
إن جُنّ ترامب وفعلها في آخر أيامه بالبيت األبيض ..

هكذا ستردّ إيران على أي ضربة 
عسكرية لمنشآتها النووية

قالــت صحيفــة “الفاينانشــال تايمــز” البريطانيــة إّن إيــران تهــدد بــرد ســاحق علــى أي ضربــة 
عســكرية أمريكية.وبحســب الصحيفــة فــإن إيــران هــددت علــى لســان المتحــدث باســم الحكومــة 
اإليرانيــة، علــي ربيعــي، بــرد “ســاحق” علــى أي ضربــة عســكرية أمريكيــة للمنشــآت النوويــة فــي 
البــاد، بعــد انتشــار تقاريــر تفيــد بــأن ترامــب ســأل مستشــارين عــن خيــارات التخــاذ إجــراءات 
ضــد مواقعهــا النوويــة الرئيســية.وقد حــذر المستشــارون الرئيــس األمريكــي المنتهيــة واليتــه مــن 

أي خطــوة مــن هــذا القبيــل قــد تــؤدي إلــى صــراع أكبر.وبحســب التقريــر، فقــد جــاءت هــذه الخطــوة 
ــي أن  ــبوع الماض ــدة، األس ــم المتح ــة لألم ــة التابع ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــرت الوكال ــد أن ذك بع
مخــزون إيــران مــن المــواد النوويــة قــد زاد.ويعكــس هــذا االرتفــاع سياســة طهــران، التــي بــدأت 
العــام الماضــي، فــي االنتهــاكات التدريجيــة لاتفــاق النــووي لعــام 2015 الموقــع مــع القــوى العالميــة، 
ــة  ــات اقتصادي ــات المتحــدة فــي 2018 باالنســحاب مــن االتفــاق وفــرض عقوب ــرار الوالي ــى ق ردا عل
صارمــة عليها.ويشــير التقريــر إلــى أن جــو بايــدن، الرئيــس األمريكــي المنتخــب، وعــد باالنضمــام 
إلــى االتفاقيــة إذا عــادت إيــران إلــى االمتثــال لشــروطها.لكن المســؤولين األوروبييــن قلقــون مــن 
الحديــث عــن عمــل عســكري أمريكــي محتمــل، ولديهــم مخــاوف بشــأن مــا قــد تفعلــه إدارة ترامــب 
المهزومــة فــي األســابيع التــي تســبق تنصيــب بايدن.وقــد ألمــح مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي، إلــى وجــود خــاف مــع فرنســا بشــأن إيــران بعــد اجتمــاع خــاص فــي باريــس االثنيــن 
ــال  ــة الفرنســي جــان إيــف لودريان.وق ــر الخارجي مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون ووزي
“فــي األســابيع المقبلــة ، هنــاك المزيــد مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه للحــد مــن قــدرة إيــران 
ــوا  ــران، نصح ــي طه ــب، ف ــيين أجان ــر أن دبلوماس ــط”.ويؤكد التقري ــرق األوس ــب الش ــى تعذي عل
الجمهوريــة اإلســامية بإبقــاء رأســها منخفضــا كمــا قالــوا، فــي األشــهر التــي ســبقت االنتخابــات 
الرئاســية األمريكيــة، لتجنــب إعطــاء إدارة ترامــب أي ذريعــة لممارســة مزيــد مــن الضغــط عليهــا.
وقــال أحدهــم “إذا كانــوا حكمــاء، فســيواصلون نفــس النهــج حتــى يغــادر ترامــب. نحــن اآلن قلقــون 
بشــأن المتشــددين فــي إيــران أكثــر مــن إدارة ترامــب”.وكان المتشــددون اإليرانيــون قــد تعهــدوا 
باالنتقــام مــن ترامــب قبــل مغادرتــه منصبــه بســبب مقتــل قاســم ســليماني، قائــد الحــرس الثــوري 
اإليرانــي الــذي ُقتــل فــي العــراق فــي يناير/كانــون الثانــي فــي غــارة جويــة أمريكيــة، وهــو مــا أكــده 
العميــد أميــر علــي حــاج زاده، قائــد القــوات الجويــة للحــرس الثــوري االثنيــن، عندمــا قــال إن خطــة 

فايننشال تايمزاالنتقــام مــن الواليــات المتحــدة “مؤكــدة”.

