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3

مقدمة

ك ّرمت �ست م�ؤ�س�سات عاملية الإعالمي ال�سعودي تركي الدخيل،
على هام�ش اجلل�سة  71للجمعية العامة للأمم املتحدة ،وبح�ضور
�إيرينا بوكوفا مدير عام اليون�سكو ،حيث نال جائزة فئة «تغيري املفاهيم
والت�صورات � ،»Changing Perceptionsضمن حفل تكرمي «�أبطال
احلملة العاملية �ضد التط ّرف العنيف»� ،أقيم م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 6
�أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2016يف متحف مرتوبوليتان للفنون يف نيويورك.

تركي الدخيل �أثناء �إلقاء كلمته
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الدخيل وحديث الناس

املذيعة (�إميان احلمود) :على هام�ش �أعمال اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،كرمت منظمة اليون�سكو عدد ًا من ال�شخ�صيات التي
�ساهمت يف حماربة التطرف يف منطقة ال�شرق الأو�سط خالل ال�سنوات
الأخرية ،وذلك يف حفل تكرمي �أقيم يف متحف املرتوبوليتان للفنون يف
نيويورك .من بني ال�شخ�صيات املكرمة كان الإعالمي ال�سعودي تركي
الدخيل ،وهو الذي -بح�سب املنظمني -يبذل جهود ًا جمة يف �سبيل تغيري
املفاهيم املتطرفة ،وزرع ثقافة احلوار بني احل�ضارات .لن نطيل احلديث
�أكرث ،ودعونا نرحب يف فقرة «حديث النا�س» بالإعالمي ال�سعودي ،مدير
قناة العربية الأ�ستاذ تركي الدخيل� ..أه ًال بك �أ�ستاذي العزيز.
ي�ستهل تركي الدخيل حديثه قائ ًال� :أه ًال و�سه ًال بك
�أ�ستاذة �إميان.
املذيعة :بداية نحن نرحب بك يف مونت كارلو ،ولكنك من �أهل
البيت؟
يقول تركي :نعم� ،أنا من �أهل البيت ،ومن دواعي �سروري �أنني
زميل قدمي لكم يف مونت كارلو ،فقد عملت مرا�س ًال ملونت كارلو يف اململكة
العربية ال�سعودية قبل �أكرث من (� )15سنة تقريب ًا.
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تكريم جيل من الشباب في المملكة
العربية السعودية

املذيعة� :أه ًال و�سه ًال بك مرة �أخرى� ..س�ؤالنا يف البداية عن هذا
التكرمي ،ما الذي يعنيه لك؟
�سمحت يل �أن �أ�صحح �أن ح�ضرتك قر� ِأت يف مقدمتك
تركي� :إذا
ِ
ال�ضافية �أن التكرمي خا�ص مبن يكافحون التطرف يف ال�شرق الأو�سط،
واحلقيقة �أنه لي�س خمت�ص ًا بال�شرق الأو�سط ،بل مبن يكافحون التطرف
يف العامل كله ،فقد كان من بني املكرمني �صحفي �أمريكي يعمل يف
الوا�شنطن بو�ست .وعودة �إلى �س�ؤالك �سيدتي ،هذا التكرمي حقيقة كنت
دائم ًا �أقول� :إن جوائز التكرمي فيها �شيء من �إر�ضاء الذات ،وهي �أ�شبه
�صحت العبارة ،و�أقول دائم ًا� :إننا يجب �أن
ما تكون بجوائز الرت�ضية� ،إن ّ
ن�ستمتع بجوائز التكرمي ،لكننا ال يجب �أن ن�سعى �إليها ،فهي �أ�شبه ما تكون
