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رأي

إعدامات النظام السعودي :الخلفيات واألهداف واالنعكاسات
حسن حردان*
أق ــدم ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم ف ــي الـسـعــوديــة
أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات إع ـ ــدام
شملت  47عنصرًا من تنظيم القاعدة
ّ
اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ،ب ـي ـن ـه ــم أحـ ـ ــد امل ـن ــظ ــري ــن
للقاعدة ،وكان الفتًا أن هذه اإلعدامات
ط ــاول ــت أي ـضــا رج ــل ال ــدي ــن امل ـعــارض
العالمة نمر النمر املعتقل منذ ثالث
سـ ـ ـن ـ ــوات ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة دعـ ــوتـ ــه إل ــى
اإلصـ ـ ــاح وال ـح ــري ــة ورف ـ ــع ال ـحــرمــان
ع ــن أب ـن ــاء شـعـبــه وت ـح ـق ـيــق الـتـنـمـيــة
والعدالة االجتماعية.
هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي
أث ــارت ردود فـعــل داخـلـيــة وخــارجـيــة
مستنكرة على وجــه التحديد إعــدام
العالمة النمر ،وأدت إلى إحداث توتر
فــي الـعــاقــات بــن الــريــاض وط ـهــران،
واقتحام محتجني السفارة السعودية
في إيران ّ
ورد الرياض بقطع العالقات
مــع طـهــران .وقــد طــرح كــل ذلــك أسئلة
عــديــدة عــن توقيت وخلفيات وأبعاد
وأهــداف إقــدام النظام السعودي على
مثل هذه اإلعدامات لعناصر القاعدة،
وتعمده أن تشمل أيضًا سجني الرأي
الـعــامــة نـمــر الـنـمــر ال ــذي لــم يـمــارس
العنف ولم يدع إلى حمل السالح ،بل
الـتــزم الـحــرص عـلــى سـلــوك الــوســائــل
ال ـس ـل ـم ـي ــة ب ـغ ـي ــة ت ـح ـق ـي ــق اإلصـ ـ ــاح
والعدالة ،وهي وسائل مشروعة وحق
من حقوق اإلنسان.
ك ــذل ــك ط ــرح ــت تـ ـس ــاؤالت ع ــن مــاهـيــة
التداعيات املحتملة ملثل هذه الخطوة
السعودية على األزمــات في املنطقة...
هل تؤدي إلى تسعير نارها وتعطيل
مسار املفاوضات والحلول ،وال سيما
في سوريا واليمن والعراق؟ أم أن ما
ح ـصــل م ــن تــوتــر ل ــن ي ـقــود إل ــى ذل ــك،
وسرعان ما يهدأ؟
واستطرادًا ،ما هي أسباب هذا التوتر
فــي الـعــاقــات اإليــران ـيــة ـ ـ الـسـعــوديــة،
هل يعود إلى أسباب مذهبية وقومية
وتدخالت إيــران في الشؤون العربية
كـ ـم ــا ت ــدع ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض؟ أم أن األمـ ــر
مرتبط بــالـصــراع السياسي املحتدم
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن م ـن ــذ ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة
اإلسالمية في إيران؟

ً
أوال :في توقيت وخلفيات وأبعاد
اإلعدامات

مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت ي ــأت ــي
فـ ــي ل ـح ـظــة ت ـع ــان ــي ف ـي ـهــا ال ـس ـيــاســة
السعودية مــن م ــآزق كبيرة خارجية
وداخلية على خلفية فشلها وإخفاقها
في تحقيق أهدافها في كل من سوريا
واليمن والـعــراق ،وتنامي القلق لدى
حـ ـك ــام آل سـ ـع ــود مـ ــن االن ـع ـك ــاس ــات
والـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـه ــذا الـفـشــل
واإلخ ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى الـ ــداخـ ــل ال ـس ـع ــودي
اق ـت ـص ــادي ــا واج ـت ـمــاع ـيــا وس ـيــاس ـيــا،
وعلى الدور السعودي في املنطقة.
1ـ اق ـت ـص ــادي ــا :بـ ــات م ــن ال ــواض ــح أن
الفاتورة الباهظة للحرب السعودية
امل ـس ـت ـمــرة ض ــد ال ـي ـمــن وال ـت ــي مضى
عليها أكـثــر مــن عـشــرة أشـهــر ،وكذلك
م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل قـ ـ ـ ــوى اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب

التكفيرية لالستمرار فــي حربها في
ســوريــة ،قد أدى إلــى إحــداث عجز في
امل ــوازن ــة ال ـس ـعــوديــة أخ ــذ ب ــاالزدي ــاد
حتى بلغ في عام  2015نحو  98مليار
دوالر ،مــا دف ــع الـحـكــومــة الـسـعــوديــة
إلــى إصــدار سندات ديــن ملعالجة هذا
العجز .وما يزيد من كلفة الحرب التي
تــرهــق املــالـيــة الـعــامــة أيـضــا ،التراجع
املـسـتـمــر فــي أس ـعــار الـنـفــط الـعــاملـيــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـك ـب ـي ــر فــي
عائدات السعودية من بيع النفط .وفي
حــال اسـتـمــرار الـحــرب فــي عــام ،2016
فــإن املضاعفات االقتصادية واملالية
ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـس ـع ــودي سـتـكــون
كبيرة وستقود إلــى غــرق السعودية
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـق ــع االس ـ ـت ـ ـن ـ ــزاف
واالستدانة .وإذا كانت أميركا ،أقوى
دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم ،ونــاتـجـهــا الـقــومــي
يتجاوز  16تريليون دوالر ،لــم تقدر
على االستمرار في تحمل كلفة حرب
االس ـت ـن ــزاف ال ـت ــي ك ــان ي ـت ـعــرض لها
ج ـي ـش ـهــا امل ـح ـت ــل فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق بـفـعــل
عمليات املقاومة العراقية ،واضطرت
إل ـ ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـ ــن دون تـحـقـيــق
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا ،ف ـك ـي ــف سـ ـيـ ـك ــون ب ــإم ـك ــان
السعودية االستمرار في ّ
تحمل الكلفة
الباهظة لحربها فــي الـيـمــن ،وهــي ال
تـمـلــك ق ـ ــدرات أم ـيــركــا ح ـيــث نــاتـجـهــا
ال ـق ــوم ــي ال ي ـت ـعــدى واح ـ ــد تــريـلـيــون
دوالر ،هذا عندما كانت أسعار النفط
مرتفعة.
2ـ اجتماعيًا :من املؤكد أن االستمرار
فـ ــي خـ ـ ــوض ال ـ ـحـ ــرب امل ـك ـل ـف ــة م ــادي ــا
وبشريًا في اليمن ،ومواصلة تمويل
الحرب اإلرهابية في سوريا وتراجع
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،سـ ـتـ ـت ــرك ت ــداعـ ـي ــات
سلبية على الــوضــع االجتماعي ،وال
س ـي ـمــا ب ـع ــد اس ـت ـن ـف ــاد االح ـت ـي ــاط ــات
املالية وتنامي الدين العام ،األمر الذي
سيدفع الحكومة مضطرة إلى اعتماد
إج ــراءات تقشفية وزي ــادة الـضــرائــب،
وح ـ ـتـ ــى إل ـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــص ال ـت ـق ــدي ـم ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .وم ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن
ي ـقــود ذل ــك إل ــى زيـ ــادة ح ــدة الـتـفــاوت
ً
االجتماعي املوجود أصــا ،وتوسيع
دائـ ــرة الـفـقــر وال ـحــرمــان ال ـتــي تعاني
منها العديد من الفئات االجتماعية
وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،كـ ـم ــا هـ ــو حـ ـ ــال امل ـن ـط ـقــة
الشرقية املحرومة رغم غناها بالنفط.
3ـ س ـي ــاس ـي ــا :إن م ـث ــل هـ ــذه ال ـن ـتــائــج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة وامل ــرشـ ـح ــة
للتفاقم ،وانـعـكــاســاتـهــا االجتماعية
املتوقعة سوف تؤدي بالضرورة إلى
إث ــارة تـنــاقـضــات بــن أجـنـحــة األســرة
الحاكمة ودفع الجناح املنافس لولي
ولـ ــي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان إلــى
تحميله املسؤولية عن هذه التداعيات
الـنــاجـمــة ع ــن ت ــوري ــط ال ـس ـعــوديــة في
حـ ـ ــرب ف ــاشـ ـل ــة وم ـك ـل ـف ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن،
وع ــن االس ـت ـم ــرار ف ــي ت ـمــويــل ال ـحــرب
اإلرهابية في سوريا من دون جدوى،
كــذلــك س ـيــؤدي مـثــل ه ــذه الـتــداعـيــات
إل ــى تـنــامــي املـعــارضــة الــداخـلـيــة بكل
فـصــائـلـهــا اإلص ــاح ـي ــة وال ـل ـي ـبــرال ـيــة
والوهابية املتطرفة ضد سياسات آل
سعود.

