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«الطائف ـ المبادئ العامة»

هل انتهت الهدنة
بين �أنقرة والأكراد؟

} حسين ماجد
} حميدي العبدالله

أعلن «اتحاد الجماعات الكردية» وهو جماعة سياسية ينضوي تحت لوائها مقاتلون
أكراد تابعون لحزب العمال الكردستاني ،بأنه لم يعد يلتزم بالهدنة التي ت ّم التوصل
إليها عام  ،2013وهدّد بش ّن هجمات اعتبارا ً من اآلن (األسبوع الماضي) ليس فقط
ض ّد الجيش التركي ،بل ض ّد السدود التي تنشئها تركيا في المنطقة الجنوبية الشرقية
حيث الغالبية الكردية.
واضح أنّ تهديدات األكراد التي لم تتح ّول بعد إلى مواجهة مسلحة فعلية تأتي بمثابة
تحذير لحزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة ائتالفية مع حزب الحركة القومية
الذي يشترط للمشاركة في الحكومة إنهاء عملية السالم مع األكراد.
يصب في خانة تبرير رغبة أردوغان وحزب العدالة
وبمعزل عما إذا كان هذا التحذير
ّ
والتنمية بالهروب إلى انتخابات مبكرة بذريعة الحفاظ على الهدوء واالستقرار في
تركيا وتجنّب مواجهة مسلحة مع األك��راد ،أو وضع حزب العدالة في مأزق االختيار
تصب في مصلحته ،بمعزل عن ك ّل ذلك ،فإنّ اندالع حرب جديدة
بين مسارات صعبة ال
ّ
بين األكراد وتركيا ستكون هذه المرة مختلفة بطبيعتها وتداعياتها عن الحرب السابقة
المستمرة منذ مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي .هذه المرة يمتلك األكراد من
الناحية السياسية والشعبية تأييدا ً كبيرا ً في صفوف أك��راد تركيا ،الذين بات حزب
العمال الكردستاني بمثابة الممثل الحصري لهم ،وسيكون من الصعب على الحكومة
التركية تشكيل ميليشيات كردية متعاونة مع الجيش التركي على غرار ما كانت عليه
الحال في الحروب السابقة قبل التوصل إلى التهدئة ،ومن شأن نقض التهدئة أيضا ً أن
يقود إلى اندالع حرب يمتلك فيها حزب العمال قدرات عسكرية ،وتفاهما ً دوليا ً وإقليميا ً
لم يكن متوفرا ً له في حروبه السابقة ،فثمة الكثير من األط���راف في المنطقة ومن
حسابات مختلفة تتمنى إضعاف الحكومة التركية التي باتت سياستها تشكل تهديدا ً
لمصالح دول وأطراف عديدة في المنطقة ،وتتحيّن هذه األطراف الفرصة المواتية للر ّد
على سياسات الحكومة التركية ،وخلق أزمات تقعدها عن لعب الدور الذي تتطلع إليه
في المنطقة والذي يحمل طابعا ً استعماريا ً يعيد إلى األذهان السيطرة العثمانية.
بديهي أنّ العودة إلى خيار الحرب في ظ ّل هذه الظروف الجديدة ،وحيث ثمة عمق
جديد لألكراد األتراك في سورية والعراق في المناطق ذات الغالبية الكردية من شأنه
أن يلحق خسائر كبيرة بتركيا ،ليس فقط خسائر في صفوف الجيش التركي ،بل
وأيضا ً على المستوى االقتصادي ،ألنّ التقدّم الذي حققته تركيا في الفترة السابقة،
يعود بالدرجة األولى إلى االستقرار الداخلي ،وإلى االنفتاح على دول الجوار ،وفي ظ ّل
تدهور عالقات تركيا مع غالبية دول الجوار ،وأيضا ً غياب االستقرار في حال عادت
الحرب مع األكراد ،فإنّ المناخ االستثماري في تركيا يصبح في غاية السلبية ،وهذا من
شأنه إعادة تركيا إلى ما كانت عليه قبل نهضتها االقتصادية األخيرة.
لك ّل هذه األسباب قد يفضل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الهروب من مواجهة
األكراد برفض شروط حزب الحركة القومية ،والتحالف مع حزب الشعب الجمهوري،
أو اعتماد خيار االنتخابات المبكرة.

�أوباما يوزع للحلفاء �شهادات ح�سن �سلوك
ويجني مكا�سب التفاهمات...
} سعدالله الخليل
بعكس عشرات القرارات الصادرة عن مجلس األمن استحوذ القرار  2231والذي
صادق على اتفاق فيينا حول الملف النووي اإليراني على أهمية واهتمام بالغين،
ووصف بالقرار التاريخي والحاسم في مسار العالقات اإليرانية ـ الغربية ،خاصة
أنه يلغي سبعة قرارات سابقة من مجلس األمن تحت الفصل السابع بما ينهي حقبة
العداء المعلن ويرسم لعقود مستقبلية عنوانها التعاون ،وإنْ كان بمفردات مختلفة
في الشكل بين واثق من سلوك طهران ومراقب لصدق نواياها ...وهو ما ال يغيّر في
جوهر االتفاق الذي وضع قطار العالقات الغربية ـ اإليرانية على سكة االنطالق.
ّ
الصف األول لساسة الغرب يدرك حجم الجرأة التي امتلكوها
المتابع لتصريحات
تمسكت بها طهران خالل سنوات التفاوض
لطالما
التي
النظر
لقول وترديد وجهة
ّ
بانعدام البدائل عن االتفاق وصعوبة الخيارات األخرى المطروحة في حال فشل
التوصل إلى االتفاق ،كبدائل الحرب الشاملة أو التعايش مع تعاظم قوة إيران النووية
بما يفتح المجال أمام تح ّولها إلى المجاالت العسكرية ما يع ّقد المهمة أمام الغرب
بالتوصل إلى اتفاق.
