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تـخـضــع الب ـت ــزازه ــا امل ــال ــي ك ــان ــت في
حلف وطيد مع نظام الشاه ضد نظام
ال ــرئ ـي ــس ج ـم ــال ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر ،ألن ــه
وقف ضد االستعمار األميركي وقبله
االس ـت ـع ـمــار ال ـبــري ـطــانــي وال ـفــرن ـســي
وساند املقاومة الفلسطينية ،في حني
أن ه ــذه األنـظـمــة لــم يـكــن يعنيها في
عهد الـشــاه قضية الــدفــاع ُ عــن الجزر
اإلم ــارات ـي ــة ال ـث ــاث ال ـتــي ض ـ َّـم ــت إلــى
إيــران في عهد االستعمار البريطاني
للمنطقة .أم ــا ال ـحــديــث عــن تــدخــات
إيــران في الــدول العربية ،فإنه ينطلق
أي ـض ــا م ــن رفـ ــض هـ ــذه األن ـظ ـم ــة دعــم
إي ــران للمقاومة فــي فلسطني ولبنان
وال ــوق ــوف إل ــى س ــوري ــا والـ ـع ــراق في
تصديهما لـقــوى اإلره ــاب التكفيري
املــدعــومــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص من
النظام السعودي في سياق املخطط
األمـيــركــي إلسـقــاط األنـظـمــة الوطنية
وإقامة أنظمة موالية لواشنط .وعلى
ع ـك ــس إي ـ ـ ـ ــران ،الـ ـت ــي ت ــدع ــم امل ـق ــاوم ــة
ض ــد االحـ ـت ــال ف ــي فـلـسـطــن ولـبـنــان
وت ـس ــان ــد ال ـح ــل ف ــي ل ـب ـن ــان وت ــرف ــض
التدخل فــي شــؤونــه الداخلية وتؤيد
ال ـح ــل اإلص ــاح ــي ل ــأزم ــة ال ـســوريــة،
ف ــإن الـنـظــام ال ـس ـعــودي ي ـحـ ّـرض على
ال ـف ـت ـنــة املــذه ـب ـيــة ف ــي وجـ ــه امل ـقــاومــة
ويـتــدخــل فــي ش ــؤون لبنان الداخلية
ويعمل على تعطيل أي حل سياسي
ال ينسجم مع التوجهات والسياسات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ويـ ـت ــدخ ــل فـ ــي س ــوري ــة
ويـسـهــم فــي تــدمـيــرهــا عـبــر دعــم قــوى
اإلرهاب التكفيري وتصديرها إليها،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة الـ ـحـ ـل ــول ال ـتــي
تـحـتــرم ق ــرار الـســوريــن ويـسـعــى إلــى
م ـحــاولــة ف ــرض ال ـح ـلــول ال ـتــي تـخــدم
أه ــداف أميركا والـغــرب وكـيــان العدو
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـه ــادف ــة إل ــى الـتـخـلــص
م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــرب ــي املـ ـق ــاوم بـشــار
األسد ونظامه الذي يتمسك بالعروبة
ويـ ـنـ ـص ــر املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ض ـ ــد االح ـ ـتـ ــال
ويرفض الهيمنة األميركية الغربية.

رابعًا :في انعكاسات التوتر
على األزمات
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ب ـعــض املــراق ـبــن
تحدث عن أن التوتر سينعكس سلبًا
على املساعي إليجاد حلول لألزمات
في املنطقة ،وال سيما في سورية ،إال
أن املسؤولني اإليرانيني والسعوديني
أك ـ ــدوا ع ـكــس ذلـ ــك ،وأن ك ــا الـبـلــديــن
سيحضران اجتماع جنيف املقرر بني
وفــد املعارضة السورية ووفــد الدولة
السورية في إطار تنفيذ قرار مجلس
األمن األخير .وحتى لو أرادت الرياض
الـعــرقـلــة ،فإنها لــن تستطيع ذلــك ألن
موازين القوى اإلقليمية والدولية لم
تـعــد فــي مصلحتها ،خـصــوصــا بعد
الـ ـت ــوازن االسـتــرات ـيـجــي ال ــذي فــرضــه
الحضور العسكري الروسي النوعي
في ســوريــا ،والخطوط الحمراء التي
رسمها ،واضـطــرار الــواليــات املتحدة
إلى التكيف مع هذا التوازن والتسليم
بالشروط الروسية اإليرانية السورية
لحل األزمــة ،وهو ما جسدته خريطة
الطريق التي ّ
عبر عنها قــرار مجلس

