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هل تعود ال�شيوعية؟
} حميدي العبدالله
في تعليق لها على نتائج االنتخابات التشريعية في اليونان التي فاز فيها
أبرز أحزاب اليسار الجديد حزب سيريزا ،وصفت صحيفة «واشنطن بوست»
األميركية زعيم الحزب «الكسيس تسيبراس» بأنه «ذو ميول ماركسية»
وقالت إنّ حزب سيريزا يمثل «أقصى اليسار».
والحقيقة أنّ هذا الفوز الشعبي الكاسح الذي «فاق ك ّل التوقعات» والذي
ح�� ّول اليونان يوم إع�لان النتائج «إل��ى ما يشبه المهرجان المفتوح» حسب
قول الصحيفة األميركية ،ليس حكرا ً على اليونان ،فإسبانيا تعيش تجربة قد
تشبه التجربة اليونانية ،ففي هذا البلد أيضا ً هناك حزب يساري راديكالي،
أو حزب يقف في أقصى اليسار وذو ميول ماركسية يشقّ طريقه بقوة ،ولن
تكون البرتغال وإيطاليا وحتى فرنسا بمنأى عن هذا اإلعصار اليساري،
إذا ما حققت تجربة اليسار اليوناني بعض النجاح ،حتى لو كان هذا النجاح
نسبياً ،وليس ك��ام�لاً ،ألنّ وض��ع اليونان والتركة التي يواجهها التحالف
الجديد أصعب من أن يت ّم تجاوزها بسهولة.
ه��ذا يعني باللغة الطبقية ع��ودة للشيوعية بوصفها ال��ع�لاج لتناقضات
وقصور الرأسمالية .ويمكن القول إنّ انتعاش الشيوعية يأتي بعد عقدين من
تقهقرها الكبير إثر سقوط االتحاد السوفياتي وتالشي المنظومة االشتراكية،
وتمسكها بالنظام الشيوعي ،على األق ّل من
وعلى الرغم من صمود الصين
ّ
ناحية التسمية ،إال أنّ الكثير من المحللين كانوا ينسبون نجاحات الصين إلى
الرأسمالية أكثر منه إلى الشيوعية ،على الرغم من ذلك ساد انطباع قوي بأنّ
الشيوعية باتت من الماضي ،وفي هذا السياق ت ّم نشر كتاب «فوكوياما» حول
«نهاية التاريخ» في إشارة إلى انتصار الرأسمالية.
وعلى الرغم من أنّ كثير من الكتاب الغربيين ومنظري الرأسمالية ،وعلى
رأسهم األميركي «ليستر ث��ارو» شككوا في ذل��ك وتحدثوا عن تناقضات
الرأسمالية والمخاطر التي ال تزال مالزمة لهذا النظام ،إال أنه في العقدين
الماضيين بدا وكأن زوال الشيوعية هو أمر نهائي.
لكن انتعاش األحزاب اليسارية من جديد على خلفية األزمة االقتصادية،
وهي أزمة من فعل التناقضات المالزمة للرأسمالية كما يقول «ثارو» ،أحيت
مقولة م��ارك��س ف��ي البيان الشيوعي ح��ول «طيف الشيوعية» ال��ذي يخيّم
على أوروب���ا ،وف��ي الحقيقة منذ أن وض��ع ك��ارل ماركس وصديقه المالزم
له «فريديريك أنجلز» مبادئ الشيوعية في عام  ،1848كانت النظرية التي
عرفت الحقا ً بالماركسية عرض ًة للم ّد والجزر ،تبعا ً لنجاحات وإخفاقات
النظام الرأسمالي ،ويمكن مالحظة ما يشبه الدورة المماثلة لدورات أزمات
النظام الرأسمالي.
فمن المعروف أنّ الرأسمالية على امتداد ثالثة قرون تم ّر بدورات تتوزع
أحيانا ً على ثالث سنوات أزمة يعقبها ثالث أو خمس سنوات ازدهار ،أو خمس
سنوات أزمة يعقبها ما يقاربها من االزده��ار .في سنوات االزدهار يتراجع
التأييد للحركات اليسارية ،وفي سنوات األزم��ة يتعاظم هذا التأييد .اليوم
الرأسمالية تعيد إنتاج هذا المسار ،فثمة أزمة تعصف باالقتصاد الرأسمالي
منذ عام  2008ولم تفلح ك ّل الحلول المقترحة من الحكومات الرأسمالية
بوضع ح ّد لها ،وكان من البديهي استنادا ً إلى القانون الذي عكسته التجارب
السابقة منذ عام  1848وحتى اآلن ،أن تنتعش الشيوعية من جديد.
«شبح الشيوعية» حسب عبارات ماركس وأنجلز في البيان الشيوعي
يحوم من جديد في أوروبا هذه الحقيقة التي ال مف ّر من التسليم بها.

«لغة جديدة» و�إلى حيث يريد حزب اهلل:
ال�س ّيد ن�صراهلل يطلق معادلة رجاله
} روزانا ر ّمال
تغيّر ك ّل شيء وبدأت لغة جديدة رسمها خطاب أمين عام حزب الله السيّد حسن
نصرالله في تكريم شهداء القنيطرة.