نجحت طهران في اقتناص مكاسب االتفاق وحافظت على سياستها بدعم الحلفاء
واستبَقت القرار بالتمسك بدعم الحلفاء ،في حين فشلت واشنطن عبر المفاوضات
بوضع الملفات كافة في السلة النووية ،في المقابل فرضت على المجتمع الدولي
التعامل مع ملف العقوبات كسلة واحدة متكاملة يترتب على أي خرق من أي طرف
أي رئيس أميركي قادم إعادة النظر
انهيار االتفاق كك ّل ،وهو ما يقطع الطريق على ّ
باالتفاق والسير في ترتيبات العودة إلى زمن العقوبات.
بالتزامن مع المصادقة على اتفاق فيينا في نيويورك كان األميركي يطوي صفحة
أخرى من مواجهة ال تق ّل شراسة عن مواجهة الملف النووي تتمثل بإعادة العالقات
مع كوبا بعد أكثر من خمسين عاما ً من حصار اقتصادي سياسي لمجموعة الجزر
الكوبية مارست خاللها واشنطن أبشع أنواع الحروب االقتصادية والسياسية دون
أن تتمكن من كسر إرادة الكوبيين ،فما كان منها إال االمتثال لمبادرة البابا فرنسيس
إلنهاء القطيعة مع كوبا.
تنهي واشنطن عهود الحروب كما أعلن رئيسها باراك أوباما بأنه ال حروب في
سياسته تجاه الشرق األوسط ،وهو ما يبدو في الشكل صحيحا ً بالخروج من
العراق والتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي وعدم التو ّرط بشكل عسكري
مباشر في الحرب على سورية ،إال أنّ المضمون لم يكن بالضرورة محض
دبلوماسي ،في أغلب األحيان خاضت المفاوضات على صفيح ساخن في أكثر من
ّ
جبهة في سورية واليمن والعراق وبأدوات محلية تارة وخارجية تارة أخرى إلى
حين الوصول للحظة إقرار الحقيقية والتي فرضت السير في التسويات.
في غمرة االحتفاالت والتي غاب عنها حلفاء واشنطن اإلقليميون ربما لدهشتهم
أو لخيبتهم التي استدعت من السيد األميركي إرسال وزير دفاعه أشتون كارتر
موجها ً ضدّها بما يشبه شهادة الدكتوراه الفخرية
لتقديم ضمانات بأنّ االتفاق ليس
ّ
التي تمنح في نهاية الخدمة ال تسمن وال تغني من جوع في بازار السياسة واألمن
واالقتصاد.
نجح الغرب وإيران في جني ثمار االتفاق السياسية واالقتصادية ،وحافظت
طهران على سياساتها وحلفائها وخرجت أدوات الحرب اإلقليمية بسواد الوجه
وشهادة حسن سلوك أميركية فحواها شكرا ً لتعاونكم حظا ً أوفر في المرات
المقبلة ...صديقكم الوفي باراك حسين أوباما.

«توب نيوز»

ال�سعودية حلف ّ
�ضد الإرهاب؟
صدق وزير الخارجية السوري وليد المعلم بوصف الدعوة التي أطلقها الرئيس
الروسي فالديمير بوتين لحلف يض ّم السعودية وسورية ض ّد اإلرهاب بـ»المعجزة».
الحلف الواقعي كما وصفته روسيا يض ّم روسيا وإيران والعراق ولبنان ،وتدعى
مصر إلى المشاركة ،ومثلها تونس.
بعدها يُسأل األردن��ي والسعودي والتركي إذا كانوا قد سئموا من الرهان على
اإلرهاب لسقوط سورية ورئيسها ،وباتوا يستشعرون خطر اإلرهاب عليهم؟
هكذا فعل بوتين ولما جاء السعودي يقول بحلف من دون إيران قال بوتين فلنبدأ
الخطوة بالنزول السعودي عن شجرة العداء لسورية.
يعرف بوتين أنّ السعودية تريد عزل سورية عن إيران ،لكن لدى إيران الكثير مما
يفرض على السعودية التفاوض.
يسعى بوتين لمنح السعودية مخرجا ً تدريجيا ً بالتراجع عن العداء لسورية ولو
تأخر االنفتاح على إيران ،وتسعى السعودية لتصوير ضغطها وحربها على سورية وقد أنتجت
ابتعادا ً عن إيران لتب ّرر التراجع.
لسورية ر ّد بسيط :ليس مطلوبا ً التحالف ،ونحن مختلفون على التحالفات منذ
الحرب العراقية اإليرانية ،فإنْ كنتم صادقين في الحرب على اإلرهاب ترجموا األقوال باألفعال
وقفا ً للتسليح والتمويل.

التعليق السياسي

لجنة من الجامعة العربية ،بصالحيات مطلقة،
قوامها ثورة ومملكتان« ،الجزائر والمغرب والسعودية»،
أصدرت
ق���راراً ،بدعوة النواب اللبنانيين ،إل��ى اجتماع في
الطائف ،وأعلنت وقف إطالق النار ،بموافقة كافة األطراف
اللبنانية،
ملح ،استبدلت اللجنة ،من الوثيقة
وبتدخل سوري ّ
التي كانت قد أعدّتها ،عبارة «انسحاب الجيش السوري»
بعبارة،
«إعادة تجمع القوات السورية» ،وقد ل ّبى  61نائباً،
وحضروا االجتماع ،وأق�� ّرت «وثيقة الوفاق الوطني»
بموافقة  58نائباً ،وكان عدد أعضاء المجلس النيابي
اللبناني في حينه  99نائباً ،الذين ت ّم انتخابهم بتاريخ،
 3أيار ،من العام  ،1972ومدّدوا
ألنفسهم ،حتى العام  .1992وف��ي  7ح��زي��ران من
العام  ،1991عيّنت الحكومة اللبنانية ،بموجب اتفاق
«الطائف،55 ،
نائباً ،واكتمل ال��ع��دد ،108 ،ن��واب ،مناصفة بين
المسلمين ،والمسيحيين .وقد وضعت الوثيقة «الطائف»
في  30أيلول ،وصدّقها مجلس النواب في  22تشرين
أول ،في العام  ،1989وفي  21أيلول من العام  ،1990ت ّم
تعديل الدستور اللبناني ،وأضيفت اليه المبادئ العامة،
نصت عليها وثيقة الوفاق
واإلصالحات السياسية ،التي ّ
الوطني« ،الطائف».
