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سياسة
تقرير

نفط العرب
يقتل العرب
عامر محسن
األساس هو النفط .من املفيد مراقبة
ردود فعل القوى السياسية (في بلد
كلبنان) على الحرب السعودية ضد
الـيـمــن حـتــى نـفـهــم م ـقــدار االخ ـتــراق
الخليجي ملجتمعاتنا خالل العقود
األخيرة ،والسطوة التي أرخاها مال
النفط على منطقتنا ،فــي السياسة
ّ
ّ
والتدين وكل مجال.
والثقافة
ٌ
ما يجري في اليمن هو حدث جسيم،
ي ـف ـت ـتــح ،ك ـم ــا ك ـت ــب رئـ ـي ــس تـحــريــر
الــزم ـي ـلــة «ال ـس ـف ـي ــر» طـ ــال س ـل ـمــان،
ّ
تحول اململكة السعودية الى ما يشبه
«الـ ـق ــوة ال ـع ـظ ـمــى» ،ال ـت ــي ال تكتفي
ب ــال ــدف ــاع ع ــن ن ـف ـس ـهــا ،ب ــل تـخــوض
الـحــروب الخارجية وتـضــرب الــدول
شكل النظام
امل ـجــاورة حفاظًا على ّ
االقليمي الــذي تريده .والنخب التي
اش ـت ــراه ــا ال ـخ ـل ـيــج ،وأغـ ـل ــب نخبنا
صــارت مرتهنة لــه ،دوره ــا االمتثال
وت ــرداد املــدائــح عــن «مملكة الخير»
أو ،في أحسن األحوال ،التزام الصمت
والتواطوء.
من هنا يجب أن نفهم أن اليمن ليس
اال ّأول ال ـط ــري ــق ،وأنـ ـن ــا ق ــد نصير
ج ـم ـي ـعــا أه ـ ــداف ـ ــا ل ـ ـطـ ــائـ ــرات األم ـي ــر
وغـضــب األمـيــر وأح ــاف األم ـيــر ،اذا
لم تضع املغامرة اليمنية لهم حـ ّـدًا،
وتفهمهم أن الدماء ليست كالذمم ،ال
ُ
تشرى باملال.
ُ
ح ــن ت ـق ــوم ح ـك ــوم ــة م ــا بــاسـتـثـمــار
ث ــروات طبيعية مـخــزونــة فــي باطن
أرضـهــا ،ســواء فــي السعودية أو في
الـ ـن ــروج ،فـهــي تـنـظــر ال ــى نـفـسـهــا كـ
«وصي» أو ّ
ّ
«قيم» على هذه الثروة ،ال
كمالك لها ،ودورهــا يكون في صون
ٍ
هــذه امل ــوارد واستثمارها بالطريقة
امل ـث ـل ــى ل ـص ــال ــح األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـق ــادم ــة
ومستقبل البلد والبشرية.
م ـن ــذ ظـ ـه ــور الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـي ــة فــي
ال ـخ ـل ـي ــج ،راج خـ ـط ــاب ي ـس ـخ ــر مــن
ه ــدر دول ــه لـعــائــداتـهــا ،ورهـنـهــا في
املـصــارف الغربية ،وش ــراء األسلحة
األميركية بعشرات املـلـيــارات .اليوم
نفهم أن هذه األسلحة ،وهذه الثروة،
تـ ـ ّ
ـوجـ ــه ضـ ـ ّـدنـ ــا نـ ـح ــن .فـ ــي ال ـع ـق ــود
امل ــاضـ ـي ــة خـ ـ ــاض ال ـخ ـل ـي ــج ح ــروب ــا
شــرســة ل ـصــون حـصـتــه مــن ال ـثــروة،
ّ
فكر عروبي ُيسائل كيفية
ولقمع أي ٍ
تــوزيـعـهــا واس ـت ـخــدام ـهــا؛ والخليج
ال ـيــوم يخطو نـحــو مــرحـلــة جــديــدة:
فرض الهيمنة املباشرة ،وباستعمال
ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ـس ـك ــري ــة ون ـ ـفـ ــوذ ال ـس ـيــد
األمـيــركــي (وه ــم ،لسخرية الـتــاريــخ،
يستعملون خ ـطــاب «ال ـع ــروب ــة» في
مسعاهم).
الخيار فــي هكذا حالة واض ــح ،اذ ال
ي ــوج ــد ن ـق ــاش وحـ ـ ــوار م ــع الـ ـغ ــارات
وال ـع ـس ــف ،مـثـلـمــا ال ي ـن ـفــع ال ـح ــوار
واالق ـن ــاع فــي وج ــه املـصــالــح املــالـيــة.
ال ـن ـف ــط هـ ــو األس ـ ـ ـ ــاس؛ هـ ــو امل ـص ــدر
الوحيد ّ
للقوة الخليجية ،وهــو ـ ـ ال
االيــديــولــوج ـيــا ـ ـ ـ ـ م ــا جـعــل للخليج
نـخـبــا وأت ـب ــاع ــا وج ــوق ــات اعــام ـيــة،
وس ـم ــح بـنـشــر ال ـت ـخ ـلــف الـسـيــاســي
والتبعية والتدين الوهابي في أرجاء
بالدنا.
حــن ال يعود «نفط الـعــرب للعرب»،
بـ ـ ّـل ي ـس ـت ـح ـيــل ض ـ ـ ّـده ـ ــم ،يـ ـك ــون مــن
حــقـنــا ،بــل مــن واج ـب ـنــا ،أن نعلن أن
حكومات الخليج قــد أثبتت أنها ال
تصلح إلدارة هذه الثروة ،وال يجوز
ّ
تتصرف بها
ـ ـ بــل مــن الخطير ـ ـ أن
على هواها .انتاج النفط وتصديره
يمر عبر منشآت معدودةّ ،
ّ
حساسة،
ٍ
وســريـعــة الـعـطـ ّـب .وان ك ــان الخليج
استباحة بالدنا
يعتبر أن من حقه ّ
واخ ـض ــاع ـن ــا ،فـ ــإن حـ ــق ال ــدف ــاع عن
هدف واضح :منع
النفس يدعونا الى
ٍ
هــذه الحكومات مــن تصدير برميل
نفط واح ــد ،طاملا أن عائداته ّ
تقوي
ٍ
أع ــداء ن ــا وت ـق ـتــل اب ـن ــاء ن ــا ،وسـيــأفــل
«العصر الخليجي» في لحظات.