إسرائيل تهدّد بإفشال الترسيم... وتحّمل لبنان المسؤولّية
 يحيى دبوق

بــدأت إســرائيل، كمــا كان متوّقعــًا، التمهيــد إلفشــال المفاوضــات البحريــة مــع لبنــان، عبــر جملــة مــن 
االدّعــاءات وردت مــن تــل أبيــب، وآخرهــا اتهــام لبنــان بـ”االســتفزاز” والتغييــر الدائــم للموقــف التفاوضــي، 

وصــواًل إلــى اتهامــه أمــس بـ”خيانــة تطلعــات شــعوب المنطقــة”.
ــدو؟ الســؤال  ــع الع ــاوض م ــة آخــر جــوالت التف ــة الخامســة مــن المفاوضــات البحري هــل تكــون الجول
يفــرض نفســه بقــوة فــي ظــل التعنّــت اإلســرائيلي ومــا يــرد مــن تــل أبيــب مــن مواقــف وشــروط مســبقة، 
تحــاول فــرض أســس تفاوضيــة تمنــع لبنــان مــن المطالبــة بحقــه المائــي كمــا يــراه. والواضــح أن إســرائيل 
ــا أيضــًا  ــرّرت أن مــن حقه ــات، ق ــع تعدي ــي الشــكل وإن م ــي فرضــت، بشــكل أو بآخــر، المفاوضــات ف الت

فــرض قواعــد التفــاوض ونتيجتهــا المســبقة.
وكان وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي يوفــال شــتانيتس، أنهــى الجمعــة جولــة تفاوضيــة عبــر وســائل التواصــل، 
ــى  ــتصل إل ــان س ــع لبن ــة م ــن أن المفاوضــات البحري ــورة، محــذرًا م ــي الناق ــاوض ف ــوالت التف ــة لج موازي

“طريــق مســدود” مــا لــم يغيــر الوفــد اللبنانــي مواقفــه.
ــرات”،  ــع إســرائيل ســبع م ــة م ــه بشــأن حــدوده البحري ــر موقف ــان غيّ ــًا الدّعــاء شــتاينتس، “لبن ووفق
وموقــف لبنــان الحالــي “ال يتعــارض مــع مواقفــه الســابقة وحســب، بــل يتعــارض أيضــًا مــع موقفــه تجــاه 
ــي  ــق مســدود وبالتال ــى طري ــات إل ــع ســوريا”. وحــّذر مــن “احتمــال أن تصــل المحادث ــة م الحــدود البحري

ــة فــي عــرض البحــر”. ــة مشــاريع التنقيــب عــن مصــادر الطاق عرقل
ــر مباشــرة حــّذر فيهــا  ــدات غي ــه أمــس تهدي ــة” لشــتاينتس، تضمّنــت تغريدات فــي “الفذلكــة الدعائي
لبنــان بأنــه ســيفقد القــدرة علــى اســتخراج غــازه مــن المتوســط، وقــال إن مــن يريــد االزدهــار لهــذه المنطقــة 
ــى  ــدأ االســتقرار وتســوية الخــاف عل ــزم مب ــه أن يلت ــان علي ــة بأم ــوارد الطبيعي ــة الم ــى تنمي ويســعى إل
ــول إن “أي  ــه بالق ــدى األمــم المتحــدة. واختصــر مضمــون تغريدات ــان ل ــه إســرائيل ولبن ــا أودعت أســاس م

انحــراف عــن ذلــك ســيؤدي إلــى طريــق مســدود، وإلــى خيانــة تطلعــات شــعوب المنطقــة”.
وزير الطاقة اإلسرائيلي: لبنان يخون تطّلعات شعوب المنطقة!