الحملة يستدعون من التراث الشيعي
وم ــن «ال ـك ــاف ــي» أح ــادي ــث ف ــي منتهى
الـخـطــورة كـحــديــث «م ــن ش ــرب الخمر
فــاجـلــدوه فــإن عــاد فــاجـلــدوه فــإن عاد
الثالثة فاقتلوه» ،يستدعي خصومهم
م ــن ال ـت ــراث ال ــراف ـض ــي ذاتـ ــه «ال ـخ ـمــرة
ال تـفـســد ال ــدي ــن م ــا يـفـســد ال ــدي ــن هو
ن ـك ــران الـ ــواليـ ــة» .ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال لن
ّ
ي ـكــون ال ـجــدل إل عـقـيـمــا حــن يتعلق
األمر بالنصوص الشرعية وتعقيدات
األح ـك ــام الـفـقـهـيــة ،فـهـنــاك أمـ ــور أكـثــر
إل ـح ــاح ــا ت ــواج ـه ـه ــا م ــدي ـن ــة الـنـبـطـيــة
وقـ ــراهـ ــا وه ـ ــو ش ـ ـ ّـح امل ـ ـيـ ــاه ح ـت ــى فــي
فصل الشتاءّ .
فربما لو ّ
تيسر للناس

األمن الدولي األخير.
وإذا ك ــان ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي يعيش
حــالــة مــن التخبط وان ـع ــدام ال ـتــوازن،
فإنما يعود ذلك إلى فشل مخططاته
ورهاناته تمامًا كما هو حــال حليفه
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،ولـ ـه ــذا فــإنــه
يجد صعوبة في التكيف مع موازين
ال ـق ــوى ال ـج ــدي ــدة ،ك ـمــا تـفـعــل ال ــدول ــة
األقوى أميركا ،والسبب في ذلك يكمن
ف ــي أن ح ـك ــام آل س ـع ــود ال ي ــري ــدون
اإلقــرار بفشل سياساتهم ،وهم إذا ما
اس ـت ـمــروا فــي حــربـهــم الـتــدمـيــريــة في
اليمن وتـغــذيــة الـحــرب اإلرهــابـيــة في
س ــوري ــا ،فــإنـهــم ي ـقــامــرون بــاسـتـقــرار
ح ـك ـم ـه ــم وم ـم ـل ـك ـت ـه ــم وت ـع ــري ـض ـه ــا
ّ
وتفجر التناقضات داخلها.
لالهتزاز