أوال ً  -المبادئ العامة:
أ  -لبنان سيد ح ّر مستق ّل ،وطن نهائي لجميع أبنائه،
واحد أرضاً ،وشعباً ،ومؤسسات ،في حدوده المنصوص
عنها في
الدستور ،والمعترف بها دولياً.
الدستور لم يحدد ،بدقة ح��دود لبنان« ،يحدّه من
الجنوب قضاء صور وقضاء مرجعيون» ولم يذكر قضاء
بنت جبيل.
ب ـ لبنان عربي الهوية ،واالنتماء ،وهو عضو مؤسس،
وعامل في جامعة ال��دول العربية ،وملتزم بمواثيقها،
كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة،
وملتزم بميثاقها ،وهو عضو في حركة عدم االنحياز،
وتجسد الدولة ،اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول
والمجاالت دون استثناء.
ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم على
احترام الحريات العامة ،وفي طليعتها حرية الرأي
والمعتقد ،وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في
الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو
تفضيل.
د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها
عبر المؤسسات الدستورية.
هـ ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات
وتوازنها وتعاونها.
و ـ النظام االقتصادي ح�� ّر يكفل المبادرة الفردية
والملكية الخاصة.
ز ـ اإلن��م��اء ال��م��ت��وازن للمناطق ثقافيا ً واجتماعيا ً
واقتصاديا ً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار
النظام.
ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من
خالل اإلصالح المالي واالقتصادي واالجتماعي.
ط ـ أرض لبنان أرض واح��دة لك ّل اللبنانيين فلك ّل
لبناني الحق في اإلقامة على أيّ جزء منها والتمتع به
في ظ ّل سيادة
القانون ،فال فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان،
وال تجزئة وال تقسيم وال توطين.
ـ ال ش��رع��ي��ة أليّ سلطة ت��ن��اق��ض م��ي��ث��اق العيش
المشترك.
جميع هذه المبادئ العامة ،قد أصبحت في مقدمة
الدستور اللبناني باستثناء الفقرة (ح) «العمل على
تحقيق»...

وحلت محلها الفقرة التالية« :ح -إلغاء الطائفية
السياسية ه��دف وطني أساسي يقتضي العمل على
تحقيقه وفق خطة مرحلية».
الفقرة (ي) من المبادئ العامة« ،ال شرعية ألي سلطة
تناقض ميثاق العيش المشترك» قد عطلت مضمون،
ونسخت ك ّل ما ورد قبلها من مبادئ عامة ،إنها دستور
م��واز ،غير مكتوب ،أس��ر «وثيقة الطائف» وسجنها.
واستخدم «ميثاق العيش المشترك» المحجوب ،وغير
المكتوب أداة تضليلية جاهزة ،يشرف على تطويعها،
«فقهاء الحكام» و «هامانات السلطة» وتقدّمها الفتاوى
«غب الطلب» لتلغي ما
واالجتهادات ،قرابين ألسيادهم
ّ
تحدّث عنه هؤالء األسياد ،مرغمين ،كذباً ،ومداهنة،
وخوفاً ،عن تبنيهم للحريات العامة ،والديمقراطية،
والتوازن ،والعدالة ،بهدف تغطية معاناة الوطن ،وحجب
وجروحه ،وإخفاء نزيف جسده المهترئ ،محاولين ستره
بعباءة مزركشة نتنة ،ليست على مقاسه ،وهي المسبّبة
لعلله ،وشلله ،ولاللتهابات المزمنة التي ستؤدّي إذا ما
استم ّرت إلى زواله.
والوطن الصابر مكرهاً ،في انتظار ،مبادرة تخلع عنه
هذه العباءة السامة ،وتلبسه الثوب المناسب ،الصحي،
الطاهر ،الشفاف ،فيستعيد الوطن عافيته ،وحيويته،
ويتحصن بوطنيته ،وإنسانيته ،برعاية شعبه وجيشه
ّ
ومقاومته.
اللبنانيون ،جميعا ً متش ّوقون ،للتع ّرف على هذا
«الميثاق» القوي القدير الخفي ،المت ّوج على رأس
الشرعية اللبنانية وسلطاتها ،والمميّز من بين بقية
االتفاقات والمواثيق ،ويتساءلون ،أألنه المولود الوحيد
الذي أبصر الحياة على األرض اللبنانية ،أم ألنه أكبر
إخوته وأخواته الذين ولدوا خارج لبنان ،في «جنيف،
ل��وزان ،الطائف والدوحة» وهم من نسله ويحترمونه
ألنه كبيرهم ،ويحافظون عليه ألصالته وخبرته؟
أخبرونا عن «العيش المشترك» هل هو واقع واجد ،أم
هدف واعد ،أم اسلوب جامد ،أم مولود جاحد؟ ومن هم
الشركاء
وماذا أنتجت للبنان هذه الشركة ،وماذا قدمت هذه
الشراكة؟
الشعب يقول لكم ،عيشنا حوله «ميثاقكم» متوازيات ال
تلتقي ،وشراكتكم هي لالحتكار واالستغالل واالمتيازات،
وأنتم مع شركائكم أخصام ،وللشعب أع��داء ،وح ّملتم
الناس ديونا ً ثقيلة ،توفى من المواطنين ،عبودية،
وج��ه��داً ،ودم��اء ،وعيشكم المشترك ،تصادم وتقاتل،
وتنابذ ورياء.