وادّعــاءات شــتاينتس ال تتســاوق مــع أي منطــق تفاوضــي، إذ رغــم الدعايــة اإلســرائيلية ال يوجــد أي 
تغييــر فــي مواقــف لبنــان ســواء فــي مــا يتعلــق بحــدّه المائــي جنوبــًا )وهــو يتوافــق تمامــًا مــع الحــد المائــي 
المــودع لــدى األمــم المتحــدة( أو غيــره. فــا يمكــن إلســرائيل أن تتمســك بجــزء مــن واقعــة إيــداع لبنــان 
خريطــة الحــد لــدى المنظمــة الدوليــة وإهمــال مــا تبــع اإليــداع وصاحبــه مــن ماحظــات، تُعــد جــزءًا متمّمــًا 

لإليــداع نفســه.
وتوضــح مصــادر مطلعــة علــى تفاصيــل العمليــة التفاوضيــة وعلــى حيثيــات الموقــف اللبنانــي واألســاس 
الــذي مّكنــه مــن المطالبــة بمســاحة أكبــر مــن تلــك التــي يريــد العــدو أن يقتصــر التفــاوض حولهــا، مشــيرة 
إلــى أن لبنــان أودع األمــم المتحــدة خطــًا واحــدًا فقــط، وهــو مــا عُــرف بالخــط 23، لكنــه أوضــح فــي المرســوم 
2011/6433، أن مــن حقــه مراجعــة هــذا الخــط فــي حــال بــروز معطيــات وبيانــات أكثــر دقــة، بعــد التحــادث مــع 

الجهــات المعنيــة.
علــى ذلــك، فــإن االدّعــاء اإلســرائيلي بــأن لبنــان غيّــر موقفــه مــردود، ويشــير فــي المقابــل إلــى إرادة 
عرقلــة وربمــا إفشــال المفاوضــات مــن جانــب إســرائيل بعــد إصــرار لبنــان علــى حقــه كمــا تبيــن لــه وفقــًا 
ــر للجــزر  ــي أيّ تأثي ــون الدول ــة إهمــال القان ــي المقدم ــة، وف ــي الســنوات الماضي ــرزت ف ــي ب ــات الت للبيان
الصغيــرة جــدًا )صخــرة تخيليــت( علــى الخــط الحــدودي. وهــذا الموقــف يتوافــق تمامــًا مــع الموقــف اللبنانــي 

ومــا أعقبــه، عــام 2011.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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هكــذا تبــدو السياســات الســعودية التــي دومــا 
مــا تحــاول ان تحقــق سياســات الدول االســتكبارية 
التــي تديــن لهــا ببقــاء ال ســعود علــى كرســي 
بعصاهــا  نفوذهــا  تبســط  ان  وتحــاول  الحكــم 
االقتصاديــة علــى الكثيــر مــن الــدول العربيــة.. كمــا 

ــدة.. هــي فــي تجــارب عدي
اليــوم ومــن جديــد تعــاود الحكومــة الســعودية 
بعنــوان  مشــاريع  كســب  اجــل  مــن  مســاعيها 
ــي  ــرف!! وه ــف االش ــة النج ــي بادي ــتثمارات ف اس
تحــاول مــن خــال اســتغال الواقــع السياســي 

المتذبــذب فــي العــراق.
وربمــا يتســائل البعــض كمــا تســائل بعــض 
الجمهــور  تشــكيك  عــن  السياســيين  القــادة 
كانــت،  مهمــا  الســعودية  النوايــا  مــن  العراقــي 
والجــواب واضــح بوضــوح تــام، هــو ان الســعودية 
ولــم تثبــت حســن نواياهــا مــع العــراق كيــف لنــا ان 
نعبــر لهــا عــن قبولنــا لمــا تريــد ان تقــدم عليهــا فــي 
حيــن ان الســعودية ال تفهــم اال سياســة التفخيــخ..
والســاحة العراقيــة شــاهدة علــى جرائــم ال 
ســعود منــذ ســقوط النظــام البعثــي عــام 2003م الــى 
هــذا اليــوم فلــو تتبعنــا الدور الســعودي في الســاحة 
العراقيــة ســنجد انهــا اججــت الحــرب الطائفيــة 
ودعمــت االرهــاب ومنصــات التظاهــرات وكانــت 
ــر عــن مواقــف ســلبية  ــرة التغيي مواقفهــا طــوال فت
تجــاه النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق ولــم 
تقــدم اي موقــف داعــم علــى المســتوى االقليمــي 

لدعــم العــراق الجديــد.

