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عـ ـلـ ـم ــاء األزه ـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان ـ ــوا ي ــوص ـف ــون
باالعتدال ،ويبدو األزهــر في طريقه ليكون
نسخة وهابية ،وأخـشــى أن تكون القاهرة
بـعــد س ـنــوات ع ــدة وكـ ـرًا وهــابـيــا ،ل ــذا يمكن
اعـتـبــار كــام الــرئـيــس عبدالفتاح السيسي
عن تجديد الخطاب الديني ليس إال ضحكًا
ّ
على الــذقــون ،وقــد سلم األزه ــر لهيئة كبار
العلماء في الرياض.
ساهمت الوهابية في بث الفكر السعودي

وع ـم ـم ــت ث ـقــاف ـت ـهــا ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـل ـبــاس
الـعــربــي ،والـلـحـيــة ...الـجــانــب املـظـلــم هــو ما
نشاهد مــن تصاعد نفوذ القاعدة وداعــش
والـ ـق ــوى امل ـت ـطــرفــة ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يــدق
ناقوس الخطر في أوروب ــا والـعــالــم ...ولكن
أيضًا في الرياض ،حيث تخشى السعودية
من هجمات داعشية وقاعدية.
وح ـتــى الـلـحـظــة ي ـم ــارس داعـ ــش وال ـقــاعــدة
دورًا فريدًا في استنزاف خصوم الغرب في
العراق وإيــران ولبنان وســوريــا ...حينها ال
ب ــأس ببعض األعـ ــراض الـجــانـبـيــة ،وبضع
هجمات هنا وهناك ضد مصالح فرنسية
وغربية وسعودية ربما ،لكن إذا طفح املاء
عـلــى الـطـحــن ،وهــاب ـيــا ،وه ــذا سـيـنــاريــو ال
يـمـكــن تـنــاسـيــه ،يـمـكــن أن يـنـقـلــب سـحــر آل
سعود الوهابي ،ضدهم ،بدءًا من نجد ،قلعة
الوهابية.

 .٢القدرات النفطية ...المفاتيح بيد الغير
ي ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط (انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــا ،ومـ ـ ــداخ ـ ـ ـيـ ـ ــل،
واح ـت ـيــاط ـيــات) مــرت ـك ـزًا اسـتـثـنــائـيــا ،لعله
ّ
األهم ،الذي مكن النظام السعودي من فرض
إرادتـ ــه داخـلـيــا ،وتــوسـيــع ن ـفــوذه خــارجـيــا.
وتنتج الرياض نحو عشرة ماليني برميل
يوميًا ،وقد تصدرت "قائمة منتجي النفط
في العالم خالل األشهر التسعة األولــى من
عام  ،2015بإنتاج بلغ  10.19مليون برميل
يوميًا ،وذلــك للمرة األولــى منذ عــام ."2003
ويعد ذلــك الرقم "األعـلــى في تاريخها على
اإلط ـ ــاق ،يـلـيــه م ـعــدل اإلن ـت ــاج خ ــال 2012
عندما وصل إلى  9.8مليون برميل".
لـقــد مـنــح الـنـفــط آل س ـعــود وف ـ ــورات مالية
هائلةّ ،إب ــان الطفرة النفطية التي شهدها
العقد األول من القرن الراهن ،وبينما بلغت
اإلي ـ ـ ــرادات ال ـس ـعــوديــة ف ــي  2002نـحــو 215
مليار ري ــال س ـعــودي ،تضاعفت اإلي ــرادات
ع ـ ــدة م ـ ـ ــرات ،وب ـل ـغ ــت ف ــي  2012أكـ ـث ــر مــن
ترليون و 250مليار ريال.
ّ
لقد مكن ذلك السعودية من تحقيق أهداف
عدة ،أذكر بعضها:
الهدف األول ،االستقاللية النسبية للسلطة
السعودية عن ضغوط الداخل ،فالسعودية
نموذج لالقتصاد الريعي ،وتعتمد املالية
الـ ـع ــام ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـن ـس ـب ـت ـهــا ال ـع ـظ ـمــى
عـلــى الـنـفــط ال ــذي يشكل  %90مــن إي ــرادات
الـخــزيـنــة ،وال إي ـ ــرادات عــامــة مــن الـضــرائــب
التي يدفعها املواطنون ترفد الخزينة ،وال
يتيح ذلك فرصة لنمو مسار "ال ضريبة من
دون تمثيل"!
ّ
لقد مكنت أموال النفط السعودية من شراء
أو إخماد قطاعات واسعة من املواطنني .في

ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر  )2016م ـح ــذرًا م ــن إج ــراء
أي استفتاء بـشــأن وضــع إقليم كردستان
العراق ،الذي يتمتع بحكم ذاتــي .وأضاف:
"هــذه الـخـطــوة قــد تــدفــع املنطقة إلــى مزيد
مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار وال ــوق ــوع فــي نــزاعــات
جديدة" ،حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ً
ً
مـتــابـعــة وردًا مـبــاشـرًا أو مـحـ ّـمــا بمواقف
واضـحــة ،أصــدر املكتب السياسي لالتحاد
الوطني الكردستاني بالغًا بشأن مستجدات
االوض ـ ـ ــاع ف ــي اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان والـ ـع ــراق،
بعد اجتماعه برئاسة النائب االول لالمني
العام لالتحاد الوطني الكردستاني السيد
كوسرت رسول علي وحضور جميع اعضاء
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ب ـمــدي ـنــة الـسـلـيـمــانـيــة،
( )2016/2/11جاء فيه ما يدعو الى "تفعيل
رئ ــاس ــة ال ـب ــرمل ــان وح ـك ــوم ــة االق ـل ـي ــم عمليًا
ومــن دون قيد وشــرط إليجاد حل سياسي
حقيقي بني االط ــراف" ،واإلش ــارة الــى حلول
لــازمــة املالية "واسـتـمــرار املـفــاوضــات وفق
مـشــرع اقـتـصــادي وسياسي جــديــد يحظى
ب ـم ـصــادقــة جـمـيــع االط ـ ـ ــراف م ــع الـحـكــومــة
االتـ ـح ــادي ــة ب ـت ــزام ــن ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي كيفية
بيع النفط ،الـغــاز ،واردات النفط والعقود،
وإيضاحها للرأي العام" .والتأكيد على ان
"االتحاد الوطني الكردستاني دائمًا مع حق
تقرير املصير ،لذا ،نؤكد ان اجراء االستفتاء
في ظروف مناسبة ضمن حقوق ديمقراطية
وقانونية لشعب كردستان".

ودع ــا الـبـيــان "جـمـيــع االط ــراف السياسية
ال ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـط ــال ــب ش ـعــب
كردستان ،وفي الوقت نفسه ،دعم حكومة
اق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ل ـت ـج ــاوز هـ ــذه املــرح ـلــة
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،خـ ــاصـ ــة ان ق ـ ـ ــوات ب ـي ـش ـمــركــة
ك ــردسـ ـت ــان ت ـخ ــوض مـ ـع ــارك دم ــوي ــة ضــد
تـنـظـيــم داع ــش االره ــاب ــي كـمــا ان املـنـطـقــة
ت ـح ـف ــل بـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة".
وواض ـ ــح ان ال ـب ـيــان ص ــدر إلعـ ــان مــوقــف
وتــوضـيـحــه بـمــا تـحــت الـسـطــور ،ويعكس
تباينًا او امتعاضا ًمن جانبه ملا يحصل
في االقليم من الجانب الثاني في تحالفه
وقيادة االقليم.
وبـ ــادلـ ــه الـ ـب ــرزان ــي بـ ــإصـ ــدار ع ـ ــدة قـ ـ ــرارات
اص ــاح ـي ــة لـتـنـظـيــم اعـ ـم ــال ح ـكــومــة إقـلـيــم
كــردسـتــان ومـعــالـجــة املــؤسـســات والــدوائــر
الحكومية .وجاء في نص قرارات البرزاني،
ما يؤكد على التناقض بني اعتبار القانون
فــي هــذه االصــاحــات او بموجبه اتخاذها
بينما يتنكر ملــا لــه مــن عالقة بمدة رئاسة
االقـلـيــم واالنـتـخــابــات لها فــي الـقــانــون رقم
 1لسنة  .2005ودعــا الــى تنفيذ اصالحات
وتنظيم "مراجعة ادارة هيكلة حكومة إقليم
كــردسـتــان وتنظيمها على اســس مناسبة
م ــع مـتـطـلـبــات ال ـح ـكــومــة ،وك ــذل ــك الهيكلة
املالية ،ومراجعة كافة املــاكــات الحكومية
بـهــدف تنظيم األم ــاك والـعـمــل على انشاء
مجلس الخدمة ،ومراجعة مالكات ووحدات
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ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــإن ــه أي ـض ــا واح ـ ــد م ــن ن ـقــاط
ض ـع ـف ـه ــا ،وي ـج ـع ـل ـه ــا ع ــرض ــة ل ـل ـض ـغــوط،
واالنخفاض الحاد في أسعار النفط ،أدى
الى أن تعلن السعودية عن عجز قدره 326
مـلـيــار ري ــال س ـع ــودي ل ـعــام  ،٢٠١٦ويـقــدر
أن االحـتـيــاطــي الـسـعــودي يمكن أن يكفي
الـسـعــوديــة ملــدة سـبــع س ـنــوات "ش ــرط بقاء
األسـ ـع ــار ف ــي حـ ــدود  30دوالرًا لـلـبــرمـيــل،
وع ـ ـ ـ ــدم تـ ـفـ ـج ــر مـ ـن ــاط ــق ص ـ ـ ـ ــراع وح ـ ـ ــروب
أخرى" ،وهي أمور خارج سيطرة الرياض،
وت ـت ــدخ ــل ف ـي ـهــا ع ـن ــاص ــر أخـ ـ ــرى اقـلـيـمـيــة
ودولية.
ال ت ـ ـضـ ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة قـ ـ ــاعـ ـ ــدة انـ ـت ــاجـ ـي ــة
واقـتـصــاديــة مستقلة عــن الـنـفــط ،وه ــذا ما
يجعلها تحت رحمة السوق والنفط.