مبكاف�أة على جمهودات قد يقوم بها �شخ�ص ما ،وهذه املجهودات قد
تكون من واجباته ،لكن وخالف ًا للمثل ال�شائع «ال �شكر على واجب» ،فيجب
�أن يكون هناك �شكر على الواجب و�إال �أ�صبحنا متنافرين ،وال ميكن �أن
يقدم �أحد م ّنا لغريه �شكر ًا ،و�إال فمعظم ما نقوم به يومي ًا هو واجبات،
�سواء �أكانت اجتماعية �أم ثقافية �أم وطنية �أم �إعالمية ،ونحو ذلك� .أنا
�سعيد جد ًا بهذا التكرمي ،وكونه ي�صدر عن م�ؤ�س�سة عريقة كاليون�سكو
ومنظمة الثقافة العاملية و�ست جمعيات فاعلة ،داللة على اعرتاف هذه
املنظمة العريقة ب�أدوار قام بها العبد الفقري �إلى اهلل ،و�أعترب هذا التكرمي
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لي�س تكرمي ًا يل ،وقد يكون جت�سد ّيف ،ولكنه تكرمي جليل من ال�شباب
ذكور ًا و�إناث ًا يف اململكة العربية ال�سعودية (بالدي) ،و�أهم ما ميكن �أن
�أعترب �أنه منحى مه ٌّم يف هذا التكرمي ،هو �أن ثمة اعرتاف ًا ب�أن اململكة
العربية ال�سعودية لي�ست -كما ُي�ص َّور -ن�سيج ًا واحد ًا فقط ،وهو الن�سيج
املتطرف ،بل هي ثقافة دولة تت�شكل من ع�شرين مليون مواطن� ،أو رمبا
�أكرث من ذلك بقليل ،ومن املتعذر بال�ضرورة �أن يكون ه�ؤالء كلهم لهم
نف�س متطرف ،بل كل ال�سعوديني ،كما �أ�شرت يف الكلمة التي �ألقيتها يف
احلفل...
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التطهير الثقافي الممنهج

املذيعة� :سنتحدث عنها ب�شيء من التف�صيل ،ولكن لفتني يف
هذه الكلمة بالذات م�صطلح �سميته «التطهري الثقايف املمنهج» قلت ب�أن
منطقة ال�شرق الأو�سط بد�أت ت�شهد ما ميكن ت�سميته بـ«التطهري الثقايف
املمنهج» ..ما الذي كنت تعنيه بهذه العبارة؟
يجيب تركي الدخيل� :أود فقط �أن �أف ّرق ،ثمة كلمة �ألقيتها
�أثناء احلفل ،وثمة ت�صريح �أدليت به بعد احلفل ،فما تف�ضلت به كان
يف الت�صريح ال�صحفي ،ما �أود �أن �أقوله� :إن ثمة تطهري ًا عرقي ًا تواجهه
الأقليات يف ال�شرق الأو�سط� ،سواء �أكانت �أقليات م�سيحية �أم �أيزيدية.
�أي�ض ًا ثمة تطهري م�ضاد يف اجتاه �آخر لل�سنة يف العراق و�أحيان ًا يف �سوريا،
هذا الوقوف �ضد فئة معينة ،وحماولة ال�ضغط عليها باجتاه تطهري
املنطقة منها وتهجريها ق�سر ًا ،هو ما يجب �أن نقف �ضده مبا نحتويه
من �إمكانات ،لأن �إخراج النا�س من بيوتهم ،و�سلبهم حقوقهم ،وتدمري
ثقافتهم ،هذا هو التطهري املمنهج الذي ميار�سه املتطرفون ب�شكل �أو
ب�آخر ،وي�ستغله –�أحيان ًا -بع�ض ال�سا�سة الذين ميار�سون التطرف –
�أحيان ًا -باجتاه �آخر ،بغية ا�ستمرار بقائهم يف احلكم ،ال يجب �أن نلب�س
التطرف لبو�س ًا واحد ًا ،يجب �أن نكون �ضد كل �أنواع التطرف والعن�صرية.