ميثاقكم الخفي ،هو نظامكم الطائفي ،التركي الفرنسي،
تربّى وترعرع في أحضانكم ،وغذته وأطلقته ،مؤسساتكم
الدستورية ،والمذهبية ،والتربوية ،واإلعالمية ،وم ّولته
مؤسساتكم التجارية والمصرفية ،ك�� ّل ذل��ك تلبية
لغرائزكم ،ولشهواتكم ،ولنزواتكم .ونيران هذا النظام
ستحرقكم ،وتلتهمكم ،وحدكم ،ألنّ النار تتج ّنب األخضر،
ويجذبها اليباس.
بقية المبادئ العامة ،المذكورة أعاله والتي سترد
الحقا ً بصورة أكثر ش��م��والً ،ودق��ة ،ووض��وح��اً ،يمكن
مقاربتها إيجازا ً
على النحو التالي:
أ ـ لبنان في حينه لم يكن مستقالً ،ولبنان ليس واحداً،
بل ك��ان محتالً ،ويتك ّون من مناطق ومذاهب وقبائل
وجماعات.
ب ـ لبنان العربي ،ال يتعايش مع لبنان الطائفي،
االنعزالي ،ولبنان ال يطبق مبادئ األمم المتحدة« ،حقوق
المرأة ،الزواج المدني»...
ج ـ الديمقراطية في لبنان ،هي ديمقراطية الطوائف،
والجماعات ،المستمدّة من القوة والمال والديموغرافية
لك ّل منها ،والحقوق السياسية ،والمساواة ،ال تشمل
جميع المواطنين ،وكونفدرالية الطوائف هي المتحكمة،
وقد
تجسدت هذه الديمقراطية ،بتعيين  55نائباً ،أيّ
ّ
أكثر من نصف عدد نواب المجلس ،وحتماً ،انّ المعيّن
ليس ح��را ً وهو بتص ّرف من عيّنه ،ولتاريخه ،نسمع

من يقول «نوابي ،ووزرائ��ي» ،ورضوا أن يكونوا ملكية
خاصة يكفلها النظام.
د ـ الشعب مصدر السلطات ،والنائب يمدّد لنفسه
لسنوات ،والشعب صاحب السيادة يمارسها عبر
المؤسسات الدستورية ،والنائب يملك القدرة واإلرادة
يمارسها بقوة الجماعات الطائفية.
هـ ـ النظام قائم على التناحر والعداوة بين السلطات،
وليس على التعاون ،أم��ا ال��ت��وازن بينها ،تنبئنا به،
السلطة القضائية
ويتجلى بالترويكا الرئاسية .فالسلطات مفصولة
ولكنها غير مستقلة ،ومتعاونة ولكن ليس للصالح
العام .والتوازن بين الطائف هو أساس ك ّل التوازنات.
و ـ االقتصاد الح ّر لبناء الوطن ،ال يبنى على استغالل
جهود المواطنين والتعدّي على حقوقهم ،وعلى النظام
مراقبة مصادر الملكية الخاصة ،والمبادرة الفردية
المكفولة يجب أن تتفق وبرامج الدولة ،أو تتكامل مع
مشاريعها ،وواقعنا االقتصادي اليوم مؤشر فعلي
لنتائج هذا التكفل ،الذي لم يشمل األسر التي د ّمرتها
الحرب الطائفية.
ز ـ اإلنماء المتوازن للمناطق ،وبتكرار كلمة المتوازن
يفهم أنها بين الطوائف ،وأنها ليست لمجموع الشعب
اللبناني وأنها
تعني توزيع الحصص على المناطق بالتساوي.
والشاهد على ذل��ك ،التوازن ال��ذي تحقق بين بيروت
«السوليدير ،وعكار»!
ح ـ جميل الحديث عن العدالة التي يحققها اإلصالح،
ولكن السؤال ،وكيف ت ّم ذلك؟ إصالح مالي وزع على
اللبنانيين ديونا ً بالتساوي بقيمة تفوق الـ  70مليار
دوالر ،ي��س��دّدون��ه��ا ض��رائ��ب على ج��ه��وده��م وعملهم
واستهالكهم ،واإلص�لاح االقتصادي ،أنتج طبقة من
اللصوص  10في المئة «فرعون وقارون» سرقوا وحكموا
واستغلوا بقية المواطنين.
ط ـ األرض واح��دة ولكن ليست موحدة ،ويحق لك ّل
لبناني اإلقامة في أيّ جزء ،ولكن المشكلة أنه ،ال يريد،
أو ال يقدر ،أو يمنع ،بسبب ضغف القانون ،أو تحيّزه ،أو
تغيّبه ،أما الشعب الذي تتحدّثون عنه ،لم يعد شعباً،
بل أصبح شعبا ً وجماعات ،بعد أن مزقتموه بأسنانكم،
وغ ّررت به سياساتكم.
المبادئ العامة هذه ،ال تناسب ،أو أنها غير كافية،
لتجاوز ،وإصالح الواقع اللبناني ،بعد إيقاف الحرب
اللبنانية،
ولم ولن تتمكن من بناء لبنان الجديد ،إذا لم تكن عقبة
في طريق بنائه ،وهذا ما تجمع عليه أكثرية اللبنانيين،
فيما تختلف حول العوامل التي منعت تطبيق «الوثيقة»
لمصلحة الجميع ،ويمكن القول انّ الخلل الحاصل هو
بتأثير عدة أسباب ،منفردة ومتحدة:
 1ـ في الكتابة والتعبير.
 2ـ في الفهم والتفسير.