4ـ الدور السعودي في املنطقة :ال شك
في أن ما تقدم سينعكس سلبًا على
الدور اإلقليمي السعودي في املنطقة
بــاملــزيــد م ــن ال ـت ــراج ــع ألن ال ـف ـشــل في
تحقيق أه ــداف الـحــرب واملضاعفات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـه ــذا الـفـشــل
سيقود إلى اضعاف التأثير السعودي
وجـ ـع ــل الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ب ـحــاجــة
أكـثــر إل ــى مـســاعــدة حليفة األمـيــركــي
إلخراجه من ورطته ومأزقه في اليمن،
ف ــي ح ــن أن ح ـل ـمــه ف ــي ال ـس ـع ــي إل ــى
ف ــرض شــروطــه لـحــل األزم ــة الـســوريــة
أو غ ـيــرهــا م ــن األزم ـ ـ ــات ف ــي املـنـطـقــة
سيتالشى ،وهو ما يؤدي بدوره إلى
تسعير التناقضات الداخلية ومفاقمة
أزم ــة الحكم الـسـعــودي امل ـســؤول عما
آلت إليه سياساته املدمرة والكارثية
ف ــي املـنـطـقــة م ــن ن ـتــائــج سـلـبـيــة على
السعودية ،في املستويات كافة.

ثانيًا :في األهداف المراد تحقيقها
من اإلعدامات

التوتر الحاصل في العالقات السعودية اإليرانية ال
يظهر أنه يتجه إلى التصعيد (أ ف ب)

ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم ،أراد ال ـن ـظ ــام
السعودي مــن وراء تنفيذ اإلعــدامــات
تحقيق جـمـلــة أهـ ــداف دف ـعــة واح ــدة،
وه ـ ـ ــذه األهـ ـ ـ ـ ــداف ي ـم ـك ــن تـلـخـيـصـهــا
باآلتي:
الهدف األول :إن إعدام عناصر القاعدة
فــي هــذا التوقيت الـهــدف منه إرهــاب
تنظيم القاعدة وتحذير عناصره من
أن عــودت ـهــم إل ــى الـسـعــوديــة والـقـيــام
بـعـمـلـيــات تـفـجـيــر واغ ـت ـي ــال وإح ـي ــاء
ال ـصــراع الـقــديــم بــن الـتـيــار الــوهــابــي