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من حقك أن تختلف معي ومن حقي أن
أختلف معك

املذيعة� :أ�ستاذ تركي� ،أنت من ال�شخ�صيات الإعالمية اجلدلية
يف ال�سعودية ويف منطقة اخلليج ب�شكل عام ،تواجه هجوم ًا حاد ًا من بع�ض
املنابر ومن بع�ض ال�شخ�صيات ،ويف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،هناك
من يتهمكم ويتهم قناة العربية ب�أنها غري حيادية ..كيف تنظر �إلى كل
هذه االتهامات؟
يرد تركي الدخيل قائ ًال :وجهة نظري �أن من الطبيعي يف
احلقيقة �أال يتفق النا�س على �شيء ،لأن النا�س لي�س من طبعهم �أن يتفقوا،
مل يتفق النا�س على �شيء مبجملهم رمبا منذ بدء اخلليقة ،وال �أرى ب�أ�س ًا يف
�أن ال يرى النا�س ما يق ّدمه تركي الدخيل منا�سب ًا اليوم� ،أو ما تقدمه تلك
لدي م�شكلة بهذا كله،
القناة �أو هاتيك الو�سيلة الإعالمية منا�سب ًا ،لي�س ّ
ما �أراه لي�س من حق �أحد �أن ي�صادرين �إذا مل �أ�صادر �أنا حقه يف التعبري،
يعني �أن تختلف مع هذه الإذاعة �أو مع هذا ال�صحفي �أو هذه القناة �أو
نحو ذلك� ،أو ال تراه منا�سب ًا ،امليزة التي يتوافر عليها اليوم امل�ستهلك مثل
القنوات الإعالمية �إن �صحت العبارة ،هي �أن لديك ما ي�سمى بـ«الرميوت
كونرتول» وهذا الرميوت كونرتول ت�ستطيع �أن جتلب به الو�سيلة الإعالمية،
تغي القناة التي ترى فيها �شا�شة تلفازك �إلى قناة �أخرى،
جتلبها ب�أن رِّ
وبالتايل �أنت تقدم احتجاج ًا عليها ،ال ت�شاهد هذه القناة وال ت�ستمع �إليها،
فاخليارات متاحة ،كانت هناك م�شكلة عندما ال يكون هناك غري الإعالم
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الر�سمي الذي ال ت�سمع منه �إال �صوت ًا واحد ًا ،وال ترى �إال ن�سيج ًا واحد ًا،
والر�أي ما يراه هذا الإعالم ،والقول ما يقوله هذا الإعالم ،ولكن الآن
هناك تعددية ،والذي ال تعجبه قناة معينة ين�صرف �إلى القناة الثانية ،ال
يوجد ما يجربك على م�شاهدة هذه القناة �أو تلك ،ومن حقك �أن تختلف
معي ومن حقي �أن �أختلف معك ،لكن هل ي�صل هذا االختالف �إلى درجة
التعدي اللفظي؟ �إلى درجة الإق�صاء؟ و�إلى درجة و�صمك بو�صف يعاب
يف جمتمع من املجتمعات؟ ..هذا ما �أرف�ضه �أنا �شخ�صي ًا ،لكن �أظن �أنني
�أقدم منتج ًا� ،أنا بو�صفي ال�شخ�صي� ،أو قناة العربية تقدِّ م منتج ًا ،ومن
حق النا�س �أن يقبلوا هذا املنتج �أو يعرت�ضوا عليه� ،أمتنى على النا�س،
وال �أ�ستطيع �أن �أفر�ض على �أحد �شيئ ًا� ،أن يلتزموا ب�آداب احلوار وب�آداب
االختالف ،يعني �أ�ستطيع �أن �أختلف مع ما تطرحه ،لكن ل�ست �أعترب ر�أيك
ر�أي ًا كافر ًا و�أنه ال تقوم له قائمة ،وقد �أُتبع هذه الأو�صاف ب�أو�صاف قد
تخرج من الديانة �أو امللة �أو املواطنة �أو نحو ذلك ،هذا الذي �أحت ّفظ عليه.