لــم تكــن عاقــات الرئيــس األميركــي الســابق 
بــاراك اوبامــا حــارة مــع المملكــة العربيــة الســعودية. 
وحيــن عقــد والــدول االخــرى اتفاقــا مــع إيــران، أقلــق 
الريــاض مــن ان يكــون التقــارب مــع طهــران علــى 
حســاب الخليــج الفارســي. لعّلنــا لــو قرأنــا مذّكراتــه 
ــودة” )أو  ــوان ” أرض موع ــس بعن ــي نشــرها أم الت
ارض الميعــاد(، نفهــم أن الرجــل بنــى منــذ البدايــة 
نظرتــه الــى الســعودية علــى أنهــا تســببت فــي 

نشــر التشــدد والتطــرف 
ــم،  ــر العال اإلســاميين عب
الــى  بحاجــة  وأنهــا 
ــا والحــد  ــث عقيدته تحدي
الوهابيــة.  هيمنــة  مــن 
لــم  األرجــح  علــى  وهــو 
ذلــك  فــي  رأيــه  يغيــر 
حتــى مغادرتــه الســلطة، 
تحديــث  ان  خصوصــا 
الداخــل ومواجهــة ســيطرة 
واالنفتــاح  الديــن  رجــال 

المجتمعــي والثقافــي والفنــي، حصلــوا مــع ولــي 
العهــد الحالــي محمــد بــن ســلمان، أي بعــد مغــادرة 
كان  عبــداهلل  الملــك  ان  رغــم  الرئاســة،  أوبامــا 
ــك  ــت ان المل ــطء. والاف ــن بب ــك ولك ــدأ بذل ــد ب ق
عبــداهلل لــم يبــد حماســة آنــذاك القتــراح اوبامــا 

اســرائيل. صــوب  بخطــوة 
وفي ما يلي النص الحرفي لما قاله أوباما

هكذا رايت السعودية
كنــا نعمــل علــى خطابــي )الــذي القــاه فــي 
ــا فــي الريــاض فــي المملكــة  القاهــرة( حيــن هبطن
العربيــة الســعودية، حيــث ســألتقي الملــك عبــد 
اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود خــادم الحرميــن 
المقدســين )فــي مكــة والمدينــة(، القائــد األكثــر 
ــل  ــد زرت قب ــن ق ــم أك ــي. ل ــم العرب ــي العال ــوة ف ق
ــة، وأول شــيء الحظتــه، علــى أرض  اليــوم المملك
المطــار، فــي خــال االســتقبال الهائــل، كان الغيــاب 
الكامــل للنســاء واألطفــال. كان هنــاك فقــط صفــوف 
واللبــاس  الســوداء  الشــوارب  ذوي  الرجــال  مــن 
وشــال  والغتــرة  الثــوب،  التقليــدي،  او  العســكري 
شــك،  بــا  ذلــك  اتوقــع  كنــتُ  الوجــه.  يحمــي 
فهكــذا كانــت األمــور فــي الخليــج الفارســي. وحيــن 
ــي المشــهد القمعــي  ــي الســيارات، صدمن ســرنا ف
والحزيــن الــذي ينبعــث مــن ذاك المــكان الــذي 
يفــرض التمييــز، وكأننــي دخلــتُ فجــأة فــي عالــم 

حــت منــه كل األلــوان. امَّ
قلــتُ فــي نفســي ان اســام الســعودية ال 
يُشــبه كثيــرا اإلســام الــذي عرفتــه فــي خــال 
فــي  جاكرتــا  ففــي  اندونيســيا.  فــي  طفولتــي 
ــل  الســتينيات والســبعينيات، كان اإلســام يحت

أوباما في كتابه الجديد )الحلقة 2( 

حين زرت السعودية للمرة االولى شعرت بعالم اّمحت منه األلوان
سامي كليب

ــذي  ــاد ال ــة الب ــي ثقاف ــه ف ــكان نفس ــا الم تقريب
تحتلــه المســيحية فــي كل المــدن األميركيــة 
أكانــت صغيــرة او كبيــرة، كان مهمــا ولكــن ليــس 
مهيمنــا. كانــت صــاة المــؤذن تصــدح كل األيــام 
وفــي االعــراس ومجالــس العــزاء، وكانــت خاضعــة 
لتقليــد مكتــوب، وكانــت النشــاطات تتباطــأ فــي 
شــهر الصيــام، ومــن الصعــب إيجــاد لحــم خنزيــر 
النــاس  كان  بالمقابــل  لكــن  المطاعــم.  فــي 