ّ
شرح السيّد نصرالله بالتفصيل كل لحظة ودقيقة تتعلق بعملية القنيطرة منذ
االغتيال المحسوب والمدروس ،حسب ما أكد ،وصوالً الى عملية مزارع شبعا
وتفاصيلها بك ّل مسؤولية ودقة مؤكدا ً أنّ القيادة «اإلسرائيلية» وضعت كيان العدو
أي حرج أعلن أنّ حزب الله كان مستعدا ً للذهاب في
على حافة الهاوية ،ومن دون ّ
العملية إلى النهايات ،يعني أنه جاهز لحرب حقيقية وليس ردا ً فحسب.
الى حيث يريد حزب الله أخذ المشهد من الحدود اللبنانية الى السورية
فالفلسطينية ،وعلى كافة الجبهات ،ليعلن انه حاضر مع حلفاء ال يرضون له المذلة
ألي قواعد اشتباك.
أي حساب ّ
من دون ّ
أبرز ما لفت في الخطاب ارتياح تام ،وسعادة كبرى ظهرت على مالمح السيّد
نصرالله ،تعكس قوة وثقة وخططا ً مرسومة وقرارات متخذة.
الى حيث يريد حزب الله ويرسم ...نفذت عملية مزارع شبعا بك ّل دقة وجرأة،
وفي نفس توقيت عملية اغتيال رجال المقاومة في القنيطرة ،وحققت هدفها كامالً،
في وقت كان العدو في أقصى درجات االستنفار ،ولم يكن مسترخياً ،بل وصلته
رسائل متعددة االتجاهات من حزب الله ،وأصابت من األمنيين «اإلسرائيليين»
مقتالً.
المفاجأة هي اللغة الجديدة ،فحزب الله يتحدث بلغة جديدة اليوم مع العالم كله ،ال
سيما مع «اإلسرائيليين» ،ويعلن معادلة رجاله ،وهي الحذر ث ّم الحذر من استهداف
أي شاب من شباب المقاومة ألننا قررنا أال نسكت أبداً.
اللغة الجديدة هذه رسمت عند «اإلسرائيليين» هالة كبرى للقيمة المعنوية لكلّ
مقاتل من مقاتلي حزب الله ،وهي نفس المعادلة التي كانت ترسمها «إسرائيل» في
أذهان العرب ،فقد كان ك ّل جندي «إسرائيلي» يساوي بالنسبة لها عددا ً كبيرا ً من
اي مقاوم لها ثمنها الكبير
المدنيين العرب ،لكن هذا انتهى زمنه عند حزب الله ،فدماء ّ
واألكبر مما يعتقدون او حتى يتخيّلون ،فإذا كان عدوان القنيطرة رسم لغة جديدة،
أي اعتداء على حزب الله بعدها يكون ردّه محسوماً.
فإنّ ّ
أطلق السيّد نصرالله جملة وقد «أعذر من أنذر» ،والتي كانت من قبل حكرا ً على
تهديدات قوات االحتالل ألهالي الجنوب اللبناني وللفلسطنيين ،كرمي المنشورات
قبل ش ّن الغارات عليهم.
الى حيث يريد السيّد نصرالله أخذ المشهد الذي أصبح مرهونا ً بما يخططه ،ولوال
حكمة حزب الله المعهودة يكاد ُيقال إن السيّد نصرالله سيتصرف مع «اإلسرائيليين»
كيف ما يحلو له ،فالمواجهة مع تل أبيب وشبكاتها وأجهزتها من «موساد» و«شاباك»
و«جيش» يرسمها «هو» وإزاء ك ّل تحرك «إسرائيلي» جديد هناك كالم جديد للمقاومة
وسيّدها.
ك ّل شيء انتهى في المكان والصورة اللذين أرادهما حزب الله ,واليوم تتلقى
«إسرائيل» خطاب السيّد نصرالله الجديد ،حزب الله ضابط اإليقاع يتحدّى ويتحدث
بلغة جديدة جدا ً ومعادلة جديدة تق ّرب المقاومة أكثر فأكثر من هدفها األساسي على
طريق القدس ،وقد أعذر من أنذر ...وانتهى.

«توب نيوز»

الطريق الى القد�س
جلس السيد وإلى يمينه صور الشهداء وعبارة الطريق إلى القدس.
إعالن حزب الله نعي شهدائه تحت شعار الطريق إلى القدس ليس مج ّرد عمل تعبوي
لتأكيد مكانة القدس العقائدية وااللتزام بفلسطين كبوصلة وهدف وقضية.
الطريق إلى القدس في خطاب السيد نصرالله وفي نعي شهداء المقاومة إعالن مرحلة
جديدة فيها الهدف ليس مج ّرد ردع «إسرائيل» عن العدوان بل التمهيد لخطة لتحرير
القدس.