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واقع اإلعالم العربي والخليجي

املذيعة :ما ر�أيك بواقع الإعالم العربي واخلليجي ب�شكل خا�ص،
وهناك من يتحدث عن �أن هذا الإعالم �إعالم موجه ،ورمبا الآن حتتاج
�إلى م�شاهدة �أكرث من قناة من �أجل �أن حت�صل على ر�أي �أو خمتلف
وجهات النظر ،ال ميكنك احل�صول على خمتلف وجهات النظر من
حمطة واحدة؟
تركي� :أو ًال من زعم �أن هناك �إعالم ًا حمايد ًا ،فزعمه يف
تقديري باطل ،فاحلياد كذبة كربى �سيدتي ،ثمة �شيء من املو�ضوعية
قد تتوافر يف قناة� ،أو يف و�سيلة �إعالمية ،لكن ال ميكن لإعالم �أن يكون
حمايد ًا ،لأنه �إذا افرت�ضنا �أن عندنا ن�شرة من الن�شرات ونريد �أن نظهر
ع�شرة �أخبار ،فتوزيع الأخبار ،وم�ساحة الأخبار ،هذا كله �شكل من
�أ�شكال عدم احلياد .ومن يل مبن ي�أتيني ب�أي و�سيلة �إعالمية �أن تكون
حمايدة بالكامل؟ هذا عموم ًا لي�س �صحيح ًا ..هذه واحدة ،الأمر الآخر
الذي �أود احلديث عنه عندما يتم احلديث عن الإعالم ب�أي �شكل من
الأ�شكال ،هو �أن الإعالم انعكا�س للمجتمع ،ف�إذا كانت التنمية �ضعيفة
والتعليم متوا�ضع ًا واالقت�صاد ه�ش ًا ،فال ميكن للإعالم �أن يقوم مقابل كل
هذه ال�ضع�ضعة بهذه املناحي احلياتية ،يجيء الإعالم ويكون هو البارز
ربز .نهاي ًة ،الإعالميون يظهرون من نف�س املجتمع ،ويطلعون من بيوت
امل ّ
النا�س ،ف�إذا كانت البيوت تنتج �أنا�س ًا على حد جيد من الرتبية والأخالق،
وبالتايل بعد ذلك التعليم ،يحق لهم �أن يعملوا يف الو�سائل الإعالمية،
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فالإعالم هو انعكا�س للمجتمع .م�شكلة �أن املجتمع يرمي بكل �إ�شكالياته
على الإعالم ،على ما �أعتقد �أن هذه �أ�شبه بال�شماعة التي يريد �أن يعلق
عليها �أخطاء ال يتحملها �شخ�ص الإعالم وحده ،بل تتحملها كل مناحي
احلياة ،فارفع م�ستوى التعليم يف العامل العربي ،ارفع م�ستوى التنمية يف
العامل العربي ،ق ِّلل من اال�ضطهاد يف العامل العربي ،قلل من العن�صرية
يف العامل العربي� ،أجزم لك ب�أنه بال�ضرورة �سيكون لديك �إعالم قوي
ومتوازن� .إذا �ضعفت كل هذه الأ�شياء ،فبطبيعة احلال �سيكون الإعالم
�ضعيف ًا �إلى حد كبري .هذه ناحية ،الناحية الثانية عندما ننظر يف جممل
(� )15سنة على �سبيل املثال ،كان الإعالم العربي يقتات على وكاالت
الأنباء الأجنبية بالكامل ،منذ ( )15عام ًا تقريب ًا ،مع وجود القنوات
الف�ضائية الإخبارية بداية بقناة اجلزيرة ثم قناة العربية ،ثم بعد ذلك
قنوات �أي�ض ًا حملية اهتمت بالأخبار ،باتت هذه القنوات م�صدر ًا للقنوات
الأجنبية ،يف - 2003على �سبيل املثال -مع الغزو الأمريكي للعراق ،كانت
قناة مثل قناة �أبوظبي الإخبارية ،وهي قناة منوعات ولكنها تخ�ص�صت
يف الأخبار يف ذلك الوقت� ،إحدى �أهم القنوات التي تنقل منها الـ«�سي.