التنانيــر  يلبســن  والنســاء  يعيشــون حياتهــم، 
ويركبــن  العاليــة  الكعــوب  وينتعلــن  القصيــرة 
ــى  ــاب ال ــرة للذه ــة الصغي ــات الناري ــى الدراج عل
يلعبــون  والبنــات  الصبيــان  وكان  مكاتبهــن، 
بالطائــرات الورقية،والشــباب ذوو الشــعر الطويــل 
يرقصــون علــى موســيقى البيتلــز والجاكســون 5 

ــل. ــب اللي ــي عل ف
عــن  يتمايــزون  المســلمون  يكــن  لــم 
المســيحيين والهندوســيين وال عــن الملحديــن 

الجامعــات.. فــي 
تاريخ المملكة والوهابية

بعــد انهيــار الســلطنة العثمانيــة، ومــع نهايــة 
الحــرب العالميــة، عــزز عبــد العزيــز ســيطرته علــى 
قبائــل عربيــة أخــرى وأســس المملكــة العربيــة 
ــة،  ــزوه لمك ــن. غ ــع الوهابيي ــاق م ــعودية باالتف الس
لــه منبــرا مّكنــه مــن  وّفــر  المقدســة،  والمدينــة 
ممارســة تأثيــر واســع علــى العقيــدة االســامية فــي 
ــط الســعودية  ــار النف ــم جــاء اكتشــاف آب ــم. ث العال
ــن  ــر. لك ــزّزا ذاك التأثي ــا ليع ــراء الفاحــش منه والث
ذلــك أحــدث التناقــض الكبيــر بيــن الممارســات 
المحافظــة والمتشــددة الواجــب احترامهــا، وبيــن 
ــز كان بحاجــة  ــد العزي ــرعة، فعب ــور بس ــم يتط عال
النقل)للنفــط(  وقنــوات  والخبــرة  للتكنولوجيــا 
ــذه  ــد مــن االســتخراج الكامــل له ــة كــي يفي الغربي
الثــروة، فتحالــف مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة 
للحصــول علــى األســلحة الحديثــة وحمايــة آبــار 

ــة. ــدول المنافس ــن ال ــط م النف
كنــتُ أتســاءل فــي بعــض المــرات، عمــا إذا لــم 
تكــن المملكــة الســعودية، قــادرة فــي لحظــة معينــة 

علــى إعــادة تقييــم التزاماتهــا الدينيــة، انطاقــا مــن 
أن األصوليــة الوهابيــة، وعلــى غــرار كل االصوليــات 
الدينيــة، ال تتوافــق مــع الحداثــة، واســتخدام ثروتهــا 
وســلطتها لوضــع اإلســام علــى ســكة أكثــر حداثــة 
وتســامحا. ربمــا ال. ذلــك ان الممارســات القديمــة 
بعــض  اندلعــت  كانــت متجــذرة بعمــق، وحيــن 
التوتــرات مــع األصولييــن فــي الســبعينيات، فهمــت 
العائلــة المالكــة ربمــا، وعلــى حــق، أن اإلصــاح 
الدينــي ســيقود دون شــك الــى تحــوالت سياســية 

