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المرحب الــذي ّ
السعودية أعــاد الموقف ّ
سجلته «هيئة كبار
العلماء» السعودية ،إزاء دخول قرار قيادة النساء حيز التنفيذ،
تسليط الضوء على العالقة الشائكة بين المؤسسة الوهابية
وبين السلطة السياسية بقيادة محمد ّبن سلمان .وعلى رغم
ماحمله موقف «الهيئة» من مرونة تجلي قابليتهاللتطويع،
إال أن ابن سلمان بات يحاذر في خطواته الماسة بها ،في وقت
ّ
تتحسب هي ليوم تقترب فيه الموسى من أسس عقيدتها

وم ــا ال ـس ـخــاء الـ ــذي ُس ـ ّـج ــل إبـ ــان عهد
امل ـ ـلـ ــك فـ ـه ــد ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ن ـشــر
ال ــوه ــابـ ـي ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم  -ب ـت ــواط ــؤ
غربي  -ضمن «استراتيجية مواجهة
امل ــد ال ـث ــوري اإلي ــران ــي» ،وف ــي املـقــابــل
ال ـت ـح ـفــظ الـ ــذي أبـ ـ ــداه امل ـل ــك ع ـبــد الـلــه
عـلــى تـلــك االسـتــراتـيـجـيــة ،خصوصًا
عقب أحداث  11أيلول  ،2001حيث بدأ
ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات مل ـحــاصــرة املــؤسـســة
الدينية ،إال دليالن واضحان على ذلك
الترابط .لكن ما يقدم عليه ابن سلمان،
راهـنــا ،يتجاوز حــدود كل ما انتهجه
أســافــه فــي لعبهم عـلــى املتناقضات
التي أسس لها الشيخ واألمير (محمد
بــن عبد الــوهــاب ومحمد بــن سعود).

ابن سلمان أكثر حذرًا تجاه الوهابية:

المساكنة ال
تزال مطلوبة
دعاء سويدان
ل ــو أريـ ــد إس ـق ــاط ال ـف ـت ــاوى املـتـقــادمــة
فــي الـسـعــوديــة فــي ش ــأن ق ـيــادة امل ــرأة
للسيارة على الواقع اليوم ،لكان ولي
العهد ،محمد بن سلمان ،هو املقصود
ب ـحــديــث أج ـ ــاب ب ــه أحـ ــد أملـ ــع تــامــذة
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،مفتي
عـ ــام امل ـم ـل ـكــة م ـنــذ عـ ــام  1992وحـتــى
 ،1999ال ـش ـيــخ ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ب ــاز،
ٌ
ً
ســؤاال بهذا الشأن ،حيث أورد« :دعاة
على أب ــواب جهنم ،مــن أجابهم إليها
ق ــذف ــوه ف ـي ـه ــا» .وفـ ــق امل ـن ـط ــق نـفـســه،
وطـبـقــا لـفـتــوى املـفـتــي ال ـعــام الـحــالــي،
ع ـبــد ال ـعــزيــز آل ال ـش ـيــخ ،قـبـيــل أشـهــر
قليلة فقط مــن قــرار ابــن سلمان كسر
الحظر املـفــروض على قـيــادة النساء،
يـ ـك ــون األمـ ـي ــر الـ ـش ــاب ق ــد ف ـت ــح عـلــى
السعوديني «باب الشرور» .لكن «هيئة
كبار العلماء» ،التي استمات رجالها
فــي مــا مضى فــي الــدفــاع عــن رفضهم
تشريع هــذا الحق ،سرعان ما بــادرت
إلى الترحيب بدخول قرار ابن سلمان
حيز التنفيذ ،معتبرة إيــاه «مصلحة
ّ
راج ـحــة» .تقلب يجلي بــوضــوح كيف
يـجــري الـعـمــل عـلــى تـطــويــع املؤسسة
الدينية السعودية ،بشقيها الرئيسني
(ه ـي ـئ ــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـم ــاء وه ـي ـئ ــة األم ــر
باملعروف والنهي عن املنكر) ،في وقت
ّ
يروج فيه نجل امللك لكون معركته هي
مــع «ت ـيــار الـصـحــوة ال ــذي غ ــزا الـبــاد
أواخـ ـ ــر ال ـس ـب ـع ـي ـنــات» ع ـقــب ان ـت ـصــار
الثورة اإلسالمية في إيران.