م ــارس  ،2011وف ــي بــدايــة ان ـطــاق ال ـثــورات
الـعــربـيــة ،ق ــام امل ـلــك ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه بن
عبدالعزيز باعتماد الـحــد األدن ــى لــرواتــب
العاملني في الدولة "بـ 3آالف ريال ،وصرف
 2000ريـ ــال شـهــريــا لـلـبــاحـثــن ع ــن الـعـمــل،
وص ــرف رات ـبــن ملــوظـفــي الـحـكــومــة وطــاب
التعليم العالي ،واستحداث  60ألف وظيفة
ع ـس ـكــريــة" .وال ــوج ــه اآلخـ ــر ل ـهــذه ال ـص ــورة،
زيـ ـ ــادة ع ــدد ال ـس ـج ــون ،وامل ـس ــاج ــن ،وب ــات
اإلعدام سلوكًا شبه معتاد.
ّ
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،ل ـقــد مــك ـنــت أمـ ـ ــوال الـنـفــط
ال ـس ـع ــودي ــة م ــن ش ـ ــراء امل ـن ـظــومــة ال ـعــرب ـيــة.
وتــدعــي الـسـعــوديــة أنـهــا قــدمــت مـســاعــدات
مــال ـيــة م ـبــاشــرة ل ـل ــدول ال ـعــرب ـيــة بـلـغــت 85
مليار ريال ( 22.7مليار دوالر) خالل الفترة
من يناير  2011إلى أبريل  ،2014وال أعرف
م ــدى دق ــة ذل ــك ،لـكــن الــرئـيــس امل ـصــري عبد
الفتاح السيسي كان قد صرح بعد سنة من
انـقــابــه العسكري أن مصر تلقت أكـثــر من
 20مليار دوالر منذ عزل الرئيس االخواني
الـ ـس ــاب ــق م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات العربية املتحدة والكويت.
ّ
وصـحـيــح أن إدارة ال ـس ــودان ظـهــره إلي ــران
يعود في ما أظن إلى قراءة تيارات االخوان
املسلمني وانحيازاتهم السياسية ،املخيبة
آلم ـ ــال ب ـعــض م ـح ــور امل ـم ــان ـع ــة ،ل ـكــن األم ــر
يتعلق أيضًا بأن دول الخليج غنية ماليًا،
وب ـح ـســب ت ـقــريــر ل ـ ــ"روي ـ ـتـ ــرز" ف ـقــد "ضـخــت
الـسـعــوديــة اسـتـثـمــارات أكـبــر مــن تـلــك التي
ضختها أي دول ــة أخ ــرى فــي الـ ـس ــودان .إذ
بلغت استثماراتها هناك حوالى  11مليار
دوالر معظمها في قطاع الزراعة".
ويـ ـب ــدو م ـف ـهــومــا إذا ال ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة مـثــل
ال ـ ـصـ ــومـ ــال ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ق ـط ـع ــت ع ــاق ــات ـه ــا
بــإيــران على خطى الــريــاض ،ولـهــذا السبب
أيـضــا ،وأسـبــاب أخ ــرى ،تتعلق ببث الفتنة
الطائفية ،وهــي إحــدى ثمار الوهابية ،فإن
الكثير من الحكومات العربية واإلسالمية
اسـتـسـلـمــت ل ـلــرؤيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـيـمــن
وســوريــا وال ـع ــراق ،وإزاء وصــف حــزب الله
بـ ــاإلرهـ ــاب .ل ـقــد ت ـع ــاض ــدت ف ــي ذلـ ــك ال ـقــوة
الناعمة :الطائفية ،وال ـقــوة الصلبة النفط
واملساعدات.
الهدف الثالث :منح النفط السعودية مكانة
مهمة ،دوليًا ،كونه سلعة حيوية لالقتصاد
ال ـعــاملــي ،وتــدفــق الـنـفــط أح ــد ثــاثــة أه ــداف
لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
ضلعاها اآلخــران حماية األنظمة الصديقة
وضمان أمن اسرائيل ،وال أعرف إن تم حذف
بند احتواء إيران.
لكن النفط وإذ يشكل دعامة مهمة للحالة