 3ـ في أسلوب وأدوات التنفيذ.
 4ـ عدم إرادة الدولة في التنفيذ.
 5ـ عدم القدرة على التنفيذ.
 6ـ عدم قابلية الوثيقة للتطبيق.
 7ـ منعت الوصاية ،وال��خ��ارج ،تطبيقها تطبيقا ً
سليماً.
 8ـ منع تطبيقها ،تبدّل وتط ّور األوض��اع في لبنان
والمنطقة.
 9ـ وضعت لكي نصل الى ما وصلنا اليه ،عن سابق
إصرار وتصميم.
وأخيرا ً نقول ،مهما تعدّدت وتن ّوعت العوامل واألسباب
فإنّ هذه «الوثيقة» يجب طرحها على بساط البحث،
وذلك بهدف التجدّد والتجديد ،وأن نتخلص من العودة
دائما ً الى ال��وراء ،ونستعين باألجداد ،والدين ،وسيرة
األنبياء ،وفتاوى الفقهاء ،ألنّ سيرتهم مرشدا ً وليست
سجانا ً لألبناء ،ونعود الى العقل ،والعلم ،والمعرفة،
وننتصر على االتكالية ،والجهل ،والحماقة ،والغباء.
وإلى اللقاء مع «إصالحات الوثيقة السياسية»

ما عالقة النظام ال�سعودي بتغذية التط ّرف؟
�أ�سئلة وجدنا بع�ض �إجاباتها
} هشام الهبيشان
من الطبيعي أن تعيش بعض الشعوب العربية في دول مجلس التعاون الخليجي
في هذه المرحلة بين مطرقة أخطائها التاريخية وسندان تمويل بعض أنظمتها للتطرف
الذي ساهم في تعزيز الفوضى في المنطقة والوضع اإلقليمي الخطر في المنطقة
وانعكاس ك ّل ذلك على داخل هذه الدول الداعمة للتطرف .في هذه المرحلة بدأت دوائر
صنع القرار الرسمية في هذه الدول ،تبحث عن طوق نجاة لها ،من تمدّد وارتداد اإلرهاب
الذي صنعته عليها ،هذا اإلرهاب الذي ح ّذر منه كثير من المتابعين ،وخصوصا ً لمسار
دعم النظام السعودي للتنظيمات اإلرهابية .ومع موجة هذه التحذيرات التي كانت
وما زالت توجه للنظام السعودي ،من الواضح أنّ النظام السعودي ما زال مستمرا ً في
مغامراته ومقامراته التي ستوصل المنطقة كك ّل إلى حال الفوضى العارمة ،ومن هنا
يبدو واضحا ً حجم األزمة التي سببها النظام السعودي للشعب السعودي وللدولة
السعودية وللمنطقة بك ّل أركانها ،ومن الواضح أنّ سياسات النظام السعودي ،إن
استمرت كما هي ،ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية ،والمستفيد الوحيد منها هو
الكيان الصهيوني .سنذهب بمحور حديثنا هنا إلى حديث الكثير من األنظمة والدول
والمنظمات التي بدأت تح ِّذر من سلوك النظام السعودي ف دعم التطرف.
أميركا تح ِّذر من سياسات النظام السعودي الذي «سيقود المنطقة إلى الجحيم»
بعيدا ً عن ما تحدث به أوباما قبيل زيارة أمراء ومشايخ وملوك دول مجلس التعاون
الخليجي لمنتجع كامب دايفيد مؤخراً ،حيث حذر وبطريقة غير مباشرة بعض هذه
الدول من استمرار دعمها للتطرف ومن خطر ارتداد هذا التطرف عليها ،سنعود إلى
كلمة نائب الرئيس األميركي جو بايدن ،التي ألقاها في مطلع شهر تشرين األول من
عام  2014في جامعة «هارفرد» حول سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط،
والتي لم يتردّد فيها بايدن باتهام حلفاء واشنطن بالتسبُّب باتساع رقعة اإلرهاب في
المنطقة ،عبر تسليح و تمويل الجماعات المتشدّدة .وس ّمى بايدن السعودية تحديداً،
كطرف سعى إلى إسقاط النظام في دمشق عبر استخدام ك ّل الوسائل ،وعلى رأسها
تمويل وتسليح الجماعات المتشدّدة ،ومنها «القاعدة» و»تنظيم الدولة اإلسالمية»،
وقال« :إنّ مشكلتنا الكبرى هي في حلفائنا في المنطقة ،السعوديون أصدقاء كبار لنا،
لكنّ همهم الوحيد كان إسقاط الرئيس السوري بشار األسد لذلك ش ّنوا حربا ً بالوكالة
بين الس ّنة والشيعة وقدموا مئات الماليين من الدوالرات وعشرات آالف األطنان من
األسلحة إلى ك ّل المتط ِّرفين لذين يقبلون بمقاتلة األسد ،انتهى االقتباس .من هنا يظهر
بوضوح حجم اإلدراك األميركي لخطورة الدور السعودي بدعم التطرف في المنطقة
والعالم ،ومع ك ّل ذلك ،ما زالت أميركا وضمن مشروعها الصهيو ـ أميركي مستفيدة من
ك ّل هذه الفوضى التي تع ّم المنطقة إلنجاز مشروع تقسيم وتفتيت هذه المنطقة.
مجلة «تسو ارست» األلمانية« :النظام السعودي هو من يمول داعش»
وللتأكيد على دور النظام السعودي في دعم التنظيمات «الراديكالية» التي تغزو
المنطقة ،فقد نشرت مجلة تسو ارست األلمانية دراسة شاملة مطلع عام  2014أجراها
رئيس تحريرها مانويل أوكسنراينر والصحافيان ديرك راينار وستيف ليرود ،تحت
عنوان «تنظيم الدولة اإلسالمية هل هو من صنع أميركا» .وهنا أكدت المجلة أنّ ما
يُسمى تنظيم «دولة العراق والشام» أنشئ من قبل أجهزة االستخبارات األميركية
لتحقيق مصالح الواليات المتحدة في الشرق األوس��ط ،فيما يتولى تمويله النظام
السعودي ،وتقوم حكومة حزب «العدالة والتنمية» في تركيا بتسهيل نشاطاته وعبور
إرهابييه من أراضيها إلى سورية والعراق.