لـيــس ال ـغــرض مــن ه ــذه امل ــزاع ــم ،فقط،
ت ـب ــرئ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ل ــوث ــة ال ـف ـكــر
امل ـت ـش ــدد ،وإلـ ـص ــاق األخـ ـي ــرة ب ــإي ــران.
ول ـيــس ال ـغــرض مـنـهــا أي ـضــا ،حـصـرًا،
التأصيل لحرب شاملة ضد التيارات
«اإلخوانية» داخل اململكة وخارجها،
إنما كذلك التغطية على حرب من نوع
آخر يخوضها ابن سلمان ضد التيار
الديني األقوى في بالده ،والذي يعود
إل ـيــه الـفـضــل األك ـب ــر ف ــي ق ـيــام الــدولــة
الـسـعــوديــة ،وامل ـق ـصــود بــه الــوهــابـيــة.
ي ـقــول األم ـي ــر ال ـش ــاب ،ف ــي مـقــابـلــة مع
مجلة «تــايــم» األميركية فــي نيسان/
أبــريــل امل ــاض ــي ،إن ــه «ال وج ــود لشيء
بـهــذا االس ــم (الــوهــاب ـيــة) .إنـهــا مجرد
أف ـك ــار روج لـهــا امل ـت ـطــرفــون بـعــد عــام
 ،1979فقط من أجل جعل السعوديني
ج ــزءًا مــن ش ــيء ال يـنـتـمــون إل ـي ــه» .لن
ي ـك ــون ابـ ــن س ـل ـم ــان أول م ــن سـيـنـكــر
وجود الوهابية من آل سعود؛ إذ سبقه
إل ــى ذل ــك امل ـلــك امل ــؤس ــس عـبــد الـعــزيــز
بن سعود نفسه بقوله إن «تسميتنا
ب ــال ــوهــاب ـي ــن خ ـط ــأ ف ــاح ــش ن ـش ــأ عــن
ال ــدع ــاي ــات ال ـك ــاذب ــة ال ـت ــي ك ــان يبثها
أهــل األغ ــراض» ،ومــن بعده امللك فهد
الــذي شــدد على أن «الوهابية ليست
مذهبًا» ،وأن «الشيخ محمد بــن عبد
الــوهــاب لــم يـقــم إال بــالــدعــوة لتطهير
العقيدة من البدع والضالالت».
ال ـف ــارق ب ــن اب ــن سـلـمــان وأس ــاف ــه أن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن لـ ــم يـ ـك ــون ــوا فـ ــي م ـعــرض
الـتـبــرؤ مــن الــوهــابـيــة بـقــدر مــا كــانــوا
ُ
يحاولون تنزيهها مما اتهمت به ،في

الحملة على
«اإلخوان» و«السروريين»
ّ
تهيئ األرضية
لنشوء حركات تمرد

وصفت «هيئة كبار العلماء» قرار ابن سلمان بشأن «القيادة» بأنه «مصلحة راجحة» (أ ف ب)

حني أن األمير الـشــاب ،الــذي سبق أن
جارى جده وعمه بإبدائه استهجانه
م ــن ال ــرب ــط ب ــن الــوهــاب ـيــة واإلره ـ ــاب
(«فورين أفيرز» ،كانون الثاني /يناير
 ،)2017ســرعــان مــا أوقـعـتــه زالت ــه في
ً
االنكشاف ،عندما أجاب ســؤاال ملجلة
«واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» (آذار /م ــارس
 )2018ورد فـيــه مـصـطـلــح الــوهــابـيــة

ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن «ج ـ ـ ـ ـ ـ ــذور االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس وامل ـس ــاج ــد
تعود إلى فترة الحرب الباردة ،عندما
طالب الحلفاء السعودية باستخدام
مواردها ملنع االتحاد السوفياتي من
تحقيق نـفــوذ فــي ال ــدول اإلســامـيــة».
ّ
يقر ابــن سلمان ،بطريقة أو بأخرى،
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـت ـصــريــح ،ب ــأن ج ــزءًا

رئيسًا مما يقوم به اليوم من تغييرات
داخــل اململكة إنما هو من مقتضيات
«االن ـقــاب» املطلوب أميركيًا ،بعدما
أضحى التكفير بالنسبة إلى الواليات
املتحدة بضاعة كاسدة.
ل ـطــاملــا كــانــت ال ـعــاقــة ب ــن آل سـعــود
والـ ــوهـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـح ـس ــاب ــات
سياسية متصلة بالداخل والـخــارج.

