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السعودية تتخبط ...الفتنة المذهبية خشبة الخالص
ويعبر عنه األطفال والشباب يومًا بدمهم.
ال ّ
شك أن الراحل ياسر عرفات هو املسؤول
األول عن كارثة «أوسلو» ،ولكنه حتى وقت
حـصــاره فــي «املـقــاطـعــة» كــان دائـمــا يحاول
إمـ ـس ــاك ال ـع ـصــا م ــن ال ــوس ــط ،ف ــإل ــى جــانــب
مفاوضاته وتطبيعه مع االحتالل بل قمعه
املناضلني ومالحقتهم في بعض األحيان ،لم
يتخل عن خطاب أو فعل النضال واملقاومة،
وك ــان مستعدًا السـتـخــدامــه عـنــد ال ـضــرورة
الـتــي يــراهــا ،وه ــذا مــا فعله فــي االنتفاضة
الثانية.
من جهة أخرى ورغم الفساد الذي انتشر في
عهد عرفات ،فهو لم يحول القضية الوطنية
إل ــى مـجــرد م ـشــروع اق ـت ـصــادي .عـلــى عكس
عباس الذي منذ تسلمه زمام السلطة حتى
اليوم يؤكد ليل نهار نبذه ألي فعل نضالي.
وقد تحولت السلطة في زمنه إلى ما يشبه
«الشركة االقتصادية» لكل فرد من حاشيته
أس ـهــم فـيـهــا .ورب ـم ــا لـيــس هـنــالــك أب ـلــغ من
حدث جرى في بداية هذه االنتفاضة ،حيث
في الوقت الــذي كانت املواجهات مع جنود
االح ـتــال مشتعلة والـشـبــاب يـعــدمــون أمــام
شاشات التلفزة ،وكــان اإلعــام كله منشغل
بــذلــك ،ك ــان هــو يفتتح مـشــاريــع اقتصادية
ويدعو املستثمرين إلى القدوم إلى الضفة،
كأنه يقول لهم ال شان لنا بما يحدث.
منذ أن أوق ــف محمود عـبــاس «املـفــاوضــات
م ـقــابــل االس ـت ـي ـط ــان» ق ـبــل سـ ـن ــوات ،س ــادت
بينه وب ــن اإلســرائـيـلـيــن سـيــاســة ضمنية
مريحة ومربحة للطرفني ،كل حسب الربح
ال ـ ــذي ي ـب ـح ــث عـ ـن ــه .ف ـع ـب ــاس رغ ـ ــم إي ـه ــام ــه
الشعب والعالم انه يقارع االحتالل ويرفض
التفاوض معه ،فــإن التنسيق األمني يسير
ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه ،وال ـ ـت ـ ـبـ ــادالت وال ـت ـع ــاون
االقـتـصــادي على حاله الجيد ،ولــم تتضرر
طوال «وقف املفاوضات» مصالح الشركات
أو أصـ ـح ــاب رؤوس األمـ ـ ـ ــوال ال ـق ــري ـب ــة مــن
السلطة .وهــذا هــو الــربــح األهــم لــه .فــي حني
أن إسرائيل مستمرة في فعلها امليداني كما
تشتهي وتريد ،من مصادرة أراضــي وبناء
مستوطنات واالعتقاالت واالقتحامات عند
الضرورة ،وهذا هو ربحها الذي تبحث عنه.
وبهذا تبقى الحروب الوهمية في ساحات
األم ــم املـتـحــدة ع ـبــارة عــن «ش ـعــرة مـعــاويــة»
ً
الـ ـت ــي ت ــوف ــر قـ ـلـ ـي ــا مـ ــن ش ــرعـ ـي ــة ال ــوج ــود
لعباس كما يظن ،وهو الــذي انتهت واليته
االنتخابية قبل أكثر من خمس سنوات.
سعيد محمود عباس فــي مزرعته إذًا على
كل األصعدة .ولكنه برأينا في الوقت نفسه
ً
واهم إن ظن فعال بأن سعادته هذه ستدوم.