كالم السيد نصرالله اليوم عن سقوط قواعد االشتباك واالستعداد للذهاب إلى الحرب
في عملية مزارع شبعا يعبّد نصف الطريق إلى القدس بتوظيف قوة الردع.
كالم السيد نصرالله أنّ تحديد الملعب وش��روط اللعبة وتوقيت دخ��ول وخروج
الالعبين صار بيد المقاومة ولم يعد بيد االحتالل تجهيز للعبور إلى طريق القدس مهما
كانت وعرة.
كالم السيد نصرالله عن الجمع بين قدرة الردع ووحدة الجبهات يعني أنّ الجوالن
صار جزءا ً من منطقة عمليات المقاومة.
كالم السيد نصرالله عن تشبيه «جبهة النصرة» بجيش لحد إعالن بداية تفكيك
الحزام األمني الذي تبنيه «إسرائيل» بواسطة «النصرة» حول الجوالن.
المقاومة في الطريق إلى القدس قادمون.

التعليق السياسي
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�أ ّي ًا تكن اللعبة التي تعتقد الريا�ض �أنها تلعبها...
عليها البدء بالتفكير جدّ ي ًا في التحدث �إلى مو�سكو
إعداد وترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
«كان الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ بالتأكيد ـ شخصية استثنائية .فقد كان أكثر ملوك
السعودية ليبرالية وتقدّمية منذ الملك فيصل الذي حكم في أوائل السبعينات من القرن
الماضي .وحظيت بفرصة لقائه م ّرة ،كان شخصا ً عازما ً بشدّة على نقل بالده إلى األمام.
فالسعودية مجتمع محافظ ،وظ ّل يؤكد لي هذا ،غير أنه كان واضحا ً جدا ً في االتجاه الذي
أراده .إال أن المقاومة من قبل الفصائل المحافظة عرقلت بعض جهوده ،ما جعل النساء
على نحو خاص يشعرن باإلحباط لعدم إحراز تقدّم نحو مزيد من االستقالل لهن...
الم ّرة األخيرة التي حدث فيها انخفاض هائل في أسعار النفط بهذا الشكل ،انهار االتحاد
السوفياتي ،ومع ذلك فإن الملك سلمان رجل كفؤ للغاية .ال أتوقع حدوث تح ّول كبير،
لكن سلمان يمثل تغييرا ً كبيراً ،وسيتعين علينا أن نرى كيف سيكون الملك الجديد».
هذا ٌ
بعض مما قاله الكاتب واإلعالمي األميركي فريد زكريا لشبكة « »CNNاألميركية
غداة رحيل العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز ومبايعة شقيقه سلمان خادما ً
للحرمين الشريفين منذ أسبوع.
ضجت الصحف ووسائل اإلعالم األميركية في تملّقها أمام المملكة الذهبية،
يومذاكّ ،
حتّى الرئيس األميركي باراك أوباما« ،ز ّعل» زوجته ميشيل وقطع رحلته إلى الهند ،وأتيا
على جناح السرعة إلى الرياض لتقديم التعازي بالعاهل الراحل ،حتّى ميشيل أوباما
ذاتها ،نسيت أن ترتدي األسود وشاالً يغطي ولو قليالً من شعرها ،فبقيت بفستانها
األزرق الفضفاض وطليقة الشعر ما ع ّرضها لالنتقادات حتّى في الداخل األميركي.
في التقرير التالي ،ترجمة لما كتبه بيبي إسكوبار عن المملكة العربية السعودية
والواليات المتحدة األميركية والنفط ،في تحليل شيّق ُكتب عشية وفاة الملك عبد الله.
وأيضا ً مرو ٌر كالعادة على نظرة «إسرائيل» إلى رحيل عبد الله بن عبد العزيز ،وما يه ّمها
من العاهل الجديد وفريق عمله .ويتض ّمن التقرير أيضا ً بعضا ً من خفايا إقصاء بندر بن
سلطان من واجهة الحكم في مملكة الرمال ،هذا قبل اإلعالن رسميا ً عن إقصائه.
البداية مع بيبي إسكوبار ،الذي يخلص في مقاله
إلى أنّ الفوضى لم تبدأ بعد كي نستطيع وصفها .لكن
المؤكد ،أ ّنه أ ّيا ً تكن اللعبة التي تعتقد الرياض أنها
تلعبها ،عليها البدء بالتفكير جدّيا ً في التحدث إلى
موسكو.

السعودية وروسيا

يجد آل سعود أنفسهم في ورط�� ٍة كبيرة .فحرب
أسعار النفط المحفوفة بالمخاطر قد تأتي بنتائج
عكسية؛ ومن الممكن أن تتحول مسألة خالفة الملك عبد
الله إلى حمام دم .فعلى الحامي األميركي أن يتعايش
مع فكرة التغيير.
ولنبدأ بالنفط وحفنة من المعلومات الشيقة حوله.