�إن�.إن» والـ«بي.بي�.سي» ومعظم القنوات الإخبارية ،بعد ذلك اجلزيرة،
وبعد ذلك العربية و�أكرث من قناة� ،أ�صبحت مع الوقت م�صدر ًا من م�صادر
الأخبار يف العامل العربي.
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هل سقط اإلعالم العربي في امتحان الربيع
العربي؟

املذيعة :كالم جيد جد ًا ،ولكن مالحظتي كانت بالتحديد بعد
�أحداث الربيع العربي ،يعني �أن هناك من حتدث ب�أن الإعالم العربي
والف�ضائيات العربية قد �سقطت يف امتحان الربيع العربي ..ما ر�أيك
بهذه العبارة؟
يرد تركي� :أنا �أعتقد �أن هذه جملة كبرية حتتاج �إلى الكثري
من الت�صنيف �أو الفرز� ،إن �صحت العبارة ،ومن ال�سهولة مبكان �أن ن�ضع
عناوين عري�ضة ،ثم نقول �إن هذا �صحيح �أو غري �صحيح ،ثمة و�سائل
�ضعفت يف منطقة من املناطق ،وتكون هناك و�سائل �إعالمية قوية يف
منطقة من املناطق ،وهذه طبيعة الأ�شياء ،يعني حتى �إذا �أخذنا -على
�سبيل املثال -الغزو الأمريكي لفيتنام ،هل كانت و�سائل الإعالم الأمريكية
وهي �إحدى �أهم الو�سائل الإعالمية مهنية يف العامل -هل كانت ناجحةيف هذا االمتحان؟ لي�س بال�ضرورة.
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صورة السعودية في الواليات المتحدة
األمريكية

املذيعة :بالعودة �إلى احلديث عن اجلائزة واالحتفالية يف
نيويورك ،يعني �أنت تعود �إلى هذه العا�صمة التي �شهدت �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب وكتبت عنها يف �أحد كتبك «ال�سعوديون يف �أمريكا»،
كنت تتحدث فيها عن جتربة مبتعثني �سعوديني خالل هذه الفرتة،
فرتة �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،كيف تنظر الآن �أو تقيم �صورة
ال�سعودية يف الواليات املتحدة بعد ( )15عام ًا على هذه الأحداث؟
يجيب تركي :من امل�ؤ�سف �أن �أقول� :إن �أ�سامة بن الدن زعيم
تنظيم القاعدة ا�ستطاع �أن ي�صل �إلى الهدف الذي كان ي�سعى �إليه من
خالل جتنيد (� )15سعودي ًا للقيام ب�أعمال كومبار�س� ،إذا �صحت العبارة،
ثانوية وهام�شية يف �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،بل �إن �أوراق
�أ�سامة �أكدت �أنه � ّأجل �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ب�ضع �سنوات
حتى يح�صل على (� )15سعودي ًا مقابل ح�صوله على كثري من امل�ستعدين
للقيام بهذا العمل من جن�سيات �أخرى ،الهدف الذي كان يريد �أن
ي�صل �إليه �أ�سامة بن الدن من جتنيد ( )15غر ًا �أو �شاب ًا �صغري ًا ليقوموا
ب�أعمال هام�شية ،فلم يكن �أحد منهم كابنت للطائرة ،ومل يكن �أحد منهم
�شخ�صية رئي�سة يف التنظيم �أو يف العملية ،كان الهدف من ذلك كله هو
�ضرب العالقات ال�سعودية -الأمريكية .بعد �أحداث � 11سبتمرب (�أيلول)
 ،2001ت�أثرت العالقات ال�سعودية -الأمريكية �إلى حد كبري ،لكن حقيقة
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مت ترميم الكثري من هذه العالقات بالدبلوما�سية بالعمل امل�شرتك،
وبتفعيل ال�صداقة مقابل املواقف املتع�صبة� ،إن �صحت العبارة .العالقات
ال�سعودية -الأمريكية ال تقوم على الت�سليم من جانب الآخر ،هي �سيا�سة،