العتب والــزعــل السعودي على أميركا بعد
تــوقـيــع واش ـن ـطــن ات ـفــاقــا مــع ط ـهــران بشأن
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،يـشــي بحجم
التوقعات السعودية العالية من واشنطن،
وي ـع ـك ــس م ـ ــدى ت ـع ـل ــق ال ـ ــري ـ ــاض بــال ـق ـطــب
األمـيــركــي .لعل العتب السعودي ال يوازيه
إال الغضب اإلسرائيلي ،وإذ يظل نتنياهو
ح ــردان ــا ف ــإن ال خ ـيــار ل ــدى ال ــري ــاض س ــواء
ابداء مرونة ،والقبول باألمر الجديد ،وبدل
الغضب من أميركا ،تروح لتغضب من إيران
وتقطع العالقات معها.
لقد أدت السعودية دوره ــا بامتياز كأحد
أب ــرز األذرع األمـيــركـيــة ،ودورهـ ــا قــد يفوق
دور إسرائيل ،أو يوازيه في تخريب املنطقة
الـعــربـيــة ،وتفكيكها ،فيما أمـنــت الــواليــات
املتحدة وال ــدول الغربية غطاء للسعودية،
حكمًا داخـلـيــا ،وسـيــاســات خــارجـيــة ،وهــذا
الـتـحــالــف اآلن أق ــل يـقـيـنــا ،يـنـعـكــس ت ـهـ ّـورًا
سعوديًا وافتقادًا للتوازن.
لـ ـق ــد مـ ـك ــن الـ ـث ــاث ــي الـ ــوهـ ــابـ ــي ،ال ـن ـف ـط ــي،
الـ ـغ ــرب ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي مـ ــن اح ـت ــال
موقعه الــراهــن ،لكن جميع هــذه العناصر
عرضة لالنهيار ،فيتدحرج نظام الرياض
نحو الهاوية ،خصوصًا وهو ال يرتكز إلى
معطيات داخلية .ولعل هذا أيضًا ٌ
بعد آخر
من قوة الحكم السعودي وضعفه ،أي غياب
املرتكز الداخلي الذي يعفيه من أي اصالح،
ربما ،وغياب الوحدة الوطنية السعودية
ي ـص ـعــب ع ـم ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــات ،وي ـع ـق ــد ب ـنــاء
سـيــاج وطـنــي جــامــع ،وه ــذا يمكن الحاكم
ال ـس ـعــودي م ــن ف ــرض أج ـن ــدات ــه ،لـكــن مــوج
َّ
التغيير إذا هل أو تقرر لن يبقي السعودية
إال عرضة للتفكك.
* باحث وإعالمي من البحرين