ــة. واقتصاديــة ثقيل
التــي  لتلــك  مشــابهة  لثــورة  وتفاديــا  لذلــك 
اإليرانيــة  اإلســامية  الجمهوريــة  فــي  حصلــت 
المجــاورة، عقــدت المملكــة الســعودية اتفاقــا مــع 
الحفــاظ  مقابــل  تشــددا،  األكثــر  الديــن  رجــال 
ســعود  لعائلــة  المطلقــة  الســلطة  شــرعية  علــى 
رجــال  راح  والدولــة.  والحكومــة  االقتصــاد  علــى 
الممارســات  ينظمــون  الدينيــة  والشــرطة  الديــن 
ــا يجــب تدريســه  ــررون م ــة، ويق ــة اليومي االجتماعي
ــف المراســيم  ــن يخال ــون م ــدارس، ويعاقب ــي الم ف
الصلــب  الــى  النــاس،  امــام  الجلــد  مــن  الدينيــة، 
ــج كل  ــادي. ولتتوي ــى قطــع األي ــي، وصــوال ال الحقيق
ذلــك، فــان العائلــة المالكــة دفعــت مليــارات الــدوالرات 
لرجــال الديــن هــؤالء لبنــاء المســاجد والمــدارس 
النتيجــة  وكانــت  الســني.  العالــم  عبــر  القرآنيــة 
ــي واندونيســيا،  ــى مصــر ومال ــه مــن باكســتان ال أن
وكذلــك  التســامح  وضعــف  األصوليــة،  ســيطرت 
الممارســات المعتدلــة لإلســام، وتعــززت الضغــوط 
لتشــكيل حكومــات إســامية. وتعــددت الدعــوات 
إذا  بالعنــف  الغربــي  التأثيــر  مــن  األرض  لتطهيــر 
كان ذلــك ضروريــا، فانتشــرت حركــة متطرفــة عابــرة 
بعيــن  وتنظــر  الغربــي  التأثيــر  ترفــض  للقــارات 
الحــذر للتقــارب الســعودي األميركــي، مــا وّفــر ارضــا 
خصبــة لتطــرف العديــد مــن الشــباب المســلم.

وهكــذا فــان رجــال مثــل أســامة بــن الدن، ابــن 
رجــل األعمــال المهــم فــي الســعودية، والقريــب مــن 
العائلــة المالكــة، و15 مــن الســعوديين، مــع 4 آخريــن 

، خططــوا ونفــذوا هجمــات 11 أيلــول.
اللقاء األول مع الملك عبداهلل

ــات  ــددة، حنفي ــات متع ــدا، في ــعة ج أرض واس
مصقولــة بالذهــب، ثريــات مــن الكريســتال، كان 
مجمّــع الملــك عبــداهلل الــذي خصصــه لفريقــي 
ولــي، يشــبه فنــدق فورســيزن فــي قلــب الصحــراء. 
والشــارب  اللحيــة  ذو  العمــر  الثمانينــي  الملــك 
الســوداوين، اســتقبلني بحــرارة عنــد المدخــل الذي 
يبــدو انــه جناحــه الخــاص. كان الــى جانبــه الســفير 
ــر ، دبلوماســي  ــركا عــادل الجبي الســعودي فــي أمي
حليــق بإتقــان، درس فــي الواليــات المتحــدة، يتقــن 
اإلنكليزيــة، والعاقــات العامــة، ويملــك دفتــر هواتــف 

المملكــة  مبعــوث  جعلــه  واشــنطن،  فــي  غنيــا 
ــول. ــداة 11أيل ــن الخســائر غ ــف م الخــاص للتخفي

النهــار،  ذاك  فــي  المــزاج  مرتــاح  الملــك  كان 
والجبيــر يترجــم لــه. راح يتذكــر بحنــان االجتمــاع 
بيــن والــده وفرانكليــن روزفيلــن فــي العــام 1945 
علــى متــن يــو اس اس كوينســي، وشــدد علــى 
ــى التحالــف مــع  األهميــة الكبيــرة التــي يعلقهــا عل
الواليــات المتحــدة. وأســرّ لــي بســعادته النتخابــي 
ــرة،  ــي القاه ــاء خطــاب ف ــى الق ــي عل رئيســا ولعزم
مشــيرا الــى ان اإلســام هــو ديــن ســام، ومذكــرا 
بالعمــل الــذي قــام بــه هــو شــخصيا لتعزيــز الحــوار 
ــع  ــة تعمــل م ــي ان المملك ــد ل ــف، واك ــن الطوائ بي
ســعر  يؤثــر  ال  كــي  االقتصادييــن  مستشــاريّ 
األزمــة  بعــد  االقتصــادي  التحســن  علــى  النفــط 