فمن المعروف أن اإلم��دادات األميركية قد ارتفعت إلى
مليوني برميل من النفط يومياً ،إضاف ًة إلى إنتاج ٍ
كاف
من إي��ران ،ومن كركوك في العراق ،في الوقت الذي
أصبحت فيه ليبيا وسورية خارج المنافسة اإلنتاجية؛
ما سيع ّوض اإلنتاج اإلضافي من النفط األميركي الذي
ي ّ
ُضخ في األسواق .وفي األساس ،فإن االقتصاد العالمي
ال يفتش ـ أقلّه في اللحظة الراهنة ـ على المزيد من النفط
بسبب الركود األوروبي والتباطؤ النسبي على مستوى
الصين.
وم��ن��ذ ع��ام  ،2011أغ��رق��ت ال��س��ع��ودي��ة األس���واق
لتعويض النقص في الصادرات اإليرانية التي سببتها
العقوبات األميركية االقتصادية ضدّها .وعالو ًة على
ذلك ،فإن الرياض ،منعت «أوبك» من خفض حصص
إنتاج بالدها .وقد آمن آل سعود بقدرتهم على لعب دور
المنتظِ ر بسبب استحالة الخروج من السوق وكلفتها
العالية .فالسعوديون يؤمنون بقدرتهم على استعادة
السيطرة على حصصهم في السوق وفي وقت قريب.
وف��ي م��وازاة ذل��ك ،فإنه من الواضح أنّ آل سعود
يستمتعون ب��ـ«م��ع��اق��ب��ة» إي����ران وروس��ي��ا بسبب
دعمهما بشار األس��د في دمشق .كما أنهم مرعوبون
لمجرد التفكير بإمكانية قيام صفقة نووية بين إيران
والواليات المتحدة ،علما ً أن تلك ال��ـ«إذا» الكبرى قد
تؤتي بانفراجات مهمة في المدى البعيد.
لكن ط��ه��ران ـ على رغ��م ذل��ك ـ أبقت على تع ّنتها
وتحدّيها .ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ل��م ُتعر فيه روس��ي��ا أيّ
اهتمام بما يحدث من حولها ،فانخفاض الروبل يعني
أن إي��رادات الدولة ثابتة لن تتغير ،إذاً :ال عجز في
الموازنة .أما بالنسبة إلى الشرق اآلسيوي وعطشه
للنفط ـ بما ف��ي ذل��ك الصين أكبر المستوردين من
السعودية ـ فهو يستمتع بالطفرة ويستفيد منها في
الوقت الراهن .ويؤكد محلّلون بارزون أن أسعار النفط
ستبقى منخفضة جدا ً في الوقت الراهن .بينما تراهن
نومورا على أن سعر برميل النفط سيعود إلى  80دوالرا ً
مع نهاية عام .2015
نصفي لها
معاقبة روسيا أو إقامة تمثال
ّ
في هذه المقابلة ،يعترف الرئيس األميركي باراك
أوباما ـ عالنية ـ بأنه يشجع على حصول اضطرابات
في «أسعار النفط» ،ألن��ه يتوقع أن يواجه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين «صعوبة هائلة في إدارتها».
لذا ،يستقر الجدال على حتمية حصول تواطؤ أميركي
ـ سعودي إليذاء روسيا ،بعدما سمح وزير الخارجية
األميركي جون كيري وأيّد رفع الملك عبد الله في جدة
إنتاج النفط والشروع في استراتيجية خفض األسعار.
وال يهم ،ما إذا كان كيري قد باع الغاز الصخري
األميركي نتيج ًة لجهله أو لعدم كفاءته ،أو ربما
للسببين معاً ...فما يه ّم ،ما إذا كان آل سعود قد أُمروا
بالتراجع ،وإذا كان كذلك ،فعليهم التراجع بسرعة
البرق؛ ف«إمبراطورية الفوضى» تهيمن على دول
الخليج الفارسي التي تعجز حتى عن التنفس من دون
الضوء األخضر األميركي .وما يثير القلق بشكل كبير ،أنّ
الوضع الحالي في واشنطن ال يبدو أنه يسير في مسار
إيجابي مع المصالح الوطنية والصناعية األميركية.
فإذا كان العجز العمالق في الميزان التجاري والذي
يرتكز على تزوير العملة ،أصبح غير ٍ
كاف ،إذاً ،تتع ّرض
صناعة النفط حاليا ً في الواليات المتحدة إلى تدمير
سيفسر
بوساطة مضرب أسعار النفط .أيّ محلّل عاقل
ّ
هذا الواقع على أنه يتعارض مع مصالح الواليات
المتحدة الوطنية.