صحيح أن ملوك آل سعود لم يتورعوا،
فــي مــا مـضــى ،عــن البطش بالتيارات
«اإلخــوان ـيــة» مثلما فعل عبد العزيز
بمقاتلي «إخـ ــوان مــن أط ــاع ال ـلــه» في
أواخ ــر عشرينات الـقــرن املــاضــي (إثــر
استغالله إياهم في حروب التوحيد)،
أو ك ـم ــا ف ـع ــل خ ــال ــد ب ــن ع ـب ــد ال ـعــزيــز
(بتوجيه من فهد ،ولي العهد حينها)
بحركة جهيمان العتيبي فــي أواخــر
سبعينات القرن املاضي ،إال أن ذلك لم
يكن إال بعدما قاد هؤالء عمليات تمرد
مسلحة ضد النظام السعودي ،بينما
ّ
يشن ولي العهد الحالي حملة تطهير
ابـتــدائـيــة ضــد الـتـيـ َـاريــن «ال ـس ــروري»
ً
و«اإلخــوانــي» ،شامال بها وجوههما
ّ
الـ ـب ــارزة ال ـتــي كــانــت تـشــكــل ج ــزءًا من
«ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة» امل ـ ـشـ ــائـ ــخ ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة
(سـلـمــان ال ـع ــودة ،عــائــض ال ـق ــرن ــي.)...
حـمـلــة م ــن شــأنـهــا تـغــذيــة الـخـصــومــة
ً
املوجودة أصال بني السلفية الجهادية
والسلفية الوهابية ،وتهيئة األرضية
ّ
تصب عملية
لنشوء حركات تمرد ال
«التغريب» الجارية في اململكة إال في
مصلحة مضاعفة تهديدها.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــا ه ـن ــا ال ـخ ـطــر
األك ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ــواجـ ـه ــه اب ـ ــن س ـل ـمــان
(خالفًا لكل ما يدعيه في شــأن منشأ
التطرف فــي الـسـعــوديــة) ،وال ــذي بات

