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 �اشقجي وس�تفعل ذ�
  

 (أردوغان: على مسؤولي القنصلیة السعودیة إثبات أن خاشقجي غادرھا (األناضول

إن على مسؤولي  رجب طیب أردوغان قال الرئیس التركي
 غادر المبنى. إثبات أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي إسطنبول في السعودیة القنصلیة

أنھ لیس بوسع  -في مؤتمر صحفي بالعاصمة المجریة بودابست-وأضاف أردوغان 
"یتعین  على أنھ القنصلیة السعودیة أن تنقذ نفسھا بالقول إن خاشقجي غادر المبنى، مشددا

 على القنصلیة السعودیة أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك".
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یبحثون قضیة خاشقجي،  تركیا والمخابرات فيوأوضح الرئیس التركي أن مسؤولي األمن 
مطار  مشیرا إلى أن االدعاء یبحث في سجالت وصول ومغادرة مواطنین سعودیین من

 .إسطنبول

وأكد أردوغان أن ھناك مسؤولیة سیاسیة وإنسانیة لمتابعة قضیة الصحفي السعودي 
 خاشقجي عن كثب.

الرئیس التركي رجب طیب ردوغان إن التحقیقات في قضیة خاشقجي وأمس األحد قال 
 تتقدم بشكل إیجابي، وإنھ سیعلن نتائج التحقیقات للعالم مھما كانت.

استدعت أمس األحد  أنقرة في تركیا إن الجزیرة وفي وقت سابق الیوم االثنین، قال مراسل
بد الكریم الخریجي للمرة الثانیة، وطلبت إذنا منھ لتفتیش السفیر السعودي لدیھا ولید بن ع

قنصلیة المملكة بإسطنبول، وذلك بعد أسبوع على اختفاء الصحفي السعودي جمال 
 خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة.

وذكر تلفزیون "إن تي في" التركي الیوم أن تركیا طلبت السماح لھا بتفتیش قنصلیة 
 خاشقجي المختفي منذ الثالثاء الماضي. السعودیة في إسطنبول بحثا عن

قال في مقابلة صحفیة نشرت یوم الجمعة  محمد بن سلمان وكان ولي العھد السعودي
إن بالده مستعدة للسماح للسلطات التركیة بالبحث عن خاشقجي داخل مبنى  الماضي

 القنصلیة السعودیة، مضیفا أنھ لیس لدى بالده ما تخفیھ.
نقال عن مسؤول تركي أن دبلوماسیین أتراكا طلبوا من السفیر  رویترز وأوردت وكالة

 السعودي في أنقرة أن یعمل "بتنسیق كامل" معھم بشأن قضیة خاشقجي.
ھو أن جمال خاشقجي قتل في  للشرطة التركیة وكانت مصادر أمنیة قالت إن التقییم األولي

القنصلیة السعودیة بإسطنبول. وأضافت المصادر لوكالة رویترز أن القتل كان مدبرا، وأن 
 جثمان خاشقجي نقل إلى خارج القنصلیة.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 جولة الصحافة األخبار

 حصافة ٔأملانیة: هل ما �دث خلاشقجي بأٔمر ا�ن سلامن؟
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جانب من وقفة احتجاجیة یوم الجمعة الماضي أمام قنصلیة السعودیة في إسطنبول للمطالبة بكشف مصیر خاشقجي 
 ((رویترز

برلین-خالد شمت  
رأى الصحفیان األلمانیان كریستیان بویمھ وتوماس زایبرت أن إعالن أجھزة األمن 
التركیة امتالكھا أدلة على اغتیال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل 
 .یبدو أشبھ بقصة تآمریة مفزعة في إسطنبول قنصلیة السعودیة

ایبرت في مقالھما تحت عنوان "ھل قتل بأمر من ولي العھد؟" في صحیفة وقال بویمھ وز
بمقتل خاشقجي فستكون لألمر  "دیر تاجسشبیغیل" إنھ في حال ثبوت صحة اتھام الریاض
والریاض إلى تكریس صورة عالمیة للسعودیة كدولة  تداعیات تتعدى العالقات بین أنقرة
مارقة متحللة من القوانین تالحق منتقدي ولي عھدھا األمیر محمد بن سلمانبال مراعاة 
 .لشيء

إلى أن اختفاء خاشقجي  العالمین العربي واإلسالميولفت الكاتبان المتخصصان في قضایا 
االحتقان المحتدم منذ وقت طویل في العالقات التركیة  داخل قنصلیة بالده بإسطنبول سیزید

 .السعودیة
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التي تالحقھا  جماعة اإلخوان المسلمین وأوضحا أن أسباب االحتقان تعزى إلى دعم تركیا
العدو  الریاض، وتأیید أنقرة للدوحةعقب اندالع األزمة الخلیجیة، وتعاون تركیا مع إیران
 .اللدود للسعودیة في األزمة السوریة
 انتقادات خاشقجي

وأشار الصحفیان األلمانیان إلى أن انتقادات خاشقجي للقیادة السعودیة أزعجتھا كون ھذا 
 .قبل عام الصحفي ظل جزءا من المؤسسة السعودیة حتى فراره إلى الوالیات المتحدة

قاالتھ وأشار بویمھ وزایبرت إلى أن خاشقجي انتقد في م
األمیركیة حرب ابن سلمان في الیمنودعا للحوار مع جماعة  بوست بصحیفة واشنطن

اإلخوان، وأن ما دعا إلیھ الصحفي السعودي وجد صدى قویا لدى جمھور واسع من 
السعودیین، خاصة بعد ترجمة واشنطن بوست االنتقادات الموجھة البن سلمان إلى اللغة 
 .العربیة

عودي أظھرت بجالء أنھ ال وأوضح الصحفیان األلمانیان أن تصریحات ولي العھد الس
یفكر إال بانفتاح اقتصادي فقط، وأن الدیمقراطیة والحریات ال تعنیھ، وأن ھدفھ الرئیس ھو 
 .تأمین سلطتھ وحكم أسرتھ بكافة الوسائل، بما في ذلك العقوبة الصارمة لكل منتقدیھ

ده داخل وذكر بویمھ وزایبرت أن تحفز ابن سلمان للتخلص من المنافسین أوجد مقاومة ض
المؤسسة الحاكمة، وھو ما أثار شائعات عن خوف ولي العھد الشاب على حیاتھ، وخلصا 
 .إلى أن الصحفي المشاغب جمال خاشقجي ربما ذھب ضحیة لغضب ابن سلمان
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ھیرمان: إذا تأكد قتل خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة فسیمثل ذلك ضربة شدیدة 

 (الجزیرة) لصورة المملكة بالعالم

 صورة المملكة
وفي االتجاه نفسھ، قال رئیس قسم الشرق بصحیفة "فرانكفورتر الغماینھ" راینر ھیرمان 
إن التحقق من ادعاء السلطات التركیة بمقتل خاشقجي داخل قنصلیة بلده سیمثل ضربة 

حدة االحتقان الموجود بالشرق األوسط شدیدة لصورة السعودیة في العالم، وسیزید . 

الذي ظل لعقدین وجھا لإلصالح في السعودیة وقریبا من -ھیرمان أن خاشقجي وأضاف 
ما لبث أن أخذ مسافة من ولي العھد الجدید محمد بن  -الملك السعودي الراحل عبد هللا

 .سلمان
في صیف العام 2013  وأشار إلى أن الصحفي المختفي أدان االنقالب العسكري بمصر
ورفض حصار قطر، والتقى مرات عدة مع الرئیس التركي رجب طیب أردوغان، وعمل 
مع األمیر الولید بن طالل، واألھم مما سبق أنھ كان قریبا من جماعة اإلخوان التي تكرھھا 
 .السلطات السعودیة والمصریة

قجي یثیر غضب ابن وخلص المحلل األلماني البارز إلى أن األسباب التي جعلت خاش
 .سلمان كثیرة، لكنھا ال تعني أن تقوم الریاض بتصفیتھ

 حیاة مھددة
وفي تقریر یحمل عنوان "كل اآلثار تنتھي عند القنصلیة السعودیة" ذكر مراسل صحیفة 

خاشقجي قال بمقابلة  زود دویتشھ تسایتونغ في الشرق األوسط باول أنتون كروغر أن
ى على حیاتھ من ابن سلمانإنھ یخش ھاتفیة أجراھا معھ . 

وأضاف كروغر أن الصحفي السعودي یعتقد أنھ "ال وجود إلصالحات سیاسیة في 
غیر المتسامح الذي یعتقد أن الشعب السعودي  السعودیة، ألنھا لیست على أجندة ولي العھد

وحده بشكل سیئ یتطلع إلى قیادة الشعب ال یستحق ھذه اإلصالحات، ولھذا ". 
صحافة األلمانیةالمصدر : ال  
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 واش�نطن بوست.. حصیفة ٔأسقطت رئيسا ٔأمري�یا

 
 المؤسس: ستلسون ھیتشینز
  

 المقر : واشنطن
1877تاریخ التأسیس:   

  

 الدولة: الوالیات المتحدة األمیركیة

شارك  

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 إرسال إلى صدیق •
 طباعة •

 منظمات وھیاكل:القسم
 األمیركتان :المناطق

 ،واشنطن العاصمة في الصادرة األمیركیة الصحف وأقدم أكبر إحدى بوست واشنطن
 سیاسیة قضایا بإثارة واشتھرت طویلة لعقود األمیركي العام الرأي تشكیل في ساھمت
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 أحد بوصفھا الجریدة تصنف ".ووتر غیت" فضیحة أشھرھا أمیركا تاریخ في ھامة
 .الوالیات المتحدة في سیاسیا المؤثرة اإلعالمیة المنابر

 التأسیس
 أول منھا جعل الذي ھیتشینز، ستلسون قبل من 1877 عام بوست واشنطن تأسست
طیلة أیام األسبوع دون توقف، ثم باعھا  1880تصدر ابتداء من عام  واشنطن في صحیفة

رجل األعمال یوجین مایر الذي  ، ویشتریھا1933لتواجھ اإلفالس عام إلى فرانك ھاتون، 
صحیفة "واشنطن تایمز ھیرالد"  1954عام  حققت تحت إشرافھ نجاحا، حیث اشترت

 المنافسة.

وبعد أن أشرفت عائلة غراھام، التي خلفت مایر، على إدارتھا لثمانین عاما، باعتھا عام 
ركة موقع "أمازون" للتجارة اإللكترونیة إلى جوزیف بیزوس مؤسس ورئیس ش 2013
ملیون دوالر، حیث أصبحت مملوكة للمجموعة القابضة "ناش ھولدینغ" التي  250بمبلغ 

 أسسھا بیزوس القتناء الصحیفة.
 الھیكلة

 والمحطات اإلعالمیة المؤسسات من عددا بوست واشنطن لھا تتبع التي الشركة تملك
ة والمجالت، إضافة إلى عدد من الصحف األخرى حیث والمواقع اإللكترونی التلفزیونیة

كان من أھم إصداراتھا مجلة "نیوزویك" الورقیة التي كانت تتمتع بانتشار كبیر خارج 
 بشكل حصري إلى موقع إلكتروني. 2012أمیركا قبل تحولھا نھایة عام 

، الریاضةیة، وثابتة تتعلق بالسیاسة والقضایا الوطنیة والمحل وتتضمن الصحیفة أقساما عدة
وقضایا وأخبار العالم، واألعمال، والتكنولوجیا، ومقاالت الرأي، والترفیھ، لكن على غرار 

ألفا  474قرابة  2013توزیعھا الیومي حیث بلغ مثال عام العدید من الصحف تراجع 
 نسخة في طبعتھا لیوم األحد. 14ألفا و 838نسخة یومیا طیلة األسبوع و 767و

 األھداف
 تلك خصوصا المحلیة الوطنیة السیاسة على بتركیزھا بوست واشنطن اشتھرت
لیومیة الورقیة والحكومة، حیث كانت طبعاتھا االكونغرسو األبیض بالبیت المتعلقة

مخصصة لمقاطعة كولومبیا ووالیات ماریالند وشمال فرجینیا، حیث كان یتركز أغلب 
 قرائھا.

ومع ذلك فھي تعتبر من الصحف األمیركیة القلیلة التي لدیھا مكاتب في عدد من العواصم 
 .1996الدولیة، وأیضا من الصحف السباقة إلنشاء موقعھا اإللكتروني عام 

 ريالتحری الخط
، خصوصا فیما لیبرالیة سیاسیا تعتبر لكنھا "حیادیة" صحیفة بأنھا بوست واشنطن توصف

یتعلق بصفحة الرأي، واستشھد بھا النقاد والمتخصصون في اإلعالم بمعیة صحیفة 
 "نیویورك تایمز" عند الحدیث عن اإلعالم اللبیرالي.

، وتجلى الجمھوریین إلى امنھ الدیمقراطیین دوائر إلى أقرب بأنھا بوست واشنطن تصنف
حملة الدیمقراطي آل غور لالنتخابات الرئاسیة، التي خسرھا  2000ذلك في تأییدھا عام 

 .2008خالل حملتھ عام  باراك أوباما ا الرئیس، وأیضجورج بوش االبن أمام

وعلى مستوى السیاسة الداخلیة عرفت بتبنیھا قضایا األقلیات المھاجرة وحقوق اإلنسان 
والحریات، ورفضت في المقابل "قانون باتریوت" الذي أتاح إمكانیة التنصت على 

   المكالمات الھاتفیة ومراقبة مواقع اإلنترنت والتحویالت البنكیة داخل الوالیات المتحدة.
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Play Video 

 
وتبنت في مواقفھا للسیاسة الخارجیة "أجندة لیبرالیة"، تجلت على الخصوص في طرح 

كتابھا البارزین تساؤالت بشأن الوجود العسكري األمیركي في مناطق عدد من 
 .2005، وأحیانا معارضتھ بعد عام أفغانستانو العراق مثل

حق للجوء إلى القضاء األمیركي،  سجن غوانتانامو وأیدت الصحیفة أیضا منح معتقلي
 وتوفیر مدخل للمحاكمة العادلة لھم داخل ھذا النظام القضائي.

 ملفات
 السیاسي التاریخ في الھامة والملفات القضایا من العدید إثارة من بوست واشنطن تمكنت

، التي تعد إحدى أشھر 1972" عام ووتر غیتفضیحة " من أھمھا المعاصر األمیركي
على االستقالة  ریتشارد نیكسونالقضایا السیاسیة في أمیركا وأجبرت رئیس البالد حینئذ

 من منصبھ في سابقة في تاریخ البالد.
من الكشف من خالل سلسلة تقاریر خاصة عن  ) تمكنت أیضا1971وقبل ذلك بعام (

وزارة الدفاع  تاغون"، وھي دراسة أعدتھامحتوى ما سمیت "األوراق السریة للبن
، وقد 1967و 1945 بین عامي فیتنامبشأن العالقة بین الوالیات المتحدة و األمیركیة

 تعرضت الصحیفة أثناءھا لضغوط عدیدة لوقف نشرھا.
 مواقف

بعد حصول مراسلة للصحیفة تدعى جانیت كوك على جائزة بولتزر عن مقالة لھا نشرتھا 
)، سحبت منھا الجائزة بعد Jimmy's Worldتحت عنوان "عالم جیمي" ( 1981فیھا عام

اكتشاف أن موضوع المقالة كان مفبركا، وأشارت توصیات تحقیق بشأن القضیة إلى أن 
الصحیفة "تتحمل مسؤولیة إعالم القراء ولیس الحصول على جوائز عن طریق نشر 

 قصص مفبركة".
مقاالت كذبت فیھا تسریب معلومات نشرت الصحیفة سلسلة من ال 1998وفي عام 

كلینتون"  -أمام المحكمة في قضیة "جونز بیل كلینتون بخصوص شھادة الرئیس األمیركي
العام نفسھ خلص مركز األخالقیات  تبعة في المحاكم األمیركیة، وفيالتي خالفت النظم الم

العامة إلى أن الصحیفة كانت تعلم المصدر الذي سّرب ھذه المعلومات أو ربما یكون 
 مصدرھا المكتب االستشاري المنافس.

 الكتّاب
ساھم في الصحیفة لسنوات طویلة مجموعة متمیزة من الصحفیین وكتاب الرأي من بینھم 

ي الماضي فریدیریك أیكن، وبیتر بیكر، وآن أبلبوم، وجو بیكر، ورسام الكاریكاتیر ف
 ھیرب بلوك، ودیفد برودر.

، وروجي ویلكینز، ورسام بوب وودورد وفي الوقت الحاضر، تمیز فیھا آخرون من بینھم
الكاریكاتیر ریتشارد طومسون، والصحفي روبن رایت ودیفد إیجناشیوس وروبن رایت، 

 .فرید زكریا وكاتب الرأي
 واألوسمة الجوائز
 عام للصحیفة منحت منفصلة جوائز ست منھا بولیتزر، جائزة 56بـ بوست واشنطن توجت
)، كما Nieman Fellowshipجائزة من المنح المقدمة من "زمالة نیمان" ( 18، و2008

 جائزة من جمعیة مصوري صحفیي البیت األبیض. 368حصلت على أزید من 
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ٔأردو�ان: �ىل القنصلیة السعودیة كشف ماكن 
 �اشقجي وس�تفعل ذ�
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 (أردوغان: على مسؤولي القنصلیة السعودیة إثبات أن خاشقجي غادرھا (األناضول

إن على مسؤولي  رجب طیب أردوغان قال الرئیس التركي
 غادر المبنى. إثبات أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي إسطنبول في السعودیة القنصلیة

أنھ لیس بوسع  -في مؤتمر صحفي بالعاصمة المجریة بودابست-وأضاف أردوغان 
"یتعین  على أنھ القنصلیة السعودیة أن تنقذ نفسھا بالقول إن خاشقجي غادر المبنى، مشددا

 على القنصلیة السعودیة أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك".
یبحثون قضیة خاشقجي،  تركیا والمخابرات فيوأوضح الرئیس التركي أن مسؤولي األمن 

مطار  مشیرا إلى أن االدعاء یبحث في سجالت وصول ومغادرة مواطنین سعودیین من
 .إسطنبول

وأكد أردوغان أن ھناك مسؤولیة سیاسیة وإنسانیة لمتابعة قضیة الصحفي السعودي 
 خاشقجي عن كثب.
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الرئیس التركي رجب طیب ردوغان إن التحقیقات في قضیة خاشقجي وأمس األحد قال 
 تتقدم بشكل إیجابي، وإنھ سیعلن نتائج التحقیقات للعالم مھما كانت.

استدعت أمس األحد  أنقرة في تركیا إن الجزیرة وفي وقت سابق الیوم االثنین، قال مراسل
السفیر السعودي لدیھا ولید بن عبد الكریم الخریجي للمرة الثانیة، وطلبت إذنا منھ لتفتیش 

ملكة بإسطنبول، وذلك بعد أسبوع على اختفاء الصحفي السعودي جمال قنصلیة الم
 خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة.

وذكر تلفزیون "إن تي في" التركي الیوم أن تركیا طلبت السماح لھا بتفتیش قنصلیة 
 السعودیة في إسطنبول بحثا عن خاشقجي المختفي منذ الثالثاء الماضي.

قال في مقابلة صحفیة نشرت یوم الجمعة  محمد بن سلمان وكان ولي العھد السعودي
ى الماضي إن بالده مستعدة للسماح للسلطات التركیة بالبحث عن خاشقجي داخل مبن

 القنصلیة السعودیة، مضیفا أنھ لیس لدى بالده ما تخفیھ.
لبوا من السفیر نقال عن مسؤول تركي أن دبلوماسیین أتراكا ط رویترز وأوردت وكالة

 السعودي في أنقرة أن یعمل "بتنسیق كامل" معھم بشأن قضیة خاشقجي.
ھو أن جمال خاشقجي قتل في  للشرطة التركیة وكانت مصادر أمنیة قالت إن التقییم األولي

القنصلیة السعودیة بإسطنبول. وأضافت المصادر لوكالة رویترز أن القتل كان مدبرا، وأن 
 جثمان خاشقجي نقل إلى خارج القنصلیة.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 دولي األخبار

نواب ٔأمري�یون: ثبوت اغتیال �اشقجي س�یدمر 
 �القات الر�ض وواش�نطن
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 (خاشقجي اختفى بعد دخولھ للقنصلیة السعودیة بإسطنبول للحصول على أوراق وترجیحات بمقتلھ (األناضول

موقف مفاجئ، حذر السیناتور األمیركي لیندسي غراھام المعروف بقربھ من في 
االثنین من أن ثبوت اغتیال الصحفي السعودي جمال  السعودیة دونالد ترامب الرئیس

وواشنطن، وكذلك الریاض خاشقجي، ستكون لھ آثار "مدمرة" على العالقات بین
األمم  ، فیما صدرت مواقف منالحزب الجمھوري عضوان بمجلس الشیوخ عن فعل

 ودول غربیة تدعو لكشف مصیر خاشقجي.المتحدة
اشقجي بالوالیات المتحدة بعد خروجھ من المملكة العربیة السعودیة إثر شروع وأقام خ

عدة من العائلة الحاكمة، وبات من  في اعتقال المعارضین وأفراد محمد بن سلمان نظام
 .الواشنطن بوست الكتاب الثابتین في صحیفة

مسؤولون أتراك وتفید أن خاشقجي قد واعتبر لیندسي غراھام، بعد معلومات كشف عنھا 
التي توجھ إلیھا إلجراء معامالت إداریة، أن  إسطنبول اغتیل في القنصلیة السعودیة في

 السعودیة تقدیم "إجابات صادقة". على
We agree if there was any truth to the allegations of wrongdoing by the Saudi government it would be devastating to   

relationship and there will be a heavy price to be paid — economically and otherwise. 
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— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018 

وقال غراھام "نحن متفقون على أنھ إذا ما تأكدت االتھامات ضد الحكومة السعودیة، فإن 
، وسیكون ثمة ثمن كبیر والوالیات المتحدة ذلك سیكون مدمرا للعالقات بین السعودیة

 یتعین دفعھ ولیس اقتصادیا فحسب".

وأكد غراھام أن رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الشیوخ بوب كروكر یشاطره 
 الرأي.

 أنھ إذا ثبت اغتیال خاشقجي "فعلینا الرد بقوة". مارك روبیو وشدد السیناتور الجمھوري
"أنھم سیردون" بشكل مناسب على أي دولة  بوب كوركر كما أكد السیناتور الجمھوري
 تستھدف صحفیین بالخارج.

السعودي، موقفا رسمیا -ولم تتخذ إدارة ترامب التي عملت على ترسیخ التحالف األمیركي
 بعد من قضیة خاشقجي.

Play Video 

اإلخباریة األمیركیة عمن وصفتھما بمسؤولْین كبیرین في اإلدارة  سي إن إن ونقلت شبكة 
 تعمل بھدوء في قضیة الصحفي المفقود جمال خاشقجي. واشنطن األمیركیة أن

 قلق أممي وغربي
أنطونیو  المتحدث باسم األمین العام لألمم المتحدة أن ستیفان دوجاریك وأعلن

 یتابع عن قرب قضیة اختفاء الصحفي خاشقجي. غوتیریش

وأضاف دوجاریك أن األمم المتحدة سیكون لھا موقف بشأن الموضوع لدى انتھاء 
التحقیقات بالقضیة. وقد أعرب في ھذا السیاق عن القلق البالغ إزاء زیادة عدد حاالت 

 للصحفیین أخیرا. التعرض باألذى
Play Video 

الحدیث عن مصیر خاشقجي "مقلقا"، وقال آدم أوستن، المتحدث باسم  كندا كما اعتبرت 
نحن على علم بھذه المزاعم المقلقة"، وأضاف وزیرة الخارجیة الكندیة كریستیا فریالند "

 أن "المسؤولین الكندیین یعملون بنشاط للحصول على مزید من المعلومات".
حكومتھ تعمل من أجل  إن للجزیرة من جھتھ قال المتحدث باسم الخارجیة البریطانیة

الوصول بصورة عاجلة إلى الحقائق المتعلقة بمالبسات ما جرى مع الصحفي السعودي 
 منذ دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول.

فقالت إنھا تشعر بالقلق بخصوص اختفاء جمال خاشقجي الذي وصفتھ  فرنسا أما
 بالشخصیة السعودیة المرموقة.

یة عن قلقھا إزاء مصیر الصحفي السعودي، ودعت للكشف عن كما عبّرت الحكومة األلمان
 مالبسات اختفائھ.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 تقاریر وحوارات األخبار

قضیة �اشقجي.. السعودیون �س�تحقون ٔأفضل مما 
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أرشیف-الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الجزیرة ) 

 عبد هللا العمادي
" نشعر بالعجز إزاء ما یحدث في بالدنا.. أنا وأصدقائي السعودیین الذین نعیش بالخارج 
تتحقق.. نحن ال نعارض حكومتنا، نحن  نرید أن یزدھر بلدنا ونرى رؤیة 2030
نحب السعودیة، فھي دارنا الوحیدة التي نحبھا ونریدھا.. لكن مع ذلك، فنحن -في عرف 

أعداء -الدولة ". 

التي دونھا الكاتب السعودي جمال خاشقجي في مقالھ اٍألسبوعي ھذه كانت إحدى الفقرات 
واشنطن بوست" األمیركیة العام الفارط، والتي ال شك عند أي مراقب " بصحیفة

لألحداث، أنھا واحدة من األسباب الرئیسیة التي تسببت في حادثة اختفائھ المستمرة منذ 
سعودیة، استطاع كسر حاجز أسبوع، حیث یتبین أن خاشقجي بعد قرار الخروج من ال

 .الصمت والخوف معاً بعد طول تفكیر
فقد قال في إحدى ثنایا المقال وھو یشرح ما حدث لھ قبیل الخروج من بلده 

أرض منفى أو ھجرة أو سمھا ما شئت "بضغط من حكومتي،  واختیار الوالیات المتحدة
مقالتي، وعمدت  -الحیاة-ألغى ناشر إحدى أكثر الصحف العربیة قراءة وأوسعھا انتشاراً 
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عندما حذرت من احتضان مفرط للرئیس  الحكومة إلى حظري من استعمال تویتر
 ."المنتخب ترامب

 

 (الجزیرة) إلى أین سینتھي لغز اختفاء جمال خاشقجي؟

 كسر الخوف
والصمت معا، من ھنا بدأت تراوده خواطر حول ضرورة ووجوب كسر حاجز الخوف 

وأضاف "أمضیت ستة أشھر صامتا، أفكر بحالة بالدي وبالخیارات القاسیة التي أمامي.. 
لقد تألمت كثیراً منذ عدة سنوات عندما تم اعتقال العدید من أصدقائي.. لم أقل شیئا، لم أكن 

فا.. أرید أن أفقد وظیفتي أو حریتي.. كنت قلقا على عائلتي.. ھذه المرة اتخذت خیارا مختل
لقد تركُت بیتي وعائلتي ووظیفتي ورفعت صوتي.. ولو فعلُت خالف ذلك یعني أني أخون 

أولئك الذین یقبعون في السجن.. أنا أستطیع أن أرفع صوتي عندما ال یستطیع الكثیرون 
  ."ذلك

بدأت بمنع زوجتھ آالء  ھكذا اتخذ قراره الصعب، وأدرك أن ثمة مصاعب جمة بانتظاره،
سفر إلیھ رغم حصولھا على إذن السفر، بل تم إجبارھا على الطالق منھ في محمود من ال

 .مقر أمن الدولة
وأدرك یقینًا أن السعودیة الحالیة لیست ھي التي توقعھا وتمنى أن یراھا، وبدأ یتساءل عن 

سبب انتشار ھذا المناخ من الخوف والترھیب، بینما "یعد زعیم یتمتع بكاریزما، 
باإلصالحات التي طال انتظارھا لتحفیز النمو االقتصادي وتنویع اقتصادنا.. یحظى محمد 
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بالشعبیة، وتم دعم خطتھ لإلصالح من قبل الكثیر من رجال الدین والكتاب  بن سلمان
ونجوم وسائل اإلعالم االجتماعي الذین تم اعتقالھم في ظالم اللیل! في األشھر األخیرة، 

اتخذت المملكة العربیة السعودیة سلسلة من السیاسات الجدیدة والمتشددة، بدًءا بالمعارضة 
ف إلى القائمة الكاملة لإلسالمیین، وصوال إلى تشجیع المواطنین على اقتراح أسماء تضا

السوداء للحكومة".. ھكذا كان یصف في مقالھ تطور األحداث الدرامیة المتالحقة في 
 .بلده

 

 (الجزیرة) خاشقجي الغموض یلف مصیر

 حیاتھ بخطر
في الصیف الماضي لم یتردد خاشقجي في إبداء مخاوفھ بشكل صریح وواضح للصحفیة 

صحفي معھا، وقد بات مقتنعا بأن حیاتھ في خطر، فقد األمیركیة "روبن رایت" أثناء لقاء 
ذكرت الصحفیة مخاوفھ في مقال لھا بمجلة "نیویوركر" المنشور أمس األحد، وأن 

خاشقجي أبلغھا أثناء حدیث معھا في أغسطس/آب الماضي بأن القیادة الجدیدة في المملكة 
 .السعودیة ترید قتلھ.. ھكذا بصریح العبارة

م یودون أن أكون خارج الصورة"، فاعتبرت الصحفیة حینھا أنھ كان یبالغ قال "طبعاً، إنھ
في المخاطر التي تحیق بھ لیس أكثر، ثم تضیف في مقالھا بعض آراء خاشقجي التي ال 

شك أنھا مزعجة وھادمة لكل ما سبق من عالقات طیبة بینھ وبین الحكومة، كما ھو سائد 
الصدر وقصر النظر في الثقافة العربیة بشكل عام، حیث ضیق . 
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فقد كان خاشقجي یعتبر ابن سلمان لیس لدیھ "أي تسامح أو استعداد الستیعاب المنتقدین"، 
وأنھ أصبح الحاكم الفعلي في البالد، وبات أكثر استبدادا من الحكام الستة السابقین الذین 

لمملكة منذ ، وأصبح بمثابة المرشد األعلى اإلیراني في ا1953حكموا المملكة منذ العام 
 .أن أصبح والده ملكاً على البالد

لیعلن في مقالھ بصحیفة "واشنطن بوست" لكل العالم، أن خالفھ مع النظام الحاكم في بلده 
وانتقاده لیس ألجل المعارضة، وإنما "أرید أن تعرفوا أن ھذا لم یكن حال السعودیة على 

 ."الدوام.. نحن السعودیین نستحق أفضل مما یحصل
در : الجزیرةالمص  
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 (الفتة معلقة على حاجز عند مدخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول تطالب بكشف مصیر خاشقجي (رویترز

استدعت أمس األحد السفیر السعودي لدیھا ولید  إن أنقرة قال مراسل الجزیرة في تركیا
بن عبد الكریم الخریجي للمرة الثانیة، وطلبت إذنا منھ لتفتیش قنصلیة المملكة بإسطنبول، 
 .وذلك بعد أسبوع على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة

تركیا طلبت السماح لھا بتفتیش  كي الیوم أنوذكر تلفزیون "إن تي في" التر
 .في إسطنبول بحثا عن خاشقجي المختفي منذ الثالثاء الماضي قنصلیة السعودیة

قال في مقابلة صحفیة نشرت یوم الجمعة  وكان ولي العھد السعودي محمد بن سلمان
البحث عن خاشقجي داخل مبنى بالده مستعدة للسماح للسلطات التركیة ب الماضي إن

أنھ لیس لدى بالده ما تخفیھ القنصلیة السعودیة، مضیفا . 

وأوردت وكالة رویترز نقال عن مسؤول تركي أن دبلوماسیین أتراكا طلبوا من السفیر 
 .السعودي في أنقرة أن یعمل "بتنسیق كامل" معھم بشأن قضیة خاشقجي
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 تصریحات أردوغان
أمس إن التحقیقات في قضیة خاشقجي تتقدم  وقال الرئیس التركي رجب طیب ردوغان
 .بشكل إیجابي، وإنھ سیعلن نتائج التحقیقات للعالم مھما كانت
ھو أن جمال خاشقجي قتل  وكانت مصادر أمنیة قالت إن التقییم األولي للشرطة التركیة

ت المصادر لوكالة رویترز أن القتل كان مدبرا، في القنصلیة السعودیة بإسطنبول. وأضاف
 .وأن جثمان خاشقجي نقل إلى خارج القنصلیة

أفادوا  -طلبوا عدم كشف ھویاتھم-وذكرت وكالة الصحافة الفرنسیة أن مسؤولین أتراكا 
مساء السبت بأن الصحفي السعودي قتل على أیدي فریق أتى خصیصا إلى إسطنبول 

نفسھ، ونقلت وكالة األناضول عن مصادر تركیة أن من دخلوا القنصلیة وغادر في الیوم 
 .أثناء وجود خاشقجي فیھا ھم من األمن السعودي

Play Video 

بالمقابل، نفى مصدر مسؤول في القنصلیة السعودیة أن یكون خاشقجي قتل داخل  
المصدر بأن  القنصلیة، وندد المصدر بما وصفھا بـ"اتھامات عاریة عن الصحة"، وأفاد

"وفدا أمنیا مكونا من محققین سعودیین وصل السبت إلسطنبول بناء على طلب الجانب 
السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقیقات الخاصة باختفاء المواطن 
 ."السعودي

 الخارجیة البریطانیة
بالمزاعم الخطیرة  وقد عبرت وزارة الخارجیة البریطانیة الیوم عن قلقھا إزاء ما وصفتھا

 .للغایة بشأن مصیر الصحفي السعودي

وقال متحدث باسم الخارجیة البریطانیة للجزیرة إن لندن على علم بأحدث التقاریر المتعلقة 
عاجال إلى الحقائق المتعلقة بمالبسات ما  بمصیر خاشقجي، وإنھا تعمل من أجل الوصول

القنصلیة السعودیة جرى معھ منذ دخولھ . 

وزارة الخارجیة الكندیة قالت في وقت سابق إن المزاعم بشأن مصیر الصحفي وكانت 
السعودي مقلقة، خاصة بعد تناقل معلومات عن قتلھ داخل مقر القنصلیة السعودیة. وقالت 
 ."وزارة الخارجیة الفرنسیة إن باریس "تتابع الوضع بانتباه شدید
لحریة الرأي والتعبیر دیفد  وفي نشرة سابقة للجزیرة، قال المقرر الخاص لألمم المتحدة

كاي إنھ یجب إجراء تحقیق دولي ومستقل بشأن اختفاء الصحفي خاشقجي، وعبر المسؤول 
عن خشیتھ أن یكون اختفاء الصحفي السعودي ھدفھ تخویف المعارضین الدولي . 

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 حقوق وحریات األخبار

 اجلز�رة تنظم وقفة تضامنیة مع �اشقجي ا�تفي
ساعات 6قبل   
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 (المشاركون في الوقفة عبروا عن وقفھم مع حریة الصحافة في العالم (الجزیرة

وقفة تضامنیة مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي  شبكة الجزیرة اإلعالمیة نظمت
 م.قبل أیا إسطنبول في السعودیةالمختفي منذ دخولھ القنصلیة

استھداف وعبر المشاركون عن وقوفھم مع حریة الصحافة في العالم، ورفض تغییب و
 ، وطالبوا بالكشف عن مصیر خاشقجي والتحقیق في حادثة اختفائھ.الصحفیین

حفي خاشقجي، وشعارات تطالب ورفع المشاركون في الوقفة التضامنیة صورا للص
 بحمایة حریة الصحافة، ووقف االعتداءات على الصحفیین.

في كلمة لھ بالمناسبة، إن السلطات التي یضیق  أحمد الیافعي قناة الجزیرة وقال مدیر
 صدرھا بالكلمة، بحاجة إلى أن تراجع نفسھا وعدالتھا.

وطالب الیافعي بالكشف سریعا عن مالبسات االختفاء القسري الذي تعرض لھ خاشقجي 
السعودي ظل خالل مسیرتھ المھنیة التي  أن الصحفي حتى یعود إلى أھلھ وقرائھ، مضیفا

 تزید عن ثالثة عقود مثاال للصحفي الحر والشجاع.
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 اختفاء
وتابع الیافعي قائال "نخاطب كل المسؤولین عن اختفاء جمال خاشقجي، أو اعتقال زمیلنا 

 ، وغیرھما من الصحفیین المستھدفین في أنحاء العالم".محمود حسین الصحفي

واستطرد "نقول لھم: ال تظنوا أنكم آذیتم جمال أو محمود وحدھما، فكل صحفي حر یحمل 
وفي الحیاة أمل بحریة ھمة جمال وشجاعتھ، ولن یضیع حق جمال طالما في النشرة خبر، 

 طالما نادى بھا جمال ودفع ثمنھا".
المجتمع  قلق جایلز تریندل عن قناة الجزیرة اإلنجلیزیة من جھتھ أعرب مدیر

 -في بیان ألقاه خالل الوقفة- والمجتمع الصحفي إزاء مصیر خاشقجي، مؤكدا الدولي
 خاشقجي. تضامن كل الصحفیین مع

كان  وقال إن المجتمع الدولي وزمالءه الصحفیین في أنحاء العالم یریدون معرفة إن
ا وممنوع من أبسط حقوقھ خاشقجي حیا، أو تمت تصفیتھ، أم أنھ مختٍف قسری

 اإلنسانیة.
 المصدر : الجزیرة
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من صحفي البالط إلى االغتیال.. لماذا سعى ابن 
 سلمان إلخراس خاشقجي؟

 

 

Middle East Eye 
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في الكثیر من األحادیث التي  جمال خاشقجي ھو صدیقي، ولذلك، لن أكون موضوعیا فیما أكتب ھنا.
محمد بن سلمان، دارت بیننا، ولفترة طویلة بعد خالفھ مع النظام الجدید في الریاض بقیادة ولي العھد 

تجنّب جمال خاشقجي صفة "معارض سعودي" إذ كان یعتبر نفسھ موالیا للمؤسسة السعودیة وابنا 
لھا، فھو الصحفي والخبیر المخضرم في السیاسة الخارجیة الذي كان حتى وقت قریب داخل الحلقة 

 المحظیة في الدیوان الملكي وكان في بعض األحیان ینضم إلیھا في أسفارھا.

  

 عداوة ال تموت

بإمكاني ذكر العدید من األمثلة خالف فیھا خاشقجي منتقدي المملكة من اللیبرالیین في الغرب ونأى 
بنفسھ عنھم. فھو في بدایة األمر أعلن عن تأییده للحرب التي تقودھا المملكة العربیة السعودیة في 

لسنة، أن إیران قد تمادت في تدخّالتھا الیمن. كان یظن، مثلھ في ذلك مثل العدید من المعلّقین العرب ا
 في العالم العربي السني وأنھ قد حان الوقت لكي تقوم المملكة العربیة السعودیة بالتصدّي لھا.

     

كما كان من المدافعین عن عقوبة اإلعدام وأعرب عن دعمھ ألي حملة على الفساد إن كانت صادقة. 
شدّة على موارد النفط وجھود خصخصتھ. لكن خاشقجي كما أید مساعي تنویع االقتصاد المعتمد ب

تمسك بمبدأ ال تحتملھ الدائرة الصغیرة المحیطة بمحمد بن سلمان، وھو مبدأ كان یستحق علیھ عقوبة 
خاطره، وكان  عداوةٍ لن تموت. كان خاشقجي صادقا وكانت تتعذر رشوتھ، كان یعبر عما یجول في 

 غیر موارب فیما یقول.

        



 



    

   

أال وھو  -آمن خاشقجي بطریق واحد یمكن للمملكة أن تدخل من خاللھ إلى القرن الحادي والعشرین 
طریق دیمقراطیة تنمو ببطء تحت قیادة ملكیة دستوریة تتقلّص سلطاتھا بشكل تدریجي. كان یخشى 

التفاخریة مثل إقامة مدن المعة في الصحراء، مدن من أن یتسبب ولي العھد بإفالس البالد بمشاریعھ 
لن یسكنھا أحد وستبقى خالیة. أدرك خاشقجي أن محمد بن سلمان یتمتع بشعبیة بین الشباب. لكن كان 

فتح جیوبھم. كما تنبّھ الصحفي السعودي  في تقدیره، أن تلك الشعبیة سوف تستمر إلى أن یطلب منھم 
 عن ھروب رؤوس األموال من المملكة.إلى التقاریر التي كانت تتحدث 

       

 ولي العھد األرعن

كان النقد الذي عبّر عنھ خاشقجي عن بالده متوازنا، ولھذا السبب وحده أعتبره إصالحیاً حقیقیاً 
ساعة حتى وقت كتابة ھذه السطور  ۲٤ودیمقراطیاً أصیالً. إن حقیقة أنھ قد احتُجز لمدة تزید على 

السعودیة في إسطنبول تحمل دالالت كافیة عن طباع ونوایا أولئك الذین یحكمون في في القنصلیة 
الریاض. كما أن ذلك یدحض أكاذیب العالقات العامة الممولة بشكل جید والتي أقنعت صحفیین مثل 

توماس فریدمان من صحیفة نیویورك تایمز، وزمیل جمال في صحیفة واشنطن بوست، دیفید 
بن سلمان شخصیة إصالحیة كما ادّعیا سابقًا. مثال، كتب اغناطیوس أن ولي  أغناطیوس بأن محمد

العھد السعودي یقوم بإصالح بالده عن طریق "العالج بالصدمة". لكني لم أكن أعرف أن صحیفتھ 
 تدعم استئصال الدماغ أیضا.

     

للضغائن. إنھ  صحیح أن محمد بن سلمان یستعمل الصدمات، لكن لیس للعالج بل للثأر وھو حّمال
خبیث للغایة، فلیس لدیھ أي احترام للسیادة وحرمة األرض والمحاكم ووسائل اإلعالم في الدول 
األخرى. إنھ متھور. إن العمل الذي ارتكبھ في إسطنبول، على األراضي التركیة، یعطینا مقیاسا 

 للتھور في شخصیة ولي العھد السعودي والدائرة الضیقة المحیطة بھ.

       
 

   

لقد تدھورت العالقات بین السعودیة وتركیا بشكل مطرد منذ محاولة االنقالب ضد الرئیس التركي 
رجب طیب أردوغان منذ عامین. كان من الواضح أي جانب إنحازت إلیھ وسائل اإلعالم السعودیة 

لقین خاللھا إما التي تدیرھا الدولة في لیلة االنقالب حیث قدّموا تغطیة حیّة وشاملة ادّعى جمیع المع



أن أردوغان قد مات أو أنھ ھرب من البالد! كانت نجاة أردوغان تلك اللیلة خبًرا سیئًا بالنسبة 
ساعة قبل أن یدرك اإلعالم السعودي الرسمي أن االنقالب لم ینجح  ۱٦للریاض. استغرق األمر 

بیعي بقیادة سعادة الرئیس ویصدر بیاناً یعبر فیھ عن "ترحیب المملكة بإعادة األمور إلى وضعھا الط
 رجب أردوغان وحكومتھ المنتخبة وبما یتماشى مع الشرعیة الدستوریة وإرادة الشعب التركي ".

    

 وقت حّساس للغایة

ال تزال تلك األحداث حیّة في الذاكرة، خاصة بالنسبة للرئاسة التركیة. إن مخاطرة محمد بن سلمان 
ودھورتھا إلى مستوى جدید من التوتر من خالل اختطاف بتقویض العالقات السعودیة مع تركیا 

صحفي بارز في موطن الرئیس أردوغان، ھو دلیل آخر على االختالل العقلي للحاكم المستقبلي 
ملیون دوالر  ۳۰۰للمملكة. وكما تعرف الریاض جیداً، فإنھا لم تحصل على مردود مقابل مبلغ الـ 

داً للسیاسیین العراقیین من مختلف الطوائف الذین كانوا التي أنفقتھا، وكثیر منھ كان عدّا ونق
-یخوضون االنتخابات األخیرة. كما تعرف أن تركیا وإیران تجریان محادثات رفیعة المستوى 

 إلقامة ترتیبات أمنیة جدیدة في المناطق السنیة. -وأیضا الحشد الشعبي والجماعات السنّیة في العراق

  

نوات عدیدة التي تكون فیھا فصائل الشیعة في العراق منقسمة بشكل ھذه ھي المرة األولى منذ س
حقیقي، وتكون فیھا صفقة سیاسیة غیر مبنیة بالكامل على أسس طائفیة قابلة للتحقیق. ھذا وقت 

حساس جدا إذن للعالقات السعودیة التركیة. لیس من مصلحة الریاض قلب الطاولة عالنیة وبصورة 
 فعلت في القنصلیة السعودیة في إسطنبول.خرقاء كما یبدو أنھا قد 

     

إن المخابرات التركیة مقتنعة بأن خاشقجي ال یزال داخل المبنى وقد قامت بمحاصرتھ. من 
الضروري أن تضمن تركیا إطالق سراح خاشقجي وھو معافى ألسباب تتجاوز الرجل نفسھ، 

 والعالقة الثنائیة التي تقف على شعرة.

  

آمنتركیا.. مالذ   



 



  

إلى جانب كونھا موطنًا لمالیین الالجئین السوریین، تستضیف تركیا اآلالف من المنفیین السیاسیین 
من جمیع أنحاء العالم العربي. إن إسطنبول ھي الیوم موطن مجموعة كاملة من المعارضة 

المولودون المصریة، العلمانیة واإلسالمیة على حد سواء. وھي المكان الذي یحتجز فیھ المسلحون 
في بریطانیا في السجن. ھناك الكثیر مما یجري في إسطنبول، والعدید من الحكومات الغربیة تفضل 
إبقاء األمر على ھذا النحو. إذا سمحت تركیا لعملیات اختطاف من قبل الحكومات األجنبیة أن تحدث 

كبیر الذي تتمتع بھ في على أرضھا، فإن ستجازف بزعزعة أمنھا الداخلي. كما أنھا ستفقد النفوذ ال
 الشرق األوسط من خالل توفیر المالذ اآلمن لعدد من جماعات المعارضة السنیة.

   

لیس من الواضح بعد ما إذا كان وزیر الخارجیة األمریكي مایك بومبیو مستعدا للضغط على نظیره 
یكتب في صحیفة السعودي عادل الجبیر فیما یتعلّق بخاشقجي (الذي یقیم في الوالیات المتحدة و

 الواشنطن بوست). فالبیت األبیض لیس من محبي صحیفة واشنطن بوست أو حریة الصحافة نفسھا.

       
 

كان خاشقجي أول من حذّر السعودیین من مخاطر التحالف األعمى مع ترامب. في الواقع، كان ھذا 
 ھو السبب األساسي الختالفھ مع النظام السعودي

 رویترز

      



یقوم الرئیس األمریكي دونالد ترامب بإھانة وإذالل الملك سلمان السعودي بشكل منتظم إلجباره على 
دفع المزید من األموال لقاء حمایتھ بأكثر مما دفع بالفعل. یبتلع النظام في المملكة العربیة السعودیة 

ي یعتبرھا أقل شأنا مثل ھذه اإلھانات من ترامب، فیما یذھب إلى النقیض األقصى لذلك مع الدول الت
 كندا، ألن المملكة تعرف أنھ لیس لدیھا خیار آخر.

  

كان خاشقجي أول من حذّر السعودیین من مخاطر التحالف األعمى مع ترامب. في الواقع، كان ھذا 
ھو السبب األساسي الختالفھ مع النظام السعودي، وكان ھذا قبل فترة طویلة من انعقاد القمة العربیة 

میة األمریكیة في الریاض في مایو أیار الماضي واإلعالن عن صفقات أسلحة ھائلة مع اإلسال
أمریكا من ھناك. لقد فات األوان بالفعل، وعلى الریاض أن تصغي إلى كالم الصحفي، ولذا فقد 

قرروا الذھاب الى أقصى الحدود الیائسة إلخراسھ. ألكثر من سبب، ال ینبغي السماح لھم بالنجاح في 
 ا األمر.ھذ

    

------------- 

 كریم طرابلسي ترجمة:

 وال یعبر بالضرورة عن موقع میدان Middle east eye ھذا التقریر مترجم عن:
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-
%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-
%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-
%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-
%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://midan.aljazeera.net/karim.traboulsi
https://www.middleeasteye.net/columns/son-establishment-enemy-why-mohammed-bin-salman-wants-silence-jamal-khashoggi-1430306018
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/10/7/%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


 ھـ 1439/1/3الموافق  (الساعة 08:26 (مكة المكرمة 2017/9/24 :آخر تحدیث

 

 

معتقلون أو ممنوعون من التغرید في السعودیةھؤالء   

 
 المكان: السعودیة
  

 نوع الحدث: ضغوط على مغردین سعودیین
 الدولة: سعودیة,قطر
 (تزاید المالحقات التي تستھدف المغردین السعودیین بعد اندالع األزمة الخلیجیة (الجزیرة

شارك  

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 إرسال إلى صدیق •
 طباعة •

 وثائق وأحداث:القسم
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 العالم اإلسالمي ,العالم العربي :المناطق
یواجھ المدونون السعودیون الذین یغردون خارج السرب الحكومي مضایقات 
متنوعة بین المالحقة القضائیة واإلیداع في السجون، إلى المنع من التغرید؛ فضال عن 
التشویھ والتحریض عبر وسائل التواصل االجتماعي وفي وسائل اإلعالم الحكومیة 
 .وشبھ الحكومیة

سیاسات االعتقال والمطاردة بسبب التعبیر عن الرأي المخالف أمرا شائعا ولئن كانت 
الراھنة- ھو معاقبة بعض  فإن الجدید -مع األزمة الخلیجیة وممارسة قدیمة في السعودیة
المغردین على الصمت واالمتناع عن المشاركة في الحمالت التي تشنھا الجیوش 
 .ومن یقف معھا على قطر اإللكترونیة
وشنت السلطات السعودیة بدایة من منتصف سبتمبر/أیلول 2017 حملة اعتقاالت طالت 
، مثل "تویتر" بعض المغردین الذین لھم حضور كبیر على موقع التواصل االجتماعي
وعوض القرني وعلي العمري، فیما بدا وكأنھ مرتبط بموقفھم  الداعیة سلمان العودة

األزمة بین قطر ودول خلیجیة في مقدمتھا السعودیة "الصامت" من . 

ورغم أن ما یوصف بالحملة على المغردین سجنا وتضییقا واتھاما ومنعا من التغرید قد 
 .اشتدت مع تصاعد األزمة الخلیجیة؛ فإنھا لم تبدأ معھا، بل تعود لسنوات خلت
ونعرض فیما یلي لعدد من أشھر الحاالت التي تعرض فیھا مغردون سعودیون للمضایقة 
 :على خلفیة مواقف عبروا عنھا في مدوناتھم وحساباتھم االجتماعیة
 قبل األزمة الخلیجیة
في یونیو/حزیران 2012 اعتقل المدون والناشط السعودي رائف بدوي، وحكم علیھ في  -
أغسطس/آب2014 بالسجن عشر سنوات وبألف جلدة بتھمة اإلساءة لإلسالم، كما غرمتھ 
 .بملیون لایر المحكمة الجزائیة في جدة
السعودیة الحرة على اإلنترنت یناقش دور الدین  وكان بدوي وھو مؤسس الشبكة اللیبرالیة

بستمئة بالسجن سبع سنوات و 2014في المملكة، وقد حكم علیھ قبل ذلك في یولیو/تموز 
 .جلدة، لكن محكمة استئناف ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة
إنھ سجین رأي ذنبھ الوحید أنھ تجرأ على إقامة منتدى عام " وقالت منظمة العفو الدولیة

بیرللنقاش، ومارس في شكل سلمي الحق في حریة التع ". 
وفي 10 مارس/آذار 2014 أیدت محكمة سعودیة مختصة بالنظر في قضایا اإلرھاب  -
حكما بسجن مغرد سعودیأدین بتھمة تحریض عائالت موقوفین، وبتھمة إرسال تغریدات 
في موقع التواصل االجتماعي "تویتر" تحرض على التظاھر واالعتصامات، إضافة إلى 

والعلماء في المملكة والتشكیك في نزاھتھم اتھامھ بالسخریة من والة األمور . 

وأفات وكالة األنباء السعودیة أن محكمة االستئناف الجزائیة المتخصصة أیدت الحكم 
دي ثماني سنوات. وأضافت أن الحكم الصادر من المحكمة االبتدائیة بسجن مغرد سعو

ائم"، كما قررت صدر بموجب "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة وما ثبت في حقھ من جر
المحكمة منعھ من السفر مدة مماثلة للعقوبة، وحظر حسابھ في تویتر ومنعھ من الكتابة في 
 .مواقع التواصل االجتماعي

ولم تذكر الوكالة اسم المغرد، لكن مواقع التواصل االجتماعي أفادت أنھ مھند المحیمید. 
م "لیس لدي أي تعلیق وسلمت ونقل أحد المواقع عن والد المحیمید قولھ بعد صدور الحك

 ."أمري إلى هللا
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وفي مارس/آذار 2016 تعرض الناشط والمدون السعودي محمد الحضیف لالعتقال،  -
أن اعتقالھ جاء على خلفیة اتھامھ باإلساءة  وتحدث نشطاء التواصل حینھا عن

إلى اإلمارات؛ حیث علق على زیارة وزیر العدل المصري السابق أحمد الزندإلى 
اإلمارات، بالتغرید عبر حسابھ الرسمي على تویتر قائال: "إلى أكبر مكب نفایات بشریة 
 ."في العالم
وفي نوفمبر/تشرین الثاني 2016 أوقف الكاتب السعودي جمال خاشقجي المعروف  -
بانتقاد النظام المصري وإعالمھ عن التغرید والكتابة، ولكنھ خرج الحقا من السعودیة 
وأعلن في 12 أغسطس/آب 2017 عودتھ للتغرید على حسابھ في تویتر؛  واستقر بأمیركا

أنھ ال یجوز أن یُحجر على  حیث شكر وزیر اإلعالم وولي العھد السعودي، ولكنھ عاد فأكد
 .رأي مخالف، فتعدد اآلراء إثراء واجتھاد یفید المسؤول، حسب قولھ
 بعد األزمة الخلیجیة

زادت السلطات السعودیة من الضغط على  2017وبعد اندالع األزمة الخلیجیة في العام 
المغردین، في حمالت تشویھ وتحریض مستعرة یقوم بھا الموالون لھا على وسائل 
 .التواصل االجتماعي ضد قطر

 أغسطس/آب إن النیابة العامة استدعت مجموعة من 14وقالت وكالة األنباء السعودیة في 
المغردین في موقع تویتر ُرصدت علیھم اتھامات جنائیة باإلساءة للنظام العام والتأثیر على 
 .ما وصفتھ بسالمة واعتدال المنھج الفكري للمجتمع

وأكدت النیابة العامة أن من استـُـدعوا ھم قید توصیف االتھام الجنائي، وستطبق بحقھم 
 .اإلجراءات الشرعیة والنظامیة للمتھمین

ت الوكالة عن النائب العام قولھ إن أي مشاركة تحمل مضامین ضارة بالمجتمع أیا ونقل
كانت مادتھا وذرائعھا ووسائل نشرھا ستكون محل اھتمام من النیابة العامة، حسب 
 .المقتضى الشرعي والنظامي

وفي بیان منفصل، قال النائب العام الشیخ سعود بن عبد هللا المعجب إنھ یحترم حریة 
، لكنھ شدد على سلطة مكتبھ بمقاضاة الذین یروجون للكراھیة أو الطائفیة أو الرأي

 .یضللون الرأي العام
أن ضغوطا كبیرة مورست على دعاة سعودیین لدیھم حسابات ناشطة  وعلمت الجزیرة

على تویتر لحملھم على اتخاذ مواقف مناوئة لقطر، وأن أحدھم ُسجن یومین وتعرض 
للتھدید، فقبِل بتبني وجھة النظر الرسمیة واتھام قطر بالمسؤولیة عن األزمة بدال من كونھا 
 .ضحیة لھا
الحقا على موقع تویتر جدال بین  وأحدثت تغریدات نشرھا الداعیة محمد العریفي
العریفي معذور" على اعتبار أنھ ربما نشر تلك التغریدات " المغردین، وانتشر ھاشتاغ
 .تحت التھدید، بینما قال آخرون إنھ كان أجدر بھ أال یذعن

السعودیة عشرین أكد مغردون سعودیون نبأ اعتقال  2017سبتمبر/أیلول  11والحقا وفي 
شخصیة معظم من الدعاة، منھم بعض الدعاة المشھورین على شبكات التواصل االجتماعي 
ولدیھم مالیین المتابعین، ومن أبرز ھؤالء الشیخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي 
 .العمري
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، بعد نبأ االتصال الھاتفي "وجاء اعتقال العودة إثر تغریدة دعا هللا فیھا أن "یؤلف القلوب
 .وولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان بین أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني

كما اعتقل الحقا خالد العودة شقیق سلمان العودة، ورجحت مصادر إعالمیة أن یكون سبب 
عتقالفي "تویتر" أن شقیقھ سلمان تعرض لال توقیف خالد العودة تأكیده على حسابھ . 

حسب مغردین -وامتدت الحملة على المغردین إلى دائرة األسرة الحاكمة؛ حیث شملت 
األمیر عبد العزیز بن فھد الذي اشتھر في خضم األزمة بتغریداتھ  -ومصادر إعالمیة

 .الناریة ضد سیاسات اإلمارات ومواقف ولي عھد أبوظبي محمد بن زاید
وطالت اعتقاالت المغردین أیضا الخبیر االقتصادي عصام الزامل الذي عرف بمواقفھ 
االقتصادیة في  وتغریداتھ المؤیدة للتغییر في العالم العربي، وبنقده لرؤیة 2030
السعودیة، وصنف سابقا من طرف مجلة "فوربس" ضمن أكثر الشخصیات السعودیة 
 .تأثیرا
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 فھمي ھویدي
 كاتب وصحفي مصري
 استمع

 متعلقات

 سلمان/أردوغان.. من التاریخ إلى الجغرافیا! 
 التمدد اإلیراني ودول الخلیج العربي 
 األزمة الیمنیة بین المتغیرات السعودیة والوسیط العماني 
 كي ال یتحول "الفتور" بین السعودیة ومصر إلى "صراع" 

 لھ. تتحسب وأن ترصده أن مصر على یتعین السعودیة السیاسة في مھم تغیر ثمة
)۱( 

حین زار الرئیس عبد الفتاح السیسي الریاض ھذا األسبوع مع وجود الرئیس التركي 
السعودیة رجب طیب أردوغان بالمملكة، فإن الرئیسین لم یلتقیا حقا ولم یوجدا بالعاصمة 

في ذات الوقت (أردوغان ذھب ألداء العمرة)، إال أن تنظیم الزیارتین في وقت واحد لم 
 یخل من رسالة حرصت المملكة على توجیھھا.

وكانت خالصة الرسالة أن وقوف الریاض إلى جانب مصر ال یعني مخاصمة تركیا، 
ورؤیة مختلفة لمستقبل باعتبار أن سیاسة المملكة في عھدھا الجدید لھا حسابات مغایرة 

الشرق األوسط. عند الحد األدنى، فھي أوال مع االحتواء وضد االستقطاب. وھي ثانیا ترى 
أن من مصلحة المملكة ومصلحة المنطقة أن یعاد رسم تحالفاتھا من جدید لمواجھة 

 التحدیات الطارئة في الساحة التي أصبحت تھدد الجمیع بدرجات متفاوتة.

صدر وثیق الصلة بدائرة القرار في الریاض، فإن ھذا الموضوع محل ومما فھمتھ من م
دراسة متأنیة ستعلن نتائجھا خالل األسابیع وربما األیام القلیلة المقبلة. والقدر الذي اتضح 
 حتى اآلن ھو أن التوجھ المنتظر سوف یشمل تغییرا ھادئا في السیاسات وفي األشخاص.

 ۷٥نصب وزیر الخارجیة األمیر سعود الفیصل (وسوف یقتضي ذلك إحداث تغییر في م
سنة) الذي یشغل منصبھ منذ نحو أربعین عاما، خصوصا أنھ كان قد طلب عدة مرات 

إعفاءه من المنصب لظروفھ الصحیة، وقد اضطر في شھر ینایر/كانون الثاني الماضي 
عالج من إلجراء عملیة جراحیة كبیرة في فقرات الظھر بالوالیات المتحدة، ال یزال ی

 آثارھا.

وقال لي المصدر إن السفیر السعودي بالقاھرة السید أحمد عبد العزیز القطان مرشح 
للتغییر بدوره ألنھ یمثل مرحلة في السیاسة الخارجیة السعودیة یعاد رسمھا من جدید، إال 

 أنھ رؤي تأجیل إصدار قرار بھذا الشأن في الوقت الراھن. على األقل إلى حین بلورة رؤیة
 العھد الجدید بصورة نھائیة.

)۲( 
" ٔأن وقوف الر�ض ٕاىل �انب مرص ال یعين خمامصة �ر�یا، �عتبار  �الصة رسا� مزامنة ز�رْيت ٔأردو�ان والسييس للسعودیة يه
 "ٔأن س�یاسة اململكة يف عهدها اجلدید لها حسا�ت مغا�رة ورؤیة خمتلفة ملس�تقبل الرشق أ�وسط

معالم التغییر بدت في السیاسة الداخلیة السعودیة قبل السیاسة الخارجیة، ذلك أنھ خالل 
 ۳٤األسبوع الذي أعقب إعالن وفاة الملك عبد هللا بن عبد العزیز أصدر خلفھ الملك سلمان 
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أمرا ملكیا تعلقت بإعادة ترتیب األوضاع الداخلیة في البالد. بعضھا تعلق بالمناصب العلیا 
ولة، والبعض اآلخر أعاد تشكیل مؤسسات الداخل (تم إدماج عشر مؤسسات عامة في الد

 في مؤسستین اثنتین فقط)، والبعض الثالث انصب على زیادة أجور ومعاشات العاملین.

وكان واضحا أن تلك القرارات قد تم إعدادھا خالل الفترة التي كان فیھا الملك الراحل 
 ۲۳أسبوعا قبل اإلعالن الرسمي عن وفاتھ (في  مغیبا عن الوعي، وھي التي استمرت

 ینایر/كانون الثاني الماضي).

وإضافة إلى محاولة ھز الجھاز الحكومي في الداخل وتطعیم الحكومة ببعض الخبرات 
الشابة، فإن فریق الملك الجدید عمل على تغییر األجواء العامة بإحداث نوع من االنفراج 

 النسبي في قضیة الحریات.

حظ مثال أن بعض الدعاة الذین سبق أن صودرت جوازات سفرھم أعیدت لھم تلك إذ لو
الجوازات (أشھرھم الشیخ سلمان العودة). كما أن إمام الحرم الشیخ الدكتور سعود الشریم 

أعید بدوره  -الذي ُمنع من اإلمامة ومن إلقاء خطبة الجمعة بسبب اتھامھ بمیولھ اإلخوانیة-
 إلى عملھ مرة أخرى.

لك تم إیقاف تنفیذ حكم الجلد الذي صدر بحق المدون السعودي رائف بدوي. وبعد وقف كذ
اإلعالمي والكاتب السعودي داود الشریان عن ممارسة الكتابة، فإنھ عاد إلى كتابة زاویتھ 
الیومیة في جریدة "الحیاة" اللندنیة. وفي أول عمود لھ (نشر یوم األحد الماضي األول من 

 قد التضییق على أصحاب اآلراء المستقلة.مارس/آذار) انت

وقال إننا في العالم العربي أصبحنا نتمثل مقولة جورج بوش االبن الشھیرة "من لیس معي 
فھو ضدي"، مضیفا أن الشك والخوف استبدا بنا بحیث "لم نعد نحتمل الرأي المستقل وإن 

 كان صامتا".
)۳( 

توجھات السیاسة الخارجیة للملك الجدید، بعد رحیل الملك عبد هللا ثار لغط كبیر حول 
وتحدث دیفد ھیرست المحلل البریطاني البارز عما أسماه "انقالب في القصر" في تقریر 

ینایر/كانون الثاني، وفیھ أشار إلى التقارب  ۳۱نشر على موقع "ھفنغتون" الشھیر في 
ور التقلیدي الذي طالما المحتمل للسعودیة مع كل من تركیا وقطر، واالتجاه إلى استعادة الد

قامت بھ المملكة بین فتح وحماس. ولمح إلى احتمال حدوث تغیر نوعي في المساندة التي 
 قدمتھا الریاض للنظام في مصر.

ورغم أن ھذا الكالم كان مبكرا نسبیا، ألنھ صدر بعد نحو أسبوع من وفاة الملك عبد هللا، 
ال خاشقجي مقالھ في الیوم ذاتھ بجریدة فإن صدقیتھ تأكدت حین نشر الكاتب السعودي جم

 "الحیاة" بعنوان "لكل زمان دولة ورجال.. وسیاسة خارجیة".
احلاصل يف ا�مين ميثل ا�ٓن ٔأمه حتٍد �ار� یوا�ه نظام امل� سلامن، ذ� ٔأن استيالء احلوثیني املدعومني من ٕا�ران �ىل السلطة "

ٔأنه یوفر منا�ا مواتیا النتشار تنظمي القا�دة ا�ي �متركز بعض قوا�ده يف اجلنوب،  یعد مبثابة هتدید مبارش ٔ�من اململكة، فضال عن
 "مع حضور جام�ة داعش شامل البالد

لفت االنتباهَ أن الكاتب استخدم في مقالتھ لغة جدیدة نسبیا، إذ تحدث عن فشل السیاسات 
وأرجع ذلك إلى أن السابقة السعودیة واألمیركیة في وقف االنھیار الحاصل في المنطقة. 



التنسیق والتعاون بین الدول الثالث المؤھلة لوقف ذلك االنھیار لم یكن جیدا وربما لم یكن 
 موجودا.

أما الدول الثالث التي أشار إلیھا فھي المملكة السعودیة والوالیات المتحدة وتركیا. وفي 
إلى مصر لم تكن إیجابیة، سیاق حدیثھ عن انھیار األوضاع في العالم العربي فإن إشارتھ 

إذ قال إن "أوضاعھا ال تبشر بخیر". وفي النھایة فإنھ وجد الحل في اقتراح غرفة عملیات 
مشتركة سعودیة أمیركیة تركیة، وظیفتھا إطفاء حرائق المنطقة وتحقیق االستقرار 

 والمصالحة بین أطرافھا.

مقالة للدكتور خالد الدخیل الكالم األكثر تفصیال والذي تناول الشأن المصري ورد في 
الحالي  مارس/آذار 1 الكاتب البارز واألكادیمي المعروف، نشرتھا لھ جریدة "الحیاة" في

وفي مقالتھ نوه الدخیل بتأكید الملك ». تحت عنوان "التحول السعودي والقلق المصري
في  سلمان بن عبد العزیز أن الدعم السعودي لمصر لن یتغیر، لكن المشكلة كما رآھا

یرید أن یكون الدعم ھبة وشیكا  -والكالم لھ-أسلوب الدعم وإطاره. ألن البعض فى مصر 
على بیاض، بحیث ال ینبغي للسعودیة أن تتقارب مع تركیا مثال ألنھا تتعاطف مع 

 اإلخوان.

وھو ما اعتبره تجاھال لبدیھیة أن عالقات الدول ال تقوم على مثل ھذه الرؤیة "العاطفیة"، 
أن الرؤیة السیاسیة األكثر عقالنیة تقضي بعدم ارتھان عالقات البلدین ال للموقف في حین 

من اإلخوان وال للموقف من تركیا؛ "فإذا كان استقرار مصر ھو مصلحة إستراتیجیة 
فمن واجب السعودیة أن تتعامل مع اإلخوان كمسألة محلیة مصریة  -وھو كذلك-سعودیة 

ة تأثیرھا على استقرار مصر أوال، ثم تداعیات ذلك في األساس، وأن تقاربھا من زاوی
إقلیمیا وبالتالي علیھا ثانیا. ومن الزاویة ذاتھا، فإن استمرار السعودیة في االبتعاد عن 

ال یخدم التوازنات اإلقلیمیة في المرحلة الراھنة. وھذه  -كما یرید البعض في مصر-تركیا 
 ة، وبالتالي استقرار مصر".التوازنات ھي األساس األول الستقرار المنطق

وأضاف الكاتب أن قضیة جماعة اإلخوان "تحولت في مصر إلى نوع من العقدة الفكریة 
والسیاسیة، عقدة مدمرة تحتاج إلى شيء من التفكیك والتمییز بین مبررات الموقف من 

الجماعة ومتطلبات مصلحة الدولة على المستوى اإلقلیمي..، ثم إن تضخم قضیة اإلخوان 
على ذلك النحو ھو نتیجة طبیعیة لغیاب مشروع فكري وسیاسي مصري تلتف حولھ أغلبیة 

 المصریین".

وفي ختام مقالتھ، ذكر األستاذ الدخیل أن الحاجة ملحة إلقامة مثلث سعودي مصري تركي 
یمثل مصلحة إستراتیجیة لألطراف الثالثة. فھي في رأیھ أطراف تتكامل فیما بینھا سیاسیا 

ا، والتنسیق بینھا سیعید إلى المنطقة شیئا من التوازن بعد سقوط العراق وسوریا، واقتصادی
إلى جانب أنھ سیشكل حاجزا أمام الدور اإلیراني الزاحف، مستھدفا تأسیس حالة من 

 االستقرار في خضم المرحلة المضطربة حالیا.
)٤( 

" دوا�ر العالقات. وانطلقت من فكرة السعي لالحتواء وجتاوز معلیة مراجعة خطوط الس�یاسة اخلارجية للمملكة مشلت العدید من 
 "�ا� �س�تقطاب اليت حمكت �القاهتا جبهات �دیدة يف الس�نوات أ��رية

الحاصل في الیمن یمثل اآلن أھم تحٍد خارجي یواجھ نظام الملك سلمان، ذلك أن استیالء 
مباشر ألمن المملكة، فضال الحوثیین المدعومین من إیران على السلطة یعد بمثابة تھدید 



عن أنھ یوفر مناخا مواتیا النتشار تنظیم القاعدة الذي تتمركز بعض قواعده في الجنوب. 
وإذا أضفنا أن جماعة داعش أصبح لھا حضورھا في شمال البالد، فإن ذلك یضیف تعقیدا 

 جدیدا على المشھد.

ألمن السعودیة یشبھ في بعض ومن المصادفات أن ما جرى في الیمن من تغییر وتھدید 
جوانبھ ما جرى في لیبیا واعتبرتھ مصر تھدیدا ألمنھا، فالجماعات اإلرھابیة لھا وجودھا 
بدورھا في لیبیا، وكما أن ھناك حكومتین لیبیتین إحداھما في طبرق والثانیة في طرابلس، 

ن أن الرئیس كذلك ھو الحال في الیمن. حیث یسیطر الحوثیون على السلطة بصنعاء في حی
 الشرعي موجود في عدن.

وفي الحالتین فإن شبح الحرب األھلیة لیس مستبعدا، كما أن احتماالت التشرذم والتفتیت 
 واردة. فكیف تصرف الوضع الجدید في السعودیة إزاء المخاطر التي الحت في الیمن؟

انحازت إلى فكرة الحل رغم أن المملكة لھا عالقاتھا الوثیقة مع شیوخ القبائل الیمنیة، فإنھا 
السیاسي واستبعدت تماما أي تفكیر في الحل أو الحشد العسكري. ورغم تأییدھا للرئیس 

بمن فیھم -عبد ربھ منصور ھادي، فإنھا انطلقت من ضرورة اجتماع كل األطراف 
 لالتفاق على مخرج من األزمة. -الحوثیون

األطراف شملت التجمع الیمني  وأثار االنتباه في ھذا الصدد أن اتصاالتھا مع مختلف
لإلصالح (األقرب إلى جماعة اإلخوان) نظرا لقدرتھ على تحریك الشارع الصنعاني، 

إضافة إلى حضوره القوي في محیط القبائل. وكانت العالقة بین الطرفین قد أصابھا فتور 
، كبیر خالل السنوات األخیرة. وقد سجل ھذه المالحظة الكاتب السعودي جمال خاشقجي

معتبرا أن المملكة في ظل سیاستھا الخارجیة الجدیدة "تحررت من قیود كانت قد فرضتھا 
 ).۱۸/۲على نفسھا في السابق" (الحیاة ــ 

الشاھد أن عملیة مراجعة خطوط السیاسة الخارجیة للمملكة شملت العدید من دوائر 
التي حكمت  العالقات. وانطلقت من فكرة السعي لالحتواء وتجاوز حالة االستقطاب

 عالقاتھا في السنوات األخیرة.

وفي ھذا السیاق، فإن الجمود أو الموات الذي ران على عالقة المملكة بحركة حماس خالل 
السنوات الثالث الماضیة بوجھ أخص دبت فیھ الحیاة في األسابیع األخیرة، وقال لي 

وإن استعادة الدفء في  المصدر السعودي المتصل بدائرة القرار إن الجلید ذاب على األقل،
 عالقات الطرفین تُبلور في ھدوء بمضي الوقت.

كیف ستؤثر تلك المتغیرات على األوضاع في الخلیج؟ وكیف ستتعامل معھا مصر؟ غیري 
 سیجیب عن ھذه األسئلة خالل األسابیع المقبلة.
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 فھمي ھویدي
 كاتب وصحفي مصري
 استمع

 متعلقات

 كیف ھدمت أمیركا بشھرین ما بنتھ في 70 عاما؟ 
 انكماش النخبة السیاسیة المصریة 
 توجھات انقالب مصر إزاء اإلسالم 
 أجناد مصر.. وتمصیر الحالة الجھادیة 
 عن نصف كوب الثورة الفارغ 

ال مفر من االعتراف بأن مصر لن تستطیع أن تكسب أیا من معارك المصیر التي 
 .تخوضھا ما لم تنجح في تحقیق التوافق الوطني بین أطیافھا

(1) 

في األجواء المخیمة اآلن أصبحت ھذه البدیھة البسیطة بحاجة إلى إثبات لدى البعض، في 
حوال فإن القائلین بھا یورطون حین أنھا غیر قابلة للمناقشة لدى البعض اآلخر. وفي كل األ

أنفسھم في مغامرة قد تعرضھم لما ال یسرھم. ذلك ألن مجرد طرح الفكرة أصبح یعد 
سباحة ضد التیار المعبأ والمشحون بخلیط من المشاعر السلبیة التي باتت ترى في التوافق 

 .الوطني مؤامرة تخل بالنقاء السیاسي الذي ینشدونھ

رة تقسیم البلد إلى معسكرین أحدھما دیني واآلخر مدني، وھو ما في البدء رّوج البعض لفك
أعطى انطباعا مغلوطا بأن األول مشكوك في وطنیتھ وأن الثاني مشكوك في تدینھ. 