وواه ــم أكـثــر مــن اعتقد بــأن «خ ــراب البيت»
سيستمر على حاله .فالتاريخ الفلسطيني
امل ـ ـعـ ــاصـ ــر وال ـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو عـ ـ ــاصـ ـ ــره وعـ ــاشـ ــه
بتفاصيله يخبرنا بأن عند طرف كل خراب
هناك «جيل مجدد» ،وهذا الجيل قد اتضح
لـنــا اآلن مــن هــو وم ــا هــي صـفــاتــه وأدواتـ ــه،
وهو قد بدأ الطريق ،وان كانت طريق طويلة
ومتعرجة ،لكم الخراب املتراكم أمامه ،ولكنه
سيسير فيه إلى نهايته .هكذا التاريخ يقول،
والتاريخ صادق.
* صحافي فلسطيني ـ باريس

ّ
ّ
يا ّ
ربنا لقد حلت لعنتك على اليهود ألنهم
خــانــوا شريعتك وغ ــدروا بأوليائك فحكمت
عـلـيـهــم بــال ـت ـشـ ّـرد األبـ ـ ـ ّ
ـدي والـ ـع ــذاب ال ــدائ ــم،
فلماذا تركتهم يسلبوننا أرضنا ويمتهنون
ك ــرام ـت ـن ــا ورددت ـ ـهـ ــم إلـ ــى أرض ي ـع ـق ــوب ث ـ ّـم
أعنتهم بالنصارى ّ
عباد الصليب ليدوسوا
بنعالهم الثقيلة أج ـســادنــا؟ فـخــذهــم يــا رب
ّ
بــال ـعــذاب ،وســلــط عليهم كــل أنـ ــواع األوب ـئــة
واألم ـ ـ ــراض ح ـتــى ال ي ـج ــدي مـعـهــا أي لـقــاح
اخترعوه أو أي دواء يستشفون بهّ .أما نحن
ّ
فلنا بول البعير شفاء من كل داء.
يا رب ،نستودعك مجاهدينا من سقف العالم
في تــورا بــورا إلــى آخــر حاضرة من حواضر
السنغال ،ونسألك أن ال ُتشمت فينا ّ
عدونا،
ّ
وأن تـمـكـنـنــا م ــن ال ـك ــف ــار ف ـت ـكــون رؤوس ـه ــم
منصوبة على رماحنا وأموالهم غنائم فيما
بيننا ،ونساؤهم جواري في ديارنا .إنك أنت
السميع املجيب.
* كاتب لبناني

وصفي األمين *
ّ
ي ـش ــك ــل ق ـت ــل ال ـش ـي ــخ ن ـم ــر ال ـن ـم ــر فـ ــي ال ـس ـجــون
الـسـعــوديــة مـفــاجــأة للجميع تـقــريـبــا ،والحقيقة
هــي أن ــه يــأتــي فــي الـسـيــاق الـسـعــودي الطبيعي.
التعثر الــذي تعاني منه سياساتها وعملياتها
في بؤر الصراع في املنطقة ،وفشلها في االلتفاف
ع ـلــى م ــؤت ـم ــري فـيـيـنــا ونـ ـي ــوي ــورك ،وال ـض ــربــات
امل ـع ـن ــوي ــة امل ــوجـ ـع ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا «ال ـت ـح ــال ــف
الـعـسـكــري اإلس ــام ــي» ،كــل ذل ــك يـشـيــر إل ــى حــال
التخبط والفوضى التي تمر بها اململكة ،من دون
رغبة في إنجاز تسويات ،بسبب رفضها تقديم
تـنــازالت ،خشية إث ــارة التيار السلفي التكفيري
ضد نظامها ،ولعدم قدرتها على فرض الشروط،
ً
فضال عن الشكوك في قدرة قيادتها على اإلدارة.