معابر لبنان حيوية لسوريا ومعركة
باتت معابر لبنان تشكل
منفذًا حيويًا للنظام
السوري ،ما يزيد خوفه من
اقتراب المعارضة منها ،في
وقت بدأ فيه الكالم يتراجع
عن قرب معركة القلمون،
التي يتمهل االطراف
المعنيون فيها تحسبًا
لمخاطرها
هيام القصيفي
ال ـت ـطــور الـ ـس ــوري الـ ــذي تـمـثــل في
سيطرة معارضي النظام السوري
ع ـل ــى م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب بـ ــن س ــوري ــا
واالردن ،وما أحدثه ذلك من تأثير
مـبــاشــر عـلــى الـ ـص ــادرات الـســوريــة
والـلـبـنــانـيــة ،لــم يـثــر فـقــط اهتمامًا
س ــوري ــا ول ـب ـنــان ـيــا لـلـتـفـتـيــش عــن
مخارج ومعابر بديلة فحسب .ففي
لـبـنــان شـكــل ه ــذا الـتـطــور مناسبة
ل ـل ـحــديــث ع ــن االرت ـ ـبـ ــاط ال ـس ــوري
مجددًا بلبنان ،بعدما ُعزل النظام
ال ـ ـسـ ــوري ع ــن امل ـع ــاب ــر م ــع االردن
ومـ ــع ال ـ ـعـ ــراق .ولـ ــم ي ـب ــق ل ــه س ــوى
امل ـعــابــر امل ـف ـتــوحــة ع ـلــى تــرك ـيــا في
املناطق املحاذية ملحافظة الالذقية،
ً
ومـعــابــر لـبـنــان ش ـمــاال وبـقــاعــا .إال
أن املعابر مــع الشمال اللبناني ال
تزال «مضمونة» من جانب النظام
الـ ـس ــوري ،ك ــون امل ـنــاطــق امل ـحــاذيــة
ل ـهــا ت ـحــت س ـي ـطــرتــه .أم ــا ال ـح ــدود
الـلـبـنــانـيــة الـبـقــاعـيــة فـتـمـثــل دوم ــا
هــاج ـســا م ـق ـل ـقــا ،ل ـل ـب ـنــان وس ــوري ــا
م ـع ــا ،خـشـيــة أن ت ـقــع ه ــذه املـعــابــر
ال ـش ــرع ـي ــة (وغ ـ ـيـ ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة) فــي
قبضة املـعــارضــن الـســوريــن ،وما
يمكن أن يتركه ذلك من ذيول على
الـســاحـتــن .وال ـخــوف عـلــى املعابر
ال ـب ـق ــاع ـي ــة ي ـش ـك ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ــى
النظام السوري هاجسًا مقلقًا ،كما
بالنسبة الى حزب الله ،الذي تشكل
املـ ـس ــاح ــات الـ ـح ــدودي ــة ال ـب ـقــاع ـيــة
تحديًا يوميًاُ له ملنع انتقال املناطق
السورية املحاذية الى يد املعارضة.
وهــذا االمــر يقود الــى الحديث عن
معركة القلمون املنتظرة.
فـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاع حـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن،
وارتــداداتـهــا السياسية في لبنان،
وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي س ــوري ــا ،تــراجــع
ال ـح ــدي ــث ع ــن «م ــوق ـع ــة ال ـق ـل ـمــون»