وبمضي الوقت ذھب الخطاب التعبوي إلى أبعد من ذلك، حیث أشاعت أبواقھ أن في مصر 
 .شعبین أحدھما یختلف عن اآلخر، وال مشترك بینھما

مر الذي بدا انعطافا باتجاه المفاصلة واالفتراق، إال أن الفجوة اتسعت بعد ذلك وضاقت األ
معھا الصدور التي امتألت بعوامل الرفض والنفور، حتى سمعنا أصواتا باتت تجھر بأن 

 .البلد ما عاد یحتمل تعایش االثنین جنبا إلى جنب تحت سقف الوطن الواحد

لتلفزیون: إما نحن أو ھم، وھي األرضیة التي مھدت وسمعت بأذني من قال على شاشة ا
الساحة لتقدیم كتائب اإلبادة التي صمت اآلذان ورفضت التفاعل مع فكرة التوافق، حتى 

أصبح تردید الكلمة أو التلمیح لھا بأي صیغة یثیر لدى عناصرھا حالة من العصبیة 
الغل والكراھیةوالھیاج، عبرت عنھا كتابات ورسومات عدیدة مسكونة بالفعل ب . 

لست أدعو إلى فتح ملفات الماضي، ولست في مقام تبرئة طرف أو إدانة طرف آخر، لكن 
أكثر ما یعنیني في اللحظة الراھنة ھو تحقیق العیش المشترك لتقویة مناعة الوطن وتعزیز 
حصاناتھ، لكي یتمكن من التصدي للتحدیات التي یواجھھا. ذلك ألنني أزعم أن الوطن لیس 

ملكا لطرف دون آخر، وأنھ أكبر وأبقى من المتصارعین. وتلك بدیھیة أخرى أرجو أال 
 .نصبح بحاجة إلى إثباتھا

(2) 

الدعوة إلى التوافق رددتھا بعض األصوات االستثنائیة المحتدمة في اآلونة األخیرة، إذ 
رو خالل األیام العشرة األخیرة مثال ترددت الفكرة في كتابات عمرو الشوبكي وعم
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حمزاوي وأحمد عبد ربھ وزیاد بھاء الدین الذي كان عنوان أحدث مقاالتھ كالتالي: بعد 
). وفي مقابل تلك الكتابات فإن 27/1أربع سنوات: ال بدیل عن التوافق الوطني (الشروق 

أصوات كتائب اإلبادة كانت األعلى واألكثر ضجیجا فضال عن أنھا ظلت مھیمنة على 
أخص البث التلفزیوني بوجھ . 

مثة تفاصیل كثرية یثريها ملف التوافق یتعلق خبربة أ�شهر املاضیة واجلراح اليت اكن �لك طرف نصيب مهنا، ٕاال ٔأن ٔأمه ما یعنيين "
يف أ�مر هو االتفاق �ىل فكرة اس�تد�اء امللف وفت�ه هبدف تطهري اجلراح، ليك �س�تعید الصف الوطين �افيته ولیاقته متحفظا من 

واخلصومات راكم املرارات " 
في الدفاع عن فكرة التوافق الوطني والتضامن معھا، أذكر بعوامل ثالثة تجعل من ذلك 
 :التوافق ضرورة في الظروف الراھنة، وھي

ما زالت  2011 ینایر/كانون الثاني 25األول، أن الثورة التي قامت في مصر یوم  *
شيء خالل السنوات األربع تراوح مكانھا، بدلیل أن أھدافھا المعلنة لم یتحقق منھا 

الماضیة، بل بدا أن النظام القدیم الذي انقلبت علیھ الثورة أصبح یطل برأسھ من جدید، 
ویتأھب الستعادة مواقعھ مرة أخرى، وال سبیل لمواجھة ذلك الزحف إال باحتشاد القوى 
 .والجماھیر صاحبة المصلحة في الثورة، والتي ضحت بأكثر من ألف شھید إلنجاحھا

الثاني، یتمثل في تنامي خطر اإلرھاب في مصر وفي سیناء بوجھ أخص، وھو ما ظھر  *
بوضوح في الغارة األخیرة على المواقع األمنیة في العریش. وفي مذبحة كرم القوادیس 
التي وقعت في منتصف شھر نوفمبر/تشرین الثاني الماضي. وقد قتل في العملیتین 

والشرطة. وإزاء ما توفر لبعض المنظمات اإلرھابیة العشرات من جنود القوات المسلحة 
التي قامت بمثل ھذه العملیات من تدریب وخبرة وسالح، فإن ذلك وضع القوات المسلحة 
في اختبار، سوف تجتازه بنجاح إذا ما اطمأنت إلى وجود جبھة داخلیة وراءھا متماسكة 
 .وآمنة

بالمساندة القویة التي تلقتھا مصر بعد الثالث من یولیو/تموز العامل الثالث إقلیمي. یتعلق  *
من جانب المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات. ذلك ألن وفاة العاھل  2013

السعودي الملك عبد هللا بن عبد العزیز أعطت انطباعا بأن ثمة متغیرا في السیاسة 
نھ قد یؤثر بالسلب على حدودھاالخارجیة السعودیة لن یؤثر على موقف المساندة، ولك . 

عبرت عن ذلك تلمیحات عدة، كان أكثرھا وضوحا مقالة نشرتھا جریدة الحیاة اللندنیة (في 
) للكاتب السعودي جمال خاشقجي أحد المقربین من مؤسسة الحكم في المملكة، إذ 31/1

ا أبدى فیھا بعض التحفظات على الوضع السیاسي في مصر. ودعا المملكة في عھدھ
الجدید للعودة إلى اتباع سیاسة االحتواء التي اتبعتھا في أوقات سابقة، ولیس االصطفاف 
الذي ظھر في فترة حكم العاھل الراحل. كما دعا إلى إقامة غرفة عملیات سعودیة أمیركیة 
تركیة تتولى إطفاء الحرائق ورعایة المصالحة في المنطقة. وھو اقتراح لھ داللتھ التي 

ف المرحلة المقبلة عن أبعادھایمكن أن تكش . 

ھذا الكالم الذي یخرج مصر من المعادلة رغم أنھ یعبر عن وجھة نظر شخصیة ال تلزم 
السلطة السعودیة في شيء، فإننا ال نستطیع أن نتجاھلھ تماما، ألنھ صادر عن صوت 

تغییر قریب من السلطة، وفي كل األحوال فإن تسریبھ ینبھ إلى أھمیة مالحظة احتماالت ال
في الخرائط اإلقلیمیة. كما یعزز فكرة توجیھ مزید من االھتمام إلى الجبھة الداخلیة في 
 .مصر، والتركیز على تماسكھا لمواجھة كافة االحتماالت



(3) 

تریدون توافقا ومصالحة مع اإلرھابیین الذین تلطخت أیدیھم بدماء المصریین؟ ھذا السؤال 
سي واإلعالمي المصري. وقد وصفھ الدكتور أحمد عبد ھو األكثر شیوعا في الفضاء السیا

) بأنھ "مغالطة وحیلة لخلط 1/2ربھ في مقالھ األخیر الذي نشرتھ جریدة الشروق (في 
األوراق"، ألن التوافق المنشود لیس مع ھؤالء یقینا. ذلك ألن كل من یثبت ضلوعھ في 

الذي یحاسبھ انطالقا من  العملیات اإلرھابیة لیس طرفا في الدعوة، ولكن القانون ھو
معاییر العدالة والتزاما بمبادئ حقوق اإلنسان، بالتالي فالكالم لیس عن ھؤالء، ولكنھ عن 
غیرھم الذین أخذوا بالشبھة وتم إقصاؤھم دون أن یقترفوا ذنبا، ومن ثم أصبحوا مرشحین 
 :لالنحیاز ألحد الخیارات الثالثة

النخراط في العمل السري، أو اللجوء إلى العنف. رفض الدیمقراطیة وعدم الثقة بھا، أو ا
 .وكلھا خیارات سلبیة كما رأیت، تزرع بذور شرور ال یعلم مداھا إال هللا

السؤال سالف الذكر ھو األھم عند أھل المواالة. إال أن ثمة سؤاال ال یمكن تجاھلھ یطرحھ 
تي خلفت آالف القتلى الطرف اآلخر ھو: ھل یمكن بسھولة تجاھل جراح المرحلة السابقة ال

وعشرات اآلالف من المعتقلین؟ ردي على السؤال أنھ إذا صدقت النوایا وتوفرت الرغبة 
بتجربة  -مثال-الحقیقیة في التوافق فلیست ھناك مشكلة بال حل، إذ یمكن االھتداء في ذلك 

 لجنة الحقیقة والمصالحة التي تشكلت في جنوب أفریقیا بمقتضى قانون تعزیز الوحدة
نیلسون ماندیال إبان رئاستھ للبالد قبل ذلك بعام 1990الوطنیة الذي أصدره في عام  . 

وقد استرشدت بھا سیرالیون بعد ذلك. كما استفادت منھا المغرب بدرجة أو أخرى لطي 
صفحة االحتقان الذي عاشت في ظلھ المملكة تحت حكم الملك الحسن الثاني، إذ شكلت 

)، ولیس ذلك ھو النموذج الوحید، 2004لمصالحة" (عام ألجل ذلك لجنة "اإلنصاف وا
ألن للجزائر تجربة أخرى للّم الشمل تمثلت في قانون الوئام المدني الذي تبناه الرئیس عبد 

1999العزیز بوتفلیقة وتم إصداره عام  . 

ثمة تفاصیل كثیرة یثیرھا ملف التوافق تتعلق بخبرة األشھر الماضیة والجراح التي كان 
رف نصیب منھا، إال أن أھم ما یعنیني في األمر ھو االتفاق على فكرة استدعاء لكل ط

الملف وفتحھ بھدف تطھیر الجراح، لكي یستعید الصف الوطني عافیتھ ولیاقتھ متحفظا من 
 .ركام المرارات والخصومات

(4) 

 لیس المراد بالتوافق أو الوئام مجرد تبدید المخاوف أو تطھیر الجراح، ألن ما سبق
یستھدف تمھید الطریق إلى المستقبل. وھو سؤال أالحظ أنھ یتردد كثیرا على ألسنة من 
التقیھم من الباحثین والدبلوماسیین األجانب، بوجھ أخص الذین تشغلھم قضیة مستقبل 
 .اإلسالم السیاسي
" ا�دة مث �شطب امجلیع وینفهيم من ��زتال والتبس�یط ا�ي یضع إالسالم الس�یايس يف س� إالخوان ویضع لك إالخوان يف س� و 

احلیاة الس�یاس�یة، هو مغامرة ال ختلو من تغلیظ وحامقة. مث ٕانه دعوة للجمیع ليك یلتحقوا بداعش ؤأخواهتا، بعد ٔأن تصبح خيارمه 
 "املتاح
إذ عادة ما أقول إن مصیر الناشطین في ذلك المجال أو مصیر مختلف القوى السیاسیة 

یة في مصر. فمكانھم محفوظ في ظل الدیمقراطیة، وجمیعھم مرھون بمستقبل الدیمقراط
معرضون للقمع والحصار إذا ما تم تغییبھا أو تزویرھا، ومن المفارقات في ھذا الصدد أن 



ثمة خطابا في مصر أراح نفسھ من السؤال، وقرر أن اإلسالم السیاسي انتھى أمره 
المستقبل. وھي رؤیة ساذجة  وطویت صفحتھ، ولم یعد لھ مكان ال في خرائط الحاضر أو

ومبسطة، لیس فقط ألن األفكار ال تلغى بمرسوم أو حكم محكمة، لكنھا قد تموت بفعل 
 .الوقت وبمضي األزمنة

إننا إذا نحینا جانبا الخطاب التعبوي والھرج اإلعالمي والكید السیاسي، وحاولنا أن نتعامل 
ي أن نبدأ بتحریر المصطلح وتفكیكھ مع ملف اإلسالم السیاسي بما یستحقھ من جدیة فینبغ

 :حتى ننطلق مما أتصوره فھما صحیحا لھ، أعرضھ على النحو التالي
 
إذ رغم أن المصطلح حدیث لم نسمع بھ قبل نجاح الثورة اإلسالمیة في إیران (عام  *

)، فإنھ یصف حالة أو حراكا خرج من عباءة المجتمع المسلم، بمعنى أنھ لیس فكرة 1979
 مستوردة، وإنما ھو نبت طبیعي أفرزتھ تربة الواقع، وبالتالي فھو باق ما بقیت طارئة وال

 .التربة، وإن اختلفت تجلیاتھ من بلد إلى آخر ومن "طینة" إلى أخرى

لیس صحیحا أن اإلسالم السیاسي ھو الممثل الشرعي الوحید للمسلمین، وال دعاتھ  *
ومشاربھم كما تختلف مواقفھم. إلى جانب ذلك أفضل المسلمین الذین تتعدد مذاھبھم 

فاإلسالم السیاسي ذاتھ لیس شیئا واحدا، وإنما تتعدد منابره وكیاناتھ، حتى إن مواقف بعض 
فئاتھ قد تتناقض مع مواقف البعض اآلخر، وھو ما یتجلى بصورة أوضح في مناھج 

واآللیة الدیمقراطیةالتغییر، وما إذا كان یتم بالعنف أو من خالل األسالیب السلمیة  . 

إن اإلخوان لیسوا ھم اإلسالم السیاسي، ولكنھم فصیل كبیر في محیطھ، والتضامن  *
معھم ال یعني بالضرورة أن مشروع اإلخوان أصبح یمثل مرجعیة لغیرھم، ولكنھ بالكاد 
یعبر عن تحالف سیاسي في ظرف تاریخي معین ال یلغي التمایزات واالختالفات حول 

الخلط في الحالة المصریة بین التحالف السیاسي والمرجعیة الفكریة تسبب في المشروع. و
ظلم حزبي الوسط والبناء والتنمیة، ولكل منھما مشروعھ الممیز الذي ھو في بعض جوانبھ 
 .أكثر تقدما من مشروع اإلخوان

 بذات القدر فإنني أزعم أن اإلخوان أنفسھم لم یعودوا شیئا واحدا، فلیس صحیحا أن *
حلفاءھم في العالم اإلسالمي یخضعون لتوجیھ القیادة في القاھرة (تونس والجزائر 
والمغرب والسودان وتركیا ومالیزیا وإندونیسیا وباكستان نموذج لذلك). بل إن الجماعة 
المصریة ذاتھا ما عادت شیئا واحدا، فاالختالف بین األجیال قائم، ثم إن ھناك تباینات بین 

خوان السجون، وبین االثنین وبین الذین ال یزالون خارج السجون إخوان الخارج وإ
 .ویعیشون في مصر

إدراك ھذه التمایزات مھم في الحدیث عن التوافق، أما االختزال والتبسیط الذي یضع 
اإلسالم السیاسي في سلة اإلخوان ویضع كل اإلخوان في سلة واحدة ثم یشطب الجمیع 

ھو مغامرة ال تخلو من تغلیظ وحماقة. ثم إنھ دعوة للجمیع وینفیھم من الحیاة السیاسیة، ف
لكي یلتحقوا بداعش وأخواتھا، بعد أن تصبح خیارھم المتاح. وقبل كل ذلك وبعده فھو لیس 

أن نحدد ما إذا كنا مع  -قبل أن نمضي في أي اتجاه-من الدیمقراطیة في شيء، وعلینا 
 .الدیمقراطیة أم ضدھا
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 عاصفة الحزم" وتحول القوة عربیا"
شارك  

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 إرسال إلى صدیق •
 طباعة •
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 بشیر عبد الفتاح
 بشیر عبد الفتاح, أكادیمي وباحث في مركز األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة
 استمع

 متعلقات

 عاصفة الحزم.. معارك الوجود لیست بال ثمن 
 عاصفة الحزم.. مالحظات عاجلة 
 حرب الیمن تؤكد الحاجة إلى قیادة جدیدة 
 "عاصفة الحزم" وامتحان العالقات التركیة اإلیرانیة 
 "عاصفة الحزم" بین الحسم العسكري والحل الدبلوماسي 

 
لعلنا ال نبالغ إذا ما زعمنا بأن تحوال ملفتا قد اعترى عالقات القوة داخل منظومة العمل 
 .العربي المشترك خالل العقدین الماضیین

االحتالل ، ثم من بعد ذلك 1990فقد شھدت السنوات التي تلت غزو العراق للكویت عام 
، وصوال إلى اندالع طوفان الحراك الثوري الشعبي 2003األنجلو أمیركي لبغداد في العام 

؛ طفرة ال تخلو من دالالت، في اإلمكانات االقتصادیة والقدرات 2011العربي مطلع العام 
التسلیحیة واالستعدادات العسكریة، على الصعیدین البشري والمادي لغالبیة دول مجلس 

الخلیجي، التي لم تتوان عن تجدید وتعزیز تحالفاتھا واتفاقاتھا الدفاعیة وشراكاتھا  التعاون
 .األمنیة مع القوى العالمیة الكبرى

ولما كان عالم السیاسة األمیركي الشھیر "آلفین توفلر"، قد ذھب في كتابھ المعنَون "تحول 
(Power Shift) "القوة وة القصوى التي تبتغیھا أیة ، إلى أن الركائز الثالث لما أسماه بالق
دولة إنما تكمن في امتالك تلك الدولة ألسباب ثالثة رئیسیة مجتمعة للقوة تتمثل باألساس 
في: القوة العسكریة إلى جانب الثروة والمعرفة، فإن نظرة متفحصة لموازین القوى في 

قوة بعالمنا تحول ال تخطئھ عین، في ركائز وعالقات الالمنطقة ھذه األیام قد تفصح عن 
 .العربي
وفقا �ٓخر تقومي �رشته "�لو�ل فا�ر �ور" ٔأحضى اجليش السعودي هو أ�قوى يف منطقة اخللیج العريب، والثالث عربیا بعد لك "

ملیار دوالر 56.72دو�، وتقدر املوازنة ا�فاعیة السعودیة بنحو  126مضن قامئة تضم  28من مرص واجلزا�ر، كام حيتل املرتبة الـ " 
وھذا األمر من شأنھ أن یتمخض بدوره عن میل واضح وتحول مثیر في الثقل والتأثیر 
اإلقلیمیین لمصلحة دول خلیجیة كالسعودیة واإلمارات وقطر، على حساب تقھقر نسبي 
ملحوظ في أدوار حواضر تقلیدیة للنفوذ والتأثیر على الصعید العربي واإلقلیمي كالقاھرة 
 .وبغداد ودمشق

لة السیولة اإلستراتیجیة التي تطبق على المنطقة منذ سنوات، وبفضل توظیف ففي ظل حا
الفوائض المالیة الھائلة التي تواكبت مع استمرار عوامل االستقرار السیاسي واالقتصادي 
واالجتماعي، برغم عواصف الفوضى واالضطرابات التي تجتاح المحیط اإلقلیمي وتأتي 

 -كالسعودیة واإلمارات وقطر-ظلت دول عربیة خلیجیة  علیھ كما تفعل النار في الھشیم،
أكثر تماسكا وأشد صمودا، وأمضى جاھزیة لإلسھام بشكل فاعل في توجیھ دفة األحداث 
عربیا وإقلیمیا، كما باتت تلك الدول تمتلك طائرات حدیثة ومتطورة للغایة وبأعداد متنامیة 

سعت أنشطتھا التدریبیة العملیاتیة مما وطرز فائقة التطور، كما تفاقمت أعداد جیوشھا وتو
 .انعكس باإلیجاب على كفاءتھا القتالیة وقدراتھا الردعیة
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ووفقا آلخر تقویم نشرتھ "غلوبال فایر باور"، وھي إحدى أبرز المؤسسات البحثیة 
األمیركیة المتخصصة في تقدیم قواعد بیانات تحلیلیة عن القدرات العسكریة لدول العالم، 

ش السعودي ھو األقوى بمنطقة الخلیج العربي، والثالث عربیا بعد كل من أضحى الجی
دولة، وتقدر الموازنة  126ضمن قائمة تضم  28مصر والجزائر، كما یحتل المرتبة الـ

ملیار دوالر 56.72الدفاعیة السعودیة بنحو  .  
 

ابع أكبر وفي العام الماضي قدر مركز "ستوكھولم" ألبحاث السالم أن السعودیة أصبحت ر
ملیار  67نحو  2013دولة على مستوى العالم من حیث اإلنفاق العسكري، إذ أنفقت عام 

2012% مقارنة بعام 14و 2004% مقارنة بعام 118دوالر، مما یشكل زیادة بنسبة  . 

وفي حین طفقت بعض دول الخلیج العربي تجني ثمار ذلك التطور الكمي والنوعي 
ة والقتالیة، والمؤید بمستوى ال بأس بھ من االستقرار السیاسي البارز في قدراتھا التسلیحی

واالقتصادي وسط أجواء التخبط والسیولة اإلستراتیجیة التي تلقي بظاللھا على المنطقة 
فتنال من استقرارھا ووحدة أراضیھا وتماسك جیوشھا النظامیة، منذ اندالع الحراك 

2011ام الثوري العربي في ینایر/كانون الثاني من الع . 
ٔأفضت تطورات الس�نوات أ��رية ٕاىل تعاظم تدرجيي يف أ�دوار إالقلميیة �ول اكلسعودیة وإالمارات وقطر، فضال عن تنام واحض "
لتأٔثريها يف معلیة صنع القرار العريب ٔأمنیا وس�یاس�یا واقتصاد�، �ىل حساب الرتاجع التدرجيي يف تأٔثري وحضور دول مركزیة مكرص 

 "  يف هذا املضامروالعراق وسور�
مثل مصر -كانت دول عربیة مركزیة طالما ارتكنت إلى جیوش نظامیة قویة عددا وعتادا 

غارقة حتى أذنیھا، إما في مواجھة التداعیات السلبیة العارضة  -والعراق وسوریا والیمن
للثورات الشعبیة التي اجتاحتھا عبر محاربة اإلرھاب والتصدي للتدخالت والمؤامرات 

خارجیة، أو العمل بدأب الستعادة الدولة الوطنیة وحمایتھا من السقوط في براثن ال
االنھیار والتفكك والتقسیم، أو من خالل االقتتال الداخلي على السلطة واألرض والموارد 
 .الطبیعیة

  

وقد كان من شأن المعطیات التي ذكرت آنفا أن أفضت إلى تعاظم تدریجي في األدوار 
ل كالسعودیة واإلمارات وقطر، فضال عن تنام واضح لتأثیرھا في عملیة اإلقلیمیة لدو

صنع القرار العربي أمنیا وسیاسیا واقتصادیا، على حساب التراجع التدریجي في تأثیر 
وحضور دول مركزیة كمصر والعراق وسوریا في ھذا المضمار، كما استتبعت تطورا 

یة الصاعدة مع التحدیات اإلقلیمیة ال سیما ملفتا في إستراتیجیات تعاطي تلك الدول الخلیج
 .األمنیة والعسكریة منھا

 
وألجل ھذا بدأت تتحول من سیاسة االكتفاء بالدعم المالي المصحوب بالتأكید المتواصل 
على مبدأ الحوار والتحلي بالحكمة وضبط النفس، إلى إستراتیجیة المبادرة والمواجھة 

ا جرى في سوریا أو لیبیا، ثم بشكل أكثر وضوحا عبر آلیات مغایرة وناجزة على نحو م
 ."وجرأة ومباغتة في الیمن من خالل "عاصفة الحزم



 
وفي ھذا السیاق، ھرعت تعلیقات وطروحات محللین وخبراء ومسؤولین كثر بدول 
مجلس التعاون تتواتر لسبر أغوار ما اصطلح على وصفھ إعالمیا بـ"الحقبة السعودیة"، 

خاللھا في تسلیط الضوء على ما اعتبروا أنھ تنام في الدور اإلقلیمي حیث تباروا من 
للمملكة العربیة السعودیة وصعودا منھا إلى قمرة قیادة ما جرى العرف على تسمیتھ 
بالعمل العربي المشترك، لیس فقط من خالل الدعم المالي أو الدور التنموي، ولكن أیضا 

رةعبر التحركات العسكریة واألمنیة المؤث . 

 
في غضون ذلك لم یتوان كاتب سعودي كجمال خاشقجي، عن اإلشارة في مقال لھ على 
صفحات جریدة "الحیاة" اللندنیة، تزامن بدوره مع بدء انطالق عملیة "عاصفة الحزم"، 
إلى ما أسماه "مبدأ سلمان"، على غرار "مبدأ أیزنھاور"، الذي یقوم على التزام الوالیات 

بالنصرة وتقدیم العون مادیا أو عسكریا ألي دولة تتعرض للتھدید من دولة المتحدة 
 .أخرى

 
وانطالقا من تعریف "المبدأ" في السیاسة الدولیة، على أنھ سیاسة تقوم على مبادئ 
والتزامات أخالقیة، اعتبر خاشقجي قرار السعودیة شن وقیادة "عاصفة الحزم" استجابة 

بموجب بیان دول مجلس التعاون الخلیجي الخمس لطلب الرئیس الشرعي للیمن، و
وضمن عمل عسكري جماعي لم تشھد المنطقة لھ مثیال منذ عقود؛ بمثابة تأسیس لقاعدة 
جدیدة في العالقات الدولیة، وتدشین لنظام أمني عربي إقلیمي جدید بمنأى عن الوالیات 
 ."المتحدة، وھو األمر الذي نعتھ خاشقجي بـ"مبدأ سلمان

" صدقت نبوءات ٔأحصاب فكرة "الزمن العريب اجلدید" ٔأو "احلقبة السعودیة" ٔأو انتقل مراكز الثقل والتأٔثري يف صنا�ة القرار سواء 
العريب من القاهرة وبغداد ودمشق ٕاىل الر�ض ؤأبو ظيب وا�و�ة، مفا من شك ٔأن مواز�ن القوى كام �القات القوة بني دول املنطقة 
 "لن تبقى كام اكنت

قجي أیضا إلى أن الملك سلمان قد فرض مبدأه على األمیركیین، مشیرا إلى أن ذھب خاش
ولي ولي العھد وزیر الداخلیة السعودي األمیر محمد بن نایف، أكد لألمیركیین قبل إطالق 
"عاصفة الحزم" أن السعودیة ستقدم على عمل عسكري في الیمن، سواء باألمیركیین أو 

أبى، كما عرض علیھم أسماء الدول التي ستشارك من دونھم شاء من شاء وأبى من 
المملكة في تنفیذ ذلك العمل. واستشھد خاشقجي في طرحھ ھذا بتصریح السیناتور 
األمیركي المخضرم جون ماكین بعد ساعات من بدء "عاصفة الحزم" بأن "الدول العربیة 

بعملیة عاصفة  لم تعد تثق بالوالیات المتحدة، ولذلك خططت لھذا التحالف الذي اضطلع
بمعزل عنھا الحزم ". 

 
وعلى ذات الدرب سار صالح القالب، الكاتب والمحلل السیاسي ووزیر اإلعالم األردني 
السابق، إذ اعتبر في مقال لھ بصحیفة "الشرق األوسط" اللندنیة في الیوم السابع الندالع 

ئل إستراتیجیة مھمة عاصفة الحزم، أن تلك العملیة العسكریة التي تحمل بین ثنایاھا رسا
إلیران وداعمیھا وأذرعھا في داخل المنطقة وخارجھا، من شأنھا أن تعید صیاغة معادلة 
  .موازین القوى في منطقة الشرق األوسط



 
وطالب القالب الشعوب العربیة وحكامھا باستحضار ذكریات معركة "ذي قار" التي 

لزمن، الفتا إلى أن "عاصفة انتصر فیھا العرب على الفرس قبل عدة قرون خلت من ا
الحزم" قد أعادت للعرب ثقتھم بأنفسھم، كونھا تشكل انتفاضة ضد ما وصفھ "العصر 
 .الفارسي الجدید" في المنطقة
 
وسواء صدقت نبوءات أصحاب فكرة "الزمن العربي الجدید" أو "الحقبة السعودیة" أو 

القاھرة وبغداد ودمشق إلى  انتقل مراكز الثقل والتأثیر في صناعة القرار العربي من
الریاض وأبو ظبي والدوحة، رغم أنھا لم تسلط الضوء على المدى الزمني المتوقع لحدوث 
واكتمال واستمرار تلك التحوالت اإلستراتیجیة المصیریة، كما تتجاھل مواقع وأدوار 
 أطراف إقلیمیة فاعلة كدول الجوار العربي في خضم ھذه الصیرورة، أو أن الطروحات

التي ما برحت تخوض في ھذا الجدل الحامي الوطیس قد انطوت على قدر كبیر من 
المبالغة؛ فما من شك في أن موازین القوى كما عالقات القوة بین دول المنطقة وما 
تستتبعانھ من تأثیر على األدوار اإلقلیمیة لكل منھا، لن تبقى في مقبل األیام، وتحدیدا بعد 

یتمخض عنھا من تداعیات سیاسیة وجیوستراتیجیة، لیست "عاصفة الحزم" وما سوف 
 .بالھینة على الصعیدین اإلقلیمي والدولي، بنفس الشاكلة التي كانت علیھا فیما مضى
 

 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/4/22/-
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%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7 
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 المملكة من الداخل
شارك  

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 إرسال إلى صدیق •
 طباعة •

 كتب:القسم
 استمع

 نت الجزیرة-خاص
، للمؤرخ 2009أثارت النسخة اإلنجلیزیة لكتاب "المملكة من الداخل" الصادر في نھایة 

"النخب الثقافیة والصحفي البریطاني روبرت لیسي، الكثیر من الحدیث داخل أوساط 
والسیاسیة في المملكة"، ومنع من التداول في ذلك الوقت، ومنعت النسخة العربیة أیضاً 

نظم في  التي صدرت حدیثاً، ولم یسمح بدخولھا في المعرض الدولي للكتاب بالریاض الذي
  مارس/آذار الماضي.

الكتاب: المملكة  -
من الداخل (تاریخ 
السعودیة الحدیث: 

المؤسسة  –الملوك
اللیبرالیون  –الدینیة

 والمتطرفون)
المؤلف: الصحفي  -

البریطاني روبرت 
 لیسي

المترجم: خالد  -
  العوض

عدد الصفحات:  -
698 

الناشر: مركز  -
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السعودیة وكان ذلك المنع قد حدث مع كتاب لیسي األول عن 
، وحظرتھ حینھا 1982بعنوان "المملكة" الذي نشره عام 

 97الحكومة السعودیة، وسجلت علیھ وزارة الثقافة واإلعالم 
 .مالحظة واعتراضاً، تركزت على جوانب دینیٍة وثقافیٍة وسیاسیة

وبدوره رفض المؤرخ البریطاني حذف فقرات تتناول بعض 
االختالفات التي حدثت بین أبناء عبد العزیز (األمیر "الحقائق التاریخیة"، خاصة حول 

 .1964فیصل والملك سعود)، والتي انتھت بخلع األخیر من العرش 
 حیویة تفاصیل

، 2006عاماً، لیعود إلیھا في  25ذلك الحظر الحكومي أبعد لیسي عن السعودیة لمدة 
ویمكث فیھا ثالث سنوات الستكمال مشروع كتابھ الجدید "المملكة من الداخل"، موثقاُ فیھ 

لدخول )، محاوالً العیش وا2009-1979تاریخ السعودیة الحدیث، لثالثین سنة مضت (
بین دھالیز نسیج المجتمع المحلي بأكثر ما یستطیع فعلھ أي أجنبي، دون أن یفقد وجھة 

وبمساعدة شخصیة من نائب وزیر الداخلیة الحالي األمیر أحمد  -كما یقول–نظره كأجنبي 
بن عبد العزیز الذي رتب لھ "إقامة نظامیة" بمھنة "مؤلف"، والتي قال عنھا لیسي 

المرة األولى واألخیرة التي تُمنح فیھا اإلقامة السعودیة تحت ھذا  "بحسب ما أظن أنھا
 المسمى.

عشت سنتین في جدة، وسافرت في أنحاء المملكة، وعاصرت اللحظات المھمة في تاریخ 
السعودیة في نھایة السبعینیات، الثورة اإلیرانیة، احتالل المسجد الحرام، بدء الغزو 

 رة الجھاد".السوفیاتي ألفغانستان وبدایة فت
اكن تطور السعودیني �الل العقود الثالثة املاضیة هنضوً� يف بعض ا�االت، ٕاال ٔأنه صادم ومدمر يف جماالت ٔأخرى، ٕاهنا قصة "
 دراماتیكية �مة"رو�رت لييس

أن الكتاب ربما كما یقول البعض  -من "قریب أو بعید"-من یقرأ تفاصیل الكتاب، یجد 
"تلمیعاً أو تحسین الصورة الذھنیة لألسرة السعودیة المالكة"، إال أن لیسي عنھ إنھ یحمل 

یدافع عن ذلك بقولھ "لیس صحیحا، لو امتدحت المملكة بالشكل الذي یصوره البعض، 
لكان الكتاب مسموحا ببیعھ منذ أول یوم لصدوره، لكنھ حتى اللحظة ممنوع من البیع 
 ."والنشر داخل السعودیة

البریطاني رأیھ في تلك الفترة من تاریخ السعودیة بقولھ: "لقد كان تطور  ویلخص المؤرخ
السعودیین خالل العقود الثالثة الماضیة نھضویاً في بعض المجاالت، إال أنھ صادم ومدمر 

 في مجاالت أخرى، إنھا قصة دراماتیكیة مھمة".
 المملكة بتاریخ االھتمام

، 2009في حوارات أجرھا في دیسمبر/كانون األول في عامي -ویقول لیسي 
كسیرةٍ  ،1977"بدأت قصتي مع السعودیة عندما كتبت كتاب "ماجیستي" عام  -2010و

ذاتیة للملكة إلیزابیث الثانیة، وصار األكثر مبیعاً في وقتھا واألشھر عن طبیعة الملكیة في 
 المملكة المتحدة".

ویضیف "اعتبرت الملكیات والعائالت المالكة حول العالم شیئاً ممتعاً ومثیراً لالھتمام، 
 یحب الناس قراءتھ واالطالع على تفاصیلھ".

المسبار للدراسات 
 والبحوث

الطبعة: األولى:  -
  2011ینایر/
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دایة السبعینیات، بدأ العالم في تسلیط الضوء على الریاض، فالنفط وأضاف لیسي "أنھ مع ب
دوالرا  34كان محور االھتمام، وارتفاع أسعار النفط من دوالرین في بدایة تلك الفترة إلى 

جعل العالم یتحدث عن السعودیة والنفط السعودي، وانطلقت المقاالت في وسائل اإلعالم 
النفط"، وبدأت في إثارة المخاوف حولھم وحول تكتب عمن أطلقت علیھم لقب "شیوخ 

دولتھم التي تملك معظم نفط العالم، عندھا شعرت بأن الموضوع ممتع وجدید وتمكن 
 الكتابة عنھ، فالملكیة في السعودیة لم تكن رمزیة بل كانت قویة وتملك نفوذاً كبیراً".

سیاق تاریخي حي، سرد لیسي قصة السعودیة على شكل بانوراما ضخمة من األحداث في 
 بكل أنماطھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وبدقة متناھیة جداً.

 "قدم املؤرخ الربیطاين خشصیات كتابه "ٔ�بطال ٔأو شهود عیان" اعمتد �لهيم يف روایة تفاصیل ٔأ�داث القصة ا�اكم� احلقيقية"
عیان" اعتمد علیھم في روایة قدم المؤرخ البریطاني شخصیات كتابھ "كأبطال أو شھود 

تفاصیل أحداث "القصة الكاملة الحقیقیة" عن ھذا البلد، الذي ظل إلى ھذا الوقت تحت 
عدسات "اإلعالم العالمي"، ومنھم جمال خاشقجي، ومنصور النقیدان، وخالد باحادق، 

دن وفؤاد الفرحان، و"الجھادي" خالد الحبشي، وزعیم تنظیم القاعدة الراحل أسامة بن ال
 .الذي كان حاضراً بشكل واسع في كتاب المؤرخ البریطاني

قوة الكتاب تتمحور في المزج "بین المعلومات ورسم تفاصیل المشاھد الواقعیة، التي 
أشارت إلیھا مصادر الكتاب الحیویة من الشخصیات"، والذي نجح من خاللھ لیسي في 

 االنتباه من قبل القراء. إضفاء حالة من "الدراماتیكیة واالستمرار"، في إثارة
 الشیعیة المعارضة عودة

عدم شیوع الكثیر من  -على أقصى تقدیر- ولعل الجدید الذي أتى بھ الكتاب، ھو انعدام أو
التفاصیل التي حواھا الداخل السعودي، والتي یعد بعضھا في خانة "الممنوع سیاسیاً 

 تداولھ"، عبر دوائر النشر المحلیة أو حتى الرسمیة.

التي تعد ذات مغزى وأھمیة في تاریخ المرحلة السیاسیة -ومن تلك التفاصیل المھمة 
ما یتعلق بالمعارضة الشیعیة وھروبھا إلى الخارج،  -السعودیةالمعاصرة للمملكة 

وتصعیدھا وتیرة معارضتھا "للنظام السعودي"، والمراحل التي مرت بھا خارجیاً وحتى 
عودتھا بعد اتفاق مباشر، مثلھ حینھا رئیس دائرتھا السیاسیة الدكتور توفیق السیف، 

بمدینة  1993سبتمبر/أیلول  22یز في والعاھل السعودي الراحل الملك فھد بن عبد العز
 جدة.

أشرس معارضة واجھھا  1990ویقول الكتاب إن "الشیخ حسن الصفار قاد في صیف 
النظام السیاسي في المملكة بفضل التغییرات التي أحدثتھا حركتھ في أعقاب مغادرتھا 

خمیني، وقدموا إیران، إذ ترك الصفار وأتباعھ فكرة الثورة اإلسالمیة التي ترتبط بحركة ال
أنفسھم بمصطلحات عالمیة، (بعد أن غیروا مسماھم السابق "منظمة الثورة اإلسالمیة") 
إلى اللجنة الدولیة لحقوق اإلنسان في الخلیج والجزیرة العربي، وھو وتر حساس عزفوا 

 علیھ بعد انھیار االتحاد السوفیاتي".

الشیعیة فؤاد اإلبراھیم عن أن المصطلح ویستشھد صاحب الكتاب بمقولة مؤرخ الحركة 
الجدید جذب اإلعالم األمیركي مثل المغناطیس، ووصلت استفسارات من األمم المتحدة، 

 تتعاون مع الحركة في التصعید. -كالعفو الدولیة، وحقوق اإلنسان-وبدأت منظمات عالمیة 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/6/10/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84


عرض دعائي في افتتاح م 1990ویستذكر الكتاب موقفا حدث في الشھور األولى من 
للسعودیة بعنوان "المملكة العربیة السعودیة بین األمس والیوم"، في عدد من المدن 

األمیركیة، إال أن الناشطین الشیعة في واشنطن أسسوا جھازا جدیداً للمعارضة متخصصا 
في حقوق اإلنسان، وفاجؤوا األمیر سلمان بن عبد العزیز حاكم الریاض والرجل القوي 

ید شعارات معادیة لھم في كل مدینة أقیم فیھا المعرض، مثل "سلمان یا بمظاھرات وترد
 -وفقاً للكتاب-سلمان.. فین حقوق اإلنسان"، ھكذا یصرخ الشیعة السعودیون بغضب 

 ویخفون صورھم خلف أشمغتھم.
" ٔ�مري �یف حتفظ �ىل االتفاق, ف� بعد عودة الش�یعة من اخلارج جرى اللقاء مبارشة مع امل� فهد ومت االتفاق بني الطرفني, ٕاال ٔأن ا
 "اعتربته ٔأطراف ش�یعیة مثنا خبسا

إال أن تغییراً تدریجیاً حصل بعد حرب الخلیج الثانیة (غزو العراق للكویت)، فأوقفت 
جمیع نشاطات الحركة الشیعیة المعارضة، ودعم تحالف الریاض العسكري المثیر للجدل 

یاً بعد رفض من یطلق علیھم "مشایخ الصحوة" مع أمیركا، وھو الذي فجر األوضاع داخل
لھذا االتفاق وقدموا االلتماسات والمعاریض التي تحوي نقدھم الشدید لھ، لتجري بعدھا 
 .حوارات غیر مباشرة بین ممثلین للمعارضة وطرف حكومي

، للوصول لصیغة مشتركة 1992جرت المقابلة األولى في عاصمة الضباب لندن في عام 
، عندما 1993ع الریاض، ثم تقدمت المفاوضات خطوة إلى األمام في عام وحلول وسط م

تم إبعاد عبد العزیز التویجري كمحاور واعتماد آخر محلھ ھو عثمان العمیر، رئیس 
تحریر جریدة الشرق األوسط األسبق (یعمل حالیاً رئیس تحریر شبكة إیالف اإللكترونیة)، 

ك فھد، وكانت مھمتھ ھي أن ینقل الفریق والذي جاء إلى الشیعة كممثل شخصي للمل
 المفاوض إلى جدة من أجل حدیث مباشر وجھاً لوجھ مع الملك.

ویقول عضو في الفریق المفاوض یدعى صادق الجبران إنھ "كانت لدینا ثالثة شروط 
أولیة قبل الذھاب"، منھا "إطالق سراح جمیع السجناء السیاسیین، وإعادة جوازات السفر 

لملغاة، وعفو عام عن جمیع المنفیین الشیعة، وعودتھم للوطن من دون المصادرة وا
 استجواب"، ویضیف "لم نصدق، وافقوا على جمیع الشروط".

وفي جدة تم اللقاء مباشرة مع الملك فھد بحضور نجلھ األكبر محمد أمیر المنطقة الشرقیة، 
العام للمجلس الوطني  واألمیر بندر بن سلطان سفیر الریاض السابق في واشنطن، واألمین

 الحالي.
عنده  وزیر الداخلیة األمیر نایف بن عبد العزیز كان لدیھ تحفظ على االتفاق، وكانت

تقاریر استخباریة تفید بمساعدة اإلیرانیین للحركات الشیعیة داخل المملكة، فیما رأت 
ن ضحى بجھود المتظاھری -بعد مرور سنوات–أطراف شیعیة أخرى أن الشیخ الصفار 

 بشكل سریع وثمن بخس.
 الدن بن ورؤیا الحالي الملك

إلى "رؤیا منام" رواھا أسامة بن  -مصادره، نقال عن أحد 308في صفحة -یشیر لیسي 
عن  -وھو من أصحابھ "المجاھدین" الذین بقوا معھ فترة طویلة-الدن ألبي رضا السوري 

الملك الحالي عبد هللا بن عبد العزیز، وھي أنھ بینما كان أسامة یمشي في حلمھ حول مدینة 
في الخارج، فحاول أسامة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، إذ سمع فجأة أصوات احتفال 

ینظر فوق جدار طیني لیرى أمامھ وصول ولي العھد السعودي للحشد، الذي یستقبلھ 
 بالفرح واالحتفال والغناء".
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وتفسیر أسامة للرؤیا ھي "أن عبد هللا سیصبح ملكاً وسوف یریح الناس ویجعلھم سعداء، 
ن حمالت المعارضة الشرسة وإذا أصبح ملكاً فسأعود بعدھا". وفي محور یؤكد لیسي أ

 التي قادھا الشیعة في التسعینیات المیالدیة استثنتھ من ھجومھا الحاد.
 " الكتاب حيمل العدید من التفاصیل املهمة �اصة يف �القة السلطة �لعلامء السلفيني، ا��ن خصص هلم لييس مسا�ات واسعة"

السلطة بالعلماء السلفیین، الكتاب یحمل العدید من التفاصیل المھمة خاصة في عالقة 
خصص لھم لیسي مساحات واسعة في كتابھ، إلى جانب تفعیل القیادة السیاسیة مبدأ  الذین

 "البراغماتیة النفعیة"، في تعاملھا مع العدید من المواقف.
أیضاً یبرز مفاصل أخرى من العالقات األمیركیة السعودیة، ومواقف "الطالق الرجعي" 

ویسلط الضوء أیضاً على عملیة اإلصالح الداخلي وما تعرض لھ  في مواقف الدولتین،
بعض المطالبین بھ في الداخل من حملة اعتقاالت سیاسیة، ویغوص لیسي في عدة 

موضوعات اجتماعیة یبرز من خاللھا آلیة التفكیر االجتماعي التي تمر بھا المملكة في 
 تاریخھا الحدیث.
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 العالم الخفي.. نظرة من داخل تجارة السالح العالمیة
شارك  

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 إرسال إلى صدیق •
 طباعة •

 كتب:القسم
 متعلقات

 تجارة السالح 
 التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 
 التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 
 ھیكل األبرتھاید 
 إیران النوویة 

 استمع

 عرض/زیاد منى
 

اور، الذي حذر من ھیمنة كلنا یذكر كلمات الرئیس األمیركي السابق الجنرال دوایت آیزنھ
التجمع الصناعي العسكري على الحیاة في بالده، وكان حینھا في موقع یؤھلھ للحدیث في 
ھذا الموضوع، ولم یكن بمقدور المؤسسة الحاكمة في واشنطن التصدي لھ ألنھ كان أحد 
 .أبطال الحرب في الوالیات المتحدة
 

ة التجارة غیر الشرعیة بالسالح، وموضوع ھذا الكتاب مرتبط بتلك المسألة، بھیمن
 .وتأثیرھا في سیاسات الدول الكبیرة والصغیرة أیضا

 

 العالم العنوان:-
 من نظرة الخفي..

 تجارة داخل
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 العالمیة السالح
 آندرو المؤلف:-

 فاینشتاین
 الصفحات: عدد-

696  
 بنغِون الناشر:-

 لندن بُكس،
 2012 الطبعة:-

السالح التقلیدي من المسدس إلى الطائرات المقاتلة واألسلحة یبحث الكتاب في تجارة 
الثقیلة األخرى، ناھیك عن التجارة بالذخائر، وھو موضوع أكبر من أن یغطیھ مؤلف 
 .واحد، مھما كبر حجمھ، ناھیك عن محدودیة المراجع واختصارھا
 

قاع العالم المجتمع الدولي وضع ضوابط لتجارة األسلحة، لكن اندالع الحروب في كل ب
یظھر عقمھا حیث تنتشر الحروب األھلیة والنزاعات الداخلیة وتلك المدعومة من الخارج، 
 .وغیرھا
 

التجارة غیر الشرعیة باألسلحة، أي تلك التي ال تتم بین حكومات، یقول المؤلف، مزدھرة 
باشروال یمكن أن تتم من دون معرفة الحكومات ذات العالقة وتعاونھا المباشر وغیر الم .  

 
أسماء عدیدة ترد في الكتاب، من األمیر بندر بن سلطان مھندس أكبر صفقة أسلحة 
(قانونیة) في التاریخ، وھي صفقة الیمامة، التي یصفھا المؤلف بأنھا أكثر عملیة تبادل 
 .تجاریة فسادا
 

المؤلف في الوقت نفسھ یضم إلى ذلك تجارة الدول الغربیة وغیر الغربیة في األسلحة 
صدیرھا إلى أنظمة یصفھا باالستبدادیة. فعلى سبیل المثال، یقول في مجرى التعقیب وت

على تدخل حلف شمال األطلسي لیبیا، كان علیھ تدمیر لیس األسلحة الروسیة فقط بل 
  .األلمانیة والفرنسیة والبریطانیة واإلیطالیة
 

یرة في الوقت الذي والمقصود ھنا أن تجارة األسلحة تمنح قلة من األشخاص أرباحا كب
تدمر فیھ حیاة مالیین البشر، ویعطي أمثلة عدیدة على ذلك منھا تصدیر األسلحة إلى 
الجنرال تایلور حاكم سیرالیون األسبق الذي یقضي اآلن حكما بالسجن خمسین عاما بتھمة 
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة فرضتھ محكمة الجنایات الدولیة، لكن األسلحة كانت تصلھ 

مع وكاالت االستخبارات الغربیة  -كما برھن المؤلف-تجار أسلحة یتعاملون، من 
  .وشخصیات نافذة
 

یخصص المؤلف قسما كبیرا من كتابھ للحدیث عن دور األمیر بندر بن سلطان في تجارة 
األسلحة عالمیا، ویخصص لھ أقساما عدیدة من الكتاب أعطى أحد فصولھ عنوان "القرینة 

 ."السعودیة



المؤلف الجنوب إفریقي درس في كل من الوالیات المتحدة األمیركیة وجنوب إفریقیا، 
وكان عضوا في المؤتمر الوطني اإلفریقي الذي رأسھ الزعیم نلسون ماندیال، وانتخب 
عضوا في مجلس النواب ھناك لكنھ استقال بعد رفض البرلمان التحقیق في صفقات أسلحة 
  .عقدتھا دولتھ
 

إلى بریطانیا حیث یعمل مستشارا لشركات ورئیسا لصندوق خاص لمساعدة ھاجر الرجل 
 .(المرضى الذین یعانون من مرض نقص المناعة (اإلیدز
 

الكتاب رحلة في دھالیز تجارة األسلحة لكشف أسرارھا من صفقات وأشخاص ودول 
  .وأجھزة

ن الضباط ویعرض الكتاب بدایات تلك التجارة التي أسست شركتھا األولى مجموعة م
إلى أخطر شبكة  -وفق الكاتب-النازیین عقب الحرب العالمیة الثانیة، والتي تحولت دوما 

  .لعقد صفقات األسلحة عرفھا العالم

یعرض الكتاب بدا�ت جتارة السالح، حيث ٔأسس ضباط �زیون ٔأول رشكة لت�ارة السالح عقب احلرب العاملیة الثانیة، ويه "
ٔأخطر ش�بكة لعقد صفقات أ�سل�ة �لعامل اليت حتولت ف� بعد ٕاىل " 

وضمن ھذا المجال، یركز الكاتب على ثروة المملكة العربیة السعودیة المتزایدة وتأثیرھا 
 .المتعاظم في تجارة األسلحة على النطاق العالمي
 
في الوقت نفسھ یبحث بعمق العالقات بین المؤسسات العسكریة البریطانیة واألمیركیة 
والحكومات واستخباراتھا ودورھا جمیعا في نمو تلك التجارة، كما یبحث في دور دول 
 .توصف بالرائدة في مجال تجارة السالح من بینھا إسرائیل والسوید
 

ویتابع أدورا شخصیات محددة في تجارة األسلحة عالمیا ومنھا على سبیل المثال السوري 
فسبیان واإلسرائیلي لیونید منین، والسعودي اإلرمیني جو دو ھو-منذر القصار واللبناني

 .عدنان خاشقجي واإلیراني ألیعازر ولدخاني وسركیس سوغانلیان، وغیرھم
 
ومن الجدیر بالذكر أن الغرب وجھ تھمة االتجار باألسلحة إلى منذر القصار بذریعة أنھ 

من الكتاب مول المقاتلین في العراق الذین قاوموا االحتالل األمیركي، وقد خصص قسما 
 .للحدیث في مصیر كل فرد من المذكورین آنفا وغیرھم
كما یوجھ الكتاب أصابع االتھام بالمشاركة في تجارة السالح نحو تنظیمات یصفھا 
باإلرھابیة ومنھا القاعدة، لكنھا یوسع تلك الدائرة لتشمل العدید من أجھزة االستخبارات 

باشر وغیر المباشر في تجارة األسلحة الغربیة، والشرقیة، حیث یتھمھا بالضلوع الم
 .وإیصالھا إلى أماكن التوتر وساحات الحروب
ویشیر إلى دور إسرائیل في تصدیر األسلحة إلى مناطق التوتر، ومنھا على سبیل المثال 
  .رواندا التي شھدت إحدى أكثر المجازر الجماعیة في التاریخ
 

لحة إلى مناطق متوترة في العالم، من كما یعرج على صفقات أسلحة كبیرة لبیع ونقل أس
بینھا جورجیا، ولبنان، ودارفور، وجنوب السودان والعدید من الدول اإلفریقیة والحركات 



 .المسلحة فیھا وفي أمیركا الوسطى
 

أما تأثیر تلك القوى في العالم فیظھر من مثال الیونان التي تعاني أزمة مالیة تھدد 
  .استقاللھا الوطني

إن الدول الغربیة التي تصدرة السالح للیونان (وھي الوالیات  -بحسب المؤلف-فقد قیل 
المتحدة األمیركیة وألمانیا وفرنسا) أصرت على أن ال یمس برنامج التقشف الذي فرضتھ 
 !على الیونان میزانیة الدفاع
 
 

"  املبارش يف جتارة أ�سل�ة وٕایصالها ٕاىل ٔأما�ن �هتم املؤلف العدید من ٔأ�زة �س�تخبارات الغربیة والرشقية �لضلوع املبارش و�ري
 "التو�ر وسا�ات احلروب

المؤلف نفسھ استقال من عضویة برلمان جنوب إفریقیا لعقدھا صفقة شراء أسلحة لیست 
في حاجة إلیھا، بقیمة ستة ملیارات دوالر بدال من تخصیص المبلغ أو جزء منھ لمعالجة 

یدزالمرضى الذین یعانون تبعات مرض اإل . 
 

كما تابع المؤلف مسألة نھب مخازن األسلحة في لیبیا بعد انھیار نظام القذافي حیث 
أضحت مركزا لتھریب األسلحة وبیعھا إلى مختلف مناطق العالم ومنھا غزة والنیجر 
ومالي، ولتنظیم القاعدة في شمالي إفریقیا، إضافة إلى تورید األسلحة إلى الجماعات 
 .المسلحة في سوریة

ؤلف یشیر إلى العدید من الشركات الوطنیة والعابرة للحدود التي أثرت في تسھیل تورید الم
أسلحة إلى بعض الدول، ویذكر بالخصوص شركة االتصاالت للھواتف الجوالة (إم تي إن) 
 .الجنوب إفریقیة التي كانت تسعى لكسب عقود في ھذه الدولة أو تلك
 

رقام عن التسلیح ومبیعات األسلحة التي ویختم المؤلف كتابھ بعرض مجموعة من األ
أنجزتھا الدول الكبرى، وتأثیر ذلك في تأجیج الحروب، وفي الوقت نفسھ فإنھ یدعوا التخاذ 
 .مجموعة من اإلجراءات لمضاعفة الرقابة على تصدیر األسلحة وضبطھا
 
وفي النھایة، وضع المؤلف قائمة بأسماء عشرات األشخاص من صحفیین وأكادیمیین 
ومؤرخین ساعدوه في جمع المعلومات وتقییمھا مما یعكس مدى عمق البحث واستثارتھ 
 .اھتمام قطاعات واسعة من الناشطین في حقل السالم
 
الكتاب مھم للغایة إذ إنھ یكشف للقارئ المھتم خفایا تجارة الحروب واألرباح الناتجة منھا 

الشعارات التي ترفع ھنا وھناك  على حساب معاناة مالیین البشر، كما یكشف أن كثیر من
باسم العدالة والحریة تخفي أحیانا ھدفا رئیسیا ھو الحصول على األرباح بغض النظر عن 
 .النتائج
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اختفاء خاشقجي.. "إتكیت" التعامل لدى آل 
 سعود مع معارضیھم

ساعة 14قبل   

 أخبار من الجزیرة

 السیناتور روبیو: واشنطن مطالبة بموقف قوي إزاء مقتل خاشقجي 
 "أبو القمح".. المزارع الذي صارع حكومات موریتانیا 
 مطالبة أممیة بتحقیق دولي ومستقل باغتیال خاشقجي 
 أزمات ابن سلمان من الریتز إلى خاشقجي.. كیف تبدو صورة الریاض؟ 
 أول مسیرة للكالب في لندن.. ھذه أھم مطالبھا 

یتعلّق بالمملكة العربیة ال یمكن أن یمّر علیَك یوم دون أن تسمع أو تشاھد أو تقرأ خبراً مفجعاً 
السعودیة. أصبح المشھد السیاسي الدرامي ھناك حدیث الجمیع ومثار تساؤالت كثیر من المھتمین 

بشؤون الشرق األوسط وبالشأن السعودي على وجھ خاص. في طرفة عین تحولت المملكة التي 
بالد "الحرمیة"، حیث كانت منزل الوحي ومولد ومنشأ األنبیاء والمصلحین من بالد الحرمین إلى 

المصادرة الكلیة لجمیع أنواع الحریات والضرب بید من حدید لكل األصوات التي تغرد خارج سرب 
البالط الملكي، ھي البنود الرئیسیة لدستور الوالء والبراء الذي أسسھ ولي العھد الشاب الذي باتت 

 تنكشف أوراقھ یوما بعد اَخر.
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القدیر جمال خاشقجي إثر دخولھ إلى قنصلیة بالده بإسطنبول وعدم ظھور اختفاء الكاتب والصحفي 

أیة أنباء بشأن مصیره إلى حدود الساعة، لخیر دلیل على الحالة الجنونیة التي أصابت القائمین على 
مراكز القرار بالمملكة. خاصةً إن علمنا بأن الرجل لم یكن یعتبر نفسھ محسوباً على المعارضین 

ل أنھ قد رفض تقدیم اللجوء السیاسي في بریطانیا كي ال یمنح فرصة للمتربصین فیوظفوا للنظام بدلی
ورقة اللجوء ضده. اختطاف بھذا الشكل الھولیودي، یولد لدینا شكوكاً فیما یخص قدسیة العھود 

 الدیبلوماسیة وحرمتھا التي لطالما اعتبرت خطاً أحمرا في منطق العالقات الدولیة.
 

ھذا ما كان یدأب على قولھ السید خاشقجي من خالل مقاالتھ  -د اإلبل یا اَل سعودلیس ھكذا تور
األسبوعیة بالواشنطن بوست وخرجاتھ اإلعالمیة للقائمین على شؤون بالده، یحاول تصویب 

قراراتھم المتھورة ولفت نظرھم إلى األخطاء االستراتیجیة الجسیمة التي وقعوا فیھا، خاصة فیما 
كل من الیمن وقطر. أغلب المقربین من خاشقجي اإلعالمي والناقد السیاسي یجمعون  یتعلق بملفات

على كونھ محایداً أكثر منھ معراضاً، یحاول جاھداً عدم الوقوع في مواجھة مباشرة مع النظام 
السعودي، ربما ألنھ یدرك جیداً القدرات الكیدیة التي یتوفر علیھا، كیف ال وھو القادم من كوالیس 

عة القرار ھنالك وبال شك كان شاھداً على اختطافات ومالحقات سابقة واغتیاالت نفذت خارج صنا
السعودیة كما حدث مع ناصر السعید واالمیرین سلطان بن تركي وتركي بن بندر اَل سعود وغیرھم 

 كثیر.

ھذا االختطاف الجبان یسيء إلى المنتظم الدولي بالدرجة األولى وإلى 
األعراف الدیبلوماسیة التي من المفترض أن تكون محمیة من طرف القانون 

لبست بشكل كامل عقول الدولي. لكن یبدو أن ھستیریا السلطة والمال قد 
الطبقة الحاكمة في السعودیة. فما عاد ھنالك میثاق إالّ ونقضوه وال عرض 

إال واستباحوه وال قانون إالَ واخترقوه، ال ضیَر أن یحدث كل ھذا على 
 مرأى ومسمع من العالم ما دامت إدارة ترامب راضیة.

 
مام نوع جدید األرجح أن ملف السید خاشقجي لن یمر مرور الكرام، فنحن أ

من التصفیات الجسدیة، فبعد أن كانت تطال في السابق المعارضین 
والمتمردین على األنظمة، أصبحت تطال في عھد األمیر الشاب حتى 

المحایدین بل وحتى بعض المؤیدین كما ھو الحال في مصر. وكأن لسان 
حال السلطة السعودیة یقول إن كنت معي حقاً فاعلن عن ذلك بصوت عال 
ودافع عن تأییدك لنا بكل ما أوتیت من قوة، وإن كنت ضدي فأنت وقّعت 

على مصیرك منذ البدایة، فقط انتظر دورك، وال تحاول الھروب فإنا 
 مالحقوك.

 
نختم ھنا بكالم للسید جمال خاشقجي صرح بھ في إحدى خرجاتھ اإلعالمیة األخیرة بخصوص إلغاء 

مشاركة السیاسیة والحرص على االنفراد المطلق بالسلطة، علّھ االَخر المختلف عنّا أیدیولوجیا من ال
یجد اَذانا صاغیة تعمل بھ: "أن تقصي طرفا واحدا من المعادلة الدیمقراطیة، یعني إقصاء الجمیع". 

لم یمر على ھذا التصریح وقت طویل، حتى تم إقصاؤه ھو االَخر في رسالة واضحة إلى كل من 
في انتقاد القیادة السعودیة التي تتجھ بشعبھا نحو مصیر ال یسعنا إال أن سولت لھ نفسھ مجرد التفكیر 

  نصفھُ بالمجھول.
 

 

 

تم إقصاء جمال 
خاشقجي في رسالة 
واضحة إلى كل من 

سولت لھ نفسھ 
مجرد التفكیر في 

القیادة  انتقاد
السعودیة التي تتجھ 
بشعبھا نحو مصیر 

ال یسعنا إال أن 
 نصفھُ بالمجھول

•  
•  
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 بأّي ذنب قتل جمال؟
7/10/2018 

 أخبار من الجزیرة

 عذبوه وقطعوه.. الشرطة التركیة ترّجح مقتل خاشقجي بالقنصلیة السعودیة 
 خاشقجي شخصیة األسبوع.. وحدیث ترامب لسلمان حدثھ األبرز 
 ترقب لإلعالن التركي الرسمي عن مصیر خاشقجي 
 معارضون سعودیون: نواجھ "توحش النظام" 
 واشنطن بوست تحدد سبب تصفیة خاشقجي 

كان الخبر صادما، وقد یكون متوقّعا بالنظر إلى التسریبات الّتي رّوجت لمقتلھ وسوابق الجھات 
طلعة والمتّھمة بالقیام بالجریمة، لكن ما كان غیر متوقّع ھو قیامھم بھا بھذا الّشكل المفضوح المض

وبشكل تجعل أصابع االتّھام تتّجھ حصریّا إلیھم، بلطجة وسلوك عصابات وغدر یطال األستاذ جمال 
لد محترم یحترم خاشقجي الّذي ذھب بقدمیھ إلى عّش الدّبابیر ظنّا منھ بأنّھا قنصلیة كأّي قنصلیة لب

مواطنیھ ویحمیھم ویقضي لھم حاجاتھم، قصدھا لیستخرج ورقة إلتمام زواجھ، لیفرح فإذا بھ یقتل 
 ویختفي إلى األبد. فبأّي ذنب قتل جمال ولماذا یستھدف القبح كّل جمال؟

 :األستاذ جمال خاشقجي النّصوح الّصادق

بالمدینة المنّورة وھو من عائلة عریقة، أتّم مراحل  1958أكتوبر 13ولد جمال أحمد خاشقجي في
تعلیمھ لیعمل صحفیّا، كتب في عدید الّصحف المحلّیة الّسعودیة والعربیّة ثّم العالمیة وكان مراسال 

كما  2004صحفیا للعدید من القنوات التلفازیة، عمل كمستشار إعالمي لألمیر تركي الفیصل منذ سنة
من مغادرة  2017أكتوبر  10، تمّكن في 2007لوطن الّسعودیة سنةترأّس فریق تحریر جریدة ا

الّسعودیة مع بدء حملة االعتقاالت العشوائیة الّتي طالت الجمیع لیختار الوالیات المتّحدة األمریكیة 
لتكون منفاه االختیاري حیث نشط ھناك كصحفي وصار لھ عمودا قارا في صحیفة واشنطن بوست 

تضامنا معھ خّصصت افتتاحیتھا یوم الجمعة الماضي لتغطیة اختفائھ المثیر حتّى أنّھا ولمكانتھ و
 للّریبة وجعلت العمود المخّصص لھ مساحة بیضاء بداال من مقالھ الدّوري.

 
سبتمبر"،  11األستاذ جمال كان كاتبا متمیّزا أصدر ثالث كتب وھي "عالقات حرجة: الّسعودیة بعد

ن" و"احتالل الّسوق الّسعودي". كتب العدید من المقاالت في "ربیع العرب زمن اإلخوان المسلمی
الّصحف العالمیة وشارك في العدید من المنتدیات وكان لھ حضورا إعالمیا بارزا وممیّزا ولم یستثمر 
ذلك في مھاجمة النّظام الّسعودي مباشرة بل طالما أعلن انّھ لیس معارضا للنّظام وكان یرفض قطعیا 

ّسعودي ویصف نفسھ بأنّھ محّب وناصح وھو من أعلن كم من مّرة عن بیعتھ للملك وصفھ بالمنشّق ال
ولولّي عھده وأنّھ ال یستھدف ھدم المؤّسسة بل إصالحھا لتكون أفضل وأقوي وقادرة على االستمرار 

وسط التّھدیدات الّتي تحیط بھا وكان یحسن الظّن بما یعلن من إصالحات رغم تشكیك الجمیع فیھا 
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 رھا كلمة حّق أرید بھا باطال.باعتبا
  

وكانت لھ المشكلة أّن األستاذ جمال كان یفّكر ویشغّل عقلھ لیقدح من رأسھ 
آراؤه واجتھاداتھ الّتي تخالف نسبیا من نّصب نفسھ وصیّا على اآلخرین، 

أسلوبھ الّراقي جدّا لم یرق للنّظام كما لم یعجب معارضیھ الّذین یعتقدون باّن 
النّظام الّسعودي مفسد فاسد، ال یُصلح وال یَصلح وال یرجى منھ خیرا، كان 

بعید، یزرع األمل في زمن اشتدّ  صبورا، ذو نفس طویل، متسامحا إلى حدّ 
 فیھ الیأس.

    
 :لغز اختفاء خاشقجي

دخل األستاذ جمال خاشقجي مقّر القنصلیّة  2018اكتوبر 2في یوم الثالثاء
الّسعودیة بإسطنبول تاركا خطیبتھ التركیة في الخارج لتنتظره ساعات ولم 

ھ، كامیرات یخرج لتبتدئ الّشكوك تراود الجمیع، وكاّن ثقبا أسودا ابتلع
المراقبة وثّقت دخولھ وال وجود لدلیل على خروجھ لتنطلق تحقیقات 

الّسلطات التركیة الّتي أقامت طوقا أمنیا حول القنصلیة لتستنتج أخیرا أّن 
فردا  15جمال اغتیل داخل قنصلیة بلده وأّن من قام بذلك فریق متكّون من 

خاّصتین لینفّذا المھّمة القذرة الّتي أوكلت إلیھم  بینھم مسؤولون سعودیون دخلوا تركیا عبر طائرتین
 ویعودوا في نفس الیوم من حیث اتوا.

 
 

 أيّ  ثمن قبضھ ترامب؟

من المعلوم أّن ارتكاب جرم بمثل ھذه الحماقة ال یمكن أن یتّم دون ضوء أخضر أمریكي وقد یكون 
ة وملكھا طیلة أسبوعین، إذ كانت فقرة كتنفیس وتحویل لكّم المذلّة والمھانة الّتي كالھا ترامب للّسعودی

اإلذالل قاّرة في كّل اجتماعاتھ االنتخابیة األخیرة وكان یمعن في اإلذالل إلى حدّ الّسادیة مطالبا إیّاھا 
بالدّفع مقابل الحمایة والتّواجد وقد كان الفتا ما نشرتھ صحیفة واشنطن بوست منذ یومین إذ نقلت ما 

وى مكالمتھ الھاتفیة األخیرة مع الملك سلمان بن عبد العزیز الّذي طلب كشفھ الّرئیس ترامب عن فح
 منھ مساعدة الوالیات المتّحدة األمریكیة في حملة عسكریة سّریة للغایة.

  
فما كان من ترامب الّذي رفض الكشف عن تفاصیل الحملة المطلوبة إالّ أن أبلغھ باّن ھذا األمر 

دیة علیھا أن تدفع مبلغ أربعة ملیارات دوالر للحصول على مساعدة سیكون مكلّفا للغایة وإّن الّسعو
الوالیات المتّحدة. فھل تكون ھذه الحملة العسكریة السّریة للغایة ھي ما تّم من عملیّة اغتیال األستاذ 

جمال خاشقجي؟ حملة عسكریة سّریة ألجل رجل واحد ال یملك سوى قلمھ؟ أّي رجل ھذا وأّي أشباه 
 رجال ھم؟

ارتكاب جرم بمثل 
ھذه الحماقة ال 

یمكن أن یتّم دون 
ضوء أخضر 

أمریكي وقد یكون 
كتنفیس وتحویل لكّم 
المذلّة والمھانة الّتي 

كالھا ترامب 
للّسعودیة وملكھا 

 طیلة أسبوعین
•  
•  



 

إذا ما كان صوت العقل والحكمة واالعتدال، من یصف نفسھ بأنّھ لیس بمعارض، مصیره االغتیال 
 فكیف یكون األمر مع بقیّة المعارضین وكّل صوت مخالف یغّرد خارج الّسرب

 الجزیرة

  

لیس األمر مستغربا أن تدفع الّسعودیة وأن یقبض راعي البقر ترامب فأربع ملیارات دوالر تكفي 
یسمح ترامب بذلك، خصوصا وأّن األمر یخّص صحفیّا في الواشنطن بوست الّتي ال یكّن لھا لكي 

الودّ. وتزداد األمور غموضا مع خبر أخر تناقلتھ وسائل اإلعالم العالمیة وھو اختفاء رئیس 
االنتربول؟ توالت خالل األسبوع المنقضي إھانات ترامب المذلّة للّسعودیة وملكھا سلمان، ثالثة 

جّمعات انتخابیة في أسبوع واحد كانت فقرة الجلد واإلذالل متواجدة بشكل قار وبنسق تصاعدي ت
لیقوم ولي العھد محّمد بن سلمان، بعد صمت مھین بالردّ قائال: "أحّب العمل مع الّرئیس ترامب" 

یش مبنى ولیجیب حول ما أثیر من تساؤالت حول اختفاء خاشقجي بأّن الّسلطات التركیة بإمكانھا تفت
 القنصلیة والتثبت من وجوده داخلھا أم ال وھو ما فّسر بأّن عملیّة التّصفیة قد تّمت.

 فبأيّ  ذنب قتل جمال؟

إذا ما كان صوت العقل والحكمة واالعتدال، من یصف نفسھ بأنّھ لیس بمعارض، مصیره االغتیال 
لّسرب وال یسبّح بحمد فكیف یكون األمر مع بقیّة المعارضین وكّل صوت مخالف یغّرد خارج ا

الملك؟ و كیف باع ترامب إنسانا لجا إلى بلد اعتقد أّن فیھ ملك ال یظلم أحدا مقابل تلك الدّوالرات؟ أّي 
نفاق ھذا لمن یدّعي نشر الدّیمقراطیة ویدافع عن الحّریات وحقوق اإلنسان؟ وكیف سیقع التّعامل مع 

ن ھو أقرب إلى رئیس عصابة من مسؤول على دولة قروسطیة أعادت محاكم التفتیش، یقودھا أرع
دولة محوریة في حجم ومكانة المملكة الّسعودیة، تكاثرت حماقاتھ وتراكمت أخطاؤه وأدخل كّل 

 المنطقة في نفق مظلم وجعلھا على صفیح ساخن ألجل ھوس اعتالء العرش؟
 

صارخا لسیادتھا وھي من  وكیف ستتعامل الّسلطات التركیة مع ھذا الحدث الجلل الّذي یعتبر انتھاكا
صارت قبلة المظلومین والمستضعفین؟ تركیا سبق وإن ردّت بقّوة على استفزازات ترامب وعاملتھ 

بالمثل.. فكیف مع أذنابھ وتابعیھ؟ رحم هللا األستاذ جمال خاشقجي واسكنھ فسیح جنانھ ورزق أھلھ 
 شھید الحّق والحّریة والكلمة. وذویھ جمیل الّصبر والّسلوان، نحتسبھ عند هللا من الّشھداء،
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 صحفي سعودي •
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•  
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 أعطني قریة بجبال الیمن وسأجعلھا سویسرا
! 
7/10/2018 

 أخبار من الجزیرة

 جمھوریات آسیا الوسطى.. مدن وعلماء 
 دعوة فقھیة لمواكبة متغیرات المنطقة 
 اإلنسانیة تشعبت من الجزیرة العربیة 
 اكتشاف آثار أكبر مسجد في فلسطین 
 مغردون: خسرنا #أحمد_زویل 

حسنا، أنا أبالغ بالطبع، ولكن خطرت علّي ھذه السانحة التي جعلتھا عنوانا، عندما كنت أتحدث مع 
دیق د. حمید الشجني، الخبیر الیمني في مجال الطاقة والمیاه ، الذي یُدرس في بریطانیاالص . 