خامسًا :في االحتماالت
إن ال ـت ــوت ــر ال ـح ــاص ــل ف ــي ال ـع ــاق ــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وال ـت ـج ـي ـيــش
ال ــذي تـقــوم بــه الـسـعــوديــة ضــد إي ــران
والقيام بحملة تعبئة ضدها ،وجرى
التعبير عنه في البيان األخير لوزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب إث ـ ــر اج ـت ـمــاع ـهــم
فــي ال ـقــاهــرة ،ال يظهر أن ــه يتجه إلــى
الـتـصـعـيــد ،بــل يـسـيــر نـحــو الـتـهــدئــة،
ّ
وهو ما تدل عليه املؤشرات اآلتية:
املــؤشــر األول :املــوقــف اإلي ــران ــي الــذي
جـ ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
محمد جواد ظريف ،والذي شدد على
التهدئة وعدم سعي إلى التصعيد.
امل ــؤش ــر الـ ـث ــان ــي :امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي
امل ـ ـع ـ ـبـ ــر ع ـ ـنـ ــه ب ـ ـمـ ــا ق ـ ــال ـ ــه ولـ ـ ـ ــي ولـ ــي
ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان لصحيفة
«االي ـ ـكـ ــونـ ــوم ـ ـي ـ ـسـ ــت» وأك ـ ـ ـ ــد فـ ـي ــه أن
السعودية لــن تسمح بحصول حرب
مع إيران.
املـ ــؤشـ ــر الـ ـث ــال ــث :املـ ــوقـ ــف األم ـي ــرك ــي
الذي سارع من خالل وزير الخارجية
جـ ــون ك ـي ــري إلـ ــى االتـ ـص ــال ب ــوزي ــري
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي واإلي ـ ــران ـ ــي
للتوسط بني البلدين للتهدئة ،وهو
مــؤشــر ق ــوي ع ـلــى أن أم ـيــركــا حليفة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ت ــري ــد ال ـت ـص ـع ـيــد ألنــه
يـضــر بمصالحها وبحليفتها التي
تعاني من االستنزاف في اليمن.
املـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع وزراء
الخارجية العرب الذي اكتفى بإعالن
موقف ضد إيــران ،لكنه لم يذهب إلى
اتخاذ أي خطوات عملية تصعيدية،
كقطع العالقات معها.
إن النظام السعودي ليس لديه سوى
خيار من اثنني:
إمـ ــا االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـت ـص ـع ـيــد وفــي
ح ــرب ــه امل ـك ـل ـفــة وال ـف ــاش ـل ــة ف ــي الـيـمــن
ال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـقـ ــود إال إل ـ ـ ــى امل ـ ــزي ـ ــد مــن
املضاعفات والتداعيات واالقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة السلبية،
وبــالـتــالــي تـهــديــد اسـتـقــرار مملكة آل
س ـعــود .أو التسليم بالفشل وركــوب
قطار التسويات على قــاعــدة موازين
الـ ـق ــوى ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ال ت ـصــب في
م ـص ـل ـحــة ت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ــداف حـ ـك ــام آل
سـعــود ،ال فــي ســوريــا ،وال فــي اليمن،
وال في لبنان.
* كاتب وصحفي لبناني

ماء سهل يشربونه ألقلعوا عن شرب
الـخـمــور وه ــو مــا يـجــب أن يـسـعــى له
محافظ املدينة التي ورثت عن كربالء
عطشها في زمن اليزيديني .واحتساء
الخمرة كما هو معروف لم يكن أكبر
ّ
سيئات يزيد ،فهناك جرائم تجري كل
يوم واغتصاب لحقوق البشر والحجر
ُيـ ـفـ ـت ــرض ب ـ ــ«ال ـ ـغ ـ ـيـ ــارى» أن ي ـه ـت ـمــوا
ً
بـشــأنـهــا بـ ــدال م ــن الـتـلـهــي بــالـقـشــور،
ونــذكـ ّـرهــم بـقــول الـسـيــد املـسـيــح عليه
ّ
س؛ «ليس ما
السالم في اإلنجيل املقد ّ
يــدخــل ج ــوف اإلن ـس ــان يــدن ـســه بــل ما
يخرج منه».
* كاتب لبناني
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السعودية آفة حقوق االنسان
في المنطقة
حسين عبدالله*
ّ
يمكن القول إن الحكومة السعودية
من أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق
اإلن ـس ــان ،وك ــان إعـ ــدام الـشـيــخ نمر
ال ـن ـمــر ،أب ـلــغ م ـثــال ،فــذنـبــه الــوحـيــد
هـ ــو ان ـ ـت ـ ـقـ ــاده ل ـل ـن ـظ ــام فـ ــي خـطـبــه
ومـطــالـبـتــه بــإصــاحــات سـيــاسـيــة،
وحـتــى محكمة اإلره ــاب الـتــي مثل
أمامها -بغض النظر عن نزاهتها-
لــم تــديـنــه إال بتهم فضافضة مثل
«التحريض على الخروج على ولي
األمر».
وبـ ـتـ ـج ــاوز ج ــري ـم ــة إع ـ ـ ــدام الـشـيــخ
ال ـن ـمــر رغـ ــم ش ـنــاع ـت ـهــا ،ل ـكــن هـنــاك
غيره من املئات إن لم يكن اآلالف من
النشطاء الذين أودعوا في السجون