التي كثرت التوقعات عــن احتمال
حدوثها فــي فصل الــربـيــع ،تزامنًا
مـ ــع ذوبـ ـ ـ ــان الـ ـثـ ـل ــوج فـ ــي امل ـن ــاط ــق
الجبلية.
فــي األي ــام االخ ـيــرة ،كانت ألوســاط
سياسية ق ــراءة مختلفة ،استنادًا
الــى معلومات ومتابعة لتطورات
سوريا والعراق واليمن .ووفق هذه
الـ ـق ــراءة ،ال ت ـبــدو مـعــركــة القلمون
على االب ــواب ،وقــد يكون إرجاؤها
ودفـ ـعـ ـه ــا ن ـح ــو ال ـص ـي ــف ي ـص ـبــان
فـ ــي م ـص ـل ـحــة االطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــن
واملتورطني في الصراع الدائر في
تلك املنطقة ،ملزيد من االستعدادات.
فـمــا كشفته ح ــرب الـيـمــن أظـهــر أن
ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ــزام ـن ــا م ــع االت ـف ــاق
االميركي ـ االيــرانــي ،بــدأت تجميع
أوراقـ ـه ــا ف ــي ال ـش ــرق االوسـ ـ ــط ،في
مواجهة ما تعتبره امتداد النفوذ
االي ـ ــران ـ ــي وت ــوسـ ـع ــه فـ ــي «الـ ـش ــرق
العربي» .وإحــدى أهم هذه االوراق
ملــواج ـهــة امل ـش ــروع االي ــران ــي يكمن
في إعادة تعويم عناصر املعارضة
الـ ـس ــوري ــة واس ـت ـي ـع ــاب ال ـف ـصــائــل
املـتـقــدمــة مـنـهــا ،وال سيما «جبهة
ال ـن ـصــرة» .وه ــذا ال ـكــام ال ــذي قيل
ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع ب ـ ــدأ ي ـج ــد تــرجـمـتــه
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي االيـ ـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
واالع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـت ــي
تقوم بها الرياض مباشرة أو عبر
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» مـ ــع «الـ ـنـ ـص ــرة»
وت ـقــدم ـهــا ،م ــن أج ــل ف ــك ارتـبــاطـهــا
بـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» وع ــزل ـه ــا عــن
الـشـبـكــات االصــول ـيــة ،ص ــار علنيًا.
ل ـك ــن ت ــأط ـي ــر الـ ـح ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة
الـجــديــدة ،وإنـجــاز ترتيب أوراقـهــا
فيها ،وتجهيز عــدة املواجهة ضد
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري وح ــزب ال ـلــه معًا
فــي ســوريــا ،تـحـتــاج ال ــى مــزيــد من
ال ــوق ــت الس ـت ـك ـمــال االسـ ـتـ ـع ــدادات،
األمر الذي يفترض بطبيعة الحال
التريث في خوض معركة القلمون

حرب اليمن
أدخلت معادالت جديدة
على لعبة التوازن
السعودي ــ اإليراني

راهنًا ،ال سيما أن املعلومات كلها
ّ
تصب في خانة التأكيد أن عناصر
«ال ـن ـص ــرة» وح ــده ــم ب ــات ــوا االك ـثــر
حضورًا في تلك املنطقة ،في موازاة
املعلومات التي تشير الى استمرار
تعزيز الحشود التي باتت تتراوح
بـ ــن خ ـم ـس ــة آالف وسـ ـبـ ـع ــة آالف
مـقــاتــل فــي تـلــك املـنـطـقــة ،مــا يعني
عـمـلـيــا ارتـ ـف ــاع ك ـل ـفــة تـجـهـيــزاتـهــم
وتزويدهم بما يحتاجون إليه في
معركة يعتبرها معارضو النظام
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي س ــوري ــا وخ ــارج ـه ــا
معركة مصيرية.
في املقابل ،فإن حزب الله ،الذي رفع
جاهزيته السياسية فــي مواجهة
السعودية على خلفية حرب اليمن،