   
قال لي وقد كنا نتفق ونختلف حول أزمة الیمن الجاریة إنھ یخشى أن یأتي یوم على الیمن تتضاءل 

زید من مأساتھ الحالیة أمام مأساة أكبر ھي العطش والجوع، فالماء بات شحیحا ھناك، والحرب ال ت
المعاناة في صورة قطع المیاه وتدمیر البنیة التحتیة فقط، وإنما تمنع فرص االستعداد ومنع ھذه 
 .الكارثة قبل حصولھا
  
إذ ال توجد حكومة یمنیة فعالة تخطط لذلك، وال یستطیع المجتمع الدولي تقدیم ید العون والخبرة، 

ة الضروریة في زمن الحرب، رغم كل وھو عاجز أو غیر راغب في إیصال المساعدات اإلنسانی
 .التسھیالت التي توفرھا المملكة العربیة السعودیة للمنظمات الدولیة

  
تمنى الشجني لو یستطیع أن یعید السالم إلى قریتھ التي ھجرھا قبل 
عقدین، ویستقر بھا، ویطبق أفكاره وما اكتنزه من خبرة في ترشید 
استھالك الماء وإعادة تدویره والبحث عن موارد جدیدة لھ. تخیلنا معا 

والمزارع، كیف یمكن للقریة أن تزدھر، وتنتشر في أطرافھا الحقول 
یتكاتف أھلھا، ویتشاركون الرأي بعد یوم عمل، یجتمعون بحریة في 
المسجد أو بساحة القریة، یحتسون قھوتھم الیمنیة، ویخططون 

تنتعش التجارة، ویتوفر المال لسكانھا، تتحسن حیاتھم وبیوتھم،  للمستقبل،
 یذھب صغارھم إلى المدارس، خطط لمعامل للنساء، ینتجن سلعا فیبعنھا
 .في القرى المجاورة، وأبعد من ذلك
  
كان واثقا من أنھ یستطیع أن یحصل على دعم من دول ومنظمات عدة، 
تخیل لو ینشر ثقافة التطوع لخلق جیل من الشباب الیمنیین یعملون معھ، 

عرب كثیرون انتشروا 
في العالم، یتمنون لو 
یترك لھم المتحاربون 

قطعة  والبیروقراطیون 
صغیرة من أرض 
أوطانھم، یطبقون 
علیھا أفكارھم، 

وتجاربھم، ویحولون 
ائقأحالمھم إلى حق  

•  
•  
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 .ویكتسبون خبرة یمكن أن یعمموھا بكل الیمن
  

إلى صنعاء أو إلى عدن أو تعز، فھو محاید في نظریا یستطیع الدكتور المقیم حالیا بأكسفورد أن یعود 
الصراع، أو ھكذا یعتقد، إذ لم یجرب ذلك على األرض، ففي زمن الصراعات ال أحد یعترف بالحیاد 
 !بالتالي لن یستطیع أحد أن یضمن لھ سالمتھ في "وطنھ". كم ھو مؤلم ھذا الشعور
 

ع زعیم سیاسي فیما أنجزوه، أو أن یخشى أن یختطفھ فریق ھو أو أحد الباحثین معھ أو أن یطم
 .یتھمھم أحمق متطرف بأنھم ینفذون مؤمراة سریة لجھة أجنبیة فیستھدفھم بشره وغبائھ
  
عرب كثیرون مثل د. الشجني انتشروا في مدن أوربا والوالیات المتحدة والعالم، خبراء ومتعلمون، 

مون مثلھ، ویتمنون لو یترك أساتذة جامعة، رجال أعمال ناجحون حیث ھم في مھاجرھم، ویحل
المتحاربون والبیروقراطیون والحكومات المركزیة التي ترید أن یمر عبرھا كل شيء، قطعة 
صغیرة من أرض أوطانھم، یتركونھا لھم، یطبقون علیھا أفكارھم، وتجاربھم، ویحولون أحالمھم إلى 
 .حقائق
  

یة والقانون والالمركزیة في بالد العرب، ولكن اتفقنا على أن ھذا غیر ممكن بدون سیادة الدیمقراط
حتى في البالد المستقرة، البد من المرور عبر بیروقراطیة الدولة المركزیة، وأن تحصل على شتى 
الموافقات الرسمیة واألمنیة من شتى الوزرات المعنیة وغیر المعنیة، حتى تتراكم األورق وتعطل 

ئدا إلى بیتھ اإلنجلیزي فیكتفي بكتابة مقال عن "تعز المبادرة، ویرحل المواطن الخبیر وأحالمھ عا
 ."التي ستموت عطشا بعد أن ماتت حربا
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 د. كمال المصري •
 أكادیمي ومستشار إعالمي •
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االعتدال الذي أسكتھ جمال خاشقجي.. صوت 
 !آل سعود
7/10/2018 

 أخبار من الجزیرة

 ترقب لإلعالن التركي الرسمي عن مصیر خاشقجي 
 معارضون سعودیون: نواجھ "توحش النظام" 
 واشنطن بوست تحدد سبب تصفیة خاشقجي 
 السعودیة تنفي قتل خاشقجي وتوفد محققین إلسطنبول 
 تطورات مقتل خاشقجي.. أوال بأول 

بدون مقدمات أصبح اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي حدیث العالم الذي أثارت قضیة اختفائھ في 
م عقب دخولھ للقنصلیة السعودیة في اسطنبول بتركیا 2018الثاني من أكتوبر/ تشرین األول 

ن العام لألمم لتخلیص بعض األوراق الجمیع حتى وصل األمر إلى إعراب المكتب اإلعالمي لألمی
المتحدة أنطونیو غوتیریش في الثالث من أكتوبر/ تشرین األول الماضي عن "أملھ في أن یتم العثور 

 على خاشقجي بأسرع وقت، وأن یكون آمنا".
 

وبعیداً عن مسألة اختفائھ الذي یثیر الجدل بین تأكید تركي رسمي على لسان المتحدث باسم الرئاسة 
قالین بعدم خروجھ من القنصلیة مذ دخلھا وأن الحكومة التركیة تتابع الموقف، ثم التركیة إبراھیم 

قیامھا الحقاً باستدعاء السفیر السعودي الستجالء األمر، وتأكید سعودي رسمي على لسان مسؤول 
سعودي لوكالة رویترز على خروجھ من القنصلیة بعد عشرین دقیقة من دخولھ، وأن التقاریر 

دة من واشنطن عن اختفاء خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة في اسطنبول "كاذبة"، الصحفیة الوار
" Bloombergتاله إعالن ولي العھد السعودي محمد بن سلمان في لقاء مع وكالة بلومبیرغ "

 استعداد بالده السماح للسلطات التركیة بتفتیش مقر القنصلیة.

-ة بـ"اعتقال" خاشقجي والمطالبة بعقابھ إلساءاتھ وبعیداً عن ردود األفعال حول األمر بین المرحب
للدولة السعودیة ورموزھا، والرافضة لذلك واعتباره اعتداًء على حق إنساني أصیل. وبعیداً  -بحسبھم

عن المراقبین حول العالم لقضیة خاشقجي الرسمیین منھم والشعبیین. بعیداً عن كل ذلك أود بدایة 
نني ضد أي نوع من أنواع القتل أو االعتقال أو اإلقصاء أو التأكید بوضوح وجالء شدیدین أ

اإلضرار بأي شكل من األشكال لكل معارض أو مخالف للرأي معتقداً تمام االعتقاد بقول الفیلسوف 
الفرنسي فولتیر: "قد أختلف معك في الرأي؛ ولكنني مستعدٌّ أن أدفع حیاتي ثمناً لحقك في التعبیر عن 

ث من وجھ آخر عن خاشقجي، والتساؤل عن سبب عدم تفاعل أوجھ المعارضة رأیك". ثم أود الحدی
 السعودیة المعروفة مع ھذا الغیاب بالشكل الذي قد یتوقعھ الكثیرون.

 
وأبدأ بتعریف سریع بالكاتب واإلعالمي جمال خاشقجي: اإلعالمي جمال خاشقجي وصل إلى 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/819bd227-e08e-4612-a778-de00753ca495
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م، وقبل ذلك 2017لك في شھر سبتمبر/ أیلول الوالیات المتحدة األمریكیة منذ ما یزید من عام، وذ
عمل خاشقجي في أكثر من مكان إعالمي وبأكثر من صفة وظیفیة؛ فبدأ حیاتھ المھنیة كمراسل 

"، ثم أصبح مراسالً لعدد من الصحف العربیة Saudi Gazetteصحفي لصحیفة سعودي غازیت "
ألحداث في عدة مناطق في الشرق م، وغطى ا1990إلى  1987الیومیة واألسبوعیة في الفترة بین 

 األوسط وأفغانستان والجزائر والكویت.

م تولى منصب نائب رئیس تحریر 2003م إلى 1999وفي الفترة من 
"، ثم تولى منصب رئیس تحریر Arab Newsنیوز "صحیفة آراب 

م؛ ما لبث أن أُقیل من عملھ بعد 2004صحیفة الوطن الیومیة السعودیة عام 
یوماً، تولى بعدھا منصب مستشار إعالمي لألمیر تركي الفیصل حین  52

شغلھ منصب السفیر السعودي في لندن ثم واشنطن. وفي أبریل/ نیسان عام 
ادة تعیینھ للمرة الثانیة رئیساً لتحریر صحیفة م صدر قرار بإع2007

م، ورجح كثیرون وقتھا 2010الوطن؛ ثم أُرغم على االستقالة في مایو/ آیار 
أن مبررات االستقالة ھو نشر الصحیفة مقالة تنتقد فیھا الفكر السلفي! وشغل 

م منصب المدیر العام لقناة العرب 2010خاشقجي منذ یولیو/ تموز 
تي یمتلكھا األمیر الولید بن طالل، والتي كان من المزمع بثھا اإلخباریة ال

م، 2015م، وبدأ بثھا الفعلي من مملكة البحرین في فبرایر/ شباط 2012عام 
بید أن ھذا البث لم یستمر أكثر من یوم واحد؛ حیث تم إیقافھا الستضافتھا القیادي في المعارضة 

 البحرینیة الشیعیة خلیل المرزوق.
 

م وصل جمال خاشقجي للوالیات المتحدة األمریكیة لیصبح بعدھا كاتباً 2017شھر سبتمبر/ أیلول في 
"، ومنذ ذلك الحین ُعرف خاشقجي بانتقاداتھ Washington Postفي صحیفة واشنطن بوست "

الحادة للحكومة السعودیة، وخاصة بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولی�ا للعھد ووعد بإدخال إصالحات 
یدة إلى البالد، األمر الذي تزامن مع موجة من االعتقاالت والقمع على حد تعبیر خاشقجي، كما جد

انتقد مواقف الحكومة السعودیة من قطر واإلخوان المسلمین والدكتور یوسف القرضاوي، وتحول 
موقفھ من تأیید التدخل السعودي في الیمن إلى معارضتھ بعد أن كثرت التجاوزات واتضح وجود 

 مآرب" أخرى من وراء ھذا التدخل."
 

واآلن أتساءل: ھل جمال خاشقجي "معارض" للنظام السعودي حالھ حال السادة: محمد المسعري 
وسعد الفقیھ ومضاوي الرشید وسلطان العبدلي ویحیى عسیري وخالد آل سعود وعمر عبد العزیز 

مجرد "مخالف" لمجموعة من أفراد  وغانم الدوسري وغیرھم أم ھو ابن النظام وجلُّ ما في األمر أنھ
 النظام الیوم ولبعض من ممارساتھ؟

 
تاریخ خاشقجي والواقع الثابت ھو أنھ لم یكن یوماً معارضاً؛ بل ھو ابن النظام منذ ظھر؛ بل كان 

یرفض وصفھ بالمعارض، ویؤكد ھذا ما قالھ الصحفي البریطاني الشھیر دیفید ھیرست رئیس 
": "في المحادثات العدیدة التي جمعتنا معاً Middle East Eye" تحریر موقع میدل إیست آي

ولفترة طویلة، بعدما اختلف مع النظام الجدید في الریاض في ظل ولي العھد األمیر محمد بن سلمان، 
كان خاشقجي یتحاشى وصفھ بـ"المعارض السعودي"؛ إذ اعتبر نفسھ ملكی�ا، وابناً للمؤسسة، 

سیاسة الخارجیة كان ألمٍد طویل داخل دائرة الدیوان الملكي التي یكتنفھا وصحافی�ا مخضرماً في ال
 الغموض، وسافر معھم في مناسبات سابقة".

 
فما الذي أخرج خاشقجي من ھذا النظام؟ الذي أخرجھ ھو أنھ لیس محسوباً ضمن دائرة ولي العھد 

خل ھذا النظام، وقد عبر السعودي األمیر محمد بن سلمان، وإنما ھو محسوب ضمن دوائر أخرى دا
خاشقجي بالفعل عن ضیقھ من دائرة محمد بن سلمان وأن ھذه الدائرة الصغیرة الُملتفة حول محمد بن 

ل، وھو ما أكسبھ عداءھم المطلَق، بحسب ھیرست.  سلمان ال یمكنھا التحمُّ

الكاتب واإلعالمي 
جمال خاشقجي لم 
یخرج یوماً عن 
النظام، ولم یكن 

معارضاً لھ؛ وإنما 
ھو معارض للدائرة 

 الحاكمة حالی�ا فقط
•  
•  



 

حادي والعشرین، اعتقد خاشقجي أنھ لیس أمام المملكة إال طریق واحد ینبغي أن تسلكھ في القرن ال
ى تدریجی�ا، وھو األمر الذي یختلف جذری�ا  طریق انفتاح دیمقراطي بطيء تقوده ملكیة دستوریة تتنحَّ
 عن ما یطالب بھ المعارضون السعودیون

 الجزیرة

  

كما أنھ حتى لو اعتبر خاشقجي نفسھ معارضاً فإن لم یكن یرغب قط في أن یكون "معارضاً منفی�ا"، 
"، Washington Postھ عنھ كاترین عطیة محررة قسم اآلراء العالمیة في صحیفة "وفق ما نقلت

والتي أكدت كذلك على أنھ قد أعرب لھا عن أسفھ من أن الممارسات القمعیة في السعودیة أصبحت 
 غیر ُمحتََملة إلى الحد الذي دفعھ ألن یقرر مغادرة المملكة والعیش في المنفى في واشنطن.

 
واإلعالمي جمال خاشقجي لم یخرج یوماً عن النظام، ولم یكن معارضاً لھ؛ وإنما ھو إذن فالكاتب 

معارض للدائرة الحاكمة حالی�ا فقط، وبخالف المعارضین اآلخرین كانت أقصى آمال خاشقي ھو ما 
نقلھ ھیرست عنھ بقولھ: "اعتقد الرجل أنھ لیس أمام المملكة إال طریق واحد ینبغي أن تسلكھ في 

ى تدریجی�ا"،  القرن الحادي والعشرین، طریق انفتاح دیمقراطي بطيء تقوده ملكیة دستوریة تتنحَّ
وھو األمر الذي یختلف جذری�ا عن ما یطالب بھ المعارضون السعودیون؛ لذلك لم یتفاعلوا مع اختفائھ 

ضوح بالشكل الذي توقعھ كثیرون، بل ھم لم یعتبروه معارضاً من األساس، وھذا ما صرح بھ بو
 السید غانم الدوسري، غیر أن ھذا ال ینفي أنھم بكل تأكید ضد اختفائھ أو إصابتھ بأي سوء.

 
أؤكد من جدید أنني ضد أي نوع من أنوع اإلضرار أو اإلیذاء أو اإلقصاء نحو المعارضین في الرأي 

ضمانة بقاء أیة دولة في أي مكان وألي سبب، وأن حریة التعبیر یجب أن تكون مكفولة للجمیع ألنھا 
وأي نظام حكم، وأؤكد كذلك أنني أود عودة اإلعالمي جمال خاشقجي سالماً ألھلھ وكل من یعرفھ؛ 

فھذا حقھ كإنسان اختلفُت معھ أو اتفقت. كل ما أردتھ بمقالي ھذا ھو فقط إجالء القضیة، وإیضاح 
 المسألة، ووضع األمور في نصابھا.
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 جمال خاشقجي •
 صحفي سعودي •
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 الحرب في الیمن وقد طالت
27/9/2016 

 أخبار من الجزیرة

 محكمة أمیركیة: على السودان تعویض أھالي ضحایا "كول" 
 مقتل قیادي بالقاعدة في غارة أمیركیة بالیمن 
 غارة للتحالف تقتل قیادیا عسكریا موالیا لصالح 
 المخالفي: الیمن سیشكو إیران لألمم المتحدة 
 مواجھات بین الجیش الیمني والحوثیین في لحج 

كنت في ُعمان األسبوع الماضي، بعاصمتھا الھادئة المرتبة التي من صخب المدن الخلیجیة 
بع أخبار الیمن، عرض علي صدیق ھناك أن التقي وفد الحوثیین الذي كان األخرى، مكان ممتاز لتت

ال یزال "عالقا" ھناك، فھم یریدون اصطحاب أسرھم وأقارب لھم على طائرة األمم المتحدة، 
 .واألخیرة ترفض، فھي معنیة فقط بأعضاء الوفد
  

لقد أمضوا عمرا خارج بالدھم یتفاوضون، أكثر من ستة أشھر أمضوھا بین 
الكویت ومسقط، ضیوف كرام على حكومة البلدین، لعل ھذا سببا في إطالة 

كان سعیدا بما في ذلك أمد الصراع، فال أحد مستعجل للعودة للیمن الذي 
الحكومة، ولكن معلومات جدة تقول أن الرئیس ھادي سیعود إلى عدن عودة 
نھائیة بعدما سبقھ إلیھا رئیس حكومتھ بن دغر، ربما ستؤدي عودة الجمیع 
إلى عدن وصنعاء إلى تلیین مواقفھم والتوصل إلى اتفاق مفتاحھ "المشاركة 
 "في الحكم
  

طاع المیاه والكھرباء، وشكوى األوالد واألقارب عندما یملون من كثرة انق
وأبناء القبیلة من سوء األوضاع، فالیمن مقبل على مجاعة قریبة، فالطرفین 
یكادا أن یكونا مفلسین، فالبنك المركزي الذي أمر الرئیس ھادي بنقلھ من 
صنعاء إلى عدن مفلس، وعندما یصل ھناك سیبقى مفلسا، اللھم إال من 

ة تصلھ من التحالف أو من بیع شحنة نفط متواضعة، یعني ذلك إیداعات قلیل
أن رواتب الموظفین في كل الیمن ستتأخر آخر ھذا الشھر وما یلیھ، وھي تكاد أن تكون الدخل 
 .الوحید الذي یحرك االقتصاد المحلي، وھذا في حد ذاتھ كارثة
  

على قائمة اإلرھاب السعودیة،  لم أتحمس للقاء وفد الحوثیین، فنحن في حالة استقطاب، والحوثي
رغم أننا نتفاوض معھم مباشرة، وھذا غیر مفاوضات الكویت، ولكن الرأي العام السعودي لن یرحم 
صحفیا التقى بالحوثیین، ربما ضیعت فرصة للحصول على معلومات تدعم مقالي ھذا، رغم قناعتي 

ة سیاسیة تعلموھا في الضاحیة ومن أال جدید عندھم، غیر اللف والدوران الذي اعتقدوا أنھا براع
طھران، صدیقي بمعجب برئیس وفد الحوثیین المفاوض محمد عبدالسالم، ویرى أنھ سیاسي داھیة 
ومفاوض شرس "یلعب بالبیضة والحجر" ھنا مكمن المشكلة، إنھ یرى مثل كثیر من الساسة العرب 

رواتب الموظفین 
في كل الیمن 

ستتأخر آخر ھذا 
الشھر وما یلیھ، 

اد أن تكون وھي تك
الدخل الوحید الذي 
یحرك االقتصاد 
المحلي، وھذا في 

 حد ذاتھ كارثة
•  
•  
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تصار، بینما تأكل الحرب والفقر في استعراض مھاراتھ التفاوضیة وقدرتھ على تسجیل المواقف، ان
 .والخالف وطنھ
  
مصدر محاید قریب من المفاوضات أخبرني أن الحوثیین حصلوا على أفضل ما یمكن الحصول علیھ 
ویحتاجون من یقنعھم أو یضغط علیھم كي یقتنعوا، سفیر عماني سابق قال إنھم یفعلون ذلك، ولكن 

یر الخارجیة األمریكي جون كیري الذي كان في جدة المصدر المحاید نفى ذلك، ھل المشكلة في وز
قبل أسابیع وقال إن لدیھ مبادرة، ومصادر عدة تقول إنھ ال توجد أي مبادرة مفصلة لدیھ تختلف عما 
تم التوصل إلیھ في الكویت والتي قدمھا مبعوث األمم المتحدة وقبلتھا الحكومة الشرعیة، الضبابیة 

ا ھي مضرة في سوریااألمریكیة مضرة في الیمن مثلم ! 
  
أعتقد أن الحوثیین یراھنون أن الزمن في صالحھم، فالیمن وضعھ سیئ قبل 

طالت الحرب، وبالتالي ال یوجد ما یخسره لو صبر أكثر، معتقدا أنھ كلما 
الحرب، زادت الضغوط على الریاض، وھي بالفعل مشغولة منذ فترة 
بمداراة ھذه الضغوط والتي تأتیھا حتى من أصدقاء مفترضین، بالتأكید ال 
یمكن بحال من األحوال مقارنة غارات التحالف الذي تفوده السعودیة 
ویستھدف أھداف عسكریة في الیمن بما یفعلھ الروس والنظام السوري 

ب وكل سوریا، ولكنھا تظل معرضة النتقاد برلماني غربي أو افتتاحیة بحل
بصحیفة أمریكیة تشوه موقفھا، كلما سقط مدني في حرب لم تریدھا 
وحریصة أن تبقى في إطار استھداف الحوثیین وصالح وجیشھم، لذلك یجب 
االستعجال في إنھاء ھذه الحرب، ال لتخفیف تلك الضغوط وحمالت التشویھ، 

حمة بالیمن أیضا، فالفقر بلغ أرقاما قیاسیة وكذلك األوبئةبل ر . 
  
السعودیة ال ترید للحوثي أن ینتصر، فانتصاره، انتصار لطھران، ھذه قاعدة مھمة في أي تحلیل 
لألزمة ھناك، ولكن یبدو أن أحد ما یعتقد أنھ یمكن عقد صفقة معھم أو إبعادھم عن إیران، أعتقد أن 

ن تقع فیھ الریاض، فالحوثي جزء من المشروع األصولي الطائفي الذي تراعاه ھذا أكبر خطأ یمكن أ
طھران في المنطقة، على صالح نفى قبل أیام وجود تحالف مع إیران ودعا إلى حوار مباشر مع 
الریاض، ولكن من یصدقھ، لو قال إن اسمھ "على عبد هللا صالح" فیجب أال یصدقھ أي مسؤول 
 .سعودي
  

نھاء الحرب بنصر أو مصالحة یبقى مشروعا، حتى سعودیا، فالرأي العام یرید أیضا ولكن الضغط إل
قفل ھذا الملف، ولكن، ال أعتقد وال ینبغي أن یكون ذلك بتسلیم الیمن كلیا أو جزیئا للحوثیین حتى لو 
 ."غیروا شعارھم إلى "الموت إلیران، الموت ألمریكا
 

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/9/27/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AF-
%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA 

 

 

 

 

 

 

ال ینبغي تسلیم 
الیمن كلیا أو جزیئا 
للحوثیین حتى لو 

غیروا شعارھم إلى 
"الموت إلیران، 
 "الموت ألمریكا

•  
•  
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فتنة الحنابلة واألشاعرة تطل علینا من 
 !!جدید
3/9/2016 

 أخبار من الجزیرة

 ھوالند: تدخالت تركیا وروسیا بسوریا تھدد بتصعید شامل 
 رفض روسي التھام سوریا باستخدام غاز الكلور 
 موسكو تتحدث عن اتفاق وشیك بشأن حلب 
 روسیا والشرق األوسط.. جردة حساب في كتاب 
 ھل أساء األزھر للریاض بمشاركتھ بمؤتمر غروزني؟ 

 
أتلو مقدمة اآلیة العاشرة من سورة الفتح " إن الذین یبایعونك إنما یبایعون هللا، ید هللا فوق أیدیھم " 
ھل فھمت المقصود؟ إذا توقف ھنا، ھكذا فھم الصحابة القرآن، فلم ینشغلوا بالمعنى الحقیقي من " ید 
هللا " وھل المقصود ید حقیقیة كیدنا، أو كنایة عن عون هللا وحفظھ لمن یبایعون الرسول صلى هللا 
علیھ وسلم، ذلك أن أي تفسیر تجتھد وتغامر بالذھاب إلیھ، قد یؤدي بك للخروج من دائرة " أھل 
 !" السنة والجماعة

 
فھناك من یرید إشعال فتنة یشغلك بھا دون أن تنتبھ، ولعل حتى لو اخترت أن تتوقف عند فھمك 
 .الفطري لمقصود اآلیة الكریمة فثمة تصنیف سیوقعك فیھ یبعدك عن محیطك المسلم

كأننا، نحن المسلمون، ینقصنا خالفات، احتربنا كسنة وشیعة، وكعرب 
وأكراد، وعلمانیین ولیبرالیین، وحان الوقت أن ننقسم بین األشاعرة 
والماتریدیة وأھل الحدیث! المشكلة أن التصنیفات األخیرة ال یعرفھا 

أرید وال یھمني أن أعرف فیما إذا كنت أشعري أم معظمنا، أنا شخصیا ال 
أثري، ولن أشغل نفسي بتقلیب صفحات خالف عمره مئات السنین حول " 
اآلیات والصفات " دون أن أنكر على المتخصصین من طلبة العلم الدیني 
 .أن ینشغلوا بھ
 
یكفیني حظي من معرفة اإلسالم ما قرأتھ وأعود إلیھ من كتب أساسیة مثل 

الراحل علي الطنطاوي " تعریف عام بدین اإلسالم "، ویكفیني أن  كتاب
أنظر إلى زوجتي وبنات األسرة، وقد عزمن على الحج واجتمعن یتدارسن 

 .فقھ الحج وفضلھ وسننھ وأجره ألطمئن أننا أسرة مسلمة تحاول أن تكون صالحة
 

ا اھتممت سیاسیا وإخباریا في بدأت قصتي مع " الملل والنحل " وعقائد أھل السنة والجماعة، بعدم

زاد االستعجاب أن 
خرج المؤتمر 

بتعریف ألھل السنة 
ال یشمل السلفیین 

ث، أو أھل الحدی
وھم من ھم عند 
التعریف بأھل 

 .السنة
•  
•  
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تویتر بقصة مؤتمر " من ھم أھل السنة والجماعة؟ " والذي شغل الناس األسبوع الماضي، وأثار 
موجة غضب، بعدما فاجأھم مؤتمرین اجتمعوا بعیدا في العاصمة الشیشانیة، جروزني، وبینھم 

عا، إذ غاب عن اللقاء نظراء فضیلة شیخ األزھر د. أحمد الطیب والذي كان حضوره الفتا وغریبا م
 .لھ من الدول اإلسالمیة الكبرى مثل السعودیة وتركیا
 
وزاد االستعجاب أن خرج المؤتمر بتعریف ألھل السنة ال یشمل السلفیین أو أھل الحدیث، وھم من 
ھم عند التعریف بأھل السنة إذ یرون أنفسھم ومعھم حق في ذلك في صدارة " أھل السنة " وبدا 

م متعمدا، ما أثار غضب واستھجان واسع، فانتقل النقاش إلى تخمین أسباب ومكایدات إغفالھ
سیاسیة، مرتبطة بحالة االنقسام واالحتراب التي تعیشھا كثیر من الدول اإلسالمیة، وسط تدخالت 
 .أجنبیة ( روسیة بالتحدید ) وشتى القوى اإلقلیمیة
 

من ھذه المسألة، فاھتممت بجانبھا السیاسي، لست من الضالعین أو المھتمین بالجانب العقدي 
فتتبعت أخبار المؤتمر، بتتبع تغریدات من حضره، وباالتصال ھاتفیا بآخرین، فغردت عبر وسیلتي 
اإلعالمیة المتاحة " تویتر " بما عرفتھ وسمعتھ عن المؤتمر، حینھا دخلت في اشتباك لطیف مع 

أسئلتي المباشرة عمن نظم المؤتمر، ومن مولھ، الداعیة المعروف الحبیب الجفري والذي تجاھل 
وكیف انطلقت فكرتھ؟ وأھمھا لماذا تعمد بیانھ الختامي عدم إضافة السلفیین إلى " أھل السنة " 
خاصة وقد غردت نقال عن موقع " مؤسسة طابة " التي أسسھا الجفري وترأسھا أن مؤسستھ ھي 

سة شیشانیة وأخرى روسیةمن نظمت المؤتمر المثیر للجدل بالتعاون مع مؤس . 
 
الحبیب الجفري، داعیة لطیف، اشتھر بدروسھ التلفزیونیة، ویظھر دوما كمتسامح، محب للرسول 
علیھ الصالة والسالم، وال یتردد أن یقول لرئیس جمھوریة الشیشان الشاب رمضان قدیروف 

الستقبال شیخ االزھر جازما، وھو یلتقیھ في مطار جروزني " سیفرح رسول هللا بقدومكم (للمطار)  
"!  
 
من بین نحو عشرة تغریدات لي حول "مؤتمر الشیشان" كما سمیناه نحن المتوجسین منھ، كلھا 
أسئلة وأخبار جمعتھا عنھ، اختار الحبیب تغریدة واحدة یعقب علیھا، قلت فیھا إن المؤتمر عدل 

ھل الحدیث المفوضة " وذلك بیانھ الختامي وتحدیدا مادة التعریف بأھل السنة فأضاف الیھم " ا
الحتواء غضب الغاضبین والمحتجین، وحیث أنني ال أعرف المقصود بالمفوضة، سألت صدیق 
وعالم شرعي فقال ضمن إجابة طویلة، أن في ذلك استثناء لجمھرة كبیرة من السلفیین خاصة من 

یثعلماء السعودیة، فقلت أن إضافة المفوضة " یخرج (مرة أخرى) معظم اھل الحد  ". 

رد الحبیب الجفري قائال " ھذا طرح غیر صحیح بالمرة، فالتفویض ھو 
مذھب أھل الحدیث من غیر المؤولین وكالھما یمثل السواد األعظم من 

توضیح ذلك لي، واقترحت أن المحدثین " فعدت لصدیقي أقترح علیھ 
األفضل أن یتداخل ھو مع الجفري، خالل ذلك الوقت بدأت أقرأ عن 
المقصود بالمفوضة، واالختالف بین األشعریة والماتریدیة، وكلیھما فرقتین 
قدیمتین ھما غالب أھل السنة، واعتقادھما مع اعتقاد المحدثین في آیات 

فسي منجرا إلیھاالصفات، كانت متاھة صعبة، ولكني وجدت ن . 
 
عدت بعد ذلك إلى تویتر، فوجدت أن " المنشن " عندي قد اشتعل بخالفات 

وردود بین الجفري واألستاذ المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود بالریاض، الدكتور محمد 

أشك وغیري في 
نوایا من اجتمعوا 
في جروزني، 

خاصة أن فالدیمیر 
بوتین بارك 
 .اجتماعھم ذاك

•  
•  



الخرعان، لم یكن حوار أصدقاء، ودخل معھما آخرین لیسا بحصافة االثنین، وال بعلمھما، تبادل 
یع التھم، واقترب البعض ( غیر الشیخین ) من التشاتم، مضیت أتأمل ھذا الخالف الجدید، أنھا الجم

فتنة الحنابلة واألشاعرة التي شوھت وحدة اإلسالم وأھل السنة في بغداد في القرن الخامس الھجري 
ال تكفینا ما والتي وقعت خاللھا أعمال قتل وعنف ببغداد، وإذا بھا تطل علینا في قرننا ھذا، وكأنھ 

 .بین أیدینا من خالفات وصراعات، تقتلنا وتفتك بنا وببالدنا
 
حمدت هللا، أنني لم أنجر إلى نقاش مع الجفري، واستغربت لما یفعلھ ھذا الشیخ " الودیع " فینبش 
ھذه الخالفات من مرقدھا، ومن دور العلم وبطون الكتب، ویبعثھا في وسائل اإلعالم االجتماعي 

من الھجرة، حینما خرج جدل المتكلمین من المدارس وحلق  447ھ شوارع بغداد وأزقتھا والتي تشب
 .العلم بالمساجد إلى العامة والسفھاء فاقتتلوا حول مسائل ال یفھمونھا وال یدركونھا
لذلك أشك وغیري في نوایا من اجتمعوا في جروزني، خاصة أن فالدیمیر بوتین بارك اجتماعھم 
 .ذاك
 

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/9/3/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-
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%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF 
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 رایة عثمانیة.. ودون كیشوت
7/10/2018 

 أخبار من الجزیرة

 تقریر أمیركي یحذر من مصیر األسلحة النوویة بتركیا 
 ھل تعید تركیا النظر في تحالفاتھا بعد االنقالب؟ 
 ملیونیة إسطنبول تجمد االستقطاب السیاسي بتركیا 
 صور االنقالب الفاشل تعرض في مترو إسطنبول 
 تركیا تخیر أوروبا بین تأشیرة الدخول واتفاق الھجرة 

الذي احتشد فیھ األتراك، واختتموا بھ اعتصاماتھم ضداالنقالب  تابعت تجمع الدیمقراطیة والشھداء
غابة من األعالم الحمراء، لكني انتبھت إلى أعالم قلیلة ُرفِعَْت، أحدھا شعار الدولة  ..الفاشل

رایة زرقاء وعلیھا ما یشبھ األحرف الالتینیةالعثمانیة، والثاني   (IYI)  عرفتھا فورا، إنھا رایة
 .قبیلة الكاي، التي ینتسب لھا بنو عثمان

 
مسلسل قیامة أرطغرول،  -وبنھم شدید-لم أعرفھا ألني ضلیع في التاریخ العثماني، وإنما لمتابعتي 

ولیس ھذا اسمھ الصحیح ولكن ھكذا سموه في یوتیوب، إذ لم یبث على أي قناة عربیة، ولكنھ راج 
وانتشر عربیا بعدما حملتھ أكثر من جھة وبترجمة ركیكة إلى ھناك، فانتشر وراج وأصبح لھ 
 .عن "أرطغرول" وسوف تجدھم جمھور ومتابعون، ابحث في تویتر
 

یشیتیون" فھم مثل "دون ما إن رأیت الرایتین حتى فكرت في ُكتَّاب أعمدة أسمیتھم "الدون ك
كیشوت" بطل الروایة الشھیرة، یصنعون فرسانا أشباحا، ومؤامرات وھمیة، تكاد تطبق على ھذه 
 .الدولة أو تلك، ثم یعملون فیھا أقالمھم بمقاالت ناریة

یفندون مزاعم مفترضة وأقواال متوھمة، تدور حول توسع "اإلمبراطویة" 
وعودة الخالفة، وطموحات الزعیم الذي یرید أن یكون خلیفة، وحدودا 

ومثل -تزال، وأوطانا تختفي، وممالك تسقط، وجمھوریات تختفي، وبالطبع 
فة، ینتصرون في النھایة، فیفندون أقوال أنصار الخلی -دون كیشوت

 .ویفككون مخططات الساعین إلحیاء اإلمبراطوریة
 
إذ إنھم یحاجون أشخاصا غیر موجودین، ومزاعم لم یقل بھا أحد معتبر، 
متوھمین قوة حجتھم، وصدق إیمانھم، وعمق وطنیتھم، ویختمون مقالھم 
بعبارة إنشائیة مثل "وحینھا ستتكسر أشرعة الغزاة والمتآمرین، وتحرق 

اتھم على رمال بالدنا الحرة األبیةشمس أوطاننا مخطط ". 

رایة عثمانیة ترفرف في سماء إسطنبول، بینما ینظر إلیھا بفخر الرئیس رجب طیب 
الخلیفة المتوھم لدى الدون كیشیتیون)، وفوق ذلك طبول فرقة المھتران تقرع بموسیقى ) أردوغان

العثمانیة في 
تراث  تركیا

حضاري یفتخرون 
بھ مثلما یفخر 

العربي بفتوحات 
المسلمین األوائل 
وبطوالت صالح 

 الدین
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•  
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الحرب العثمانیة، وقبل ذلك كلھ تالوة قرآنیھ تختم باآلیة "وأخرى تحبونھا، نصر من هللا، وفتح 
وبشر المؤمنینقریب،  ".  

ھل ھناك دلیل أقوى من ھذه؟ أتخیل زمیلي الدون كیشوتي یقول ذلك وھو یستعد لكتابة مقالھ، 
 !محذرا من الخطر التركي القادم بعدما فشل االنقالب
 
ولكني تابعت الموضوع قبل أن أكتب تدوینتي ھذه، وحتى ال أكون دون كیشوت آخر یكتب عن 

ن مثقف وباحث عربي عن قلقھم من الصعود العثماني، ولكن صدیقي توھمات. بالفعل غرد أكثر م
الدون كیشوتي لم یكتب مقالھ بعد، وأرجو أال یفعل، فھذه المسألة مجرد وھم، واألتراك أنفسھم غیر 
مشغولین بھا، وترجمة مظاھر االحتفاء بالعثمانیة ھي أبعد ما تكون في مخیلة المثقف التركي عن 

بل إن إسالمییھا باتوا یضیقون بحدیة عندما یطرح إسالمي عربي متحمس  فكرة إحیاء الخالفة،
علیھم مسألة الخالص من العلمانیة، أو تحكیم الشریعة، فھم لیسوا بمعرض ھذا على اإلطالق، 
 ."وكأنھم یقولون "من یرید أن یعجب بنا وبتجربتنا فلیفھما ویأخذنا كما نحن
 

ى اتصلت بالصدیق محمود عثمان المقیم في إسطنبول والمتابع في الیوم التالي لمظاھرة األحد الكبر
للصحافة التركیة ویصدر نشرة یومیة بخالصتھا، سألتھ عما إذا كان أي معلق تركي اھتم بقصة 
تراث  تركیا رفع الرایة العثمانیة أو رایة قبیلة الكاي، فأجاب بالنفي، شرح لي أن العثمانیة في

بھ، مثلما یفعل العربي مع فتوحات المسلمین األوائل وبطوالت صالح الدین، أو  حضاري یفخرون
 .ھارون الرشید
 

ة أمویة أو عباسیة عربیة، فھم أیضا ال یدعون وال ولكن مثلما ال أحد بیننا یدعو إلى إحیاء خالف
یفكرون بإحیاء عثماني أبعد من اإلحیاء التراثي والحضاري، واتفقنا على أننا نحن العرب 
مشغولون بصراعات الھویة التركیة أكثر مما ینشغل بھا األتراك، بل إنھم بالكاد منشغلون بھا بعدما 

جمھوریة والعلمانیة والدیمقراطیة، وأن التركي مشغول استقرت في وجدانھم ثالثة مبادئ ھي ال
أكثر بعدد الطرق التي سیمدھا والجسور التي سیشید، وكم مصنعا جدیدا سیفتتح، فاالقتصاد 
والرخاء ھو ما یشغلھم، أما سؤال "من نحن"؟ فلقد أجابوا علیھ منذ زمن، وترسخ بعد المحاولة 

 .االنقالبیة الفاشلة
 
في كلمتھ یوم األحد الماضي،  بأتاتورك "لقد استشھد أردوغان "اإلسالمي
ووصف دولت بھشتلي القومي األتراك بأنھم نسل الفاتحین اإلسالمیین 
األوائل، واستدعي األتاتوركي زعیم حزب الشعب كمال كلتشدار 
 .آیة من القرآن، تدعو للتفكیر والتدبر أوغلو
 
إذ، ال خالفة، وال دولة عثمانیة، وال إمبراطوریة، فلننصرف مع إخواننا 

من جدید شرق أوسطنا  الدون كیشیتیون نبحث كیف نستطیع أن نرتب
المنھار، لنطمئن أنھ ما من أحد یرید تغییر حدوده، ولكن لنقلق على شعوبھ 
 .التي انسابت في طولھ وعرضھ الجئة بائسة تبحث عمن یترفق بھا
 

 

 

 

نحن العرب 
مشغولون 

بصراعات الھویة 
التركیة أكثر مما 

ینشغل بھا األتراك، 
بل إنھم بالكاد 

منشغلون بھا بعدما 
استقرت في 

وجدانھم ثالثة 
مبادئ ھي 
الجمھوریة 
والعلمانیة 
 والدیمقراطیة
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 أول مدونة
7/8/2016 

الجزیرةأخبار من   

 دعوات للجیش والمقاومة لـ #تحریر_صنعاء 
 إعادة األمل 
 حملة واسعة ضد "اإلرھاب" في الخلیج 
 المعالم الكبرى لبرنامج "التحول الوطني" بالسعودیة 

اآلن كیف ستختلف عن أي بادرت بقبول طلب الكتابة في "مدونات الجزیرة" والتي ال أعرف حتى 
موقع مقاالت آخر، ھل قلت "مقاالت"؟ ما كان ینبغي قول ذلك، إذ أن المدونة غیر المقالة، ھكذا 
 ."یقولون عندما بحثت في غوغل "ما الفرق بین المدونة والمقالة
 
بادرت ألني صحفي یؤمن أن الصحافة "تواصل"، لذلك أرید أن أجرب كل أدوات التواصل، 

یعني أن یصبح للكاتب حضور وتأثیر، ولكن ھذا لن یكون إال أن یكون لدیھ شيء یخبر والتواصل 
بھ، معلومة ینقلھا. لست صاحب قلم أو شاعرا رأس مالھ مشاعره وبراعتھ في رص الكلمات، وإنما 
صحفي، والصحفي البد أن تكون لدیھ معلومات، وكل المعلومات مھمة، لیس ضروریا أن یكون 

ر االنقالب في تركیا مثال، وھذا مھم، وثمة جمھور یرید ذلك، بل إنھ في كل مناحي مطلعا على أسرا
  .الحیاة معلومات وأخبار ھناك من یرید أن یعرفھا

  
لدیھ معلومات، بعضھا صحیح وبعضھا الحكواتي في القھوة قبل مئة عام 

یصنعھ وأحیانا یسقطھا على واقع العالم الذي یعیشھ جمھوره، حتى تضبط 
الحبكة واإلثارة، فیفھم المتلقي رسالتھ، حینھا یتمیز عن غیره من الحكواتیة. 
في زمن سطوة الصحافة الورقیة اشتھر صحفیون دون غیرھم بعدما أقنعوا 

لین"، یعرفون ما الذي یجري في أروقة الحكومة، المتلقین (بكونھم) "واص
وكثیر ما یكون ھذا انطباعا ولیس حقیقة، ولكنھ كاف لعمل "التمیز" الذي 
  .یشتھر بھ صاحبھ
  
ولكن علیھ قبل أن "یصل" إلى دوائر القرار أن "یصل" إلى المنصة 

لم اإلعالمیة أوال، ویأخذ فرصتھ ویجرب قدرتھ في التواصل واإلقناع معا. و
یكن ذلك سھال، كان علیھ إقناع رئیس التحریر أنھ یستحق ذلك العمود 

بصحیفتھ. تلعب الصدفة أو الصداقة والقرابة أو حتى الواسطة لعبتھا، بعد ذلك علیھ أن یقنع الجمھور 
أنھ یستحق الوقوف على تلك المنصة التي ال تتسع إال لعدد محدود، مثلھ مثل المطرب والفنان، بل 

عظحتى الوا .  
  

منصات التواصل االجتماعي الحرة والشعبیة، ألغت دور رئیس التحریر ومحرر صفحة الرأي 
وكذلك الناقد. بات بإمكان "المدون" أن یعرض بضاعتھ مباشرة، ثم یتعلم فنون التواصل الجدیدة، 

یست وأھمھا "مفاتیح البحث"، فاإلنترنت سوق واسع، الدلیل إلیھ مكائن البحث مثل غوغل، وھي ل
 .الوحیدة ولكنھا باتت األقوى واألھم

في زمن سطوة 
الصحافة الورقیة 
اشتھر صحفیون 
دون غیرھم بعدما 

أقنعوا المتلقین 
(بكونھم) 
 ""واصلین

•  
•  
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حتى اآلن لم أحاول أن استخدم ھذه المفاتیح، ذلك أنني جدید على التدوین، 
ربما سأفعل ذلك عندما أكتب في مواضیع محددة في الغالب ستكون حول 

والرحالت ومشاھداتي خاللھا، فھو ما أجیده، إذ یعجبني أن أروي السیاسة 
  .لألصدقاء ما أسمعھ وأشاھده، كأنني حكواتي سیاسي
  
تعجبني قصص المدونین الذین أحبوا التدوین لذاتھ، تواصلوا فقط مع دائرة 
محدودة من األھل واألصدقاء، ثم انتشروا وحظوا بشھرة، أولئك لدیھم 

بت إلیھم القراء، ولیس بسبب أسمائھم وشھرتھم. بعضھم معلومة إضافیة جذ
اشتھر عندما عرض تجاربھ العادیة في الحیاة، تربیة األطفال أو المطبخ، أو حتى بتقدیم النصائح 
والعون الستخدام البرامج اإللكترونیة الجدیدة، كلنا نستخدم مثال برنامج "أوفس " للكتابة، مثلي اآلن، 

واتھ، نعرف فقط ما نستخدم، شخصیا أتمنى من یدلني على طریقة لتكبیر حجم ولكننا ال نعرف كل أد
الحرف عندما أفتح أدوات التصحیح اإلمالئي بدون أن أكبر كل الشاشة، لم أجد حتى اآلن من یدلني 
  .على ذلك
  
م قلت غیر مرة، في مؤتمرات اإلعالم العربیة والتي راج (فیھا) عقد جلسات لمناقشة تحوالت اإلعال

والصحافة، خاصة السؤال الكالسیكي عن مصیر الصحافة الورقیة: إنني لو كنت أستاذا لإلعالم، فلن 
"أطبع" كتابا عن قواعد الصحافة، ألن تلك القواعد ستتغیر قبل أن تصل مسودة الكتاب للناشر، إنھا 

تتبدل، لیس  في حالة سیولة ھائلة، بكل مناحیھا، من الشكل إلى المضمون، حتى أوعیة التواصل
بسبب التسارع في تقنیات جدیدة، وإنما حتى مزاج المتلقین الذي یتنقل حیثما یحملھ الھوى، لذلك 
األفضل أن أجعل كتابي "مدونة" أضیف إلیھا وأحذف، فلیس ھناك شكل واحد للمدونة، وال للمقالة، 
 .ولم یعد ھناك أسلوب متفق علیھ، وال حتى شكل واحد للمواقع اإلخباریة
  
المھم أن أكون قادرا على فھم رغبات المتلقین، واالستجابة لھا، والتكیف معھا، ھذا ما سأفعلھ في 
 .مدونتي ھذه
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یعجبني أن أروي 
لألصدقاء ما أسمعھ 

وأشاھده، كأنني 
 حكواتي سیاسي
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•  
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 ال أمان إال للعدل
14/11/2017 

 أخبار من الجزیرة

 ماتیس یؤكد بقاء أمیركا العسكري بسوریا حتى التسویة 
 السعودیة تسعى لتوحید منصات المعارضة السوریة 
 ماي تندد بـ"عدائیات" روسیا وترفض حربا باردة جدیدة 
 أبرز ما ورد في الصحف األمیركیة الیوم 
 أمیر قطر: تسامْینا فوق اإلسفاف ومشاریعنا مستمرة 

قام الدیكتاتور جوزیف ستالین بعزل رئیس شرطتھ السریة جینریك  1936في سبتمبر من عام 
بإجرامھ وتلذذه بتعذیب واغتصاب وإعدام ضحایاه بنفسھ، وأرسل المالیین إلى  یاغودا والذي ُعرف

سنة، إال أنھ لم یُكن باإلجرام  25معتقالت الجوالك الموحشة في سیبیریا بأحكام خیالیة تصل إلى 
الكافي الذي یرضى عنھ الدیكتاتور، فقام بتعیین نیكوالى یجوف والذي قال في بدایة تولیھ المنصب 

دا قتل ُربع ملیون إنسان.. یالھ من رقم تافھ، أنا سأحصد المالیین"، حتى أن سلفھ یاغودا نفسھ "یاغو
 كان أحد ضحایاه، والذي تم تعذیبھ وإجباره على االعتراف بالخیانة وأعدمھ رمیاً بالرصاص.

  
المزورة، وكان یتلذذ ُعرف عن یجوف إجرامھ ووحشیتھ وجنونھ بالتعذیب والقتل والتقاریر األمنیة 

بقطف الرؤوس وتدبیر الدسائس حتى ألقرب المقربین من الدیكتاتور، وكانت قرارات اإلعدام 
بالرصاص تنھال على مكتب ستالین تمتلئ بعشرات األالف من الضحایا الذین یُلقون مصرعھم یومیاً 

ایا في عھد ھذا الدیكتاتور رمیاً بالرصاص أو رمیاً في معتقالت الجحیم البارد، حتى قُدر عدد الضح
قتیل یومیاً على األقل، كان منھم معارضین ومقربین  1830ملیون قتیل، أي أن ھناك  40و 20بین 

ومالیین ال عالقة لھم بشيء، فانتشر الرعب في الشوارع وأصبح الحدیث في السیاسة السبیل 
ء الدور علیھ، فتم عزلھ من األسرع للموت والتعذیب، وبعد أن أدى یجوف دوره القذر بامتیاز جا

منصبھ ثم القبض علیھ، وتحت التعذیب اعترف بعشرات التھم والجرائم وتم رمیھ بالرصاص في 
 نفس المكان الذي أعدم فیھ سلفھ یاغودا.
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 (مواقع التواصل)  أحد الصور التي تجمع بین الدیكتاتور جوزیف ستالین ونیكوالى یجوف

 
اث الدرامیة والنھایات اإلغریقیة أن اسم یجوف قد ُمحي من السجالت لعل أشھر ما في تلك األحد

وقاموا بمحو ذكره حتى أنھم أزالوا صورتھ من كل الصور التي جمعتھ بستالین حتى ال یكون لھ أي 
أثر یجمعھ بالدیكتاتور، فإذا بحثت عنھ ستجد العدید من الصور التي تجمعھ بالرجل الذي ساعده في 

منھا، وھكذا حال الكثیرین من أعوان كل ظالم، لن تأمن مكره أبدا، ومھما بلغ  طغیانھ وقد ُمحي
 قُربك منھ لن تسلم من بطشھ الشدید.

  
خالل الشھور الماضیة اتخذ األمیر السعودي الجدید والشاب الطامح في عرش المملكة طریقھ في 

المشكوك في والئھم وتدرج إحكام قبضتھ على المؤسسات وقام باعتقال العشرات من المعارضین أو 
األمر حتى وصل إلى أكبر أسماء في المملكة بل وبعضھم من أشھر الشخصیات في العالم، وقبیل 

القبض على أغنى رجل عربي والمتربع على عرش امبراطوریة اقتصادیة عظیمة الملیاردیر الولید 
عودة إلى البالد ویطمئنھ بن طالل أرسل رسالة إلى صدیقھ الكاتب الصحفي جمال خاشقجي یدعوه لل

 على نفسھ بعد أن أصبح معروفاً غضب السلطة الجدیدة علیھ النتقاده العدید من القرارات.
  

فقال لھ "أخي جمال، البالد بحاجة إلى عقول نیرة مثلك، واآلن الدولة 
السعودیة الرابعة تبنى بید أخي محمد بن سلمان، ویجب أن تكون معنا ونحن 
نبني فیھا"، ولم تمر ساعات حتى أُلقي القبض على الولید بصحبة العشرات 

الملكي  من األمراء والوزراء، ولعل أبرزھم بالنسبة لي رئیس الدیوان
السابق خالد التوجري الذي ُعرف عنھ دعمھ الكبیر لالنقالب العسكري في 

مصر ودعم الثورات المضادة في دول الربیع العربي، فتبدلت األحوال وذاق 
 جزء بسیط مما ساھم في اذاقتھ للمالیین من الشعوب العربیة.

  
ربین نفس الحال في مصر، فھناك توفیق عكاشة الذي كان من أقرب المق

ألجھزة المخابرات والقیادات العسكریة، حتى أن قائد الشرطة العسكریة 
وعضو المجلس العسكري السابق اللواء حمدین بدین قام باالتصال بھ 

واالعتذار لھ على الھواء مباشرة یوماً ما، إال أن ذلك لم یشفع لھ وتم عزلھ 
كتورة غادة من البرلمان وإخفاءه عن األنظار في لمحة بصر، وكذلك الد

الشریف التي استقبلت الدیكتاتور العسكري بمقالھا الشھیر "انت تغمز بعینك 
بس" والتي استھلتھ قائلة "طالما السیسى قالنا ننزل یبقى ھننزل.. بصراحة 

ھو مش محتاج یدعو أو یأمر.. یكفیھ أن یغمز بعینھ بس.. أو حتى یبربش.. سیجدنا جمیعاً نلبى 
قھ المصریون!.. ولو عایز یقِفل األربع زوجات، إحنا تحت الطلب.. ولو عایزنا النداء.. ھذا رجل یعش

ملك الیمین، ما نغالش علیھ وهللا"، والیوم یتم سبھا على صفحات الجرائد القومیة ویتم التحقیق معھا 
 بتھمة تھدید األمن القومي.

  
الظلم ال أمان فیھا ألحد، وال سبیل لألمن كل تلك األحداث والوقائع ال تقول سوى شيء واحد أن دولة 

سوى العدل للجمیع، وخالل السنوات الماضیة رأینا كیف تتبدل األمور في لمحة بصر وكیف یُصبح 
كبار المسؤولین وأقرب المقربین لرأس السلطة خلف القُضبان، ولعل الذین یتجبرون الیوم بالسلطة 

صبحون بین غمضة عین وانتباھتھا تحت األقدام في والنفوذ ویسبحون في بحور من المال العام یُ 
 لمحة بصر، ولكن من یعتبر؟

  
 للجمیع عدل دولة نرید

 

 

لعل الذین یتجبرون 
الیوم بالسلطة 

والنفوذ ویسبحون 
في بحور من المال 
العام یُصبحون بین 

غمضة عین 
وانتباھتھا تحت 
األقدام في لمحة 
بصر، ولكن من 

 یعتبر؟
•  
•  
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 العلمانیة للبؤساء والدینیة لألثریاء
20/8/2017 

الجزیرةأخبار من   

 دعوة عربیة لتحدید سقف زمني لعملیة السالم 
 مظاھرة في بوسطن تطالب بوقف عنصریة ترمب 
 أمیر قطر یبعث رسالة لألمین العام لألمم المتحدة 
 العبادي یعلن بدء الھجوم الستعادة تلعفر 
 قتلى ومفقودون إثر غرق سفینة عراقیة بالخلیج 

سررت كثیراً أن صحیفة الحیاة اللندنیة، قد نشرت في عددھا لھذا الیوم مقاالً لألستاذ جمال خاشقجي، 
وان: "دكان العلمانیة" فطفقت باحثاً وبال تردد عن جدید الكاتب بین ثنایا مقالتھ، المقال حمل عن

، 2016خاصة وأنھ المقال األول بعد انقطاع عن الكتابة منذ شھر نوفمبر تشرین الثاني من العام 
ھا في بالنسبة لي كان العنوان مغریاً لدرجة توقعت معھا أنھ سیكون نقداً لموجة العلمانیة التي یروج ل

  المنطقة.
 

لألسف كان المقال باھتاً وعلى غیر المأمول والمتوقع من كاتب كبیر مخضرم، لكن وعلى ما یبدو 
فإن المقال الجدید كان ثمن العودة إلى الكتابة التي حرم منھا، أو اعتكف عنھا الكاتب منذ تسعة أشھر 

لیعود بمقال  19/11/2016تاریخ بالتمام والكمال، كان آخر مقال قد نشر لھ على نفس الصحیفة ب
 .19/08/2017نشر الیوم 

 
یتحدث األستاذ جمال في مقالھ عن العلمانیة ومدى موائمتھا كنظام حكم لدول الخلیج والمنطقة، 
فیركز على السعودیة كمثال مقدما نظام الحكم فیھا على أنھ قبلي بمنھج إسالمي صمد منذ نشأة 

فس الوقت، ویقدم نظام الحكم في السعودیة على أنھ وطني إسالمي المملكة، لكنھ یقارب ویقارن في ن
معتدل ما جعلھ یصطدم منذ بدایات التأسیس بما أسماه اإلسالم المتشدد، مستشھدا بعدة أحداث 

، وتجدد الصدام مرات بعده 1929عام » فتنة اإلخوان«صاحبت نشوء المملكة وذكر منھا ما أسماه 
  .2003بعد » القاعدة«وصوالً إلرھاب  ،1980عام » حركة جھیمان«في 

 
یحاول األستاذ خاشقجي المزاوجة بین اإلسالم والوطنیة مقدما نظام الحكم في السعودیة على أنھ 

النظام المعتدل المحارب للتطرف والفكر الذي حملھ رجال الدین في السعودیة، ویؤكد على مقولة أن 
دیولوجیات متطرفة، وبالتالي فھو یبرر للمستشار قطر راعیة اإلرھاب والتشدد والدعوة لنشر إی

القحطاني انتقاده لممارسات ما أسماه التحجر الفكري، والھجوم على قطر، لكنھ وفي نفس الوقت 
یتجاھل حقیقة أن میالد المملكة بنظامھا الحالي، كان نتیجة المزاوجة بین النظام القبلي الوراثي مع 

حیث كانت الشراكة وبكل بساطة عضویة تقوم على مبدأ  حركة اإلمام محمد بن عبد الوھاب،
 التمكین لدعوة اإلمام المجدد، مقابل شرعنة حكم آل سعود وأخذ البیعة لھم.
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ینتقل األستاذ الخاشقجي للدفاع عن تصریحات سفیر اإلمارات في واشنطن "العتیبة"، مبرراً دفاعھ 
یجب أن تحكم في السعودیة والخلیج، وأن كافة المقاالت بأن العتیبة لم یقصد أن العلمانیة ھي التي 

 التي تصدت لتصریحاتھ قد جانبت الصواب

 الجزیرة

یتغافل الكاتب عن حقیقة أن المملكة ھي من صنعت الجھاد في أفغانستان، یوم كان حاجة غربیة، 
  وأن الملك سلمان نفسھ كان ھو المشرف على لجان جمع التبرعات.

 
الكاتب أن اإلسالم من المرونة بمكان بحیث یستطیع أن یمكن للحاكم ویمنحھ شرعیة ال وھنا یؤكد 

تتوفر في أي نظام أو أیدیولوجیا أخرى، األمر الذي ینفي بحسب رأیھ الحاجة البتكار نظام حداثي 
 جدید یتسایر مع متطلبات العصر والمزاج األممي السائد الرافض والمحارب لكل ما ھو إسالمي.

 
ھذه المقدمة ینتقل األستاذ الخاشقجي للدفاع عن تصریحات سفیر اإلمارات في واشنطن  بعد

"العتیبة"، مبرراً دفاعھ بأن العتیبة لم یقصد أن العلمانیة ھي التي یجب أن تحكم في السعودیة 
والخلیج، وأن كافة المقاالت التي تصدت لتصریحاتھ قد جانبت الصواب، حیث یرى األستاذ جمال 

ا قصده السفیر العتیبة موجھ بالدرجة األولى لدول أخرى مثل العراق وسوریة ومصر، مبرراً أن م
 ذلك بأنھا دول حكمھا علمانیون بشعارات حریة زائفة.

 
ما ذكره األستاذ خاشقجي كالم حق أرید بھ باطل، فھو یبرر تصریحات العتیبة من خالل أنظمة 

نكر على ھذه الشعوب الحق في اختیار نظام الحكم الذي عربیة ثارت علیھا الشعوب، وبالتالي فھو ی
تراه مناسبا لھا، بینما نراه یبیح للعتیبة أن یقرر نیابة عن اآلخرین، ولكن بشرط أن یبتعد عن 

 السعودیة ومحیطھا الخلیجي.



تتحدث الكاتب ناصحاً بشكل مبطن، دعاة العلمانیة أو المخدوعین بھا في 
السعودیة بالقول: "اإلسالم من السماحة والمرونة والعصرنة والقدرة على 

أخرى، كما أن الشرعیة » أیدیولوجیا«البحث عن التجدید ما یغني عن 
الحقیقیة التي تمثلھا األسرة الحاكمة والوطنیة السعودیة تحتاجان دائماً إلى 

أیدیولوجیا یقبلھا الشعب وتحدد العالقة بینھ وبین الحاكم، والزج بمفھوم 
العلمانیة وبخاصة في السعودیة سیربك تلك العالقة المریحة والتي یستفید 

، ذلك أن الحاكم ھو »إسالمي«ا الطرفان، إذ إن السمع والطاعة أساسھما منھ
، وھي مزایا لن توفرھا »اإلمام«، وھو أیضاً »ولي أمر المسلمین«

 العلمانیة، بل تنقضھا تماماً".
 

وكأني بالسید خاشقجي یقول لھم، إن اعتماد العلمانیة أو حتى بجزء منھا 
فدعوا عنكم ترھاتھا، واتركوھا لتلك یعني قلب نظام الحكم في المملكة، 

الدول التي أسماھا "بائسة"، یقصد دول الربیع العربي، التي ما كانت لتكون 
بائسة لوال التدخل الخلیجي لمصلحة أنظمة دیكتاتوریة فاسدة عفا علیھا 

 الزمن.
 

مقال السید جمال خاشقجي یبرر انتقاد المستشار سعید القحطاني لإلسالم 
العتیبة للعلمانیة، ثم یختم بأن العلمانیة فكرة جیدة ولكن بشرط  ودعوة السفیر

أن تؤخذ كلھا كما ھي أو تترك، لكن ما یؤخذ على الكاتب نسیانھ أو تناسیھ، لحقیقة، أنھ مثلما أن 
العلمانیة أیدیولوجیا تؤخذ أو تترك كالً ال جزءاً، وأنھا ال تناسب نظام الحكم في المملكة، فإن اإلسالم 

منھج حیاة كامل متكامل ال یقبل القسمة على إثنین یؤخذ كما ھو دون أي تحویر أو تحریف،  أیضا
  نزوال عند رغبة البعض وطموحاتھم.

 
لقد جانب مقالك الصواب والحكمة ألنھ جاء كتبریر لتصریحات واسع النفوذ "العتیبة" ومقالة صدیق 

 الصحفیین "القحطاني" كما أسمیتھم.
 

منطقة أن تختار شكل ونوع نظام حكمھا، دون وصایة من أنظمة متحجرة، ال إن من حق شعوب ال
تملك أیة رؤیة أو استراتیجیة، وكل ما فعلتھ أنھا ومن خالل مالھا الفاسد قد عبثت بمصائر أوطان 

 وشعوب المنطقة وحولت حاضرھا لجحیم ومستقبلھا للیل مظلم حالك السواد.
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إن من حق شعوب 
المنطقة أن تختار 
شكل ونوع نظام 

حكمھا، دون 
وصایة من أنظمة 
متحجرة، ال تملك 

رؤیة أو أیة 
استراتیجیة، وكل 
ما فعلتھ أنھا ومن 
خالل مالھا الفاسد 
عبثت بمصائر 
أوطان وشعوب 
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فتیل التاریخ بین شعلة ابن زاید وغفلة ابن 
 سلمان
18/1/2018 

 أخبار من الجزیرة

 ترمب والخلیج.. الحبل السري بین كوشنر وابن سلمان 
 ودیعة سعودیة بملیاري دوالر للیمن 
 صوفیة اإلمارات.. دراویش في خدمة السیاسة 
 تسجیل عبد هللا آل ثاني یشغل المغردین 
 روحاني: نرفض الضغوط على شعب وحكومة قطر 

"نمر الصحراء" قد حان دورك لنرسلك من جدید، ولكن ھذه المرة لیس لكي تحمي المدینة المنورة 
وتثیر القالقل بین األتراك والعرب المسلمین حتى ال وتحفظ ماء وجھ العثمانیین، ولكن لتزرع الفتن 

یكون لھم نفوذ وید على من سواھم، ال تدعھم یفكروا في الوحدة، خاصة ونحن نراھم یلتفون حول 
 قضیتھم األم والمركزیة: القدس عاصمة فلسطین.

  
المكر بعینھ، اللعب على ھذا ھو ما وراء تاریخانیة فخر الدین باشا التي أججھا ابن زاید، ھذا ھو 

أوتار المشاعر ودغدغة الجدران المھترئة لعلھا تسقط على من تحمیھم في أعماق صراع ال تقوم لھم 
تركیا لمداواة أنفس دول الحصار والدول  -أقصد حاضرة-بعد ذلك قائمة، ووخز باإلبر في خاصرة 

ئیل، والعجب كّل العجب من خروج وجھي المطبعة بعد اللطمة التي تلقتھا أمریكا وابنتھا المدللة إسرا
أمریكا وابنتھا سلیمین معافیین، ألن الضربة تلقتھا دول التطبیع، ال أقصد: توغو وھندوراس 

  وغواتیماال وجزر المارشال ومیكرونیزیا وناورو وباالو التي ال حول لھا وال قوة. 
  

من دفعھا إلى التسول على أعتاب  ھذه دول ال تسمن قراراتھا وال تغني من جوع، وربما الجوع ھو
األمم المتحدة ألنھ طال زمن المكافأة وصارت اللقیمات صعبة المنال بعد تولي "أبو إیفانكا" مقالید 

إّال أنھ أبدى شحا  -بكل ما تحملھ الكلمة من مدلوالت متعددة-تسییر المطعم، ورغم ثرائھ الفاحش 
وح النّزاھة. ولكن ربما یكون لھذه الدول المتسولة مقصودا لینال بطونا طائعة وأدمغة أفرغت من ر

ما یحفظ ماء وجھھا، فیمكافیلیّة ترمب الوقحة لم تترك لھم مجاال، ومفادھا: "القدس عاصمة إسرائیل 
 أو التّجویع"، فالغایة تبّرر الغایة عند كلیھما.

  
في نظر الدّول المھترئة غایة أمریكا االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل وھذه ھي الوسیلة الوحیدة 

خزائنھا لتحقیق غایتھا العظمى وھي سدّ الفقر وطرد الجوع، وھذا المطلب ھو نفسھ وسیلة "ھایلي" 
و"ترمب" في تحقیق تلك الغایة الّتي تسعى لتحقیقھا الّصھیونیّة منذ ولدت، ما أغربھا من دبلوماسیّة 

ل ظالمھا یوما ما بسبب نور اإلسالم وطابعھ وما أسقطھا، حقّا تصدق فیھم مادیتھم التي یخافون أفو
 الّروحاني والقیمي البعید عن مثل ھذه الخزعبالت الھامشیّة في دیننا الحنیف.
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یرید عبد هللا بن زاید من تغریدة لم یجھد حتّى أناملھ في كتابتھا أن یؤّجج األحقاد الدّفینة بین تركیا 
دة المرسلة لمقصد خبیث بجعبة متأّججة ومترعة عن واألردن، وقد ردّ أردوغان على ھذه التغری

 آخرھا

 مواقع التواصل

  

ال یھّمنا ما في جعبة ترمب من أفكار إن كان لھ عقل ولھ منطق یفّكر بھ أصال، وال تھّم الدّول 
المستجدیة على أسوار مملكتھ، ما یلفت انتباھنا حقّا ھم دعاة الحضارة المادّیة المعاصرة، وقصارى 

وا إلیھ في حضارتھم بناء أطول ناطقة بتاریخ الماسونیّة، ولكن لألسف فرعون دول التّطبیع ما وصل
مجّرد نكرة ال ھّم لھ إّال الحصول على أكبر كیس أرز لیأجر سحرتھ المتآمرین معھ على أمن 

 فلسطین والمتآزرین على حمایة أمن بني صھیون، وأُُزُرھُْم ساقطة دون ركبھم.
  

تخجلوا، لیس ھناك ما یدعوا للخجل، فصوتكم كان لصالح: لیـ(س)ـت القدس عاصمة إلسرائیل ال ال 
لتحفظوا ماء وجوھكم عند طرفي القضیّة، سیاسة "شدّ العصا من وسطھا"، شیطنة ما بعدھا شیطنة، 

وھل تبقّى في وجھكم مزعة صالحة لحفظ مائھا اآلسن. رغم ذلك لك الحّق في استثارة التّاریخ 
 دفون لتأجیج الّصراعات المیّتة، أھذا ما تریده اإلمارات؟الم

 
لم فخر الدّین باشا بالتّحدید وفي ھذا الوقت بالّضبط، فخر الدّین باشا لالنتقام من دولة تركیا راعیة 

القّمة اإلسالمیّة الّتي ربّما كانت الّسبیل لجمع أغلبیّة األصوات المساندة لقضیّتنا الجوھریّة 
حمایة فلسطین وحمایة عاصمتھا القدس ومقدّساتھا، فكما حمى نمر الّصحراء المدینة  والمحوریّة:

حمى  -ورعاة البھم والّشاء حینھا ال یفقھون شیئا من التّاریخ وال الّسیاسة-النّبویّة في ذلك الحین 
 أردوغان ماء وجھ العرب والمسلمین بأن شحذ ھممھم ودعاھم للتّوّحد على كلمة سواء.

  
أكثر ما یغیظ األعداء والمنافقین منھم خاّصة، باألمس القریب كانت المملكة األردنیّة رائدة في وھذا 

التّطبیع مع بریطانیا ضدّ الدّولة العثمانیّة؛ وال یخفى علیكم مظاھرة الّشریف الحسین للبریطانیّین ضدّ 
ینة المنّورة آخر معاقل العثمانیّین الخالفة العثمانیّة عاّمة وضدّ فخر الدّین باشا خاّصة عند حمایتھ للمد

 بالمشرق التّلید.
  



 

غایة الشیطنة اإلماراتیة؛ توسیع الھّوة األخویّة وشرخ وحدة الّصّف، خاّصة إذا كانت ھذه الوحدة 
 على قضیّة جوھرھا إسالميّ 

 رویترز

  

ى أناملھ في كتابتھا وھنا مربط الفرس ومشبك األنامل، یرید عبد هللا بن زاید من تغریدة لم یجھد حتّ 
أن یؤّجج األحقاد الدّفینة بین تركیا واألردن، وقد ردّ أردوغان على ھذه التغریدة المرسلة لمقصد 
خبیث بجعبة متأّججة ومترعة عن آخرھا، والحمد ّ� أّن لسانھ لم یجّره إلى تقلیب صفحات ذلك 

وإن سلمت الجّرة من الكسر، فإن مواقع  التّاریخ المریر والنّكبة التّي أعقبتھا كّل النّكبات. ولكن
في تأجیج ھذه النّعرات الدّفینة الّتي  -بقصد أو بغیر قصد-التّواصل االجتماعي قد ساھمت بطرف 

ھي في الحقیقة تسّود وجھ األردن المشرفة على حمایة ورعایة المقدّسات المقدسیّة اآلن، وھذا ھو 
رائھا إشعال ذلك الفتیل التّاریخي، فعودة المیاه إلى جوھر ولب الغایة الّتي أراد ابن زاید من و

مجاري الّصفاء والوحدة بین األردن راعیة المقدّسات المقدسیّة اإلسالمیّة وتركیا راعیة القّمة 
 اإلسالمیّة المقدسیّة أمر ال یخدم مصالح أمریكا وابنتھا المدلّلة إسرائیل.

  
التّطبیع ویقودھا لالنزواء تحت ألویة جدیدة  ووحدتھم سیل عرم یحبط كّل شغب تشغّب بھ دول

تقودھا تركیا مستلزمة بالّضرورة قطر والّسودان وكّل األحرار والّشرفاء، أو أنّھا تخلع ربقة النّزاھة 
المصطنعة وتكشف عن وجھھا الحقیقي وتقول بصوت واحد: "نحن مع القدس عاصمة إلسرائیل 

د الملیون ونصف الملیون شھید في البارحة الدّنیة: "نحن محقّة أو مبطلة" على غرار ما نادى بھ بل
 مع فلسطین ظالمة أو مظلومة".

  
تلك ھي غایة الشیطنة اإلماراتیة؛ توسیع الھّوة األخویّة وشرخ وحدة الّصّف، خاّصة إذا كانت ھذه 

اإلثنیّات وال تأبھ الوحدة على قضیّة جوھرھا إسالمّي، ولكّن الّشعوب اإلسالمیّة تسقط في نظرھا 
باللّھجات أو اللّغات ما دامت قضایا اإلسالم ھي العنوان األبرز والعتبة الّتي سیلجون من خاللھا 

لنّص وحدوي متحقّق ربّما على المدى القریب في شبھ خالفة إسالمیّة تعید لألّمة عنفوانھا وكلمتھا 
د لھا، بل لم یكن لھا في أصل تكوینھا أّي دور في الّسلطویّة على األقل في المحافل الدّولیّة الّتي لم یع

 تحقیق العدالة اإلنسانیّة أو إعطاء الّشعوب حقوقھا في اختیار مصیرھا.
  