وفي ك ّل األحوال ،حلّت اتفاقية الرياض على مسمع آل
سعود بردا ً وسالماً .فهي لطالما ا ّتبعت سياسة رسمية
تسعى إلى خفض التنمية في جميع البدائل الممكنة
للنفط ،بما فيها الغاز الصخري للواليات المتحدة
األميركية .إذا ً ل َم ال ُتخ ّفض أسعار النفط ،ويُحتفظ بها
هناك لفترة طويلة كافية لرفع أسعار الغاز الصخري
إلى حدود تفوق الخيال؟ لكن مشكلة كبيرة ستواجه
المعنيين هنا .فالعائلة الملكية السعودية لن تحصل ـ
ببساطة ـ على كفاياتها من عائدات النفط لدعم الموازنة
السنوية عند أق ّل من  90دوالرا ً للبرميل الواحد .لذلك،
وبقدر ما سيكون الضرر الذي يلحق بإيران وروسيا
ج��ذاب�ا ً ومدغدغا ً ل�لآم��ال ،بقدر ما ستتأ ّلم جيوبهم
الذهبية نتيجة لذلك.
تشير التوقعات طويلة األمد إلى نوبات ارتفاع في
أسعار النفط .فقد يُستبدل في حاالت كثيرة ،لكن ليس
في مح ّرك االحتراق الداخلي .فمهما كان ما تقوم به
«أوب��ك» ،فهي تحتفظ بحقها طلب النفط مقابل بدائل
النفط .خالصة ال��ق��ول :نعم ،ه��ذه ه��ي التسعيرات
الكاسرة المفترسة.
وم��ر ًة أخ��رى ،قد يكون هناك بدائل هائلة ،حاسمة
ومعقدة .وقد تكون السعودية إلى جانب دول الخليج
الفارسي هي من أغرقت السوق ـ إنما غولدمان ساكس،
جي بي مورغان وسيتي غروب الذين يقبعون في الظل،

يأتون بأفعال دنيئة عبر اعتماد وسائل االستدانة
قصيرة األجل.
إن أسعار النفط تبقى مسألة مبهمة يمتلك عنها
أصحاب بنوك النفط بعض األفكار حول من سيشتري
ومن سيبيع النفط أو مشتقاته في المستقبل في ما
يسمى «النفط الورقي» .وإذا ما تناولنا عقود النفط
المستقبلية ف��ي اثنتين م��ن كبريات أس���واق لندن
ونيويورك اللتين تحتكران هذ العقود ،لن تكون «أوبك»
قاردة بعد اآلن على السيطرة على أسعار النفط .بينما
ستتمكن «وول ستريت» من ذلك .إنها حقا ً لمعضلة
كبيرة ،تكمن خلفها أسرار كثيرة .قد يتوهم الق ّيمون
على قصر آل سعود أنهم يستطيعون اإلمساك بزمام
األمور .غير أنهم في الواقع ال يفعلون.
هذا الزواج المخت ّل
وك��أن ك� ّل ه��ذا لم يكن فوضويا ً بالقدر المطلوب،
فقد خرجت مسألة الخالفة في البيت السعودي إلى
العلن ،مع مرض الملك عبد الله 91 ،سنة ،والذي أُدخل
إلى المستشفى في الرياض ليلة رأس السنة بسبب
التهاب رئوي .يبدو أن اإلصابة بسرطان الرئة هو س ٌر
لطالما بقي مختبئا ً في أروقة القصر السعودي ،لكن
المرجح أالّ يصمد طويالً .فقد يكون الملك عبد الله
من
ّ
«مصلحا ً متقدماً» ،لكن هل يساعدنا هذا بالتنبؤ ع ّما
نريد معرفته عن المملكة العربية السعودية؟ وهل
نحن نقصد بذلك «حرية التعبير»؟ ال ب ّد أننا نمزح.
إذاً ،م��ن ه��و ال��ذي سيخلف الملك عبد ال��ل��ه؟ أول
المرشحين للتربع على عرش الخالفة هو األمير سلمان،
وزير الدفاع 79 ،سنة .حكم الرياض طوال  48سنة .إنه
هو الصقر الذي أشرف على جمع التب ّرعات «الخاصة»
للمجاهدين األفغان إبان الثمانينات ،جنبا ً إلى جنب
مع دعاة الوهابية المتشدّدين .أما األمير فيصل ،إبن
وغني عن البيان
سلمان ،فهو حاكم المدينة المنورة،
ّ
أن أسرة سلمان تسيطر تقريبا ً على كافة وسائل اإلعالم
السعودية.
وكي يتج ّرع سلمان هذه الكأس المقدّسة ،عليه أن
يثبت أهليته لها .وقد نجا بالفعل اثنان من أولياء عهد
عبد الله :نايف وسلمان .لكن آفاق سلمان تبدو قاتمة؛
فقد أُخضع لعملية جراحية في النخاع الشوكي ،كما
تع ّرض لخطر السكتة الدماغية ،وقد يكون يعاني اآلن
من الخرف.
وم ّما ال يبشر بالخير ،أنه بُعيد ترقية سلمان إلى
نائب وزي��ر الدفاع لم يلبث أن ت��و ّرط ـ مع بندر ـ في
اللعبة «الجهادية» الفظيعة في سورية .وفي جميع
ولي للعهد وهو األمير مقرن،
األحوال ،فلألمير سلمان ّ
رئيس الوزراء الثاني ،الحاكم السابق للمدينة المنورة،
ورئيس االستخبارات السعودية .ومقرن مق ّر ٌب جدا ً من
األمير عبد الله ،ويبدو أنه اإلبن الوحيد المتبقي إلبن
سعود ،ويوصف بـ«القادر» ،والقادر هنا تعبير مجازي.