يـ ـب ــدي فـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه ح ــرص ــا أك ـب ــر
م ـمــا ك ــان ي ـظ ـهــره أوائ ـ ــل ت ـبــوئــه ســدة
واليـ ــة ال ـع ـهــد ،ي ـح ــاول األم ـي ــر الـشــاب
ترويض املؤسسة الوهابية بما يالئم
رؤيـتــه لـ«السعودية الـجــديــدة» .وهي
م ـح ــاوالت لـيـســت األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
فــي تــاريــخ املـمـلـكــة ،إذ سـبــق ألســافــه
(وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـنـ ـه ــم ع ـ ـبـ ــد الـ ـع ــزي ــز
وفهد) أن مارسوا هذه اللعبة ،لكنهم
جميعًا كــانــوا ي ـحــرصــون عـلــى حفظ
مـســاحــة ن ـفــوذ ال يـسـتـهــان بـهــا لتلك
املؤسسة ملا تلعبه من دور في حماية
شــرعـيــة ال ـن ـظــام .أم ــا ال ـي ــوم ،ف ــإن ولــي
العهد يشعر أنــه ّ
مكبل بمعادلة جده
وأع ـم ــام ــه ،ولـ ــذا ف ـهــو يــريــد االنـع ـتــاق
مـنـهــا ،إال أن ــه ال ي ــزال يخطو فــي هــذا
الطريق بحذر ،على رغم ما يقابله به
مـشــائــخ الــوهــاب ـيــة مــن مــرونــة تجلت
مجددًا في مواقفهم إزاء سريان قرار
الـسـمــاح لـلـمــرأة بــالـقـيــادة .وم ــع ذلــك،
يمكن إيــراد جملة معطيات ّ
تبي ذلك
ال ـح ــذر :ف ــي ن ـي ـســان /أب ــري ــل املــاضــي،
زار ابــن سلمان بنفسه الشيخ صالح
الـفــوزان (أحــد أبــرز الــوجــوه املتشددة
ً
ف ــي ه ـي ـئــة ك ـب ــار ال ـع ـل ـ ُم ــاء) ق ــائ ــا ل ــه:
«أنت والد لي» ،في ما قرئ استرضاءً
ّ
ـاسـ ــة
لـ ــ«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» إث ـ ــر الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات املـ ـ ّ
بهيبتها .بعدها بأسابيع فقط ،شنت
السلطات السعودية حملة اعتقاالت
ض ـ ــد نـ ــاش ـ ـطـ ــات ن ـ ـسـ ــويـ ــات ت ـح ـس ـبــا
ملحاولتهن تصوير «القيادة» إنجازًا
ل ـهــن .وف ــي ال ـ ــ 19م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري،
أصدر امللك سلمان قرارًا بإقالة رئيس
مجلس إدارة «هيئة الترفيه» ،أحمد
الخطيب ،على خليفة ظـهــور العبات
روس ـيــات فــي الــريــاض بــ«لـبــاس غير
الئـ ــق» .وق ـبــل ي ــوم ــن ،ق ــررت «الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ــإع ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع»
إحالة اإلعالمية شيرين الرفاعي إلى
التحقيق بعد ظهورها بـ«مالبس غير
محتشمة».
ك ـل ـه ــا أم ـث ـل ــة ت ـظ ـه ــر ح ـج ــم ال ـت ـح ــدي
ال ـ ــذي ي ــواج ـه ــه األمـ ـي ــر الـ ـش ــاب ،وفــي
الــوقــت نفسه تضع املؤسسة الدينية
وام ـ ـ ـتـ ـ ــدادات ـ ـ ـهـ ـ ــا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــام
ّ
أسـئـلــة عــدة لـعــل أهـمـهــا :م ــاذا لــو قــرر
اب ــن س ـل ـمــان اق ـت ـحــام م ـنــاطــق ال ت ــزال
محفوظة (إلــى حــد كبير) للوهابيني
من قبيل النظام التعليمي ،أو الثقافة
الدينية ،أو اإلفـتــاء في أمــور حساسة
كنظام الــواليــة؟ شيئًا فشيئًا ،تقترب
مــوســى «ال ـت ـغــريــب» و«ال ـت ــرف ـي ــه» من
راسمة
أساسيات العقيدة الوهابيةِ ،
ـول مــا
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام كـ ـب ــرى ح ـ ـ َ
ستؤول إليه العالقة بني «الحليفني»،
خصوصًا أن استمرار املساكنة يزداد
صعوبة كلما خطا ولي العهد خطوة
إضافية في طريق االنفتاح واللبرلة
بنموذجها السعودي.
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الجبوري عائد إلى البرلمان
 ...لرئاسة كتلة «االتحاد»؟
بالتوازي مع محاوالت إحياء
«التحالف الوطني» تجرى
محاوالت مماثلة داخل «البيت
السني» ،لتشكيل تحالف آخر
برئاسة سليم الجبوري ،العائد
من خسارته االنتخابية على
«فرس» العد والفرز اليدوي
بغداد ــ محمد شفيق
على رغــم موقف السلطتني القضائية
والـتـنـفـيــذيــة ،الــرافـضـتــن أي مـحــاولــة
تـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــد ل ـ ـع ـ ـمـ ــر املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي
ً
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا «أمـ ـ ـ ـ ـ ـرًا ب ـ ــاط ـ ــا ي ـض ــرب
دسـ ـت ــور ال ـ ـبـ ــاد» ،ي ـص ـ ّـر ال ـبــرملــان ـيــون
عـلــى املـضــي قــدمــا فــي خطوتهم هــذه،
خ ـصــوصــا أن ث ـمــة  -ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو -
ً
غطاء سياسيًا ممنوحًا لهؤالء بهدف
مـنــع رئـيــس ال ـ ــوزراء ،حـيــدر الـعـبــادي،
م ــن «االس ـت ـف ــراد بــال ـح ـكــم» ،بــال ـتــوازي
مع تأجيل «املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات» إعــان النتائج النهائية
لــانـتـخــابــات التشريعية حـتــى إتـمــام
عملية العد والفرز اليدوي.
ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـع ــود الـ ـب ــرمل ــان إلـ ــى االل ـت ـئ ــام
مستأنفًا الجلسة املؤجلة منذ
مجددًا،
ِ
األحــد املاضي ،بهدف مناقشة مقترح