ھي عناوین فضفاضة وبّراقة ال ولن تتحقّق، ما دامت الدّول المسیطرة على 
أزّمتھا تملك مفاتیح الحّل والعقد والنّقض. الحذر كّل الحذر مّما ھو قادم فلقد 

زیارة ترمب للمشرق اإلسالمي تطورت وتیرة األحداث خالل ھذا العام من 
المھترئ، منذ ذلك الحین واألزمات تفتعل وتحبك خیوطھا بأیدي أغیلمة 

أحداث مثل محّمد بن سلمان وعبد هللا بن زاید ولّما یناھزوا الحلم الّسیاسي 
بعد أو یبلغوا الفطام في معرفة إدارة شؤونھم فضال عن شؤون بلدانھم أو 

اإلقلیمیّة والدّولیّة، ال ّشك أّن ھذه الدّول تسعى  قضایا األّمة على المستویات
لتقویض نفسھا بنفسھا، فما صنعھ وسوف یصنعھ رعاتھا حدثاء األسنان من 
حواضر راقیة تكنولوجیّة ذات رفاھیة وترف والّتي ستبنى في ضوء رؤیة 

أفول نجمھم المتلّطخ  -والغیب سّر هللا-استشرافیّة، أقول سیكون ذلك ربّما 
 جریرة وكبیرة.بكّل 

  
ألّن التّرف المصحوب بالّظلم برید للھالك كما بیّن لنا هللا عّز وجّل في كتابھ 

المجید المحفوظ في اللّوح العتید في غیر موضع؛ فقال سبحانھ وتعالى في 
 نتُْسكَ  لَمْ  َمَساِكنُُھمْ  فَتِْلكَ   َۖمِعیَشتََھا بَِطَرتْ  قَْریَةٍ  ِمن أَْھلَْكنَا َوَكمْ القصص: "

ن )، وقال عّز وجّل في 58" (القصص/اْلَواِرثِینَ  نَْحنُ  َوُكنَّا  ۖقَِلیًال  إِالَّ  بَْعِدِھمْ  ّمِ
 َوأَنَشأْنَا َظاِلَمةً  َكانَتْ  قَْریَةٍ  ِمن قََصْمنَا َوَكمْ معرض القّص عن األنبیاء: "

ا )11( آَخِرینَ  قَْوًما بَْعَدَھا  َما إِلَٰى  َواْرِجعُوا تَْرُكُضوا الَ  )12( یَْرُكُضونَ  ْنَھامِّ  ُھم إِذَا بَأَْسنَا أََحسُّوا فَلَمَّ
 ).13،12،11" (األنبیاء/)13( تُْسأَلُونَ  لَعَلَُّكمْ  َوَمَساِكنُِكمْ  فِیھِ  أُتِْرْفتُمْ 

 
تلك سنّة من سنن ّ� التّي شاھدناھا في ثنایا التّاریخ الغابر المحكّي في معجزة القرآن الخالدة، 

ریخ اإلنساني والعمراني المحكّي في اآلثار الّشاھدة، فأین تسیرون أعلى خطا أمریكا ومن وطیّات التّا
شایعھا، أأنتم الّذین تقودون العالم إلى مرافئ الّسالم أم تقودون دولكم إلى الھالك وأنفسكم إلى مزابل 

سلمان وال ابن زاید  التّاریخ؟ اإلجابة سینقشھا الّزمان یوما في ذاكرة التّاریخ ولن یستطیع لھا ابن
تغییرا وال تبدیال، فالتّاریخ ألخذ الدّروس والعبر ولیس إلشعال فتیل النّعرات وتأجیج الّصراعات 

والنّیل من مقدّرات األّمة والّسطو على وحدتھا بشتّى األسالیب لتقتات دول على حساب أخرى، إّن 
غیّكم وإّما أن تتجّرعوا كأس األوائل مریرة  ذلك باطل في قاموس العدالة اإللھیّة، فإّما أن تنزعوا عن

  نكدة.
 

 

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/1/18/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-
%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 

 

 

 

 

 

 

أأنتم الّذین تقودون 
العالم إلى مرافئ 
الّسالم أم تقودون 
دولكم إلى الھالك 
وأنفسكم إلى مزابل 
التّاریخ؟ اإلجابة 
سینقشھا الّزمان 
یوما في ذاكرة 

تّاریخ ولن ال
یستطیع لھا ابن 

سلمان وال ابن زاید 
 تغییرا وال تبدیال
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 بن سلمان.. البطل وضده
26/3/2018 

 أخبار من الجزیرة

 نتنیاھو سعید "باختراق" أجواء السعودیة 
 ھل نشرت السعودیة الفكر الوھابي إرضاء للغرب؟ 
 السعودیة تعلن اعتراض سبعة صواریخ حوثیة 
 أحد رجال ترمب یروج لسیاسات اإلمارات والسعودیة بالخلیج 
 لندن تحث أطراف الصراع بالیمن على العودة للمفاوضات 

وسط لندن، عرضت أكثر من ثالثین لوحة إلكترونیة عمالقة، على الطرق الرئیسیة المؤدیة إلى 
صورة لولي العھد السعودي إلى جوار إحدى الجملتین، بالتناوب: ھذا الرجل یغیر السعودیة، ھذا 
الرجل یفتح السعودیة على العالم. بصرف النظر عما إذا كان بن سلمان ھو ذلك الشخص فإن 

بلد شدید االنغالق، الدعایة تلك، وقد نفذتھا شركة ُمستأجرة، ذھبت تؤكد معنى آخر عن السعودیة: ال
 .البلد الذي ال بد من تغییر طبیعتھ

  
بالنسبة للصحفي اإلنجلیزي ھاغ مایلس، مؤلف "لعب األوراق في القاھرة"، فالتغییر الذي یقوده بن 
سلمان ھو زعزعة حادة للمجتمع أقرب إلى الصدمة والرعب منھ إلى فتح األبواب. یرید بن سلمان 

، وفقاً لرغبتھ التي أفصح عنھا لوسیلة إعالمیة أمیركیة. بطریقة ما أن یحكم السعودیة لنصف قرن
توصل الرجل إلى قناعة بعدم احتیاجھ لدعم المؤسسة الدینیة، وأنھ قادر على إنجاز استقرار سیاسي 
في بلده عبر وسائل أخرى. دفعتھ تلك القناعة إلى نزع "الفیشة" عن المؤسسة الدینیة، إذا استخدمنا 

خاشقجي كلمات جمال . 

  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f1a80c26-1145-42a0-a1c8-bb33551e2194
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تبدو المؤسسة الدینیة السعودیة، حتى اللحظة، مذعنة وھي تشاھد األبواب 
واألبواب التي ُستفتح. ھذا االستسالم الشامل ال یمكن تفسیره بـ المفتوحة 

"الرعب" أو "الصدمة الحادة"، وحسب. في الواقع ثمة عملیة تحدیث بنویة 
كان التحدیث الثقافي واالجتماعي  آخذة في االتساع منذ مطلع الثمانینات. 

 أحد مشاریع الملك فھد بن عبد العزیز الذي وصل إلى الحكم في صیف
. في السنوات األولى من حكمھ سیطر المثقفون الحداثیون على ۱۹۸۲

النوادي األدبیة والمالحق األدبیة، وكتب عبد هللا الغذامي في صحیفة 
: إما أن أكون مثقفاً حداثیاً أو ال أكون مثقفاً. أفسحت قصیدة ۱۹۸٦عكاظ، 

ودي على النثر لنفسھا مكاناً، ولحقتھا الروایة، وطفت حیاة المجتمع السع
السطح ملقیة بكل أسرارھا ومعادالتھا. تنبأ عبد هللا السریجي، أحد أبرز 
مثقفي تلك الحقبة، بأن تفضي الحداثة الثقافیة إلى تحدیث اجتماعي في نھایة 
المطاف. لنقرأ ما قالھ عبد هللا الغذامي في حدیثھ مع الباحث الفرنسي 

د الناس وملء القاعات نجد صعوبة في حش ۱۹۸۰ستیفان دوكرا: "كنا سنة 
أثناء المحاضرات. أذكر مرة استدعینا فیھا أستاذاً مصریاً كبیراً، ولتالفي 

تغیر كل شيء ومررنا من  ۱۹۸٥اإلحراج جلبنا عماالً من الحي كنا وعدناھم بالطعام. ولكن منذ 
 ."قاعة فارغة إلى قاعة یحضر فیھا ألف مشاھد دفعة واحدة

  
یو السعودیة "رابطة األدب اإلسالمي" في بلد كان یُقدم، حتى تلك أسس إسالم ۱۹۸٤في العام 

اللحظة، بوصفھ بلداً إسالمیاً صمیماً، بما في ذلك أدبھ وفنونھ. أحس اإلسالمیون بالخطر الذي یحیط 
بفكرتھم حول طبیعة البلد، وبالمدى الذي یمكن أن توِصل إلیھ عملیات التحدیث الثقافیة. مثل 
كان تأسیس تلك  .السریجي رأوا أن التحدیث الثقافي یمكن أن یسرق منھم المجتمع في األخیر
  ً ً  حقیقیا الرابطة ھو الرد الذي استطاعھ اإلسالمیون السعودیون وھم یشاھدون اسم أدونیس منافسا
ً  للمملكة السعودیة. بعد وفاة الملك فھد بعامین،  ً  فعلیا السم األلباني الذي أرید لھ أن یكون حاكما
تحدیداً  في العام ۲۰۰۷، امتألت رفوف المكتبات السعودیة والعربیة بـ ٦٥ روایة أنتجھا كتاب 
ً  في الحیاة  سعودیون من الجنسین في عام واحد. لقد ترك المشروع الثقافي للملك فھد أثراً  بالغا
ً  واسعاً. فالسعودیون الذین سجلوا الرقم األكبر  السعودیة، وأنتجت الحداثة الثقافیة تغییراً  اجتماعیا
ضمن قتلى "الجھاد األفغاني"، قبل ثلث قرن من الزمن، تخلوا عن مكانتھم تلك في الحربین 
 .السوریة والعراقیة اللتین ستنفجران في العقد الثاني من األلفیة الجدیدة

  

استورد السعودیون التكنولوجیا، بما في ذلك التكنولوجیا ما بعد الحدیثة. إجماالً ال یمكن اعتبار 
لتكنولوجیا مادة محایدة، إذ ھي تحمل معھا نموذجھا المعرفي والفلسفي. وھي تشیر ال إلى العقل ا

الذي ابتكرھا وحسب بل إلى المناخ العام الذي سھل إنتاجھا. وبقدر ما تثیر التكنولوجیا الحدیثة 
، التنوع، اإلعجاب فإنھا تنقل ذلك اإلعجاب إلى الحیاة العامة التي جعلتھا ممكنة: إلى الحریة

الدیموقراطیة، سیادة القانون، واإلبداع غیر المقید. ثمة عملیات تحدیث بنیویة سعودیة آخذة في 
الفعل والحركة منذ عقود، وھي تكسب أرضاً وفضاء على نحو متصاعد. األبواب التي بقیت مغلقة 

ي العھدال تعني أنھا كانت مغلقة على بلد میت، كما توحي الدعایة التي ترافق صورة ول . 

   

استورد السعودیون 
التكنولوجیا، بما في 
ذلك التكنولوجیا ما 
بعد الحدیثة. إجماالً 

ال یمكن اعتبار 
التكنولوجیا مادة 
محایدة، إذ ھي 
تحمل معھا 

نموذجھا المعرفي 
 والفلسفي

•  
•  



 

ال یبدو، حتى اآلن، أن المجتمع السعودي قد تعرض لصدمة وھو یشاھد ولي العھد یفتح األبواب، 
 فالمجتمع كان یعیش حداثتھ من الداخل

 رویترز

 
بالطریقة نفسھا استسلمت الكنیسة األوروبیة وھي تشاھد الناس یدیرون ظھورھم لھا ویتجھون إلى 

نحو ھادئ، سلطة الكنیسة، ومع األیام أنتج السوق الثقافة التي تعبر السوق. زلزل السوق، على 
عنھ، وانعكست أھمیة السوق على مثقفیھ الذین سیسحبون الكثیر من القیمة االعتباریة التي منحھا 
التاریخ لرجال الكنیسة. في نھایة المطاف جمعت الكنیسة أشیاءھا وذھبت، ھي األخرى، إلى 

التاریخیة، كما یالحظ المؤرخ الكبیر جاك لوغوف، خسرت الكنیسة  السوق. عبر ھذه اآللیة
 .صراعھا مع المجتمع من دون إراقة للدماء

  
، قال ریغان، وھو یشیر إلى جدار برلین: اھدم ھذا الجدار یا ۱۹۸٦في خطاب شھیر، 

ى غورباتشوف. بعد ثالثة أعوام سقط الجدار من تلقاء نفسھ، وسیذھب غورباتشوف بعد ذلك إل
"الغرب" لیكتب مقاالت عن مالءمة الحیاة اللیبرالیة لإلنسان العالمي الجدید. ال یبدو، حتى اآلن، أن 
المجتمع السعودي قد تعرض لصدمة وھو یشاھد ولي العھد یفتح األبواب. بقیت األبواب مغلقة لكن 
 .المجتمع كان یعیش حداثتھ من الداخل

  

" لنشاھد ۲۰۰٥على ما كتبتھ رجاء الصانع في "بنات الریاض، یمكننا إلقاء النظر، مرة أخرى، 
حیاة النساء ھناك، حیث المال والموضة والتكنولوجیا والموسیقى والعالقات العاطفیة المتقاطعة 
والخیال ما بعد الحداثي. كانت "بنات الریاض" الشرح األخیر للحقیقة الجدیدة، وذلك سبب الخضة 

قدورنا القول إن خصوم الروایة لم یكونوا ینوون مھاجمتھا بقدر ما كانوا التي أحدثتھا الروایة. وبم
 .یحاولون إخفاء الحقیقة وصرف األنظار

  
كما لو أنھ كان كافیاً أن ینزع بن سلمان "الفیشة" عن السلطة الدینیة لنشاھد المجتمع الذي حلم بھ 



مسألة لیست بھذا القدر من الیسر. السریجي قبل ثلث قرن من الزمان: المجتمع المفتوح. بید أن ال
فالنموذج التونسي یعلمنا أن نأخذ أبسط المالمح على محمل الجد. المجتمع الذي انتقل من 
الدیكتاتوریة إلى الدیموقراطیة خالل أیام قالئل أثار حفیظة قطاع كامن فیھ. وبمقدار ما كانت 

للحدود یذھل العالم. إنھ شكل حاد من  التجربة الدیموقراطیة تتصاعد كان اإلرھاب التونسي العابر
أشكال المعاوقة والرفض، الماضي الذي یرفض أن یموت في مداھمة لیلیة، ویعبر عن حضوره 
 .بأكثر األشكال وحشیة



  



 



  

في الحقبة األولى من التحدیث، حقبة الملك فھد، أسس اإلسالمیون السعودیون "رابطة األدب 
ن بارت وجاك دریدا" من الھیمنة على المجال الثقافي. ثمة اإلسالمي"، في محاولة لمنع "روال

ماضي عریق في الجزیرة العربیة، وھو لن یسمح لنفسھ بالھزیمة، وربما لن یحزم أشیاءه كما فعلت 
الكنیسة ویذھب مع الناس إلى الشوارع. من األخطاء المبكرة لبن سلمان أنھ وضع اإلسالمیین الذین 

المي" في المعتقالت وأبقى في الخارج على اإلسالمیین الذین ال یحتجون أسسوا "رابطة األدب اإلس
بتلك الطریقة الناعمة. ربما ذلك ھو ما أراد أن یشیر إلیھ ھاغ مایلس، الصحفي البریطاني الذي ولد 
 .في السعودیة، وھو یتحدث عن زلزال یضرب المجتمع السعودي

  

قام بعض رجال الخمیني بإغالق أبواب سینما  في إیران: ۱۹۷۸دعونا نتذكر ما حدث في العام 
إیرانیاً، وفي الحال ألصقت الجریمة بنظام  ٦۰۰ریكس وإضرام النار فیھا. التھمت النیران قرابة 

الشاه. تدحرجت االحتجاجات، وكبرت كرة النار. بعد أشھر جرفت ثورة عارمة حكومة الشاه 
في إلقاء القبض على الدیموقراطیة، لكن  ووضعت الخمیني شاھاً جدیداً. فشل الماضي التونسي

محاولة أخذ الدیموقراطیة إلى الماضي، كما جرى في مصر، كانت كافیة للقضاء علیھا. وفي كل 
األحوال تستطیع القوى المعادیة للتحدیث أن تشعل النار في دار للسینما، في بلد كان یملك آنذاك 

بدار سینما، لتقلب نظام الحكم رأساً على عق ۹۰۰ . 
  
ال یرسل بن سلمان إشارات تقول إنھ واعٍ بھذه المعادالت الحرجة التي قد تطوح بعملیة التحدیث 
السعودیة الجاریة منذ عقود. فھو محاط، كما یقول توماس فریدمان، بمراھقین مشحونین 

صل بالتستیستیرون. یغریھ "نادي الصبیة" بالتحركات األكثر خطورة، وألنھ حاد الطباع فھو ال یح
على أي نصیحة ثمینة من المحیطین بھ، وفقاً لفریدمان. في المحصلة یفتح بن سلمان الباب لعملیة 
تحدیث غیر مستندة إلى "حكم القانون"، وغیر محاطة بإصالحات حقیقیة على مستوى المؤسسات. 

، في نھایة بموازاة التحدیث االجتماعي ـ الثقافي ھناك شخصنة للقوة في السعودیة ستجعل البلد یبدو
المطاف، وكأنھ مجرد نزوة من نزوات ولي العھد. من ھذا الجانب یمكن مشاھدة "البطل" بن سلمان 
وھو یلعب دور "ضد البطل" في الوقت نفسھ، یخاصم الحداثة التي ینشدھا وینصب لھا فخاخاً عمیقة 
 .قد تقضي علیھا مبكرا
 

 

http://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/3/26/%D8%A8%D9%86-
%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-
%D9%88%D8%B6%D8%AF%D9%87 
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 !السعودیة.. والثوب الجدید
14/1/2018 

 أخبار من الجزیرة

 منظمة حقوقیة تطالب محاصري قطر بوقف االنتھاكات 
 فیلم دعائي یحاكي احتالل السعودیة إلیران 
 رسوم سعودیة إضافیة على العمالة األجنبیة 
 فایننشال تایمز: الولید بن طالل یرفض التسویة 
 السعودیة تفرج عن الملیاردیر األردني صبیح المصري 

ال یخفى على أحد ما یحدث في السعودیة من تغیر جذري في كثیر من األمور السیاسیة والدینیة 
 العھد ولي یشنھ الذي الصریح الھجوم التقارب الشدید من الغرب. فنرىواالجتماعیة واالنفتاح و

 سیراجع وأنھ الوسطي المعتدل اإلسالم إلى المملكة سیعید إنھ وقولھ اإلسالم على سلمان بن محمد
 العلماء.. من لكثیر واعتقالھ تعبیره. حسب والتطرف والعنف الجھاد آیات على تحتوي التي الكتب
 جماحھا. وكبح حلھا باألصح أو األوقاف إلى المنكر عن والنھي بالمعروف األمر ھیئة وضم

  
 عن عام كل تزداد باھظة ضرائب فیھا المقیمین األجانب على السعودیة فرضت األخیرة اآلونة وفي
 عملھم ویتركون المملكة یتركون ھناك والعاملین المقیمین األجانب معظم جعل مما مضى، الذي العام

 أخرى.. بالد إلى السفر أو بالدھم إلى ویرجعون
  

 والسماح الشریفین.. الحرمین بالد في مختلطة رقص حفالت تنظیم وأدھشھم الجمیع انتباه ولفت
  .2018 مطلع للسینما دور فتح المملكة اعتزام وآخرھا الناریة.. والدراجات السیارة بقیادة للمرأة

  
 للعھد ولیا سلمان بن محمد األمیر نجلھ العزیز عبد بن سلمان الملك عیّن ..2017 یونیو 21 وفي

 الوزراء مجلس رئیس ونائب العھد ولي مناصب من نایف بن محمد األمیر وأعفى ملكي أمر بموجب
 طال حتى یزداد سلمان بن نفوذ بدأ الحین ذلك ومنذ الملكي.. الدیوان أعلنھ ما وفق الداخلیة.. ووزیر
 الساحة وخلو أموالھم مصادرة وتمت والوزراء األمراء من كبیر عدد اعتقل حیث والوزراء. األمراء

 سلمان.. ابن یزعج قد تھدید أي من
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 أیضا الخارجیة السیاسة بل تغیرت التي فقط الداخلیة السیاسة تكن لم
 الزیارات فزادت األمریكیة.. الوالیات من التقارب السعودیة بدأت تغیرت..

 ملیار 450 من أكثر قیمتھا تبلغ التي األسلحة صفقة وآخرھا والصفقات
 بین العسل شھر وبدأ للریاض.. لھ زیارة أول في ترمب وقعھا دوالر
 صراعات في السعودیة بدأت أخرى ناحیة من المتحدة. والوالیات دیةالسعو

 وبعض السعودیة قامت حیث قطر مع البدایة وكانت جیرانھا.. مع خارجیة
 واتھامھا قطر مع العالقات بقطع ومصر والبحرین اإلمارات أبرزھم الدول
 الجزیرة. قناة بغلق وتطالبھا المسلمین اإلخوان وجماعة اإلرھاب بدعم

 
وقد كشفت وسائل إعالم غربیة عن سعي السعودیة لقلب نظام الحكم في 

قطر، وأكدت وسائل اإلعالم الغربیة عن تدخل ترمب لمنع تدخل عسكري 
كان وشیكا من دول الحصار.. األمر نفسھ الذي أكده أمیر الكویت صباح 

 من السعودیة زادت أخرى ناحیة ومن األحمد في مؤتمر صحفي مع ترمب.
 التي الدولیة والمطالب التحذیرات متجاھلة الیمن على الھجمات وتیرة

 مسببة الیمن في یابس وال أخضر تترك لم التي الحرب ووقف الیمن عن الحصار فك إلى تدعوھا
 والمناشدات الدعوات عن الطرف غضت كما اإلنساني... الضمیر یتحملھا ال ومجاعات كوارث بذلك

 الدین أواصر تربطھما شقیقین جارین بین لھا مبرر ال ألزمة حد ووضع قطر حصار بإنھاء الكثیرة
 الكویت. أمیر وساطة مقدمتھا وفي الوساطات كل ورفضت والقربى.. والرحم

 
وقد توجت صراعاتھا بأزمة الحریري وما تردد عن إرغامھ على االستقالة.. مسببة بذلك غضبا 

تعتقد أنھا آویة الى ركن شدید وھي الوالیات  شعبیا لبنانیا ودولیا.. تفعل السعودیة ما تفعل وھي
 تسلّم لم فقطر المتحدة.. ففتحت الحراك على جبھات كثیرة، ولكنھا ال تلبث أن تفشل في كل مرة.

 على سیطروا وقد الحوثیین نفوذ زاد الیمن وفي ومستقرة.. متماسكة وبقیت الحصار دول لمطالبات
 غادر لبنان وفي الحوثیین.. ولیس المدنیین تصیب تكان التحالف غارات إن بل صنعاء، العاصمة

 تراجعھ وأعلن خرج ذلك وبعد بیروت، إلى ثم باریس إلى فرنسیة بوساطة الریاض الحریري سعد
 اللبنانیة. الفصائل جمیع معھ وتكاتفت ارتفعت الحریري شعبیة أن حتى استقالتھ عن
 

دبر في ما یحدث في الیمن وقطر ولبنان.. حث وزیر الخارجیة األمریكي الریاض على التروي والت
 في مؤشر على تغیر رأي الوالیات المتحدة في السیاسة السعودیة

تفعل السعودیة ما 
تفعل وھي تعتقد 

أنھا آویة الى ركن 
شدید وھي الوالیات 
المتحدة.. ففتحت 

الحراك على 
جبھات كثیرة، 

ولكنھا ال تلبث أن 
 .تفشل في كل مرة

•  
•  



 األوروبیة

  

حتى إن الركن الشدید الذي تركن إلیھ السعودیة بدأ بالتندید والشكوى من سیاسات السعودیة التي تجر 
السیاسیین واإلعالمیین األمریكیین ومسؤلین في وزارتي المنطقة إلى الھاویة.. حیث ندد الكثیر من 

 السابق الرئاسي المرشح اتھم وقد الدفاع والخارجیة بسیاسات ابن سلمان ووصفوھا بالمتھورة.
 إنھا قال التي السعودیة اإلخباري، إنترسبت موقع مع مقابلة في ساندرز، بیرني األمریكیة للرئاسة

 وتثیر للغایة المتطرف الوھابي الفكر تنشر التي الدینیة المدارس ویلبتم حد أبعد إلى دیمقراطیة غیر
 الكراھیة. من كثیرا

 
ولم یقتصر األمر على السیاسیین فقط، بل وصل إلى أن ترمب دعا السعودیة إلى إنھاء الحصار الذي 

یحدث في تفرضھ على الیمن.. وحث وزیر الخارجیة األمریكي الریاض على التروي والتدبر في ما 
 تعمل الیمن وقطر ولبنان.. في مؤشر على تغیر رأي الوالیات المتحدة في السیاسة السعودیة.

 قرارات بمباركة أو أسلحة بشراء سواء الممكنة السبل بكل المتحدة الوالیات إرضاء على السعودیة
 عاصمة القدس إعالن بشأن األخیر ترمب قرار في ھذا نرى الصھیوني.. الكیان مع بتقارب أو

 إن قال خارجیتھا وزیر إن بل القرار، بھذا تندید أو رد بأي السعودیة ترد لم حیث إلسرائیل،
 وولي السعودي العاھل أن حتى اإلسرائیلي.. العربي السالم عملیة في أساسي ضلع المتحدة الوالیات

 طیب رجب يالترك الرئیس إلیھا دعا التي إسطنبول في اإلسالمیة القمة في یشاركا لم العھد
 إردوغان.
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ابن سلمان بالعصا والجزرة.. كیف یؤسس 
 لمملكة األحفاد؟
24/2/2018 

 أخبار من الجزیرة

 مساع بمجلس األمن إلدانة الدعم اإلیراني للحوثیین 
 السعودیة وإسرائیل تتفقان بمیونیخ على مھاجمة إیران 
 استمرار الجدل بشأن رسوم العمالة األجنبیة بالسعودیة 
 بلومبیرغ: السعودیة من الدول األكثر بؤسا رغم النفط 
 شرعیة ھادي تتآكل تحت الضغوط اإلماراتیة السعودیة 

خیھ الملك یعتبر سلمان من آخر رجاالت الجیل األول للسدیریین الذي تقلدوا مناصب مھمة في عھد أ
السابق، یضاف إلى ذلك، تراجع تأثیر أبناء الملك فیصل داخل الدولة (اعتزال تركي الفیصل إدارة 

مھام جدیدة)، إلى جانب تقادم أدوار عدد من األمراء النافذین (بندر بن سلطان نموذجا)، دون أن 
مر الذي مكن الملك ننسى وفاة كبار رجاالت الدولة ( سلطان بن عبد العزیز وشقیقھ نایف)، األ

الراحل من السیطرة النسبیة على مقالید الحكم، لكن التشبث باألعراف الموجھة لألسرة الحاكمة، 
حتمت علیھ مواصلة النھج في اختیار والة العھد. غیر أن وصول سلمان للعرش، مھد ألول عملیة 

 نایف.انتقال توارث والیة العھد لصالح أحفاد الملك المؤسس في شخص محمد بن 
 

الحكمة تقول: "مادام الحكم في ید أبناء عبد العزیز فال صراع كائن أو محتمل" ال شك أن تولیة ابن 
نایف منصب ولي ولي العھد، في خطوة إجرائیة لنقل الحكم لألحفاد مستقبال، قد ساھمت في تغییر 

لمنصب وزیر الدفاع معادلة الحكم، كما أن المشھد المثیر للتساؤل متعلق بتولیة محمد بن سلمان 
(الحاصل على درجة البكالوریوس في القانون)، أي بصریح العبارة، خالفة السید الوالد على رأس 

 وزارة الدفاع، تمھیدا لخالفتھ في أمور أخرى.
 

كل تغییر جذري مطالب بتحدیثات على غیر المعتاد، لذلك عمد رئیس المجلس االقتصادي 
" التي تضمنت عددا من 2030أطلق علیھا "رؤیة السعودیة واالجتماعي العتماد خطة تنمویة 

المشاریع الكبرى، مما یتطلب توفیر صندوق سیادي ضخم لتنفیذھا، مع محاولة استمالة الشركاء 
االستثماریین الجدد مع العمل على خصخصة بعض القطاعات إرضاء لھم، األمر الذي یتطلب تعدیل 

ار السماح للمرأة بقیادة السیارة بخارج عن سلسلة التغییرات بعض القوانین السامیة للدولة، وما قر
 الرادیكالیة. فھل سیتقبل المجتمع السعودي الرؤیة الجدیدة؟

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/e706a3b0-68bd-4f09-a8e3-00498c325257
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المتفحص لذھنیة المجتمع السعودي من بوابات مواقع التواصل االجتماعي 
وأشھرھا "البالتولك"، الذي یجعل مستخدمیھ یستعملون أسماء مستعارة، ال 

بد أن یكتشف الھذیان الذي یعیشھ مجتمع تربى في عھد قمع الحریات، 
أنفسھم في الخالف السني الشیعي بشكل مبالغ فأغلب السعودیین یحشرون 

فیھ، متناسین قولھ صلى هللا علیھ وسلم: "إن ھذا الدین متین فأوغلوا فیھ 
برفق". على الضفة المحایدة، یتواجد المؤمنون بالفكر الجمھوري 

والمناھض للمملكة، عبر مجموعة من الشباب اختاروا الترویج لھذا الفكر، 
ف "المجون" العارضة لمشاھد االنحراف األخالقي كما ال یخفى علینا غر

 في بعض صفوف الشباب.
 

الصورة اإلجمالیة تشیر إلى عالقة جدلیة بین البنیة الفوقیة والتحتیة، فكر 
متعصب متشدد یصعب إقناعھ بفكرة احتضان مھرجانات ثقافیة أو حتى 

تثماریة ملتقیات للفكر الحر، فما بالك بقبول منتجعات سیاحیة ومشاریع اس
ضخمة ستحول المملكة لواجھة سیاحیة رائدة. فكر منھزم یتقمصھ شباب، 
محروم من حق التعبیر عن الرأي وممارسة الحریات، مما یدفعھم للبحث 

عن اللذة ولو أمام أعین الجمیع، األمر الذي یكرس حالة الخمول التي تتمتع 
 بھا فئة الشباب.

 
م لیس باألمر الھین، لذا عمدت القیادة الجدیدة الستمالة الرضا كما تمت اإلشارة، أن االستفراد بالحك

والعطف األمریكي، مفككة بذلك، الصولجان األمیري المحیط بمراكز صنع القرار، مع العمل على 
تقویة الحضور السلماني في مختلف أجھزة الدولة (خالد بن سلمان: سفیر المملكة العربیة السعودیة 

  ببلد العم السام).
 
سألة لن تقف عند ھذا الحد، فالسیطرة على مفاصل الدولة تستلزم حسم السیاسة االقتصادیة، أسباب م

دفعت لنھج سیاسة االعتقاالت وفق معاییر انتقائیة تجنبا ألي صراع دمار شامل لألسرة. "استھداف 
لطاعة الولید بن طالل لن یشكل خطرا"، كما أن التركیز على أبناء ملك معین، مع فرض رسوم ا

 والتبجیل ألبناء السدیریین السبعة سیحل كل الصراعات السیاسیة المحتملة على العرش.
 

من جھة أخرى، یحتل المشایخ مكانة ھامة داخل منظومة صنع القرار الداخلي، نظرا للسلطات 
ر الواقعة في كنف ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھیئة الفتاوى أو ما یعرف برابطة كبا
العلماء التي یرأسھا مفتي المملكة عبد العزیز آل شیخ، ذلك أن إقرار الیوم الوطني في عھد الملك 
السابق خلف موجة من االستیاء في صفوفھم، فكیف بالسماح بقاعات السینما والمسرح والمشاریع 

القادم حدوثھا  الترفیھیة العمالقة؟ بل األدھى من ذلك : ما موقف المشایخ من حرب األمراء المحتملة
 ؟
 

أكثر من ذلك، فإن مفھوم الدیبلوماسیة الروحیة یكاد یفقد وزنھ في فتاوى المشایخ بین معتبر للحلولیة 
بالكفار، وبین زاعم بأن األشاعرة على ضالل، أو معتقد بأن التراث الصوفي شرك بائن، وآخر جعل 

ل ابن تیمیة: "التكفیر ھو أول بدعة "اإلخوان المسلمین" منظمة إرھابیة، ضاربین عرض الحائط بقو
في اإلسالم"، كما أن ھذه الفتاوى ستزید الطین بلة بغیاب آلیات الدیبلوماسیة الروحیة المرسخة 

لألمان العالمي، فالمبادرة بالھجوم العقائدي والفكري على شعوب دول إسالمیة أخرى، من شأنھ 
ز آفات التطرف، لیبقى السؤال: أي سیاسة تنغیص األخوة اإلسالمیة وتعزیز مؤشر التفرقة وبرو

 جدیدة سترسمھا المملكة في إدارة الشأن الدیني؟

السیطرة على 
مفاصل الدولة 

السعودیة تستلزم 
حسم السیاسة 

االقتصادیة، لذلك 
فإن أسبابا كھذه 

دفعت لنھج سیاسة 
االعتقاالت وفق 

معاییر انتقائیة تجنبا 
ألي صراع دمار 

 شامل لألسرة
•  
•  



 

إن رؤیة السعودیة اآلن ال تراعي أھمیة التخطیط االستراتیجي، مما یحیل على نشوء مملكة سلمانیة 
 ستحتاج من الوقت عشرات السنین من أجل الوصول للمبتغى

 وكالة األنباء األوروبیة

  

رط كإجراء أولي الستقطاب السیاح، العراقة التاریخیة، التنوع الثقافي، سھولة المساطر اإلداریة، یشت
سیاسة التسویق الشامل وطابع الشعب المضیاف، فضال عن حتمیة التواصل العابر للثقافات، التي 

ؤثر على جولة تھون من التناغم بین المعتقدات والثقافات بعیدا عن كل األمور التي من المحتمل أن ت
السائح، مع توفیر مناخ جید ورصین من الحریات بشكل یضمن بقاء المشترك اإلنساني في المقام 

األول. بناء على ما سبق، نستشف أن ذھنیة المجتمع السعودي ودور المشایخ في صنع القرار 
عودیة، وذلك راجع الداخلي قد یؤثران على سیر المشاریع التنمویة والرؤیة االستراتیجیة للمملكة الس

لعدم استعداد المجتمع والجھاز الروحي لتقبل أي انفتاح على المجتمعات األخرى بشكل یتماشى 
 وثقافة السالم والمشترك اإلنساني.

 
كثرت الشكاوي والتصدعات من جراء إدارة المملكة لشؤون الحج والعمرة، مما دفع باألصوات 

ء، فإنما یدل على حالة الشقاق التي تجمع المملكة للمطالبة بتدویل الحج، ھذا إن دل على شي
بالشعوب اإلسالمیة، باإلضافة إلى الرصید التاریخي لحصیلة التدافع بین الحجاج، والظروف األمنیة 

 المتوترة التي تمضي في ضوئھا المناسك، فكیف السبیل لتحسین صورتھا أمام أنظار الشعوب؟
 

بذل المھج وھجران الراحة بغیة تحقیق طموحات  خالصة القول، إن عملیة اإلصالح تتطلب
الشعوب، بمنھاج ال یفاضل بین الفاسدین وال یتخذ رؤى وردیة قد ال تجد صداھا في حضرة الھیئات 
الموازیة، مما قد یؤشر بخط فاصل بین جھاز الدولة وجھاز الشعب، رؤیة ال تراعي أھمیة التخطیط 

سلمانیة ستحتاج من الوقت عشرات السنین من أجل االستراتیجي، مما یحیل على نشوء مملكة 
 الوصول للمبتغى.
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سفارات بالدنا.. أكثر مكان نخشاه في 
 !الغربة
7/10/2018 

 أخبار من الجزیرة

 عذبوه وقطعوه.. الشرطة التركیة ترّجح مقتل خاشقجي بالقنصلیة السعودیة 
 خاشقجي شخصیة األسبوع.. وحدیث ترامب لسلمان حدثھ األبرز 
 واشنطن بوست تحدد سبب تصفیة خاشقجي 
 ترقب لإلعالن التركي الرسمي عن مصیر خاشقجي 
 معارضون سعودیون: نواجھ "توحش النظام" 

تعّرضھم من المعروف أن السفارات والقنصلیّات ألّي بلد تكون الملجأ والمالذ اآلمن لرعایاه في حال 
ألّي مشكلة أو تھدید في بلدان االغتراب، كما أنّھ من البدیھي أیضا أن تكون تلك السفارات لجمیع 

حاملي جنسیة ذلك البلد دون استثناء أحد وأن تقدّم لھم الخدمات والتسھیالت والمعامالت التي 
لكن كما ھو الحال في جمیع یطلبونھا دون تفریق بین أحد منھم بحسب توّجھاتھ السیاسیّة أو الدینیّة، و

مجاالت الحیاة لبلداننا العربیة رأي آخر وتعامل مختلف حیث أصبحت سفاراتنا فروعاً أمنیّة بامتیاز 
تقدّم تقاریر دوریّة عن بعض األشخاص الّذین یطلب منھا مراقبتھم أو عرقلة معامالتھم بل حتّى 

 ي.وصل األمر إلى إخفائھم كما حصل مؤخراً مع جمال خاشقج
 

ما حدث مع الخاشقجي ھو أكبر من مسألة اعتقال أو بالمعنى األصح "إخفاء" كاتب معارض لبعض 
سیاسات حّكام بلده، األمر یتعدّى ذلك بكثیر فأّوالً ھو اعتداء على سیادة دولة مثل تركیا وإلحاق 

ست العملیة األولى ضرر كبیر في ھیبتھا كمالذ آمن للھاربین من االضطھاد واالستبداد، سیَم وأنّھا لی
من نوعھا الّتي استھدفت أشخاصاً معارضین لحكومات بالدھم فیھا فقد سبق إلى ذلك نظام األسد 
حیث قام باختطاف حسین ھرموش مؤّسس الجیش الحر في سوریا وإظھاره فیما بعد على وسائل 

ودة بین تركیا إعالمھ وھو یدلي باعترافاتھ، وبالتالي توسیع كبیر للھّوة الّتي ھي أصال موج
والسعودیة، وثانیاً ھي رسالة لكل معارضي النظام السعودي الجدید أن ال مكان آمن لكم ال في الوطن 

وال في الغربة حتّى تعودوا لبیت الّطاعة، وثالثا ھو استكمال لسیاسة النّظام السعودي الجدید القائمة 
ما من شيء تستعدي بھ الشعوب أكثر من على معاداة الشعوب ودعم األنظمة المستبدّة واالنقالبات ف

 اعتقال رموز أثّرت فیھم من دعاةٍ وكتّاب وصحفیین وغیرھم.
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وفي العودة إلى مسألة تحّول سفارات بعض الدول العربیة إلى أفرع 
مخابرات أروي تجربتنا كسوریین معھا، فبعد أن فشلت المعارضة السیاسیة 

لدینا في إثبات مكانھا على الساحة الدولیّة وانتزاع شرعیّة تتیح لمالیین 
معامالتھم في بالد اللجوء واالغتراب بعیدا المھّجرین على أقل تقدیر تسییر 

عن سفارات النّظام فقد باتوا مضطرین للتعامل معھا في تجدید جوازات 
سفرھم وتسییر معامالتھم الضروریّة للبقاء في بلدان اللجوء بدالً من العودة 

 بَْینِ  ِمنْ  َوَجعَْلنَاإلى جحیم بالدھم وكّل واحد منھم بحسب ألف حساب ویقرأ "
" قبل الدخول إلى تلك الّسفارات فضال عن تعّرضھم فیھا لشتّى َسد�ا ِدیِھمْ أَیْ 

أنواع اإلھانات والمعاملة السیّئة، ما دفع الكثیرین أیضاً إلى الّسعي وراء 
تحصیل أیّة جنسیّة أخرى تتاح لھم یحصلون فیھا على أدنى درجات الحمایة 

 والمعاملة كباقي البشر.
 

ین اندلعت االشتباكات والمعارك في جنوب السودان ح 2016أذكر في العام 
حیث إقامتي وكیف لجأ جمیع األجانب إلى سفارات وقنصلیّات بالدھم ھنا 
والّتي بدورھا قامت بالتنسیق مع حكوماتھا الّتي أرسلت الطائرات إلجالء 
رعایاھا، كنت أضحك كثیرا عندما یسألني أحدھم عن عدم قیام "حكومة 

طوة فعدا عن أنّھ ال توجد سفارة أصال ھنا فما كان یجري بالدي" بذات الخ
ھو مجرد لعب مقارنة بالجحیم التي كانت علیھ أوضاع سوریا حینھا، كما أنھ ال وقت لطائرات 

النظام الّتي كانت الحربیّة منھا مشغولة بقصف من تبقّى في البالد والمدنیّة ال مكان فیھا إال للذخائر 
 مقاتلین إلى جانب قّوات األسد.واألسلحة والمرتزقة ال

 
ما أتعسنا بھكذا بلدان تحّولت لجحیم یطاردنا حتّى في المنفى، وما أضیق العیش لمن یحملون 

جنسیّتھا فقد كتب علیھم فیھا إلى جانب االسم وتاریخ الوالدة تاریخ االغتیال أو االعتقال أو فترة 
وق ذلك كلّھ محاطة بالخوف واإلحساس بالقھر كلّما العبودیّة، وما أشدّ غربتنا حین تكون إجباریّة وف

خطرت في بالنا المقارنات مع الشعوب األخرى الّتي نحتّك بأفرادھا یومیّا ونرى بأعیننا طریقة 
 اھتمام حكومات بالدھم بشؤونھم وأمنھم في مشارق األرض ومغاربھا.
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ما أشّد غربتنا حین 
تكون إجباریّة 

ومحاطة بالخوف 
واإلحساس بالقھر 
كلّما خطرت في 

بالنا المقارنات مع 
الشعوب األخرى 

الّتي نحتّك بأفرادھا 
یومیّا ونرى بأعیننا 

طریقة اھتمام 
ومات بالدھم حك
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واشنطن بوست: خاشقجي انتقد 
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 (خاشقجي یتحدث بمركز "میدل إیست مونیتور" البحثي بلندن الشھر الماضي (رویترز

أعادت صحیفة واشنطن بوست األمیركیة نشر عدد من مقاالت الصحفي السعودي جمال 
وحتى اختفاء الكاتب  2017منذ سبتمبر /أیلول خاشقجي التي ظلت تُنشر لھ 

 األسبوع الماضي. تركیا في السعودیة بالقنصلیة

ووصف فرید ھیات محرر صفحات الرأي بالصحیفة خاشقجي بأنھ صحفي منضبط 
وشجاع ویكتب بدافع من حب وطنھ وإیمان عمیق بالكرامة اإلنسانیة والحریة، مضیفا 

 بأنھم فخورون كثیرا بأنھم ظلوا ینشرون لھ.

اشقجي بالصحیفة كارین عطیة على أنباء تتحدث عن اغتیالھ وعلقت محررة مقاالت خ
بقولھا "لقد أعرب عن أسفھ من أن القمع السعودي أصبح غیر محتمل إلى حد أنھ قرر 

 مغادرة البالد والعیش في المنفى بواشنطن".

 وضع مؤسف
ن ، قال خاشقجي إن السعودیة لم تك2017سبتمبر/أیلول  18ففي أول مقال نُشر لھ بتاریخ 
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قمعیة بھذا الشكل غیر المحتمل. وأعرب عن أسفھ بأنھ لم یقل كلمة واحدة ینتقد فیھا اعتقال 
أصدقاء لھ قبل سنوات مبررا ذلك بأنھ لم یكن راغبا في فقدان وظیفتھ أو حریتھ كما كان 

 قلقا على أسرتھ.

یفتھ وأوضح أنھ اتخذ خیارا آخر وقت كتابة المقال، وذلك بمغادرة منزلھ وأسرتھ ووظ
ورفع صوتھ، مشیرا إلى أن أي خیار غیر ذلك یُعد خیانة لمن یقبعون في السجون داخل 

 المملكة.

وفي مقال آخر، قال خاشقجي إن ولي العھد كان یستھدف المتطرفین لكنھ عاقب أشخاصا 
خطأ، مشیرا إلى اعتقال عشرات المثقفین والموظفین والصحفیین ونشطاء وسائل التواصل 

، واصفا غالبیتھم 2017ن السابقین لكتابة مقالھ نھایة أكتوبر/تشرین األول خالل الشھری
 بأنھم درجوا على توجیھ انتقادات معتدلة وھادئة ضد الحكومة السعودیة.

 مثل بوتین
محمد بن  -2017نوفمبر/تشرین الثاني  5في مقال نُشر لھ بتاریخ -ووصف خاشقجي 

متحدثا عن الفساد بالسعودیة  فالدیمیر بوتین بأنھ یتصرف مثل الرئیس الروسي سلمان
واصفا إیاه بالغریب الذي یتجاوز الرشى المعروفة إلى تزویر العقود الوھمیة من قبل 

الذي لم یكن  جدة األمراء بمالیین الدوالرات. وضرب مثال بمشروع الصرف الصحي في
أكثر من حفر "مانھوالت" دون أنابیب للتصریف رغم أن المتعھد بإنجازه قد أخذ 

 مستحقاتھ المالیة كاملة.

ولم یبوحوا بكلمة  وقال في ذلك المقال إنھم كانوا یعلمون بمشروع الصرف الصحي بجدة
واحدة حولھ، مشیرا إلى أن وصف مجلة "نیویوركر" األمیركیة السعودیة بأنھا "مملكة 

 الصمت" صحیح.
السعودیة تحت إدارة ابن سلمان قائال إنھا  2017وانتقد خاشقجي في نوفمبر/تشرین الثاني 

 .دول الخلیجو لبنان تزرع الفوضى بالمنطقة، وذلك في تعلیق لھ على سیاستھا تجاه
 فقراء السعودیة

وسیطرة ابن سلمان التامة على وسائل اإلعالم وخطتھ  الیمن كما انتقد استمرار الحرب في
أوضاعھم المعیشیة لبناء مدینة حدیثة متطورة بخلیج العقبة قبل أن یھتم بفقراء المدن و

 المزریة، وقبل أن یعالج مشاكل السیاحة بالمملكة.

وفي مقال نُشر في مایو/أیار الماضي، قال خاشقجي إنھ لمن المخیف أن یرى الناس رموز 
عاما من العمر یُدمغون بالخیانة  70أو  60اإلصالح من النساء والرجال الذین یبلغون 

الرسالة واضحة وھي أن أي نشاط سیاسي  على الصفحات األولى للصحف، وأوضح أن
 یجب أن یقتصر على الحكومة فقط.

 المصدر : واشنطن بوست
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 تصفیة خاشقجي تكشف حقیقة اإلصالح بالسعودیة
 عن البرنامج

 .برنامج حواري یومي، یعمد لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 18:30 21:30 مباشر یومي
    

ملخص الحلقة •  

 متعلقات

 نائبان أمیركیان: فلنسحب الشیك على بیاض الممنوح للریاض 
 خاشقجي.. قصة اختفاء غامض 
 ترددات البث الحكومي.. 3 مواقف لذباب تویتر بشأن خاشقجي 
 واشنطن بوست تحدد سبب تصفیة خاشقجي 

أمنیة تركیة أن استنتاجاتھا األولیة تفید أن الصحفي جمال خاشقجي قد اغتیل في أكدت مصادر 
قبل أن ینقل جثمانھ إلى خارجھا، واعدة بالكشف  في إسطنبول عمل مدبر داخل القنصلیة السعودیة
 .قریبا عن معطیات وتسجیالت تناقض نفي مسؤولي القنصلیة لذلك

) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت حجم األضرار التي لحقت بصورة 1820/10/7حلقة األحد (
في تصفیة خاشقجي، وكیف سیتعامل المجتمع  السعودیة بسبب ضلوعھا بحسب األمن التركي
مع ما كشفتھ تصفیة خاشقجي بشأن حقیقة اإلصالح الذي طرحھ ولي العھد السعودي  الدولي

عاطي سلطات المملكة مع منتقدیھا؟وت  
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وحدیث ترامب لسلمان خاشقجي شخصیة األسبوع.. 
 حدثھ األبرز
 عن البرنامج
مجلة أسبوعیة تفاعلیة متنوعة تبث مباشرة وتمنح مشاھد الجزیرة فرصة اختیار ما یشاھد 
 بالتصویت

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر السبت

 11:05 14:05 إعادة أولى األحد

3الیوم  12:05 03:05 إعادة ثانیة 

تقریر الحلقة •  

 متعلقات

 بومبیو شخصیة األسبوع وتصعید إسرائیل ضد إیران حدثھ األبرز 
 الشھید یاسر مرتجى شخصیة األسبوع ومجزرة دوما حدثھ األبرز 
 ریم بنّا شخصیة األسبوع وصواریخ الحوثیین حدثھ األبرز 
 العرادة "شخصیة األسبوع" وتفاعالت "نار وغضب" حدثھ األبرز 

الذي اختفى الثالثاء عقب دخولھ قنصلیة -الصحفي السعودي جمال خاشقجي  الجزیرة منح جمھور
 %.72 بتصدره التصویت بنسبة لقب "شخصیة األسبوع"، -یابترك إسطنبول بالده في

تقل قبل سنة ، وقد انالسعودیة یذكر أن خاشقجي صاحب مسیرة مھنیة حافلة في الصحافة
 حیث نشط في كتابة المقاالت التي تتناول الشأن الداخلي في بالده. الوالیات المتحدة إلى

، لذلك اكتسبت قضیة دخولھ محمد بن سلمان نتقدي سیاسة ولي العھدویعد خاشقجي من أكبر م
ریاض سوابق في اعتقال المنتقدین. قنصلیة بالده في إسطنبول وعدم خروجھ منھا أبعادا أخرى، فلل

وقد نفت السعودیة وجود خاشقجي لدیھا في القنصلیة ودعت األتراك لتفتیشھا، بینما تصر تركیا على 
 أن الرجل داخل القنصلیة.
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الذین وقفوا في وجھ المحاوالت -وفي المرتبة الثانیة من سباق الشخصیات؛ حل سكان الخان األحمر 
رئیس -عبد هللا آل عفران  %، بینما جاء11بنسبة  -إلى تھجیرھم من منطقتھم اإلسرائیلیة التي تھدف

في  -باحترام إرادة أھل المھرة واإلمارات سعودیةالذي طالب ال بالیمن المجلس العام ألبناء المھرة
 %.9المركز الثالث بـ

ضویة المحكمة العلیا ومتھم وھو مرشح ترامب لع-أما القاضي األمیركي بریت كافانو 
 %.2 فقد نال المرتبة الرابعة بنسبة -تحرش جنسي بقضایا

ب عن اتصالھ بالعاھل السعودي ومطالبتھ إیاه بمزید من أما في سباق األحداث؛ فقد حاز حدیث ترام
 %.67المال السعودي مقابل الحمایة األمیركیة لنظامھ، الرتبة األولى لدى المصوتین بنسبة 

وفي رد على تصریحات ترامب؛ قال ولي العھد السعودي محمد بن سلمان إنھ یحب العمل مع 
ھا بھا الوالیات المتحدة، لكنھ وصف كالم ترامب عن ترامب وأن بالده تدفع ثمن األسلحة التي تزود

 عدم قدرة السعودیة على الصمود ألسبوعین بأنھ "غیر دقیق".
وأضاف ابن سلمان أنھ یجب أن تتحمل بالده النقد والمدیح من األصدقاء؛ لكن ھذا الرد یختلف كثیرا 

 لھا وھي من أصدقائھا أیضا! كندا عن رد السعودیة على انتقادات
وتكلیفھ عادل  للعراق جاء حدث اختیار برھم صالح رئیسا وفي المركز الثاني من سباق األحداث؛

ضد التحالف السعودي  تعز%، وفي المركز الثالث حلت مظاھرات27عبدالمھدي بتشكیل الحكومة 
 %.8اإلماراتي بنسبة 

الحزب  وقد استضافت الحلقة لمناقشة موضوعاتھا كال من: المستشار السیاسي في
األمیركي برادلي بالیكمان، واألكادیمي السعودي واألمین العام لحزب التجدید اإلسالمي  الجمھوري

یجیات الدفاع والسیاسة بجامعة كینغز كولدیج البریطانیة د. د. محمد المسعري، وأستاذ إسترات
 أندریاس كریغ.
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شارك  

Play Video 

 خاشقجي: فقدان الحریة بالسعودیة لم یعد محتمال
 عن البرنامج

 برنامج حواري أسبوعي یقدمھ أحمد منصور

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر األربعاء

 11:05 14:05 إعادة أولى الخمیس

 12:05 3:05 إعادة ثانیة الجمعة

تقریر الحلقة •  

 متعلقات

 خاشقجي: السعودیة تحدث فوضى عارمة بلبنان 
 ر بألمانیا الشرقیة  خاشقجي: القمع بالسعودیة یُذّكِ
 بعد انتقاده السعودیة.. الھجوم یتواصل على خاشقجي 

والشعور بالعجز عن أن تقول  السعودیة قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي إن فقدان الحریة في
 لك وولي عھده؛ لم یعد محتمال.رأیك حتى لو كنت محبا للم

) من برنامج "بال حدود" أن الكثیرین اختفوا قسرا في 2017/11/22وأضاف خاشقجي في حلقة (
السعودیة، بینما اختفى آخرون اختیارا، لكنھ نفى أن یكون ھناك أحد قتل أو عذب في الفترة األخیرة 

 التي اعتقل فیھا أمراء ورجال أعمال ومثقفون ورجال دین.

وقال إن السعودیة كانت متكلسة لعقود طویلة تراكمت فیھا البیروقراطیة والفساد، موضحا أن قرابة 
ملیار دوالر أھدرت في السعودیة خالل العقدین السابقین، وأضاف "نحتاج للحرب على  400

 الفساد، لكن اإلجراءات الحالیة بھا انتقائیة".
 المالكة األسرة

واالعتقاالت التي طالت أمراء،  محمد بن سلمان یقوم بھا ولي العھد السعوديوحول اإلجراءات التي 
 ة المالكة.قال خاشقجي إن ھناك تغییرا ھائال في موضوع األسر

وأشار إلى أن األمیر محمد بن سلمان یعید تركیب األسرة المالكة "وطالما أنھ فعل ذلك فھو الشخص 
 المناسب ویقف خلفھ الملك سلمان كبیر األسرة، ویحظى محمد بن سلمان بدعم والده".
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األسرة واعتبر خاشقجي أن ما یفعلھ ابن سلمان "ھو الصحیح للدولة السعودیة ولمصلحة استمرار 
 المالكة ولمصلحة الشعب السعودي".

شقجي إن ، قال خاإسرائیلنشر في وسائل اإلعالم عن عالقات واتصاالت بین السعودیة و وحول ما
نفى وجود اتصاالت مع إسرائیل. وأكد خاشقجي أن "إسرائیل  عادل الجبیر وزیر الخارجیة السعودي
التي ال تحتاج إلى عالقات مع إسرائیل، وھي عالقات مسیئة لنا نحن لن تحارب عن السعودیة 

 السعودیین".
 الخلیجیة األزمة
ة، قال خاشقجي إنھ حان وقت إنھاء الخالف بین اإلخوة في السعودیة الراھن األزمة الخلیجیة وعن

 الراھنة، وما حدث كان خطأ كبیرا.، معتبرا أنھ ال مصلحة للسعودیة في األزمة الخلیجیة قطرو
وأوضح أن األزمة مع قطر سببھا الربیع العربي الذي تعتبره السعودیة تھدیدا إستراتیجیا لمستقبلھا، 

الذي تعتبره الریاض تھدیدا وجودیا للدولة، متمنیا أن  -اإلخوان المسلمین وتحدیدا-واإلسالم السیاسي 
 تعید النظر في ذلك.

وقال إن على السیاسة الخارجیة السعودیة أن تتغیر وتتحرر من الخوف من اإلسالم السیاسي إلى 
 .إیران التحالف معھ من أجل مواجھة

التي تراجع عنھا بعد وصولھ إلى بیروت،  سعد الحریري وعن أزمة استقالة رئیس الحكومة اللبنانیة
 أال تقطع دعمھا لھ.قال خاشقجي إن معالجة أزمة الحریري كانت بھا أخطاء، وتمنى على السعودیة 
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 (الملك سلمان لدى استقبالھ الحریري قبل أیام قلیلة (حساب الحریري الرسمي على تویتر

تتسبب في "فوضى عارمة" في لبنان، وإن  قال صحفي سعودي بارز إن الریاض
تصرفات ولي العھد محمد بن سلمانالتي وصفھا بالمتھورة تزعزع أمن الخلیج والمنطقة 
 .برمتھا

خلقت  ففي مقال بصحیفة واشنطن بوست األمیركیة كتب جمال خاشقجي أن السعودیة
 .مشكلة لنفسھا مع بعض أقوى حلفائھا وھم السنة اللبنانیون

وانضم السنة في لبنان إلى طوائف أخرى في المجتمع، بعضھا ال یكن مودة للسعودیة، في 
 .الذي قدم استقالتھ من الریاض المطالبة بعودة رئیس وزرائھمسعد الحریري

ثمة مأزق آخر صنعھ محمد بن سلمان ویتعین علیھ إیجاد مخرج منھ، ویتمثل في استحالة 
دید للبنان ما لم یرجع الحریري إلى وطنھانتخاب رئیس وزراء ج . 

الحلیف  وبحسب خاشقجي فإن للسعودیة مبرراتھا إلعالن الحرب على حزب هللا
الوثیق لطھران، لكنھا لم تعد تفرق بینھ وبین الحكومة اللبنانیة. وكان الدیوان الملكي 

 .تجاوزت الخط األحمر السعودي أعلن أن إیران
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وطالما كان االندفاع والتھور سمة من سمات محمد بن سلمان الثابتة، من الحرب 
إلى موجة االعتقاالت التي طالت عددا من األمراء وكبار المسؤولین بتھم تتعلق  في الیمن

 .بالفساد
فرضتھ واعتبر خاشقجي أن اإلجراءات الصارمة ضد لبنان تأتي انعكاسا للحصار الذي 

على قطر، إذ اتسمت  ومصر والبحرین السعودیة وثالث دول أخرى ھي اإلمارات
 .بالمباغتة وانعدام المجال للتفاوض

ومضى إلى القول إنھ على الرغم من نبرة الخطاب السعودي واحتجاجات اللبنانیین 
ھة حزب هللا. ومطالبھم، فلیس لبیروت من اإلرادة السیاسیة وال للسعودیة قدرة على مواج

ذلك أنھ ال توجد قوة قتالیة في لبنان قادرة على مقارعة القوة العسكریة لتلك الجماعة 
 .المسلحة

والشيء المؤكد أن السعودیة لن توظف "مواردھا الشحیحة" في شن حرب أخرى في وقت 
 .ما یزال الصراع في الیمن مشتعال

وماذا عن إسرائیل؟ یتساءل خاشقجي قبل أن یعقب قائال إذا صحت التقاریر التي تحدثت 
كبیر  عن اجتماعات انعقدت الشھر الماضي بین محمد بن سلمان وجارید كوشنر

مستشاري الرئیس األمیركي وصھره بشأن احتمال توجیھ ضربة لحزب هللا، فإن األمور 
 .تأخذ معنى جدیدا بالنظر إلى األحداث التي أعقبت ذلك

یجد نفسھ في وضع صعب فھو یرید عالقات سیاحیة واستثماریة جیدة مع السعودیة، فلبنان 
لكنھ یرى في الوقت نفسھ ما یفعلھ حزب هللا في الداخل، واألھم من ذلك ما یقوم بھ في 

حیث تخوض عناصره غمار حرب ھناك دعما "لطاغیة"، في إشارة إلى  الجارة سوریا
 .الرئیس بشار األسد

تحاول التأثیر على الساحة السیاسیة في بیروت، ومنعت  تاریخیا ولقد ظلت السعودیة
، ولّوحت بمقاطعة الحكومة اللبنانیة ما 2016فبرایر/شباط رعایاھا من السفر إلى لبنان في 

لم تقطع صالتھا بحزب هللا. لكنھا أیضا وافقت على تسویة انتُخب بموجبھا میشال 
رئیسا للبالد، وھو الذي تربطھ عالقات وثیقة مع حزب هللا، إلى جانب انتخاب سعد  عون

نھا الستمالة حلفاء حزب هللا الرئیسیین إلیھا من أجل الحریري رئیسا للوزراء في محاولة م
 .إحداث شرخ في صفوف حلیف أساسي إلیران

ویرى كاتب المقال في استقالة الحریري مؤشرا واضحا على أن ولي العھد السعودي لم 
من وجھة نظر -یعد یفضل ممارسة ضغوط عبر قنوات خلفیة على لبنان، ولعل مرد ذلك 

الذي یحتفظ بعالقة قویة مع محمد بن  خاشقجي- إلى تأثیر الرئیس األمیركي دونالد ترمب
 .سلمان

تشاطرھما إسرائیل ھذا الشعور. فھل یمقتان إیران وحزب هللا، و -محمد وترمب-فاالثنان 
سیدعم ترمب السعودیین إذا ما اختاروا منازلة حزب هللا في حرب أو بحصار على غرار 

" 
بحصار على ھل سیدعم ترمب السعودیین إذا ما اختاروا منازلة حزب هللا في حرب أو 

غرار حصار قطر؟ سؤال یرى خاشقجي أن إجابتھ تكمن في أن السعودیین سیكونون 
 بحاجة إلى مساعدة ترمب لھم حینھا

" 
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حصار قطر؟ سؤال یرى خاشقجي أن إجابتھ تكمن في أن السعودیین سیكونون بحاجة إلى 
 .مساعدة ترمب لھم حینھا

سلمان "المتھورة" تزید من حدة  وختم الكاتب مقالھ باإلشارة إلى أن تصرفات محمد بن
 .والمنطقة برمتھا التوتر وتقوض أمن دول الخلیج

 المصدر : نیویورك تایمز
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 (خاشقجي: لدینا ولي عھد كرس من خالل حملة االعتقاالت سلطاتھ المطلقة مدنیا وعسكریا (الجزیرة

بالمملكة  الحالیةالكاتب واإلعالمي السعودي جمال خاشقجي إن أجواء القمع  قال
الشرقیة سابقا (شتازي) مضیفا أن ولي  ألمانیا تذكره بأفعال وممارسات جھاز مخابرات
كرس من خالل حملة اعتقاالت "سلطاتھ المطلقة مدنیا  العھد األمیر محمد بن سلمان
 ."وعسكریا

أن المناخ  -بأسبوعیة دیر شبیغیل األلمانیة الصادرة السبت في مقال-خاشقجي  ورأى
تعكسھ حملة أطلقت على اإلنترنت لمطالبة المواطنین بالتجسس  السعودیة السائد اآلن في

داءعلى بعضھم البعض، ووضع المعارضین والناقدین في قائمة سو . 

وذكر الكاتب في مقالھ المعنون بـ "ولي العھد القادر على كل شيء" أن ھذه "األسالیب 
إال أصوات المسبحین -الوضیعة، تظھر أن السبب في عدم ظھور أي صوت بالسعودیة 

ھو أنھ ال أحد بالمملكة اآلن یجرؤ على التعلیق -بحمد ولي العھد محمد بن سلمان ". 
الذي اعتقل  الولید بن طالل ونوه خاشقجي -وھو أحد المقربین من األمیر الثري

سرة الحاكمة بأن اعتقال أمراء من األ -الحملة األخیرة لمحاربة الفساد بالمملكة ضمن
ووزراء سابقین ومدیرین كبار قبل أیام، سبقتھا قبل ثالثة شھور حملة مماثلة اعتقل فیھا 
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سبعین من المثقفین وعلماء الدین ورجال األعمال المرموقین بتھم مزعومة تھدف  أكثر من
 .لقمع كافة أشكال النقد

المعروفین في  أن المعتقلین في الحملة األولى من غیر وأوضح اإلعالمي السعودي
الخارج، بعكس المسجونین بفندق ریتز كارلتون، ومعظمھم من الداعین لإلصالح والسماح 

 .للنساء بقیادة السیارات
ال تظھر -حتى اآلن على األقل- أنھا  واعتبر أن "التحوالت الراھنة في الریاض

كرس من خالل حملة  -لم یتول الحكم رسمیا-ستقود لنظام حكم أكثر عدال، فلدینا اآلن قائد 
 ."اعتقاالت سلطاتھ المطلقة مدنیا وعسكریا

لتحول تشارك فیھ المتطلعة -وأشار الكاتب إلى أن أصوات األجیال السعودیة الشابة 
باتت تعبر بشكل متزاید عن انزعاجھا الشدید من سیاسات ولي العھد -ویمنحھا صوتا . 

 جنون العظمة
وفق  1979السعودیة تشھد حالیا مناخا من جنون العظمة لم یكن موجودا منذ عام 

أن ابن سلمان تجاوز السعي لخالفة والده إلى تشبیھ نفسھ بمؤسس  یرى الذي خاشقجي
عبد العزیز آل سعود "فھو ال یذھب لمؤتمر أو فعالیة إال وحرص على  لكة الملكالمم

 ."التقدم بمفرده وعلى مسافة من مرافقیھ

المقال أن ولي العھد قلب البروتوكول الملكي رأسا على عقب، لكنھ لم یمس بنظام  ورأى
شابا، لیسوا  أربعین أمیرا المحسوبیة السائد، وقال إن ابن سلمان عین في مناصب حساسة

إال مجرد أتباع یخشونھ وال یجرؤون على نقده بكلمة، ألنھم یعتبرون أن رضاه ھو 
 .طریقھم لمزید من السلطة والنفوذ

، وأوضح أن العرب واعتبر الكاتب أن السلطة المطلقة طریق خاطئ مھما كان ذكاء الحاكم
ما تحولوا لدكتاتوریین لدیھم تجارب سیئة مع قادة افترضوا فیھم الوطنیة لكنھم سریعا 

حروب انتھت  مسؤولین عن معاناة شعوبھم وتردي أوضاعھم، وإقحام بلدانھم في
 .بالھزیمة
وأشار إلى أن معظم العرب تواقون لنموذج حكم كالذي تقوده المستشارة األلمانیة أنجیال 
میركل، ولیس كالذي یطبقھ الرئیس الصیني شي جین بینغ، مضیفا أنھ یتمنى أن تواجھ 
بالده الفساد بحملة صادقة وشاملة ولیس إجراءات تستھدف أعدادا قلیلة، وتھز ثقة 
 .المستثمرین وتضعف االقتصاد

أن تصبح للسعودیة القدرة  عن أملھ في خاشقجي عبر أما فیما یخص القضایا اإلقلیمیة، فقد
 .دون الحاجة للحرب والیمن ولبنان على مواجھة النفوذ اإلیراني وإنھائھ في سوریا
 المصدر : الصحافة األلمانیة,الجزیرة
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خاشقجي یرد على األمیر خالد آل سعود الذي ھاجمھ لكتابتھ مقاال ینتقد السعودیة في صحیفة واشنطن بوست (مواقع 
 (التواصل

 محمد النجار-الجزیرة نت

 
صورة تجمع الكاتب  ینشر الصحفي السعودي خالد المطرفي في حسابھ على تویتر

الخارجیة  الصحفي جمال خاشقجي والكاتب الكویتي عبد هللا الشایجي مع وزیر
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ویعلق علیھا بكلمتین "إذا عرف السبب"، ویعید 
بمقال  نشرھا 1500 مغرد، لتلخص الحملة على خاشقجي بعد أن تجرأ وانتقد السعودیة

 .في صحیفةواشنطن بوست

  

الالفت أن الصورة ربطت بوجود خاشقجي في الوالیات المتحدة، في الوقت الذي یوجد 
فیھ وفد قطري كبیر، لتدلل على ما ردده مغردون سعودیون باتھام خاشقجي بأنھ "عمیل 
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لقطر"، لكن أیا من المتابعین الذین أعجبتھم الصورة وتوافقت مع ھجومھم على الرجل لم 
یبحث في أصل الصورة القدیمة التي تعود لعام 2016 والتقطت في الدوحة، في ذروة 

 .والدوحة العالقات المتمیزة بین الریاض

 
وللیوم الثاني على التوالي، واصل مغردون سعودیون وكتاب مقاالت وصحف سعودیة 

ن نشر مقاال في صحیفة واشنطن بوست انتقد فیھ شن ھجوم الذع على خاشقجي بعد أ
األوضاع في المملكة التي قال إنھ "لم یعد یعرفھا"، ال سیما حملة االعتقاالت األخیرة التي 
 .طالت العشرات من دعاة اإلصالح في المملكة

 

 

مغردون سعودیون اتھموا خاشقجي باتھامات متناقضة من العمالة لقطر فأمیركا ثم 
اتھامھ بأنھ "إخوانجي وصوال إلىحزب هللا   (مواقع التواصل االجتماعي) "

 اتھامات متناقضة
وتنوعت مستویات الھجوم على خاشقجي، لكن ما وحدھا أنھا كانت متناقضة، فمرة یُتھم 
الرجل بأنھ عمیل لدولة قطر، وأنھ قبض 9 مالیین لایر من أمیرھا، وأخرى یُتھم فیھا بأنھ 
عمیل للوالیات المتحدة "التي ھرب إلیھا"، ثم اتھامھ بأنھ عمیل لتركیا، ثم عمیال لحزب 
اللبناني، وصوال إلى التھمة األسھل في السعودیة ھذه األیام، وھي أنھ "إخوانجي"  هللا
یدافع عن "خلیة استخباراتیة" ضبطتھا السلطات السعودیة مؤخرا، في إشارة إلى موجة 
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ت مؤخرا عشرات الدعاة والناشطین وقضاة وموظفین وخبراء في االعتقاالت التي طال
 .مجاالت عدة

 
ون، ومنھم كتاب وصحفیون وأمیر من العائلة المالكة، برروا ھجومھم المغردون السعودی

رد آخرون أن  على خاشقجي بأنھ قرر تقدیم النصیحة لبالده في صحف أجنبیة، في حین
 .بالده أغلقت المنابر في وجھھ

التي كان -فالسلطات السعودیة مارست مختلف الضغوط إلنھاء مشروع قناة العرب 
توقفت بعد ساعات من انطالقتھا، كما منعتھ من الكتابة والتغرید  التي -یرأسھا خاشقجي

على تویتر بعد تغریدة ھاجم فیھا الرئیس األمیركي دونالد ترمب، وصوال إلى منعھ من 
 .الكتابة في صحیفة الحیاة المملوكة للسعودیة اعتبارا من السبت الماضي

 
 

 جمال خاشقجي

✔@JKhashoggi 

 

 

 

سیأتي زمن یكتب احدكم مقاال كمقالي، یناقشھ على التلفزیون الوطني ثم یمضي للعشاء مع أصدقاء یكون بینھم 
 أمیر یتفق معھ ویختلف ثم ینصرف لبیتھ امنا.

6:19 AM - Sep 19, 2017 
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الھجوم األبرز على خاشقجي جاء من األمیر خالد آل سعود، فكتب األمیر ردا على 

ھ والتأكید أنھ لیس خاشقجي عندما شرح األخیر أنھ أراد تقدیم النصیحة لوطنھ وقیادت
في حسابھ على تویتر "وفر نصائحك لنفسك؛ فقیادتنا الرشیدة في  محسوبا على المعارضة

 ."غنى عن نصائح أمثالك
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 خاشقجي وآل سعود
لكن خاشقجي رد على األمیر "تواضع قلیال سمو األمیر، القیادة التي ال تسمع لشعبھا تفقد 

فتقول (في غنى عن أمثالك) كلنا نشترك في الوطنالكثیر ولیس من شیمھا أن تمیز  ". 

 
وتابع آل سعود حواره مع خاشقجي " تنصح وطنك عن طریق الُصحف األجنبیة!!، 
للنصیحة آداب وُطرق یجب على الناصح أن یتقید بھا، حتى یتحقق الھدف منھا، ھذا دیدن 
 ."الناصحین المخلصین

 
ین عدة، فكتب أحمد "صراحة ما معك حق لكن الرد على األمیر السعودي جاء من مغرد

یا أبو صالح، مفروض تنتقد الوطن بصحیفة عكاظ أو قناة العربیة.. وبعدھا تمضي 
 ."(للعشاء الفاخر في الحایر (سجن سعودي

 
كما كتب صاحب حساب الصداح "انا اعرف ناصحین راحوا ورا الشمس.. في البلدان 
 ."العربیة افضل شي تنصح من بعید

 
اشقجي الحوار مع األمیر السعودي بالقول "سیأتي زمن یكتب أحدكم مقاال وختم خ

كمقالي، یناقشھ على التلفزیون الوطني ثم یمضي للعشاء مع أصدقاء یكون بینھم أمیر 
 ."یتفق معھ ویختلف ثم ینصرف لبیتھ آمنا

 
 شتائم وعنصریة

 

 

Matar مطر األحمدي 

" 
الھجوم األبرز على خاشقجي جاء من األمیر خالد آل سعود، فكتب األمیر ردا على 

والتأكید أنھ لیس  خاشقجي عندما شرح األخیر أنھ أراد تقدیم النصیحة لوطنھ وقیادتھ
في حسابھ على تویتر "وفر نصائحك لنفسك؛ فقیادتنا الرشیدة في  محسوبا على المعارضة

 "غنى عن نصائح أمثالك
 
" 

https://twitter.com/Matar_Alahmadi
https://twitter.com/Matar_Alahmadi
https://twitter.com/Matar_Alahmadi


✔@Matar_Alahmadi 

 

 · Sep 19, 2017 

 

 

Replying to @Matar_Alahmadi @aalrashed 

 تعرفھ قدیما، ھل كنت تتوقعھا منھ؟

 
 

 عبدالرحمن الراشد

✔@aalrashed 

 

 جمال اخواني اختار االلتحاق بجماعتھ االخوان
 ال اكثر وال اقل وال تستحق الضجیج

7:12 AM - Sep 19, 2017 

•  
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671 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
واشترك في "حفلة" الھجوم وتوجیھ التھم والشتائم لخاشقجي سیاسیون وصحفیون 

ال اخواني اختار معروفون، فكتب المدیر السابق لقناة العربیة عبد الرحمن الراشد "جم
 ."االلتحاق بجماعتھ االخوان ال اكثر وال اقل وال تستحق الضجیج

 

 
 

 ھیلة المشوح

✔@hailahabdulah20 
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مالیین لایر مقابل الطعن في وطنھ فھو مادي جداًویلھث خلف من 9لیس بغریب على خاشقجي أن یقبض من قطر
 یدفع أكثر ومستعد أن یبیع أي شيء من أجل المال=

2:48 PM - Sep 18, 2017 

•  
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358 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
وكتبت ھیلة المشوح اتھاما لخاشقجي بالعمالة لقطر "لیس بغریب على خاشقجي أن یقبض 

مالیین لایر مقابل الطعن في وطنھ، فھو مادي جدا ویلھث خلف من یدفع أكثر  9من قطر
 ."ومستعد أن یبیع أي شيء من أجل المال

 
سعودیة ورقیة وإلكترونیة جندت كتاب مقاالت صحف  شاركت فیھ سباق الشتائم والتھم

معروفین بتدخلھم السریع نحو كل ما تحب السلطات أن تسمعھ، لكن بعضھم تخلى عن 
الھجوم على خاشقجي لیتھمھ بالخیانة تارة، وسرقة مؤلفاتھ من الكتب تارة أخرى، 

شقجي وصوال إلى اكتشاف "أخطاء" ارتكبھا من سنوات، وكلھا ظھرت فجأة رغم أن خا
 .لم یغادر بالده إال من فترة قصیرة جدا

 

 

 

 Alrad3sa@ الردع السعودي

 

 · Sep 19, 2017 

 

 

رفاقھ الخونھ اعضاء  حالیاً یھاجم السیاسة السعودیة ویدافع عن االخونجي#و  القاعدة#خریج تنظیم  جمال_خاشقجي#
  pic.twitter.com/Txlefrweczالمقبوض علیھم.  الخلیة_اإلستخباراتیة#
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@f15_yami  تم تغییر الحساب

 

وغیرھم،دُخالءعلى مجتمعنا ینفذون أجندة أستخباراتیة ما شّوه سمعة السعودیة إال الُمجنسین أمثال خاشقجي 
 خارجیة والئھم لألحزاب دون الوطن.