)األزمــة االقتصاديــة العالميــة 2008(.
أمــا فــي مــا يتعلــق بطلبــي، بــان تقــوم المملكــة 
العربيــة بمبــادرة  الــدول  وبعــض أعضــاء جامعــة 
إيجابيــة حيــال إســرائيل، والتــي مــن شــأنها ان 
تعيــد اطــاق محادثــات الســام مــع الفلســطينيين، 
ــل بعــض الســجناء  ــا امــكان نق وان يناقــش فريقن
مــن جيتمــو الــى مراكــز إعــادة تأهيــل ســعودية، 
فقــد بقــي الملــك ضبابيــا، خشــية االعتــراض ربمــا 

ــة(. )داخــل الجامع
زوجات الملك والشرق االوسط

ــه  ــت ل ــي، فقل ــار عائلت ــن اخب ــك ع ــألني المل س
ان ميشــال والبنــات يتكيّفــن مــع حياتهــم الجديــدة 
فــي البيــت األبيــض، فشــرح لــي ان لديــه 12 امــرأة- 
ربمــا العــدد الحقيقــي كان يقــارب الثاثيــن- وقــال ان 
لديــه أربعيــن ولــدا وعشــرات االحفــاد وأبنــاء االحفــاد. 
قلــت لــه:” آمــل اال يُزعجــك ســؤالي، ولكــن يــا جالــة 
الملــك، كيــف توفــق بيــن 12 زوجــة ؟ ، أجــاب وهــو 
يهــز رأســه:” أجــد صعوبــة فــي ذلــك، ألن ثمــة واحــدة 
منهــن ســتغار دائمــا مــن األخــرى، وهــذا أكثــر تعقيــدا 

مــن السياســة فــي الشــرق األوســط”
تلقــى هديــة ثمينــة  انــه  أوبامــا هنــا  يــروي 
لزوجتــه مــن الملــك، لكنــه رفضهــا علــى أســاس انــه 
منــع تلقــي الهدايــا، ثــم قــال فــي مــكان آخــر:” فكرت 
بالقراصنــة الصومالييــن الذيــن طلبــتُ بقتلهــم، 
ــن  ــم، م ــرت بالشــبان مثله ــم مســلمون، وفك وكله
الجهــة األخــرى القريبــة مــن اليمــن والعــراق ومصــر 
واألردن وأفغانســتان وباكســتان، حيــث ان مداخيــل 
كل حياتهــم لــن تصــل أبــدا الــى ســعر هــذا العقــد 
الــذي بيــن يــدي. يكفــي ان تدفــع 1 بالمئــة مــن 
الشــباب الــى التطــرف، كــي يصبــح عنــدك جيــش 
ألجــل  للمــوت  مســتعدين  رجــل  ألــف   500 مــن 
ــوا شــيئا  ــي يتذوق ــدي، او ببســاطة، لك المجــد األب
ــت،  ــا وقل ــة واقفلته ــى العلب ــد ال ــدت العق أفضــل، اع

هــي بنــا الــى العمــل.

بادية النجف.. الحلم السعودي المفخخ!
حيدر العامري

وهكــذا لــو اردنــا ان نســلم جــدال بــان تتوافــق 
العربيــة الســعودية مــع الحكومــة العراقيــة القائمــة 
التــي هــي بمثايــة حكومــة مؤقتــة ومكلفــة بمهــام 
القــادة  بعــض  نفــوذ  خــال  مــن  او  محــدودة 

السياســيين كمــا تحدثــوا 
علنــا ، واجــرت معهــا توافقا 
مــن اجــل اســتثمار باديــة 
يضمــن  فمــن  النجــف 
العــام  الــرأي  موقــف 
ــن  ــر ع ــذي عب ــي ال العراق
لمجــرد  ورفضــه  غضبــه 
الســعودية  اســم  طــرح 