ّ
ال ــري ــاض بــاتــت مـتــيـقـنــة مــن أن تسعير ال ـصــراع
السني ـ الشيعي وتوسيعه كفيل بإعادتها إلى
مركز قيادة العالم السني .فكان توقيت اغتيال،

العناد السعودي واختراع
األحالف جزء من مخطط ما زال
مطلوبًا استمراره
الــرمــز الـشـيـعــي ،الـشـيــخ الـنـمــر مـثــالـيــا بالنسبة
لـهــا ،بـعــد أي ــام مــن مقتل «الــرمــز الـسـنــي» زه ــران
علوش ،فتظهر «مملكة الحزم» قيادة قادرة على
رد االع ـت ـب ــار ،وت ـب ــدو ،بـعــد حــربـهــا عـلــى الـيـمــن،
أكثر «حزمًا وإقــدامــا» .وهــي ترمي إلــى استدراج
رد شيعي انـفـعــالــي ،يــرفــع منسوب االستقطاب
امل ــذه ـب ــي ،وي ــوس ــع دائـ ـ ــرة ال ـت ـعــاطــف م ـع ـهــا ،ما
يمكنها من رفع سقف شروطها .كان قتل الشيخ
الـنـمــر قـ ــرارًا سـيــاسـيــا تـصـعـيــديــا ،هــدفــه إدخ ــال
اململكة مسارًا جديدًا يحميها من حالة الفوضى
فــي املنطقة ،مــن خــال تدعيم تحالفات ملتبسة
ت ــواظ ــب ع ـلــى تـشـكـيـلـهــا ،لـتــزخـيــم وج ــوده ــا في
الساحة باندفاعة أقوى.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق س ـع ـي ـه ــا ل ـ ـفـ ــرض نـ ـظ ــامـ ـه ــا ق ــائـ ـدًا
ل ـل ـع ــامل ــن الـ ـع ــرب ــي واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،س ـع ــت إلن ـش ــاء
«الـ ـحـ ـل ــف ال ـع ـس ـك ــري اإلس ـ ــام ـ ــي» ب ـع ــدم ــا فـشــل
العرب واملسلمون في هذا املسعى خالل العقود
امل ــاض ـي ــة .ل ـكــن ال ـح ـلــف ال ـس ـع ــودي ان ـف ــرط عـقــده
ل ـح ـظــة اإلع ـ ـ ــان عـ ـن ــه ،ب ـس ـبــب افـ ـتـ ـق ــاده ال ـجــديــة
الــازمــة ،وهــي انتكاسة قــد تساهم فــي تــآكــل ما
تبقى من رصيدها و«مصداقيتها» .معظم الدول
يبد استعدادًا للمشاركة في مغامرة
الخليجية لم ِ
جديدة .في الدائرة العربية بدا اإلعالن بال معنى،
والدول املدرجة على الئحته إما نأت بنفسها أو
تحفظت ،لـعــدم وض ــوح تفاصيل هــذا التحالف.
الدول اإلسالمية الكبرى ،نفت مشاركتها فيه .كل

ذلك يشير ،ليس فقط ،إلى هشاشة هذا التحالف،
بل إلى عمق مأزق النظام السعودي ،والتداعيات
الخطيرة لــدوره في أزمــات املنطقة ،وإلــى شكوك
في مستقبله.
حــاولــت ال ــري ــاض عـبــر الـتـحــالــف تظهير مشهد
م ــذه ـب ــي :أغ ـل ـب ـيــة «س ـن ـي ــة» ( 34دول ـ ـ ــة) ب ـق ـيــادة
الـ ــريـ ــاض ،ف ــي م ـقــابــل أق ـل ـيــة «ش ـي ـع ـيــة» ( 4دول
وحزب) .لكن أبرز دوافع اإلعالن عنه ،كان دخول
روسـيــا الـحــرب فــي ســوريــا ال ــذي كشف التهديد
األخطر للسعودية ،وهو تراجع الواليات املتحدة
عن استعدادها القيام بنفسها ،بحماية حلفائها
وضمان استقرار دولهم .وامتناع واشنطن عن
أي مبادرة لطمأنة حليفتها ،إزاء تفاقم الصراع
وتشعبه ،وما يشكل من تهديد وجودي للمملكة،
التي تواجه صعوبات في اجتراح حلول ألزمات
مستعصية تهدد اسـتـقــرارهــا .التدخل الروسي
َّ
قـ ــلـ ــص ،ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة املـتــاحــة أم ــام ال ــري ــاض ،الـتــي أرادت
للتحالف الجديد ،أن يكون ردًا على االنتقادات
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ل ـت ـق ــاع ـس ـه ــا ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
والـتـطــرف .وأرادت ــه ام ـتــدادًا لـقــوات التحالف في
الـيـمــن ،للتغطية على فشله .فــالـحــرب هـنــاك بال
أفـ ــق ،وت ـحــولــت إل ــى عــامــل ان ـق ـســام ب ــن أجـنـحــة
العائلة املالكة ،يهدد بتصدع الجبهة الداخلية.