4:28 AM - Sep 20, 2017 

•  

 

•  

See تم تغییر الحساب's other Tweets  

Twitter Ads info and privacy 
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ولم یغیب الخطاب العنصري عن موجة االتھامات التي وجھت لخاشقجي، فكتب مغردون 
ركیة استقرت في كثر عن الحاجة لسحب الجنسیة من خاشقجي كون أصولھ تعود لعائلة ت

لوصف  كافیة سنة، وھي مدة من الزمن اعتبرھا مھاجموه 400المدینة من المنورة منذ 
 ."الرجل بأنھ مجرد "مجنس

 المصدر : الجزیرة
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%A
F-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-
%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A 
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 جولة الصحافة األخبار

جمال خاشقجي: السعودیة لم تعد 
 محتملة
19/9/2017 
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 (جمال خاشقجي (الجزیرة

نشرت صحیفة واشنطن بوست الیوم مقاال للكاتب السعودي جمال خاشقجي تحدث فیھ 
التخویف وحملة االعتقاالت األخیرة بالمملكة، واصفا إیاھا بالدرامیة وأنھا عن الخوف و

 .طالت اإلصالحیین والمحافظین على حد سواء

الوالیات  وقال خاشقجي في مقالھ الذي أعادت نشره العدید من الصحف والمواقع خارج
تعھد لدى بروزه في السلطة  محمد بن سلمان ، إن ولي العھد األمیر الشابالمتحدة

باإلصالح االجتماعي واالقتصادي و"بمزید من االنفتاح والتسامح" وعالج ما یقعد 
 عتقاالت".بالمملكة عن التقدم مثل منع النساء من قیادة السیارات "لكننا ال نرى اآلن إال اال

تأتي قبیل صعود األمیر  -شخصا 30التي طالت حوالي -وأوضح خاشقجي أن االعتقاالت 
محمد إلى العرش، وأنھا تمثل تشھیرا عاما بالمثقفین والقادة الدینیین الذین تجرؤوا وعبروا 

 عن وجھات نظر مختلفة عن وجھة نظر قیادة الدولة.
 اعتقاالت درامیة

ووصف الكاتب تنفیذ االعتقاالت بأنھ كان درامیا، حیث یقتحم رجال األمن الملثمون 
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المنازل بكامیرات التصویر، ویصورون كل شيء ویصادرون األوراق، والكتب وأجھزة 
والمشاركة في مؤامرة كبرى  قطرالحاسوب. وُوجھت للمعتقلین تھمة تسلم أموال من دولة

 تدعمھا قطر.

وأشار إلى أن العدید من المثقفین السعودیین، بمن فیھم ھو نفسھ، اختاروا المنفى 
 االختیاري مع احتمال تعرضھم لالعتقال إذا عادوا لبالدھم.

ال إن ما یعذبھ اآلن ھو الحدیث مع أصدقائھ السعودیین اآلخرین في المنافي وفكرة أنھم وق
سیكونون نواة للسعودیین في الشتات، مشیرا إلى أنھم یقضون ساعات على الھاتف 

یحاولون فھم موجة االعتقاالت التي شملت حتى صدیقھ رجل األعمال عصام الزامل 
 .تویتر الناشط على

 جدید بالمملكة
من زیارة  لسعودیةوأوضح أن الزامل اعتقل الثالثاء الماضي عندما كان عائدا إلى ا

ألمیركا حیث كان ضمن وفد سعودي رسمي. وعبّر عن صدمتھ العتقال الزامل، قائال إن 
 ھذا لم یكن مما تعودوا علیھ في المملكة.

 2003ر صحیفة "الوطن" السعودیة في وتحدث خاشقجي عن عزلھ من عملھ رئیسا لتحری
، قائال إنھ كان یعمل خالل فترة عزلھ مستشارا إعالمیا للسفیر السعودي 2010و

 ثم أمیركا، األمیر تركي الفیصل. بریطانیا في

ووصف ما جرى لھ من عزل من عملھ الحكومي وتوظیفھ في عمل حكومي آخر بأنھ 
 یبدو غریبا، مضیفا "ھذه ھي المفارقة السعودیة".

وقال إن السعودیة تحاول أن تجعل وجھات النظر "المتطرفة" من قبل اإلصالحیین 
ظین أیضا معتدلة، وإن االعتقاالت طالت ذلك اللیبرالیین ومن قبل رجال الدین المحاف

 الطیف.

 الخوف والتخویف
وتساءل عن السبب وراء الخوف والتخویف الذي عّم بالده في الوقت الذي تسلم السلطة 

فیھا شاب یتمتع بـ "كاریزما" ویعد بإصالحات طال انتظارھا لدفع نمو االقتصاد وتنویعھ، 
 المعتقلین یدعمون إصالحاتھ. 30الدین والكتاب والمثقفین الـمشیرا إلى أن غالبیة علماء 

ولفت االنتباه إلى أن ما یثیر االستغراب ھو النقد الذي یوجھھ مسؤولون سعودیون ضد 
اإلسالمیین، في الوقت الذي تمثل فیھ المملكة "األم لكل تیارات اإلسالم السیاسي" إلى حد 

 لدستور" بالدولة اإلسالمیة.أنھا تصف نفسھا في "أعلى قوانینھا أي ا

واستمر خاشقجي یقول إنھ وبغض النظر عمن طالتھ االعتقاالت، فإن ما یجري لیس ھو ما 
تحتاجھ السعودیة اآلن، مضیفا أنھا تمر بتحّول اقتصادي كبیر یدعمھ الشعب ومن شأنھ أن 

 یحرر البالد من االعتماد الكامل على النفط ویستعید ثقافة العمل واإلنتاج.
ویضیف أنھ وأصدقاءه الذین یعیشون في الخارج یشعرون بالعجز، وأنھم یتطلعون 

كومتھم، ویحبون بالدھم التي ال ، وال یعارضون ح2030رؤیة  لنھوض بالدھم وتحقیق
 یعرفون وال یریدون بالدا غیرھا.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/fa03fa3b-ab56-47bf-8411-d58f3741aea4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/277aabc1-cdfd-43ab-968f-a0d2852cd1bd
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/ad045866-6cb7-4c4d-80d7-38cb6b1ed844
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/ad045866-6cb7-4c4d-80d7-38cb6b1ed844
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/ad045866-6cb7-4c4d-80d7-38cb6b1ed844


 تحذیر من ترمب
وأشار إلى وقف عموده بصحیفة "الحیاة" بضغط من الحكومة، وحظر كتاباتھ في تویتر 

 .دونالد ترمب عندما حذّر من الحماسة الزائدة للحكومة السعودیة في تأییدھا المرشح آنذاك

وقال إنھ تألم كثیرا العتقال عدد من أصدقائھ قبل سنوات وإنھ صمت بشأن تلك االعتقاالت 
تھ. وأشار إلى أن خیاره ألنھ لم یكن یرغب في فقدان وظیفتھ أو حریتھ ولقلقھ على أسر

 اآلن یختلف عن السابق، فھا ھو یغادر بالده وأسرتھ ووظیفتھ ویرفع صوتھ.

لم یفعل ذلك فسیكون قد خان القابعین بالسجن، مشیرا إلى أنھ یستطیع  واختتم بالقول إنھ إن
الكالم في الوقت الذي ال یستطیع كثیرون ذلك. وإنھ یرغب في أن یعرف العالم أن 

 یة لم تكن أبدا كما ھي اآلن، وأن شعب السعودیة یستحق أفضل مما ھو فیھ.السعود
 المصدر : واشنطن بوست

 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/9/19/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-
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%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9 
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 عربي األخبار

 الوطن السعودیة تنفي إقالة خاشقجي
20/6/2009 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

إقالة رئیس نفت صحیفة الوطن الیومیة السعودیة نبأ 
 .تحریرھا الصحفي جمال خاشقجي من منصبھ
  

وفي اتصال ھاتفي مع الجزیرة نت، قال المدیر العام 
للصحیفة حاتم مؤمنة إن الزمیل خاشقجي ال یزال على 
رأس عملھ في الصحیفة واسمھ موجود على طبعتھا التي 
 .ستصدر غدا وإنھ یتمتع بإجازة عادیة

  

بأ إقالة خاشقجي من ونفى مؤمنة جملة وتفصیال ن
الصحیفة، معتبرا ذلك مجرد شائعة ال أصل لھا، وأشار 

إلى أنھا لیست المرة األولى التي یكون فیھا التركیز على الصحیفة بھذا النوع من 
 .الشائعات
  

  

ال یزال على رأس  خاشقجي
عملھ حسب صحیفة 

) الوطن أرشیف-الجزیرة ) 

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5135a696-e625-4dc5-9948-372dfd305cab
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5135a696-e625-4dc5-9948-372dfd305cab
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5135a696-e625-4dc5-9948-372dfd305cab


كما نفى الكاتب في صحیفة الوطن خالد الغنّامي ما نقلتھ عنھ وكالة الصحافة الفرنسیة من 
شقجي من منصبھ كرئیس لتحریر الصحیفة، واعتبر في بیان مكتوب خبر إقالة جمال خا

 ."تلقتھ الجزیرة نت "الخبر كذب و مختلق جملة و تفصیالً و لست بمسؤول عنھ

 المصدر : الجزیرة
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/6/20/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


 

 عربي األخبار

إعادة تعیین خاشقجي رئیسا لتحریر 
 "الوطن" السعودیة
16/4/2007 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  
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خاشقجي: متابعة عریضة األمراء یتوقف على التقدم الذي  
 (الجزیرة)یطرأ بشأنھا

 
أعید الیوم تعیین جمال خاشقجي رئیسا لتحریر جریدة الوطن السعودیة بعد أربعة أعوام 

إجراء اعتبره الصحفي المذكور تخفیفا للقیود المفروضة على وسائل من إقالتھ في 
 .اإلعالم

واعتبر خاشقجي أن الزمن قد تغیر واإلعالم بات أكثر انفتاحا مقارنة بما كان قبل أربعة 
أعوام، مضیفا أن األمور التي كانت تعتبر مثیرة للجدل باتت تناقش اآلن في أي صحیفة 

 .سعودیة

یل من رئاسة تحریر "الوطن" المملوكة ألمیر منطقة عسیر خالد وكان خاشقجي قد أق
الفیصل بعد أن احتج رجال دین على مقاالت لھ صورت أفراد ھیئة األمر بالمعروف 

 .والنھي عن المنكر بأنھم مستبدون وأصحاب أفكار عفا علیھا الزمن

ة"، مضیفا وقال الصحفي السعودي "كانوا بحاجة لرئیس تحریر جید وكنت بحاجة لوظیف
 .أن التغییر في السعودیة یشجعھ لكنھ "یعرف الحدود" الممنوع تخطیھا

وینظر إلى الملك عبد هللا على أنھ مؤید حذر لإلصالح، لكن اإلصالحات االقتصادیة كانت 
 .لھا األولویة عن اإلصالحات السیاسیة واالجتماعیة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم

یة انتقاداتھا الحادة لصحیفة الوطن بسبب مقاالت كتابھا المؤیدین وواصلت المؤسسة الدین
 .لإلصالح

 عریضة إصالحیة
عریضة تدعو لإلصالح قدمھا كبار األمراء لكن وسائل اإلعالم السعودیة لم تشر إلى 

 .للملك السعودي ھذا الشھر واعتقل بعض الموقعین علیھا

 .ویملك معظم الصحف السعودیة أمراء ذوو نفوذ وتخضع لرقابة مشددة من الحكومة

الذي عمل في اآلونة األخیرة مستشارا لألمیر تركي الفیصل سفیر -وقال خاشقجي 
إن متابعة مسألة العریضة إعالمیا یتوقف على مدى التقدم  -نالسعودیة في واشنطن ولند

 .الذي یحرز بشأنھا
وأضاف "إذا كان ھناك رد (من الحكومة) فقد نغطیھا، لكن بما أنھا تبدو حوارا خاصا بین 

السمو فال ینبغي أن نتدخل نحن العاملین في مجال اإلعالم في  عدد من المواطنین وصاحب
 ."ذلك
 المصدر : رویترز

 

" 
للملك وسائل اإلعالم السعودیة لم تشر إلى عریضة تدعو لإلصالح قدمھا كبار األمراء  

 السعودي ھذا الشھر واعتقل بعض الموقعین علیھا
" 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/4/16/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/4/16/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 (المتظاھرون دعوا السعودیة إلى وقف التضییق على أصحاب الرأي السیاسي ودعاة اإلصالح (الجزیرة

المرتقبة تظاھر عشرات النشطاء الحقوقیین في العاصمة الفرنسیة احتجاجا على الزیارة 
 .لباریس محمد بن سلمان لولي العھد السعودي

ورفعوا في مجال حقوق اإلنسان،  للسعودیة وانتقد المتظاھرون ما وصفوه بالسجل القاتم
الفتات تصف السعودیة بمقبرة حقوق اإلنسان، وتطالب بإطالق سراح المعتقلین السیاسیین 

 والنشطاء الحقوقیین المحتجزین تعسفا في سجون المملكة.

ودعوا لوقف التضییق على أصحاب اآلراء السیاسیة المختلفة ودعاة اإلصالح السیاسي 
 واالجتماعي في المملكة.

ى ضرورة وقف حرمان المرأة السعودیة من حقوقھا االجتماعیة وشدد المتظاھرون عل
والسیاسیة، كما دعوا حكومة مانویل ماكرون إلى وقف سیاسة غّض الطرف عما وصفوه 

 .الیمن بجرائم السعودیة في حق المدنیین العزل في
 المصدر : الجزیرة
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اإلعالن عن استقالة جمال خاشقجي جاء قبیل زواجھ 
) الثالث أرشیف-الجزیرة ) 

 
 یاسر باعامر-جدة
 

وھو -من ابنة الداعیة اإلسالمیة السعودیة البارزة فاطمة نصیف  احتفالھ بعقد قرانھقبل 
جاء نبأ استقالة رئیس تحریر صحیفة "الوطن" السعودیة جمال  -الزواج الثالث لھ

السبت على موقع الصحیفة على اإلنترنت خاشقجي في خبر مقتضب مساء . 

 
رغ ألعمالھ الخاصة"، وأن رئیس مجلس وجاء في الخبر أن خاشقجي "قدم استقالتھ للتف

 .إدارة مؤسسة عسیر للصحافة والنشر األمیر بندر بن خالد الفیصل وافق على االستقالة
  

عن شكره لخاشقجي على ما قدمھ  -نجل أمیر منطقة مكة المكرمة-وأعرب األمیر بندر 
ء الوطن للصحیفة على مدى نحو ثالث سنوات، مؤكدا أن خاشقجي "سیظل ابنا من أبنا

 ."األوفیاء والذین تركوا بصمات واضحة في مسیرتھا المھنیة

 
 

 استقالة أم إقالة؟
وذكرت مصادر إعالمیة متعددة أنھ تمت إقالة خاشقجي من منصبھ على خلفیة مقال كتبھ 
الكاتب إبراھیم طالع األلمعي في الوطن الخمیس الماضي بعنوان "سلفي في مقام سیدي 
عبد الرحمن" وصف فیھ السلفیة بأنھا "جرداء ُمسّطحة الفكر، ال تملك التوغل في الفكر، 
 ."وال اتساع التمذھب

 
ي وبحسب المراقبین فإن "إقالة" خاشقجي من رئاسة تحریر الصحیفة ذات التوجھ اللیبرال

التي یرأس مجلس إدارتھا نجل أمیر منطقة مكة المكرمة بندر بن خالد الفیصل لم تكن 
سوى إقالة متوقعة دفع ثمنھا خاشقجي بسبب معاركھ الفكریة الطاحنة مع أقطاب التیار 

ممثلة في ھیئة كبار العلماء السلفي وعلى رأسھ المؤسسة الدینیة الرسمیة .  

  

 اتھامات

" 
ذكرت مصادر إعالمیة متعددة أنھ تمت إقالة خاشقجي من منصبھ على خلفیة مقال كتبھ 

 الكاتب إبراھیم طالع األلمعي في الوطن الخمیس

"  
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ي على إقالة عضو ویتھم السلفیون خاشقجي بأنھ یقف وراء تحریض صناع القرار السیاس
بارز من أقطاب المؤسسة الدینیة وھو الدكتور سعد الشثري على خلفیة نقد األخیر 
لالختالط بجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة بعد مقال كتبھ جمال وصف فیھ الشثري 
 .بـ"المشوش" لكونھ تحدث عن االختالط وحرمتھ
 

لصحفي بجریدة الوطن حمد العشیوان من وفي تعلیقھ للجزیرة نت على االستقالة اتھم ا
بأنھم خلف إقالة خاشقجي وصفھم بالتیار اإلسالمي المتشدد أو "صناع الكوابیس" . 

 
بأنھ قوة خارقة ال یمكن الوقوف أمامھا مھما كانت  وقال "یثبت لنا التیار اإلسالمي

ا بعد صفا واحدا ضد آراء صحیفة الوطن ورئیس تحریرھا خصوصً  التحدیات، فھم وقفوا
 ."حادثھ الشیخ سعد الشثري

  

أن  مضیفًا وشكك العشیوان في استقالة خاشقجي وقال إنھا تضع أكثر من عالمة استفھام
لصحیفة ولم یتحدث بھذا األمر خاشقجي كان مجتمعا صباح یوم استقالتھ مع زمالئھ في ا

 ."?نھائی�ا، "فكیف لرجل أن یقدم استقالتھ في یوم زفافھ

 
قد تفسر بأنھا ضغوطات أجبرت جمال خاشقجي على قبول االستقالة  الخطوةوتابع "ھذه 

ومغادرة صحیفتھ لما یحملھ من فكر ینافي العادات والتقالید السعودیة وما تحملھ صحیفتھ 
 ."القادمة من جنوب السعودیة أبھا من فكر غربي یراد بھ ھدم الثوابت اإلسالمیة

  

على خطى إصالح  یسیران تماًما فالرجل وصحیفتھ مؤكًدا أن "ھذا األمر ینافي الواقع
 ."العاھل السعودي

  

 باب الشر
العلماء السلفیین الذین اتصلت بھم الجزیرة نت عن التعلیق على وامتنع العدید من 

إال أن أحدھم قال في إجابة مقتضبة "الغموض یكتنف ما جرى لخاشقجي، وال  الموضوع
مسیطرین على الوسائل اإلعالمیة السعودیة یزال اللیبرالیون ". 

" 
السلفیون اتھموا خاشقجي بالوقوف وراء تحریض صناع القرار السیاسي على إقالة عضو 

بارز من أقطاب المؤسسة الدینیة وھو الدكتور سعد الشثري على خلفیة نقد األخیر 
 لالختالط بجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة

 
" 
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بدال من  بعض المواقع اإلسالمیة على شبكة اإلنترنت، استعملت كلمة إقالة لكن

في تعاطیھا مع الخبر استقالة . 

  

إلى آراء خاشقجي "التي ھاجمت المؤسسة الدینیة والعلماء"، وإلى آراء  وأرجعت اإلقالة
صحیفتھ "التي فتحت باب الشر" فیما یتعلق بملف المرأة السعودیة والمطالبات بإدخال 
 ."تغییرات یرى المحافظون أنھا "تغریبیة
  

 2004عام  ن خاشقجي أقیل من رئاسة تحریر الوطن للمرة األولىتجدر اإلشارة إلى أ
یوما من شغلھ للمنصب إثر اتھامات للصحیفة باستھداف المؤسسة الدینیة،  52بعد 

2007وانتقادھا ألحد كبار العلماء، إال أنھ عاد إلیھا مرة ثانیة في أبریل/نیسان عام  . 

 المصدر : الجزیرة
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Play Video 

للریاض والدور األمیركي باألزمةاالتھامات العراقیة   
 عن البرنامج

 برنامج حواري مباشر یتناول مسار الثورات في البلدان العربیة

 مواعید البث واإلعادة
 

 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر الخمیس

 19:05 22:05 مباشر الجمعة

 19:05 22:05 مباشر السبت

خبر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 توقعات بتدخل إیراني مباشر في العراق 
 قلق خلیجي من التطورات بالعراق وانعكاساتھا المحتملة 
 التنسیق األمیركي اإلیراني بالعراق وموقف دول الخلیج 
 أسباب تفجر الوضع بالعراق 

Play Video 
 

) من برنامج "حدیث الثورة" األبعاد اإلقلیمیة والدولیة التي 19/6/2014ناقشت حلقة الخمیس (
اتخذتھا األزمة الحالیة في العراق، خصوصا فیما یتعلق باتھام بغداد للسعودیة بدعم الجماعات 

بتكثیف العملیات االستخباراتیة باراك أوباما أعلنھ الرئیسالمسلحة، وكذلك الموقف األمیركي الذي 
 مستشار عسكري إلى العراق. 300وإرسال 

الدولة  العشائر ومعھم عناصر من تنظیموتدور المواجھات في العراق منذ أیام بین مسلحین من أبناء 
، في مواجھة القوات الحكومیة المدعومة من ملیشیات ومتطوعین، وذلك اإلسالمیة في العراق والشام

 م المسلحین في مدینة الموصل بمحافظة نینوى.بعد انسحاب القوات الحكومیة أما
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، إن الشارع ائتالف دولة القانون وقال عباس الموسوي مدیر المركز العراقي لإلعالم المقرب من
اسخة بتدخل السعودیة ودعمھا للمجموعات اإلرھابیة في العراق، محمال العراقي وصل إلى قناعة ر

 إیاھا مسؤولیة دماء السنة في البالد.

وطالب الموسوي اإلعالم السعودي بوقف التحریض على العنف في العراق، مضیفا أن "المسلحین 
 في الموصل یتخذون األھالي رھائن واإلعالم السعودي ال یشیر إلى ذلك".

وأشار إلى وجود عملیة سیاسیة في العراق، ومن ال یؤمن بھذه العملیة ویرفع السالح فعلى القوات 
 األمنیة مقاتلتھ.

" إیران وال الوالیات المتحدة حل األزمة  جمال خاشقجي:لیس بإمكان السعودیة أو
 "العراقیة، وحلھا یجب أن یكون داخلیا

 الریاض نصائح
المي السعودي جمال خاشقجي أن رمي المملكة بھذه االتھامات بعد في المقابل، أكد الكاتب واإلع

وطائفتھ، مضیفا أن "علیھم القبول بحكومة  نوري المالكي اإلقرار بفشل رئیس الوزراء العراقي
طنیة التي نصحتھم بھا السعودیة من قبل"، وذلك في فرصة أخیرة للحفاظ على "عراق الوحدة الو

 موحد".

وقال خاشقجي إن حالة "اإلنكار ھي أساس المشكلة لدى الحكومة العراقیة"، وعبر عن استغرابھ من 
بالمسلحین، معتبرین ذلك  -ثانیة كبرى المدن العراقیة-تغافل المالكي عن ترحیب أھل الموصل 

 فضل من قمع القوات الحكومیة.أ

وتساءل: كیف لتنظیم من خمسة آالف مسلح أن یسقط المدینة الكبیرة لوال وجود حاضنة شعبیة لما 
 سماھا الثورة؟

وعبر عن قناعتھ بأنھ لیس بإمكان السعودیة وال إیران وال الوالیات المتحدة حل األزمة العراقیة، 
 وأن حلھا یجب أن یكون داخلیا.

مارك كیمیت:الوالیات المتحدة ال تعتمد على شخص واحد، وقلق أوباما یعبر "
 "عن حالة إحباط تجاه رئیس الوزراء العراقي

 األمیركي الدعم
وعلى صعید المواقف الدولیة، قال أوباما إنھ قرر إرسال مستشارین عسكریین لدعم السلطات 

ل البالد. وأضاف أن المستشارین األمیركیین العراقیة في المواجھات العسكریة التي تواجھھا في شما
 سیقیّمون حجم الدعم الذي تحتاجھ القوات األمنیة العراقیة.

وخالل مؤتمر صحفي عقده أوباما الیوم في البیت األبیض، قال إن األمیركیین لیسوا بصدد القیام 
، إال أنھ استدرك حالیا بعمل عسكري مباشر في العراق، مؤكدا أن أمیركا لن تتورط في حرب جدیدة

 بالقول إن بالده قد تلجأ إلى عمل عسكري إذا ما تطلب األمر ذلك.

وفي معرض تعلیقھ على حدیث أوباما، قال مساعد وزیر الخارجیة األمیركي السابق والمتحدث 
السابق باسم قوات التحالف في العراق الجنرال مارك كیمیت إن أوباما یفھم أن المعركة في العراق 

قف وأن القوات العراقیة تحتاج إلى مساعدة، مما دفعھ إلرسال المستشارین لتحقیق االستقرار، لن تتو
وصوال إلى الھدف األسمى المتمثل في االنخراط في عملیة مصالحة شاملة للحفاظ على عراق غیر 

 منقسم.

مستعدة وأرجع كیمیت سبب االنسحاب المفاجئ للجیش العراقي في الموصل إلى أن القوات لم تكن 
لھجوم المسلحین، مشیرا إلى أن الجیش استعاد في األیام األخیرة توازنھ وأنشأ خطوطا دفاعیة 

 الستعادة السیطرة على المناطق الواقعة تحت سیطرة المسلحین.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3E1CCF94-94E4-4282-91EC-6CE2D5824D5D.htm
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وحول أفق الدعم األمیركي للمالكي، قال كیمیت إن الوالیات المتحدة ال تعتمد على شخص واحد وإن 
ھي وحدة العراق، معتبرا أن قلق أوباما یعبر عن حالة إحباط تجاه رئیس الوزراء مصلحتھا الرئیسیة 

 العراقي.
 كردیة رؤیة

بدوره اعتبر عضو الحزب الدیمقراطي الكردستاني عبد السالم برواري أن األحداث الجاریة في 
مشیرا إلى  العراق تمثل نتیجة لالنفراد بالقرار وتھمیش أطراف فاعلة في مكونات الشعب العراقي،

 أن إقلیم كردستان لفت النظر إلى ذلك كثیرا.

وقال إن المالكي "فشل في حكم البلد المتكون من قومیات وثقافات ال یمكن لطرف واحد االستئثار 
 تقسیم العراق". بحكمھ، وحذرنا من أن ذلك قد یؤدي إلى
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 المصالحة العربیة واالنفتاح األمیركي على سوریا
 

مقالة •  

 أسباب التقارب العربي واالنفتاح األمیركي -
 تیارا االعتدال والممانعة وتغیر األولویات والمصالح -

 تغیرات الدور المصري والسعودي وعودة المثلث العربي -
 مستقبل التسویة وآفاق الصراع العربي اإلسرائیلي -
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مشاھدینا المحترمین سالم هللا علیكم. القول إن ما یجري  :غسان بن جدو
من حركة دبلوماسیة سیاسیة بین واشنطن ودمشق غیر جدید وبال انعكاسات 
جدیة ھو قول غیر دقیق، ولكن الجزم بأن ثمرات ھذه الحركة ھي إیجابیة 
للغایة وستنعكس بتحول جدي في العالقات بین أمیركا وسوریا فھذا یحتاج 

. القول إن حركة المصالحة العربیة بثالوثھا تدقیقا بعد التساؤل، لذا سنناقشھ
السعودي المصري السوري ھي مجرد مجامالت على طریقتنا العربیة التي 
یعتمد بعضھا على استعراض بال عمق ھو قول غیر دقیق، لكن الجزم بأن ما 
كان یعرف بالمثلث السعودي السوري المصري سیعود وبتنسیق كامل 

السیاسات والتحالفات فھذا یحتاج تمحیصا بعد وباتفاق كبیر على الخیارات و
التساؤل، لذا سنناقشھ. القول إن الریاض والقاھرة ال یشكالن رأس حربة ما 
تعرف بعواصم االعتدال العربي وبكل تحالفاتھا الدولیة المعروفة وضمن 
اإلستراتیجیات اإلقلیمیة المعلنة ھو قول غیر دقیق، ولكن الجزم بأن الید 

تي امتدت لسوریا كانت على وقع انتكاسة في لبنان وغزة وبأن السعودیة ال
القبول المصري بمبادرة العاھل السعودي لمصالحة مع سوریا جاءت على 
قاعدة مكرھا أخاك ال بطل ھو جزم یحتاج ترو بعد تساؤل، لذا سنناقشھ. 
القول إن سوریا باتت مجبرة على تقدیم تنازالت سیاسیة حقیقیة إذا أرادت 

ع قاطرة التطبیع مع إدارة أوباما والتخلي عن خیاراتھا المعروفة كرأس تسری
حربة ما تعرف بعواصم ممانعة فھو قول ربما یكون غیر دقیق، لكن الجزم 

 2009وغزة  2006بأن سوریا التي ترى نفسھا منتصرة بعد حربي تموز 
لن تغیر نھجھا أیا كانت الضغوط حتى في ظل ھواجس تصعید عسكري 

لیبرمان وھواجس تسییس محكمة الراحل  -لي مع قیادة نتنیاھوإسرائی
الحریري الدولیة ھو جزم یتطلب بحثا، لذا سنناقشھ. ھي إذاً تساؤالت أربع 
نراجعھا مع السادة نھاد المشنوق الكاتب والمحلل السیاسي، والسید أنیس 

س النقاش منسق شبكة األمان للدراسات واإلعالم، والسید جمال خاشقجي رئی
تحریر صحیفة الوطن السعودیة یحدثنا من جدة، مرحبا بكم أیھا السادة 
 .جمیعا

 أسباب التقارب العربي واالنفتاح األمیركي
أستاذ أنیس النقاش ھناك اندفاع إذا صح التعبیر أو انفتاح  :غسان بن جدو

لنقل بشكل دقیق انفتاح أمیركي جدید على دمشق، ھذا كلھ یتزامن مع مصالحة 
فعلیة أو على األقل تسارع لقاطرة المصالحة بین سوریا والسعودیة ومصر، 

 ما الذي یجري؟
الذي جرى ھو كما تفضلت انتكاسة لمشروع أمیركي سابق  :أنیس النقاش

بدأ بالحرب على العراق وعندما فشل في العراق حاولوا أن یصلحوه بمعارك جانبیة لعلھا تسنده كما 
ن، وحاول البعض كما سھل الحرب على العراق بإعطاء أراضیھ حصل في حرب تموز في لبنا

ومطاراتھ للقوات األمیركیة في الھجوم على العراق أن یستعین بإعالمھ ویستعین بحلفائھ في المنطقة 
ومن یدور في فلكھ لمساعدة المشروع األمیركي. ألفت النظر أن انفجار المبنى اإلعالمي السعودي 

من المقاومة العراقیة على ھذا الدور السعودي، الصراع الذي جرى في لبنان مثال في بغداد كان ردا 
بین قوى سیاسیة مختلفة كان نتیجة ھذا الصراع أن قوى عربیة ترید أن تدعم المشروع األمیركي 
وقوى أخرى ترید أن تناھض ھذا المشروع وتصارعھ فكانت نكسة أیضا في لبنان، جاءت النكسة 

األمیركیة غیرت سیاستھا، ال یھم األشخاص، الدولة  الكاملة بأن اإلدارة
بأمیركا اختار أن یكون خطابھ مختلفا قبل وصول أوباما كان ھناك تقریر   established  الـ

 ..بیكر ھاملتون

 

 غسان بن جدو
  

 أنیس النقاش
  

 جمال خاشقجي
  

 نھاد المشنوق
 



مقاطعا): عفوا أرید أن تتحدث من فضلك یعني ھل غیرت سیاستھا أم خطابھا )غسان بن جدو 
یختلف الخطاب ولكن السیاسة ال تتغیر؟اختلف؟ یعني یمكن أن   

 تتحدث عن الدول العربیة؟ :أنیس النقاش
 .ال، أتحدث أنت أشرت إلى أوباما، أمیركا :غسان بن جدو

" مما  اإلدارة األمیركیة السابقة مجموعة فشل یبدأ من فشلھم بالعراق ثم لبنان فغزة
سوریا وإیران وأیضا مع اإلدارة األمیركیة الجدیدة على فتح باب الحوار مع  أجبر

أنیس النقاش  روسیا "  
ھو أوال اإلدارة األمیركیة التي فشلت كمشروع أمیركي في المنطقة جاء بأوباما  :أنیس النقاش
لتصلیح ھذه األخطاء وترتیب االنسحاب األمیركي من ھذا الصراع، وبین بین قبل أن یصل إلى 

طوشة آخر محاولة في حربھم على غزة لعلھا البیت األبیض ضربوا مثل ما یقول المثل، آخر خر
تصلح بعض األمور وفشلوا. فإذاً ھي مجموعة فشل تبدأ من فشلھم في العراق وفشلھم في لبنان 
فشلھم في غزة أدت على أن اإلدارة األمیركیة الجدیدة اضطرت أن تفتح لیس فقط على سوریا، ھي 

أیضا مع روسیا في یعني لیس في العالم فقط تتحدث أنھا ترید أن تفتح حوارا مع إیران وخطابھا 
ملف الشرق األوسط، نحن نخطئ عندما نظن أن كل المسألة تدور حول الشرق األوسط ملفاتھا مع 
روسیا أیضا وجورجیا أدت إلى الخطاب األمیركي مع روسیا مختلف خطابھا مع الصین الیوم 

یضا في الشرق األوسط ھناك تعثر الصین تملي شروطھا على الوالیات المتحدة ولیس العكس وأ
یرید أن یصلحھ، ھذا ینعكس على حلفاء الوالیات المتحدة في المنطقة، المسھل للحرب على العراق 
بعض الدول العربیة شریكھا في التالعب في المنطقة بعض الدول العربیة انعكس علیھم بعد حرب 

ألمم المتحدة للحوار مع سوریا تتقدم غزة بأنھم وجدوا أن كل ھذه المعادالت فشلت، كما تقدمت ا
آذار في لبنان یعلن أنھ  14الدول العربیة من بعدھا والیوم، الیوم آخر سلسلة ھذه الحلقات فریق 

یرید عالقة جیدة مع سوریا. وكأن ھذه الحلقات المرتبطة تبدأ بالھجوم على بغداد وتنتھي بفشل 
یحاولون إعادة تموضعھم بفتح ھذا الحوار، الھجوم على بغداد مع حرب تموز وحرب غزة بأنھم 

حتى الوالیات المتحدة لم  -ھذا ما یجب أن ننتبھ لھ-ھذا الیعني أنھم قد اكتشفوا إستراتیجیة جدیدة 
تكتشف بعد إستراتیجیتھا الجدیدة، ھي تسبر أغوار األوضاع في المنطقة لكي تعرف كیف ترید أن 
 .تتموضع

إذاً یعني أنت اآلن تكاد تكون جازما بأن ما یحصل ھو نتیجة لما تسمیھ بفشل  :غسان بن جدو
أمیركي في المنطقة وانتكاسة لحلفاء أمیركا في المنطقة ولذا ھم اآلن یندفعون أو یحاورون سوریا أو 

 ما یسمى بعواصم الممانعة، ھل ھذه الخالصة دقیقة؟
 .صح، نعم ھذا ھو :أنیس النقاش

ھل توافق ھذا الرأي السید جمال خاشقجي؟ إذاً كأنھ یقول السید أنیس النقاش نحن  :غسان بن جدو
ال نتحدث عن مبادرة عربیة بشكل دقیق مبادرة سعودیة من أجل مصالحة نحن نتحدث عن فشل، 

 إخفاق نتیجتھ ما یحصل اآلن؟
یعني لیفشل المشروع األمیركي في العراق وفي فلسطین وحیثما یرید األستاذ  :جمال خاشقجي

لكن أنا لم أجد أمیركا في الكویت عندما أعلن الملك عبد هللا مبادرتھ وأحدث تلك الصدمة النقاش و
التي كان رد فعلھا إیجابیا من الجمیع وقبل الجمیع وتحمس للمصالحة والتعاون والعودة إلى العمل 

ما من العربي المشترك، أنا أشوف الصورة لیس من زاویة الفشل األمیركي أو المشاریع الدولیة وإن
زاویة مصالحنا نحن كعرب. ال یھمني ما یحصل في أمیركا وما یتغیر في أمیركا إال بقدر ما أستفید 
منھ كسعودي وما أستطیع أن أعاون بھ أخواني العرب، إدارة بوش كانت إدارة سیئة لم نستفد منھا 

ھذه الفرص. ما  نحن في السعودیة تضررنا منھا كثیرا، إدارة أوباما لدیھا فرص وسوف نتعامل مع
یخص المصالحة العربیة ھو نتیجة فعل أو تحرك الملك عبد هللا ونتیجة قناعة األطراف التي كانت 

خارج السیاق العربي بأن مصلحتھا أن تعود إلى السیاق العربي، ھذه حتى اآلن نحن نعیش بدایات، 
ان في المصالحة ال نعرف كیف تمضي األمور ال تزال ھنالك عدة اختبارات أمام الجمیع أك



الفلسطینیة الفلسطینیة أو كان في لبنان أو كان في العراق أو كان في العالقة مع إیران لكن ھذه بدایة، 
 .من الجید أن یعود لنا أخواننا السوریون ونحن متحمسون جدا للتعامل معھم

جمیل إذاً من كان خارج السیاق العربي ھم السوریون، سید جمال خاشقجي، بھذا  :غسان بن جدو
المنطق نحن نود أن نفھم طیب ما ھي دوافع المبادرة السعودیة للمصالحة؟ ال أتحدث فقط عن 

الكویت، ربما ما حصل في الكویت نتیجة ما حصل في غزة ولكن في نھایة األمر ھناك اآلن مالحقة 
یات الجدیة جدیة لھذه المصالحة والدلیل على ذلك القمة التي حصلت في الریاض، طیب ما ھي الخلف

 لمعسكر االعتدال وبرأس حربتھ وبقیادتھ السعودیة؟
أول شيء السعودیة ومن حولھا یرفضون مصطلح معسكر االعتدال، ھذا مصطلح  :جمال خاشقجي

أطلقتھ كوندلیزا رایس وأفضل أن أسمي مجموعتنا بمجموعة التضامن العربي أو المجموعة العربیة، 
احبة المبادرات ھي صاحبة األفكار وبل ھي صاحبة الثقل ھي المحركة للسیاسة العربیة ھي ص

السیاسي واالقتصادي األكبر، فھي العالم العربي، المجموعة التي یعني یصفھا البعض بمجموعة 
االعتدال وابحث لي عن أي مجموعة مناوئة لھا أو خارجة عن سیاقھا ولن تجد لھا تلك األھمیة في 

تحرك الذي أطلقھ الملك عبد هللا ھو إیمانھ بأن ھنالك حاجة إلى ھذا السیاق العربي الكبیر. ھدف ال
عمل عربي مشترك، نعم نستطیع أن نعمل مع مصر وعملنا مع مصر نستطیع أن نعمل مع 

اإلمارات ولكن أیضا ترى حتى دولة صغیرة تستطیع أن تعطل ھذا العمل وھذا رأیناه، ال یرید 
یأخذوھا معھم أن یضموھا إلیھم وتدخل ھذه الدولة أو تلك العرب أن یعتركوا مع أیة دولة وإنما أن 

الدولتان إلى عمل عربي مشترك، الحمد � ھذا حصل. فلیس من الجید أن نتحدث من أخطأ ومن 
انتصر أو من انھزم، ھذا غیر مھم المھم أن نشجع خارطة الطریق الجدیدة التي أطلقتھا مصر 

ون أن یتفاعلوا معھا، األخوة في قطر مستعدون یتفاعلوا والسعودیة واآلن األخوة في سوریا مستعد
معھا، ھنالك حتى المغرب بعیدا موجودة معنا في ھذه الخارطة في ھذا التحرك والعمل العربي 
المشترك، معركتنا األولى أو تحدینا األول ھو المصالحة الفلسطینیة الفلسطینیة وال تزال أمامنا 

 .تحدیات أكثر وأكثر
أستاذ نھاد، حتى یصدق الرأي العام أن ما یحصل یمكن أن یكون كما وصفھ  :غسان بن جدو

خارطة طریق ولكن ببعد إستراتیجي بأفق إستراتیجي جدي ولیس مجرد عمل مرحلي نتیجة تأزمات 
حصلت وحتى یصدق الناس جمیعا بأن التضامن العربي یمكن أن یحصل على قاعدة سیاسیة ولیس 

نرید أن نعود إلى الماضي ونذكر أسباب الخالفات لكن في كل األحوال على قاعدة شخصیة، نحن ال 
 ..منھجیا ینبغي أن نقول، ھناك قاعدة سیاسیة لھذا الطرف وقاعدة سیاسیة للطرف الثاني

 ..أنا أرید العودة إلى الماضي :نھاد المشنوق
في رأیك، في رأیك اآلن ما یحصل بالتحدید ما الدافع وما المصلحة ألي من  :غسان بن جدو

 الطرفین حتى یذھبوا بشكل جدي؟
خلینا نتفق، خلینا یعني لو سمحت لي أنا موضوع التعمیم ما بأوافق علیھ بمعنى أن  :نھاد المشنوق

كل جھة من الجھات التي ذھبت إلى القمة العربیة األخیرة لھا مصلحة مباشرة بما حدث، أما أن 
دقیق، كل دولة لھا تصرف ولھا معنى وترید الوصول  الجمیع لھم نفس المصالح ھذا توصیف غیر

إلى ھدف محدد من ھذه القمة. أوال أدق وصف للقمة ھو اللي قالھ الرئیس األسد، ربما من أدق 
األوصاف السیاسیة منذ تسلمھ السلطة وكان صریحا وواضحا بأنھ نحن جلسنا في محاولة جدیة 

ألمور التي حدثت، وبالتالي تنظیم الخالف یسمح بأنك لتنظیم الخالفات، ما قال إنھ في اتفاق على ا
تأخذ وقتك بأقل قدر ممكن من االشتباكات وتناقش كل العناوین المختلف علیھا وتؤكد العناوین المتفق 

علیھا، أعتقد ما حدث ھو في ھذه الحدود ولیس أكثر. بالمسألة الثانیة المتعلقة بالحوار السوري 
لشروط األمیركي ما تغیر، أضیف لھ بندان فقط، البند األول ھو الذھاب األمیركي بأعتقد أن دفتر ا

 ..في اتجاه الحوار لعلھ نصل إلى نتیجة، وأنا لو سمحت لي أسمیھ استكشاف أكثر مما ھو حوار
 .مقاطعا): حتى اآلن نعم)غسان بن جدو 

متابعا): یعني یستولد قرارات، األمر الثاني أنھ للمرة األولى حسب المعلومات )نھاد المشنوق 
المنشورة بكل وسائل اإلعالم األمیركیة أو مراكز الدراسات، للمرة األولى األمیركان بیسألوا الجانب 



أجرت حوارات ثالثة شھیرة بین الرئیس  2003السوري ماذا یرید؟ اإلدارة األمیركیة السابقة سنة 
 ..األسد ووزیر الخارجیة األمیركي في ذلك الحین

 .مقاطعا): كولن باول نعم)غسان بن جدو 
متابعا): كولن باول وبعده مع نیكوالس بیرنز وبكانون األول مع ریتشارد )نھاد المشنوق 

أرمیتاج یللي ھم معاونینھ للوزیر باول، كان واضحا أنھ بالحوارات الثالثة في مطالب أمیركیة ولكن 
ألمیركي. بما یتعلق بالسعودي ما في سؤال عن ماذا ترید سوریا، ھذا بما یتعلق بالسوري ا

والمصري والسوري ھؤالء ثالثة أطراف بأعتقد أن كل واحد منھم لھ طبیعة ولھ یعني كمان دفتر 
شروط للنقاش اللي صایر بین ھذه األطراف الثالثة، بمعنى أن التصرف.. بمعنى أن الجغرافیا 

غزة معرضة لضعف بنیوي المصریة التي تفرض علیھا مسؤولیة فلسطینیة ما جراء ما حدث في 
جدي یعني مختلفة عن طبیعة التصرف السعودي، ومختلفة أیضا كالھما مختلف عن طبیعة 

التصرف السوري، ما في ھزیمة جدیة أخذت حدا على االجتماع ألنھ إذا بدنا نحكي بموضوع 
مة آذار الموقف بأعتقد في فارق كبیر بین الموقف السعودي والموقف المصري، الموقف السعودي بق

أعلن القوات األمیركیة في العراق قوات احتالل وبالتالي ما فیك تحط البلدین بنفس الخانة  2007
ألن طبیعة النظام المصري فیھا ضعف بنیوي صار لھ فترة طویلة مش متوفر بطبیعة النظام 

كأنھ السعودي وال بطبیعة الحاكم السعودي، لذلك بتفرق األمور، الحاكم السعودي عم یتصرف و
أمامھ وقت عنده وقت طویل یغیر فیھ یحدث فیھ تغییرات إستراتیجیة یعلن قلیال منھا ویخفي كثیرا 

منھا. أنا زرت جدة من أشھر طویلة یعني الحقیقة كان واضحا أن الخالف األمیركي السعودي أكبر 
ألمیركي باللحظة بكثیر مما معلن منھ، ھذا ما بینكر حقیقة أساسیة قالھا األخ أنیس بأن المشروع ا

اللي صار فیھا عسكر أمیركي على األرض العراقیة ھذا المشروع أصیب بضربة رئیسیة، لما 
بتضطر تستعمل كل قوتك على األرض عرضت حالك لتجاور ولضربات من كل الجھات اللي 

 .حوالیك
 تیارا االعتدال والممانعة وتغیر األولویات والمصالح

ھذا العراق سابقا ولكن ھناك من یقول بل یكاد یكون جازما فیما یتعلق بما یحصل  :غسان بن جدو
اآلن بأنھ على األقل في االستحقاقین التحدیین الكبیرین الذین شھدتھما منطقتنا على مدى األعوام 

األطراف ما یسمى باالعتدال أو سمھا ما شئت اآلن ھذه ، ھذه 2009وغزة  2006الماضیة، تموز 
 ..األطراف كان موقفھا مخالفا للموقف السوري ولذا ھي تعتبر

مقاطعا): نحن، نحن أستاذ غسان عم نحكي عن الصراع العربي اإلسرائیلي وإال )نھاد المشنوق 
الصراع العربي اإلسرائیلي عم نحكي على ما ھو جدول أعمال االتفاق العربي؟ إذا عم نحكي عن 

كال الحربین اللي تفضلت فیھم أحدثا تغییرا إستراتیجیا بالنظرة لھذا الموضوع ولكن ھذا التغییر مش 
 ..ھو اللي ودى لالتفاق أنا عم أقول ھناك حاجات

 مقاطعا): لماذا؟ لم ال؟)غسان بن جدو 
متابعا): لحظة بس، ھناك حاجات لألطراف الثالثة السوري والسعودي والمصري )نھاد المشنوق 
أن یجلسوا إلى الطاولة ویناقشوا خالفاتھم، مش یحددوا تضامنھم أو یعلنوا توافقھم في یعني تغییر 

 ..جذري
 مقاطعا): طیب لماذا لم یحصل قبال، لماذا لم یحصل قبل؟)غسان بن جدو 

أنا ما أود قولھ إن اإللتزام السعودي بالسیاسة األمیركیة، الكالم العام عن ھذه  :نھاد المشنوق
المسألة كالم غیر دقیق أیضا ألنھ اللي بیكون ملتزما بالسیاسة السعودیة بالموضوع العام یعني أنا 

بدي أفرق بین حرب تموز وحرب غزة واالحتالل العراقي، إذا بدنا نعملھم یعني مجموعة واحدة فھم 
 ..لھم ثالثة

مقاطعا): ھذا العالم العربي انقسم، العالم العربي صار فیھ فرز، نحن نتحدث خالل )غسان بن جدو 
 ..األشھر األخیرة على

 ..مقاطعا): ما أنكرت ذلك أنا، ما عم أقول إنھ لم ینقسم)نھاد المشنوق 
متابعا): نتحدث عن قمتین، نتحدث عن انقسام واضح، نتحدث عن انھیار النظام )غسان بن جدو 

 .الرسمي العربي

http://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2009/3/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7


متابعا): یا سیدي، یا أستاذ غسان أنا عم أقول ھناك فرق بین الموقف من الصراع )نھاد المشنوق 
 ..العربي اإلسرائیلي و

 .مقاطعا): نحن نرید أن نربطھ، لماذا یحصل ما یحصل اآلن؟ بشكل واضح)غسان بن جدو 
في تغییر طبیعي في تغییر باألولویات كان واضحا أنھ في استنفار دولي كبیر مش  :نھاد المشنوق

لنصرة السیاسة السعودیة كان في استنفار دولي كبیر معلن لنصرة المسؤولیة المصریة عن 
الموضوع الفلسطیني، یعني ھذا كان واضحا بمؤتمر شرم الشیخ األول وباستمرار الحوار، ومع ذلك 
المصریون عم یتصرفوا اآلن بطریقة غیر قادرة على الحل بصرف النظر عما حدث في السعودیة. 

رجع بأقول حتى تكون واضحة فكرتي، ما حدث في السعودیة ھو تنظیم مناقشة الخالفات العربیة. بأ
سؤال حضرتك لیش المصري غیر موقفھ ولیش السعودي غیر موقفھ ولیش السوري أیضا غیر 
موقفھ؟ نحن نسینا أنھ في یوم من األیام السوري بإعالمھ الرسمي قال إن السعودیة مسؤولة عن 

قالب بسوریا، یعني كمان الثالثة تغیروا، الثالثة تغیروا ألن الوضع بالمنطقة یعني سیئ محاولة ان
إلى درجة موازین القوى فیھ اختلت لدرجة أن كل واحد بده یراجع أوراقھ. طیب أنا بس بدي أسألك 

سؤاال آخر طیب منذ شھرین حتى الیوم بعد غزة وقبل غزة في ست دعوات سوریة رسمیة 
اشرة مع إسرائیل، طیب ھذه ما بدك تأخذھا بعین االعتبار بأنھا جزء من الحوار، لمفاوضات مب

 ..أقصد
 مقاطعا): بعد غزة؟)غسان بن جدو 

 ..طبعا، طبعا في ثالثة أحادیث :نھاد المشنوق
 .مقاطعا): في قمة الدوحة الرئیس بشار األسد قال ما في كالم عن المفاوضات)غسان بن جدو 
متابعا): یا سیدي عندك حدیث في دیرشبیغل وعندك حدیث بالواشنطن بوست )نھاد المشنوق 
وعندك حدیث بوكالة األنباء الیابانیة وعندك تصریح وقت اللي كان في زیارات لرؤساء الدول 

وعندك تصریح مع السیناتور كیري، وعندك .. أنا ما عم أقول إن ھذا األمر سيء أو.. أنا عم أقول 
ت كثیرة عم تصیر بطبیعة الحال ھي نتیجة لما حدث بتموز وأكثر بكثیر لما حدث في في تغییرا

 ..غزة
 .مقاطعا): سید أنیس النقاش تفضل)غسان بن جدو 

أوال أنا أعود إلى األستاذ خاشقجي، من الخطأ تمریر العبارات واإلتیكیت العناوین  :أنیس النقاش
الدول أي تضامن أبدا مع ما حصل في العراق وھم أن ھذا معسكر التضامن العربي، ال أجد بھذه 

شركاء في الھجوم على العراق، ال أجد أي تضامن عنا في لبنان أثناء حرب لبنان في تموز أي 
یوما  33تضامن ال من مصر وال من السعودیة بل كان ھناك توبیخ للمقاومة وكان ھناك تفرج مدة 

إغالق معبر رفح على الفلسطیني فھذه مصیبة في على ما یجري، إذا كانت التضامن العربي یعني 
المفاھیم أیضا، فإذاً ھناك كان شراكة أمیركیة لبعض ھؤالء األعراب في المشروع األمیركي ومع 

فشل المشروع األمیركي وفشلھم ھم باإلضافة، یعني ھم كان مطلوبا منھم أن یضیفوا للمشروع 
ھذا لیس مشروع تضامن عربي، ھذا معسكر التحاقياألمیركي، فشلوا أیضا بأن یقدموا ھذا. فإذاً  .. 

 .مقاطعا): لو تسمح لي أخ أنیس بس نقطة صغیرة)جمال خاشقجي 
 .مقاطعا): ھو یرید أن یناقشك سید جمال من فضلك)غسان بن جدو 

 .خلیني بس أكفي جملتي :أنیس النقاش
 .یعني ھو أراد أن یتدخل بس في ھذه النقطة لو سمحت معلش، تفضل أخ جمال :غسان بن جدو

یعني في نقطة صغیرة، ھذا المعسكر أو ھذا المجموع العربي الكبیر ھو الوحید  :جمال خاشقجي
القادر على فعل المبادرات ھو الوحید الذي ذھب إلى نیویورك وتحرك من أجل وقف إطالق النار 

الوصول إلى ما توصل إلیھ  في غزة، ھو الوحید الذي تحرك في األحداث اللبنانیة والذي ساعد في
اللبنانیون في الدوحة، ھذا ھو المعسكر الذي یحرك األحداث في العالم العربي أما لیس التضامن 

 ..مطلوب منھا
مقاطعا): یا أخ جمال أنت تعرف أن حربنا في لبنان، حربنا في لبنان لم نصل إلى )أنیس النقاش 

وقف إطالق النار إال عندما قبل العدو وعرف بھزیمتھ وعندما تراجعت أمیركا وكانت تعطي الوقت 
یوما، منذ البدایة وھم یرفضون وقف إطالق النار والعرب لم  33تلو الوقت ألن وصلوا إلى 



وقف إطالق النار، وفي غزة أیضا الذي أعلن وقف إطالق النار ھو العدو  یضغطوا من أجل
 ..الصھیوني دون التنسیق مع المصریین

مقاطعا):  بس أنت عم تفترض، أنیس، أنھم لم یضغطوا، ممكن یكونوا ضغطوا وما )نھاد المشنوق 
 ..نجحوا یعني

 ..جمال خاشقجي (مقاطعا): لكن ھذه الدول التي
متابعا): ال، الذي فرض المعادلة الحقیقیة إن كان في لبنان أو غزة ھو صمود الشعب )أنیس النقاش 

 ..الفلسطیني وصمود الشعب اللبناني ومقاومتھ، ھذه وقائع ال یجب أن نقفز عنھا
 ..مقاطعا): عظیم، عظیم ولكن ھذه الدول ھي التي تستطیع أن تحرك األحداث یعني)جمال خاشقجي 

متابعا): الیوم ھناك خطاب إیجابي یرید أن یقول إننا نرید أن نتحد بین العرب، ھذا )أنیس النقاش 
عظیم ولكن نحن الیوم في عصر الدیجیتال وعصر الشباب المتعلم یعني ما بیجوز نظلنا إذا صار في 

 ..خصام عربي نقول طوشة عرب وإذا صار في مصالحة عربیة نقول تبویس لحى
 ..مقاطعا): خلینا نتحدث في مرحلة التضامن)جمال خاشقجي 

متابعا): لدینا مثقفون في األمة العربیة ال یقبلون بھذا الكالم، اطو الصفحة، أي )أنیس النقاش 
صفحة؟ ھناك إستراتیجیات كانت تابعة ألمیركا، ھناك إستراتیجیات كانت مقاومة في المنطقة، ھناك 

تالي عندما فشلت أمیركا وجاءت لكي تتحدث مع أناس كانت تقاتل أمیركا وھناك أناس مع أمیركا وبال
سوریا قرر اآلخرون من الكبیر إلى صغیرھم في لبنان أن یبدأ الیوم في الحوار مع سوریا، علینا أن 
نبحث ھذه األمور إذا أردنا أن نفتح صفحات جدیدة نفتحھا بطریقة علمیة إستراتیجیة ولیس بطریقة 

ة اطو صفحة، ماذا یعني تطوي صفحة؟ ھذه تطوي صفحة في تبویس اللحى، أنا ال أفھم في السیاس
 ..صف إبتدائي وتقول بدأنا درسا جدیدا

 مقاطعا): طیب إذا أردت أن تبدأ بشكل جدي ماذا ستفعل؟)غسان بن جدو 
تبدأ علینا أن نعترف أن المشروع األمیركي ھو الوالیات المتحدة ولیست في  :أنیس النقاش

االقتصادیة وكما قال األستاذ نھاد جاءت بكل قوتھا، لقد عرفنا محدودیة القوة مشاریعھا في قدرتھا 
األمیركیة ماذا تستطیع أن تفعل؟ نقطة على السطر انتھى، ال تستطیع أن تفعل مع أمتنا شیئا. عرفنا 

محدودیة القوة الصھیونیة ماذا تستطیع أن تفعل، فشلت في لبنان وفشلت في غزة، عندما القوى 
یة تفشل والقوة االقتصادیة اآلن في حالة انھیار على ھذه األمة أن تلملم وضعھا وتقول علینا العسكر

أن نبني منظومة أمنیة اقتصادیة سیاسیة عربیة لكي تستطیع أن تنھض بھذه األمة، علینا أن ننتھي 
األغنى من ھذه التبعیة ومن أن تكون دول كبرى نقول عنھا دولة عربیة كبرى اسمھا السعودیة ھي 
بین الدول ولكن في كل تاریخھا من سبعین سنة ھي دافعة المال للمشاریع األمیركیة ولخدمة 

 ..المشاریع األمیركیة ولیس لھا إستراتیجیة خاصة بھا
مقاطعا): ال، ھذا كالم فاضي ال، ال، ھذا كالم فاضي، ھذا كالم فاضي وعلشان )جمال خاشقجي 

ا بدلیلتقول جملة مثل ھذه ال بد أن تسندھ .. 
 ..مقاطعا): اقرأ التاریخ صح یا أستاذ أنیس، ما بیصیر ھذا تعمیم، تعمیم)نھاد المشنوق 

 ..متابعا): ھذا ھو التاریخ منذ القوى الوطنیة التقدمیة في المنطقة)أنیس النقاش 
 .بالش كالم فاضي :جمال خاشقجي

متابعا): یعني.. ال نتكلم عن الماضي، ال نستطیع أن نبني المستقبل إال إذا تكلمنا عن )أنیس النقاش 
 .الماضي بشكل واضح

مقاطعا): ال، ال ھذا كالم فاضي ھذا كالم ال یلیق، تقدر تقول لي كیف السعودیة )جمال خاشقجي 
 تدفع لألمیركان؟

 ..مقاطعا): بدون تعمیم بس بدون تعمیم)نھاد المشنوق 
 .متابعا): ھا شو ھالسخافات)جمال خاشقجي 

 ..متابعا): یعني نقول كالما دقیقا حتى نقدر نصل للمناقشة)نھاد المشنوق 
مقاطعا): حصل ھزیمة للوالیات المتحدة باعتراف الوالیات المتحدة، رئیس الوالیات )أنیس النقاش 

المتحدة یقول لقد ھزمنا في أفغانستان، من أشھر أربعة كان یقول سأرسل أربعین ألف جندي إلى 
أن ننتصر في أفغانستانأفغانستان من أجل  .. 



 .مقاطعا): لتھزم أمیركا كیفما ترید ولكن ال تقول السعودیة تدفع لألمیركان)جمال خاشقجي 
متابعا): اعترفوا بأنھم ھزموا في العراق والجمیع یعترف بذلك، البنتاغون قبل )أنیس النقاش 

فیقوا، لم تعد الوالیات المتحدة ھي السیاسیین فإذاً، واالنھیار االقتصادي، على األعراب الیوم أن یست
التي یجب أن تقودھم ھم لدیھم القدرة على أن یقودوا ھذه األمة، القلة في ھذه األمة صنعوا 

المعجزات، مقاومة في لبنان ومقاومة في غزة ما بالكم لو أن ھذه الدول العربیة قد دعمت غزة؟ 
زء من الھجوم على غزة بإقفال یعني شو مصیبة مصر أن تدعم غزة عوضا عن أن تكون ھي ج

معبر رفح؟ ما ھي المصیبة إذا كانت فعلت الشيء اإلیجابي؟ ما ھي المصیبة أن تقول السعودیة أنا 
بكل أموالي أدعم الشعب الفلسطیني، أدفع للشھداء أدفع للقوى المقاومة؟ ما ھي المصیبة أن تقف 

 ..األمة العربیة الیوم وتقول أنا ال أقبل
 .مقاطعا): بس ھذا حاصل)غسان بن جدو 

 ..متابعا): ال، ال ھي مشاریع یا أخ غسان)أنیس النقاش 
 مقاطعا): أخ غسان، أخ غسان تسمح لي؟)جمال خاشقجي 

متابعا): كلنا ندرك أن األموال لإلعمار الیوم مشروطة بفالن وفالن وفالن، ھم ال )أنیس النقاش 
 ..یریدون أن یدعموا مشروع المقاومة

 ..مقاطعا): ال، حتى القضیة الفلسطینیة، حتى القضیة الفلسطینیة)غسان بن جدو 
 ..مقاطعا): ھذا موضوع)جمال خاشقجي 

متابعا): یعني السعودیة لم تدعم القضیة الفلسطینیة؟ ألیست ھي من رعت اتفاق )غسان بن جدو 
 مكة؟

متابعا): ھناك امتحان، ھناك امتحان علیك أن تختبر اإلنسان أن یقول علنا أنا مع )أنیس النقاش 
دعم المقاومة الفلسطینیة، ھذا ھو االمتحان، ألن الذي یصنع طریق الشعب الفلسطیني ھو المقاوم 

الفلسطیني ولیس المستسلم الفلسطیني. ھلق ما منرضى باإلعالم نحكي ھذا الحكي ھذا ما عاد یجدي، 
تنا، أن تقول إن ھذه قلة وإن ھذه طائفة وإن ما عاد یجدي، اإلستراتیجیات الدولیة تفشل أمام مقاوما

ھذا حزب وتلوث سمعتھ في اإلعالم ھذا لم یعد یجدي ألن الوقائع على األرض أفشلت المشاریع 
األمیركیة أفشلت المشاریع العربیة، أمامھم اآلن فرصة لكي یصلحوا موقفھم یلتحقوا بھذا الركب 

عد نتحدث نحن عن بقاء إسرائیل وتوسعھا بل نتحدث عن المقاوم، وإسرائیل بدأت نھایاتھا الیوم لم ن
 .نھایاتھا فبالتالي علینا أن نبني برامجنا على ھذا األساس

األخ جمال خاشقجي یرید أن یعلق واألستاذ نھاد المشنوق یرید أن یتحدث، ولكن  :غسان بن جدو
بالبقاء معنا وقفة نعود  اسمحوا لي بعد ھذا الفاصل من فضلكم، مشاھدینا الكرام أرجو أن تتفضلوا

 .بعدھا الستكمال حوارنا المفتوح
 [فاصل إعالني]

 تغیرات الدور المصري والسعودي وعودة المثلث العربي
أھال بكم مشاھدینا الكرام. أستاذ جمال خاشقجي وأنت تعلق على ما تفضل بھ  :غسان بن جدو

األستاذ أنیس نقاش أرجو أن تأخذ باالعتبار السؤال التالي إذا سمحت، أشرت في البدایة إلى أن أحد 
أھداف ما حصل في الریاض ھو ربما جلب سوریا إلى المنظومة العربیة، ھل إن أحد األھداف ھو 

 بالفعل إبعاد سوریا عن تحالفھا مع إیران؟
طیب، األخ أنیس نقاش أشاد بالمقاومة وقال إنھ ھي التي انتصرت وھي التي  :جمال خاشقجي

أفشلت المشاریع وعرض بمصر وأنھا ھي التي وقفت بوجھ المقاومة والتي أقفلت معبر رفح إلى 
آخره، طیب ننظر الیوم فین المقاومة؟ أین األخوة في حماس؟ ھم في القاھرة الیوم، لماذا لم یذھبوا 

الفلسطینیة مع أخوانھم الفتحاویین إلى أحد مواقع مساندة المقاومة في  لكي یتفاوضوا حول وحدتھم
طھران مثال أو في غیرھا؟ ذھبوا إلى القاھرة وعندما یختلفون مرة أخرى سوف یذھبون إلى 

القاھرة، سوف تبقى القاھرة، ھذا ھو المعسكر الحقیقي ولیس المعسكرات الھامشیة التي تظھر 
و الذي یصنع األخبار ھو الذي یصنع األحداث وھذا موجود ما بین وتغیب، المعسكر الحقیقي ھ

 ..الریاض والقاھرة. ما یخص إیران وسوریا

http://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2009/3/17/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7


مقاطعا): ال، قبل إیران من فضلك ربما ما قالھ األستاذ نھاد المشنوق أیضا یعني )غسان بن جدو 
یعني أحیانا الجغرافیا  مدعو لمناقشتھ أو النظر إلیھ بجدیة ھو یتحدث أیضا عن الجغرافیا السیاسیة،

السیاسیة ھي التي تتحكم سواء في احتضان اللقاءات وفي إبراز المواقف إلى آخره بمعزل عن أي 
 اعتبارات أخرى، أال یبدو لك ھذا المنطق دقیقا أیضا؟

 ..یعني إیھ الجغرافیا السیاسیة؟ أنا أعتقد ال، ھو النفوذ، الجغرافیا السیاسیة :جمال خاشقجي
 ..مقاطعا): یعني وجود غزة إلى جانب مصر ھذا أساسي)غسان بن جدو 

 ..ال، عفوا بدون سیاسة، ھذه جغرافیا :نھاد المشنوق
 .جیوبولوتیك یعني، جیوبولوتیك :غسان بن جدو

ال توجد دولة عربیة تستطیع أن تقوم بمساعدة الفلسطینیین إال مصر "
جمال خاشقجي والسعودیة"  

أبدا لو لم تكن مصر لكانت الریاض أو مكة المكرمة ھاتان الدولتان الوحیدتان  :جمال خاشقجي
اللتان تستطیع أنھا تستضیف الفرقاء الفلسطینیین، ما في وال دولة أخرى تستطیع أن تقوم بمساعدة 
الفلسطینیین إال مصر والسعودیة. ھم یجلسون الیوم في مصر بحضور المخابرات المصریة بكل 

ریة شركاء معھم في كل التفاصیل، في الخرائط، في من یتولى ماذا، في أركانھا والمخابرات المص
من یستلم ماذا من المال، كل ھذه موجودة لدى مصر، ما ھي موجودة لدى أي طرف آخر، فیعني 
لنعامل الناس على حقیقتھم، ھذه ھي الدول المؤثرة، ھذه ھي الدول القویة وھذه ھي الدول التي 

العربي. نعود إلى موضوع سوریا وإیران، المملكة ال یھمھا أن تكون  یجب أن تُحترم في العالم
العالقة ممتازة بین سوریا وإیران، المملكة ترید ھي أن تكون عالقتھا ھي األخرى جیدة مع إیران 
وحاولت المملكة أن تفعل ھذا الشيء وقام الملك عبد هللا بجھد كبیر ووطد العالقة مع إیران في عھد 

اني وشكلوا ما یشبھ یعني ال أرید أن أقول تحالفا ولكن شكلوا عالقة جیدة خالل حقبة الرئیس رفسنج
من الزمن واستمرت ھذه العالقة الجیدة خالل عھد خاتمي وظل الرئیس رفسنجاني ھو الرئیس 
األقرب للمملكة وال یزال على اتصال بخادم الحرمین. نعم ھنالك اآلن سوء فھم بیننا وبین إیران 

ض التصرفات الغیر منضبطة من الرئیس أحمدي نجاد والمملكة ال تخفي انزعاجھا من بسبب بع
ھذه التصرفات. من حق سوریا أن تكون لھا عالقة جیدة مع إیران ومن مصلحتھا ھذا الشيء ولكن 
سوریا ھي أم القومیة العربیة وأبوھا، لما یتعدى اإلیرانیون تصریحا على البحرین كان یجب على 

أن یتخذوا موقفا قومیا وھذا ال یتعارض مع عالقتھم مع اإلیرانیین، أن یقولوا لإلیرانیین السوریین 
أنتم مخطئون البحرین دولة عربیة وال نقبل بأي شكل من األشكال بالمساس بسیادتھا، وأنا متأكد أن 

ریة اإلیرانیین سوف یقبلون ھذا الموقف القومي السوري، ھذا ھو الذي نریده في العالقة السو
اإلیرانیة أن تكون عالقة متوازنة تغلب مصالحھا مع أشقائھم وأخوانھم في إیران وفي نفس الوقت 
یحترمون مصالحھم مع أخوانھم العرب والتي ھي المصالح األصلیة وھي التي یعني وھي األصل 
 .في العالقة القومیة یعني ھم كما ذكرت آباء القومیة العربیة

نعم، بقطع النظر عن ھل أن ھذه اللقاءات ھي لتنظیم الخالف أو االتفاق على  :غسان بن جدو
خیارات، في نھایة األمر نحن نعود إلى المثلث ذاتھ المصري السعودي السوري ولسنا ندري إلى أین 

یمكن أن یصل. ھناك من یقول أستاذ نھاد المشنوق وأنا أرید أن أقتطع مما قالھ األستاذ عبد الباري 
صري السعودي السوري الذي حكم، ھو یقول، "الذي حكم المنطقة ألكثر من عطوان المثلث الم

ثالثین عاما لن یعود إلى صورتھ السابقة لیس ألن الزمن تغیر والتحالفات تغیرت وألن قوى جدیدة 
یتحمل المسؤولیة األكبر عن حال  -كما یقول ھو-ظھرت وأخرى اختفت وإنما ألن ھذا المثلث 

لیھا األمة العربیة في المجاالت كافةاالنھیار التي وصلت إ ". 
لیش قرأتھا لعبد الباري؟ أنا كاتب ذات الشيء یعني من فترة قریبة، بس على كل  :نھاد المشنوق

 ..حال مش ھذا الموضوع
 مقاطعا): آه، وهللا أنت تعتبر المثلث السعودي المصري السوري كان خطیرا؟)غسان بن جدو 



خلینا نرجع أستاذ غسان لقواعد الكالم، بأعتقد نحن یعني األستاذ أنیس واألستاذ  :نھاد المشنوق
جمال عم بیروحوا بعیدا وعم بیحكوا كالما لھ عالقة بأعقتد بشو عم بیفكروا أكثر مما ھو بشو عم 

نناقش، یعني الزم یكون ھذا الشيء واضحا ألنھ فكرة التعمیم ما بتوصل النقاش لمحل. أوال موضوع 
ندخل الصغیر بالكبیر، موضوع رفح ھو موضوع خالف على الشرعیة الفلسطینیة رفح، یعني عم ب

مش موضوع نفتح المعبر أو ما منفتحھ، في خالف معلن حول من ھي الشرعیة الفلسطینیة التي 
 ..نتعامل معھا حول فتح ھذا المعبر، ھذا ما بیعني أنھ ال یجب فتح المعبر

 ..مقاطعا): لكن في زمن الحرب لیست القضیة قضیة شرعیة فلسطینیة)غسان بن جدو 
 ..متابعا): ھذه مسألة أخرى أنا بس بدي أحط األمور بمكانھا الصحیح)نھاد المشنوق 

 .مقاطعا): ال، لكن في زمن الحرب لیست القضیة مرتبطة بالشرعیة الفلسطینیة)غسان بن جدو 
یا سیدي أنا ما عم بأقول ال یجب أن یفتح في زمن الحرب ولكن طبیعة النزاع  :نھاد المشنوق

مختلفة، نحن بدنا نقرأ األمور مثلما ھي؟ مثل ما شفناھا بالجریدة وال مثل ما حقیقتھا؟ المصریون لو 
مثل ما عم یتفضل األستاذ جمال واسمح لي یعني قبل ما أرجع لألستاذ أنیس، لو اإلدارة السیاسیة 

نھ أعتقد المسألة أكبر من تعامل جھاز أمني المصریة بالفعل كما یصفھا وما رح أسمي المخابرات أل
مع المسألة الفلسطینیة، لو كانوا ھم عاملین اإلدارة السیاسیة الصحیحة للموضوع الصراع العربي 

الفلسطیني من ثالثین سنة للیوم ما كان صار اللي صار بغزة، غزة جغرافیا مفروضة علیھم بس ھي 
قدر یغیر الجغرافیا، ھذه المسألة ما نبالغ بحسن اإلدارة جغرافیا حقیقیة مش أنھ بالقوة، ما حدا بی

المصریة للموضوع الفلسطیني ألن السعودیة مھما بلغ دورھا بتكون ھي الدور الثاني بعد مصر، 
مصر ھي الدولة الرائدة الزعیمة التاریخیة للعالم العربي بصرف النظر إذا كنا بنوافقھا على سیاستھا 

ھل ھذا  2009إلى  1979م خرجوا من ثالثین سنة من الصراع، من أو نختلف على سیاستھا، ھ
أدى إلى حل المشكلة؟ بالعكس ھذا وصل للبنان ووصل لغزة وممكن یصل لحروب أخرى بدون ما 

نصل ألي نتیجة، إذاً المسؤولیة یعني ما ندخل رفح بمسؤولیة اإلدارة السیاسیة المصریة، نحكي على 
وربما أسوا من اللي حدث بغزة بالـ  2006لي حدث بلبنان بالـ شيء أوسع من رفح وأوسع من ال

یعني خلینا نشوف األمور على طبیعتھا وبأحجامھا. ثانیا األستاذ أنیس بیقول إن السعودیة من  2008
سبعین سنة دولة ملتحقة، أنا الحقیقة ما بوافقھ ألنھ الواحد الزم یقرأ التاریخ صح، أنا قرأت من كام 

تب سعودي اسمھ سیف اإلسالم بن سعود بن.. یعني المھم، فقرأت فیھ شيء كنت بأعرفھ یوم كتابا لكا
بس رجع فیق لي ذاكرتي، السعودیة بزمن الملك سعود فتحت كل المطارات وكل المرافئ ویعني 

یعني كمان الزم نعترف بھالقصة، بالمرة الثانیة  1956عملت ما ال یعمل لدعم مصر في حربھا بالـ 
، قطعت النفط، فما نأخذ األمور كما ھي  73أیضا أیام الملك فیصل ما قصرت بحرب الـ السعودیة 

بالتعمیم، في فرق بین فترة الملك سعود بین فترة الملك فیصل بین فترة الملك فھد وبین فترة الملك 
أنا عندي  -ایرةوجدیا یعني ما حدا یقرأھا أنھ فیھا مس-عبد هللا. أنا أعتقد أن ما یقوم بھ الملك عبد هللا 

قراءة خاصة، أنا أعتقد أنھ یملك كثیرا من األحالم ربما الوقت یساعده أن ینفذھا أو الظروف تساعده 
أنھ ینفذھا ولكن ما سمعتھ أنا عن السیاسة األمیركیة بالسعودیة یفوق بكثیر ما قالھ األستاذ أنیس، 

كن ھم لھم طبیعة أخرى بالتعبیر، أنا ومن كبار المسؤولین وباالسم یعني ما تركوا حدا ما سموه ول
عم بأحكي على شيء سمعتھ وقبل حرب غزة مش بعد حرب غزة، في شيء بدأ ھذا الكالم اللي قیل 

كان یجب أن یبنى علیھ من اآلخرین، لیس فقط بالتضامن  2007بالقمة العربیة في الریاض بآذار 
سواء بالمبادرة العربیة باعتراف  المصري السعودي الذي یؤدي إلى دعم سیاسي، ما وصلت لمحل

العاھل السعودي أو بمسؤولیة مصر عن الموضوع الفلسطیني، طیب إذا كانت اإلدارة المصریة 
قررت التخلي عن رصیدھا بالموضوع الفلسطیني شو بنعمل لھا؟ یعني مصر دفعت وقاتلت 

وما بقى فینا ندفع،  وخسرت الكثیر صحیح كلھ صحیح، بس في إدارة سیاسیة تقول بأنھ نحن دفعنا
عال إذا فیك ما تدفع كفي بسیاستك أما إذا ملزم بالمسؤولیة وھذا سببھ الجغرافیا أیضا فھذه مسألة ما 

 ..فیك تقرر فیھا أنت تنسحب أو تبقى جوه، بعدین ھي مش أنھ
 مقاطعا): طیب ماذا عن المثلث السوري السعودي المصري، ھل انتھى؟)غسان بن جدو 



ھذا مثلث واقعي، ھذا مثلث واقعي بغیب وبیرجع بغیب وبیرجع ولكنھ واقعي  :نھاد المشنوق
بتحكمھ الجغرافیا والمصالح والطرقات واللغة واالقتصاد، في كثیر عوامل تحكم ھذا المثلث وھذا 

 ..المثلث تسبب باستقرار لفترة طویلة بالعالم العربي
 ..مقاطعا): طیب كیف سینعكس على الملفین األكثر حساسیة)غسان بن جدو 

متابعا): یا سیدي ھذا المثلث عمل حرب الـ73، یعني مش كلھ بس أنھ مساوئ، ھذا )نھاد المشنوق 
73المثلث عمل حرب الـ . 