و�سيا�سة قائمة على م�صلحة ،فامل�صلحة لكال البلدين �أن ت�ستمر عالقة
من هذا النوع .اليوم �أرى �أن العالقات ال�سعودية -الأمريكية ،ال �سيما مع
ت�شريع الكونغر�س الأمريكي الذي ي�صوت عليه خالل �أيام وهو م�شروع
«جا�ستا» يتيح ل�ضحايا احلادي ع�شر من �سبتمرب مقا�ضاة ال�سعودية كدولة
ولي�س ك�أ�شخا�ص م�ؤثرين �أو فاعلني يف هذا العمل� .أظن �أن الت�صويت،
على الرغم من �أن الرئي�س �أوباما تقدم �إلى الكونغر�س بنق�ض رئا�سي
لهذا الت�شريع� ،إال �أن ت�شريع �أو ت�صويت �أكرث من ثلثي الأع�ضاء باملوافقة
عليه �سيبطل �أي�ض ًا نق�ض الرئي�س ،و�أظن �أن هذا �إن مت ف�إنه �سيكون مفرق ًا
كبري ًا يف العالقات ال�سعودية -الأمريكية ،باجتاه �ضع�ضعة هذه العالقات
وتوترها.
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ّ
شكل الصورة وثقافة الحوار
َت

املذيعة :هناك من يتحدث �أي�ض ًا عن �أن املو�ضوع ال يتعلق فقط
بتنظيم القاعدة و�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،بل �إن ظهور تنظيم
داع�ش وربط فكر داع�ش بال�سعودية ،يعني �أن هناك ربط ًا بني داع�ش
وال�سعودية ب�شكل ما �أو ب�آخر يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو يف الغرب
ب�شكل عام ،كيف تنظر وتق ِّيم هذا الأمر ،وكيف ميكن �أن تغيرّ هذه
ال�صورة �ضمن ثقافة احلوار التي تدعو �إليها؟
تركي :يف احلقيقة ،ال �أود �أن �أدافع عن �أحد ،وال �أريد �أن �أهاجم
�أحد ًا ،لكني �أود �أن �أقول �أي�ض ًا :من ال�سهولة مبكان �أن يتم�سك �شخ�ص
�أو جهة بتف�سريات �سطحية ،ثم يبني عليها ،ن�ستطيع �أن نقول� :إنه لوال
غزو �أمريكا للعراق يف  ،2003وحتويل العراق �إلى دولة فا�شلة� ،إذا
�صحت العبارة ،ثم بعد ذلك ال�سماح للأزمة ال�سورية بالتفاقم وعدم
التدخل فيها ،وحتويل �سوريا �أي�ض ًا �إلى دولة فا�شلة ،هذا هو الذي �صنع
يف احلقيقة من هاتني الدولتني مرتع ًا خ�صب ًا لهذه املجموعات� .أي�ض ًا
ثمة تف�سري �آخر ،عدد ال�سعوديني املنتمني �إلى تنظيم داع�ش -على �سبيل
املثال ال احل�صر -لي�س هو العدد الأكرب بني الدول العربية ،بل �إن دولة
علمانية ،والتعليم فيها مرتفع ،والتنمية فيها كانت مرتفعة ،وحقوق املر�أة
فيها هي الأعلى بني العامل العربي ،وهي تون�س ،عدد املنتظمني يف داع�ش
من التون�سيني �أكرث من عدد ال�سعوديني� .أنا ال �أهاجم دولة على ح�ساب
�أخرى ،لكن �أقول� :إن هذه الظواهر ال ميكن �أن نتعاطى معها ب�شكل من
17

�أ�شكال الت�سطيح والتف�سريات ال�ساذجة ،هذه ظواهر حتتاج �إلى درا�سة،
عندما بد�أت �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،ثم توالت �سل�سلة الإرهاب
يف  2003يف اململكة العربية ال�سعودية بتفجريات كثرية ،وهذا الذي
�أ�شرت �إليه يف كلمتي .فاململكة العربية ال�سعودية �أول دولة واجهت �شرور
الإرهاب بداية من  1979عندما هاجم جمموعة من املتطرفني احلرم
املكي بقيادة جهيمان العتيبي الحتالله ،بدعوى ماذا؟ وذريعة ماذا؟
�أن ال�سعودية دولة كافرة و�أنها ال تط ّبق �شرع اهلل ،وبالتايل نحن نريد
�أن نحتل احلرم املكي لنبد�أ منه ثورة دينية ون�شكل منه منطلق ًا ديني ًا!.