اإلخفاق في الحرب ،والقيام بتصعيد
تحركاتها االحتجاجية ضد النظام،
وبالتالي الـقــول ألي مـعــارض إنــه إذا
رفع صوته بانتقاد النظام وسياساته
فسيلقى املـصـيــر ال ــذي لقيه العالمة
النمر باعتباره خرج على طاعة ولي
األمر.
الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث :م ــزام ـن ــة اإلع ــدام ــات
ت ـس ـت ـه ــدف امـ ـتـ ـص ــاص أي رد فـعــل
داخ ـلــي مــن قـبــل الـتـيــار الــوهــابــي ،قد
يحصل فيما لو اقتصرت اإلعــدامــات
على عناصر القاعدة فقط ،والقول إن
الـنـظــام ال يميز فــي إع ــدام معارضيه
على اختالف توجهاتهم.
الـهــدف الــرابــع :إن الـنـظــام الـسـعــودي،
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـت ــوق ــع ّ
رد ف ـع ــل إي ــران ـي ــا
قـ ــويـ ــا عـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ــدام الـ ـع ــام ــة ال ـن ـم ــر،
اسـتـعــد مسبقًا لتصعيد الـتــوتــر مع
إيـ ـ ـ ــران ،ولـ ـه ــذا س ـ ــارع إلـ ــى اس ـت ـغــال
إقــدام محتجني في طهران على حرق
السفارة السعودية ،وأقــدم على قطع
ال ـعــاقــات مـعـهــا ،وم ـحــاولــة التغطية
عـلــى جــريـمــة إع ــدام الـنـمــر والتغطية
على إخـفــاق حــربــه فــي اليمن وفشله
في سورية ،وإبعاد األنظار عن األزمة
الداخلية ،والعمل على محاولة إعطاء
ال ـص ــراع م ــع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
اإليرانية طابعًا مذهبيًا لخلق التفاف
داخـ ـ ـل ـ ــي حـ ــولـ ــه ول ـ ـجـ ــم مـ ـع ــارضـ ـي ــه،
وإعطاء الصراع طابعًا قوميًا والقول
إن أسـ ـب ــاب ال ـت ــوت ــر إن ـم ــا ت ـع ــود إل ــى
تــدخــات إي ــران فــي الـشــؤون العربية،
وبالتالي محاولة االستفادة من ذلك
لــدفــع ال ــدول الـعــربـيــة ،خـصــوصــا تلك
التي تتلقى دعمًا ماليًا سعوديًا ،إلى
التراصف خلف الرياض في مواجهة
إيران ،وهو ما ّ
عبر عنه في بيان وزراء
الخارجية العرب ،واستطرادًا تعويم
الدور السعودي املتراجع واملأزوم في
الخارج على خلفية الفشل في اليمن
وسـ ــوريـ ــا .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق يـمـكــن
وضع اإلعــان مؤخرًا ،على عجل ،عن
التحالف اإلســامــي ،ومــن ثــم اإلعــان
عن التحالف السعودي ـ التركي.

السعودي
تخبط النظام
ّ
يعود إلى فشل مخططاته
ورهاناته
املـتـطــرف ون ـظــام آل س ـعــود ،عـلــى أثــر
ف ـش ــل األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي سـ ــوريـ ــا وال ـ ـعـ ــراق
والـهــزائــم التي تلحق بهم ،وال سيما
ب ـع ــد ال ـح ـض ــور الـ ــروسـ ــي ال ـع ـس ـكــري
النوعي في الحرب ضد قوى اإلرهاب
فــي ســوريــة ،وانـعـكــاســاتــه االيجابية
على الـعــراق ،سيواجه بقوة وحــزم ال
تـســامــح ف ـيــه .ول ـه ــذا ،يـسـعــى الـنـظــام
الـسـعــودي إل ــى الحيلولة دون عــودة
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن صـ ـ ــدرهـ ـ ــم إلـ ــى
ســوريــة وال ـع ــراق ،ومــواصـلــة دعمهم،
إمــا لتحقيق أهــداف السعودية ،وهو
م ــا أص ـب ــح ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،ك ـمــا تظهر
الـ ـتـ ـط ــورات امل ـي ــدان ـي ــة ،أو أن يــاقــوا
حتفهم هناك ،فاملهم بالنسبة إليه أال
يعودوا إلى السعودية.
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي :إن م ــزامـ ـن ــة إع ـ ــدام
ع ـنــاصــر ال ـق ــاع ــدة م ــع ال ـعــامــة الـنـمــر
إنـمــا تستهدف الخلط بــن مــن يدعو
س ـل ـم ــا إل ـ ــى اإلصـ ـ ـ ــاح وم ـ ــن ي ـم ــارس
اإلره ــاب ،وبالتالي إره ــاب املعارضة
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل وت ــوج ـي ــه
رس ــال ــة دم ــوي ــة إل ـي ـهــا بـتـصـفـيــة أحــد
رمـ ـ ـ ــوزهـ ـ ـ ــا ،وت ـ ـحـ ــذيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن م ـغ ـبــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واملالية وتداعياتها املحتملة نتيجة