وهنا تنقل المجلة عن البروفسور خوسودوفسكي ،وه��و خبير في السياسة
العسكرية للواليات المتحدة في الشرق األوسط ،قوله إنّ «االستخبارات األميركية
أنشات عدة مجموعات إرهابية تنشط في سورية والعراق لتحقيق مجموعة أهداف
جيوسياسية أميركية في المنطقة» ،مشيرا ً إلى اعترافات أدلى بها أحد متزعمي تنظيم
«القاعدة» اإلرهابي في العراق عام  2007والتي أكد فيها أنّ «اسم التنظيم هو مجرد
ستار يخفي وراءه الغرب حقيقة قيادته الحقيقية له» ،ما يظهر حجم الشراكة الخفية،
الصهيو ـ أميركية ـ السعودية ،بدعم هذا التنظيم.
المخابرات األميركية والبريطانية دفعتا دوال ً خليجية لتمويل وتسليح تنظيمات
راديكالية في المنطقة
كشف تشارلز شويبردج في حديثة إلحدى وسائل اإلعالم الروسية نهاية عام ،2014

وهو أحد ضباط االستخبارات البريطانية سابقا ً وكان يعمل في في جهاز مكافحة
اإلرهاب ،أنّ وكالة االستخبارات األميركية «سي آي أيه» واالستخبارات البريطانية،
دفعتا دوال ً خليجية إلى تمويل وتسليح تنظيمات مسلحة في مقدمتها «داعش».
وأضاف تشارلز« :إنّ االستخبارات البريطانية واألميركية تقفان وراء ك ّل األحداث
الدراماتيكية التي تعصف بدول الشرق األوسط مثل سورية والعراق وليبيا» ،كاشفا ً
عن تفاصيل خطيرة ومثيرة حول دور واشنطن ولندن في صناعة اإلرهاب.
«االندبندنت» البريطانية :النظام السعودي يستثمر أمواال ً طائلة في دعم اإلرهاب
في مقال للكاتب في صحيفة «االندبندنت» البريطانية بول فاليلي في مطلع شهر
آب من عام  ،2014قال فاليلي« :إنّ الدعم المستمر من النظام السعودي منذ سنوات
طويلة للتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة المختلفة التي تشيع القتل والخراب في سورية
أدى إلى خلق وحش مخيف يعرف باسم تنظيم «داعش» الذي يرتكب مجازر وجرائم
تتخطى ك ّل حدود الفظاعة».
وأضاف« :بحسب تقارير أعدّتها وزارة الخارجية األميركية فإنّ النظام السعودي
استثمر على مدى العقود األربعة الماضية أكثر من عشرة مليارات دوالر في مؤسسات
بالتعصب
تتسم
خيرية مزعومة في محاولة لنشر اإليدولوجية الوهّ ابية التي
ُّ
ِّ
والقسوة ،فيما يقدِّر خبراء أوروبيون أنّ  20في المئة تقريبا ً من هذه األموال السعودية
ت ّم تحويلها إلى تنظيم «القاعدة» وتنظيمات «راديكالية» أخرى».
سكارسيني :بندر بن سلطان هو المموِّل الرئيسي لإلرهاب في العالم
يقول رئيس جهاز االستعالمات الداخلية الفرنسي السابق برنار سكارسيني في
كتاب نشره مطلع العام  ،2014تحت عنوان «المخابرات الفرنسية  ...رهانات جديدة»،
ويخصص بعض محاوره للحديث عن الشكوك المتداولة في خصوص تمويل النظام
ِّ
السعودي لشبكات إرهابية تنشط في ك ّل من الجزائر وسورية وفي بعض بلدان في
الشرق األوسط ،أنّ بندر بن سلطان هو المموِّل الرئيسي لإلرهاب في العالم.
وبحسب سكارسيني الذي غادر منصبه منذ سنتين تقريباً ،فإنّ الجماعات التي
أعلنت والءها لتنظيم القاعدة اإلرهابي مموِّلها األساسي هو األمير بندر بن سلطان
الذي كان يشغل منصب «األمين العام لمجلس األمن القومي السعودي ورئيس
المخابرات العامة» ،وقد تبنى بندر سياسة إقليمية مستقلة عن إخوته وبني عمومته،
وكان وراء تمويل الجماعات الجهادية في أفغانستان وسورية ولبنان ومصر وشمال
أفريقيا.
لطالما حذرت الدولة السورية من ارتداد اإلرهاب على صانعيه
لم تترك الدولة السورية ،مناسبة دولية وال إقليمية وال محلية ،إال وحذرت من خاللها
الدول الداعمة والصانعة والمستوردة والداعمة لإلرهاب من ارتداده عليها ،وقد حذرت
دول اإلقليم والعالم كله وك ّل الداعمين للحركات «الراديكالية» ،من خطورة اإلرهاب
ومن آثاره المستقبلية ليس على سورية فحسب ،بل على ك ّل من دعم وساهم في تمدّد
هذا اإلرهاب ،ولطالما تحدثت في المنابر الدولية والعالمية ،وخصوصا ً منبر األمم
المتحدة عن خطورة دعم الفكر المتطرف ،وخطورة تطور هذا التطرف وارتداده على
صانعيه ،وهو ما حصل بالفعل ،ويحصل هذه األيام في السعودية والكويت وتونس،
والمقبل من األيام ينذر بالمزيد من هذه الحوداث ،ليس فقط في هذه الدول ،بل في ك ّل
دولة دعمت وساندت هذا الفكر «الراديكالي».