تــراءى للرياض استغالل فشل التحالف الدولي
فــي مواجهة «داع ــش» ،إلقــامــة ت ــوازن مــع الحلف
الـ ــروسـ ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .وأل ًن ـ ـ ــه مـ ــن ال ـص ـع ــب رؤيـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ج ــدي ــة ض ــد «داع ـ ــش»
وال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة ،يـصـبــح ه ــدف الـتـحــالــف
ت ـح ـج ـيــم الـ ـ ـ ــدور اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وخـ ـن ــق ح ـ ــزب ال ـل ــه،
وإسـقــاط النظام الـســوري .لكن يصعب الحديث
عــن سياسة سعودية أكثر «حــزمــا» فــي املنطقة،

فـغــرقـهــا ف ــي املـسـتـنـقــع ال ـي ـم ـنــي ،وم ــا سـبـبــه من
أزمــات اقتصادية واجتماعية ،يمنعها مــن فتح
أي جبهة عسكرية جديدة.
حجم تورط السعودية كبير وممتد ،وهي تسعى
إل ــى تـقـصـيــر م ــدة حــربـهــا ف ــي ال ـي ـمــن ،لتحصني
الجبهة الداخلية وترميم التصدعات .وتحاول
األحالف ،إبقاء األزمة خارج أراضيها،
عبر ابتداع
ً
فتواصل محاولة استخدام اآلخرين في خوض
اليمن ،كما في العراق وسوريا ،التي
معاركها في ُ
شكلت ،ساحات ن ِف َست عبرها احتقانات التطرف
فــي اململكة .وهــي تـحــاول تسويق هــذا التحالف
ملـنــع أي ح ـلــول سـيــاسـيــة ،يـمـكــن أن تـفـضــي إلــى
انفجار ،لقنبلة التكفير داخل السعودية ،ال قدرة
ٍ
للنظام وال لحلفائه على احتوائه .تسود الرياض
حــال من االضـطــراب ،تعكس تضارب التقديرات
واملـصــالــح بــن املمسكني بــزمــام السلطة .لكنهم
يـتـمـسـكــون بـمـشــاريـعـهــم ،عـلــى رغ ــم انـتـكــاسـهــا.
فالعناد الـسـعــودي ،واخ ـتــراع األح ــاف جــزء من
مـخـطــط م ــا زال م ـط ـلــوبــا اس ـت ـمــراره ،وال ـت ـم ـســك
بأمل نجاحه ،في الرياض ،وفي عواصم إقليمية
ودول ـيــة ،تسعى لتوسيع نـفــوذهــا بتفكيك دول
املنطقة إعادة تركيبها وتقسيمها.
ليس للسعودية حلفاء ثابتون في اليمن ،يمكن
الــركــون إلـيـهــم .وتــراج ـعــت ،بشكل ح ــاد ،قدرتها
عـلــى الـتــأثـيــر فــي ال ـع ــراق ،سـيــاسـيــا وأم ـن ـيــا .وال
تملك في لبنان ،سوى إثارة العواصف اإلعالمية
والسجاالت السياسية ،ما لم تقرر عواصم كبرى
أمرًا آخر .أما في سوريا ،فقد أربك اختالل ميزان
القوة الرياض وحلفاءها ،وفشلت حتى اآلن في
تـعــديـلــه بــاسـتـخــدام الـجـمــاعــات املـسـلـحــة .وهــي
ً
تخشى تفاقم الصراع الذي بدأ يمتد ليحرق دوال
أخ ــرى ،بينها السعودية نفسها ،ومــا لجوؤها
إلى قرع طبول الحرب ،إال لتعزيز مكانة النظام،
وح ـمــايــة مـصــالــح حـلـفــائــه ف ــي ال ــداخ ــل ،وضـبــط
حــركــة ال ـش ــارع ،وتـعــزيــز سيطرتها عـلــى الـتـيــار
املتطرف ،ببطوالت وأبطال وهميني.