ق ـ ــان ـ ــون يـ ـن ــص عـ ـل ــى تـ ـم ــدي ــد واليـ ـت ــه
(ينتهي عمر البرملان في  30حزيران/
يونيو ال ـج ــاري) ،حتى تتم املصادقة
عـ ـلـ ــى نـ ـتـ ــائـ ــج االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات (ت ـن ـش ــر
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
م ـس ــودة ال ـقــانــون امل ـق ـت ــرح)« .الـجـلـســة
الـحــاسـمــة» ،بتعبير عــدد مــن الـنــواب،
س ـت ـش ـهــد ان ـق ـس ــام ــا ح ـ ـ ــادًا بـ ــن مــؤيــد
ومعارض للقانون .وبحسب ما نقلته
وســائــل إعــامـيــة عــراقـيــة عــن ع ــدد من
ال ـن ــواب ،ف ــإن هـنــاك «ات ـفــاقــا بــن أغلب
الكتل السياسية على إكمال النصاب
ال ـق ــان ــون ــي ل ـل ـج ـل ـســة» بـ ـه ــدف ت ـمــريــر
الـقــانــون .لكن ،حتى وإن نجح النواب
فــي إطــالــة عـمــر مـجـلـسـهــم ،ف ــإن عائقًا
ً
قانونيًا سيواجههم ،متمثال في قرار
«امل ـح ـك ـمــة االت ـح ــادي ــة ال ـع ـل ـيــا» (أع ـلــى
سـلـطــة قـضــائـيــة فــي ال ـب ــاد) الــرافـضــة
ل ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي سـيــدفــع
ّ
املمد ِدين إلى االستئناف ،في محاولة
الن ـت ــزاع ال ـغ ـطــاء الـقــانــونــي لقانونهم
َ
الجديد ،وهو أمر ال تستبعد حصوله
مـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،أكـ ـ ـ ــدت فــي
حديثها إلى «األخبار» أن «املحكمة إن
ّ
تعرضت لضغوطات سياسية لتمرير
التعديل ،سترضخ لذلك على اعتباره
أم ـ ـرًا ال مـفــر م ـن ــه» ،مـتــوقـعــة اسـتـمــرار
األزمة السياسية التي تمر بها البالد،
حتى االنتهاء مــن عملية العد والفرز
اليدوي ،وإعالن نتائج االنتخابات في
شكل نهائي ومصادقتها.

ُ
أطلقت أمس مهمة إزالة األنقاض في الجزء الغربي من مدينة الموصل (أ ف ب)

وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـتــوجــه األن ـظ ــار
إلــى رئيس البرملان ،سليم الجبوري،
بــاع ـت ـبــاره ع ــراب قـضـيــة ال ـعــد وال ـفــرز
ال ـ ـيـ ــدوي وت ـم ــدي ــد ع ـم ــر الـ ـب ــرمل ــان .إذ
كشفت م ـصــادر مطلعة ،فــي حديثها
إلى «األخبار» ،عن وجود قرار «سني»
ب ـم ـن ــح ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،الـ ـخ ــاس ــر حــال ـيــا
واملتوقعة عودته إلى امليدان النيابي
بـ ـع ــد إت ـ ـمـ ــام الـ ـع ــد والـ ـ ـف ـ ــرز ال ـ ـيـ ــدوي،
رئ ــاس ــة كـتـلــة نـيــابـيــة ج ــدي ــدة ،تحمل
اس ــم «االت ـح ــاد» (الــوري ـثــة السياسية
لـكـتـلــة «ت ـحــالــف الـ ـق ــوى») ،م ــن امل ـقــرر
اإلعـ ـ ـ ـ ــان عـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة.
وتضيف املعلومات أن اسم الجبوري
مطروح كـ «مرشح رقم واحد» لرئاسة
ال ـب ــرمل ــان ل ــوالي ــة ثــان ـيــة ،أم ــا «مــرشــح
رقـ ـ ــم اثـ ـ ـن ـ ــان» فـ ـه ــو مـ ـح ــاف ــظ األن ـ ـبـ ــار
م ـح ـمــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي .وي ـض ــم الـتـكـتــل
ً
الـ ـج ــدي ــد ،وف ـ ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ك ـ ــا مــن
«تحالف القوى الوطنية» ( 13مقعدًا)
ب ـق ـيــادة ج ـمــال ال ـكــربــولــي ،و«تـحــالــف
ال ـقــرار الـعــراقــي» ( 14مـ ًقـعـدًا) بزعامة
خميس الخنجر ،إضــافــة إلــى «جبهة
الـحــوار الوطني» ( 5مقاعد) برئاسة
صالح املطلك ،إلى جانب ستة مقاعد
للجبوري نفسه.
وت ــذه ــب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ــي حــدي ـث ـهــا إل ــى
«األخبار» ،إلى أن التكتل الجديد ،وطرح
اسم الجبوري لرئاسة البرملان ،يأتيان
ضمن «تسوية» هي نتاج الحراك الذي
قـ ــاده ال ـج ـب ــوري داخـ ــل ال ـب ــرمل ــان ،على
اعـتـبــار أن الـكـتــل «الـسـنـيــة» هــي أكثر
امل ـت ـضــرريــن م ــن «ض ـي ــاع بــوصـلـتـهــا»،
وخـ ـ ـس ـ ــارة أص ــواتـ ـه ــا مل ـص ـل ـحــة كـتـلــة
الكربولي التي ُو ِّجهت إليها اتهامات
من مختلف القوى بتزوير االنتخابات.
أما عن أهداف التكتل ،فتشير املصادر
إلى أن «توحيد رؤى القوى السنية في
مـفــاوضــات تشكيل الحكومة املقبلة»
ُ ّ
أن يمثل تشكيل
يعد هدفها األول ،على َ
تحالف في مقابل تحالفي «سائرون ـ
ال ـن ـص ــر» و«سـ ــائـ ــرون ـ ـ ـ ال ـف ـت ــح» هــدفــا
ثانيًا للملمة شتات «البيت السني».
وفــي وقــت يتسارع العمل على إحياء
تلك التحالفات التقليدية ،يبقى زعيما
ائتالفي «دولة القانون» نوري املالكي،
و«الــوط ـن ـيــة» إي ــاد عـ ــاوي ،حـتــى اآلن
خ ـ ــارج خــري ـط ـت ـهــا ،م ــا ُي ـ ّ
ـرج ــح إم ـكــان
تحالفهما معًا ،والبحث عن «حلفاء»
داخل البيوتات األخرى.

مقالة

نتنياهو يلعب آخر أوراقه اإليرانية :الفصل بين النظام والشعب
علي حيدر
لم يتمالك رأس الهرم السياسي في تل أبيب
نفسه عن التحريض العلني واملباشر للشعب
اإليــرانــي ضــد نظامه على خلفية االحتجاج
الشعبي فــي ط ـهــران نتيجة تـفــاقــم التضخم
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع س ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة .وك ـش ـفــت
مسارعة رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،ومعه وزيــر أمنه أفيغدور ليبرمان،
ل ـهــذه ال ـخ ـطــوة ع ــن أك ـثــر م ــن ت ـقــديـ ّـر خــاطــئ،
يتصل بـقــراءة الــواقــع اإليــرانــي وتـجــذر النظام
اإلسالمي فيه.
مع ذلك ،ينبغي القول إن املسؤولني اإلسرائيليني
يتعاملون مع الساحة الداخلية اإليرانية على
أنـهــا ســاحــة االشـتـبــاك املـيــدانــي األكـثــر أهمية
ال ـتــي تــراقـبـهــا وت ــراه ــن عـلــى مـفــاعـيـلـهــا ،منذ
إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب الخروج

م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وفـ ــرض ع ـقــوبــات على
إيــران .ويعود ذلك إلى خالصة وعبرة انتهى
إليها صـنــاع ال ـقــرار فــي واشـنـطــن وتــل أبيب،
أنه ما دام العمق االستراتيجي ملحور املقاومة
– إيــران – مستقرًا ويحقق املزيد من التقدم
ع ـلــى امل ـس ـتــويــات االق ـت ـص ــادي ــة والـسـيــاسـيــة
والعسكرية ،فستتضاءل فرص االنتصار في
املعركة الدائرة في سوريا والعراق.
ف ــي ضـ ــوء ف ـشــل ك ــل ال ــره ــان ــات وال ـخ ـي ــارات
التي انتهجوها خالل السنوات السابقة ضد
إيــران ،تقرر العودة إلى تركيز الضغوط على
الداخل اإليراني ،على أمل أن يؤدي ذلك ـ على
أقــل تقدير ـ إلــى إخضاع النظام أو دفعه إلى
امل ـســاومــات اإلقـلـيـمـيــة ،أو ال ـس ـقــوط .لــذلــك ،لم
ـف نـتـنـيــاهــو ف ــي رســال ـتــه املـ ـص ــورة عبر
ُي ـخ ـ ِ
حسابه على شبكات التواصل االجتماعي ،أن
خلفيته في هذا التحريض تكمن في الخيارات