أنشئت محكمة اإلرهاب
عام  2009لمحاكمة الموقوفين
على «ذمة قضايا أمنية»
السعودية منذ عــام  ،2013وقضت
م ـح ـك ـمــة اإلرهـ ـ ـ ــاب س ـي ـئــة الـسـمـعــة
بسجنهم مددًا تتراوح بني  10و30
عامًا.
وال ب ــد م ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة ه ـن ــا ســري ـعــا
إلــى محكمة اإلره ــاب ،فهي أنشئت
فــي  2009بــأمــر مــن وزي ــر الداخلية
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ن ـ ــاي ـ ــف بـ ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ملحاكمة املوقفني على «ذمة قضايا
أمـ ـنـ ـي ــة» ،ل ـك ـن ـهــا م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـحــن
ص ـ ــارت س ـي ـفــا مـسـلـطــا ع ـلــى رق ــاب
الـحـقــوقـيــن وامل ـن ــادي ــن ب ــاإلص ــاح،
وت ـع ـقــد مـحــاكـمـتـهــا ب ـش ـكــل س ــري،
ووفـ ـق ــا مل ـح ــام ــن ت ــرافـ ـع ــوا أمــام ـهــا
مثل عبدالعزيز الـحـصــان الباحث
فــي كلية الـحـقــوق فــي جــامـعــة أيــوا
األميركية« ،فإن املحكمة كانت تعقد
جلساتها بحضور رجــال املباحث
الـسـيــاسـيــة وك ــان الـقـضــاة يتلقون
التوجيهات مباشرة منهم»!
آخـ ـ ــر ضـ ـح ــاي ــا هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة هــو
ال ـك ــات ــب زه ـي ــر ك ـت ـبــي ال ـت ــي قـضــت
بـ ـسـ ـجـ ـن ــه أربـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـش ـه ــر

املـ ــاضـ ــي ،مل ـطــال ـب ـتــه ب ـن ـظ ــام مـلـكــي
دستوري في لقاء تلفزيوني ،وقبله
أكـ ـث ــر م ــن  11م ــن أعـ ـض ــاء جـمـيـعــة
الحقوق املدنية والسياسية الذين
أص ـ ــدرت املـحـكـمــة ض ــده ــم أحـكــامــا
ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ــن  10إلـ ـ ــى  15ع ــام ــا،
إضافة إلى املحامي وليد أبو الخير
الـ ـ ــذي رغ ـ ــم رفـ ـض ــه االعـ ـ ـت ـ ــراف بـهــا
«ألن ـه ــا تـ ــدار م ــن ّوزارة الــداخـلـيــة»
ح ـســب ق ــول ــه ،إال أن ـ ــه مـعـتـقــل منذ
 2013لـقـضــاء عـقــوبــة بــالـسـجــن 15
عامًا أصدرتها املحكمة ذاتها.
ّ
املـ ــؤسـ ــف ،أن ال ـس ـع ــودي ــة س ــاع ــدت
وحـ ــرضـ ــت دول ال ـخ ـل ـي ــج األخ ـ ــرى
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن وال ـ ـكـ ــويـ ــت
ُ
وع ـ ـمـ ــان ،ع ـل ــى أن ت ـس ـلــك مـسـلـكـهــا
فــي االن ـت ـهــاكــات الـخـطـيــرة لحقوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان ،فـ ـبـ ـع ــد دخ ـ ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ــوات
االح ـ ـتـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي إلـ ــى امل ـنــامــة
وف ـض ـه ــا ب ـع ـنــف دمـ ـ ــوي الع ـت ـصــام
دوار ال ـ ـلـ ــؤلـ ــؤة فـ ــي آذار /مـ ــارس
 ،2011بــدأ النظام البحريني حملة
اعتقاالت غير مسبوقة طالت أكثر
مــن ثــاثــة آالف مــن نشطاء الـحــراك
الديمقراطي بينهم نساء وأطـفــال،
غــال ـب ـي ـت ـهــم ال ـع ـظ ـم ــى م ـ ــازال ـ ــت فــي
ال ـس ـج ــون وصـ ـ ــدرت ض ــد بعضهم
أحـ ـك ــام ب ـم ــدد تـ ـج ــاوزت الـعـشــريــن
ع ــام ــا ،ف ـي ـمــا مـ ــات آخ ـ ـ ــرون نـتـيـجــة
التعذيب.
أما الكويت فتحولت منذ  2012إلى
دولــة قمعية بامتياز بعدما كانت
أكثر دولــة عربية فيها مساحة من
ال ـحــريــة وامل ـم ــارس ــة الــديـمـقــراطـيــة،
فـ ـص ــارت وظ ـي ـفــة وزارة الــداخ ـل ـيــة
اعـتـقــال أي شـخــص ينشر تغريدة
على موقع تويتر تنتقد السعودية،
م ـث ــل ال ـص ـح ــاف ــي ح ــام ــد بــويــابــس
والناشط محمد العجمي وكالهما
صـ ـ ــدر ضـ ـ ــده ح ـك ــم ب ــال ـس ـج ــن مل ــدة
عـ ــام ،ب ــل ل ــم يـشـفــع لـلـكــاتــب صــالــح
السعيد تاريخه الصحافي ،إذ أودع
السجن في نوفمبر /تشرين الثاني
املـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـق ـضــي ح ـك ـم ــا ن ـهــائ ـيــا
أص ــدرت ــه محكمة كــويـتـيــة بحبسه
سـ ـ ــت س ـ ـ ـنـ ـ ــوات بـ ـتـ ـهـ ـم ــة اإلسـ ـ ـ ـ ــاءة
للسعودية في لقاء تلفزيوني!
املـثـيــر لـلـقـلــق أن ه ــذه االن ـت ـهــاكــات،