وم ـن ـشــآت قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة ،وتـنـظـيـمـهــا.
وك ــذل ــك ق ـ ـ ـ ــرارات ت ـش ـمــل امل ـ ـنـ ــازل واألمـ ـ ــاك
الحكومية واملستأجرة منها ومصروفات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم واردات االق ـ ـل ـ ـيـ ــم
واالس ـت ـث ـمــار ومــراج ـعــة اوض ـ ــاع الـشــركــات
الـعــامـلــة فــي االقـلـيــم" .وخـتــم الـبـيــان بفقرة:
"لتنفيذ ومراجعة هذه القرارات تشكل لجنة
بــأمــر مــن اإلقـلـيــم لتنفيذ ال ـق ــرارات بالطرق
مـنــاسـبــة ،ورف ــع الـنـتــائــج ال ــى رئـيــس إقليم
كردستان".
وكـ ــذلـ ــك اص ـ ـ ــدر ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي قـ ـ ـ ـ ــرارات اخـ ــرى
تـتـضـمــن "إج ـ ــراء إص ــاح ــات ج ــذري ــة داخ ــل
ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ال ـكــردس ـتــانــي ،وذل ــك
لتنظيم ال ـشــؤون اإلداريـ ــة واملــالـيــة للحزب
وبكل شفافية ملا تستجديه خدمة املصلحة
الـعــامــة" ،وختمها كــالـعــادة ب ـقــرار" ،تشكيل
لجنة مــن قـبــل رئـيــس ال ـحــزب الديمقراطي
الكردستاني لتتولى تنفيذ ومتابعة هذا
املــرســوم االقليمي وت ـمــارس عملها حسب
آل ـي ــة مـنــاسـبــة وت ــرف ــع ك ــاف ــة ال ـن ـتــائــج الـتــي
ت ـتــوصــل ال ـي ـهــا لــرئ ـيــس اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان"
(ال ـح ــال ــي ف ـقــط ورب ـم ــا تـتـغـيــر الـصـيـغــة لو
وجد رئيس آخــر) .وصيغ البيان ومحتواه
واضــح في موقفه ،وكأنه يوجه السهم الى
ما يصيب هدفًا لدى الجانب اآلخر.
بيانات الحزبني تختصر املشهد السياسي
عـمــومــا فــي االق ـل ـيــم ،وت ـقــدم مــا يعمل عليه
ك ــل طـ ــرف وت ـس ـعــى الـ ــى تـسـجـيــل م ــواق ــف،

وت ـح ــاول ان تـعــالـجـهــا بـمــا يتيسر او بما
يـمـكــن فــي ه ــذه ال ـظ ــروف املــركـبــة واملــربـكــة،
وتبني ان املواقف بينهما ال تقترب بالقدر
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان او ي ـم ـك ــن ان ي ـس ـت ـم ــر .وت ـظ ــل
بيانات ومواقف بانتظار التنفيذ وتقريب
ال ـت ـب ــاي ـن ــات وت ـف ـع ـي ــل االت ـ ـفـ ــاقـ ــات ،وح ـيــث
تـ ـت ــواص ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـم ـث ـل ــي االحـ ـ ـ ــزاب
املشتركة في البرملان لحل مشروعية رئاسة
االقليم والتحديات األخرى التي تؤثر على
مجريات املشهد وتنفذ ما تقدم من رسائل
القيادات للحزبني الرئيسيني الحاكمني في
اإلقـلـيــم ،إال انــه وكما يبدو لــم تتوصل الى
حلول متوافق عليها كما يجري التخوف
م ــن ال ـت ــراخ ــي وال ـت ـب ــاط ــؤ او طـ ــول ال ـت ـفــرج
على ما صــدر من كل طــرف منها بقصد او
بحذر مبطن ،وتظل الدوامة غالبة في سير
العمل في االقليم وال يفاجأ بعد من انهيار
الــوضــع القائم فيه حاليًا .فالواقع الحالي
اشبه بهدوء يسبق العاصفة ،وحني تنتهي
الضغوط الخارجية او تتوقف او تنشغل
بــأمــور أخ ــرى تـعــود ه ــذه االوضـ ــاع ال ــى ما
اطـلـقـتــه ف ــي ال ـع ـن ــوان وت ـع ــود "حـلـيـمــة الــى
عادتها القديمة" ،ويخشى مــن االرتكابات
والخسائر البشرية القادمة وما يخفى من
ورائ ـهــا .وهــو مــا يتطلب التحذير منه من
اآلن والــدعــوة الــى تحكيم العقل واملصالح
الوطنية وإنقاذ البالد والعباد.
* كاتب عراقي

 .٣التحالف مع الغرب غطاء قد ينكشف

