوق ،أي ال ــدس ـت ــور وال ـت ـش ــري ــع ،ليست
س ــوى مـظـهــر بــالـنـسـبــة ال ــى م ــارك ــس« ،ه ــذا
النقد لفلسفة الحقوق يطرح مشكالت ومهام
ّ
ّ
ّ
العملي
العيني
ال حــل لها ســوى بالنشاط
والعمل السياسي واالجـتـمــاعــي» ،وبالتالي
مجال السياسة ليس في الفكر والحقوق ،بل
ّ
املادية،
في انشاء توازنات عملية عبر القوة
والقوى االجتماعية تقود إلى تغيير في ما
هو قائم منهما أو إلى انشاء بديل عنهما.
ً
ه ــذا األم ــر يـعـنــي أن الـسـيــاســة لـيـســت فعال
ذاتـ ـي ــا  -إرادي ـ ـ ـ ــا ،ب ــل ه ــي «م ـم ـل ـكــة لــأف ـعــال

املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة» ،ح ـي ــث ال ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ــذات
ال ـس ـيــاس ـيــة أن ت ـك ــون فــاع ـلــة ف ــي امل ــوض ــوع
الـسـيــاســي ،س ــواء ك ــان محليًا أو دول ـيــا ،إال
من خالل توازنات املحيط املوضوعي القائم
أم ـ ــام الـ ـ ــذات ال ـفــاع ـلــة س ـيــاس ـيــا ومـ ــن خــال
قراءتها املوضوعية لهذه التوازنات ،وليس
عبر القراءة الرغبوية الذاتية .فعلها يكتمل
عبر نجاحها في إدارة املمكنات السياسية
لـلــوصــول إل ــى تحقيق بــرنــامــج مــرحـلـ ّـي ثم

ّ
ّ
مرحلية.
برنامجية أبعد من
أهداف
ّ
هــذه الـنـظــرة املــاركـســيــة للسياسة انتصرت
فــي ال ـغــرب األوروب ـ ــي  -األم ـيــركــي بــالـتــوازي
م ــع تـبـنـيـهــا ف ــي مـعـسـكــر ال ـي ـمــن الـلـيـبــرالــي
ث ــم ال ـي ـمــن ال ـف ــاش ــي – ال ـ ـنـ ــازي ،م ـنــذ ال ـت ـقــاء
الـبــراغـمــاتـيــة مــع ول ـيــام جيمس (تــوفــي عــام
 )1910للماركسية في ذلك.
تشرشل الــذي عـ ّـبــر فــي مــذكــراتــه عــن دهشته
واستغرابه من عبارة ستالني ،له في الوقت

ظـلــت حـكــومــات دول الخليج تعتمد مقاربة
ت ـق ــوم ع ـلــى انـ ـك ــار وج ـ ــود م ــواط ـن ــن ل ـهــا في
التنظيمات املتشددة ،أو التخفيف من أثر ذلك
عبر ادعاء أن ما يقوم به املواطنون الخليجيون
ال يكاد يتعدى دعــم بعض الجهات املسلحة
ضــد النظام الـســوري ،وعلى الــرغــم مــن تــورط
عدد كبير من املواطنني الخليجيني في أحداث
 11سبتمبر ،وافتخار تنظيم «القاعدة» بضم
أكثر مــن قائد وشــرعــي خليجي فــي صفوفه،
ـواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة عـ ــن مـعـتـقـلــن
وإع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ّ
خليجيني يتبنون فكر «الـقــاعــدة» فــي سجن
غوانتنامو ،إال أن الجواب الرسمي املعتاد بأن
هؤالء مجرد شواذ ،وال يستدعي األمر اتخاذ
إجراءات احترازية أو غير اعتيادية.
اسـ ـتـ ـم ــرت س ـي ــاس ـي ــة اإلن ـ ـكـ ــار وغ ـ ــض ال ـن ـظــر
الخليجية عن الجماعات املتشددة ،والخاليا
النائمة حتى مطلع عــام  2014الفائت .أشير
ً
مثال إلى التغريدة الشهيرة التي كتبتها وزيرة
االعــام البحريني واملتحدثة باسم الحكومة
آن ــذاك سميرة رجــب والـتــي قــالــت فيها إن ما
ُيـعــرف بتنظيم الــدولــة اإلســامـيــة فــي الـعــراق
والشام «داعش» هو «اسم للتغطية على إرادة
الشعب العراقي في الحرية والكرامة» .وحتى
ف ــي ب ـعــض الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ال ـت ــي اعـتــرفــت
بخطر الجماعات املتشددة وبانتساب بعض
مــواطـنـيـهــا لـهــا ،فــإنـهــا لــم تتخذ أي خـطــوات
ج ــدي ــة ت ـج ــاه ت ـنــام ــي ن ـش ــاط هـ ــذه امل ـجــام ـيــع
الـعـنـيـفــة ،وت ـعــاطــت مـعـهــا بــوصـفـهــا أخ ـطــارًا
ت ـم ـكــن م ـحــاصــرت ـهــا ع ـب ــر ب ـع ــض اإلجـ ـ ـ ــراءات
االحترازية ،وإلى قبيل وقوع الحوادث الدامية
نتيجة أعـمــال العنف فــي العربية السعودية
ظل الحديث الرسمي عن خطر التبرعات غير
النظامية على أمن دول الخليج خافتًا.
فعلى الــرغــم مــن أن التحقيقات التي أجرتها
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت خ ـ ــال ال ـس ـنــة
املنصرمة كشفت بعد حجز محكمة الجنايات
للقضية املعروفة بـ «تنظيم داعــش -الكويت»
واملتهم فيها  8أشـخــاص ،أن هناك تخطيطًا
لـ ـه ــدم نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وال ـت ـم ــدد
وال ـتــوســع إل ــى الـ ــدول املـ ـج ــاورة ،وأن فوضى