هذا ال ميكن �أن ن�أخذه بعني االعتبار دون �أن نربطه بثورة اخلميني التي
حدثت يف  1979و�أ�صبح هناك �صعود ديني �أيديولوجي �شيعي ،و�أ�صبح
يف املقابل -املتدينون امل�سلمون ال�سنة يريدون �أن ميثلوا الإ�سالم ،و�أن اليرتكوا اخلميني ،بو�صفه ممث ًال للأيديولوجية الدينية ال�سيا�سية ال�شيعية،
وبالتايل ظهرت جمموعات كثرية من الإ�سالم ال�سيا�سي ،ودُعمت من دول
عربية ،مبا فيها دول اخلليج ،ملواجهة املد ال�شيعي الذي �أراد �أن ي�صدر
الثورة ،هذا كله خلق �أجواء من التطرف امل�ضاد ..اليوم ،هل ن�ستطيع �أن
ن�سطح الق�صة ونقول :واهلل �إن داع�ش تنتمي لهذا املكان ..ملاذا تواجه
داع�ش ال�سعودية وتفجر امل�ساجد ال�سعودية ،وتفجر رجال الأمن ،وتغتال
النا�س طاملا كانت �سعودية؟
املذيعة :ما دوركم لتعزيز ثقافة احلوار �أ�ستاذ تركي� ،أو لفتح
�أبواب جديدة للتخفيف من حدة هذا التطرف �إن �صح التعبري؟
تركي� :أنا �أظن �أننا نكتب منذ فرتة طويلة� ،أننا نحاول ..نحاور..
ن�سعى لإيجاد قنوات نفتح فيها احلوار� ،أن نناق�ش ونواجه هذه املجاميع
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املتطرفة ،املتطرف العنيف ال ميكن �أن تفتح معه حوار ًا ،ال �أ�ستطيع �أن
�أدعو �أحد ًا يحمل �سالح ًا و�أقول له اجل�س لنتحاور ،فهو يرفع �سالح ًا
ليقتلني ،ولعلنا نرى ما حدث لأحد الكتّاب الأردنيني قبل �أيام ،فقد
تعر�ض لالغتيال �أمام حمكمة �أردنيةُ ،يحا َكم وفق ًا لدولة مدنية على �آرائه
ال�سيا�سية التي يرى من قتله �أنها �آراء متطرفة ،فالقاتل حتى مل يرتك
للعدالة �أن ت�أخذ جمراها حتى يرى ما يحدث� ،أراد �أن يكون هو املتح ّدث
الأوحد با�سم اهلل ..هل ي�ستطيع الكاتب الذي ُقتل �أن يقول له قبل �أن يطلق
الر�صا�صات :تعال اجل�س لنتحاور؟ هذا يذكرين ب�أحداث احلادي ع�شر
من �سبتمرب عندما كنت �أنا يف �أمريكا ،وكنت �أقول لبع�ض الأمريكان:
نحن نواجه -و�أنا �شخ�صي ًا كتبت �ضد �أ�سامة بن الدن و�ضد �أفكاره قبل
�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،لكن ب�سبب الكراهية املتبادلة -هل
�أ�ستطيع �أن �أقول لأي �أمريكي يريد �أن ي�ضربني �أن ينتظر ،ف�أنا �ضد
�أ�سامة بن الدن؟ �إنه يرانا ن�سيج ًا واحد ًا ،وهذه م�شكلة الت�سطيح ،عندما
تتحول نقا�شات النخب �إلى النقا�شات العامة ،تكون �أفعا ًال للعامة ،ت�صبح