االستراتيجية اإليرانية« :إلى الشعب اإليراني
أقول :هل تتصورون ماذا كان سيحصل لو أن
الحكومة في إيران ،وبدل أن تهدر أموالكم في
حروب غير ضرورية
سوريا وفي اليمن وفي
ٍ
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،اس ـت ـث ـمــرت ـهــا ف ــي حل
املشاكل الحقيقية في إيران؟».
في املقابل ،يبدو أن اآلمال الكبيرة التي تراود
مؤسسات الـقــرار السياسي واألمـنــي فــي تل
أبيب ،ومحدودية خياراتهم بعد فشل العديد
م ــن الـ ـب ــدائ ــل ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،فــي
مواجهة الجمهورية اإلسالمية وحلفائها في
املنطقة ّ
سببت دفعهم إلى الخلط بني الوقائع
واآلم ـ ــال .وي ـعــود ذل ــك أي ـضــا إل ــى أن تــل أبيب
لــم يـعــد أمــامـهــا س ــوى ال ــره ــان عـلــى مفاعيل
ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي ع ـلــى ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي،
إلبعاده عن النظام ،خاصة أن كافة املسؤولني
السياسيني واألمنيني يــدركــون أن فشل هذا

الــرهــان هــو آخــر األوراق التي ستترتب عنها
تــداعـيــات إقليمية هــائـلــة ،عـلــى األم ــن القومي
اإلســرائـيـلــي والـنـفــوذ األمـيــركــي فــي املنطقة.
ص ـح ـيــح أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ـ ـ ــادرة عـلــى
التسبب إليــران بأزمات اقتصادية ،وصحيح
أن ت ــل أبـ ـي ــب ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ــوج ـي ــه ض ــرب ــات
عسكرية هنا أو هناك ،لكن هناك فرق دقيق
ّ
ومهم بني القدرة على فرض هذه الوقائع وبني
َّ
مفاعيلها املؤملة منها .وبالتالي هناك فرق
بني القدرة على التسبب باألزمات االقتصادية،
وبــن تداعياتها السياسية الدراماتيكية التي
يــأمـلــونـهــا ويـسـعــون إلـيـهــا ،خــاصــة فــي حــال
وجـ ــود أرض ـي ــة داخ ـل ـيــة تـمـكــن م ــن الـصـمــود
االقتصادي ،وهــو أمــر أثبتته إيــران بالتجربة
في مواجهة عقوبات دولية شاملة .بل هو من
ضمن ما تستند إليه القيادة العليا في إيران
ف ــي مــواقـفـهــا املـتـصـلـبــة بـمــواجـهــة اإلمـ ــاءات

والـضـغــوط األميركية .وأيـضــا نتيجة أن خيارات
إيران في مواجهة إسرائيل ،وبما يتصل بالقضية
الفلسطينية ،لها منطلقاتها العقائدية إلى درجة ّأن
قائد «الثورة» السيد علي خامنئي ،اعتبر ّ
ردًا على
دعــوات تغيير سلوك إيــران في ما يتعلق بقضية
فلسطني في أكثر من محطة ،أن «تغيير السلوك
هو تغيير للنظام» .ومشكلة الخطأ في هذا النوع
من املفاهيم ً أن مفاعيله ال تقتصر عليه ،بل يكون
أيضًا منشأ لتقديرات ورهانات خاطئة وفاشلة،
قد يحتاج اكتشافها إلى مراحل ومحطات وفترات
زمنية متتالية.
مــع أن نتنياهو حــاول مخاطبة الــوجــدان الشعبي
ً
اإليراني عبر لعبة كرة القدم ،قائال ّإن «من الصعب
ال ـت ـصــدي ل ــ(كــري ـس ـت ـيــانــو) رون ــال ــدو وم ـن ـعــه من
تسديد ه ــدف ،ولـكــن املنتخب اإليــرانــي فعل ذلــك،
وأظهر شجاعة في امللعب» ،لكن الخطأ الجوهري
اآلخــر الــذي ارتكبه أنــه لم يلتزم الصمت إزاء هذا