 مستقبل التسویة وآفاق الصراع العربي اإلسرائیلي
 كیف سینعكس ھذا المثلث اآلن على الملفین الفلسطیني واللبناني؟ :غسان بن جدو

الملف الفلسطیني ھو األساس وھو الموضوع والقضیة الوحیدة التي استطاع فیھا "
نھاد المشنوق  الشارع العربي والمسلم من باكستان إلى صنعاء أن یتوحد "  

كل واحد من ھذه األنظمة لھ مصلحة مباشرة، مصلحة وطنیة مباشرة بالتعامل مع  :نھاد المشنوق
المستجدات المتعلقة بالصراع العربي اإلسرائیلي بشكل دقیق وجدي ورصین. وأنا لو سمحت لي أنا 
بأفصل بین الملف اللبناني والملف الفلسطیني، أنا أعتبر أن الملف الفلسطیني ھو األساس وھو 

الشارع العربي والمسلم من باكستان لصنعاء الموضوع وھو القضیة وھو الوحید اللي قدر ینزل 
 ..بالیمن، یعني لبنان مش دولة عم بتفتش على ھویتھا

 .مقاطعا): أو من طنجة إلى جاكرتا)غسان بن جدو 
متابعا):  وال شعب مشرد وال، یعني طبیعة مختلفة، إسرائیل المعتدیة صحیح لكن )نھاد المشنوق 

وكأنھم قضیتان مماثلتان لبعضھما البعض، ال، مش صحیح طبیعة مختلفة یعني ما نجملھم مع بعض 
 .ھذا الكالم، غیر دقیق

 ..ال، ھو صحیح لكل ملف خصوصیاتھ ولكن اإلشكال األساسي :غسان بن جدو
 .ھلق مش خصوصیاتھ القضیة یا أستاذ غسان القضیة في فلسطین مش في لبنان :نھاد المشنوق
نعم، القضیة ھي قضیة فلسطینیة ولكن ما یجمع الملفین اآلن بشكل أساسي اآلن  :غسان بن جدو

 ..ھي قضیة المقاومة یعني ھناك طرف في لبنان یرفع رایة المقاومة فإذاً یواجھ
مقاطعا): في رأي سیاسي یقول بأن المقاومة -وأنا من ھذا الرأي- استطاعت أن )نھاد المشنوق 

ماني خبیر عسكري، بالمعنى المعنوي تھزم بالمعنى المعنوي یعني مش بالضرورة یعني أنا 
استطاعت بصمودھا أن تھزم منطق قدرة الجیش اإلسرائیلي على تحقیق مكاسب سیاسیة نتیجة 

ھجومھ على شعب معین، ھذا األمر تم، أما كیف نترجمھ ھذه مسألة بدھا نقاش، ما بیكفي نعتبر أنھ 
آلخرین لھذا المنطق وإما الفراغ، ال، في حققنا ھذا االنتصار وبالتالي نبني علیھ بمنطق إما دعوة ا

 .شيء بین االثنین
جمیل. ھل ما یحصل سید أنیس النقاش سینعكس بالضرورة على لبنان أوال وبعدئذ  :غسان بن جدو
سنتحدث عن الجانب الفلسطیني أم نحن اآلن نتحدث عن لقاءات ال أكثر وال أقل ونحن نتحدث عن 

الفات ال أكثر وال أقل؟مرحلة صراع ولكن في إطار تنظیم خ  
ال إذا نظرنا إلى الواقع نجد التالي، أوال بین الدول التي اجتمعت ھناك قرار بوقف  :أنیس النقاش

الحمالت اإلعالمیة وكما تفضل الرئیس بشار األسد تنظیم الخالف، بمعنى أن یخففوا اللھجة وینظموا 
ض یرید أن یعني یبني عالقات عادیة مع الخالفات، انعكس ذلك على لبنان، الیوم شاھدنا أن البع

سوریا بالوقت الذي كان عم یتھجم علیھا من أیام وأسابیع. في فلسطین لم ینتھ الوضع بعد تحاول 
مصر أن تلملم الوضع الفلسطیني وھذا شيء إیجابي ونحن نتمنى أن یصلوا إلى وحدة وطنیة 

التالي، الوالیات المتحدة نفسھا اللي ھي فلسطینیة. السؤال لیس ھنا، جوھر العمل اإلستراتیجي ھو 
قائدة ھذا القطار لم تحدد بعد إستراتیجتھا المستقبلیة ألنھا ما زالت تدرس المواضیع وتبحث عن 

 ..التموضع الجدید، السؤال اآلن الذي یطرح على األعراب ھل أنتم أیضا بانتظار
 .مقاطعا): أعراب أو عرب)غسان بن جدو 

ال، األعراب، األعراب ھي بالقرآن جمع عرب أعراب ما عم بأخترع أنا شيء وال  :أنیس النقاش
 .فیھا إھانة
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 .ال أعوذ با� لیش إھانة :نھاد المشنوق
األعراب علیھم أن یسألوا أنفسھم ھل ھم أیضا بعد كل ھذه التجارب إن كان من  :أنیس النقاش

الیات المتحدة لكي یعرفوا ماذا یجب إسرائیل أو من الوالیات المتحدة أیضا سینتظرون تموضع الو
أن یفعلوا إما التحاقا وإما ردا على إستراتیجات الوالیات المتحدة؟ یعني الطرفین أیضا علیھم نفس 

السؤال. أنا برأیي أنھ نحن في التجربة یجب أن نقول التالي، لقد انتھینا من انتظار اإلرادة األمیركیة 
إلراداتنا ماذا تفعل في المنطقة، إذا استطعنا أن نجمع قوانا ماذا ترید أن تفعل وعلینا أن نخطط 

نستطیع أن نبني إستراتیجیة موحدة، ھذا معناه أن الطرف الممانع یبدأ بالمبادرة والطرف الذي كان 
ملتحقا في المشروع األمیركي یبدأ باالنسالخ عن المشروع األمیركي ویعود إلى دور مصر في 

عودیة في لم شمل العرب، أما إذا كان ھناك انتظار فمعنى ذلك أنھ فلسطین ویعود إلى دور الس
سیكون ھنالك فراق في المستقبل ألنھ عندما تقرر الوالیات المتحدة ماذا ترید أن تفعل سیعود البعض 

لاللتحاق بإستراتیجیتھا ویعود اآلخر لیمانعھا. الیوم الفترة حساسة وعلینا أن نسأل أنفسنا ھل نكتفي 
حاق وانتظار لإلستراتیجیة األمیركیة ونبني إستراتیجیتنا أم أننا سنساري مع الوالیات من االلت

المتحدة ونسایرھا بأن نعطیھا الوقت لكي تتموضع ونقرر ماذا نرید أن نفعل؟ أنا رأیي الیوم بموازین 
قتصادي ھي القوى الجدیدة لقد أثبتنا على أننا قادرون على إفشالھا عسكریا أساسا وأنھا بوضعھا اال

غیر قادرة على التحكم في العالم ولیست قائدة اقتصاد العالم وبالتالي نستطیع أن نبني منظومة جدیدة 
في المنطقة وأنا أرى، یعني أنا من أیام أتیت من طھران ورأیت ھذا الحراك االقتصادي السیاسي 

ذربیجان إلى آخره، أكثر من الكبیر الذي یجمع اإلكو ما بین باكستان إلى تركیا إلى تركمانستان، أ
دولة وما ھي المشاریع التي ستنفذ عبر العراق ومن خالل تركیا ومن خالل إیران وإلى سوریا  12

وإلى ھذه المنطقة بعد الفراغ األمیركي اإلستراتیجي، أین األعراب من ذلك على الضفة األخرى من 
المتحانالخلیج؟ وأین مصر من ذلك وھي كانت في مكان آخر؟ ھذا ھو ا . 

أستاذ جمال خاشقجي نستسمحك ألنھ الحقیقة نحن لألسف في نھایة الحلقة وھو  :غسان بن جدو
سؤال ربما یستحق حلقة أخرى بكل صراحة لكن على كل حال الشیخ أسامة بن الدن الیوم تحدث، 

وضع وأنت خبیر في ابن الدن والجماعات اإلسالمیة، وھو ربط بالموضوع بالمناسبة ال نتحدث عن 
ابن الدن، یقول بعض الحكام العرب ممن تسمیھم أمیركا دول االعتدال تواطؤوا على غزة ویقسم 

العالم العربي كلھ ھي دولة معوجة ودول أكثر اعوجاجا، ولكن ما یھمنا التالي أود أن أرى قراءتك، 
حة تتفادى لیس ما قبل غزة كما بعدھا، ویجب اإلعداد للجھاد وقیادات صادقة وتشكیل ھیئة مناص

 اختراق السالطین وعلماء السالطین. أھناك جدیة في كالم الشیخ أسامة بن الدن؟
شوف ھذا كالم غیر مؤثر غیر مھم وال ینبغي التعویل علیھ أو االھتمام بھ ألن  :جمال خاشقجي

ھ ألن  لیس لھ مكان في العمل السیاسي مثل كالم األخ أنیس النقاش حول األعراب وھي بالفعل إساءة
 ..مفھوم عنصري یحاول استخدامھ من جدید وأنا أستغرب كیف ینطلق شخص من مفاھیم قومیة ثم

 .مقاطعا): رب العالمین خاطبھم باألعراب یا أخ جمال)أنیس النقاش 
ال یا سیدي، رب العالمین.. مخاطبة األعراب فیھا سلبیة حتى في القرآن الكریم  :جمال خاشقجي

الذین یعلمون والذین ال یعلمونللتفریق ما بین  .. 
 .[مقاطعا): {قَالَِت اْألَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمنَا..}[الحجرات:14)غسان بن جدو 
سلبي، وھذه النظرة التي ینظر  connotation نعم، {..قُولُوا أَْسلَْمنَا..} فیھا ھنا :جمال خاشقجي

وعرب الجنوب وھي الحمد � تجاوزناھا نحن بمفاھیمنا القومیة العربیة الصحیحة  لھا عرب الشمال
واألخ أنیس یعني یجرھا یعني من أیام العرب الذین یملكون والذین ال یملكون أثناء أزمة الكویت 

ونحن أعقل من أن ننجر خلف ھذه المفاھیم، وأنا بالفعل أستغرب كیف یكون شخص مقاوم أو 
أن یدس علینا أقوال كھذه. ما یخص غزة نحن أمام مشروع حقیقي وكبیر، ما بعد  مناضل ویحاول

غزة المصالحة العربیة الحالیة ھي لوضع خارطة طریق الھدف منھا أوال تحقیق مصالحة بین 
الفلسطینیین، ال بد سوریا أن تكون شریكة فیھا ألننا بعد المصالحة بین الفلسطینیین سوف ننتقل إلى 

كبر وھو مشروع المصالحة التاریخیة مع اإلسرائیلیین وھنا لسوریا أیضا دور وھي المشروع األ
ترید ھذا الدور یعني ما في داعي أحد یزاید على السوریین ھم یریدون ھذا الدور ویریدون ھذه 

الحصة من الكعكة القادمة ربما بعد سنتین ثالثة وھي المصالحة التاریخیة، فالذي یعمل حالیا من 



ت وسوف تظھر نتائجھا في قمة الدوحة القادمة ھو إلعداد الخارطة من أجل المصالحة اتصاال
الفلسطینیة ثم المصالحة الكاملة في المنطقة والشرق األوسط من أجل خیر الجمیع اللي عایشین في 

 .منطقتنا بما فیھم السوریین وبالش أحد یزاید على السوریین فھم یریدون ذلك ویتمنونھ
یعني في 15 ثانیة أستاذ نھاد المشنوق، ھل نفھم بأننا مقبلون على مرحلة تسویة،  :غسان بن جدو

 قد تطول ولكنھا ھي تسویات شاملة أمیركیة سوریة، عربیة عربیة، فلسطینیة فلسطینیة؟
أنا بأعتقد أنھ نحن في مرحلة تھدئة، مش رایحین على تسویة لسھ في وقت طویل  :نھاد المشنوق

نحط األمیركان ونحن قواعد تسویة ألنھ لسھ بأرجع بأقول لك دفتر الشروط األمیركیة ال قبل ما نقدر 
سنة حاربوا بأوروبا  12بعد  1929یزال على حالھ، والدور األمیركي ما انتھى تماما ما ننسى سنة 

 .بالحرب العالمیة الثانیة
شكرا األستاذ نھاد المشنوق، األستاذ أنیس النقاش، األستاذ جمال خاشقجي، شكرا  :غسان بن جدو

لكل من ساھم في إنجاز ھذه الحلقة من الدوحة محمود رحمة، عبیر العنیزي وعماد بھجت، من 
بیروت جھاد نخلة، رونالد عید، جوني نمر، غازي ماضي، وسیم معلوف، طوني عون، یونس 

هللافرحات، وسام موعد، وداد بكري والجمیع بدون استثناء مع تقدیري لكم، في أمان  . 
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 شرعیة الحصار المفروض على العراق -
 أثر الحصار على الشعب العراقي -
 مدى تأثیر الحصار على النظام وأتباعھ -
 التنازالت المطلوبة من النظام العراقي لرفع العقوبات -
 مدى إمكانیة إنھاء الحصار في حال اعتذار العراق عن غزو الكویت -

جمال ریان: مشاھدینا الكرام السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وأھالً بكم إلى 
 .(حلقة جدیدة من برنامج (أكثر من رأي

دبلوماسیة الحصار والعقوبات لیست ظاھرة جدیدة في العالقات الدولیة، فقد 
كانت إحدى سمات الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي منذ نھایة 

كان یفرض  -آنذاك-المیة الثانیة، ولكن توازن القوي بین العمالقین الحرب الع
 .حدوداً للمدى الذي یمكن أن تذھب إلیھ مثل ھذه العقوبات

-بعد انھیار االتحاد السوفیتي في بدایة التسعینیات أصبحت دول العالم الثالث 
وخاصة تلك التي كانت محسوبة على الكتلة الشرقیة مثل كوبا،وكوریا 

أصبحت مكشوفة الظھر أمام قوة تحاول بسط  -الیة، والعراق، ولبیباالشم
ھیمنتھا على العالم، حیث تصدر القوانین مثل قانون (داماتو)، وقانون تحریر 
 .العراق، وتتوقع كذلك من اآلخرین االمتثال لھا

في عالم أحادي القطب تحولت األمم المتحدة إلى ما یعتبره البعض أداة لتنفیذ 
ت األمیركیة، وعندما تعجز واشنطن عن انتزاع قرارات تالئمھا من السیاسا

مجلس األمن، فإنھا ال تتوانى عن التصرف بمفردھا خارج إطار الشرعیة 
الدولیة. اآلن الحظر الجوي الذي تفرضھ على شمال وجنوب العراق، 
ومجاھرتھا بالعمل على إسقاط نظام الحكم في بغداد ال عالقة لھما بقرارات 

س األمن، وتقدم أمثلة على التدخل في شؤون الدول األخرىمجل . 

لقد بلغ االستخفاف األمیركي إلى حدِّ التدخل في اجتماعات الجامعة العربیة، 
فالسفیر األمیركي في القاھرة أبدى استیاءه من تولى وزیر الخارجیة العراقي 

شنطن رئاسة اجتماعات المجلس الوزاري األخیر للجامعة، لقد اعتبرت وا
ربما یكون بدایة النفتاح عربي على  -ربما-رئاسة الصحاف لالجتماع 

العراق، یمھد لكسر الحصار المفروض علیھا، ھذا الحصار بما ینطوي علیھ 
من معاناة قاسیة یكابدھا الشعب العراقي أصبح یثقل ضمائر حتى المقربین من 

غ  واشنطن في المنطقة، خاصة بعد أن فقد استمرار ھذا الحصار أيَّ مسّوِ
 .قانوني، أو أخالقي

ولمناقشة ھذه الدبلوماسیة، دبلوماسیة الحصار والعقوبات وأثرھا علي المسألة 
العراقیة، نستضیف ھذا الیوم في االستودیو جمال خاشقجي (مدیر تحریر 
صحیفة "عرب نیوز" السعودیة)، ومن لندن عبر األقمار االصطناعیة الكاتب 

ور رغید الصلح، والكاتب الصحفي عبد الجبار عدوانوالمحلل السیاسي الدكت . 

 888840وللمشاركة.. یمكنكم االتصال على الھواتف التالیة: من داخل قطر 
، ولكن قبل ذلك 885999، والفاكس ھو 42و 888841من خارج قطر 

 .نشاھد معاً التقریر التالي

لم  تقریر/ أحمد الشولي: رغم أن موضوع الحصار المفروض على العراق
یكن ضمن جدول أعمال الدورة األخیرة لمجلس وزراء خارجیة الجامعة 
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 عبد الجبار عدوان
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العربیة، إال أن المسألة العراقیة احتلت موقع الصدارة، خاصة وأن العراق كان ممثالً بوزیر 
 .خارجیتھ محمد سعید الصحاف الذي ترأَّس جلسات االجتماع ألول مرة منذ تسع سنوات

ا من حیث النتائج سوى بأنھا عقدت في مناخ تبدو فیھ مالمح تغییر لم تختلف ھذه الدورة عن سابقتھ
 .في مواقف الدول العربیة وتحالفاتھا واضحةً جلیَّة

المراقبون الحظوا باھتمام كبیر األجواء الودیة التي استقبل بھا الصحاف في القاھرة ھذه المرة، تقول 
ت وجود تنسیق كامل بین وفود مصادر دبلوماسیة حضرت جلسات المجلس الوزاري إنھا الحظ

مصر، والعراق، وفلسطین، حول كل القضایا المطروحة، وخاصة موضوع المصالحة العربیة وطّيِ 
صفحة الماضي، واعتبرت ھذه المصادر أن ما بدا وكأنھ انحیاز مصري إلى الدعوة العراقیة لعقد 

الما سادت اجتماعات الجامعة قمة عربیة أدى إلى تراجع اللھجة االنتقادیة ضد العراق، والتي ط
 .العربیة في الماضي

المفاجأة الكبرى كانت في إعالن وزیر الخارجیة المصري عمرو موسى إثر لقاء بین وزیر 
الخارجیة السعودي األمیر سعود الفیصل والرئیس المصري حسني مبارك أن رفع الحظر المفروض 

تحفظات من الكویت والسعودیةعلى العراق مطلب عادل ومشروع، وأنھ ال توجد  . 

البعض یعزو التقارب المصري العراقي غیر المعلن إلى تحول في موقف الرئیس العراقي صدام 
للجامعة الدكتور عصمت عبد المجید رداً علي رسالتین بعث بھما لھ حسین، فقد أبلغ األمین العام 

أخطاء الماضي وآالمھ استعداد القیادة العراقیة إلجراء حوار ھادئ وعقالني لمعالجة . 

آخرون یعزون ھذا التقارب إلى تباعد بین مواقف مصر وبعض دول الخلیج إزاء عدد من القضایا، 
فالصحف السعودیة انتقدت بشدة فكرة عقد قمة عربیة، فیما قال وزیر الدولة الكویت سلیمان ماجد 

َرت بأنھا ردُّ على تصریحات عمرو موسى: إ ن رفع العقوبات عن العراق الشاھین في إشارة فُّسِ
 .مرھون بتطبیق بغداد لقرارات الشرعیة الدولیة

  إن كان ھناك-وأیّاً كانت دوافع التحول في الموقف المصري من العراق 
فإن الحدیث عن رفع العقوبات لن یلقى قبوالً في واشنطن التي أبدت تحفظاً على ترأس  -تحول

د لفّكِ حصار الصحاف الجتماع الجامعة، وذلك خشیة  أن یكون ذلك بدایة انفتاح على العراق یمّھِ
 .العزلة عنھ

فالوالیات المتحدة ما زالت تتحدث عن التحالف الدولي ضد العراق، حتى وإن لم یبَق معھا في ھذا 
سوى بریطانیا، وتجاھر اإلدارة األمیركیة بخططھا إلضعاف وإسقاط نظام حكم الرئیس العراقي 

ق ھذه الغایة اتخذت سلسلة من اإلجراءات بدءاً من قانون تحریر العراق الذي صدام حسین، ولتحقی
أصدره الكونجرس مروراً بتجمیع، وتمویل، وتسویق فصائل المعارضة العراقیة المتنافسة، وانتھاًء 
 .بشّنِ غارات یومیة على أھداف في شمال العراق وجنوبھ

  / على العراق منذ فبرایرمصادر (البنتاجون) تعترف بأن حرباً فعالة تَُشنُّ 
شباط الماضي، إذ قامت الطائرات األمیركیة والبریطانیة بمھاجمة أكثر من ثالثمائة ھدف، خاصة 
 .أنظمة الدفاع الجوي التي أعید بناؤھا، وتشغیلھا منذ َطْرِد مفتشي األمم المتحدة

  قد یختلف المرء أو یتفق مع الموقف األمیركي من نظام الرئیس العراقي
صدام حسین وممارساتھ، لكن دبلوماسیة الحصار والعقوبات ضد العراق تجاوزت كل حدود، ولم 
تعد تملك أي مسوغ دولي أو أخالقي، فال یعقل أبداً معاقبة شعب یبلغ تعداده عشرین ملیوناً من البشر 
 .بحجة إحكام الحصار على نظام حكمھ

  حضارات، بالدلقد حولت تسع سنوات عجاف من الحصار شعب بالد ال
دجلة والفرات إلى شعب یتضور جوعاً، تفتك بھ األمراض واألوبئة والتلوث، فالموظف الذي ال 



یتنازل عن أبسط  -أي ما یعادل ثالثة دوالرات-یتعدى راتبھ الشھري أربعة أو خمسة آالف دینار 
یحتضر مستلزمات الحیاة لدرء شبح الجوع عن أطفالھ، أو من أجل شراء حبة دواء لمریض . 

وفقا للتقدیرات الرسمیة فإن سنوات الحصار حصدت أرواح ما یناھز ملیوناً ونصف الملیون عراقي 
معظمھم من األطفال األبریاء، ومن حالفھم الحظ ونجوا من الموت فإنھم یتكدسون في مدارس 
 .متھالكة تفتقر إلى أبسط مقومات التربیة والتدریس

ل الحقیقي عن معاناة الشعب العراقي، وتشخیص أفضل السبل قد تختلف اآلراء في تحدید المسؤو
وأقصرھا لرفع ھذه المعاناة عن كاھلھ، ولكن ال یمكن قبول استمرار ھذه المعاناة مھما كانت األسباب 
 .والمبررات، فمثل ھذه المناظر التي تنفطر لھا القلوب تثقل ضمیر كل من لھ وجدان أو ضمیر

الھواء مباشرة من قناة (الجزیرة) في قطر في برنامج (أكثر من رأي) جمال ریان: وأنتم معنا على 
 .للحدیث عن دبلوماسیة الحصار والعقوبات

 [فاصل إعالني]
 شرعیة الحصار المفروض على العراق

جمال ریان: نبدأ حوارنا مع جمال خاشقجي، جمال ھل تملك دبلوماسیة الحصار والعقوبات 
غ قانوني، أو دولي أو حتى أخالقي؟المفروضة على العراق أيَّ مسوِّ   

جمال خاشقجي: دبلوماسیة الحصار في عمومھا تستخدم دائماً، نحن العرب استخدمنا الحصار، نحن 
العرب قاطعنا إسرائیل لفترة طویلة جداً، وال زلنا نقاطع إسرائیل، فیما یخص العراق، ھنالك حدث 

فة، أدت إلى الحصار العراق، إلى مقاطعة مھم حصل ھو غزو الكویت، نتج عنھ القرارات المعرو
 .العراق

فالمسوغ القانوني موجود وھو االعتداء اللي حصل على دولة الكویت وإلغاؤھا من الخریطة، وھي 
یعني جریمة حقیقیة أدت إلى إیذاء العراق  -كما ھو معروف ال حاجة لالستطراد في ھذا-كانت 

 .وإیذاء الشعوب حول العراق

ل خاشقجي یقول سبق ومارسنا دبلوماسیة الحصار والعقوبات على إسرائیل، وأن جمال ریان: جما
العراق الغزو الذي ھو.. الذي قام بھ على الكویت ھو السبب الرئیسي في ھذا القرار الدولي 
 واستمرار ھذا الحصار، كیف تردُّ على ذلك یا عبد الجبار عدوان في لندن؟

%، 100مال فیما یتعلق بموضوع إسرائیل طبعاً سلیم عبد الجبار عدوان: یعني كالم األخ ج
ھو موضوع مشرع دولیاً،  -وھو شيء متقدم على موضوع المقاطعة متقدم قلیالً -موضوع الحصار 

واألمم المتحدة كبولیس دولي بإمكانھا اللجوء إلى ھذا األسلوب حتى تردع احتمال حروب أكبر، 
لي نحن بصدده ھنا اآلن أن ھناك خالف في الرؤیة ولتوفیر الحروب والضحایا، ولكن الموضوع ال

 .وخالف في العقلیة الغربیة عن العقلیة العربیة

موضوع الحصار بالنسبة للغرب یعني أنھ إذا حصل خطأ من إنسان معین، لنفترض مثالً من العراق 
المسؤول عن في ھذا الحال، وھزم العراق في الحرب، بالنسبة للعقلیة الغربیة الزم على الرئیس، أو 

ھاي الھزیمة أن یستقیل، ویترك فرصة للشعب لیبدأ من جدید، بالنسبة لعقلیتنا العربیة عندما تحصل 
الھزیمة نحن ال نستقیل، إنما نعاند ونقرر إنھ.. یعني نضع رأسنا في.. في الرمال، ھا یمكن نحللھا 

دولیة ضد العراق نتیجة بشكل إیجابي أو بشكل سلبي، اللي حاصل اآلن إنھ ما حصل من قرارات 
لما.. لغزو العراق وھو یعني مسوغ قانوني خاطئ، أنھ یغزو دولة مجاورة دولة عربیة مجاورة 
كانت تساعده في الحرب، غزاھا، كسرھا، ولم نستطع نحن كعرب في بدایة األزمة.. فشلنا في حل 

عالم أوالً: إلھ مصالح، یعني نحن ال المشكلة من أیامھا األولى، وبالتالي كان ال بد أنھ یتدخل العالم، ال
نستطیع أن نقفز عن كل ما ھو موجود، فیھ مصالح وفیھ دولة یعني انتھكت وفیھ دول أخرى جنبھا 
كانت خایفة من یعني استمرار الحرب حتى تصل إلھا، فكان البد من شيء محدد یحصل، الجامعة 
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نقسمنا، یعني لم یكن فیھ ھناك رأي عربي ا -كأمة عربیة-العربیة والدول العربیة فشلت، نحن كمان 
 .رأي عام عربي موحد یقف ویقول ال لفكرة الغزو، والضم، والتوحید وأي شئ

جمال ریان [مقاطعاً]: عبد الجبار.. عبد الجبار.. أنت تتحدث اآلن عن التاریخ، نحن نتحدث اآلن عن 
الحصار؟ ھل ھذا الحصار استمراره حصار قائم على الشعب العراقي، ھل أنت مع استمرار ھذا 

 أخالقي، إنساني، قانوني؟

عبد الجبار: شوف یعني ھي فكرة الرؤیة باألبیض واألسود ھي اللي جابت لنا البالوى باستمرار، 
، أنا قطعاً وكل إنسان حتى الرأي یعني یجب أن ننظر لألمور بشكل مخالف لفكرة األبیض واألسود

الحصار، ألنھ الحصار فشل في تغییر النظام، إذن ال بد من إیجاد سبل العام األمیركي بدأ اآلن ضد 
وطرق أخرى، السبل والطرق األخرى ھاي موجودة في أیدینا كعرب، النظام في العراق یفترض أن 
 .یقدم من جھتھ بعض التنازالت في الرؤیة وفي الممارسة، حتى یقترب منھ اآلخرون

یعني حتى دول الخلیج بما فیھا الكویت، وغیرھا،  -تقریر سلیم كما جاء في التقریر، وھو-یعني اآلن 
وكل الدول العربیة تحاول أن تتقرب من العراق من أجل إنقاذ األطفال ومن أجل إنقاذ الوضع 
المأساوي في العراق، لكن ال یمكن المتاجرة في الموضع المأساوي بشكل دائم، ال بد من النظام أن 
 .یتجاوب ویتقدم

معة العربیة طرحت منذ فترة طویلة إنھ لماذا ال یعتذر النظام في العراق على ما حصل، یعني الجا
 ونطوي الصفحة، ونبدأ من جدید بیننا وبین بعض؟ إذا استطعنا
- أن نوحد آراءنا في معارضة الحصار، فالموقف األمیركي یبقى ال أھمیة كبیرة إلھ، یعني  -كعرب

ح ینھار، لكن یجب أن نحل نحن المشكلة بیننا في البدایة، ال الموقف األمیركي في ھاي الناحیة را
یمكن القفز عبر الحرب اإلعالمیة، وأسالیب االبتزاز، ال یمكن القفز عن حل المشكلة جذریاً، من 
 ...یضمن أن

جمال ریان [مقاطعاً]: عبد الجبار.. عبد الجبار.. عبد الجبار، نشوف رأي الدكتور رغید الصلح، 
تتفق مع ما قالھ عبد الجبار من أن على العراق أن یقدم تنازالت، أن یقدم اعتذارات لطّيِ یعني ھل 

صفحة الماضي، وأن الحل فیما یتعلق بالحصار المفروض على العراق یكمن بین العرب أنفسھم، 
وأن أمیركا سوف تكون مضطرة في المستقبل ألن تطاوع وأن تذھب مع الصف العربي في رفع 

العراق؟ ھل تتفق مع ھذا الطرح؟الحصار عن   

د. رغید الصلح: اسمح لي أن أبدي مالحظة أساساً، إن موقف أمیركا.. الوالیات المتحدة من 
لیس مطابقاً لما تفترضھ الشرعیة الدولیة، الوالیات المتحدة  -في تقدیري-العقوبات، ومن الحصار 

ت إال إذا سقط النظام في العراق، تقول أنھا لن ترفع الحصار، ولن تتراجع عن مسألة العقوبا
الشرعیة الدولیة لم تقل ذلك، ممثلو الشرعیة الدولیة: ھیئة األمم المتحدة وقراراتھا ال عالقة لھا 
باستمرار، أو سقوط النظام في العراق، الشرعیة الدولیة ھنالك.. یعني بحسب ما جاء في ھیئة األمم 

لوالیات المتحدة ال تتحرك في إطار ھذه الشروطالمتحدة، ھنالك بعض الشروط لرفع الحصار، ا . 

أما عن مسألة الحصار أعتقد أنھ آن األوان لرفعھ، ورفع العقوبات عن العراق، ألن ھذه العقوبات ال 
تطال النخبة الحاكمة في العراق، إن ھذه العقوبات تطال بالدرجة األولى شعب العراق نفسھ، وما 

ة خطف طائرة، ھنالك جھة تخطف الطائرة ألسباب معینة یجري اآلن في العراق ھو مثل عملی
لست.. لیست أدخل في صوابھا أو خطأھا، ولكن ھذه الطائرة مخطوفة بمجموعة من الرھائن، من 
أجل فك أسر أو الوصول إلى الذین خطفوا الطائرة ومعاقبتھم، أنت.. الذین یطالبون باستمرار 

بدالً من إنقاذھم، من أجل الوصول إلى الفاعل، إلى الحصار والعقوبات یصلون إلى قتل الرھائن 
 .الذي خرج عن القوانین وخطف الطائرة



نحن یعني اآلن أمام مشھد معین، الشرطة أو شرطي العالم من أجل الوصول إلى خاطف الطائرة 
معنیة  یقتل یمارس عملیة قتل مستمرة للرھائن، بدلیل ما تقولھ منظمات دولیة معنیة بشؤون الصحة،

 ...بشؤون األطفال، معنیة بشؤون الزراعة، معنیة بكافة األوضاع العامة في

ً -للعراق  -مؤخراً -عبد الجبار عدوان [مقاطعاً]: ووفد الكونجرس األمیركي  تحدث عن ھاي  -أیضا
 .األزمة

د. رغید الصلح [مستأنفاً]: أعتقد أن العراق عانى كفایة على ما جرى، على الخطأ التاریخي الذي 
كب عندما دخل الكویت، وبعد ھذا العدد من السنوات، ومن اآلالم، ومن المعاناة التي لیس ھنالك ارت

إنھاء ھذا  -في اعتقادي-على اإلطالق خالف على وجودھا أصبح من المالئم والمناسب والضروري 
 .الفاصل

ستمرار جمال ریان [مقاطعاً]: جمال خاشفجي.. جمال خاشفجي.. اآلن وبعد ھذه السنوات من ا
الحصار على العراق أصبح من الالزم التحرك لرفع الحصار عن العراق، ھل تتفق مع الدكتور 
 رغید الصلح في ذلك؟

جمال خاشقجي: نعم، ال بد من رفع الحصار عن العراق، المملكة العربیة السعودیة حاولت جھدھا، 
ة جریئة جدّاً، المبادرة ھذه لو قدمت مبادرتھا في أول ھذا العام، ُسربت تفاصیلھا للصحافة، مبادر

قبلت ولو العراق تفاعل معھا النتھت ھذه المأساة منذ زمن طویل، المشكلة إنھ النظام العراقي ال یرید 
 .أن یتعامل مع الحقیقة، أنھ ال یمتلك كامل األھلیة كأي نظام عادي

يء ویرفع الحصار.. نظام دخل في صراع مع جیرانھ، غزا دولة بالكامل، فال یعقل أن یزال كل ش
یرفع الحصار كأن.. كأن شیئاً لم یكن، مسألة مراقبة التسلح، مشكلة العراق األساسیة على الشعب 

ھو السالح، النظام العراقي یجب أن ال یكون مسلَّحاً بالمعنى الذي  -قبل جیران العراق-العراقي 
یدافع عن ماذا؟ الذي یتضررتتمتع بھ جمیع الدول، لماذا یشغل بطاریات الصواریخ مرة أخري؟  .. 

ً -جمال ریان [مقاطعاً]: لكن العراق  یقول لماذا تنطلق الطائرات من أراضي خلیجیة خاصة  -أیضا
 من السعودیة والكویت؟

 ..جمال خاشقجي [مستأنفاً]: الطائرات تنطلق في إطار دولي، مسألة دولیة لتحقیق ھذا القرار الدولي

أنت مع الحظر.. الحظر الدولي؟ الحظر لیس دولیاً بالدرجة األولى جمال ریان [مقاطعاً]: ولكن ھل . 

جمال خاشقجي : الحظر.. لو ألغي ھذا الحظر ھل تنتھي مأساة العراق اللیلة؟ لو اجتمع اللیلة مجلس 
 ..األمن وألُغي الحظر ھل تتوقع من النظام العراقي

ظر ھو من أمیركا وبریطانیاجمال ریان [مقاطعاً]: الحظر لیس عن طریق مجلس األمن، الح . 

 ..جمال خاشقجي: أل، عن طریق مجلس األمن.. اآلن الدول

جمال ریان [مقاطعاً]: الحظر لیس عن طریق مجلس األمن، الحظر الجوي لیس عن طریق مجلس 
 ..األمن

 ...جمال خاشقجي [مستأنفاً]: الحظر الجوي.. نعم الحظر الجوي تفسیر أمیركي للقضیة

ً جمال ریان [مق اطعاً]: وبالتالي انطالق الطائرات لیس.. لیس شرعیا . 

جمال خاشقجي: المشكلة لیست في الحظر الجوي، المشكلة موضوع الحظر الجوي ھذه مسرحیة 
عراقیة یمارسھا من أجل لفت االنتباه، لماذا یُِصرُّ على إطالق وتشغیل راداراتھ؟ ألنھ یرید أن 
 ..تضرب البطاریة فیصاب بعض المدنیین



مال ریان [مقاطعاً]: یعني أنت ھل ترید أن یفتح صدره، ویقول یالھ اضربوني كف من ھون وكف ج
 !من ھون

جمال خاشقجي: العراق.. العراق دخل في حرب، اعتدى على دولة مجاورة، ُھِزَم في ھذه الحرب، 
 .یجب یتحمل مسؤولیة ھذه الظروف

یة یا سید جمال؟جمال ریان [مقاطعاً]: ولكن َمْن الذي یتحمل المسؤول  

 .جمال خاشقجي: النظام

 .جمال ریان: الذي یتحمل لیس النظام
 .جمال خاشقجي: إذن.. إذن نعود إلى موضوع العقوبات، ولیس موضوع الحصار الجوي

 أثر الحصار على الشعب العراقي

جمال ریان [مقاطعاً]: یعني أنا أعطیك قبل شویھ سمعت للتقریر بأن ما یقال بإن حوالي ملیون 
 .ونصف تقریباً من األبریاء قُتِلُوا من غزو العراق للكویت

ر من نفطھ  ق ملیون برمیل في الیوم؟ العرا 2جمال خاشقجي: طیب ھل تعلم أن اآلن العراق یُصدِّ
ملیون برمیل، نفترض أن  2ملیون برمیل في الیوم في.. اآلن یصدر  3قبل الحرب كان یصدر 

نصف ھذا اإلیراد یذھب إلى التعویضات لألمم المتحدة، أال یكفي النصف المتبقي لتوفیر الدواء 
 والعالج للشعب العراقي؟

م جمیعاً ما ماذا یجري في العراق لدیھ القدرة والمال من أجل توفیر األساسیات لشعبھ، نحن نعل
العراق، النظام العراقي ال یحسن إدارة األزمة كما أحسنت بعض الدول األخرى، ولنأخذ إندونیسیا 
 ...على سبیل المثال، عندما أحسنت إندونیسیا

جمال ریان [مقاطعاً]: یا سیدي العراق ھو عبارة عن دولة فیھا حكومة، وھذا نوع من الشؤون 
إنھ تدخل في شؤون دولة في الداخل -كما یقال-بما ھو الداخلیة، یعني ر . 

 [موجز األخبار]

وفي  -قبل قلیل-جمال ریان: نواصل حوارنا مع عبد الجبار عدوان في لندن، عبد الجبار، یعني 
موجز األنباء سمعنا بأن الوالیات المتحدة قررت تخفیف العقوبات على كوریا الشمالیة، لماذا؟ یعني 

ھا برنامج نووي، ألن كوریا لدیھا صواریخ تستطیع أن تصل إلى مشارف شواطئ ألن كوریا لدی
حتى الوالیات المتحدة األمیركیة، لماذا ال تجلس الوالیات المتحدة األمیركیة مع العراق كما جلست 

% من 95مع الكوریین؟ یعني أنت تقول بأن على العراق أن یقدم اعتذاره، إسرائیل ما زالت تحتل 
راضيمساحة األ .. 

 ..عبد الجبار عدوان: الجامعة ھي التي قالت أن على العراق أن یقدم

جمال ریان [مقاطعاً]: أنت فلسطیني یا عبد الجبار.. أنت فلسطیني.. إسرائیل.. إسرائیل ال زالت 
% من األراضي95تحتل اآلن  .. 

ري، وقبل سوري، ھذا عبد الجبار عدوان [مقاطعاً]: اسمع.. اسمع أنا عربي قبل فلسطیني، وقبل مص
 ...كالم ال بیودي وال بیجیب.. موضوع حأسھل علیك السؤال.. اسمعني

جمال ریان: أنا بس.. ھأسألك سؤال.. یعني أمامي فاكس من بریطانیا حیث أنت تتواجد.. أنا مابدیش 
فیما یتعلق  -بالتحدید-أدخل معك في نزاع ولكن فیھ أمامي فاكس من بریطانیا، یعني یقول لك 

 -أو كما أنت سمیتھ بالمقاطعة-بإسرائیل: یعني الدول العربیة سارعت إلى رفع الحصار عن إسرائیل 
وتسرعت بالتطبیع وتطالب باستمرار الحصار على الشعب العراقي، في حین أنھ إسرائیل ال تزال 

http://www.aljazeera.net/programs/more-than-one-opinion/2004/6/3/%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82#TOP
http://www.aljazeera.net/programs/more-than-one-opinion/2004/6/3/%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82#TOP


ن % من األرض الفلسطینیة، تھدم البیوت كل یوم، تنادي بالقدس عاصمة أبدیَّة، ولك95تحتل 
 .العراق ھو خارج الكویت

عبد الجبار عدوان: مین اللي طالب باستمرار الحصار على العراق.. یا أخي مین اللي بیطالب 
باستمرار الحصار على الشعب العراقي؟ أنا ماطالبتش باستمرار الحصار على الشعب العراقي، أنا 

ار عن الشعب العراقي، ألن قلت لك: إنھ حتى الرأي العام األمیركي بیطالب اآلن بإزالة الحص
الحصار فشل، لذلك ال جدوى منھ، نحن ما نریده ھو یعني "بدنا نوكل عنب وما بدنا نقاتل الناطور" 
بدنا نزیل ھذا الحصار عن العراق، ما ھي الطریقة؟ لماذا نرید إزالة الحصار عن العراق؟ ألن 

ي تغییر النظام، النظام الزال ال یرید الشعب العراقي یعاني، ألن األسلوب الحالي في الحصار فشل ف
أن یقدم أیة تنازالت للدول العربیة المجاورة واألخرى، ویرفض تطبیق قرارات الجامعة العربیة 
 .ومطلب الجامعة العربیة منھ باالعتذار

مش أنا اللي طلبت، الجامعة العربیة اللي طلبت منھ االعتذار، یرفض ھذا الشيء والعرب ھم الذین 
كما جاء -من أجل تغییر الوضع للشعب العراقي، ھذا بالنسبة لكوریا اآلن أمیركا یعني  یضغطون

أمیركا ترید التخفیف من الحصار اللي ھو استمر خمسین سنة لیس، ألن كوریا  -بالنشرة اإلخباریة
عندھا صواریخ نوویة، أمیركا عندھا صواریخ نوویة أكتر یعني مش مشكلة ھاي، وإنما ألن كوریا 

أت تستجیب للضغوطات وللمطالب الدولیةبد . 

نفس الشيء بالنسبة لكوبا بعد زیارة البابا.. بابا الفاتیكان لكوبا العام الماضي خففت الوالیات المتحدة 
من الحصار، وھو بالمناسبة لیس حصار دولي، ولكن حصار فردي من أمیركا ممكن نرجع نتحدث 

یة، في الفترة التي استجابت فیھا إلى طلب قرار األمم المتحدة عنھ، بالنسبة مثالً إلى الجماھیریة اللیب
فوراً أزیل الحصار، وذلك بدعم -اللي إن شاء یطلعوا أبریاء-بتسلیم المتھمین  .. 

كما -جمال ریان [مقاطعاً]: یعني یا سید عبد الجبار من خرق الحصار أوالً ھم األفارقة لھذا تأفرق 
القذافي -یقال . 

ن: ال شوف یعني األفارقة على العین والراس، بس أنا ال أعتقد.. أعتقد إنھ عبد الجبار عدوا
الدبلوماسیة السعودیة واستجابة العقید القذافي لطلب األمم المتحدة ھو الذي أزال الحصار، لیس 
 .موضوع أفریقیا

ندن یعني جمال ریان [مقاطعاً]: لنأخذ رأي رغید.. رغید.. رغید الصلح.. الدكتور رغید الصلح، في ل
ھل تتفق مع ما قالھ عبد الجبار من أن یعني النیة موجودة لرفع الحصار، یعني ھو مع رفع الحصار 
عن العراق ولكن ھو مع أن یقدم العراق اعتذار للدول العربیة، ھل تعتقد أن القضیة ھي مجرد وهللا 
 ھاي اعتذار وخالص والموضوع انتھى؟

مفروض أن یقدم تنازالت من أجل إسھام في تبدیل األجواء  د. رغید الصلح: أنا أعتقد أن العراق
الدولیة، واألجواء العربیة بصورة خاصة، وأن تكون ھذه التنازالت ضمانھ ألن ال یتكرر ما حدث 

م، ولكنني متفق معك بأن ھذه التنازالت لن تؤثر تأثیراً كبیراً على الموقف األمیركي، 1990عام 
األمیركي یرید أن یتطرف العراق، وأن یتشدد، وأن یتصلَّب، ویتشنج  بالعكس إنني أعتقد أن الموقف

على مواقفھ الراھنة لكي تستمر العقوبات، ولكي یستمر الحصار إلى األبد، لكي یدفع العراق وشعب 
بصرف النظر عن الوضع  -وإنما شعب العراق، ألن في العراق -لیس القیادة العراقیة فقط-العراق 

ھنالك في العراق ثقافة سیاسیة غیر -ف النظر عن موقف رئیسھ أو قیادتھ الراھن اآلن، وبصر
مرغوب بھا في الوالیات المتحدة، ھذه الثقافة السیاسیة أدت بالعراق تاریخیاً إلى أن یقف مع 
الفلسطینیین ضد الحركة الصھیونیة، إلى أن یقف مع حركات التحرر العربیة في كل مكان، فھذا.. 

ھو كذلكالعراق تاریخیاً  . 



والمطلوب اآلن لیس فقط إسقاط النظام في العراق، وإنما إسقاط ھذه الثقافة السیاسیة، تغییرھا بحیث 
ق نظام سیاسي مطیع للوالیات المتحدة على كل صعید.. على كل صعید ترغب بھ یأتي إلى لعرا

بحیث أن الدول العربیة تصبح الوالیات المتحدة، وصوالً إلى التغییر أیضاً في المنطقة العربیة كلھا، 
 .أكثر طواعیة مع االستراتیجیة القائمة في الوالیات المتحدة

المسألة لیست فقط تغییر نظام سیاسي، لو كان تغییر نظام.. لو كان تغییر نظام القائم في العراق 
م وأسقطت النظام، لكن المطلوب أكثر من ذلك1990لكانت دخلت القوات األمیركیة بغداد عام  . 

 -رغم اختالفاتھا في المواقف السیاسیة-عبد الجبار عدوان [مقاطعاً]: وأعتقد أیضاً أن الدول العربیة 
ال یوجد أي نظام عربي أو دولة عربیة یرید تغییر القیادة الحالیة في العراق، نظراً لظروف العراق 
 .ذاتھا اللي كلنا بنعرفھا إنما ما یراد ھو.. نحن اآلن فیھ ھناك

یان: معلش خلي جمال.. جمال عایز یعقب، ھل تعتقد أن الدول العربیة ھي ال ترید استمرار جمال ر
 العقوبات المفروضة على العراق؟

جمال خاشقجي: أحد أسباب.. نعم.. نعم، ھي تتمنى أن تزال العقوبات، لكن في الوقت.. في نفس 
بیة عندھا قاعدة مقدسة وھو عدم الوقت ال یحاولوا أن یغیروا األمر الواقع، المشكلة الدول العر

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول.. الدول العربیة، ھذه القاعدة یجب أن یعاد النظر فیھا بشكل أو 
 .بآخر، ألنھ الوضع تأزم وتعفن في المنطقة، إذا لم یكن تدخل على األقل ضغط

أوروبا الغربیة وقت ذاك جنوب أفریقیا عندما عوملت تعرضت لعقوبات، أصدقاءھا األوروبیین في 
كانوا یضغطوا على جنوب أفریقیا من أجل أن تتغیر حتى یزیلوا عنھم عن أنفسھم ھذا العبء، رغم 
أن العقوبات التي كانت قائمة على جنوب أفریقیا ال تقارن بالعقوبات القائمة على العراق، لم یكن 

والتجارة والطیران وأشیاء بسیطة، لكن حصاراً كانوا یمنعوھا من لعب (الكراكیت) أو أشیاء مقابلة 
 .كانوا یمارسوا ضغط

ھل الدول العربیة حالیاً تمارس ضغط على الحكومة العراقیة من أجل أن تتغیر، لكي یستفید الشعب 
العراقي قبل أن یستفید جیران العراق، الشعب العراقي یعاني.. یعاني اقتصادیاً، یعاني من اضطھاد 

الدول العربیة بشكل أو بآخر على النظام العراقي أن یتغیر وأعتقد أول یومي، یجب أن تضغط 
 ..اعتذار

جمال ریان [مقاطعاً]: منذ متى یا أستاذ جمال ھو یعاني العراق؟ یعاني منذ بدء الحصار على شعبھ، 
 .لھذا ھو یتعرض لحالة من الجوع، والوضع االجتماعي بالتالي سوف یتأثر

العراق عنده أموال كافیة، أن یوفر حیاة جیدة، ال أقل  -قبل شویھ-لت لك جمال خاشقجي: كما.. كما ق
حیاة منعمة رغیدة لشعبھ، على العراق.. النظام العراقي یجب الیوم أن یقتسم رغیف الخبز مع أبناءه، 
  نحن نعلم، أنتم في (الجزیرة) بثیتم

ھر صور لمنتجع سیاحي، ھل ھذا تقریر قبل شھور قلیلة عن الحفالت التي تقام في بغداد، عندما تظ
 !!وقت مناسب لبناء منتجع سیاحي؟

جمال ریان: كما قال طارق عزیز في تلك المقابلة، أنا شاھدتھا، قال ھذا ھو الرمز، والرمز في 
د م وُمَمجَّ  ..الدول العربیة ھو مكرَّ

 ..جمال خاشقجي [مقاطعاً]: على.. على الرمز أن

دول العربیة الرمز ھو.. ھو ممجد ولھ كافة المخصصات، وھذا جمال ریان [مستأنفاً]: في كل ال
 ..معروف



 2جمال خاشقجي: على.. على الرمز أن یقتسم رغیف الخبز مع أبناء شعبھ ھذه األیام ال أن ینفق 
 .بلیون دوالر في بناء منتجع سیاحي

بني كثیر من السدود جمال ریان [مقاطعاً]: ولكنھ بنى أشیاء كثیرة أیضاً عندي فاكس ھنا یقول بأنھ 
 ..التي دمرت

 .جمال خاشقجي: كویس جید

مصنع یؤھل نفسھ لفترة لما بعد الحصار 200جمال ریان: بنى مصانع.. حوالي  . 

 .جمال خاشقجي: ال تُشَكر حكومة على خدمة شعبھا، ھذا أقل القلیل

،دكتور تفضل جمال ریان: یمكن ھذا شأن داخلي، لنأخذ الدكتور مصطفي حامد بازركان من لندن
 .بازركان تفضل

 ً  .مصطفي حامد: مرحبا

 .جمال ریان: أھالً بیك

مصطفى حامد: أتمنى أنھ اإلخوان یكونون صریحین أكثر وواضحین أكثر في كالمھم، خاصة أنھ 
الوطن العربي والشعب العربي یسمعھم من خالل قناة (الجزیرة)، ما یطلق علیھ دبلوماسیة الحصار 

اآلن.. اآلن الشعب العراقي تحول إلى محرقة، إلى إبادة للشعب العراقي، وباللغة  أعتقد انتھي وقتھا،
اإلنجلیزیة یستعملون تعبیر (الھولوكوست)، اآلن العراق یتعرض لھكذا حالھ، فمن األفضل إنھ 
 .اإلخوان وإخوان العرب یتعاونون من أجل رفع ھذا الحصار

تحمل تبعات دخول الكویت، ودفع الثمن غالي،  یا إخواني العراق كدولة وشعب خالل تسع سنوات
أوالً العراق فقد أرض ضمت إلى الكویت ظلماً وعدواناً، فقد ملیون ونصف من.. مواطنین غالیین 
علیھ، فقد من األموال مئات الملیارات من دخلھ النفطي، إضافة إلى االنھیار اللي اآلن یمرٌّ فیھ، 

، واجت ، وبیئيٌّ ، وطبيٌّ ماعيٌّ كل ھذا الشعب العراقي یعاني منھ، وال یزالون بعض انھیار صحيٌّ
اإلخوان یتمنون أنھ الشعب العراقي والعراق یقدم تنازالت أكثر، ما ھي ھذه التنازالت؟ أنا أفھم أنھ 
األخ عبد الجبار عدوان یؤكد على التنازالت، بالتأكید ما یقصده ھو التنازالت لصالح إسرائیل، وھذه 

ً قضیة بعیدة المن ال حالیا . 

جمال ریان: طیب أرجو.. أرجو دكتور مصطفي أن تبقى معنا في ھذه الحلقة لفترة.. لفترة معینة، 
 ألسأل عبد الجبار.. یعني عبد الجبار ھل أنت فعالً یعني تنتظر تنازالت لصالح إسرائیل من العراق؟

ئیل، وال إسرائیل إلھا أي عبد الجبار عدوان: یا أخي أستغفر هللا العظیم، أنا لم أجیب سیرة إسرا
بأي تنازل من الشعب العراقي ضحى -أستغفر هللا-عالقة في الموضوع، وال أطالب الشعب العراقي 

وخسر بما فیھ الكفایة وكل طفل، یعني وممكن أحكي في الشعر ما یؤلمني أكتر مما یؤلم أي عراقي، 
وھو ضرورة استجابة النظام الحاكم.. اسمح  ھذا ال مزایدة فیھ مطلقاً ما قلتھ ھو وأكرره ما قلتھ أوالً 

 ...لي

جمال ریان [مقاطعاً]: طیب عبد الجبار أرجو أن تكون واضحاً أرجو.. أنا أطلب منك أن تكون 
 ..واضحاً أي تنازالت ترید؟ أي تنازالت؟ أرجو أن توضح؟ أن تكون

 ً غداد لمطالب الجامعة ضرورة استجابة النظام الحاكم في ب ..ok :[عبد الجبار عدوان [مستأنفا
أن یخطو خطوة  -أتكلم عن النظام العراقي-العربیة، ولمطالب الدول العربیة المجاورة، النظام 

لألمام، لیؤكد للدول العربیة المجاورة أن ما حصل لن یتكرر،یقدم ضمانات بھذا الصدد، یعتذر عما 



ذا تصرف من نظام حاكم.. نظام بدى منھ، وما بدى منھ ال عالقة لشعب العراق بھ على اإلطالق، ھ
 ..عنیف وال یزال نظام عنیف، ویجب التمییز تماماً بین الشعب وبین النظام
جمال ریان [مقاطعاً]: لكن الدكتور رغید الصلح.. الدكتور رغید الصلح قبل قلیل.. یا أستاذ عبد 

یرضي أمیركا، یعني كأنك الجبار أرجوك اسمعني الدكتور رغید الصلح قبل قلیل قال لك: ھذا لن 
 .تبحث في الھواء.. في البحر لن یرضي أمیركا

 مدى تأثیر الحصار على النظام وأتباعھ

عبد الجبار عدوان: ال.. ال أنا ما لیش دعوة بأمیركا، إذا الدول العربیة توحدت في موقفھا، وبالتالي 
یوصل من عبر الحدود األردنیة  الموقف األمیركي یصبح ال قیمة لھ على اإلطالق، حین ممكن الدعم

عبر الحدود السعودیة، الموقف األمیركي یصبح صفر على الشمال إذا تقارب العراق.. النظام 
بالعراق مع الدول العربیة، الدول العربیة ال ترید أي ضرر للنظام في.. للشعب العراقي، الدول 

ن یخطو خطوة لألمام تجاھھا فقطالعربیة ال ترید إسقاط النظام، كل ما ھناك إن على النظام أ .. 

جمال ریان [مقاطعاً]: دكتور مصطفى.. دكتور مصطفى.. دكتور مصطفي یعني ھو یقول لك: على 
العراق أن یبادر من تلقاء نفسھ لتحسین وضعھ مع الدول العربیة، وتقدیم تنازالت للعرب بالدرجة 

من شان مصلحة إسرائیلاألولى، یعني ھو.. ھو ال یقول لك أبداً أنھ وهللا عاوز  . 

د. مصطفى بازركان: یا أخي.. یا أخي العراق كشعب قدم ما فیھ الكفایة من التنازالت ما نرید نعددھا 
أكثر، أرض، وبشر، ومال، وكافة األمور، یكفي إنھم ما یطالبون بأي تنازالت، إال نعود ونكرر 

وھذا بالتأكید إما غیر  -ومستقبالً حالیاً -ھناك تنازالت یحاولون أن یفرضوھا على شعب العراق 
معروفة أو مرفوضة مسبقاً، فیكفي أنھ.. البد أنھ تكون واضحة إنھ ماذا ترید أمیركا وَمْن یلتحف 
 عباءتھا من اإلخوان العرب، البد أن یحددوا ما یریدون؟

أسألھ ھل ھو مع اآلن األخ عبد الجبار في بدایة البرنامج لم یكن واضحاً ھكذا وضوح.. واآلن أعید 
 ..رفع الحصار عن الشعب العراقي؟ راح یجاوب ویقول

 ...جمال ریان [مقاطعاً]: ال ھو قال.. ال ھو قال.. ھو مع رفع الحصار قال مع رفع الحصار

 .عبد الجبار عدوان [مقاطعاً]: طبعاً طبعاً، مع رفع الحصار من امبارح

: ما أقدر أجاوبك على ھذا الجواب ال أسود وال د.مصطفى بازركان: یا أخي في بدایة البرنامج قال
 ..أبیض

جمال ریان: ال.. ال جاوبني في البدایة أل، إحنا كنا عاوزین نستوضح معھ موضوع االعتذارات اللي 
یقدمھا، ولكن لیست كما قلت لكي یقدم تنازالت لصالح إسرائیل، معلشي دكتور، شكراً دكتور 

ل خاشقجي، یعني أمامي فاكس، الحقیقة یعني شویھ قاسي، مصطفى حامد بازر كان في لندن، جما
ولكن سأحاول أن أھدئ منھ، وھو موقع باسم أحمد یقول لك " أنت تلبس اللباس العربي یعني لمن 
 .ھذا الحصار؟ أنت عربي، وبالتالي الشعب العراق ھو عربي وھو یرتدي تقریباً اللباس العربي

وكأنھم لیسوا عرباً أنا أبكي أتألم وأنا أكتب،  -كالم كثیر قاسي-إلي متى ھذه المذبحة؟ إلى متى ھذه 
یعني كالم كثیر قوي الحقیقة ال نرید أن ندخل في مجال العاطفة، یعني األطفال ربما سینتقمون حینما 
یكبروا، یعني كالم كثیر، یبدو أنھ متأثر جداً، ھو.. ھو یلقى بالالئمة على الدول العربیة كما ھو 

ا الفاكسواضح من ھذ . 

ً -جمال خاشقجي: الدول العربیة تعاني.. المملكة العربیة السعودیة التي أنا منھا تعاني  بشدة  -عاطفیا
من ھذا الحصار، أنا رأیت ھذا في حج العام الماضي، عندما جاءنا الحجاج العراقیین، رأیت المعاملة 

الحجاج العراقیین، معاملة جداً  الخاصة التي یعامل والتي وجھ بھا المسؤولین السعودیین لمعاملة
خاصة، حتى أذكر أن األمیر نایف ضاق جداً عندما لم یستطع الحجاج العراقیین.. بعض الحجاج 
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العراقیین من دخول السعودیة، وحاول جھده أن یسھل عملیة دخولھم، ولكن النظام في بغداد أثار 
ء أو عودة ھؤالء بأوامر من بغداد قضیة حول تعویضات وفلوس وأشیاء معقدة أدت إلى إعادة ھؤال

 .إلى.. إلى بالدھم

 -كما ذكرت قبل شویھ-ضاق األمیر بذلك أذكر نحن نرید أن نساعد الشعب العراقي، لكن المشكلة 
أنھ لو ألغیت العقوبات ھذه اللیلة، اجتمع مجلس األمن وألغى العقوبات ھذه اللیلة، ھل تضمن أن 

الصحیة والزراعیة أن تعمل بنفس الكفاءة؟المستشفیات العراقیة، واإلدارات   

ھذا النظام مشغول مھووس عسكریاً، ال أعتقد أنھ سوف یخدم أبناءه من جدید، ولن ینجح في ذلك، 
ألنھ لو أراد لكان اقتسم في ساعة الضنك رغیف الخبز مع أبنائھ، إذا ما اقتسمھ في ساعة الضنك 

ترضنا أن رفع الحصار سوف یؤدي إلى رخاء، سوف یقتسم ھذا الرغیف في ساعة الرخاء إذا اف
 .المشكلة في النظام العراقي ھي بالتحدید

كما قال قبل -جمال ریان: أنت تصرُّ على أن النظام ھو األساس، ولیس الوالیات المتحدة األمیركیة 
لنأخذ النائب الكویتي مبارك الخرینج، مبارك تفضل -قلیل الدكتور مصطفى حامد في لندن . 

الخرینج: أھالً أخ جمال حیاك هللامبارك  . 

 .جمال ریان: أھالً بیك

 .مبارك الخرینج: حیاك هللا

 .جمال ریان: یا مرحبا

 .مبارك الخرینج: أخ جمال، حقیقة أنا لي مداخلة إذا سمحت

 .جمال ریان: تفضل

حكومة -مبارك الخرینج: قضیة رفع الحصار عن الشعب العراقي أود أن أوضح أن دولة الكویت 
 ً تشارك الشعب العراقي ھذه المعاناة، وتشارك أیضاً اآلخرین بأن تتوقف ھذه المعاناة، أما  -وشعبا

رفع الحصار یا أخي الكریم أخ جمال ھو صار لیس بید الكویت، وال شعب الكویت، وال حكومة 
كویت كما قلت لك الكویت، ھذه یا أخ جمال قرارات دولیة صادرة من ھیئة األمم المتحدة، وال تملك ال

 .أن ترفعھا، أو تطلب رفعھا

جمال ریان [مقاطعاً]: ولكن مناطق.. مناطق الحظر لیست بقرارات من األمم المتحدة، وھي قرار 
 .منفرد من أمیركا وبریطانیا، والعراق یقول: بأن الطائرات تنطلق من أراضي خلیجیة مثل الكویت

ضوع ھو موضوع قضیة رفع الحصار، أما إذا تدخلنا في مبارك الخرینج: یا أخي الكریم أوالً: المو
موضوع آخر، قضیة نقل الطائرات لیست فقط من الكویت، ولیس فیھ ما یؤكد، بل إن ھناك دول 
 ...أخرى تنطلق منھا لیست حتى عربیة أو خلیجیة

ة وغیر جمال ریان [مقاطعاً]: یا سید مبارك.. یا سید مبارك یعني أنت تقول ھذه قرارات أمم متحد
ذلك، یعني الباخرة ھذه اللي كان الكابتن تبعھا الھندي، اللي طلع على التلیفزیون قال یا عمي أنا معي 
شيء أنا زلمة ناقل بضاعة مستردة یعني معادة نتیجة إن ھي یعني خارجة عن مجال المواصفات في 

ً -العراق، الكویت ھو نفسھ  الوالیات المتحدة وكما یطبق ھذا الحصار الذي تفرضھ أمیركا، و -أیضا
 .یقال من مجلس األمن الذي ھو منقسم اآلن حول موضوع العقوبات

دولة في مجلس األمن تستطیع  15مبارك الخرینج: الكویت لیست عضواً في مجلس األمن، ھناك 
أن.. أن إذا.. أن ترفع الحصار عن العراق، لكن أنا أقول: إن رفع الحصار إذا أرادت الحكومة 

أن ترفعھ فبإمكان الحكومة العراقیة أن تطبق القرارات الفعلیة والعملیة لھذه القرارات، لكن  العراقیة



مثال أخ لألسف أنا أقولھا النظام العراقي یقاطع كل ما من شأنھ أن یساعد في ذلك مثل.. أعطیك 
 .جمال ویا ریت تعطیني یس ثالث دقایق حتى أكمل مداخلتي

رعةجمال ریان: احكي.. احكي بس بس . 

مبارك الخزینج: ما یخالف.. مقاطعة اجتماعات اللجنة الثالثیة الدولیة الخاصة باألسرى المفقودین، 
وأمس أخ جمال.. أمس قام جنود النظام العراقي بقتل اثنین من الجنود الكویتیین على الحدود، وھي 

الجزیرة) محطة منطقة وھي منطقة ھذه محظورة السالح، ولألسف أقولھا بكل صراحة: یعني إن (
(الجزیرة) رغم إن شعارھا الدقة والموضوعیة والحیاد، لم تُِشر إلى ھذا الحادثة إلى ھذه اللحظة في 
 ...أخبارھا وإنما

جمال ریان [مقاطعاً]: ھذا الحكي غیر صحیح ھذا الحكي غیر صحیح، أنا سمعت الخبر إمبارح 
لوا الخط ھذا دخلوا الخط األحمر اللي جوا باللیل من (الجزیرة)، من (الجزیرة) بعدین ھما لما دخ

 العراق، أم أل؟

مبارك الخرینج: لكن لم تركزوا على ھذه القضیة یا أخ جمال، أنا أعتقد أن الحادثة ھذه إذا نركز 
 ...علیھا، أنا أؤكد إنھا نزعة عدوانیة وحقد دفین لھذا النظام

یتیین یا أخي الكریم الكویتیین اللي انقتلوا جمال ریان [مقاطعاً]: أنا بأسألك الكویتیین دخلوا الكو
 ھادول دخلوا الخط األحمر جوا منطقة العراق، أم أل؟
مبارك الخرینج [مقاطعاً]: ال مش صحیح ھذا الكالم، ھذه منطقة محظورة.. إذا كنت تنقل ھذا 

 ..الكالم
 التنازالت المطلوبة من النظام العراقي لرفع العقوبات

[مقاطعاً]: ھذا یحتاج.. ھذا یحتاج إلى حلقة خاصة، ربما: اسمع شو رأیك أخ مبارك.. أخ جمال ریان 
مبارك ظلك معي.. ظلك معي خلي نشوف محمد المسفر خلي نشوف محمد المسفر الدكتور محمد 
المسفر، یا أخي خلیك.. أرجوك.. أرجوك إبقى معي شویھ دكتور محمد المسفر یعني ھل تتفق مع أنھ 

راق أن یقدم تنازالت جدیدة حتى یتم رفع الحظر عنھ، وبالتالي حتى ترضى أمیركا؟ ھل تتفق البد للع
مع أسلوب الطرح الذي یتم النقاش حولھ في الوطن العربي، وبین المفكرین والسیاسیین من أن 
 العراق علیھ أن یقدم تنازالت؟

ط في المفاھیم، خلط في التعامل د. محمد المسفر: یا سیدي مع األسف الذي أسمعھ ھذه اللیلة ھو خل
مع أخطر قضیة تواجھ األمة العربیة واإلسالمیة، شعب ینقرض یومیاً بفعل الحصار الجائر الذي 
تفرضھ الوالیات المتحدة األمیركیة وبریطانیا، ونحن نطالب اآلن الشعب العراقي أو الحكومة 

العراقیة ومن الرئیس صدام حسین أن  العراقیة أن تعتذر أو ما تعتذر، ذلك أمر مطلوب من الحكومة
یقدم اعتذار لألمة العربیة، وكذلك الحكومة الكویتیة یجب أن تقدم اعتذار لألمة العربیة لما لحق بھا 

م حتى ھذه الساعة، نحن اآلن نطالب بكل أعلى صوت، ولن نكون أكثر 1991من أزمات من تاریخ 
إلنسانیة األوروبیة التي تطالب بإنقاذ الشعب من الفرنسیین، والروس، والصینیین، والجمعیات ا

 .العراقي من المھلكة أو المجزرة التي یتعرض لھا بشكل یومي
لیس العراق الدولة الوحیدة التي غزت،ھناك غزوات كثیرة: إندونیسیا غزت تیمور الشرقیة، 

ا وغیرھا من ذلك الوالیات المتحدة غزت كثیر من الوالیات من أمیركا الجنوبیة آخرھا جرینادا، بنم
إلى آخره من ھذه األعمال، ونحن ما زلنا ندور في فلك ماذا نقدم؟ ما ھو المطلوب اآلن؟ المطلوب 
اآلن ثالثة أشیاء: واحد: اعتذار ھذه األمم أو ھذه الدول العربیة التي ساھمت في إلحاق الضرر 

رفع الحصار عن الشعب العراقي  بالمواطن العربي، االعتذار إلى اإلنسان العربي أوالً، نمرة اتنین:
 ..وبال قید أو ال شرط

 مدى إمكانیة إنھاء الحصار في حال اعتذار العراق عن غزو الكویت
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جمال ریان [مقاطعاً]: یا دكتور مسفر أنت ما جاوبتني على السؤال یعنى لو قدم االعتذار من العراق 
نترنت) وین ما كان یعني ھل ھذا یعني كتب لك ھا الورقة وبعتھا، صدرھا بالفاكس، على (اإل

 یرضي أمیركا ھل سیرفع الحصار دكتور؟

د. محمد المسفر: الحصار العراقي لیس المقصود بھ النظام الحالي اآلن، العراق ھو المحاصر علماً، 
وثقافة، وحضارة إلى أن تتم مشكلة الشرق األوسط لصالح إسرائیل، عندما یتم ذلك یقدم االعتذار أو 

یقدمھ سیرفع الحصارال  . 

جمال ریان [مقاطعاً]: یعني ھل.. ھل.. ھل یا سید مبارك إذا قدم االعتذار العراق بكرة الكویت راح 
ترفع العلم العراقي في.. في.. یرفرف في سماء الكویت؟ یعني ھل ھذا معقول؟ یعني ھل ستكون 
 ھناك فعالً سفارة عراقیة قریباً في.. في الكویت؟

: یا أخ جمال یعني أنا حقیقة أتمنى إنك تعطیني الوقت مثلما عطیتھ لألخ الدكتور مبارك الخرینج
 .المسفر، لكنك لألسف قاعد تقاطعني وال أكمل مداخلتي

 .اختصر اضغط Compress جمال ریان: معاً.. أنا مش راح أقاطعك اتفضل بس أرجوك

، أخ جمال ھناك قرارات مبارك الخرینج: أنت لو معطیني مجال كان اختصرت یعني من األول
دولیة إلى حد اآلن النظام العراقي لم ینفذھا، ومن أھم ھذه القرارات ھي قضیة إطالق سراح األسرى 
الكویتیین، إذا أطلق النظام العراقي األسرى الكویتیین، وطبق جمیع القرارات الدولیة، واعتذر 

ؤالاعتذار رسمي، ھذا في تلك الساعة تستطیع أن تسألني ھذا الس . 