�سيا�سة القطيع هي الغالبة ،ال ي�صبح هناك جمال للأخذ والرد واحلوار،
فنحن نحتاج �أن نف ّرق هنا ،نحن نريد �أن نتحاور عندما يكون هناك
مناخ للحوار ،لكن مع وجود ال�سالح َمنْ ي�ستطيع �أن يتحاور؟ ..مع وجود
الرباميل املتفجرة من ي�ستطيع �أن يتحاور؟ ..مع وجود ال�سحل �سواء �أكان
من داع�ش �أم احل�شد ال�شعبي �أم التطرف �ضد الأيزيدية �أم �ضد م�سيحيي
ال�شرق �أم �ضد �أي �أحد ،من ي�ستطيع �أن يتحاور؟املذيعة :نفهم من ذلك
�أنك مت�شائم حيال م�ستقبل املنطقة؟
يرد الدخيل :ب�صراحة تو�صيفات التفا�ؤل والت�شا�ؤم لي�ست
عملية� ،أنا �أتعاطى مع واقع و�أحاول �أن �أزيد من الفر�ص الإيجابية للجميع
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و�أردم الفر�ص ال�سلبية ،فق�صة �أن �أكون متفائ ًال �أو مت�شائم ًا هذه ق�صة
لي�ست واقعية كثري ًا .ف�أنا ل�ست مت�شائم ًا ،بل م�ؤمن دائم ًا ب�أن هناك �ضوء ًا
يف �آخر النفق .وكما كان يقول ت�شر�شل« :لي�س �أمامي �إال �أن �أكون متفائ ًال»،
لأن الت�شا�ؤم يف النهاية ال ميكن �أن يحل م�شكلة .لكنْ هناك واقع �صعب
يف العامل العربي ،هناك مفرزة يف العامل العربي ،وهناك تطهري ممنهج
م�ؤمل ،ولكن �أقول� :إن �إرادة الإن�سان للحياة هي �أعلى من �إرادته للموت.
املذيعة :الأ�ستاذ تركي الدخيل احلديث يطول معك ،وممتع
للغاية ،ولكن مع الأ�سف ال�شديد و�صلنا �إلى نهاية فقرة حديث النا�س،
ن�شكرك جزيل ال�شكر على هذا اللقاء �أ�ستاذي العزيز.
تركي� :شكر ًا لكم ،و�أرجو �أن �أكون قدمت ما يليقك بوقت
ال�سيدات وال�سادة امل�ستمعني.
املذيعة� :شكر ًا جزيال لك� ...أعزائي امل�ستمعني بهذا ن�أتي �إلى
ختام �ساعة خليجية لهذا الأ�سبوع ،على �أمل اللقاء بكم الأ�سبوع املقبل،
كانت معكم �إميان احلمود .و�إلى اللقاء.
� 27سبتمرب (�أيلول) 2016
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�أبطال احلملة العاملية �ضد التطرف العنيف
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تركي الدخيل وعلى احلديثي (و�سط ًا) و�إىل ميني ال�صورة فار�س بن حزام
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جانب من احلفل
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تركي الدخيل
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