ثالثًا :في األبعاد الحقيقية للتوتر
بين إيران والسعودية
إن األسباب الحقيقية للتوتر الحاصل
فــي الـعــاقــات الـسـعــوديــة اإليــرانـيــة ال
ت ـعــود إل ــى وج ــود ص ــراع مــذهـبــي أو
عــربــي ـ ـ ف ــارس ــي ،أو نتيجة تــدخــات
إيران في الشؤون العربية كما تدعي
السعودية ،بل تعود في جوهرها إلى
أسباب سياسية نابعة من التعارض
الذي يصل إلى حد التناقض الجذري
بـ ــن مـ ـش ــروع ــن وخـ ـط ــن ون ـه ـج ــن:
م ـ ـشـ ــروع ت ـ ـحـ ــرري ي ــرف ــض ال ـت ـب ـع ـيــة
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة وال ـ ــدول الـغــربـيــة،
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـع ـ ـت ـ ــاق مـ ـ ــن ف ـلــك
الهيمنة االسـتـعـمــاريــة ويــدعــم خيار
امل ـقــاومــة ض ــد االح ـت ــال الـصـهـيــونــي
وينصر قضية الشعب الفلسطيني،
ومشروع يريد إبقاء املنطقة خاضعة
لــاس ـت ـع ـمــار األم ـي ــرك ــي ال ـغــربــي بكل
أشـ ـك ــال ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وي ـق ــف ضــد
املقاومة لالحتالل الصهيوني ويتآمر
على األنـظـمــة وال ـقــوى الوطنية التي
ت ــدع ــم املـ ـق ــاوم ــة .وه ـ ــذا الـ ـص ــراع بني
املـشــروعــن مــوجــود مــن قبل انتصار
الثورة اإلسالمية في ايران عام 1979
وت ـص ــاع ــد ب ـع ــد ان ـت ـص ــاره ــا وإعـ ــان
ان ـح ـي ــاز إيـ ـ ــران إلـ ــى ج ــان ــب فلسطني
ومـقــاومـتـهــا ،وتـحــويــل سـفــارة العدو
الـصـهـيــونــي ف ــي ط ـه ــران إل ــى س ـفــارة
ف ـل ـس ـطــن ورفـ ـ ــع ال ـع ـل ــم الـفـلـسـطـيـنــي
ً
فــوق ـهــا بـ ــدال م ــن ال ـع ـلــم اإلســرائ ـي ـلــي،
ولـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب أشـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة واألن ـظ ـمــة الـخـلـيـجـيــة ،وفــي
م ـقــدم ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي ال ـحــرب
ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ّ
ودعـمــت نـظــام ص ــدام حسني فــي شن
الـحــرب عليها بعشرات املـلـيــارات من
الدوالرات.
وال ــدلـ ـي ــل ع ـل ــى أن ال ـ ـصـ ــراع هـ ــذا هــو
طــابـعــه ول ـيــس لــه أي أب ـعــاد مذهبية
أو قــومـيــة ،ب ــأن الـسـعــوديــة واألنـظـمــة
ال ـت ــي ت ـ ــدور ف ــي ف ـلــك س ـيــاســات ـهــا أو

النبطية؛ ال خمر وال ماء
أياد المقداد*
تشهد صفحات التواصل اإلجتماعي
ً
مـنــذ أي ــام ج ــدال آخـ ـذًا بــاإلت ـســاع على
خ ـل ـف ـي ــة جـ ـم ــع تـ ــواق ـ ـيـ ــع ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الـنـبـطـيــة لـتـقــديـمـهــا مل ـحــافــظ املــديـنــة
محمود املولى بغية إلغاء التراخيص
امل ـم ـن ــوح ــة ملـ ـح ــات ب ـي ــع امل ـش ــروب ــات
ال ـ ـك ـ ـحـ ــول ـ ـيـ ــة وعـ ـ ــددهـ ـ ــا ال يـ ـتـ ـج ــاوز
الثمانية ،وهي موجودة بغالبيتها في
بلدة ّ
كفرمان ذات الخلفية التاريخية
ّ
ّ
اليسارية .ويحتج القيمون على جمع
ه ــذه ال ـتــواق ـيــع ب ــأن بـيــع ال ـخ ـمــور في
مـنـطـقــة غــالـبـيـتـهــا مــن املـسـلـمــن يـعـ ّـد