التكهُّنات المستقبلية لحجم فوضى اإلرهاب في السعودية والمنطقة؟
نستطيع أن نقرأ وبوضوح أنّ حجم دعم النظام السعودي والمستمر إلى اآلن في
دعم وتنظيم صفوف وتسليح مقاتلي التنظيمات «الراديكالية» في سورية والعراق ،كما
أثبتت الكثير من التقارير الدولية ،سيكون له عواقب كارثية مستقبالً ليس على الداخل
السعودي فحسب ،بل على ك ّل دول المنطقة ،وهذا ،بدوره ،سيسمح بانتشار الفوضى
في ك ّل أرجاء المنطقة ،وك ّل ذلك بسبب سياسات عمياء يقوم بها النظام السعودي
بدعمه للتنظيمات «الراديكالية» في المنطقة .والسؤال هنا :إلى متى سيبقى العرب
والمسلمون والعالم أجمع يتح ّملون سياسات النظام السعودي الداعمة للتطرف؟
وهل سنرى قريبا ً تحركا ً أمميا ً وعربيا ً وإسالميا ً باتجاه الضغط على النظام السعودي
لوقف دعمه للتطرف؟ أم أننا سنرى مزيدا ً من التع ُّنت من قبل النظام السعودي بدعم
التطرف ،ومزيدا ً من الصمت العربي واإلسالمي والعالمي على ممارسات النظام
السعودي؟ دعونا ننتظر المقبل من األيام ،لعله يعطينا اإلجابة الشافية على معظم
تساؤالتنا المطروحة.
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�إيران نووية...
ماذا يعني ذلك للعرب؟
} محمد ح .الحاج
دولتان على مساحة العالم أعلنتا سخطهما على
االت��ف��اق ال��دول��ي م��ع إي���ران ح��ول برنامجها النووي
وملحقاته ،ذلك يعني أنّ اعترافا ً عالميا ً قد حصل ،وأنّ
إيران دخلت مرحلة جديدة من التعامل مع دول العالم،
إيران تدخل النادي األكثر رحابة وإنْ لم تصنع القنبلة
النووية ،األه ّم امتلكت المؤهّ الت واألس��رار والقدرات،
لكنها دولة سلمية ،هذا ال يعجب الكيان الصهيوني،
وأيضا ً لم يعجب حكام السعودية ،هنا اتفق الطرفان!
لماذا؟
أن يعتبر ق��ادة الكيان الصهيوني االت��ف��اق مصدر
خطر على مصير الكيان ،أمر مفهوم ،فإيران لم تقبل
ربط برنامجها النووي ،وال المفاوضات حوله بشكل
وتفاصيل النظرة والعالقة مع الكيان الصهيوني ،بمعنى
أنّ هذا كان واضحاً ،وأنها لم تغيّر ثوابتها ،فالقيادة
اإليرانية أعلنت أنّ الكيان الصهيوني غير شرعي وهو
تجسد على أرض
إلى زوال ،واقترن القول بالعمل الذي
ّ
الواقع ...طرد للكيان خارج الحدود اإليرانية واعتراف
بدولة فلسطين ودع��م لك ّل أشكال المقاومة ض�� ّد هذا
الكيان الدخيل رغم ما أشيع أو تس ّرب عن امتالكه عدة
مئات من الرؤوس النووية ،ورغم تهديدات قادته بضرب
مراكز األبحاث والمفاعالت على األرض اإليرانية ،وهذا ما
لم يحصل لحسابات دقيقة وتقدير النتائج التي تلقاها
العدو من المراكز المتخصصة في عالم الغرب ...فهل
سقط هذا الخيار أم أنّ قادة الكيان ينتظرون سانحة؟
ما الذي لم يعجب السعودية في اتفاق إيران مع العالم
على سلمية برنامجها وإقرار هذا العالم بأحقية إيران
في الولوج إلى ساحة العالم المتقدّم والخروج من دائرة
الدول المتخلفة أو العالم الثالث - ،القادة اإليرانيون لم
يتركوا مناسبة تم ّر إال وأعلنوا فيها استعدادهم للتعاون
مع «الشقيقات» العربيات وعلى رأسهم السعودية في
ك ّل المجاالت العلمية والعسكرية واالقتصادية ،وأنهم
ال يفكرون مطلقا ً في الصدام مع أيّ من هذه الدول ،بل،
على العكس شكلت إيران القطب الداعم األكبر للحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني ،ودعمت المقاومتين
اللبنانية والفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني،
في الوقت الذي كانت السعودية تصمت على عدوانه
أغلب األحيان وساعة يستهدف الجنوبيين في لبنان،
أو األراضي السورية يبدأ التشكيك والتضليل ،وتظهر
الشماتة والتشفي وكأن تحالفا ً سريا ً يقوم بينهم وبين
العدو - ،الحقيقة هي كذلك باعتراف صهيوني ،وبصمة
سعودية ملكية ابتدأت زمن عبد العزيز وما زالت سارية
المفعول حتى تاريخه.
الموقف السعودي يستحضر العديد من األسئلة
المشروعة ،ومنها:
ـ يمتلك العدو الصهيوني مئات القنابل أو المقذوفات
النووية ،وحسب المتداول عربيا ً فإنّ هذا أكبر تهديد
لألمن القومي والعربي! إال أن يكون ذلك مجرد غطاء
كالمي يجري استبداله اليوم بعداء مفتعل مع إيران
التي انقلبت بعد ثورتها من شرطي أميركي وحليف
للكيان الصهيوني إلى نقيض ذلك ،وكنا نقرا ً ما بين
سطور العالقات العربية أو أغلبها بنظام الشاه حميمية
بالغة حدود ذوي القربى ،فما الذي تغيّر؟
ـ إذا كانت إي���ران ه��ي ال��ع��دو االستراتيجي لألمن
القومي والعربي (بالعرف السعودي) فلماذا ال توضح
السعودية تفاصيل مخاطره ودواعي اعتباره عدواً ،في
المقابل ال ب ّد من تبرير إلسقاط العداء للكيان الصهيوني
رغم أنيابه النووية.