فــي هــذا الملــف.
العربيــة  المملكــة  ان 
مــا  اذا  اليــوم  الســعودية 

ارادت ان تفتــح صفحــة جديــدة مــع العــراق فــان 
الشــعب  مــع  نواياهــا  حســن  تثبــت  ان  عليهــا 
والنظــام السياســي الجديــد وهــذا ال يمكــن ان 
يكــون اال مــن خــال سياســات تتبعهــا تنصــب 
الشــيعي  المكــون  اســتفزاز  عــدم  ســياق  فــي 
كيــان  فالشــيعة  وداخلهــا  ارضهــا  نطــاق  خــارج 
ــا  ــت حســن نواياه ــف تثب ــط فكي متماســك متراب
مــع اضطهادهــا للشــيعة فــي الســعودية ؟! وتمــارس 
بحقهــم االعتقــال القتــل والتشــريد! وهكــذا فتاواهــا 
بالشــيعة  يفتــك  الــذي  االرهــاب  تغــذي  التــي 
ــدان عديــدة وبالخصــوص فــي  والوطنييــن فــي بل
العــراق. كمــا يتوجــب عليهــا ان تعبــر وتعتــرف 

بسياســتها الخاطئــة فــي العــراق طيلــة هــذه الفتــرة 
وتعويــض ضحايــا االرهــاب الســعودي الــذي فتــك 

العراقــي والشــيعي بصــورة خاصــة. بالمجتمــع 
وبــدون ذلــك فــا يمكــن قبــول اي سياســة 

ســعودية فــي االراضــي العراقيــة.
ان  العراقيــة  الحكومــة  علــى  يتوجــب  كمــا 
ــة  ــان حقيقــة اســتغال بادي تكــون شــفافة فــي بي
الســعودية  باالســتثمارات  والســماوة  النجــف 
المشــاريع  هــذه  مخاطــر  توضــح  يجــب  والتــي 
تــدور  فالشــكوك  وبيئيــا،  وسياســيا  اقتصاديــا 
ــي عــدة اتجاهــا حــول هــذه المشــاريع الغامضــة  ف
والتــي ســتنعكس اثارهــا علــى المــدى القريــب 
والبعيــد، ومــن ان يطــرح هــذا التســاؤل: اال تمتلــك 
الســعودية االراضــي والصحــراء الواســعة لتســتثمر 
ــا وتتجــه نحــو  ــا؟ ولمــاذا تتــرك اراضيه ــى ارضه عل

العراقيــة؟ االراضــي 

نعــم. فنفســها الســعودية لــم تتمكــن مــن 
ارض  علــى  حتــى  المشــاريع  هــذه  تحقــق  ان 
مملكتهــا فقــد رفضــت هــذه المشــاريع مــن ان تقــام 
علــى ارض عســير ونجــران وأبهــا لمــا لهــا مــن 
ــي  ــاف الت ــر الجف ــة ومخاط ــى الترب ــرة عل ــار كبي اث

ســتخلفه هــذه المشــاريع!!
وهنــاك ابعــاد مهمــة ربمــا تنقلنــا الــى ابعــد 
تنــدرج  والتــي  وسياســية-  -دينيــة  ذلــك  مــن 
ضمــن دعــم مشــروع التطبيــع مــع اســرائيل والــذي 

ســنتعرض لــه فــي مقــال اخــر.
ان مــا يجــب ان تعرفــه الســعودية عــن العــراق 
هــو انــه يختلــف عــن غيــره بوعــي جمهــوره وقــدرة 
ــة  ــة وعالمي ــى ان يســقط مشــاريع دولي شــعبه عل
وليســت فقــط اســتثمارات ســعودية واثبــت للعالــم 
قدرتــه الكبيــرة بالنــزول للســاحة والحضــور الفاعــل 

وطــرد داعــش دليــل واضــح وجلــي علــى ذلــك.
مــن  يكافــئ  ان  يجــب  اليــوم  العــراق  ان 
وقــف معــه فــي ازمتــه واذا كانــت ثمــة مشــاريع 
فاالمــر  االربــاح  العــراق  علــى  تــدر  واســتثمارات 
مرحــب بــه لكــن يجــب ان يتــم التعاقــد مــع الــدول 
الصديقــة والداعمــة لعــراق مابعــد التغييــر ومــن 
ثبتــت حســن نوايــاه مــع العــراق، وليــس العكــس.
اليــوم  العراقيــة  الحكومــة  ذلــك  ومقابــل 
يجــب ان تتجــه صــوب المحاكــم والمنظمــات 
الدوليــة لتطالــب بتجريــم الســعودية علــى مــا 
ــاء  ارتكبتــه فــي العــراق مــن اراقــة دمــاء االبري

ــا المفخخــات. وادخاله