جمع التبرعات سوف تؤدي إلى وقوع كارثة
م ــروع ــة إن ل ــم ي ــوض ــع ل ـهــا ح ــد ،إال أن نــائــب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد أكد في رده على سؤال برملاني
عــدم وجــود نصوص قانونية تـجـ ّـرم حملتي
ـاز» ،و»دعــم املجاهدين في
«تجهيز  12ألف غـ ٍ
س ــوري ــة» ،مــوض ـحــا أن ج ـه ــات االخ ـت ـصــاص
ارت ــأت أن الحملتني ال تشكالن خطرًا محققًا
على الكويت.
غض النظر عن هذا الخطر ال ّ
يعبر عن إغفاءة
حـكــومـيــة ف ـقــط ،بــل أي ـضــا تـسـنــده آراء بعض
األكاديميني ،مثال ما ّ
عبر عنه الدكتور خالد
الـ ـش ــال اسـ ـت ــاذ ع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي جــامـعــة
ال ـك ــوي ــت ،وذلـ ــك قـبـيــل ال ـت ـف ـج ـيــرات ل ـع ــدد من
املساجد في الخليج ،حيث اعتبر أن «تنظيم
داع ــش ي ــداف ــع ع ــن ح ـقــوق م ــن وج ـهــة ن ـظ ــره...
وبـعــض املنتسبني لــه يمكن ان نطلق عليهم
ارهــاب ـيــن وال ـب ـعــض اآلخ ــر م ـجــاهــديــن ،فـهــذا
التنظيم يمكن أن نصفه بأنه شبه ارهــابــي...
خصوصا ان هناك من ينظر الى داعــش على
انه تنظيم يدافع عن حقوق طائفة مظلومة»،
مـ ـ ـش ـ ــددًا «ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ـ ــدم لـ ـص ــق ص ـفــة
االرهابي بكل اعضاء تنظيم داعش فالبعض
لديهم الحق في ما يفعلون ويدافعون عنه»،
ومشيرًا الــى ان «الكويت في مأمن تمامًا عن
ه ــؤالء ألن ـهــا دول ــة عــادلــة وم ـحــايــدة وليست
منحازة ألحد».
وفـ ـ ــي مـ ـق ــال ت ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوانُ :
«س ـ ـنـ ــة الـ ـع ــراق
وداعش تحالف الضرورات» ،يقرر االكاديمي
السعودي د .مهنا الحبيل أن العراقي السني
«وأمام الجرائم التي ترتكب ...ليس لديه خيار
إال أن يتحالف مع داعش ّ
لرد االجتياح اإليراني
الكبير باسم الحشد الشيعي ،املسنود غربيًا
واملغطى دوليًا ،والذي ال يوجد معه وال حتى
من شركاء العملية السياسية ُ
السنة فيه أي
ضمان لعدم سحق ُمدنه وإنسانه وطفولته،
بعدما خــذل العرب أو تــواطــؤوا ضد مناطقه
وأهله».
وباعتبار أن موقف بعض األنظمة الخليجية
تجاه النظام السوري هو سلبي ،فإن الصمت
تجاه هــذه األنشطة كــان لــه مــا يـبــرره ،وربما
يـ ـص ـ ّـب ف ــي ذات ال ــرغـ ـب ــة ال ــرس ـم ـي ــة ،وأع ـن ــي

الـتـخـلــص مــن الـنـظــام ال ـس ــوري عـبــر الـتــوســل
بــال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،وف ــي حــديـثــه لـقـنــاة «بــي
ب ــي إس» األم ـيــرك ـيــة ل ــم ي ـت ــردد األم ـي ــر تــركــي
الـفـيـصــل ،سـفـيــر املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
السابق في واشنطن ،عن القول «إن املعارضة
السورية بحاجة إلى أسلحة مضادة للطائرات
وال ــدب ــاب ــات ك ــي ي ـحــدث الـ ـت ــوازن ف ــي امل ـي ــدان،
وبالتالي تمكن حلحلة األمور بالتفاوض».