ورغ ــم أن قيادته السياسية كــررت
فــي اآلون ــة االخـيــرة حتمية معركة
ال ـق ـل ـم ــون وأه ـم ـي ـت ـه ــا ،إال أن ثـمــة
انطباعات بأنه بــات أكثر توجسًا
مــن انـفـتــاح مـعــركــة كـبـيــرة ال يقلل
هــو نفسه مــن شأنها ،مهما بلغت
ض ــرورتـ ـه ــا وحـ ـ ــال االسـ ـتـ ـع ــدادات
ل ـ ـهـ ــا .وه ـ ــو ي ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ــن ال ــوق ــت
لــرفــع مـسـتــوى تــأهـبــه وتجهيزاته
وت ـن ـس ـي ـق ــه مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
ميدانيًا ،ألن معركة القلمون بعد
ح ــرب الـيـمــن وال ــدخ ــول الـسـعــودي
امل ـبــاشــر وال ـت ــرك ــي وال ـق ـط ــري على
خ ــط «ال ـن ـص ــرة» ،تــأخــذ ه ــذه امل ــرة
ب ـع ـدًا ع ــرب ـي ــا إض ــاف ــة الـ ــى ال ـطــابــع
املحلي والثنائي املتعلق بمواجهة

تقرير

أبو طارق السعدي مهدد باالغتيال
آمال خليل
«نحن نراكم في كل قضية تصرخون
ن ــري ــد األم ـ ـ ــن ل ـش ـع ـب ـنــا ونـ ـح ــن مـعـكــم
نريد هــذا اﻷم ــن .لكن فــي قضية مقتل
مـ ـ ـ ـ ــروان عـ ـيـ ـس ــى ،ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن يـ ـح ــاول
تدمير املخيم بافتعال اقتتال داخلي.
فعودوا لرشدكم ودينكم قبل أن نعض
جميعنا على األصابع ،ونحن نعي ما
نقول» .هكذا خاطب «الشباب املسلم»
(بقايا «جند الشام» و»فتح اإلسالم»)
فاعليات مخيم عــن الـحـلــوة ،فــي أول
تعليق لهم على جريمة اغتيال عنصر
حزب الله في عني الحلوة مطلع الشهر

ال ـج ــاري .الـبـيــان ُوص ــف بــأنــه «رســالــة
توضيح ألهلنا في املخيم وملن يهمهم
األمـ ــر» .ولـفــت إل ــى أن ــه بـعــد «الـتــدقـيــق
ّ
تـبــن لـنــا أن قـتــل عـيـســى لــم يـكــن ألنــه
شيعي أو مــن ســرايــا املـقــاومــة ،فنحن
ّ
نعرف أسماءهم معرفة تفصيلية ،لكن
سهامنا لم تنلهم رغم قدرتنا عليهم،
ّ
يسب الصحابة،
بل كان الدافع أنه كان
م ــا أث ــار غـضــب أح ــد ال ـش ـبــاب ف ــي ردة
فعل فقتله اجتهادًا منه .هذا هو الدافع
ّ
وهـ ــذا ه ــو ح ـجــم امل ـل ــف ،وال يستغلن
أحــد القضية ويـحــاول ضــرب الشباب
املسلم والتضييق عليهم واستفزازهم
ومحاصرتهم».

والـشــاب املقصود هو محمد الشعبي
الذي انتقل من معقله في حي الطوارئ
إلى معقل أحد قادة «الشباب املسلم»،
بــال الـبــدر ،فــي حــي الطيرة .البيان ال
يثبت للمشككني مسؤولية «الشباب
امل ـس ـلــم»عــن ال ـجــري ـمــة ف ـح ـســب ،ب ــل إن
التهديدات الــواردة تؤكد املخاوف من
عمليات اغـتـيــال جــديــدة تــوقــع املخيم
فــي الفتنة .مـصــادر مــن داخ ــل املخيم،
نـقـلــت لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن قـ ـي ــادات أمـنـيــة
رفيعة حــذرت أخـيـرًا مـســؤول «عصبة
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» أبـ ـ ـ ــو طـ ـ ــارق
السعدي من مخطط الغتياله تحضر
ل ــه ع ـن ــاص ــر إس ــام ـي ــة داخـ ـ ــل امل ـخ ـيــم.

امل ـخ ـط ــط ي ـش ـكــل ذروة ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
الـعـصـبــة بـعــد مهاجمتها والـتـعــرض
ً
لعدد من قادتها ،وصوال إلى تكفيرها
بسبب تواصلها مع حزب الله وأحزاب
ل ـب ـن ــان ـي ــة أخ ـ ـ ــرى وخـ ــروج ـ ـهـ ــا ل ـل ـق ــاء
مسؤولني سياسيني وأمنيني رسميني.
ال ـس ـعــدي وق ـي ــادي ــون ف ــي «ال ـع ـص ـبــة»،
باإلضافة إلى أمير «الحركة اإلسالمية
املجاهدة» جمال خطاب زاروا األربعاء
املاضي املدير العام لألمن العام اللواء
عـبــاس إبــراهـيــم ال ــذي طالبهم بحسم
مــواق ـف ـهــم ت ـج ــاه امل ـظــاهــر الـ ـش ــاذة في
امل ـخ ـي ــم م ـن ـعــا ل ـت ـك ــرار ت ـجــرب ـتــي نـهــر
البارد واليرموك.