ـ انتقال إيران إلى مصاف الدول الكبرى ،األوروبية
على األق ّل ،من حيث التطور العلمي والتقني والبحثي،
خصوصا ً بعد استردادها لثرواتها وسقوط الحصار
وفتح أب��واب الغرب أم��ام إنتاجها النفطي والغازي
والتبادل االقتصادي والتكنولوجي معها ،أال يخدم
محيطها ،أو على األق ّل الدول التي تتعاون معها بحكم
الصالت والوشائج والشراكة في دعم الحقوق والوقوف
في وجه العدو األزل��ي ،إال أن تكون للسعودية شراكة
حقيقية ومصالح في قيامة الدولة اليهودية! وهذا يدفع
آليا ً إلى العداء مع إي��ران ومنظومة مقاومة االحتالل
الصهيوني ...البعض ما كان ليصدق قولنا إنّ حلفا ً
مقدسا ً يقوم سرا ً بين الصهيو – ماسونية العالمية وبين
آل سعود وهذا الحلف تض ّمنته وثائق وتعهّدات مكتوبة
ومحفوظة في أدراج الواليات المتحدة األميركية.
ـ رغم أهمية الكيان الصهيوني للغرب ،وهو من أقامه
ووفر له أسباب الحياة واالستمرار ،فقد بدأ هذا الغرب
يضع في كفة الميزان مصالحه الذاتية بديالً للمصالح
الصهيونية قدر المستطاع ،وبالقدر الذي يتخلص فيه
من ضغوط اللوبي الصهيوني وخاصة في قمة هرم
القيادة (أميركا) وبدا واضحا ً أنه ما من رئيس تنفيذي
للواليات المتحدة األميركية استطاع مجابهة الضغوط
الصهيونية ومفاعيل اللوبي إال في فترة إدارته الثانية ،أو
أنه ال يت ّم التجديد له ،هل ينجو أوباما مع أنه أخذ بمصالح
ال��والي��ات المتحدة والحلفاء األوروبيين إل��ى الحدود
القصوى ،ووجد أن ال سبيل لمماطلة أكثر واستطرادا ً
المضي في تطبيق العقوبات كما ترغب قيادة
صعوبة
ّ
الكيان الصهيوني ،العقوبات التي طالت أبعد بكثير
من إيران ولو أنها المتض ّرر األكبر ،لكن عجلة االقتصاد
األوروب��ي المتباطئة كان لها دورها وتض ّرر العديد من
الدول األوروبية األق ّل نموا ً شكل رأيا ً عاما ً ضاغطا ً إلنجاز
االتفاق ووضعه موضع التنفيذ وبدء مرحلة جديدة هي
مرحلة إيران اليوم – الدولة المتقدّمة – الصاعدة.
ـ دول الخليج العربي الصغيرة – الدائرة في الفلك
السعودي ت��درك أهمية انتقال ال��دول��ة اإليرانية إلى
عضوية النادي الجديد ،وبالتالي تحقيق توازن من نوع
آخر ،هو توازن الرعب الذي لم يحققه التطور الباكستاني
ودخول ذلك البلد النادي النووي ألنه ممسوك أميركيا ً
ومم ّول سعودياً ،المشروع الباكستاني لم يكن سريا ً أو
خافيا ً على المؤسسة الصهيو – ماسونية ،إنما خوف
الغرب من تط ّور الهند وتقدّمها ،الخوف من انحيازها
إلى محيطها األقرب (روسيا والصين) دفع بالغرب إلى
السكوت والتستر على المشروع الباكستاني السعودي
كآلية فرملة للمشروع الهندي يوازيه ،وبذات الوقت ال
يشكل خطرا ً على الكيان الصهيوني.
ـ السعودية التي ال يمكن لها أن تنافس إيران واقعياً،
ليس من حقها اتخاذ موقف عدائي من االتفاق الدولي مع
إيران التي ال تشكل عدوا ً فعليا ً لها إال إنْ كانت تشاطر
العدو الصهيوني استشرافه هذا الخطر على المديين
القريب والبعيد ،السعودية ال تشكل قطبا ً إقليميا ً فاعالً
على الساحة المشرقية بوجود مصر عربياً ،وهي كانت
محكومة بعقدة ال��ع��راق القوي ال��ذي عملت بمنتهى
الخبث على تحطيمه ،وبعده سورية ،إيران العب إقليمي
كبير باعتراف دولي باتت تخشاه وتحسب له تركيا
ألف حساب ،وتنتظر أن ينالها من كعكة االتفاق نصيب،
ويبقى أنّ من كان ينتظر استمرار معاقبة إيران ووصولها
مرحلة العجز عن دعم حلفائها في المنطقة إلسقاطهم قد
خاب أمله ووصل نهاية المطاف ،الرسالة تقول انتهى
زمن العربدة ،جدوا ألنفسكم مخرجا ً من الورطة ،انتهى
دورنا ،وتحققت مصالحنا ...التوقيع :حلف الناتو!
بدأ سباق الغرب نحو إيران القوية ،العضو الجديد
في النادي النووي العالمي ،وهو سباق ال يشكل خطرا ً
على عالمنا العربي ،بل هو جناح التوازن مع العدو
الصهيوني ...وليبحث حكام السعودية بعيدا ً عن اإلثارة
المذهبية التي يتاجرون بها ،تماما ً كما يتاجر الصهاينة
بأسطورة الخرافة التوراتية – اليهودية.