ت ـع ـ ّ
ـدي ــا ع ـلــى ال ـع ـقــائــد وال ـت ـشــري ـعــات
ّ
ّ
املقدسة التي تحرم بيع وشراء وشرب
أي نوع من أنواع املسكرات.
ّ
م ـ ــن نـ ــافـ ــل ال ـ ـق ـ ــول إن الـ ـتـ ـش ـ ّـي ــع فــي
م ــدي ـن ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ل ـي ــس أمـ ـ ـ ـرًا ط ــارئ ــا
ب ــل ه ــو أص ـي ــل أص ــال ــة امل ــدي ـن ــة ،ال بل
ه ــي ب ــال ــذات اك ـت ـس ـبــت شـ ــرف كــونـهــا
«م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن» وف ـ ـي ـ ـهـ ــا تـ ـق ــام
املراسم العاشورائية األكثر وجدانية
وحماسة ّربما بني كل املــدن الشيعية
بـ ـ ّع ــد الـ ـنـ ـج ــف وك ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء .وم ـ ـ ــع ذل ــك
فإنها أيـضــا وتاريخيًا تعد مــن املــدن
األكـثــر تـنـ ّـوعــا وتسامحًا مــن الناحية
العقائدية ،ففيها يتعايش املؤمنون

والشيوعيون وأزالم اإلقطاع السابق
واملـلـحــدون دون أن تـخــرج يــومــا على
صـفـحــات اإلع ــام كـمــديـنــة تناقضات
في تصارع غير مدني .ففي شوارعها
ت ـخ ـت ـل ــط املـ ـحـ ـجـ ـب ــة ب ـغ ـي ــر امل ـح ـج ـبــة
واملـلـتــزم شرعيًا بالعلماني وامللتزم
ً
بوالية الفقيه أو بالشيرازي فضال عن
نـسـبــة كـبـيــرة مــن املـقـيـمــن الـســوريــن
مــن مختلف األط ـيــاف .املـتـجـ ّـول اليوم
في ناحية ّ
كفرمان ال يلحظ أي تغيير،
فمحالت بيع الخمور تمارس عملها
املعتاد وهــي تستقبل زبائنها بشكل
ّ
اع ـت ـيــادي ،وال يـبــدو أن الـحـمـلــة التي
تـنـظـ ّـمـهــا بـعــض الـجـمــاعــات ملـنــع بيع

الـخـمــور تــرقــى ملـسـتــوى تـهــديــد جـ ّ
ـدي
كالشروع في تطبيق أحكام الشريعة
اإلســامـيــة فــي مجتمع مـتـنـ ّـوع ،ولئن
كــان هــذا املجتمع فــي أغلبيته يتبنى
الـخـطــاب الـسـيــاســي الـشـيـعــي بشقيه
ّ
حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ـ ــل ،فـ ـ ــإن نـسـبــة
كبيرة منه ترى اإلسالم على طريقتها
وت ـم ــارس ط ــرق عـيــش ال يـمـكــن معها
أن ت ـق ـبــل أي م ـث ــال إس ــام ــي ُي ـف ــرض
عليها ،وأي محاولة من هــذا النوع ال
ش ـ ّـك لـلـعــارف بالتركيبة اإلجتماعية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــديـ ـن ــة ول ـل ـم ـن ـط ـق ــة،
س ـتــؤدي إل ــى تــدمـيــر تـلــك ال ـ ُتــوازانــات
امل ـ ّـعـ ـق ــدة ودخ ـ ـ ــول م ـع ـت ــرك امل ـض ـط ـهــد

وامل ـض ـط ـه ــد ،ال ـج ــال ــد والـ ـج ــاد وه ــذا
لن يكون في مصلحة أحــد .فالنبطية
بخصوصيتها اللبنانية شأنها شأن

ّ
النبطية ّليست الرقة
قطعًا لكنها أيضًا ليست البصرة
وال مدينة الصدر
ّ
ليست الرقة
أي مدينة شيعية لبنانية ّ
قطعًا ،وال يمكن أن تكون ،لكنها أيضًا
ليست البصرة وال مدينة الصدر في
بغداد .وعلى الرغم من ّأن ّ
القيمني على