حكومات خارج منطقة التغطية
بيد أن هــذا اإلن ـكــار أو التخفيف مــن ضلوع
الخليجيني في منظمات عنف لم يعد ممكنًا،
فخالل الـعــام ذاتــه تــوالــت االنـبــاء عــن انخراط
عــدد كبير مــن الخليجيني فــي صفوف اخطر
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــام وال ـ ـعـ ــراق،
وأدرج مجلس األمــن الــدولــي ووزارة الخزانة
األميركية في أغسطس  2014عددًا من شيوخ

إن سياسة االختباء خلف
قوة االمن الخليجي تثير
الكثير من عالمات الحيرة

الدين الخليجيني املشهورين إضافة إلى عدد
م ــن ال ـنــاش ـطــن واألك ــادي ـم ـي ــن ،ض ـمــن قــائـمــة
ممولي اإلرهــاب في العراق وسوريا .وأعلنت
داع ـ ــش ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة س ـق ــوط قتلى
كويتيني وسعوديني وبحرينيني في معارك
ع ـلــى ارض س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،وظ ـه ــر بعض
امل ـقــات ـلــن الـخـل ـي ـج ـيــن ف ــي أش ــرط ــة مـسـجـلــة
كاشفني عــن هويتهم الخليجية كــأبــرز ٍّ
تحد
لحكومات بلدانهم.
وفـ ــي يــون ـيــو  ،2014أع ـل ــن ال ـش ـيــخ ت ــرك ــي بن
مـ ـب ــارك ال ـب ـن ـع ـل ــي ،املـ ـتـ ـش ــدد ال ـب ـح ــري ـن ــي ،أن
تنصيب «داعــش» ألبــي بكر البغدادي خليفة

للمسلمني في كل مكان ،هو «وعد الله» حيث
«أت ـت ــه ال ـخــافــة م ـن ـقــادة إل ـيــه ت ـجــرر أذيــال ـهــا،
فلم تك تصلح إال لــه ،ولــم يك يصلح إال لها».
والـبـنـعـلــي هــو أح ــد الـشــرعـيــن فــي «داع ــش»،
علمًا بأن أبرز «الدعاة الشرعيني» في «داعش»
مــواطـنــون يحملون جنسيات خليجية ،مثل
السعوديني الشيخ عثمان آل ن ــازح ،والشيخ
ابو اسامة القحطاني ،والشيخ أنس النشوان
صاحب فتوى قتل االثيوبيني ،والكويتي أبو
عبدالله الذي أفتى وأشــرف على أكبر مجزرة
حصلت في سوريا عام  2014والتي قتل فيها
ح ــوال ــى  500ش ـخــص م ــن أب ـن ــاء الـشـعـيـطــات
ذبحًا.
وفي أكتوبر  2014كشف مصدر أمني كويتي
لـصـحـيـفــة «ال ـق ـبــس» الـكــويـتـيــة «أن األحـ ــداث
الذين يتأثرون باألفكار الداعشية يتوجهون
إل ــى ال ـع ــراق وس ــوري ــا ع ـبــر أك ـثــر م ــن مـحـطــة،
مــن الـكــويــت إلــى البحرين ،ومنها إلــى تركيا
فالعراق او سوريا .وبعضهم يذهب عبر مطار
دب ــي» ،وفــي الـسـيــاق ذات ــه تــوالــت التحذيرات
الــرس ـم ـيــة ف ــي دول الـخـلـيــج م ــن االن ـت ـم ــاء او
تقديم الدعم املادي لتنظيمي القاعدة وداعش
وأمثالهما.
ه ــذا االعـ ـت ــراف وال ــوع ــي ال ـح ـكــومــي بــالـخـطــر
جاء متأخرًا جدًا ،حيث تنبه الخليجيون إلى
ـرام ـيــة دام ـي ــة اسـتـهــدفــت
سـلـسـلــة حـ ــوادث إجـ ُ
في حي
أشخاص
8
ل
ت
ق
أمنهم وأبناءهم ،فقد
ِ
ّ
الدالوة  -األحساء ،الواقعة في املنطقة الشرقية
من السعودية ،حني هاجم مسلحون حسينية
ُيقام فيها احتفال ديني .تاله قتل انتحاري 23
شخصًا وخـلــف  102جــريــح حــن فـ ّـجــر نفسه
(ع) أثناء صالة الجمعة
في مسجد اإلمام علي ّ
الشرقية من ّ
السعودية.
في القديح  -املنطقة
وفــي يــوم الجمعة ال ــذي تــاه أستشهد ثالثة
أشـ ـخ ــاص ف ــي تـفـجـيــر ان ـت ـح ــاري ُ
وج ـ ـ ـ ِـرح 10
أش ـخ ــاص ّح ــن فـجــر ان ـت ـحــاري نـفـســه خ ــارج
مـسـجــد لـلــشـيـعــة ف ــي ح ــي ال ـع ـنــود ب ــال ـ ّـدم ــام،
وأعـقـبــه التفجير ال ــذي وقــع فــي جــامــع االمــام
ال ـصــادق فــي الـكــويــت حـيــث سـقــط  27شهيدًا
واك ـثــر مــن  200جــريــح ،ول ــم ي ـتــردد إرهــابـيــو
«داعـ ـ ــش» ف ــي تــوج ـيــه ال ـت ـهــديــد إل ــى مـســاجــد
البحرين ،وإعالنها كهدف قادم.