ال ضوء في نفق الخطوات واملبادرات السعودية،
فــأي تـقــدم ،ألي حــراك سياسي ،سيظل محكومًا
بــال ـت ـطــورات امل ـيــدان ـيــة ،ال ـتــي ال يـظـهــر م ــا يشير
إلــى قــرب اختالل موازينها ،األمــر الــذي يحد من
قدرة السعودية على الصمود في وجه التحوالت
السياسية وامليدانية ،الواسعة والعميقة ،التي
تـعـيـشـهــا امل ـن ـط ـقــة .ال ــري ــاض ت ـس ـعــى إلـ ــى خـلــط
األوراق م ـجــددًا ،بانتظار متغيرات فــي ســوريــا،
وربما فخ «أفغاني» جديد لروسيا ،ووصول إدارة
جديدة إلى البيت األبيض .فشل الرياض ،الغارقة
ف ــي الـلـعـبــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ــي ت ـجــاوز
الـتـحــديــات الـخـطـيــرة وامل ـع ـقــدة ال ـتــي تــواجـهـهــا،
س ـي ـع ـنــي ت ـن ــام ـي ــا ل ـح ـض ــور وق ـ ـ ــوة ال ـج ـم ــاع ــات
املتطرفة وتهديداتها داخل السعودية ،قد ينتهي
بتفكك النظام وسقوطه.
* صحافي لبناني

ّ
الكيان اإلسرائيلي يتوسع عمليًا بدل جغرافيًا!
عادل سمارة *
ما نراه اليوم بال رتوش ،بأن تباطؤ ّ
توسع الكيان
الصهيوني جغرافيًا ،ال يعني عدم توسعه فعليًا!
فـقـبــل أن ُي ـع ـلــن ال ـك ـيــان ُف ــي فـلـسـطــن بــال ـتــوازي
تـقــريـبــا مــع اإلع ـ ــداد ل ــه ،أقـيـمــت لــه مــرت ـكــزات في
الوطن العربي واملنطقةُ ،بنيت بهدوء وإتقان:
ـ ـ تقسيم الــوطــن الـعــربــي طبقًا لسايكس  -بيكو
مــع خـلــق حـبــل س ـ ِّـري بــن وج ــود وب ـقــاء األقـطــار
العربية والكيان الصهيوني.
ـ ـ تقسيم مـهــام وواج ـب ــات فــي ال ـجــزيــرة العربية
ُ
بدعم سلطة آل سعود الوهابيني ،وما كتب بخط
الـيــد ال ــرديء لعبد الـعــزيــز آل سـعــود عــن تأييده

مصالح بعض الكيانات
العربية دفعتها للمشاركة
في حرب سوريا
إلعطاء فلسطني لليهود صار معروفًا.
ـ ـ إل ـح ــاق هــزي ـمــة بــالـهــاشـمـيــن لـيـقـبـلــوا بمهمة
ح ـكــم س ــوراق ـي ــا لـتـفـتـيـتـهــا (أي ل ـي ـكــون ل ـكــل أخ
مملكة) بشرط العمل على إقامة الكيان وحمايته
وخاصة النظام األردني.
ـ ـ إقــامــة الكيان امللكي املغربي تحت زعــم أنــه من
األشــراف والــذي طرد اليهود املغاربة من الكيان
ف ـي ـمــا ح ــاف ــظ ع ـل ــى ع ــاق ــات س ــري ــة خ ـط ـي ــرة مــع

الصهاينة.
ـ إنشاء قوة البرزاني تحت زعم تمثيل األكراد.
ـ ـ ـ مــوض ـعــة تــرك ـيــا ف ــي ال ـن ــات ــو كـحـلـيــف حقيقي
للكيان الصهيوني.