الحراك ،عندما اعتبر أن «الشجاعة ذاتها» أظهرها
ً
اإليرانيون في شــوارع إيــران ،متجاهال حقيقة أن
أي محاولة خارجية معادية تحاول استثمار حراك
داخـلــي إيــرانــي ،ستكون لها ارتــدادات ـهــا السلبية،
بعكس ما يأملونه في تل ابيب .وهي حقيقة تتسم
بها الساحة الشعبية اإليرانية.
في اإلطار نفسه ،المس نتنياهو أيضًا صعوبات
وت ـحــديــات فعلية تــواجـهـهــا إي ــران عـلــى املستوى
االقتصادي واملياه ...إال أن مشكلة أعداء إيران أنهم
لم يفهموا االمـتــداد الشعبي الــواســع للنظام ،الذي
تتعدد عوامله ومنطلقاته ،ومن ضمنها أن إيران
في ظل نظام الجمهورية اإلسالمية ،حققت الكثير
على املستويات العلمية واالقتصادية واالجتماعية
والـصـنــاعـيــة .وعـلــى املـسـتــوى اإلقـلـيـمــي ،تتعامل
إيران مع محيطها على أنه جزء ال يتجزأ من أمنها
ً
ال ـقــومــي ،فـضــا عــن أن خـيــاراتـهــا فــي مــا يتعلق
بفلسطني واملـقــاومــة يتصل بهويتها العقائدية.

ومما يفاقم مشكلة الطرح األميركي – اإلسرائيلي،
أنه ال يقدم وال يملك نموذجًا على مستوى املنطقة،
يـشـ ّـجــع الـشـعــب اإلي ــران ــي عـلــى تقليده عـلــى كافة
املستويات الداخلية والخارجية .بل إن اجــراء أي
مقارنة بسيطة في هــذا املجال سيصب فــورًا في
مصلحة الـنـظــام اإلي ــران ــي .وال يـتـعــارض ذل ــك مع
حقيقة أن إيران تواجه وستواجه تحديات قاسية
وصعبة ،وستكون أمــام املــزيــد منها الحـقــا .وقد
يشهد هذا الكباش املزيد من املنعطفات ومحطات
التصعيد...
رغ ــم م ــا ت ـق ــدم ،الـحـمــاســة ال ــزائ ــدة ل ــدى املـسـتــوى
الرسمي اإلسرائيلي إزاء التظاهرات في إيران ،التي
ً
قد تعطي انطباعًا خاطئًا ومستعجال ،كما لو أن
طهران على وشك تحوالت دراماتيكية داخلية أو
إقليمية ،تزامنت مع تقديرات معلقني وخـبــراء لم
يقعوا في الفخ الــذي سقطت فيه قيادتهم .بل بدا
أنهم رأوا في ذلك محاولة إسرائيلية دعائية فاشلة

لتضخيم ما يجري في إيران ،ومنها ما ورد على
لـســان املعلق العسكري فــي الـقـنــاة « ،»13تعليقًا
على رسالة ليبرمان إلى الشعب اإليراني ،بالقول:
«املحاولة اإلسرائيلية هنا هي دق إسفني بني النظام
والشعب ...وهي محاولة لركب املوجة» ،مستبعدًا
أن يـكــون هـنــاك شــيء درامــاتـيـكــي ،ومــؤك ـدًا «أننا
سنبقى مع املعادلة نفسها» .وفي السياق نفسه،
رفض الباحث املتخصص في «الشؤون الشيعية»
فــي مــركــز «هرتسيليا» الــدكـتــور أوري غولدبرغ
ما ّ
سماه االنجرار وراء التعليقات ،والتفاؤل عبر
الحديث عن تغيير استثنائي .ومع أنه أكد صعوبة
الوضع االقتصادي في إيران ،إال أنه أكد أن شيئًا
دراماتيكيًا لــم يحصل بعد انسحاب تــرامــب من
االتـفــاق الـنــووي .وعلى الخلفية نفسها ،استبعد
معلق ال ـشــؤون الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة فــي صحيفة
«هآرتس» تسفي برئيل ،أن تهدد التظاهرات النظام
اإلسالمي في إيران.