وستبدأ المشكلة الحقيقية حين يُت ّوج األمير مقرن وليا ً
للعهد .إذ سيتم اختيار خليفته من أحفاد إبن سعود
حيث ستتعالى صيحات األق��ارب .لكن الجيل الثالث
من األم��راء جي ٌل سي ٌء ج� ّداً ،ومن أبرزهم ـ متعب ـ 62
سنة ،وهو إبن الملك عبد الله؛ وتماما ً كأمراء الحرب،
تخضع زمرة من الحرس الوطني ألمرة متعب .وكنت
قد عرفت من بعض مصادري الخاصة في الرياض
إشاعات تفيد بأن عبد الله ومقرن كانا قد عقدا صفقة:
يت ّوج عبد الله مقرن ملكا ً على البالد في مقابل تنصيب
متعب وليا ً للعهد .إنها أحد األسرار العميقة المحيطة
بدهاليز القصر السعودي ،والتي ينطبق عليها الشعار
الهوليوودي الشهير« :ال أحد يعرف شيئاً».
ينتشر أبناء عبد الله في ك ّل مكان؛ حاكم مكة؛ نائب
حاكم الرياض؛ نائب وزير الخارجية؛ رئيس جمعية
الهالل األحمر السعودي .كذلك األمر بالنسبة إلى أبناء
سلمان .لكن هناك أيضا ً محمد بن نايف ـ نجل الراحل
�ي العهد األمير نايف ـ ال��ذي عُ يّن وزي��را ً للداخلية
ول� ّ
عام  ،2012ومسؤوال ً عن األمن الداخلي ،وهي مسألة
حساسة جداً .إنه المنافس األبرز لمتعب بين الجيل
الثالث من األمراء.
ننس كل ما له عالقة بـ«وحدة» هذه العائلة،
إذاً ،فلْ َ
فحين يتعلق األمر بالنهب واالستفادة ،تصبح أولويات
البالد مج ّرد مسرح يمرح على خشباته الممثلون
م��ن العائلة المالكة .وم��ع ذل��ك ،ف��إن م��ن ي��رث هذه
المسروقات سيُضط ّر إلى مواجهة الهاوية ،من مثل

االعتداد الشديد بالنفس؛ ارتفاع معدالت البطالة؛ عدم
المساواة الرهيب؛ االنقسام الطائفي الفظيع؛ الجهادية
بكافة أشكالها ـ وليس أقلّها «الخليفة ابراهيم» على
رأس تنظيم «داع���ش» ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام ،وال��ذي
يهدّد بالزحف إلى مكة والمدينة؛ جنون العظمة غير
المحدود تجاه إيران؛ مجلس شورى من علماء لم تعهد
لهم ظلمات القرون الوسطى مثيالً (الجلد ،بتر األعضاء،
الذبح)؛ االعتماد الكلي على النفط؛ وعالقة متهاوية مع
أسيادهم في الواليات المتحدة.
لكن ،متى يُستدعى الفرسان؟
ويحدث أن الحقيقة ـ وي��ا للسخرية ـ أن «أسياد
ال��ك��ون» القابعين في محور واشنطن – نيويورك،
يناقشون تحديدا ً تآكل هذه العالقة؛ وكما في القصر
الملكي حيث ال إمكانية لمناقشة أح��د إلاّ «الدمى»،
بدءا ً من بوش وتوابعه وصوال ً إلى كيري في غالبية
األحيان .وقد يؤكد هذا التحليل الذي بين أيدينا أن
الوعود التي قطعها كيري للسعودية حول «التعاون»
لإلطاحة باالقتصاد الروسي ...مجرد كالم على ورق.
تشير قرقعة «س��ادة الكون» على هذه المعمورة،
إل��ى أن وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات األميركية ،ستتحرك
عاجالً أم آجالً ض ّد العائلة المالكة في السعودية .ولن
يكون في وسع المملكة ـ والحال هذه ـ للبقاء على قيد
الحياة ،سوى م ّد جسور الصداقات مع موسكو .ما
يكشف ،مرة أخرى ،أن االستمرار في السير بمسار إيذاء
االقتصاد الروسي ،يشكل حالة انتحار حقيقية للمملكة
السعودية.
وكما أن أيّ م��راق��ب خ��ارج��ي للوضع السعودي
الداخلي يجد أنه يواجه واقعا ً ضبابيا ً ال يستطع ّ
فك
رموزه ،فهناك البعض اآلخر من المحلّلين الذين يؤكدون
أنهم مدركون تماما ً ما يفعلون .لكن ليس بالضرورة أن
يكونوا كذلك .فالعائلة الملكية يبدو أنها تعتقد أنها
كلما عملت على إرضاء المحافظين الجدد في الواليات
المتحدة كلما استطاعوا تحسين واقعهم في واشنطن.