وھذا الكالم ما أقولھ أنا ھذا قالتھ جھة حكومیة كویتیة، لكن العراق رفض حتى االعتراف كما مقولة 
الدكتور عصمت عبد المجید لما قال المصارحة قبل المصالحة، أي أصالً النظام العراقي لم یتفق مع 

إلى حد اآلن یسمي أم المعارك  ھذا المبدأ إطالقاً، فكیف تبینا یا أخي الكریم أن نتفق مع النظام.. یعني
في كل.. كل سنة، وھناك أسرى كویتیین، ھناك أسرى كویتیین یا أخ جمال في نھایة المداخلة في 
 ...نھایة المداخلة.. أخ جمال في نھایة المداخلة

جمال ریان [مقاطعاً]: ولكن سید مبارك معلش.. معلش یعني سید مبارك یعني البعض.. البعض 
تغیر وتبدل في موقف الرئیس العراقي نفسھ، بیقول إن ھناك  

وعبد الجبار یعني التنازالت التي تحدثَت عنھا ویتفق معك قبل قلیل مبارك الخرینج وھو نائب 
 كویتي، یعني ھل تعتقد أن ھذا فعالً سیكون مجدیاً لرفع الحصار عن العراق؟

ة ال ترید تغییر النظام في العراق % إذا الدول العربی100عبد الجبار عدوان: بالتأكید.. بالتأكید 
وأنا -ألسباب معروفة ال داعي إلضاعة الوقت فیھا اآلن، الدول العربیة والشعب العربي، وكل الناس 

یرید إزالة الحصار والمعاناة عن الشعب العراقي، أنا شخصیاً أعتبر أن الدول العربیة رغم  -أولھم
اة، كان المفروض تجاوز النظام، ال أذكر َمْن الذي قال رغبتھا ھاي، إال أنھا قصرت في إزالة المعان

 .في البدایة عملیة القرار المستقل والكالم ھذا

المفروض أن الدول العربیة تجاوزت موضوع القرار المستقل، والسیادة المستقلة، وأوصلت األدویة 
طالما أن الوضع واألغذیة للشعب العراقي، بأي شكل كان، حتى إخراج ھذا الشعب من األسر، لكن 

اآلن، األمم المتحدة فشلت في تغییر الوضع، والوالیات المتحدة فشلت في تغییر الوضع، وھناك 
قناعة دولیة بأن الوضع السیاسي في العراق لن یتغیر، ولكن الوضع االجتماعي، والمعاشي، 
 .واالقتصادي، والحضاري للعراقیین یتدھور

المفروض أن یتم إقناع النظام من أجل تسھیل اللقاء،  إذن المفروض أن نسعى في ھذا المجال،
وحینھا بالتأكید الوالیات المتحدة ال تستطیع أن.. یعني الوالیات المتحدة إجت إلى المنطقة بدعوة 



عربیة، یعني لم تأِت ھي لوحدھا، یعني لیس من السھل أن تحضر لوحدھا، لیس من السھل أیضاً أن 
ر بدونتستمر ھي وبریطانیا في الحصا ... 

جمال ریان [مقاطعاً]: إذا.. إذن عبد الجبار.. عبد الجبار، إذن ھي تخرج لیس لوحدھا، یعني ھي 
 .دخلت كما قلت لیس لوحدھا، إذن ھي تخرج لیس لوحدھا، یعني العرب لھم دور

 .عبد الجبار عدوان: بالتأكید.. بالتأكید.. بالتأكید.. بالتأكید

ً جمال ریان [مقاطعاً]: دكتور ر غید، كالم عبد الجبار ال یتفق معك إطالقا . 

دكتور رغید: أل بالعكس یتفق معي لھذا السبب، أنا أعتقد أن التوافق بین الدول العربیة على مسألة 
رفع الحصار یساھم في خلق مناخ دولي جدید، یساھم في مساندة الجھود التي تقوم بھا العدید من 

سیا وإلى حدٍّ ما فرنسا من أجل تبدیل المناخ السائد في دول الكبرى في العالم مثل الصین، ورو
مجلس األمن، ویساھم في محاصرة الموقف األمیركي، كل ھذا مطلوب یعني مطلوب من أجل 

 -أول األمر-الضغط على الوالیات المتحدة لكي تتخلى عن موقفھا المتصلب، ولكن ھذا الضغط یبدأ 
ً -لمسألة، وھذا التفاھم یجب أن یبدأ في خلق نوع من التفاھم العربي على ھذه ا  -كما أشرت سابقا

 ..بمبادرات عراقیة

جمال ریان [مقاطعاً]: ولكن دكتور رغید، ھل.. ھل تستبشر خیر مما حصل في القاھرة، وفي 
یعني الحظوا وجود تنسیق بین  -الحقیقة-اجتماع المجلس الوزاري للدول العربیة؟ یعني المراقبون 

، وفلسطین حول كل القضایا اللي كانت مطروحة، خاصة موضوع المصالحة وفود مصر، والعراق
العربیة وطّيِ صفحة الماضي، حتى یعني قیل بأنھ فسر ذلك على أنھ إنحیاز.. انحیاز مصري ربما 
 ً  .إلى الدعوة العراقیة لعقد قمة عربیة قریبا

علناً، لكن أسمح لي بالعودة دكتور رغید: مصر كانت دائماً تدعو إلى قمة عربیة، وھذا موقف كان م
إلى بعض النقاط األساسیة التي كنت أشیر إلیھا، أعتقد أن العراق یستطیع أن یتحرك یعني بشكل 
أفضل من أجل خلق ھذا التفاھم، من أجل مصلحة العراق نفسھ، ولیس بالضرورة مصلحة اآلخرین، 

ادرات أیضاً مطلوبة تجاه العراقیین ھنالك مبادرات مطلوبة تجاه الكویت، وقد أشیر إلیھا، ھنالك مب
نفسھم، یعني خلق مناخ شيء من االنفتاح الداخلي في العراق، ھذا یساعد العراق عربیاً وداخلیاً، 
 ً  ..ودولیاً أیضا

بأن ھناك مثالً نوع من التحول، أو  -دكتور رغید-جمال ریان [مقاطعاً]: ولكن أنت ھل الحظت 
العربیة تجاه العراق، خاصة یعني بعد االجتماع الوزاري  مالمح تغییر في.. في مواقف الدول

 .لوزراء خارجیة الدول العربیة في القاھرة

رغید الصلح: فألقل إن ھنالك بعض التطور المحدود، یجب عدم المبالغة في قیاس ھذا التطور، 
، ربما ھنالك تطور محدود إیجابي من أجل تصفیة األجواء المتوترة القائمة على الصعید العربي

یمكن العمل من أجل بلورة وتطویر ھذا المناخ اإلیجابي وصوالً إلى عقد قمة عربیة، لكن ھذا لیس 
سھالً، لیس سھالً، ألن ھنالك مشاكل حقیقیة بین الدول العربیة، بین العراق من جھة وبین الكویت 
 .من جھة ثانیة مع دول عربیة أخرى

المتصلب الذي یحاول منع عقد قمة عربیة، والذي ھنالك صعوبات ناشئة عن الموقف األمیركي 
یحاول لیس فقط منع عقد قمة عربیة، یحاول إنھاء النظام اإلقلیمي العربي كما نعرفھ الیوم، وإقامة 
 ..نظام مختلف تكون إسرائیل ھي األساس فیھ، ھي القوة المھیمنة على المنطقة

جمال، جمال فیھ تصریح كان لوزیر الخارجیة جمال ریان [مقاطعاً]: طیب معلش ننتقل إلى 
المصري عمرو موسى بعد اجتماع، خاصة الرئیس المصري حسنى مبارك مع األمیر سعود 
 الفیصل قال: إنھ ال توجد تحفظات من الكویت والسعودیة ھل ھذا صحیح؟



فیھ جمال خاشقجي: نعم ھو التصریح قد یكون صحیح ھو التصریح صحیح، والمعنى مظبوط، ولكن 
جملة ناقصة "إال إذا" قبل اجتماع القاھرة بیوم أو یومین كان فیھ اجتماع في جدة للمجلس الوزاري 
لدول مجلس التعاون، وفي ھذا االجتماع المجلس كرر المواقف التقلیدیة األساسیة المعروفة لدول 

نالمجلس، وھي: تنفیذ قرارات األمم المتحدة، التعویضات، موضوع األسرى الكویتیی . 

إذن الموقف الخلیجي وموقف المملكة لم یتغیر، فیھ نقطة مھمة جداً في الموضوع، وھي قضیة نزع 
 ..التسلح، اآلن.. مراقبة التسلح.. التسلح في العراق، اآلن اجتماعات لندن تدور حول ھذه

 .جمال ریان [مقاطعاً]: تدور حول مبادرة بریطانیة ھولندیة

رة بریطانیة حتى تعلیق العقوباتجمال خاشقجي [مستأنفاً]: مباد . 

جمال ریان: ولكن قیل: إن ھذه المبادرة تسعى بانتداب جدید لفرض التفتیش بطریقة مغایرة، وھذا ما 
 .یرفضھ العراق، العراق یقول لك: ارفع الحظر وبعدین نتفاھم

ة الكاملة جمال خاشقجي [مستأنفاً]: العراق ال یستطیع أن یرفض شیئ كھذا، لیس في موقع األھلی
لكي یرفض مسألة كھذه، العراق دخل في حرب، ھزم في ھذه الحرب یتحمل مسؤولیتھا، ألنھ نفس 
 .النظام، نفس القاعدة

جمال ریان [مقاطعاً]: لكن أعضاء.. أعضاء مجلس األمن اآلن منقسمین، یعني لیس ھناك إجماع من 
 ...مجلس على

األساسیة ھو.. حتى الصین موافقة على برنامج مراقبة جمال خاشقجي [مستأنفاً]: لكن القاعدة 
 .للتسلح، حتى فرنسا موافقة على برنامج مراقبة التسلح

جمال ریان [مقاطعاً]: أرید أن أعود لك في موضوع آخر، ولكن بعد أن أخذ الدكتور أحمد العلي من 
 .بریطانیا، دكتور أحمد تفضل

 .د. أحمد العلي: مرحباً أخ جمال

: أھالً بیكجمال ریان . 

د. أحمد العلي: طبعاً شكراً على مناقشة ھذا الموضوع، وأنا كعراقي أعتقد أنھ یحتاج إلى ذكر ھا 
األمور أكثر، بس مش راح تكون الندوة أكثر مفیدة لو كان فیھا عراقي على األقل یمثل دور 
 ..العراقیین، فأنا حابب أبدي في رأیي كعراقي، ورأى یتخذ

قیین إحنا نبدي بأول ناس نعتقد ھما مسببین للحصار والقتل إضافة إلى (....) أوالً: إحنا كعرا
الحكومة العراقیة ھم فالعرب، اللي محاصر العراق ھي الدول اللي دائماً دایرة ونبدي بالسعودیة، 
والكویت، واألردن، وسوریا، دوال أول الناس اللي مسؤولین عن قتل العراقیین، طبعاً ھناك دور 

لحكومة العراقیة، وھذا جزء من المسؤولیة، حتى نكون منطقیین، خلي كل واحد یعرف أیش لنذكر ل
 الزم یسوي؟

ومنھ یعتذر، ما ممكن تطلب من واحد ماتوا منھ ملیون ونصف، أن ییجي یعتذر، الشعي العراقي 
یفرق عن مو ھو اللي اتخذ أي قرار من القرارات اللي صارت، فاالعتذار اللي یطلبھ الشعب 
العراقي من كل اللي اتسببوا في قتلھ، ولیس الحكومة، ألنھ الحكومة أنتوا دائماً تعرفون إن ھي ما 
إنھ واحد یعتذر  Atleast تمثل الشعب، أو ما منتخبة الحكومة، فالناس اللي ماتوا دوال یحتاجون
 .منھم



لى من تضیع ھو نقاش طرشان وھو إنھ منھ ع -مع احترامي لكل الناس-النقاش اللي یزایدون 
الشغلة، الشغلة.. ھي دا یموتون وھم في وضع عاني، كل واحد الزم یعرف شو یسوي حتى یخفف 
 .من ھا العملیة

جمال ریان: دكتور أحمد فكرتك واضحة، شكراً لك، أعود إلك یا أستاذ سید جمال فیھ فاكس من أبو 
الب بنزع سالح العراق، من أنس بیقول لك: من المؤسف جداً أن أسمع من السید جمال خاشقجي یط

 .دافع عن السعودیة والخلیج عامة من زحف الثورة اإلیرانیة

 .جمال خاشقجي: نعم ھذا الكالم العاطفي اللي أتعبنا نحن العرب

 .جمال ریان [مقاطعاً]: لیس عاطفي، ھو عملي

اإلیرانیة،  جمال خاشقجي: كالم ھذه الحرب كلَّفت السعودیة بالیین الدوالرات، الحرب العراقیة
وأضعفت العراق، الحرب ھذه لم تقترحھا السعودیة، اللي دخل في ھذه المغامرة ھو صدام حسین، 
 ..لوحدة منفرداً بدون العودة إلى أي أحد، الموقف السعودي

 جمال ریان [مقاطعاً]: َمْن كان یساعد العراق.. من كان یساعد العراق في ذلك الوقت؟

لموقف السعودي التقلیدي، أیش تتوقع من دول عربیة إلى دولة عربیة إال جمال خاشقجي [مستأنفاً]: ا
أن.. إال أن تقف في مساعدة العراق، وتحملنا وزر ھذه العملیة بشكل.. بشكل ھائل جداً، واآلن 
نحاسب على ذلك، لو تخلینا عن العراق في تلك الفترة لكان أبو أنس أیضاً بعث فاكس مماثل یعاتبنا 

نا عن العراقفي.. في تخلی . 

السالح ھو الذي أتعب الشعب العراقي داخلیاً في كردستان، في انتفاضة الجنوب، وما حصل فیھا من 
ط فیھا النظام شعبھ، السالح ھو الذي أتعب  مجازر، حالبشة وما حصل فیھا، والحروب التي ورَّ

، وأن یكون تحت الشعب العراقي، ویجب أن یضعف ھذا النظام، وأن ینزع السالح بشكل أو بآخر
 .المراقبة

 .جمال ریان: طیب محمد العبیدي من اإلمارات، محمد تفضل

السؤال موجھ إلى جمال خاشقجي، أستاذي  -عفواً -محمد العبیدي: السالم علیكم، السؤال موصل إلى 
العزیز ما أعرف.. یعني ما أعرف أنا لیش دائماً األخوة العرب یعني یتكلمون عن النظام بالعراق 

تجاھلون موضوع الشعب العراقي، یعني الشعب العراقي أعتقد إنھ یعني شعب ھو ما قصر بحق وی
أمتھ العربیة، یعني والشعب العراقي یجب أن ال تُختزل قضیتھ بموضوع الحكومة العراقیة، یعني أنا 

ھ یعني أي انتقاد، أو أي یعني لوم للحكومة العراقیة، بس أنا اللي أقولھ ھو أنھ أنا  ما أرید أن أوّجِ
 .إنسان عربي، وأنا عراقي، وأنا الحصار یعني ھذا شيء ما أعتقد یخفى على أي إنسان عربي

جمال ریان: طیب أنت.. أنت.. أنت عراقي.. أنت عراقي، یعني قبل قلیل اتصل شخص، وقال 
 العراق یعني كان المفروض أن یكون ھناك ضیف عراقي، وأغلب الفاكسات واالتصاالت التي تأتي
 .ھي من العراقیین، أنا أرید أن أسألك یعني العراق راح أخد الكویت صح؟ ھذا تاریخ

 ...محمد العبیدي: نعم العراق

د الحكومة، وأطلع األمیر، ورجع یعني..  د الشعب.. وشرد الشعب، وشرَّ جمال ریان [مقاطعاً]: وشرَّ
؟ ھذا سؤال طرحھ الحقیقة أكثر من اعتذار بسیط لیش ما یقدمھ الرئیس العراقي، أو الحكومة العراقیة

 .شخص، ویعني یتفق الكثیر مع ھذا الطرح



محمد العبیدي: أستاذ جمال أنا عراقي، وأنا ملمٌّ بتاریخ العراق، وماكو إنسان عراقي یجھل حقیقة 
الكویت وعائدیة الكویت وتاریخ الكویت، ما أرید أنا أدخل بتفاصیل ھا الموضوع ھذا، إحنا الیوم 
 .الشعب العراقي موجھ یعني تشن ضده حملة إبادة ما شاھدھا شعب على مّرِ التاریخ والعصور

أنا اللي.. اللي أقولھ.. اللي أقولھ یعني إذا الیوم یعني األخوة السعودیین واألخوة بالكویت یعني وأنا 
الد عم، وقلت المثل عراقي یعني وما أنكر أنھ السعودیین ھم أخوتي والكویتیین ھما إخوانا ألن إحنا و

 ."المصري إنھ الدم ال یمكن أن یصیر میھ یعني في یوم من األیام

جمال ریان: طیب یا أخ.. یا سید.. یا سید محمد یعني أنت ُمصر على إنھ إحنا أخوة، وإحنا كذا یعني 
 .االعتذار ھذا یعني شيء كبیر؟ خلینا نقدم االعتذار وخالص إذا كان ھذا الحل

أستاذ جمال، المسألة لیست ھي مسألة اعتذار، المسألة ھي مسألة عدوان على  محمد العبیدي:
العراق، والمسألة ھي مسألة كون أن العراق ھو الدولة الخلیجیة الوحیدة التي تمتلك القدرات الذھنیة، 

د یجوز والفكریة، والمالیة، المادیة وھي الدولة الوحیدة الـ.. یعني ما أرید ما أرید یعني أحدد، یعني ق
إنھ أكون أبالغ، بس اللي أقدر أقولھ إنھ ھي الدولة الوحیدة الدولة اللي یعني تُعَدُّ بمصاّفِ یعني رقم 
 ...واحد من الدول العربیة اللي تنكر

المشارك على التلیفون یقول: إن  -عبد الجبار-جمال ریان [مقاطعاً]: شكراً لك، ما أثاره الضیف 
ً ھناك حملة إبادة جماعیة تشا رك فیھا كثیر من الدول العربیة حتى یقول لك سوریا أیضا . 

جمال خاشقجي [مقاطعاً]: شوف یا أخ جمال.. یا أخ جمال یا أخ جمال، یعني إذا استمرینا على ھذا 
ل مئات آالف الالجئین، سوریا اللي تنازلت عن  النھج، نخلط الحابل بالنابل، األردن اللي تحمَّ

تحت على العراق، السعودیة اللي منعت الھجوم األخیر، في األزمة سیاستھا طویلة المدى وانف
األخیرة رفضت ومنعت أن تحصل حرب أمیركیة ضد العراق، في الفترة األخیرة، األزمة األخیرة، 
ال یمكن اآلن أن نخلط ھا األمور كلھا، ویصبح ھا دوال الناس ھم اللي مفروض یعتذروا یعني إذا 
 .إستمرینا على ھذا النھج

للحصار، كوریا الشمالیة في  37نحن اآلن في المناسبة التاسعة للحصار، كوبا اآلن في المناسبة 
المناسبة الخمسین للحصار، ال نرید أن نتحدث في العام القادم ھنا عن المناسبة العاشرة للحصار، أنا 

ى المقعد على شخصیاً تربیت في بیت قاضي محلّيٍ قبلي، عندما كان یختلف الناس كانوا یجوا عل
، المخطئ یعتذر، إحنا عرب إذا بده یمشي  "الشق" یفرضوا رأیھم، المختار القاضي یفرض الحلَّ
 .على الطریقة العربیة یعتذر ویخلصنا

أن عملیة اعتذار تنھي الموضوع؟ -جمال-جمال ریان: لكن ھل تعتقد   

 .جمال خاشقجي: أل لن.. لن ینھي الموضوع

المطلوب إذن؟جمال ریان: فما ھو   

جمال خاشقجي: المطلوب واضح وحددتھ قبل قلیل، المطلوب ھو أن یقبل العراق بنظام مراقبة 
التسلح، النظام اآلن اللي ھو مقترح علیھ مع تخفیف.. مع تعلیق العقوبات، ھذا.. ھذا فرصة جیدة 

حالیاً في لندن ویناقش، للعراق، یقبل بمراقبة التسلح وتعلق العقوبات، ھذا اآلن المشروع اللي مقترح 
 ..الصین موافقة على ذلك، فرنسا موافقة على ذلك، وطبعاً بریطانیا وأمیركا موافقین على ذلك

 جمال ریان: ھل تقصد بأن ھذه الدول موافقة على المبادرة البریطانیة الھولندیة؟

 .جمال خاشقجي: نعم

ھذاجمال ریان: ولكن كل علمنا إن ھذه الدول الثالث ھي تعارض  . 



ومستعدین لقبول.. على شرط  -مؤخراً -جمال خاشقجي: فرنسا والصین أبدوا تفھم جداً لھذه المبادرة 
أن یوافق العراق على مراقبة التسلح، ألنھ مراقبة التسلح ھو الذي سوف یحمي الشعب العراقي من 
 .النظام العراقي

دكتور رغید الصلح: بإنھ إذا  جمال ریان: طیب یعني كإجراء عملي، جمال خاشقجي، بیقول لك یا
وافق العراق على قانون مراقبة التسلح ربما وأن ھذا سیخفف الحصار المفروض على العراق، ھل 
تعتقد أنھ أیضاً سوف یزیل قانون تحریر العراق اللي أصدره الكونجرس األمیركي عبر تشجیع 

لى مناطق الحظر في الشمال وتسویق فصائل المعارضة العراقیة، والتوقف كذلك عن شّنِ غارات ع
 والجنوب؟

رغید الصلح: لدي ثالث مالحظات ھنا، األولى: أن (مادلین أولبرایت) صرحت في آذار/ مارس عام 
م أن العقوبات والحصار لن یرفعا عن العراق إال بتغییر النظام، وبصرف النظر عن تنفیذ 1997

افة األسلحة الجرثومیة، البیولوجیة، والنوویة قرارات إزالة أسلحة الدمار الشامل وتطبیقھا، وإزالة ك
لن یُرفع إال  -من وجھة نظر أمیركیة-المفترض أنھا موجودة في العراق.. ھذا الحصار والعقوبات 

 .إذا تغیر النظام في العراق، ھذه مالحظة أولى

ة قضیة المالحظة الثانیة عندما نبحث عن الحصار والعقوبات كنت أودُّ أن نبدأ أوالً في مناقش
االنتقائیة والمعاییر المزدوجة في تطبیق الحصار، نحن بالطبع ال نرید أن یكون العراق.. أن یشكل 
خطراً على الكویت والسعودیة والدول العربیة المجاورة، ولكن نرید أن تكون كل دولة عربیة عندھا 

قلیمیة بین العرب وبین من القوات أو القوى التي تمكنھا من المساھمة في تعدیل موازین القوى اإل
 .إسرائیل

إن إسرائیل اآلن لدیھا ما یزید عن مائتي سالح نووي أو رؤوس نوویة، وھناك أتتھا غواصة من 
ألمانیا، وسوف تصلھا غواصتان أیضاً من ألمانیا تسمح بحمل ھذه الرؤوس النوویة، وتوجیھھا إلى 

فق على تحدیث الجیش خالل عشر أي بلد عربي، تركیا اآلن تدخل عملیة تحدیث لجیشھا، وتن
ملیون دوالر، وھذان.. ھذا المحور اإلسرائیلي والتركي، وھو قائم عملیاً،  150سنوات ما یوازي 

یھدد المنطقة كلھا، ولماذا ال تطبق ھذه المعاییر.. لماذا ال تطبق العقوبات على إسرائیل التي تخترق 
مجاورة؟ وعندما ترفض توقیعكافة الشرائع الدولیة عندما تعتدي على الدول ال .. 

 .جمال ریان [مقاطعاً]: طیب دكتور لنأخذ عبد هللا العجمي من السعودیة، عبد هللا تفضل

 .عبد هللا العجمي: مساء الخیر أستاذ جمال

 .جمال ریان: أھالً بیك

 عبد هللا العجمي: أنا لي مداخلة بسیطة فقط، المداخلة ھذه بخصوص الحصار وھو موضوع الساعة،
وموضوعنا سابقاً وحاضراً، نحن ضد الحصار، ھذا أمر البد أن یكون واضح، أن الشعوب العربیة 
جمیعاً ضد مسألة الحصار على الشعب العراقي، الشعب العراقي شعب أخ وشقیق، وال نرضى علیھ 
ھذا الحصار مطلقاً، والحصار ھذا یكرس یعني البغض والحقد من الشعب العراقي للشعوب العربیة 
 ..عامة، ونحن ال نرضى بھذا أبداً أما

وھناك مسألة أخرى، المسألة األخرى وھي اعتذار الحكومة العراقیة، البد من ھذا االعتذار، سواء 
ھذا االعتذار أرضى اإلدارة األمیركیة، أم لم یرضیھا، نحن مع المصارحة والمصالحة، مصارحة.. 

المصالحة ھي البد أن تبدأ باعتذار من الحكومة  مصالحة حقیقیة دون كالم في الھواء، المصالحة..
العراقیة، اعتذار واضح وصریح، وھذا لیس تقلیالً ولیس فیھ ما یضر یعني بالحكومة العراقیة، سواء 
رضى.. رضى األمیركان، أو لم یرضوا، ھذا ال یھمنا، ما یھمنا ھو أن تبقى األخوة بیننا مھما یكن، 
 .مع شكري الجزیل لك



بأنھ البد للعراق أن یقدم االعتذار، نعود  -كما عبر قبل قلیل-ن: شكر لك، جمال، الحقیقة جمال الریا
لھذا الموضوع اللي واضح جداً فاكسات كتیر تتحدث عن الموضوع، یعني كیف یمكن أن تتم 
المصارحة أو المصالحة اللي دعا إلھا الشیخ زاید یعني دعى في أكثر من مرة للمصالحة والعرب ال 

ون الجلوس مع صدام حسین أو مع النظام؟یرید  

جمال خاشقجي: أنا أعتقد أنھ لن تكون ھناك مصالحة مع النظام العراقي، ال أستطیع أن أرى الرئیس 
بلھ سمو األمیر عبد هللا، ھذا ال أعتقد أنني سوف صدام حسین ینزل إلى مطار جدة أو الریاض ویستق

 .أرى ذلك، الجرح اللي حصل كبیر جداً 

ریان: حتى لو قدم اعتذار؟ جمال  

 ..جمال خاشفجي: حتى لو قدم اعتذار.. ألنھ

 جمال ریان [مقاطعاً]: حتى لو طلبت أمیركا ذلك؟

ط المنطقة في أكثر من أزمة، وال یمكن الثقة بھ  جمال خاشقجي: ألنھ.. ال یمكن، صدام حسین ورَّ
  مرة أخرى، األمیر سلطان صرح قبل أیام بأن الخالف مع

صدام حسین شخصیاً، ولیس مع الشعب العراقي وھو یُِكْن للشعب العراقي كل تقدیر، الكالم واضح، 
موضوع مراقبة التسلح العراقي، ھذه لیش یرفضھ النظام العراقي؟ ألن ھذه الورقة التي یستند علیھا، 

تؤخذ ھذه القوة منھ النظام العراقي ال یستند إلى صنادیق انتخابات، وإنما یستند إلى القوة، ویجب أن 
 ..كي یمكن للمعارضة العراقیة أن تسقطھ

جمال ریان: یعني ھل تقصد أنھ لو كانت ھناك دیمقراطیة لكان الوضع مختلف في التعامل مع 
 العراق؟

 ..جمال خاشقجي: طبعاً، انظر إلى ما حصل في إندونیسیا

ھل أنت متشائم بمثل ھذه الصورة جمال ریان [مقاطعاً]: طیب ولكن لنسأل عبد الجبار، عبد الجبار 
 .التي عبر عنھا قبل قلیل جمال خاشقجي

أنا ال  -عبد الجبار عدوان: ال، بالعكس أنا في الواقع اختلف تماماً مع األخ جمال، أنا أعتقد إنھ 
 .أتحدث باسم أّيِ أمیٍر، أو ملك، أو أّيِ نظام

 .جمال خاشفجي: وكذلك أنا

أن.. وأعتقد أن السعودیة سوف تستقبل الرئیس صدام إذا اعتذر وھذا  عبد الجبار عدوان: ولكن أعتقد
لیس بعیب أو بأي خطأ، ھذا شيء طبیعي یعني بینا إحنا العرب إنھ االعتذار أو االعتراف بالخطأ، 
ولكن أؤید یعني األخ جمال في إنھ االعتذار لیس فقط إنھ عملیة زي إنت ما حكیت إنھ اكتب ورقة 

ھا على اإلنترنت، أل، طبعاً، یعني بده یكون ھناك فیھ عملیة إقناع وقناعة بأن ما على الفاكس وابعت
حصل لن یتكرر، ألن المشكلة كلھا حصلت بسبب الغزو للكویت وما تبعھ، یعني الدول الخلیجیة راح 
تستقبل الرئیس صدام إذا الحظت أن ھذا الشيء لن یتغیر لن.. لن.. لن یتكرر، دول الخلیج ھي في 

ھي بحاجة إلى العراق وكلنا بحاجة إلى العراق،  -إذا تحدثنا قلیالً.. قلیالً في االستراتیجیة-اقع الو
 .وبحاجة إلى عراق قوي

 .جمال خاشفجي: ولیس للنظام.. بحاجة للعراق

عبد الجبار عدوان: ال بحاجة إلى عراق یعني بحاجة إلى عراق عربي قوي، فیھ عندنا اآلن مشاكل 
إقلیمیة من عدة نواحي من تركیا، من إیران، من إسرائیل، من نواحي أخرى، نحن ال نستطیع أن 
نلغي على العراق في.. كشعب، وكحضارة، وكقوة بعملیة یعني حسابیة بسیطة، لكن العراق في 



واقع.. الزم یعني النظام الزم یثبت إنھ ھو نظام أخ وأھل بالثقة، ھذا شيء مھمٌّ وحینھا یتم استقبالھ ال
 .بالتأكید

جمال ریان [مقاطعاً]: طیب.. دكتور رغید دكتور رغید، ھل ترى في األفق القریب احتمال لرفع 
 الحصار عن العراق؟

ر من مسألة رفع الحصار، ھنالك احتمال د. رغید الصلح: أعتقد أن الموقف األمیركي لم یتغی
بتغییره، ولكن ھذه عملیة شاقة وطویلة، ویجب أن یتعاون علیھا تتعاون علیھا أطراف عدیدة ومنھا 

ً -العراق، وھنا أودُّ العودة إلى مسألة مھمة  أن التنازالت المطلوبة -أیضا .. 

نصف دقیقةجمال ریان [مقاطعاً]: باختصار دكتور، ألنھ لم یبَق معنا سوى  . 

د. رغید الصلح: القیادة العراقیة لیست مقتصرة على االعتذار، إنما ھنالك قضایا أخرى، أیضاً یجب 
االعتبار، مثل مسألة األسرى الكویتیین، واالنفتاح الداخلي، ھذا مھمٌّ جداً، االنفتاح أخذھا بعین 

ھذه.. ھذه التطورات أعتقد أنھ الداخلي تجاه العراقیین أنفسھم، بصرف النظر عن الجوار، ولكن مع 
یمكن أن یحصل تغیر في الجو الدولي، وأن یصبح ھذا ضاغطاً على موقف القیادة األمیركیة وعلى 
 .اإلدارة األمیركیة

جمال ریان: جمال أرید منك كلمتین قبل نھایة ھذا البرنامج یعني فیما لو طبق العراق ھذه المقترحات 
في بغداد وباستقبالھ الرئیس صدام حسین؟ -ربما-میر عبد هللا التي تحدثت عنھا، ھل سیكون األ  

جمال خاشقجي: أعتقد أن لو العراق قبل مراقبة التسلح بعد ثالث أربع سنوات سوف یسقط النظام 
 .العراقي

 جمال ریان: ولم یبَق لنا إال أن نشكر ضیوف حلقة ھذا الیوم االستودیو

ز السعودیة)، ومن لندن الكاتب والمحلل السیاسي جمال خاشقجي (مدیر تحریر جریدة عرب نیو
عبد الجبار عدوان، مشاھدینا الكرام حتى نلتقي مرة  دكتور رغید الصلح، وكذلك الكاتب الصحفي

 أخرى في برنامج
أكثر من رأي)، تحیة لكم من فریق البرنامج، وھذا جمال ریان یستودعكم هللا من الدوحة، إلى )
 .اللقاء
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 العالقات األمیركیة الخلیجیة
 

مقالة •  

 محمد كریشان الحلقة: مقدم
 جمال خاشقجي: خبیر سعودي في الشؤون األفغانیة الحلقة: ضیوف

 إدموند غریب: أستاذ جامعي وباحث ومحلل سیاسي ومؤلف كتاب

 30/01/2002 الحلقة: تاریخ

 أھداف الزیارات األمیركیة لدول الخلیج -
 أمیركا والتعاطي مع الشؤون الداخلیة لدول الخلیج -

 مدى التجاوب الشعبي الخلیجي مع بن الدن -
 الوجود العسكري األمیركي في السعودیة -
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محمد كریشان: مشاھدینا الكرام السالم علیكم ورحمة هللا، أھالً بكم في حلقة 
جدیدة من (أولى حروب القرن) نخصصھا ھذه المرة للعالقات األمیركیة 
الخلیجیة والسیما من زاویة تعدد زیارات وفود أمیركیة مختلفة إلى دول 
الخلیج للوقوف خاصة على عمل الجمعیات الخیریة وبرامج التعلیم وخطب 
 .المساجد وغیرھا مما تراه واشنطن مغذیاً لإلرھاب

حلقة ھم في األستودیو جمال خاشقجي (وھو نائب رئیس ضیوفنا في ھذه ال
تحریر صحیفة عرب نیوز السعودیة) ومن واشنطن إدموند غریب (أستاذ 
العالقات الدولیة بالجامعة األمیركیة). وفي التقریر التالي یستعرض حسن 

 .إبراھیم بعض مالمح العالقات األمیركیة الخلیجیة

رى من الدول الخلیجیة الذین یقبعون في تقریر/ حسن إبراھیم: لعل عدد األس
أقفاص جوانتنامو دلیل على أن الجماھیر الخلیجیة لیست صفاً واحداً وراء 

الحلیف االستراتیجي األول الوالیات المتحدة ومن مظاھر التوتر في العالقات 
الخلیجیة األمیركیة الحملة اإلعالمیة بین الوالیات المتحدة والمملكة العربیة 

یة، حین اتھم النواب في الكونجرس األمیركي المملكة بنظامھا التعلیمي السعود
ومؤسساتھا الدینیة بدعم اإلرھاب بل وذكر البعض بأن أسامة بن الدن سعودي 

األصل وأن أموالھ ذات منشأ سعودي، لكن العالقات األمیركیة الخلیجیة 
شریان الحیاة  شراكة من الصعب فصم ُعراھا، فغیر النفط الخلیجي الذي یعتبر

آللة التصنیع الغربیة ھناك الموقع االستراتیجي الخطیر لدول مجلس التعاون 
الخلیجي التي تمتد من البحر األحمر وحتى الخلیج العربي. ھناك مفصلیات 

وما تال  90ھامة في تاریخ العالقات األمیركیة الخلیجیة، لعل أھمھا كان اجتیاح العراق للكویت عام 
دولي نظمتھ الوالیات المتحدة إلخراج العراق من الكویت بتعاون خلیجي كامل تحت  ذلك من تحالف

رایة األمم المتحدة، والمفصلیة الھامة األخرى كانت ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
واكتشاف أن معظم من ھاجموا الوالیات المتحدة كانوا مواطنین خلیجیین أو ھكذا اتھمتھم الوالیات 

من مآخذ الدول الخلیجیة على الوالیات المتحدة تعجل المسؤولین األمیركیین للتغییر  المتحدة.
االجتماعي في دول الخلیج، وكانت وزیرة الخارجیة األمیركیة السابقة (مادلین أولبرایت) تتعجل 

بعد مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة وتغییر النظام التعلیمي، وبالطبع تحولت المطالب األمیركیة 
الحادي عشر من سبتمبر إلى حمالت إعالمیة واتھامات بدعم اإلرھاب، ویرید المسئولون 

األمیركیون من الخلیج تشدید الرقابة على المنظمات الخیریة واإلسالمیین وأجھزة اإلعالم، وذلك 
ي ھو حتى ال یتنامى الشعور المعادي للوالیات المتحدة، وما یحیر كثیراً من مراقبي الشأن الخلیج

اختالف الخطاب األمیركي قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر، فبعد أن كانت الوالیات المتحدة 
تطالب بالمزید من الحریات السیاسیة واالجتماعیة أضحت اآلن تطالب بأشكال أكثر علمانیة 

یاسة وعصرنة على الصعید االجتماعي، لكنھا لم تعد تشدد كثیراً على الحریات السیاسیة، بل ترید س
 .العصا الغلیظة في مواجھة المد اإلسالمي أو القومي ما دام یعادي الوجود األمیركي

محمد كریشان:إذن تقریر حسن إبراھیم ووضع فیھ أبرز المحطات في العالقة األمیركیة الخلیجیة، 
 نذكر السادة المشاھدین بإمكانیة المشاركة في ھذه الحلقة، نذكر من جدید بأنھا تتناول موضوع

العالقات األمیركیة الخلیجیة والسیما في ضوء زیارات لعدد من الوفود األمیركیة في الفترة األخیرة 
إلى دول الخلیج، بإمكانھم المشاركة من خالل موقع (الجزیرة) على شبكة اإلنترنت وتشاھدونھ على 

 الشاشة
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) سید خاشقجي 00974مفتاح قطر ھو (و 4885999أو من خالل الفاكس أیضاً، رقم الفاكس ھو 
التقریر تناول المحطات الرئیسیة، ولكن ربما اآلن ما یجري ربما لیس بمثل ھذه األھمیة الكبري، 

ولكن أشیاء قد تبدو جزئیات ولكنھا ھامة، أخیراً كتبت مقال أنتم شخصیاً نُشر في عدد من الصحف 

 جمال خاشقجي
 

 

 إدموند غریب
 

 

 محمد كریشان
 



دثت فیھ عن زیارة لمسؤول كبیر في وزارة الخزانة العربیة واألجنبیة أھمھم (الھیرالد تریبیون) وتح
األمیركیة إلى السعودیة، وھو مدیر مالحقة ممولي اإلرھاب، وھي إدارة جدیدة مثلما ذكرت في 
مقالك، كیف ترى ھذا.. ھذه الزیارة؟ وھل تراھا توطئة لنوعیة جدیدة من التعامل مع السعودیة 

 وغیرھا؟
 أھداف الزیارات األمیركیة لدول الخلیج

جمال خاشقجي: ھو یبدو لي أنھ فیھ عدة ملفات، بصدد الفتح مع المملكة ومع دول الخلیج، ومع 
الدول العربیة، أول ملف فُتح ھو ملف الجمعیات الخیریة بالطبع الملف الثاني وھو ملف مفتوح 

ون األمني، وطبیعي أن یُفتح منذ زمن وھو ملف التعاون األمني والمملكة لم تمانع لحظة في التعا
سبتمبر، فأول ملف فتحوه األمیركان ھو  11تجاه ما حصل في … ألنھ مسألة طبیعیة وعادیة في

موضوع الجمعیات الخیریة، اللي الحظتھ في التعامل معھم أنھم تنقصھم معلومات، الموضوع.. وأن 
 .ال یشاركون فیما عندھم من معلومات

 محمد كریشان: مشكل.. مشكل مزدوج یعني

خاشقجي: مشكلة.. مشكلة مزدوجة فموضوع الجمعیات الخیریة.. الجمعیات الخیریة في جمال 
وبدأت المملكة في عملیة ضبط وربط للجمعیات،  92المملكة العربیة السعودیة التي أعرفھا منذ عام 

ألنھ في فترة التمانینات التي.. التي ھي فترة الجھاد األفغاني انتشرت الجمعیات ونشطت جمع 
بدأت  92عات في المساجد، فكانت فترة استثنائیة نتیجة لظروف الجھاد األفغاني، بعد عام التبر

عملیة ضبط وربط للجمعیات، فما من جدید تستطیع أن تفعلھ المملكة أكثر مما فعلتھ، وال یوجد بحال 
تى قبل من األحوال، ال یستطیع األمیركي أن یثبت بأن مال سعودي ذھب لدعم تنظیم القاعدة، ألنھ ح

سبتمبر ما كان فیھ سعودي مستعد أن یدعم أسامة بن الدن، لكن األمیركي وسَّع المسألة، وجعلھا  11
تشمل عدة جمعیات، وبعض الجمعیات التي یتبرع لھا السعودیین، مثالً دار لألیتام في نابلس، ھل 

لھا عالقة بجمعیة ما، معقول أن.. أن یمتنع السعودي عن دعم دار لألیتام في نابلس ألن تلك الدار 
حسبتھا أمیركا بأنھا من جمعیات البنیة التحتیة لحماس؟ ھذا ال یُعقل، وال یعقل أیضاً أن.. أن تتحمس 

المملكة أو المتبرع السعودي لدعم دار لألیتام في أفغانستان، والمملكة دعمت األفغان، ألن األمیركان 
 ..راضین األفغان الیوم، فمثل ندعم األفغان

كریشان: مطلوب ھذا مطلوب یعني محمد .. 

جمال خاشقجي: وغیر راضیین عن الفلسطینیین فال ندعم الفلسطینیین، مسألة غیر منطقیة، الحوار 
بدأ مع األمیركیین سوف یستمر وال أعتقد أنھ ال.. ال ینبغي أن یكون ھناك موضوع اختالف، فھناك 

ة، أن تعمل في شفافیة، ال نختلف في ذلك موضوع اتفاق وھو البد من ضبط وربط الجمعیات الخیری
مع األمیركان ولكن یبدو لي سنختلف فیما إذا أعطونا قوائم بأن ال تدعموا ھذه الجمعیة أو ادعموا 

 .تلك الجمعیة

محمد كریشان: وحتى في.. في المقال الذي نشرتھ، ذكرت بأن الوفد التقى بعدد محدود من رجال 
األمیركیین أعدوا قائمة لرجال أعمال ربما (مشبوھین) بین األعمال وھناك حدیث حتى عن أن 

 .قوسین

جمال خاشقجي: ھو.. نعم، ھو تسربت معلومات بأن األمیركان عندھم قوائم أخرى، وإشاعات عدة 
حول ھذه القوائم فبالتالي ال.. ال ینبغي أن.. أن نذكر أي أسماء من ھذه القوائم ألنھا حتى اآلن التزال 

ة أو التكھنات، ولكن حالیاً المملكة طلبت فیما.. فیما علمت من األمیركان أن ال في محل اإلشاع
یعلنوا شيء، ال یكرروا الخطأ الذي فعلوه مع رجل األعمال السعودي یاسین قاضي فیعلنوا أسماء 

 .آخرین

 محمد كریشان: نعم، ثم یتورطوا
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الفعل وأیضاً یضروا ضرر ھائل جمال خاشقجي: ثم یتورطوا، األمیركان ھیتورطوا في النھایة، ب
جداً برجل األعمال، ألنھ حتى اآلن لم یظھروا أي شئ ذي بال على یاسین قاضي وأعمالھ أبداً أي 

شيء ذي بال، یستطیعوا أن یأخذوه بھ إلى المحكمة ال.. لم یظھروا أي شئ فبالتالي یمكن أن یكرروا 
كما سمعت من.. من أحدھم یرید أن یحفظ  ھذا الشيء مع رجال أعمال آخرین، لكن أیضاً األمیركي

 .لنفسھ الحق، أنھ إذا اقتنع بأن رجل األعمال ھذا یوجد ما یدعو إلى االشتباه بھ فسوف یعلنوا اسمھ

محمد كریشان: نعم دكتور إدموند غریب في.. في واشنطن ھذا یعني بعض ربما من.. من كثیر 
لكویت، بالطبع زیارات إلى قطر، زیارات إلى یتعلق بزیارات إلى السعودیة، ھناك زیارات إلى ا

 اإلمارات، إلى البحرین، بعضھا یُعلن وبعضھا ربما ال یُعلن، ما جدوى مثل ھذه الزیارات برأیك؟

إدموند غریب: أعتقد أن اإلدارة األمیركیة خاصة بعد الھجمات على نیویورك وعلى واشنطن بدأت 
متحدة ومصالحھا الحیویة مھددة، وبالتالي فإنھا تطالب تشعر بأن العالم قد تغیر، وأن الوالیات ال

بالحصول على الدعم، وعلى دعم قوي من حلفائھا ومن أصدقائھا في منطقة الخلیج لمواجھة ما 
تسمیھ باإلرھاب على الوالیات.. ضد الوالیات المتحدة، وتطالب بالتعاون المطلق إلى حٍد كبیر من 

على ھویات األشخاص واألفراد الذین قدموا الدعم أو لعبوا دول المنطقة خاصة بالنسبة للتعرف 
دوراً في ھذه العملیات، أو شاركوا فیھا بطریقة أو أخرى، أو یقدموا الدعم لمنظمات إسالمیة 

متشددة، أو منظمات تعتبرھا الوالیات المتحدة إرھابیة ومعادیة للوالیات المتحدة، كما.. وبذلك فإن 
األمني والتركیز على التعرف على ھویة جمعیات خیریة ربما قد یكون لھا التركیز ھو على التعاون 

عالقة بالقاعدة أو بالطالبان، والوالیات المتحدة ترید أن تقول لدول المنطقة بأنھا إما كما قال الرئیس 
 .(بوش (إما أن تكونوا معنا في الحرب على اإلرھاب، وإما أن تكونوا ضدنا، ولیس ھناك حل وسط

ھذه تسبب أحیاناً مشكلة، ألن ھناك حساسیات كثیرة في المنطقة، وھذه الحساسیات ھي التي طبعاً 
تخلق بعض التوترات، وھذه التوترات بعضھا قدیم، الشك أن العالقات األمیركیة الخلیجیة ھي 

عالقات قدیمة، ھي عالقات معقدة، ھي عالقات وثیقة إلى حٍد كبیر، فھناك تعاون اقتصادي، تنموي، 
قني، وھناك تعاون أمني قدیم بین األطراف.. وخاصة بین نعم.. تفضلت . 

 أمیركا والتعاطي مع الشؤون الداخلیة لدول الخلیج

محمد كریشان: عفواً دكتور غریب، یعني إذا.. إذا اقتصرت األمور على التعاون األمني ربما أو 
وفد أمیركي زار مؤخراً  البحث عن معلومات قد یبدو ھذا ربما إلى حٍد ما یعني مشروع، ولكن مثالً 

الكویت للتحقیق في عالقة جمعیات إسالمیة كویتیة محتملة باإلرھاب، یعني األمر وصل إلى حد 
جمعیة إحیاء التراث اإلسالمي خضعوا لنوع من المسائلة بشكل مفصل ومدقق في وزارة الخارجیة 

حیاة مراسلھم في الكویت الكویتیة بحضور محققین أمیركیین جاءوا، یعني ھذا على ذمة جریدة ال
ذكر ذلك، ھل ممكن أن.. أن یصل األمر في التحري إلى.. إلى مثل ھذه الحساسیة في.. في التعاطي 

 مع الشؤون الداخلیة لدول الخلیج؟

إدموند غریب: الشك أن ھناك كما قلت ھناك مشكلة بالنسبة لطریقة التعامل أحیاناً، ألن ھناك طرق 
بین الوالیات المتحدة وبین المملكة العربیة السعودیة مثالً، فمن ناحیة مختلفة بالنسبة للتعامل 

الوالیات المتحدة تركز على نظراً إلى األمور وعلى إیصال وجھة نظرھا بطریقة علنیة، بطریقة 
واضحة إلى حٍد ما وباستخدام أحیاناً القوة أو التھدید للحصول على أھدافھا في العالم، بینما مثالً من 

النظر األخرى فإن السیاسة السعودیة تركز مثالً على استخدام الدبلوماسیة، على استخدام وجھة 
المال، على استخدام االتصاالت المباشرة، وبالتالي فإن ھناك في نفس الوقت الذي ھناك یوجد الكثیر 

ع اآلخر من التعاون بین الطرفین فإن ھناك أحیاناً خلل في طریقة فھم اآلخر وفي طریقة التعامل م
من قبل الطرفین وھذا ھو األمر الذي سبب إلى حٍد ما أیضاً في خلق الكثیر من الحساسیات 

للتحقیق في تلك  FBI والخالفات، وشاھدناھا منذ بدأ عملیة الُخبر مثالً، وإرسال محققین من
بطریقة األحداث عندما طالبت اإلدارة األمیركیة بالحصول على معلومات وبالتحقیق مع المتھمین و

مباشرة، بینما كان السعودیین أكثر تردداً في إعطائھم ھذا الموضوع، ألنھم ركزوا على موضوع 
السیادة الداخلیة وأنھم مستعدین للتعاون، ولكن ھناك حدود لھذا التعاون، وأخذت ھذه القضیة أبعاداً 
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ن بأن عدد كبیر من إضافیة في.. بعد أحداث سبتمبر، وذلك لعدة أسباب: كونھا اعتقاد األمیركیی
ھؤالء اإلرھابیین ھم أتوا من.. من السعودیة ومن دول عربیة وإسالمیة أخرى، كون بن الدن مثالً 

سعودي األصل، كون.. بروز اعتقاد كان قائما منذ وصول إدارة بوش إلى السلطة، یعززه التیار 
رت، وأنھ یجب التعامل مع ھذه الیمیني الجدید بأنھ ھناك نوع من الفاشیة اإلسالمیة إذا.. إذا اعتب

الفاشیة.. الفاشیة التي تھدد مصالح أمیركا وتھدد إسرائیل ومصالحھا في المنطقة، ھناك أیضاً ما 
 .یلوح بأن ھناك دعم من قوة بین.. نعم

محمد كریشان: أنا..، عفواً.. عفواً دكتور یعني أشرت إلى، عفواً أشرت إلى موضوع التردد 
مع تحقیقات الخبر أو غیرھا، إلى أي مدى نرى مع السید (خاشقجي) أن ربما السعودي في التعاطي 

ھذا أیضاً ما یطبع التعامل السعودي في التعاطي مع الوفود األمیركیة، الحالیة؟ یعني ھل یمكن 
 الحدیث عن تجاوب سعودي، تفھم؟ كیف یمكن أن نصف رد.. رد الفعل السعودي؟

(أندروكارد) كبیر موظفین البیت األبیض قبل أیام قلیلة،  جمال خاشقجي: ھو حسب ما وصف السید
السعودیة قال، وصف المملكة بأنھم حلفاء رائعون، (...) فالمملكة، وكان ھذا في سیاق إشارتھ إلى 

دور المملكة في محاربة اإلرھاب مع الوالیات المتحدة، المملكة متفقھ في موضوع محاربة اإلرھاب 
ملكة.. كنت متعاونة ولكن كما تفضل الدكتور غریب فیھ حدود للسیادة، حتى في موضوع الُخبر الم

األمیركي لھ حساباتھ الخاصة، األمیركي لعلھ یرید أن یورط إیران، نحن ال نرید مثالً أن نورط 
إیران قبل أن تكتمل عندنا الحقائق، لكن األمیركي مستعد أن یورط إیران حتى قبل أن تكتمل الحقائق 

ان إیران، األمیركان ماھم جیران، جیران اإلیرانیین، نفس الشيء في التحقیقات ألنھ نحن جیر
الجاریة حالیاً حسبما ما سمعت األمیركان یتبادلوا المعلومات مع السعودیین، یرسلوا معلومات یتلقوا 

، معلومات ویبدو أنھم راضیین یعین التعامل حاصل، ولكن المملكة بطبیعتھا دائماً تعتز باستقاللھا
 F.B.I یعني غیر مستعدة أن تفتح جمیع أبوابھا، جمیع أن.. ال ترضى بأن یحضر محققین من والـ

 .التحقیقات مع السعودیین، یعني دولة تعتز باستقاللھا، منذ زمن ولن تتخلى عنھ

محمد كریشان: التحفظات األمركیة ھي تتعلق بموضوع الجمعیات الخیریة، بموضوع برامج 
ما یعتبرونھ غلواً في المساجد، وحثاً على الكراھیة وغیرھا، ھل یمكن أن نعتبر التعلیم، بموضوع 

 بأن السعودیة أكثر تفھم لبند معین على حساب بند آخر؟

 ً  جمال خاشقجي: ھو شوف حتى اآلن أتحدث عن الجانب الرسمي رسمیا

 محمد كریشان: رسمیة بالطبع

والجانب األمیركي كالھما أكدوا أن العالقات ممتازة، جمال خاشقجي: كما صرح الجانب السعودي 
السفیر األمیركي صرح في الریاض: بأن األمیركان لم یقدموا أي طلب فیما یخص التعلیم أو.. 

 .الحدیث عن إصالح التعلیم

 .محمد كریشان: ولكن مع ذلك أنشئت ھیئة لمراجعة برامج التعلیم في السعودیة

جودة من عشر سنوات، وتجتمع منذ عشرة، أنا شخصیاً حضرت جمال خاشقجي: الھیئة ھذه مو
 .اجتماع

 ..محمد كریشان: ربما كانت مجمدة، واآلن أرحیت

جمال خاشقجي: أبداً، الھیئة نشیطة، وھي موجودة في مجلس الشورى، لھا.. لھا اجتماعاتھا، في 
المعارف كان یلتقي بأولیاء لجنة في مجلس الشورى، وفي لجنة وزارة المعارف، حتى وزیر 

 .األمور

محمد كریشان: ھل.. ھل أصبحت اآلن أكثر تأثر بالجو العام، وباتھامات اإلرھاب؟ ھل أصبحت 
 تدقق في أشیاء ما كان لھا أن تدقق فیھا من قبل؟



سبتمبر، الرأي العام  11جمال خاشقجي: أن أتصور طبیعي أن یحصل ھذا الشيء إللي حصل في 
في السعودیة عند البعض، من تعاطف مع طالبان، یدعونا إلي النظر في.. في مناھجنا،  الذي الحظناه

لیس حباً في أمیركا، ولیس من أجل مصلحة أمیركا، وإنما لمصلحتنا، یعني رأیي إنھ التعاطف مع 
طالبان ضرره علینا أكثر من ضرر.. أنا ال یعنیني األمیركان بقدر ما یعنیني مصلحة.. مصلحة بلدي 

أنا أعتقد أنھ.. والمسؤولین في بلدي یعلموا بأن، بأنھم ال یریدوا للملكة العربیة السعودیة أن تكون و
الطالبان، نموذج یحتذى بھ، فإعادة النظر في المناھج التعلیمیة، یجب أن یكون عمل مستمر بغض 

 .النظر أكان ھذا طلباً أمیركیا، أم.. أم غیر أمیركي

موند غریب، وقبل أن ننتقل إلیھ نذكر مرة أخرى السادة المشاھدین محمد كریشان: الدكتور، إد
 .بإمكانیة المشاركة سواء من خالل موقعنا على شبكة اإلنترنت

 www.aljazeera.net :العنوان ھو

4885999أو من خالل الفاكس أیضاً:   

غیر ، دكتور إدموند إلى أي مدى واشنطن راضیة على بعض دول الخلیج، و0974ومفتاح قطر 
راضیة على.. على أخرى یعني، إذا كانت السعودیة تبدي بعد التجاوب ما الذي یمكن أن یفسر ما 
یوصف بالحملة اإلعالمیة ضد المملكة في بعض وسائل اإلعالم األمیركیة؟ ھل ترى واشنطن أن 

. أتخذت مثالً اإلمارات أكثر انضباطاً من السعودیة أو من قطر، اإلمارات البعض یقول بأنھا أخذت.
تدابیر ضاغطة جداً في موضوع األموال، في موضوع دخول شخصیات وعدم دخولھا، كیف ینظر 

 إلى الموضوع في واشنطن؟

إدموند غریب: ال أظن المسألة ھو.. ھي مسألة انضباط دولة أو عدم انضباط دولة أخرى، أعتقد أن 
كل دولة بطریقة مختلفة عن الدول القضیة لھا أبعاد أخرى ولھا جوانب مختلفة، ویجري التعامل مع 

األخرى إلى حد كبیر، فھناك عالقات، ثنائیة وھناك العالقات العامة، طبعاً ھناك تعاون بالنسبة 
لبعض التحقیقات ولتعرف على موضوع غسیل األموال، وھناك تعاون من عدة دول خلیجیة ال بل 

إلى المسؤولین األمیركیین، فأنھم.. نسمع  من كل الدول الخلیجیة مع الوالیات المتحدة، وإذا استمعنا
بأنھم یمتدحوا العالقة مع السعودیة، ویمتدحوا التعاون الذي حصلوا علیھ من السعودیة، ولكن في 

نفس الوقت، كما تفضلت وذكرت فإننا إذا نظرنا إلى وسائل اإلعالم، لو نظرنا إلى بعض تصریحات 
مس، الذي بھ السیناتور (لیبرمان) والذي تطرق فیھ، أعضاء الكونجرس، وأخیر كانت مثالً تصریح أ

وھو من أبرز الزعماء في الدیمقراطیة وھو سیرشح نفسھ للرئاسة وكان مرشح نائب الرئیس في 
االنتخابات الماضیة، فأنھ مركز على أن العالقة مع السعودیة ھي عالقة قلقھ، وذكر بأنھ السعودیة 

ة، لیس فقط إلقاء القبض على المتھمین، بل كما تفضلت ھي المسألة، ما ھو مطلوب من السعودی
وذكرت متابعة ما یجري في عملیة التربیة، في عملیة المساجد والتي قال بأنھا تدعو إلى الكراھیة، 
وقال بأنھ یرید تعاوناً أكبر مع الوالیات المتحدة في ھذا المجال، ولكن أھم من ذلك برأیي وأعتقد أن 

باب الرئیسیة ھو أن ھناك رؤى جدیدة داخل الوالیات المتحدة، داخل المؤسسة ھذا قد یكون أحد األس
األمیركیة، تنظر إلى األمور بطریقة مختلفة،.. عما كان ینظر إلیھا في السابق، ففي السابق كانت 

توجد ھناك قوة داخل، مثالً داخل الحزب الجمھوري، قوة مثالً من الجمھوریین الذین یسمون 
للیبرالیین، ففي اآلونة األخیرة برز تیار الیمین الجدید داخل الحزب الجمھوري، وھو بالجمھوریین ا

ھذا التیار الذي یلعب دوراً مؤثراً في وزارات مھمة، داخل البیت األبیض وفي وزارة الدفاع، ویرید 
عودیة من أن یؤثر على العالقات العربیة األمیركیة إجماالً، وعلى العالقات السعودیة األمیركیة فالس

وجھة نظر ھذا التیار ھي دولة مھمة جداً وھي أقوى أو من أقوى الدول العربیة، ومن أقوي، أقوي 
حلیفاً للوالیات المتحدة في المنطقة، ولذلك فإن من المھم.. وھذه الدولة قد یكون لدیھا تأثیر على 

الحملة تستغل اآلن بسبب السیاسة األمیركیة بالنسبة للصراع العربي اإلسرائیلي، ولذلك فإن ھذه 
أحداث سبتمبر للضغط على السعودیة لتغیر سیاساتھا لیس فقط بالنسبة لما یجري على أرضھا، أو 

 .بالنسبة لدعمھا لمنظمات خیریة وغیر ذلك، بل بالنسبة لدورھا للصراع العربي اإلسرائیلي



مور أیضاً مرتبطة محمد كریشان: نعم، سنعود إلى الموضوع ھذا و خاصة لتساؤل إلى مدى األ
بالوضع الفلسطیني أي ربما كل ما زاد دعم المملكة لالنتفاضة الفلسطینیة أو القیادة الفلسطینیة، ربما 

 یقع تحریك أكثر لھذه المسائل إلى مدى ھذا التحلیل صحیح أم ال؟

 [فاصل إعالني]
 مدى التجاوب الشعبي الخلیجي مع بن الدن

قجي، من حسن محمد علي وھو رجل أعمال یقول محمد كریشان: وھذا السؤال لألخ جمال خاش
الحقیقة مناقضة للواقع ألن السعودیین دعموا بن الدن قبل األحداث ومازالوا یدعمونھ وأكبر دلیل 

% من السعودیین یأیدون الشیخ أسامة ولكن یجب على قادتنا الجرئة في الطرح، یعني على.. 95
عبد العزیز (رئیس االستخبارات العامة السعودیة)  بمناسبة ھذا السؤال، والنسبة األمیر نواف بن

أشار إلى أن االستخبارات أجرت إستفتاءاً من ھذا النوع، لمعرفة مدى تجاوب الرأي العام السعودي 
مع بن الدن، بالطبع لم یعطي أرقام، ولكن ھل تعتقد بأن الحدیث عن مثل ھذا النسب، ربما یعقد 

میركیة ملحة؟تجاوب السعودیة وغیرھا مع مطالب أ  

جمال خاشقجي: التعاطف مع أطروحات بن الدن لم یقتصر على السعودیین فقط إنما كان في الشارع 
العربي واإلسالمي وأفضل تعبیر عما حصل ھو مقولة أن المسلمین العرب أعجبھم ما یقول بن 

الدن بأننا نحن الدن، ولم یعجبھم ما فعل بن الدن، فكن.. تجد في كل المجالس یعجبھم تذكیر بن 
العرب غاضبون، نحن المسلمین غاضبین، وأننا نرید الحریة للفلسطینیین، ولكن لو تسألھم عم حصل 

سبتمبر یحاولوا أن یبرئوا بن الدن مما حصل، وبالتالي ھو أعجبھم طرحھ، أعجبھم دعوتھ  11في 
خص السعودیین فقط، لكن لألقتصاص من أمیركا ولم یعجبھم أن ینسب العمل إلیھ، فھذه المسألة ال ت

اسمح لي فقط، أن أعود إلى ما ذكره الدكتور إدموند غریب فیما یخص (جوزیف لیبرمان) لماذا 
أعضاء الكونجرس الذین ركزوا على انتقاد السعودیة ھما (جوزیف لیبرمان)، (تام ال تش) 

عادیین بل إنما أشد الیھود (كارلفین)، ھم.. لو نظرنا فیما یجمع ھؤالء، ھم جمیعاً یھود، ولیسوا یھود 
المتعصبین والمتعاطفین مع إسرائیل، ھؤالء یریدوا أن یخطفوا الرأي العام األمیركي من الحقیقة 

التي واجھت األمیركان في أول الحدث عندما ظھر آالف المجاالت ویقول لماذا یكرھنا المسلمین؟ 
أن یتجھ الرأي العام األمیركي  وكان الحدیث عن قضیة فلسطین والشرق األوسط، ھم ال یریدوا
سبتمبر ھو نتیجة للتعاطف  11والسیاسي وصاحب القرار األمیركي.. ألقتناع بأن ما حصل في 

والتأیید األمیركي األعمي إلسرائیل، فیبحثوا عن عذراً أخر ویجدوه في مناھج التعلیم في المملكة 
فیھ، ألنھ ُعلق علیھ كثیر مراراً وتكراراً،  العربیة السعودیة، طبعاً الكالم ھذا ال أعتقد أن نستفیض

ولكن أنا في رأیي أنھ ھذا ھو ھدف ھذه المجموعات من صحفیین متعاطفین مع إسرائیل، ومن رجال 
 .الكونجرس یریدوا أن یوجھوا اللوم للسعودیة حتى ال یتجھ اللوم إلى تعاطف أمیركي مع إسرائیل

إدموند غریب، ونضیف علیھ تساؤل أخر، من أشرف محمد كریشان: نحمل ھذا التساؤل، للدكتور 
عمر أحمد من السودان یقول إذا قامت الوالیات المتحدة بتجمید المساعدات الخیریة، ووافقنا على 

ذلك، ھل من حقنا أن نضع شروطاً، مثل منع الیھود من مساعدة إسرائیل، ومنع المسیحیین من دعم 
؟ وشكراً، اتفضل الدكتور غریبالكنائس، والصلیب األحمر وغیرھا من ذلك . 

إدموند غریب: أعتقد أوالً أنھ بالنسبة للسعودیة، والعالقة السعودیة األمیركیة، الشك إن ھذا الجانب 
ھو جانب رئیسي وأھمیة السعودیة وخاصة في المرحلة األخیرة، حیث  -الذي أشرنا إلیھ–ھو جانب 

فة، إلى حد ما عما كانت تنظر إلیھ في السابق أن السعودیة، بدأت تنظر إلى األمور بطریقة مختل
بالنسبة مثالً للعالقة، مع الوالیات المتحدة حول الوضع في األراضي المحتلة. وحول الوضع 

الفلسطیني، وقد سمعنا جمیعاً حول الرسالة التي وجھھا نائب ولي، عفواً، ولي العھد السعودي األمیر 
دة النظر في العالقات بالنسبة لما یجري على األرض في عبد هللا إلى الرئیس بوش بأنھ یجب إعا

الساحة الفلسطینیة وطالب الوالیات المتحدة بتبني موقفاً أكثر توازناً ولعب دور أكثر نشاطاً، 
للتواصل، لرفع الضیم أو لرفع الظلم عن الفلسطینیین وربما ھذا ما عبر عنھ بوضوح وقوة، في 
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تایمز، عندما أشار إلى أنھ ما  فیتي الواشنطن بوست، والنیویوركمقابلتھ األخیرة التي أعطاھا لصح
یجري على الساحة الفلسطینیة، عندما ننظر مثالً عندما یتم إطالق النار على األطفال، عندما تقتلع 
األشجار، عندما تولد نساء حوامل على نقاط التفتیش عندما تدمر البیوت، ألیس ھذا ظلماً وال یجب 

لمتحدة أن تقوم وتعمل بكل ما بوسعھا، وتسمع لضمیرھا لرفع ھذا الظلم، وتنھي على الوالیات ا
اإلذالل الذي یجري.. یواجھھ الفلسطینیون إذن ھذه ھي من إحدى القضایا األساسیة، وقد سمعنا بعد 

مباشرة في الیوم التالي بعد نشر المقابلة في صحیفة الواشنطن بورس، كتب أحد المحللین انتقاداً 
یحات السعودیة وقال: إن ما فعلھ األمیر عبد هللا ھو مثل صب الزیت على النار، إذن ھناك لتصر

مشكلة تتعلق الرؤى المختلفة، النظرة العقائدیة، والنظرة الفلسفیة والنظرة السیاسیة لما یجري على 
بما  األرض وما ھي العوامل التي تؤثر على تفكیر الطرفین؟ الطرف السعودي الذي یھتم كثیراً 

یجري في الشارع السعودي، بما یجري في الساحة العربیة بما یجري في الساحة اإلسالمیة وبالرأي 
العام إلى حد كبیر وخاصة أن ھناك اعتقاد بأن الوالیات المتحدة تقف وراء إسرائیل ووراء السیاسة 

مشكلة اإلرھاب،  اإلسرائیلیة وھناك في الوالیات المتحدة نظرة مختلفة ترى أن المشكلة اآلن ھي
ویجب اجتثاث ھذا اإلرھاب من جذوره ویجب اعتماد كل السبل وكل الوسائل الممكنة الجتثاث وأن 
القضایا األخرى ال یمكن أخذھا بنفس األھمیة، أو بنفس األولویة وعین اعتبار، طبعاً بالنسبة للسؤال 

ل وجیھ، ولكن یجب أیضاً المتعلق بموضوع دعم المنظمات الخیریة، الشك أن ھذا موضوع.. سؤا
التفریق والشك أن ھناك كنائس مثالً.. تقدم الكثیر من الدعم للفلسطینیین تقدم الدعم وھي أیضاً تدعم 
حقوق الفلسطینیین، في نفس الوقت الذي توجد فیھ كنائس الیمین المسیحي التي تدعم تیارات متشددة 

األثنین في المنطقة ولھا وجھة نظر مختلفة ویجب التفریق بین . 

محمد كریشان: سید خاشقجي نرید أن نعرف ھل یمكن أن یوجد في دول الخلیج العربیة تیار سواًء 
كان رسمیاً أم شعبیاً یمكن أن یبدي أكثر تجاوب مع المطالب األمیركیة؟ یعني مثالً السید عبد الحمید 

یفة الرایة القطریة أبدى األنصاري وھو عمید لكلیة الشریعة ھنا في قطر أدلى بمقابلة شھیرة لصح
فیھ تفھُّماً كامالً تقریباً للمطالب األمیركیة لمراجعة البرامج التعلیمیة، لمسألة المساجد، ھناك أیضاً 

بعض الشخصیات الكویتیة من.. من العائلة الحاكمة في تصریحات أبدت تعاطفاً كامالً مع المطالب 
یصل إلى حد  -طالب من السعودیة–علي مھدي  األمیركیة حتى بعض المشاركات، یعني مثالً موسى

غریب یعني تقریباً، یقول: أنقذونا یا أمیركا من حكومة آل سعود، یعني ھل ھناك تیار في المنطقة 
 متجاوب مع األمیركان ومع مطالبھم وربما الحكومات ال تُبدي نفس التجاوب؟

–ار الذي یُعطي.. لألمیركان كل الدنیة جمال خاشقجي: ال، أرجو أال یكون تیار بھذا الشكل، ألنھ التی
األمیركي سوف یتدخل في مسائل الیعرفھا والینبغي أن یتدخل فیھا، نعم، نحن  -إذا صح التعبیر

عندنا مشاكلنا في مناھج التعلیم، في نظامنا اإلداري، في كذا، وھذه نصلحھا بأنفسنا، نصلحھا لحاجتنا 
سوف ینقل لنا مطالب اإلسرائیلیین، لیس مطالبھ ھو،  نحنا ولیس لما یفھمھ األمیركي، األمیركي

سوف ینقل لنا مطالب اإلسرائیلیین، وھذا الذي.. وھذه النقطة التي سوف نختلف فیھا مع األمیركان، 
یعني سمو األمیر عبد هللا عندما تحدث للواشنطن بوست والنیویورك تایمز، أثني على العالقات 

وقت نفسھ أكد إلى أنھ قضیة فلسطین ھي القضیة التي سوف تختلف السعودیة األمیركیة، ولكن في ال
معھا المملكة السعودیة مع األمیركان بقوة، ألنھ ال یمكن أن نلتقي معھم في ھذا الشأن، یعني كما 

 .ذكرت

 ..محمد كریشان: قال یصعب الدفاع عنھم

أما عندما یأتي جمال خاشقجي: نعم، یصعب الدفاع عن الموقف األمیركي في ھذا الموضوع، 
األمیركي ویقول إنھ یرید شفافیة في التعاون في الجمعیات الخیریة، أنا أرید ھذا الشيء قبلھ، یعني 

السعودي یرید ھذا الشيء قبل األمیركي، مناھج تعلیمیة أفضل السعودي یرید ھذا الشيء قبل 
لكن أیضاً النرید األمیركي األمیركي، ال نحتاج األمیركي أن یخبرنا بما نرید من.. من إصالحات، و

أن یأتي ویفرض علینا الرؤیة الصھیونیة في التدریس في المناھج في التعامل، حتى زي ما ذكرت 
 .لك أنھ.. أنھم یریدوا أن یحددوا جمیعات بعینھا ندعمھا وأخرى ال ندعمھا، ھذا قرارنا نحنا



ع األمور یظن أن قطر سمن على محمد كریشان: ولكن لماذا التركیز على السعودیة، یعني من یتاب
عسل مع الوالیات المتحدة، وكذلك البحرین، وكذلك اإلمارات، وكذلك عمان، المشكل فقط في.. في 

 .السعودیة

 ..جمال خاشقجي: ال.. أنا أعتقد

 محمد كریشان: یعني ھل.. ھل من تفسیر لذلك؟

الرئیس (بوش) قال الیوم أن الحرب ضد جمال خاشقجي: على الجمیع أال یطمئن، وال نعرف.. یعني 
اإلرھاب قد بدأت، والزال ھنالك المزید، فال نعرف النوایا األمیركیة، وال نعرف ما في جعبة 

اإلسرائیلیین، اإلسرائیلیین یعدوا ملفات، ویطرحوھا لألمیركان، ویتلقوھا األمیركان بشكل أو بآخر، 
الساحة، مثالً جمیعاً إحیاء التراث في الكویت ھي األمیركان بیضربوا خط عشواء، إذا نظرنا على 

جمعیة سلفیة، فنقول: إنھ مثالً السلف ُضربوا، لكن في الجھة األخرى نجد یوسف ندا محسوب على 
اإلخوان ُضرب في سویسرا، فاإلخوان ُضربوا أیضاً، نجد حماس والجھاد اإلسالمي في فلسطین، 

تضرب خط عشواء ال تركز على السعودیة لوحدھا، وإنما نجد حزب هللا الشیعة في لبنان، فأمیركا 
تركز، أو إنما فردت الخریطة أمامھا وأخذت تُعیِّن، ولو الحظنا النسق الذي یسري ھو نسق 

إسرائیلي، یعني لم یقول الرئیس (بوش) بأن إیران والعراق تھدد األمن القومي األمیركي، أین األمن 
والعراق؟ ما الذي تستطیع إیران أن تفعلھ لتھدد األمن القومي  القومي األمیركي فیما یخص اإلیران

األمیركي؟ إال إذا اتسع األمن القومي األمیركي لیشمل إسرائیل، فحینئٍذ هللا یعیننا جمیعاً، ألنھ حتى 
 .المملكة العربیة السعودیة تھدد األمن القومي األمیركي إذاً 

ھل تشاطر ھذا التحلیل بأن ھناك خبط عشواء، محمد كریشان: نعم، دكتور إدموند غریب، یعني 
وفي نفس الوقت ھناك جھل ربما مع ضبط اإلیقاع األمیركي على اإلیقاع اإلسرائیلي كما كان الشأن 

 دائماً؟

د. إدموند غریب: أعتقد أن ھناك رؤیتین مختلفتین داخل الوالیات المتحدة، وحتى داخل المؤسسة 
جدیدة التي ترى بأن الخطر األساسي الذي یواجھ الوالیات المتحدة األمیركیة نفسھا، ولكن الرؤیة ال

اآلن وخاصة بعد أحداث سبتمبر، وال یمكن التقلیل من أھمیة ھذه األحداث على العقلیة األمیركیة، 
على الشعب األمیركي، وعلى السیاسیین األمیركیین الذین شعروا بأنھم ُضربوا في الصمیم، وبالتالي 

.. تم تحدیھم ویجب أن یتم الرد على التحدي، وھذا الرد على ھذا التحدي من وجھة یجب علیھم الرد
نظر التیارات السائدة اآلن والتي كانت تمیل إلى بروز الرأي القائل بأن الوالیات المتحدة اآلن قد 

ربحت الحرب الباردة ویجب أن تستفید من ھذا الربح وأن تستمر في قیادة العالم، وأن علیھا 
لیة معینة عالمیة ال، بل أنھا حتى كما سمعنا الرئیس (بوش) یقول أمس: إن الوالیات المتحدة مسؤو

دُعیت للعب ھذا الدور في العالم، وبالتالي فأنھ یجب التركیز على اإلرھاب وھو الخطر األساسي، 
ما ھي طبعاً ھناك الرأي اآلخر الذي یذھب إلى األعماق أكثر إلى حٍد ما، ویقول: یجب أن نفھم 

األسباب التي تدعو إلى معاداتنا؟ ما ھي األسباب التي تدعو بعض األطراف الضعیفة الستخدام 
اإلرھاب ضد الوالیات المتحدة؟ بعض األشخاص الذین یقولون إن الوالیات المتحدة یجب أال تكون 

ھذه الحرب، إمبراطوریة، بل إن الوالیات المتحدة ربحت الحرب الباردة ودفعت ثمناً باھظاً لربح 
ولذلك یجب أن نركز على األمور الداخلیة، ولكن ھذا الرأي ھو رأي ضعیف، وفي اآلونة األخیرة 

وبسبب.. تلعب القوة المؤیدة إلسرائیل أیضاً دورھا، ولیس فقط الیمین الجدید، بل حلفاء إسرائیل 
ة وعلى صانع القرار یلعبون دورھم في وسائل اإلعالم، ویریدون أن یؤثروا على السیاسة األمیركی

بأن الخطر، بأنھ ال یوجد تفریق بین اإلرھاب، بأن ما یفعلھ الفلسطینیون ھو إرھاب، وبأن الخطر 
على إسرائیل ھو أیضاً خطر علي أمیركا، ھو خطر على الحضارة العالمیة، ویجب مواجھة ھذا 

ینالخطر بنفس الطریقة، وإلى حٍد ما بدأنا نرى نوع من التطابق في الرؤیت . 