وفي النهاية إقامة الكيان الصهيوني .وللتكثيف،
هناك خمس قواعد لحماية الكيان :نظام املغرب،
ونظام األردن ونظام السعودية والنظام التركي
واإلقطاعيون الكرد .ال فرق بينها.
وبكالم آخــر ،لــوال هــذه املرتكزات لم يكن للكيان
أن يبقى رغم كل التبني اإلمبريالي الغربي .أما
اتفاق كامب ديفيد ،واوسلو-ستان ووادي عربة
ووج ــوده فــي قطر ُ
ودب ــي ،وفــي قـلــوب الكثيرين،
ً
ف ـقــد أت ــت ل ـت ـطــرح ش ـكــا ج ــدي ـدًا ل ـتــوســع الـكـيــان
فعليًا ،وإن لم يعد يتوسع جغرافيًا كما يخطط
ويحلم ولن يتوقف.
هذه القواعد أو املرتكزات أو االتفاقات هي نفسها
استطاالت لـلــدور واملصالح الصهيونية مما ال
يجعل التوسع الجغرافي وحده هو الخطر.
تضمنت هذه االتفاقات إشراكًا في البنى التحتية
س ــواء بــاتـفــاقــات غ ــاز وط ــرق وكـهــربــاء مــا يخلق
شــرائــح اجتماعية تتضرر مــن أي وقــف للعالقة
بالكيان ،فما بالك بحرب معه.
ال بــل إن مصالح بعض الـكـيــانــات العربية مثل
قطر دفعتها باتجاه املشاركة في حرب وتمويل
ح ـ ــروب الح ـت ــال س ــوري ــا لـتـسـيـيــر أن ــاب ـي ــب غــاز
ونفط عبرها إلى تركيا فأوروبا.
أم ـ ــا الـ ـظـ ـه ــور ال ـع ـل ـن ــي لـ ـلـ ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة
ُ
الصهيونية ،فهي تنبئ بما هــو أخـطــر بمعنى

ت ــول ــي ال ـك ـي ــان «ح ـم ــاي ــة» ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي ما
يــؤدي إلــى تشغيل وتمويل ماكينته العسكرية
بالتشارك مع الغرب األوروب ــي واألميركي .وفي
اإلط ــار نفسه يمكننا إدراج ال ـعــاقــات القطرية
التركية.
وهذا يعني استمرار الزعم بأن إيــران خطر على
ال ـخ ـل ـيــج ،وه ــو م ــا ق ــد يـ ــؤدي إل ــى خ ـلــق جــامـعــة
عربية تقودها سلطات تل أبيب تحت تسمية ما.
ما نقصده أن القواعد التي اقيمت لحماية الكيان
قد دخلت مرحلة العالنية:
ـ ـ تــركـيــا تعلن ان عالقتها بــالـكـيــان هــي لصالح
املنطقة.
ـ ـ ُدب ــي تعلن االع ـتــراف بالكيان مــن دون تفسير
ملاذا.
ـ ـ الـسـعــوديــة اطـلـقــت تــأكـيــدات ع ــدة عـلــى تحالف
حقيقي مع الكيان.
ـ ـ ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق تـبـيــع ال ـك ـيــان ن ـفــط ســوريــا
والعراق.
ـ ـ ـ ال ـك ـي ــان ي ـجــاهــر بـ ــأن عــاق ـتــه ب ـ ـ ــاألردن قــديـمــة
ومـ ـسـ ـتـ ـق ــرة لـ ـي ــس س ـي ــاس ـي ــا فـ ـق ــط ب ـ ــل وأم ـن ـي ــا
واقتصاديًا.
ـ املغرب يخدم الكيان عبر دوره بعدم حصول اي
تــوافــق بــن دول املـغــرب العربي وخــاصــة دورهــا
ضد الجزائر.
ال يـتـنــاول ه ــذا الـحــديــث مــا يستفيد مـنــه املــركــز
وعالقته باألنظمة
اإلمبريالي من وجــود الكيان ِّ
العربية بما هو ـ اي الغرب ـ املشغل للكيان.
* كاتب فلسطيني