لكن هذا لن يحدث بكل بساطة .إذ يبقي المحافظون
الجدد على هوسهم بإمكانية مساعدة السعودية
باكستان في تطوير ترسانتها النووية؛ ومن المتوقع ـ
وهذا خبر مفتوح على التوقعات والتكهنات ـ أن يكون
ٌ
لـ«أغراض
بعض منها قد دخل األراض��ي السعودية
ٍ
تحسبا ً أليّ «تهديد» إيراني محتمل.
دفاعية»
ّ
«الفوضى»؟ لم تبدأ بعد كي نستطيع وصفها .لكن
هناك أم��ر واح��د مؤكد؛ فأ ّيا ً تكن اللعبة التي تعتقد
الرياض أنها تلعبها ،عليها البدء بالتفكير جديا ً في
التحدث إلى موسكو .لكن أرجوكم ،ال ترسلوا بندر بوش
مجددا ً على رأس البعثة الروسية.

السعودية بانتظار «إسرائيل»

كتب سمدار بيري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»
العبرية في الخامس والعشرين من الجاري:
لقد انبعثت مبادرة السالم العربية التي تقترح
«سالما ً عربيا ً كامالً مقابل انسحاب «إسرائيلي» كامل
قبل  13سنة في ظروف غريبة .واآلن بالذات ،مع تغيير
الحكم في القصر الملكي في الرياض واالنتخابات
المقتربة عندنا ،نوصي بالمراجعة في ما إذا كان ما
يمكن عمله بالخطوة التي لم تنطلق أب��داً :فقد بذل
السياسيون منذ  13سنة جهودا ً كبرى للفرار من مبادرة
السالم العربية بذريعة أنهم «لم يتشاوروا معنا».
وإليكم المفاجأة :مع انصراف واضع المبادرة وجد
رئيسان ،روب��ي ريفلين وسلفه شمعون بيريز من
الصواب التمجيد بشخصية الملك عبد الله السعودي.
فقد وصفه ريفلين كـ«شخصية ق��دوة وزعيم متزن
ومسؤول في منطقتنا» .أم��ا بيريز فيشدّد على أننا
«فقدنا زعيما ً حكيما ً ومج ّرباً» ،ويذكر في الوقت نفسه
أيضا ً «خسارة السالم».
في شباط  2002نال كاتب الرأي األميركي توماس
فريدمان تشريفا ً ملكيا ً حين دعي إلى وليمة لدى الملك
عبد الله في ال��ري��اض ،حين ك��ان ول��ي العهد والملك
الفعلي .وكتب فريدمان يقول إن الحديث دار حول
فرص السالم في الشرق االوسط .واقترح فريدمان على
عبد الله وضع «إسرائيل» في االختبار .ففاجأه محادثه
قائالً« :وكأني بك نبشت في جواريري .فقد وضعت
خطة سالم ثورية سأعرضها في قمة الجامعة العربية
في لبنان».

وقد استمع فريدمان إلى التفاصيل وثارت حماسته.
وفي الغداة أدار مفاوضات في مكتب ولي العهد كي
يسمحوا له بالكشف عما سمعه «بغير االقتباس»،
وألقى قنبلة« :السعودية تقود خطوة لم يشهد لها
مثيل ،تقوم على أساس معادلة ملزمة – إسرائيل تلتزم
باالنسحاب و 57دولة عربية وإسالمية تضمن السالم
والتطبيع الكامل».
في القدس ق��رأوا وذه��ل��وا .فخطوات السالم التي
تأتي من الطرف العربي ،مثلما في حالة مصر ،األردن
وات��ف��اق��ات أوس��ل��و ،تعتبر عندنا بمثابة المؤامرة
الشريرة .وبعد نحو شهر ،عندما اجتمع زعماء العالم
العربي ،تق ّررت لرئيس الوزراء شارون مقابلة تعقيب
في قناة «الجزيرة» .ووصل الفريق إلى مكتبه ،وأطلع
المستشارون ش��ارون على ما ج��رى أم��ام الكواليس
ووراءه��ا في بيروت .وقد ص��درت المبادرة ،وص ّوت
الح ّكام باالجماع ،لكن وزي��ر الخارجية السعودية
أضاف تفاصيل مقلقة« :هذه رزمة ليس إلسرائيل الحق
في الجدال فيها .إما أن يوافقوا أو أن نعيد الخطة إلى
الجارور» .والمعنى :حق العودة لالجئين (من دون
االشارة إذا كانوا سيعودون فقط إلى المناطق أم إلى
«إسرائيل» أيضاً) ،تقسيم القدس وانسحاب كامل من
الضفة ،من هضبة الجوالن ومن مناطق موضع خالف
في لبنان.