السعودية حرضت دول الخليج األخرى على أن تسلك مسلكها (أ ف ب)

ت ـت ــم وس ـ ــط ص ـم ــت دول ـ ـ ــي م ـط ـبــق،
ً
ف ـم ـث ــا ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك
أوباما ورئيس ال ــوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون لم يجدا حرجًا من
ال ـقــول ال ـعــام املــاضــي فــي مقابلتني
تـلـفــزيــونـيـتــن منفصلتني «إنـهـمــا
يتحاشان انتقاد انتهاكات حقوق
اإلن ـســان فــي الـسـعــوديــة عـلـنــا ،ألنــه
هـ ـ ــذا قـ ــد يـ ـض ــر فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
الــريــاض ،مؤكدين أنهما يناقشان
هـ ــذه ال ـق ـضــايــا م ــع امل ـس ــؤول ــن في
اململكة بعيدًا عن اإلعالم».
ّ
مــن ال ــواض ــح أن ه ــذا «الـضـغــط من
وراء الكواليس» املزعوم لم ينفع ،إذ
زادت انتهاكات حقوق اإلنسان في
الـسـعــوديــة تـحــديـدًا ودول الخليج
األخ ــرى ،بشكل غير مسبوق خالل
ً
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،ول ــم تـعــد مـثــا
السجون السياسية في السعودية
كافية للعدد املتزايد من املعتقلني
الـ ـسـ ـي ــاس ــن (ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــم م ـن ـظ ـم ــات
حـقــوقـيــة مـثــل حـســم بــأكـثــر م ــن 30
أل ـفــا فـيـمــا ت ـقــول الـسـلـطــات إن ـهــم ال
يـتـجــاوزن  5آالف) ،حتى أن وزارة
الداخلية أعلنت في  2009البدء في
إنشاء أربعة سجون جديدة تابعة
لجهاز املباحث العامة (السياسية)
سيئ السمعة.
األك ـ ـ ـيـ ـ ــد أن حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان فــي
السعودية وجاراتها الخمس املطلة
عـ ـل ــى ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي سـتـشـهــد
ً
مستقبال أكثر س ــوادًا ،ال سيما في
ظل تولي إدارة الحكم في الرياض
ق ـي ــادة ج ــدي ــدة ت ــوص ــف بــالــرعــونــة
والدموية ،خصوصًا وزير الداخلية
وولي العهد محمد بن نايف ،الذي
وص ـف ــه رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي
ال ـســابــق س ـعــدالــديــن ال ـحــريــري في
لـقــاء مــع مـســؤولــن أمـيــركـيــن بأنه
«س ـفــاح» ،وفـقــا لوثيقة ص ــادرة من
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت،
سربها موقع ويكيليكس في .2009
(من االشخاص الذين سحبت
جنسيتهم البحرينية بسبب
نشاطه الحقوقي)
* املدير التنفيذي ملنظمة «أميركيون من
أجل الديمقراطية وحقوق االنسان في
البحرين»