شارون الغاضب ألغى المقابلة .المبادرة السعودية
التي نالت مصادقة أخرى في القمة العربية في الرياض
في  2007ركلت .كان صعبا ً أن ينتزع من السياسيين
«اإلسرائيليين» ر ّد فعل ـ نعم أو ال ـ لخطوة يمكنها
أن تخرج «إسرائيل» من العزلة المحلية واالقليمية،
وتفتح أس��واق�ا ً وتجلب مستثمرين أجانب وسيّاحا ً
مقابل إزال��ة المستوطنات .وص��اغ واضعو «مبادرة
جنيف» ،تعديالت وترميمات ،وو ّقع عشرات الجنراالت
في االحتياط على عرائض تأييد ،فيما واصلت القدس
الصمت .ومن الجهة االخ��رى ،انض ّم االردن وتج ّندت
مصر إلقناع أصحاب القرار وال��رأي العام عندنا في
أنه «يوجد ما يمكن الحديث فيه» .وفي  2011تشكلت
حركة «إسرائيل تبادر» لدفع الخطوة السعودية إلى
االمام .ليس هكذا يصنع السالم ،وبّخوهم.
ومع اليد على القلب :كم من الناس كلفوا أنفسهم
(النص ليس طويالً،
عندنا عناء قراءة الصيغة الكاملة
ّ
ال بل هناك موجز أيضاً) لمبادرة السالم السعودية؟ في
النص المعدل ،كما هو هام التشديد ،كتب صراحة أنّ
كل خطوة ستتم كما يتفق عليه بين الطرفين .بمعنى
أن االطراف المعنية ،ال سيما الفلسطينيون وأسيادهم،
االردن ،مصر والسعودية ـ سيجلسون حول الطاولة
إلى أن يتوصلوا إلى صيغة متفق عليها .حتى اليوم لم
نضعهم قيد االختبار .فأصحاب القرار يواصلون الفرار.
أفراد فقط فكروا باالمكانية الكامنة.
الملك في السعودية مات ولكن المبادرة حية .من
يعرف ما يجري خلف الكواليس يعرف أنّ الشريك
ينتظر رنين الهاتف.

خلفيات إقالة بندر

اعتبر موقع «ديبكا» العبري نقالً عن مصادر أميركية
وسعودية ،أنّ إقصاء األمير بندر بن سلطان ،مستشار
األم��ن القومي في السعودية ومدير االستخبارات،
وال ُمعارض األساسي للتقارب اإليراني ـ األميركي،
وال��س��ي��اس��ة االم��ي��رك��ي��ة ف��ي ش��أن االزم���ة ال��س��وري��ة،
يش ّكل خسارة لرئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو.
ولفت «ديبكا» إلى أنه سابقاً ،تم التداول بمعلومات
تشير إل��ى أن األم��ي��ر ب��ن��در أق���ام ع�لاق��ات س��ري��ة مع
االستخبارات «اإلسرائيلية» ،وكان يدير التفاهمات
بين «إسرائيل» والسعودية في شأن الخطوات التي
يمكن اتخاذها ض ّد إي��ران .ومن المتوقع بعد إبعاده،
أن يتوقف التنسيق بين االستخبارات في السعودية
و«إسرائيل».
واختفى بندر عن الساحة السياسية منذ منتصف
شهر كانون الثاني ،مع أنه كان من المق ّرر أن يتوجه
إلى الواليات المتحدة األميركية لتنسيق زيارة الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما إلى السعودية والمرتقبة في
األسبوع األخير من آذار المقبل .لكن بندر لم يصل إلى
واشنطن ،وال أحد في الرياض مستع ّد لإلجابة عن
األسئلة حول مكان وجوده.
ّ
تخطى
كما رأى الموقع «اإلس��رائ��ي��ل��ي» أنّ بندر
األم��ي��رك��ي��ي��ن م���ن خ�ل�ال ت��وف��ي��ر األس��ل��ح��ة وال��م��ال
لـ«المتم ّردين» السوريين الذين ينتمون إلى الميليشيات
اإلسالمية .وكان القوة الدافعة وراء تشكيل «ائتالف
الجبهة اإلسالمية» الذي هزم الشهر الماضي «الجيش
السوري الح ّر» المدعوم من واشنطن.
ووف��ق مصادر خليجية ،فإن بندر يدفع ثمن فشل
السعودية في سورية .فقد وعد الملك الراحل عبد الله
بأنه سيهتم بموضوع إطاحة الرئيس السوري بشار
األسد .لم يفشل فقط في تحقيق هذه المهمة ،بل أثار
مشكلة بين اإلدارة االميركية والعرش السعودي حول
مسألة األزمة السورية.
واعتبر موقع «ديبكا» أنّ الدليل الرئيس إلسقاط
بندر ،غيابه عن االجتماع الس ّري الذي عقد مؤخرا ً بين
رؤساء االستخبارات في الشرق األوسط للتنسيق مع
واشنطن في شأن مواقفهم من الحرب في سورية.
وحضر االجتماع خصمه االس��اس في الموضوع
ال��س��وري ،األم��ي��ر محمد ب��ن ن��اي��ف ،وزي���ر الداخلية
السعودي ،المفضل في البيت األبيض والصديق المق ّرب
لوزير الخارجية جون كيري ومدير وكالة االستخبارات
المركزية جون برينان.