محمد كریشان: ولكن دكتور، یعني ھل ھناك خشیة من أن التدخل األمیركي وأحیاناً فیھ بعض 
الفجاجة في مسائل تتعلق بالتعلیم خطب المساجد وغیرھا، مثل ما قال السید خاشفجي ھناك حاجة 



الح ولكن لیس بأجندة أمیركیة، ولیس برؤیة أمیركیة، ھل یُخشى من أن یأتي ھذا التدخل لإلص
بعكس ما تریده الوالیات المتحدة، وبالتالي قد یُغذي نوازع البعض المعادیة ألمیركا أكثر من 

 التجاوب معھا ؟
إدموند غریب: بدأنا نرى بعض األصوات داخل.. في وسائل اإلعالم األمیركیة التي تقول بأن 

التعاون معھ، وأن  الطریقة.. بأن السعودیة مثالً ھي حلیف مھم للوالیات المتحدة، ویجب استمرار
الطریقة التي یتم التعامل فیھا ھي ربما قد تكون طریقة خاطئة ویجب إعادة النظر فیھا، ویرى 

البعض أیضاً بأنھ یجب على الوالیات.. الوالیات المتحدة أیضاً أن تُعید النظر في سیاساتھا بالنسبة 
لیة في اكتشاف جذور المشكلة، للصراع العربي اإلسرائیلي وتلعب دوراً أكثر نشاطاً وأكثر فاع

وتبنِّي موقف أكثر توازناً على الرغم من أن الوالیات المتحدة إلى حد كبیر تضع في أولویات 
سیاستھا الخارجیة حمایة أمن إسرائیل في المنطقة والحفاظ علیھا، وھذه قد تكون ھي المشكلة إلى حٍد 

الوقت الذي ترى الوالیات المتحدة أن لھا  كبیر في السیاسة األمیركیة، ألنھ یوجد خلل، ففي نفس
مصالح قویة مع دول الخلیج وفي العالم العربي، مصالح تجاریة، مصالح تقنیة، مصالح أمنیة، فإنھا 

في نفس الوقت ترید أن تحافظ على أمن إسرائیل حسب ما ترى إسرائیل، وترید أن تحافظ على 
السیاسات اإلسرائیلیة وخاصة في اآلونة األخیرة،  التفوق اإلستراتیجي والنوعي اإلسرائیلي، وتدعم

 .سیاسات (شارون) المتشددة تجاه الفلسطینیین
 الوجود العسكري األمیركي في السعودیة

محمد كریشان: نعم، سید جمال، ھل من الصدفة مثالً أن تُثار قضیة حمل المجندات األمیركیات 
السعودیة وإمكانیة إعادة انتشاره أو للعباءة أم عدم حملھا؟ قضیة الوجود األمیركي العسكري في 

 في ھذا التوقیت اآلن؟ ..رحیلھ، ھل من الصدفة أن تُثار في

جمال خاشقجي: ال ھو لو نالحظ من.. أول من أثارھا ھو مرة أخرى سیناتور أمیركي یھودي 
متعاطف مع إسرائیل (كارل لیفین) القضیة موجودة حتى من قبل، والسید (أندرو كار) رئیس 

البیت األبیض. ذكر إنھ السعودیین طلبوا تخفیف الوجود األمیركي في.. في السعودیة،  موظفي
السعودیین رفضوا السماح لألمیركان باستخدام قاذفات القنابل الموجودة ضد أفغانستان، فاألمیركان 

ما دواعي أعادوا النظر وقالوا: إذا كنا ال نستطیع أن نستخدم ھذه القاعدة بالشكل الذي نشتھي ونرید ف
بقاؤھا؟ المسألة اآلن ھي قید النظر مابین البلدین فیما یبدو، وھي.. مسألة طبیعیة، یعني عندك دول 

صدیقة ألمیركا.. وغیر مستریحة لوجود قوات فیھا أسبانیا أو بریطانیا نفسھا تُوجد قوة معارضة 
اللھا كالمملكة العربیة للوجود األمیركي في بریطانیا فما بالك بدولة عربیة مسلمة وتعتز باستق

 .السعودیة

محمد كریشان: خاصة عندما یأتي مثالً (كولن باول) ویقول: لیس.. ال اآلن ولن، ال ولن یعني 
 .موضوع.. موضوع خروج القوات األمیركیة

جمال خاشفجي: ال أبداً ال یمكن.. ال یمكن أن نرى ھذا الشيء، أسوأ شيء قیل في حق ھذه القوات 
البعض بأن ھذه القوات تحمي المملكة العربیة السعودیة، ھذه فیھا إساءة كبیرة في حق ھو قول 

المملكة العربیة السعودیة، ألنھ المملكة العربیة السعودیة دولة كقارة ال یمكن أن یحمیھا ألفین جندي 
مائتین أمیركي من.. واأللفین اآلخرین فنیین أمیركان، كل اللي موجودین في القاعدة ھذه حوالي 

طائرات (تورنادو) بریطانیة عدد محدود من الطائرات تقوم بمھمة محدودة ھي  6طائرة أمیركیة، 
مراقبة مناطق الحظر الجوي في جنوب العراق، مثل أختھا الموجودة في إنجلِّك في تركیا لتراقب 

المھمة تذھب في المنطقة الموازیة في شمال العراق، ھذه القوات تقوم بمھمة محدودة إذا انتفت ھذه 
سبیلھا، ھي أیضاً صورة للعالقات الجیدة بین البلدین، ولكن أیضاً ھذه العالقات في محل إعادة النظر 

 .حالیاً.. بین الطرفین أنفسھم
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محمد كریشان: نعم، دكتور إدموند غریب في نھایة البرنامج ھل تعتقد بأن موضوع الوجود 
لیج بشكل عام قد یزداد طرحھ حدة، ارتباطاً بھذه العسكري األمیركي في السعودیة أو في الخ

 االستحقاقات المطلوبة من دول الخلیج في التعلیم وغیرھا؟

إدموند غریب: أل، أظن إن ھذا الموضوع كما أشار األستاذ جمال قد بدأ قبل فترة وأنھ جلب الكثیر 
اك اآلن طلب من من اإلحراج وخاصة لبعض دول المنطقة وخاصة للسعودیة، ولذلك نرى بأن ھن

الطرفین، بل أن بعض األصوات األمیركیة تقول أن ھناك مصلحة للوالیات المتحدة نفسھا لكي ال 
یكون لدیھا وجود ظاھر بھذا العیان وقد ربما قد یكون من األفضل لھا أن یكون ھذا الوجود في.. في 

ا تحدث عن (أندرو كار) األفق، وبدأنا نرى نوع من الحدیث من بعض المسؤولین األمیركیین عن م
مساعد الرئیس (بوش) بأنھ یجب ربما تخفیف وطأة القدم أو باألحرى آثار القدم األمیركیة في 

المنطقة وبأنھم قد.. ال.. ال تكن حاجة ھناك لوجود ھذا.. مثل ھذا العدد في المملكة السعودیة، في.. 
لتعاون األمني بین البلدینفي نفس الوقت الذي یتفق فیھ الطرفان على استمرار وأھمیة ا . 

محمد كریشان: سید جمال خاشقجي، ھل تعتقد بأن ھذه الملفات ستزداد.. سیزداد الضجیج حولھا. 
الجمعیات الخیریة والتعلیم في الفترة المقبلة أم تعتقد ربما قد تھدأ األمور باالتصاالت البعیدة عن 

 األدوار؟

ھ ملفات عدة، األمیركان في قوة ضاغطة في داخل جمال خاشقجي: أعتقد أل، لن تھدأ األمور فی
واشنطن على اإلدارة األمیركیة فتح مزید من الملفات، قضیة فلسطین قضیة ضاغطة علینا وعلیھم 

 .أیضاً، فبالتالي علینا أال نطمئن، ھذه القوة سوف تفتح مزید من الملفات ویجب أن نكون مستعدین لھا

ر على الصعید الفلسطیني ربما تھدأ على ھذا الصعید؟محمد كریشان: ولكن إذا ھدأت األمو  

جمال خاشقجي: من یتوقع أن تھدأ األمور على الصعید الفلسطیني، أل، ال یتوقع ھذا أن یحصل في 
 .القریب العاجل

محمد كریشان: نعم، نشكر ضیفنا سید جمال خاشقجي (نائب رئیس تحریر صحیفة عرب نیوز 
 .(السعودیة

یفنا إدموند غریب (أستاذ العالقات الدولیة بالجامعة األمیركیةونشكر من واشنطن ض ). 

في نھایة البرنامج نشكر فریق البرنامج في اإلعداد أحمد الشولي وحسن إبراھیم، وفي اإلخراج فرید 
 .الجابري

نذّكر مرة أخرى بأن برنامج (أولى حروب القرن) یأتیكم كل اثنین، وكل أربعاء، وكل جمعة، االثنین 
بتوقیت مكة المكرمة 8:10ربعاء من الدوحة في تمام الخامسة وعشر دقائق بتوقیت غرینتش، واأل . 

 .ویوم الجمعة یأتیكم مع الزمیل حافظ المیرازي من واشنطن، تحیة طیبة، وفي أمان هللا
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 مستقبل الدور العربي في سوریا
 عن البرنامج

 .برنامج حواري یومي، یعمد لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول
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 العربي التحرك مستقبلو السوریة األزمة -
 تدویلال وشك على سوریا -
 ریةالسو المعارضة خیارات -

قال وزیر الخارجیة السوري ولید المعلم إن بعض العرب  :محمد كریشان
التفوا على تقریر لجنة المراقبین وصاغوا قرارا یمس أمن سوریا وسیادتھا، 
وجاءت تصریحات المعلم ھذه تعلیقا على خطة الجامعة العربیة لحل األزمة 
في بالده والتي تقوم على تفویض الرئیس السوري صالحیاتھ لنائبھ وتشكیل 
حكومة انتقالیة ترتب النتخابات حرة في البالد، نتوقف مع ھذا الخبر لنناقشھ 
من زاویتین كیف یبدو مستقبل الدور العربي في سوریا بعد قرارات الجامعة 
العربیة األخیرة ورد الفعل السوري بشأنھا، وما الخیارات المتاحة أمام 
أطراف األزمة المختلفة في ظل التطورات المیدانیة والسیاسیة التي لحقتھا 
 مؤخرا؟

 الخارجیة وزیر قالھا سوریا في اآلن بعد عربیة حلول ال علیكم، السالم
 عبر السوریة األزمة لحل ھدفت عربیة خطة على تعلیقا المعلم ولید السوري
 ووصفتھا دمشق رفضتھا التي الخطة وھي األسد تشمل ال انتقالیة ترتیبات

 المعارضة المحلیة التنسیق لجان رفضتھا مثلما شؤونھا في سافر تدخل بأنھا
 الجامعة أما تقول، كما النظام لجرائم وغطاء أخرى مھلة فیھا رأت التي

 مجلس إلى برمتھ األمر تحیل أن قبل تم ما آخر الخطة أن قالت فقد العربیة
 خیارات حول تساؤالت عدید أمام واسعا الباب تفتح مواقف الدولي، األمن

 المقبلة. الفترة في تسلكھ أن یمكن الذي والمسار األزمة ھذه أطراف
 مسجل] [تقریر

 قوسین قاب تبدو العربیة امعةوالج السوري الملف بین العالقة الریحاني: نبیل
 البحث في العربیة الجامعة جھود على البقاء إما مفصلي منعطف من أدني أو

 األمن مجلس إلى برمتھ األمر رفع أو شھور منذ المستمرة لألزمة حل عن
 وصفت طرق مفترق السوریة، الدماء نزیف بوقف كفیال یراه ما لیفعل

 والرد العربي الوزاري المجلس قرارات نبی الفاصلة المسافة الشدیدة حساسیتھ
 یرى الصحفیة، ندوتھ في المعلم ولید السوري الخارجیة وزیر من لقیھ الذي

 طالبا السوریة لألزمة مختلفة لمعالجة حان الوقت أن العربي الوزاري المجلس
 لنقل األسد تدعو جدیدة طریق خارطة لتجسید الضغط األمن مجلس من

 التفافا المعلم اعتبرھا أطروحة وطنیة، وحدة حكومة وتأسیس لنائبھ سلطاتھ
 یزید ال التطور ھذا أن أضاف المعلم العرب، المراقبین بعثة عملیة آلیة على
 لألوضاع داخلي بحل متمسكا الداخلیة سوریا شؤون في سافرا تدخال كونھ عن

 الحریة یضمن جدید دستور في تتمثل تباشیره إن قال بالده، في القائمة
 أن على المقابل في مشددا الشعبي، االستفتاء على قریبا سیطرح تعددیةوال

 وكان الواقع، یملیھا ضرورة نظره وجھة من لكونھا مستمرة األمنیة المعالجة
 توثیق إلى للجدل المثیرة نتائجھ أھم في خلص قد العرب المراقبین بعثة تقریر
 ناشطة مسلحة اعاتجم بوجود أقر كما المتظاھرین ضد للنظام الشرس العنف

 قتل قد مؤخرا سوریا في مصرعھ لقي الذي جاكیھ جیل الفرنسي الصحفي أن ورجح البالد، في
 خالصات ألقت الحادث، حول األولیة الفرنسیة االستنتاجات كل مخالفا الحر السوري الجیش بنیران
 السوریة المعارضة تمدید في بجالء انعكست تجاذبات أتون في مصداقیتھم العرب المراقبین تقریر

 لسحب السعودیة تقودھا الخارجیة الدول تنادي وفي والضحیة، الجالد بین تسویة اعتبرتھ بما
 في تستمر مواجع السوریة، للمواجع الیمنیة الوصفة یشبھ ما مدارھا جدیدة بمرحلة إیذانا مراقبیھا
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 ولید البني
  

 فیصل عبد الساتر
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 وصفھ في تقریبا جمیعال یتردد ال لما حسم غیاب في األرواح من مزیدا یحصد دام عنف یومیات
 السوریة. بالمأساة

 التقریر] [نھایة
 العربي التحرك ومستقبل السوریة األزمة

 ومسؤول العامة األمانة عضو البني ولید الدكتور القاھرة من الحلقة ھذه في معنا كریشان: محمد
 والباحث الكاتب الساتر عبد فیصل بیروت من السوري، الوطني المجلس في الخارجیة العالقات
 البني ولید دكتور الثالثة، بضیوفنا أھال خاشقجي، جمال الصحفي الكاتب الریاض ومن السیاسي

 األخیرة؟ التطورات ضوء في سوریا في یجري فیما العربي الدور مستقبل ترى كیف
 تقوم أن يف األمام إلى جدا مھمة خطوة كانت العربیة المبادرة أن نعتبر نحن الحقیقة في البني: ولید

 السوري الشعب لألنظمة، جامعة ولیست العربیة للشعوب كجامعة العمل في حقیقة العربیة الجامعة
 رغم علیھا البناء یمكن مھمة الصحیح االتجاه في خطوة ھو العربیة المبادرة في صدر ما أن وجد
 علیھا التحفظات عضب لھا أن نعتقد نثمنھا نحن مباشرة، وعائلتھ األسد رحیل صراحة تتضمن لم أنھا

 للعرب. كبیت دورھا تأخذ بدأت العربیة الجامعة أن على تدل جیدة خطة ھي ولكنھا
 أسأل وھنا بالده شؤون في سافرا تدخال واعتبرھا بالكامل رفضھا المعلم ولید لكن كریشان: محمد

 من اطعق رفض ظل في العربیة التحركات ھذه مستقبل یكون أن یمكن عما الساتر عبد فیصل سید
 دمشق؟
 رئیس تقریر على ردا قرارھا في إلیھ ذھبت بما العربیة الجامعة أن أعتقد أنا الساتر: عبد فیصل

 الجامعة اسمھ شيء أي وعلى عربي عمل اسمھ شيء أي على الباب أغلقت قد المراقبین بعثة
 الذي لسجالا أن أعتقد آخر، منطوق في لتدخل العربي المنطوق عن خرجت الجامعة ھذه العربیة،

 لدي موجودة كانت التي النوایا عن فعال ینبأ القطري الخارجیة ووزیر الدابي الفریق بین حصل
 تقدم أن تستطع لم ألنھا األمن مجلس إلى برمتھ الملف ھذا تحمل أن في العربیة األطراف بعض
 شیئا.
 الخارجیة ووزیر الدابي بین جرى أنھ قیل الذي السجال تقصد عفوا عفوا یعني، كریشان: محمد

 القطري؟
 العرب المراقبین الفریق رئیس یخرج عندما یعني فعال حدث وإنما قیل لیس الساتر: عبد فیصل

 عالقة أي لي لیس ویقول صحفي بمؤتمر ذلك لیستتبع ثم القطري الخارجیة ووزیر ھو لیتساجل
 في العربیة الجامعة أن یقول المعني بھذا ھو العربیة الجامعة عن خرجت التي السیاسة بالقرارات

 والداني للقاصي معروفا أصبح یعني األمر ھذا صراحة، بكل آخر واد في سوریا في واألزمة واد
 إنما وھناك ھنا من بزركشات نفسھا تقدم أن تحاول العربیة الجامعة كانت التي الشكلیات ھذه وإنما
 أن لو أعتقد أنا شیئا، فعلت أنھا من العربي العام الرأي أمام للحیاء لیعني فقط یقولون كما كانت

 المعارضة أطراف لكل المساندة كل تقدم التي الدول بعض مع عالقات من لدیھا بما العربیة الجامعة
 لنداء وتستجیب تذھب لكي أطرافھا بكل السوریة المعارضة على تضغط أن علیھا كان سوریا في

 یریدون. ال ھؤالء إنماو مرة من أكثر السوریة القیادة أطلقتھ الذي الحوار
 دول مثال عن حدیث ھناك كان السابقة المرات في حتى لي اسمح ولكن حتى ولكن كریشان: محمد

 حتى أو المتحفظین حجم حتى تقلص المرة ھذه في الیمن وحتى والعراق والجزائر السودان مثل
 برأیك مراقبیھا، سحب قررت التي الخلیج دول حتى خاشقجي جمال السید أسأل وھنا المعارضین

 أفق؟ لھ العربي التحرك ھذا أو العربیة المبادرة أن في أمل لدیھا زال ما ھل
 الجامعة لمھمة ذریع فشل وحصل وتم انتھي بالفعل العربي التحرك أن أعتقد خاشقجي: جمال

 مسألة منھا انتقى الیوم باقتدار المعلم ولید استخدمھا واضحة زور شھادة كانت الدابي وتقریر العربیة
 وإنما مسلحة عصابات إلى إشارة أي یتضمن لم الحقیقة في التقریر أن رغم المسلحة العصابات

 من كبیرة خطیئة كان أخرى أطراف بوجود االعتراف ھذا فمجرد األطراف جمیع لوم تضمن
 في ظامالن على باللوم ألقوا المراقبین من وكثیر صحیح غیر ھذا التوصیف ھذا الحالة ألن التقریر

 سوریا في أزمة في ألنھ أتت سوریا، إلى أتت لماذا العربیة الجامعة لكن للعنف، المفرط استخدامھ
 العربیة الجامعة إنھ أو أخرى أطراف إلى المسألة تصعید من بد ال العربیة الجامعة تفشل فعندما



 من السوریة كومةالح تریده الذي ما لألزمة، حد وضع ھو الغرض ألنھ أعلى إجراءات تتخذ نفسھا
 العربیة الجزیرة تتوقف التلفزیون كامیرات نغلق أن منا ترید ھي جمیعا، ومنا العربیة الجامعة
 ذاتھ بحد وھذا سوریا في إنسان 56 قتل الیوم یوم، كل بتحصل اللي المجازر نقل عن كلھ والعالم

 حریة لھا ونترك كلھ ھذا ننسى أن تریدنا الیوم، قبل قتلوا الذین آالف السبعة أو الستة عن ناھیك أزمة
 غیر العربي العالم ولكن االنتفاضة، ھذه على للقضاء العنف درجات أقصى استخدام أجل من العمل
 معھا یقفوا أن العرب من ترید المعارضة المعارضة؟ تریده الذي ما الفرصة، ھذه یعطیھا أن مستعد

 بالفعل والعرب العربیة الجامعة أن األخرى المشكلة وھذه بھا یساعدوا أن یمكن ممكن شيء بأقصى
 إال یتم أن یمكن ال المباشر والتدخل المباشر، التدخل إال یبق لم یعني آلیاتھم كل استنفذوا أنھم یبدوا

 في وروسیا الصین بإدخال إال یكون ال وھذا السابع والفصل األمن مجلس من قرار بصدور
 من بد وال مسدود طریق إلى وصنا جمیعنا نعم إنھ فالحق كھذا، شيء على للموافقة الدولیة المنظومة

 نعلم وسوف المراقبة عملیة انتھت إنھ أعتقد أنا المراقبین استمرار مسألة أما ثانیة، بخطوة التفكر
 فقط ولیس المراقبین كل وسحب وإلغاء المھمة ھذه بفشل رسمي بإعالن یومین أو یوم خالل

 ج.الخلی دول من القادمین المراقبین
 وكأن األمر یبدو أال البني؟ ولید دكتور المسدود الطریق ھذا إلى وصلنا لماذا ولكن كریشان: محمد

 ھذا ھل موجة، على كان الدابي والسید موجة على كانوا الخارجیة وزراء بین اضطراب من بدا ما
 سوریا؟ في یجري فیما العربي الدور أربك ما أیضا
 من الكثیر وراء كان أنھ من بھ اتھم عما سألتھ وقد الدابي سیدال قابلت شخصیا أنا البني: ولید

 الصحفیین أحد ھناك أن صحیفة من بجزء لي وأتى ذلك نفى ھو دارفور في جرت التي المجازر
 الكاذبة الشھادة ھذه بعد ولكن القتل عملیات وراء كان بأنھ اتھمھ عندما لھ یعتذر األمیركیین
 وفده أعضاء مجموعتھ أعضاء معظم بتكذیبھ قام أن وبعد أحد على تنطلي ال التي حقیقة والساذجة

 التي المھمة أفشل من وھو لجنتھ مھمة أفشل من ھو الرجل ھذا بأن الواضح من أصبح سوریا إلى
 نشكر ونحن بغربال تغطیتھا یمكن ال الحقیقة ألن لذلك تنبھ الجمیع الحقیقة العربیة. بالجامعة أنیطت
 دولة وكذلك السوري الشعب جانب إلى تقف أن إال أبت التي السعودیة العربیة المملكة دور حقیقة
 العربي الشعب جانب إلى تقف التي العربیة الشعوب وجمیع الخلیجي التعاون مجلس ودول قطر

 نعم بناءة كانت العربیة الجھود شھرا، عشر أحد من أكثر منذ منھجیة قتل آللة یتعرض الذي السوري
 بموقف العربیة الجامعة تقوم مرة وألول تعتبر ولكن التحفظ بعض علیھا لنا بادرةم ھناك قلت كما

 یحكمھ نظام من إجرامیة لعملیة یتعرض الذي العربیة الشعوب أحد جانب إلى بالوقوف عقالني
 عاما. وأربعین ثالثة من أكثر منذ والحدید والفساد بالھدر
 دكتور.. ولكن كریشان: محمد
 اآلن. اآلن، البني: ولید

 ولید. دكتور كریشان: محمد
 نتوقف. اآلن البني: ولید

 طریق إلى العربیة المبادرة وصول ربما أن إلى یشیر البعض كان إذا یعني فقط نعم، كریشان: محمد
 بین بدا العربي الطرح في اضطراب من بدا ما أسأل أخرى مرة ولكن دمشق تتحملھ مسدود

 أیضا ذاتھ بحد ھو یكون أن یمكن أال الدابي السید وبین الخارجیة وزراء بین الفنیین، وبین السیاسیین
 العربي للدور مقبلة آفاق أیة أعاق ما

 النظام العربي الدور أعاق العربي، الدور أعاق من االضطراب ھذا لیس أل، ال، البني: ولید
 تجاه خطوة عربال أخذ عندما قاتال، فاسدا مستبدا نظاما ھو كما یبقى أن إال یرفض الذي السوري
 أفكار صاحب العربیة، القومیة األفكار صاحب وھو بالسیادة یتذرع النظام بدأ السوري الشعب
 یتذرع السوري الشعب جانب إلى العربیة الجامعة تقف عندما اآلن العربي، واالنتشار العربیة الوحدة

 نفسھ باع الذي وھو فسھلن العروبة ویدعي عروبتھا من العربیة الجامعة یخرج أن ویرید بالسیادة
 آمنا فیھ االحتالل وإبقاء عاما وأربعین ثالثة خالل مغلقا الجوالن بإبقاء سواء العرب أعداء وحالف

 منطقة وفي العربیة المنطقة في أطماعھم أحد على یخفى ال ال، الذي اإلیرانیین مع بالتعاون أو
 العربیة.. المبادرة أوقف من ھو السوري النظام الخلیج،



 السوري. النظام ولكن كریشان: حمدم
 یقتنع.. أن یرید ال السوري النظام البني: ولید

 السوري.. النظام ولكن كریشان: محمد
 األبد.. وإلى لفظھ قد الشعب ھذا أن البني: ولید

 كان السوري النظام الساتر، عبد فیصل السید أسأل وھنا السوري النظام ولكن نعم، كریشان: محمد
 اآلن التدویل، إلى التوجھ إلمكانیة ذریعة أیة یسحب حتى العربي بالتحرك قبل بأنھ یقول البدایة في

 ربما ذلك یدل أال باستمرار، تآمریة أجواء عن یتحدث زال وما الصارم الموقف ھذا یقف عندما
 المسدود؟ األفق ھذا إلى العربي التحرك ھذا إیصال مسؤولیة تتحمل دمشق أیضا

 رحیل حتى أن الحلقة متن في ورد أوال المالحظات، من جملة على أرد دعني لساتر:ا عبد فیصل
 إمارة حكم ھناك ولیس منتخب سوري رئیس ھناك سوریا في األسد عائلة ھناك لیس وعائلتھ، األسد

 لیس سوریا أن ویعرف جیدا الكالم ھذا البني األستاذ یعرف سوریا، في مشایخ حكم أو مملكة حكم أو
 األسد حافظ الرئیس أوصل حزب ھناك أن صحیح حاكم، نظام ھناك فیھا وإنما حاكمة عائالت فیھا
 السلطة.. إلى األسد بشار الرئیس أوصل ثم ومن السلطة إلى

 ربما. قضیة ھذه كل، على قضیة ھذه یعني كریشان: محمد
 محمد. أستاذ اإلطالق، على قضیة لیست ال الساتر: عبد فیصل
 عن لیست حلقتنا الساتر، عبد سید لي اسمح یعني اآلن فیھا الحدیث مجال یكون ال قد كریشان: محمد
 إذا عما أسأل عربي، دور عن نتحدث اآلن تقول، ما دقة عدم أو دقة عن النظر بغض النظام طبیعة
 النقطة؟ ھذه إلى العربي الدور ھذا وصول األخرى ھي تتحمل دمشق كانت
 وتقول العربیة الجامعة تطلق عندما اإلطالق على ھامشیة لیست لقضیةا ھذه أوال الساتر: عبد فیصل

 نائب إلى صالحیاتھ ینقل أن أو الصالحیات من المزید یعطي أن أو یحول أن األسد الرئیس على أن
 الشعب یقبلھ ال ما ھذا األساسي النظام لرمز شخصیا استھدافا ھناك أن یعني ھذا األول الرئیس

 أوال عزیزي، سؤالك إلى أعود ثم المیادین، كل وإلى الساحات كل إلى خرج الذي برمتھ السوري
 وھي المشترك العربي بالعمل تؤمن ھي الذریعة، تسحب أن ترید أنھا األیام من یوما تقل لم سوریا
 العراقیة الحرب موضوع في معینة مواقف اتخذت أن منذ المشترك العربي العمل ثمن دفعت

 دائما كانت للكویت العراق غزو موضوع في للعراق األمیركي حتاللاال موضوع في اإلیرانیة
 لذلك وھي المشترك، العربي العمل تعارض لم أنھا إال العربیة الدول باقي عن بموقفھا تمیز سوریا

 ما كل وضعت ھي العرب المراقبین من فریق ھناك یكون أن قبلت عندما مواقفھا على تكافأ اآلن
 التقریر یكون ثم ومن التقریر بھذا الفریق ھذا یخرج أن على الفریق لھذا لوجیستي دعم من لدیھا
 سوریا.. في األطراف كل على حجة
 السؤال.. ربما ولكن كریشان: محمد
 الملف. وفوض الساتر: عبد فیصل
 ما سنرى الفاصل بعد أستسمحكم لسوریا ستكون التي الخیارات ھي ما اآلن السؤال كریشان: محمد

 العربیة الدول خیارات المعارضة، خیارات األزمة، ھذه مع التعامل في سوریا خیارات ھي
 معنا. تبقوا أن نرجو قصیر، فاصل بعد النقطة ھذه إلى عودة لنا العربیة والجامعة

 إعالني] [فاصل
 التدویل وشك على سوریا

 الدور مستقبل فیھا نتناول التي الحلقة ھذه في جدید من الكرام مشاھدینا بكم أھال كریشان: محمد
 سید بشأنھا، المعلم ولید وتصریحات األخیرة العربیة الجامعة مواقف ضوء في سوریا في العربي
 العربیة للمبادرة سوریا رفض بأن تعتبر عفوا العربیة الجامعة أو تعتبر سوریا اآلن خاشقجي جمال

 ؟الحتمي المآل ھو ھذا فعال بأن تعتقد ھل محالة، ال التدویل إلى الذھاب النھایة في تعني األخیرة
 أعلن السوري النظام ذلك، من أقسى أمور ھنالك یكن لم إن المآل ھو ھذا بالطبع خاشقجي: جمال

 یستخدمون سوف األمني، الحل في ماضون أنھم المعلم ولید الیوم صرح ھو ماض، ھو أین إلى عن
 وجود ھناك بأن بالقول وأنصارھم إعالمھم خالل یمارسوھا عامة عالقات لحملة الدابي تقریر

 لو أن الحقیقة في بینما خارجیة مؤامرة على واللوم مسلحة عصابات نحارب ناوأن مسلحة عصابات

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/1/27/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7


 الحاصل المأساوي للوضع والمحللة والناقدة المؤیدة كلمتھ عن عوضا البارحة الفیصل سعود األمیر
 ونحن تتظاھروا وال بیوتكم إلى وعودوا استكینوا لھم وقال السوریین وخاطب خرج لو سوریا، في

 العربیة المملكة ولشجبت سوریا في السوریین قبل من الحجارة علیھ أللقیت بشار مع نتفاوض سوف
 یتجاھلون أنھم سوریا أنصار من أستغرب أنا السوري الشعب ھو ھنا القرار صاحب السعودیة،

 نظامھ ضد یتظاھر سوري شعب عن تخرج واللي دقائق خمس كل في نراھا التي الحقیقیة الصور
 أنھا الجامعة على اإلنكار أو الرئیس على اإلصرار یعني نفسھ الرئیس ویرفض نظامھ ویرفض

 الرئیس یخرج أن یرید الذي ھو السوري الشعب الرئیس في ھي المشكلة االستقالة، إلى الرئیس تدعو
 توصیف رفض على فاإلصرار انتخابي دیمقراطي بنظام ویستبدل وحكمھ وعائلتھ ونظامھ ھو

 المسدود الطریق ھو مسلحة عصابات ھؤالء أن وإلى خارجیة مؤامرة لىإ واللجوء ھي كما الحقیقة
 سوف والعرب جاسم بن حمد اآلن األمن مجلس ھي؟ ما أخرى إجراءات فعل من بد ال فبالتالي

 السابع الفصل تحت قرار استصدار یمكن ال إنھ المشكلة بھ، ویجتمعون مون كي بان إلى یتوجھون
 الزیارة في الصین الصین، مع تقدم حققنا السعودیة في إحنا قدأعت وروسیا، الصین بدخول إال

 حرب من المنطقة لحمایة ھو تحركنا بأن الصینیین وإقناع السوري الموضوع طرح تم األخیرة
 أنھم حتى معنا اتفقوا الصینیین أن ویبدو سوریا في الموضوع الحتواء التحرك فھذا سوریا من أشمل

 بقیمة إیران من استیرادھم بتخفیض الصینیون وقام إیران على الضغط موضوع في معنا متفقون
 جدیدة بلغة یتحدثون الروس بدأ الیوم، تقدم في لكن معاھم مشكلة عندنا الروس النصف، بمقدار
 العسكري. والتدخل المباشر التدخل فكرة ضد اآلن حتى زالوا ما ولكنھم
 سوریا ھل الساتر، عبد فیصل السید سألأ وھنا األوضاع ھذه في سوریا ھل ولكن كریشان: محمد

 محالة ال خاسرة فھي العربیة المبادرة قبلت إذا بمعنى الزاویة في محشورة فعال األوضاع ھذه في
 خاشقجي؟ سید قال كما للتدویل المجال ستفتح فھي رفضتھا وإذا ترى كما

 الصوت ومنھا العربیة رافاألط بعد لدى زمن منذ موجودة التدویل نیة أوال طبعا الساتر: عبد فیصل
 ھم ألجندات أحد على یخفى یعد لم األمر ھذا عموما، الخلیجي والصوت القطري والصوت السعودي
 في األمیركیة األھداف یخدمون وإنما السوري الشعب یخدمون ال ھم بھا، یخدمون من یعرفون
 وحزب وإیران سوریا منھا المنطقة في والمقاومة الممانعة الدول على كاملة سیطرة بوضع المنطقة

 وإیران سوریا بین الرابط ھو ما اآلن وستة ألفین سنة ضروس حربا معھ خاضوا الذي لبنان في هللا
 حریص السعودي كان ھل ولإلسرائیلیین، لألمیركیین یرق لم األمر ھذا أن غیر لبنان في هللا وحزب

 لم لماذا البحریني؟ الشعب المطالب دلتأیی البحرین في یتحرك لم لماذا العربیة، الشعوب على جدا
 أستغرب إنما الیمن، في األزمة طرفي یدعم كان إنھ الیمني؟ الشعب لمطالب تأییدا الیمن في یتحرك

 من یوم في الدیمقراطیة تعرف لم بلد في وھو بالدیمقراطیة علینا یحاضر الذي الخاشقجي السید من
 في محشورة لیست ھي لسوریا بالنسبة لسوریا، بالنسبة أقول أنا آخر، أمر ھذا حال كل على ، األیام

 نتحدث نحن ھنا األسد الرئیس أنصار أو لبنان في السوریین أنصار موضوع األمر ولیس الزاویة
 ال وكأن سوریا في یومیا تسفك الدماء یرى أن عربي مواطن كل مضاجع یقض دموي مشھد عن

 ما غرار على أو لیبیا في حدث ما غرار لىع خارجي تدخل إلى الملف ھذا نحمل أن سوى حلول
 لكي األزمة أطراف على ضغط ھناك یكون ألن نخوة العرب في ھناك ألیس العراق، في حدث

 ما ھذا انتخابات، وعلى جدیدة قوانین وعلى جدید دستور على ویتفقوا حوار طاولة على یجتمعوا
 السوریة. القیادة إلیھ دعت

 السوریة المعارضة خیارات
 طرف ھو الحلقة ھذه بھ ننھي رئیسي طرف ھناك األزمة أطراف ذكر على نعم، كریشان: محمد

 اآلن؟ التطورات كل ظل في المعارضة خیارات ما البرنامج نھایة في البني ولید سید المعارضة
 من خرج شعبا جالده على یثور شعبا تمثل المعارضة واضحة، المعارضة خیارات البني: ولید

 سینتصر وھو الدم ویقدم یقاتل شعب معھ، وحریتھ إال یعود لن وھو حریتھ استعادة نیتھ وفي منزلھ
 المعارضة السوري، الشعب قضیة یناصرن الذین العرب اإلخوة على تعول المعارضة بالتأكید،

 لھ یحق من وآخر الحمایة، لھ یقدم وأن الشعب ھذا إنسانیا یناصر بأن العالمي الضمیر على تعول
 خالل من الدم ھذا سفك في شركاء فھم لفة لف ومن الساتر عبد السید ھو السوري الشعب باسم التكلم
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 مئة خمس في یوم كل اآلالف بمئات یخرجون السوریون لھ، العون ید وتقدیم النظام ھذا حمایتھم
 وھي ترحل أن العائلة ھذه وعلى یرحلوا أن األسد وآل وعائلتھ األسد لبشار یقولون تظاھر نقطة

 العرب أشقائنا وبدعم حریتھ نیل على السوري الشعب بتصمیمو السوریین بإرادة ترحل سوف
 ولیتحمل شھرا عشر أحد منذ واضطھاد لقتل یتعرض شعب ھناك بأن العالمي الضمیر وباسترصاد

 على نخشى ال نحن أقولھ أن أرید ما الشعب، ھذا حمایة تجاه اإلنسانیة مسؤولیتھ الدولي المجتمع
 السوري الشعب سیكافئھم الذي ما یعلمون سوف لفة لف ومن لساترا عبد السید أمثال سوریا، مستقبل

 حالیا.. السوري الشعب یناصر من كل یعلم وسوف المستقبل في
 لك. شكرا كریشان: محمد
 المستقبل. في لھ شاكرا یكون سوف الشعب ھذا بأن البني: ولید

 لك. شكرا كریشان: محمد
 قریبا. هللا بإذن حرة تكون وسوف سوریا تنتصر وسوف البني: ولید

 في الخارجیة العالقات ومسؤول العامة األمانة عضو البني ولید دكتور لك شكرا كریشان: محمد
 والباحث الكاتب الساتر عبد فیصل أیضا بیروت من لضیفنا شكرا السوري، الوطني المجلس
 السیاسي

 الرد. حق لي سمحت إذا الساتر: عبد فیصل
 حق. معك جدا، آسف أنا كریشان: محمد
 الرد. حق لي أل الساتر: عبد فیصل
 تفضل. كلمتین في تفضل كلمتین في كریشان: محمد
 إذا السیاسي، السجال ھذا البني األستاذ یشخصن أن یؤسفني أوال الرد، حق لي الساتر: عبد فیصل
 السوري.. بالشعب عالقة لھ لیس بالتأكید فھو السوري الشعب باسم أتحدث ال أنا كنت
 لك. شكرا كریشان: مدمح

 من لیس بالتأكید ھو شعبھ على وعربیا وتركیا أمیركیا تدخال یستجدي كان ومن الساتر: عبد فیصل
 السوري. الشعب
 خاشقجي جمال الصحفي للكاتب أیضا وشكرا الساتر عبد سید لك، شكرا لك، شكرا كریشان: محمد

 هللا. أمان في الریاض، من معنا كان
 

 

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/1/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA
%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/1/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/1/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/1/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2012/1/27/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


 

 أولى حروب القرن

 

شارك  

This is a modal window. 
This video is either unavailable or not supported in this browser 
Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED 

Technical details : 

No compatible source was found for this media. 
If you are using an older browser please try upgrading or installing Flash. 
Session ID: 2018-10-09:26240f4c95babe6f1abc4507 Player ID: vid-d76d7022-e432-435b-8425-362733aafaed 

OK 

Close Modal Dialog 

 فرص نجاح الحكومة األفغانیة الجدیدة
 

مقالة •  
 محمد كریشان الحلقة مقدم

 خبیر سعودي في الشؤون األفغانیة -جمال خاشقجي  الحلقة ضیوف
 سفیر أفغانستان في القاھرة -سید فضل هللا فاضل 

 مندوب الحزب اإلسالمي في باكستان -د. غیرت بھیر 
 24/12/2001 الحلقة تاریخ

  مدى انسجام الحكومة الجدیدة والتوازنات داخلھا -
  التحدیات األمنیة التي تواجھ حكومة كرازي -
 تحدي إعادة إعمار أفغانستان -

 

http://www.aljazeera.net/program/first-war-of-the-century
http://www.aljazeera.net/program/first-war-of-the-century
http://www.aljazeera.net/program/first-war-of-the-century
javascript:void(0)
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#section1
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#L1
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#L1
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#L2
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#L2
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#L3
http://www.aljazeera.net/programs/first-war-of-the-century/2005/1/10/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9#L3
http://www.aljazeera.net/program/First-War-of-The-Century
http://www.aljazeera.net/audioplayer/98016a42-cf9f-4538-b0ce-7ab73d93f281


محمد كریشان: مشاھدینا الكرام، السالم علیكم ورحمة هللا، كل عاٍم وأنتم 
جدیدة من (أولى حروب بخیر بمناسبة عید المیالد المجید. أھالً بكم في حلقة 

القرن)، نخصصھا ھذه المرة للتحدیات المطروحة على اإلدارة االنتقالیة 
األفغانیة برئاسة حامد كرزاي، سواء تلك المتعلقة بانسجام الفریق الجدید أو 
استعادة األمن أو إعادة إعمار ما دمرتھ الحروب على مدار عقدین من 

الستدیو سید فضل هللا فاضل وھو الزمن. ضیوفنا في ھذه الحلقة ھم في ا
(سفیر أفغانستان في العاصمة المصریة القاھرة)، وجمال خاشقجي (نائب 
رئیس تحریر صحیفة أرب نیوز السعودیة)، ومن إسالم آباد عبر األقمار 
االصطناعیة معنا الدكتور غیرت بھیر (مندوب الحزب اإلسالمي في 

یة ھذه الحلقة نتابع ھذا التقریر الذي باكستان)، أھالً بضیوفنا الكرام، وفي بدا
 .أعدَّه حسن إبراھیم حول قضیة ھذه الحلقة

حسن إبراھیم: ربما تكون األشكال مختلفة، لكن یبدو أن طریق الوصول إلى 
مقاعد السلطة في أفغانستان مازال ملطَّخاً بالدماء ومعبداً بأشالء القتلى 

االحتفال المھیب الذي حضره ممثلون والدمار الذي حاق بكل شيء، ورغم 
عن األسرة الدولیة واألمم المتحدة، وغطتھ تلیفزیونات العالم مباشرة لما یزید 
على نصف سكان الكرة األرضیة، إال أن ھناك الكثیر من عالقات االستفھام 
والتحدیات تواجھ ھذه الحكومة. التحدي الذي یكُمن ھذه المرة من نوع آخر، 

حامد كرزاي مواجھ بعقبات شداد لعل أوالھا ھي أنھ رئیس  فرئیس الحكومة
مؤقت من المفترض أن یمسك بزمام الحكم لمدة ستة أشھر فقط یمھد بعدھا 

لعقد مجلس الشورى األفغاني الموسع اللویا جركا. أما ثاني العقبات فھي أن 
ت التحالف الذي أتى على أنقاض حركة طالبان یضم أطرافاً متناثرة طالما سفك

دماء بعضھا البعض في الماضي القریب، إنھ یأتي لحكم بلد تتفشى فیھا األمیة 
والفقر والمرض، بلد الثالثین ملیون نسمة (إنما) یزید على عشرة ملیون لغم 

أرضي، بلد األربعة ملیون الجئ وعشرات القبائل والفصائل واالتجاھات 
جاعات واألمراض السیاسیة. رغم أن مالیین األفغان الذین تتخطفھم الم

والرصاص كانوا یتوقعون أولویات مختلفة من رئیسھم الجدید إال أن كرزاي 
أصر على أن األمن ھو أھم أولویات حكومتھ، ومن ھنا سمح للقوات الدولیة 
أن تطئ التراب األفغاني طواعیة، فھو األمر الذي ال تتقبلھ النفسیة األفغانیة 

بالغةالتي تعادي الوجود األجنبي بشراسة  . 

یبدو أن لعبة التوازنات القبلیة لن تكون سھلة، فتعیین القائد األوزبكي عبد الرشید دستم (نائباً لوزیر 
الدفاع) محمد فھیم الطاجیكي لن یمر بسھولة، ویتوقع المراقبون ممن یتبعون المنطق التاریخي 

ب الطاولة في المستقبل كما فعل باستقراء ردود أفعال دستم أنھ وإن قبل بالتعیین اآلن إال أنھ قد یقل
ذلك في الماضي، فما السبیل إلى السلم االجتماعي في أفغانستان الممزقة؟ یعتقد البعض أن نزع 

سالح القبائل وبسط سیادة القانون ھو السبیل األوحد إلى ذلك، لكن نزع السالح یحتاج إلى دولة قویة 
ى أي إدارة دولیة تؤیدھا الوالیات المتحدة، وال قادرة، وحكومة كرزاي أبعد ما تكون عن ھذا، أو إل

یبدو أن ھناك توجھاً أمیركیاً إلى المساعدة في ھذه المھمة شبھ المستحیلة، ومن أین یبدأ كرزاي؟ فكل 
مقومات االقتصاد األفغاني قد دمرتھا الحروب المتواصلة منذ ما یزید على ثالث وعشرین سنة، ولم 

 -بسبب انعدام األمن–أما الجفاف فقد دمر الزراعة، وحرمت البالد  تكن ھناك صناعة مھمة أصالً،
من تجارة الترانزیت وبین باكستان ودول آسیا الوسطى، وتخشى المؤسسات الدولیة أن یتجھ األفغان 

إلى زراعة األفیون لیكون أسرع وسیلة لكسب المال، فأفغانستان كانت ومازالت بلداً أساسیاً في 
استھالك العالم من األفیون والحشیش زراعة وإنتاج معظم . 

 جمال خاشقجي
 

 

 د. غیرت بھیر
 

 

 سید فضل هللا فاضل
 

 

 محمد كریشان
 



من الصعب توقع المستقبل، لكن اللصیقین بالشأن األفغاني یتوقعون أیاماً حافلة بالمتاعب لحكومة 
 .كرزاي

محمد كریشان: تقریر حسن إبراھیم، وقد حاول فیھ استعراض أبرز التحدیات المطروحة على 
المشاركة في ھذه الحلقة من خالل موقع  -ادةكالع–حكومة كرزاي، وبإمكان السادة المشاھدین 

الجزیرة على شبكة اإلنترنت، وعنوانھا كما ھو مشاھد اآلن على 
 www.aljazeera.net :الشاشة

 مدى انسجام الحكومة الجدیدة والتوازنات داخلھا

بإمكانھ أن یرتب سلم التحدیات كما یراھا، نبدأ بالسید فاضل في االستدیو، بطبیعة الحال كل مراقب 
ولكن قبل أن نفكك التحدیات التي جاءت في التقریر، ھل تشاطر بأن أبرز تحدي ربما ھو في أصالً 
عمر ھذه الحكومات، فترة ستة أشھر مع قائمة طویلة من المطالب؟ ھل تعتقد بأن ھذا أول عائق قبل 

 أن نتحدث عن بقیة العوائق األخرى؟

ل هللا: بسم هللا الرحمن الرحیم، بدایةً اسمح لي أن أعبر عن سعادتي شأني كشأن بقیة الشعب سید فض
من علینا بأن نخطو أولى خطوات في طریق االستقرار  -سبحانھ وتعالى–األفغاني عن أن هللا 

ي ظل والسالم في أفغانستان، ألن الشعب األفغاني كلھ بكل طوائفھ عانى الكثیر كل أنواع المعاناة ف
السنوات الماضیة وفي ظل الحروب المفروضة علیھ. وبوجھة نظري أن كان أكبر تحدي كان یواجھ 

تشكیل ھذه اإلدارة ھو تحدي قبول األطراف في الجلوس على مائدة المفاوضات والجلوس معاً 
كان ھناك وتوقیع االتفاقیة، والحمد � أن األطراف األفغانیة جمیعھم كانوا على مستوى المسؤولیة، و

لدیھم نیة صادقة وعزم أكید على أن یخطوا ھذه الخطوة، ووقعت االتفاقیة، فكانت ھذه أولى خطوات 
نحو االستقرار في أفغانستان.. وطوى صفحة الحروب في أفغانستان. ال شك أن ھناك تحدیدات كثیرة 

یة نجد أنھا تمر بعدة مراحل، تواجھ ھذه الحكومة الولیدة في أفغانستان، والمتتبع لھذه االتفاق واالتفاق
 .وھذه المرحلة ھي مرحلة تمھیدیة تمھد األجواء

 محمد كریشان: تقصد مرحلة الست أشھر األولى؟

سید فضل هللا فاضل: الستة أشھر نعم، ھذه الفترة االنتقالیة تمھد األجواء إلى فترة انتقالیة تكون مدتھا 
ن وسن دستور وقانون جدید في البالدأكثر، ثم إلى فترة لتشكیل حكومة مؤقتة وبرلما . 

محمد كریشان: نعم، ولكن مع ذلك سید خاشقجي یبدو أن الكل متعجل، ورغم أن ھذه اإلدارة ھي 
أشار السید السفیر، لكن یبدو أن الكل مستعجل، سواء المجموعة إدارة انتقالیة أصالً للترتیب مثلما 

ضغط كبیر على ھذه الحكومة؟ الدولیة أو األفغان أنفسھم، ھل ھذا سیشكل عامل  

جمال خاشقجي: ھو طبعاً االستعجال بطلب سالم حقیقي في أفغانستان خطأ كبیر، واالستعجال بطلب 
حكومة دائمة، المقلق اآلن إنھ یبدو في األفق أن األمیركان عندھم مشروع خلق زعامة جدیدة بدیل 

لكي –زاي ھو مشروع زعیم، یعني أشبھ عن الزعامة القدیمة في أفغانستان. ویبدو لي إنھ حامد كر
، وما 52أشبھ ما یكون مثالً بعبد الناصر عندما أتى إلى الحكم عام  -أخاطب مثالً الجمھور العربي

معھ سوى عشرین شخص من الضباط األحرار وھو غیر معروف، حامد كرزاي الحقیقة لیست لھ 
 ..قاعدة شعبیة

وصل إلى السلطة، ھذا ربما أوصلوه إلى السلطة، یعني محمد كریشان: وربما الفرق أن عبد الناصر 
 .مع الفرق ربما

 .جمال خاشقجي: نعم، نعم، لكن.. لكن الشاھد ھو أن كالھما أتى إلى السلطة فجأة

 .محمد كریشان: وغیر معروف
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جمال خاشقجي: ولیس نتاج عملیة تطور طبیعي، فحامد كرزاي مشروع زعیم ھو.. حسب ما یرید 
سب ما یرید بعض األفغان أن یقوم بدور مرحلي لفترة ست شھور إلى أن تشكل اللویا األفغان أو ح

جركا التي یكون فیھا استقرار أكبر في أفغانستان. لكن فیما یبدو لي أن األمیركان أمنیتھم أن یطوروا 
تدخلوا مشروع زعامة جدیدة بدیل للقیادات التي ال یحبوھا، وھذا الخطأ األمیركي إذا وقعوا فیھ إذا 

زیادة عن اللزوم في قضیة أفغانستان یعكروا صفو عالقاتھم مع حلفائھم الجدد، ویورطوا نفسھم 
أكثر، األفضل ترك األفغان یحلو مشاكلھم بنفسھم، على طبیعتھم، وفق ما عندھم من عادات وتقالید 

 .وخلفیات تاریخیة سابقة

اتفاق بون نفسھ یعني؟ محمد كریشان: لكن یبدو ھذا أقر مبدئیاً في.. في فلسفة  

جمال خاشقجي: وھذا اللي حصل في بون حالیاً، لكن ما نضمن إنھ ال یزداد األمیركان في تدخلھم، 
الف في الرأي ما بین الجنرال فھیم وحامد كرزاي الیوم على موضوع مدة أو یعني مثالً نالحظ االخت

جنرال فھیم وزیر الدفاع الذي یمثل  مھلة القوات الدولیة، حامد كرزاي فتحھا إلى ست شھور وأكثر،
ست شھور، فطبعاً حامد كرزاي یعلم  maximum :المنتصرین الحقیقیین اللي دخلوا كابول قال

أنھ جاء إلى الحكم بمساعدة األمیركیین، یبقى في الحكم بمساعدة األمیركیین والقوات الدولیة، فھذه 
ال یحتاج إلى قوات آخرین، فھذه النقطة تالحظ القوات ھي قواتھ، بینما الجنرال فھیم عنده قواتھ 

االختالف ما بین مجموعة تخشى أن.. أن.. أن یسرق نصرھا، ومجموعة أیضاً ترید أن.. أن یكون 
 .لھا دور في أفغانستان

محمد كریشان: نعم، دكتور غیرت بھیر في.. في إسالم آباد، ما رأیك في مثل ھذا التحلیل الذي 
حكومة قد ال تشھد استقراراً كبیراً إذا ما تجاذبت أطراف الصراع فیما بینھا في یوحي بأن ربما ھذه ال

 توازنات قد ال تكون سھلة؟

د. غیرت بھیر: بسم هللا الرحمن الرحیم، قبل كل شيء أشكر الجزیرة الھتمامكم بالقضیة األفغانیة، 
ة، ولم أدرس اللغة العربیة وفي نفس الوقت أرید أن أوضح للمشاھدین الكرام بأنني لست من أھل اللغ

دراسة أكادیمیة، لذلك أرید أن أعتذركم مسبقاً، وأال تأخذوني بأخطاء اللغة العربیة، ألنني مع األسف 
 .الشدید

 .محمد كریشان: ال، عربیتك ممتازة، عربیتك ممتازة ما شاء هللا

اإلنجلیزیة، وھذا بسبب طبیعة العمل د. غیرت بھیر: ألنني مع األسف الشدید تعایشت مع اللغة 
 .والظروف الخاصة

 .محمد كریشان: أھالً وسھالً 

د. غیرت بھیر: في الحقیقة ال یوجد ھناك شيء باسم الحكومة في أفغانستان ھي اإلدارة.. اإلدارة 
األمیركیة صنعت من قبل أمیركا، كما تفضل بھ األخ جمال أمیركا ترید السیطرة على أفغانستان 

د أن یجعل أفغانستان نقطة انطالق الحتواء على دول أخرى والستیالء على خیرات المسلمین وتری
وخاصة األسیا الوسطى، ھي جاءت بالحكومة الضعیفة نتیجة موافقة بون، وھناك مشاكل كثیرة في 
ھذه الموافقة، قبل كل شيء كان ھناك رعایة لصالت القرابة بین ھؤالء المشتركون في جلسة بون، 

ن ھناك أكثر من واحد من أسرة واحدة، كان ھناك ثالثة من محافظة أو مدیریة واحدة، وفي نفس كا
الوقت كان ھناك استعجال في تأسیس ھذه الحكومة، وكان ھناك ضغوط كبیرة وقویة من قبل 

األمیركا، لذلك ھذه حكومة ال تستطیع أن تأتي باألمن ألفغانستان، ونحن ال ننتظر كثیر من ھذه 
ومة أن تقدم للشعب األفغان، ألن ھذه الحكومة تستند إلى أمیركا، ولیس ھناك صلة بین ھذه الحك

اإلدارة والشعب األفغاني، ألن الحكومة حكومة مفروضة ولیس ھناك أي دور للشعب األفغاني في 
تأسیس ھذه الحكومة، الحكومة صنعت خارج أفغانستان تحت الضغوط األمیركیة، لذلك أنا أعتقد بأن 

 .ھذه الحكومة ال تقدم الكثیر غل الشعب األفغاني



محمد كریشان [مقاطعاً]: عل كل ھو العالقة یعني العالقة مع الوالیات المتحدة.. العالقة مع الوالیات 
المتحدة قد تكون ھي نقطة القوة، وقد تكون ھي نقطة الضعف، وھي ربما أحد المسائل المطروحة 

 .بالنسبة لھذه الحكومة

[ النيفاصل إع ] 

محمد كریشان: طالما نحن نتحدث اآلن عن المحور.. األول والمتعلق بانسجام وتناغم الحكومة 
الجدیدة والتوازنات داخلھا، موفدتنا میا بیضون إلى كابول سألت السید أحمد فوزي وھو (الناطق 

د فكان لھ ھذا الرسمي باسم مبعوث األمم المتحدة السید األخضر اإلبراھیمي) عن ھذه النقطة بالتحدی
 .الجواب

أحمد فوزي: ال أرید أن أتوقع أي خالفات، الموقف الجدید موقف غیر سھل، توصلنا مع اإلدارة 
الجدیدة إلى ھذا التشكیل بعد عشرة أیام من المباحثات في بون، مباحثات عصیبة، ولكن في النھایة 

ل شعب أفغانستان بالكامل، ولكن من اتفق الجمیع على ھذا التشكیل، نحن ال نقول أن ھذه اإلدارة تمث
 .حق الشعب األفغاني أن یتوقع من ھذه اإلدارة الجدیدة أن تقوم بمھامھا بإخالص

میا بیضون: ولكن في الماضي حصلت خالفات بین أعضاء ھذه الحكومة، ھل وضعتم آلیة لحل ھذه 
 الخالفات في حال وقعت؟

ه المجموعات، ولكن أعتقد إن الوضع تغیر أحمد فوزي: في الماضي كانت ھناك خالفات بین ھذ
الیوم عن الماضي، ألن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة ھذه اإلدارة الجدیدة إذا رأت أنھا تقوم 

 .بعملھا على أكمل وجھ

من  -إذا أردتِ –: الشعب األفغاني یتوقع من ھذه اإلدارة الجدیدة الكثیر، فھناك ضغط آخر 2نمرة 
ارة الجدیدة للقیام بعملھا بدون مشاكل وخالفاتالشعب على اإلد . 

 میا بیضون: برأیك من سیكون الفیصل لحل ھذه النزاعات؟

أحمد فوزي: إذا.. إذا وصلنا لھذا الحد فطبعاً األمم المتحدة موجودة في كابول وسوف تستمر في 
اإلبراھیمي للتدخل في حل أي عملھا مع اإلدارة الجدیدة، وإذا لزم األمر، وإذا دعوا السید األخضر 

 .مشكلة، فھو.. فھو على استعداد للقیام بھذه المھمة

محمد كریشان: السید أحمد فوزي (الناطق باسم مبعوث األمم المتحدة إلى أفغانستان سید األخضر 
 .(اإلبراھیمي

قضیة  سید فاضل، أشار السید الدكتور غیرت بھیر إلى موضوع العالقة مع الوالیات المتحدة وھي
أساسیة، ولكن أال تعتقد مثلما أشرت أن العالقة مع الوالیات المتحدة قد تبدو نقطة قوة، وحتى أن أول 

ال أدري إن كان ھذا االسم صحیح أم ال، یعني –مشاركة لنا في اإلنترنت من محب اإلسالم المصري 
ا أنھا حكومة عمیلة، ال یتردد في وصف ھذه الحكومة بـ "الخونة"، قلب الدین حكمتیار تكلم عنھ

ولكن أال تعتقد بأن أیضاً أن تحظى ھذه الحكومة بدعم أمیركي وبدعم دولي، ھذا أیضاً ربما یشكل 
 ...(...) مدخل جید لبدایة

سید فضل هللا فاضل: ھو كما قلت في البدایة أن ھذه اإلدارة أو ھذه ھي الخطوة األولى في طریق 
اك ستكون عوائق كثیرة تحول دون أن تُنجز ھذه اإلدارة طویل، ونحن یجب أن نكون نتوقع أن ھن

في خالل ستة أشھر من عمرھا المزید من الخطط المنوط بھا، ولكن.. أیضاً ھناك مؤاخذة على من 
یحاولون أن.. ھدم ھذه الفكرة، أي فكرة بدایة طریق السلم واألمن واالستقرار في أفغانستان كما 

م، أنھ بسبب خالفات في 1992لمجاھدین األفغان السلطة في عام فعلوا في حین دخول أو استیالء ا
رت دولة  الرأي وبسبب مطالب معینة من قبل األحزاب والقادة الجھادیة في تلك الزمان أن دُّمِ

أفغانستان اإلسالمیة، وبدأوا یتعاملون مع ھذه كیان الدولة اإلسالمیة في أفغانستان بمنطق القوة 



رفوض. كما قلت ھذه بدایة، ویجب أن نكون ھناك أن تحل كل المشاكل ومنطق الحرب. ھذا شيء م
بالمفاوضات وبالطرق السلمیة، واألیام المقبلة ھي متاحة لكل االتجاھات للجلوس معاً لكي نصل إلى 
أرضیة مشتركة حول االتفاق األكید لحكومة مستدیمة في أفغانستان، ولكن منذ البدایة أن نحاول أن 

ف كیان ھذ ه االتفاق، واتفاق الشعب األفغاني، وفرحة الشعب بالوصول إلى بدایة الطریق للسلم نضعِّ
 .واألمن واالستقرار باتھامات وبتضعیفھا ھذا مؤسف للغایة

محمد كریشان: كلمة قصیرة سید خاشقجي، یعني أقل من دقیقة ثم نعود، موضوع تعیین دستم، أال 
تبدأ وال تنتھي یعني؟ بدایة لترضیات معینة قد -مثلما أشرت–تراه   

جمال خاشقجي: طبعاً ھي ترضیة مھمة جداً، دستم العب أساسي، لكن ھذا تعیینھ نائب وزیر الدفاع 
ال یحل المشكلة، مشكلة دستم، فدستم كان یوم من األیام نائب وزیر دفاع مع أحمد شاه مسعود في 

ل دستم من حاكم منطقة مزار شریف إلى.. إلى ضم مزار  الحكومة األولى، المشكلة كیف تحوَّ
الشریف إلى الحكومة المركزیة وأن تأتي أموال مزار الشریف من الحكومة المركزیة ولیس من 

تركیا أو من غیرھا أو.. أو.. أو من روسیا، ھذه ھي مشكلة دستم، كیف تحول دستم وما یمثلھ من 
 .أوزبك إلى جزء من الحكومة المركزیة

 [موجز األخبار]

معنا اآلن على الھاتف موفدنا إلى كابول محمد صافي، محمد كنا نتحدث قبل قلیل  محمد كریشان:
عن تعیین عبد الرشید دستم في ھذه الحكومة الجدیدة وإلى أي مدى ھذا یمثل بدایة لترضیات معینة 

قد تبدأ، ولكن قد ال تكون لھا نھایة، ومعنا مشاركة من اإلنترنت من السید الُكردي من األردن 
ھا تعیین دستم ھي محاباة وأول مسمار یدق في نعش ھذه الحكومة. كیف تم استقبال ذلك؟ وما یعتبر

 الذي دعا كرزاي إلى الشروع أصالً في خطوات من ھذا القبیل؟

محمد صافي (موفد الجزیرة إلى كابول): محمد، وجود دستم في منطقة مزار شریف وسیطرتھ على 
ن ویربطھا بأوزبكستان، والقوة التي یتمیز بھا دستم القوة ممر یعتبر حیویاً بالنسبة ألفغانستا

العسكریة ھو الخطر الذي یمكن أن یُمثِّلھ إذا لم یرَض عن ھذه التشكیلة الحكومیة، إضافة إلى 
اإلدارة االنتقالیة  -على األقل–الضغط الخارجي لضرورة وجود ترضیات داخلیة من أجل أن تكون 

ذلك دفع إلى أن البد أن تكون ھناك بعض التغیرات التي تنبأت بھا  مقبولة في أیامھا األولى، كل
(الجزیرة) عندما حاورنا أناساً عدیدین ھنا في.. في.. في كابول بخصوص التركیبة أو التشكیلة 

الحكومیة، حتى إذا لم تُغیر وزارات السیادة البد أن یكون ھناك وجود متعاظم لبعض القوى یعكس 
تشكیلة أو داخل الساحة السیاسیة األفغانیة، ھناك ترضیة لعبد الرشید دستم، ھناك مقدار قوتھا داخل ال

ترضیة لبعض القوى األخرى عن طریق التعیینات داخل الوزارات من أجل أن یكون على األقل 
بإنجاز  -على األقل–استقرار مرحلي داخلي في أفغانستان، من أجل أن تستطیع ھذه الحكومة أن تقوم 

سواء بضغوط خارجیة أو  -محمد–ط الموجودة في األجندة. إذا لم تحدث ھذه الترضیات بعض النقا
بمحاوالت داخلیة من أجل استیعاب نقاط االنفجار ھذه، إذا لم تحدث فقد تُعاق الحكومة عن أداء أي 

ة ستؤثِّر عمل، ویُنظر إلیھا على أنھا تركیبة حكومیة فاشلة، وھذا ال ینفعھا أبداً في استحقاقات مستقبلی
في تاریخ أفغانستان كلھ، ألن اللویاجركا ھي التي ستفرز الحكومة المستقبلیة ألفغانستان التي ستدوم 

سنتین، وسیوكل إلى ھذه الحكومة القادمة مھمة صیاغة دستور أفغانستان ومھمة صیاغة مستقبل 
 .أفغانستان حسبما أعتقد

ین قد یكون بدایة لمحاولة استقطاب المعارضین لكي ال محمد كریشان: إذاً.. إذاً برأیك محمد ھذا التعی
یشوشوا على ھذه الحكومة؟ یعني ھل یمكن أن ننتظر ترضیات أخرى؟ وھل یمكن لھذه الترضیات 

 أن تُربك التوازنات التي تم التوصل إلیھا بصعوبة في بون؟

ُعیِّن عبد الرشید دستم محمد صافي: أل، ھذه ترضیات یراھا المراقبون غیر مربكة للتوازنات، عندما 
نائباً لوزیر الدفاع ھناك تعیین آخر من جھة أخرى لقائد من قوات الجبھة المتحدة والجمعیة اإلسالمیة 



بقیادة برھان الدین رباني، وھو الجنرال محمد داوود الذي دخل إلى قندوز حیث ُعیِّن كمحافظ وقائد 
تقویة كذلك من الناحیة األخرى، من الناحیة عام لمناطق أو لوالیة تخار، وقندوز، وبغیف، فھي 

العسكریة والسیاسیة والمعنویة لجانب آخر موجود ومتاخم لمنطقة مزار شریف التي یقیم فیھا دستم 
رات ومملوء بألغام، السیر فیھ البد أن یكون برویة،  ویسیطر علیھا. فالحقل األفغاني مملوء بالمتفّجِ

.. حامد كرزاي خاصة التصریح األخیر فیما یخص أن فكرة وبعض التصریحات التي یطلقھا كرزاي
إنشاء محاكم لمحاكمة مجرمي الحرب ھي فكرة لیست سیئة بتاتاً، یعني أنھ ممكن أن یُنظر فیھا 

وممكن أن یحدث ھناك نقاش. ھي إشارة إلى أن الذي ال ترضیھ الجزرة التي تقدمھا ھذه الحكومة 
العصا الدولیة، التي یمكن أن تنبش في الملفات  -صح التعبیرإن –یمكن أن تدخلھ إلى بیت الطاعة 

 .القدیمة لبعض الشخصیات من أجل تقدیمھا للعدالة، محمد

 .محمد كریشان: محمد صافي موفدنا إلى كابول، شكراً جزیالً لك

سید جمال خاشقجي، في نفس السیاق طالما نتحدث اآلن عن ھذه التوازنات داخل الحكومة الجدیدة 
أي مدى تعیین دستم قد یربك األمر أوالً، فاكس من السید محمد الجابري، یعني ھو خرج عن  وإلى

التعلیمات أرسل فاكس یعني لیس عن طریق اإلنترنت، یقول: إلى السید جمال خاشقجي بحكم 
معرفتك باألفغان، أال ترى أن تعیین دستم في وزارة الدفاع ھو بمثابة التحالف مع القوي لضمان 

أمیركا على غاز وبترول شمال غرب أفغانستان وقبول إیران لھذه الشخصیة بشكل خاص؟حصول   

جمال خاشقجي: ھو نظریة البترول والغاز ما.. ما آخذ بھا، ألنھ البترول والغاز متاح لألمیركان 
 ..بدون

 ..محمد كریشان: بدون ھذه التكلفة

الشركات األمیركیة موجودة وفي.. في.. جمال خاشقجي: بدون ھذه التكلفة، وبدون حتى ھذه الحرب. 
كما  -یعني–في شمال.. في.. في جمھوریات آسیا الوسطى بدون ھذه التكلفة، أما تعیین دستم كما 

ذكرنا إنھ فیھ عدة مشاكل في العرقیات المختلفة في أفغانستان البد من احتوائھا، خصوصاً عرقیة 
یة األوزبك، ألنھم غیر ممثلین بقوة سیاسیاً، لكن الھزارة الشیعة، وھؤالء البد من إرضائھم، وعرق

فیھ مبالغة ھائلة في الحدیث عن االختالف ما بین البشتون والطاجیك، وأعتقد إنھ ھذه مبالغة فیھا، 
االختالف القادم اللي ممكن یحصل ھو اختالف أفكار، ممكن تظھر قوة تمثل اإلسالمیین وھتتمحور 

یاف الجمعیة اإلسالمیة، وھؤالء صف المجاھدین القُدامى، وقوة تمثِّل حول األستاذ ربَّاني واألستاذ س
القوة الحدیثة اللیبرالیین، ودول ھیلتفوا حول شخص الملك، وممثلھم حالیاً حامد كرزاي. من 

الضروري أن نراقب ما یحصل من.. احتكاكات ما بین ھاتین القوتین، ھنا یمكن أن یكون ھنالك 
دافع سیاسي نبھا، یتدافعون سیاسیاً كما شاءوا، حتى یصلوا إلى بر األمان اختالف تدافع إذا كان ت

ویحكموا أفغانستان معاً، الخوف أن یحصل عملیة إقصاء كأن یحاول األمیركان إقصاء اإلسالمیین 
 .بالقوة باستخدام الملكیین، وھنا سوف تقع فتنة في أفغانستان

، طالما أن موفدنا یشیر إلى أن تعیین دستم قد یشكل محمد كریشان: دكتور غیرت بھیر في إسالم آباد
بدایة في إطار سیاسة العصا والجزرة كما سماھا، ھل یمكن أن ننتظر مثالً أن یلتحق قلب الدین 

 حكمتیار بھذه الحكومة عوض أن ینتقدھا بشدة من الخارج؟ ھل ھذا وارد؟

د. غیرت بھیر: قبل كل شيء كما قلت في البدایة الحكومة مفروضة على الشعب األفغاني، وتعیین 
دستم أو أي شخص آخر تأتي من قبل األمیركان، ونحن نعرف أیضاً بأن السبب الرئیسي لفرض ھذه 

كومة الحكومة ھو أھداف األمیركیة في المنطقة، أمیركا ترید أن تصل إلى أھدافھا عن طریق ھذه الح
في أفغانستان، وطبعاً ھناك مشاكل في تركیب الحكومة، وتركیب الحكومة غیر متماسك، وھناك 

مشاكل كثیرة في تركیب ھذه الحكومة، وتركیب الحكومة بشكل بأن ھناك منظمة معینة تسیطر على 
حن نعتقد بقیة األعضاء في.. في ھذه اإلدارة، وفي نفس الوقت دستم لدیھ سمعة سیئة بین األفغان، ون

بأن أمیركا ترید أن تأتي بالشخصیات التي لھا خلفیة سیئة ویستطیعون أن یستخدم أو یخدم أھداف 



األمیركیة أحسن فأحسن، ولذلك تعیین الجنرال دستم بالنسبة لنا لیس شيء غریب، وسنرى في 
 ً  .المستقبل التعیینات غریبة وعجیبة أیضا

، طالما نتحدث عن ھذه التوازنات حتى تكون ھذه آخر محمد كریشان: نعم، سید فاضل في األستدیو
نقطة ثم ننتقل إلى بقیة التحدیات وھي تحدیات كبیرة، الحكومة المؤلَّفة من.. من ثالثین عضواً 

مع انضمام دستم، للتذكیر ھي فیھا إحدى عشر شخصیة من  31برئاسة كرزاي واآلن ربما أصبحت 
الھزارا، ثالثة من األوزبك، وثالثة من األقلیات األخرى. البشتون، ثمانیة من الطاجیك، خمسة من 

البعض یشیر إلى عدد ثمانیة عشر عضواً من.. من تحالف الشمال ربما یكون عدد كبیر، البعض 
أیضاً أشار إلى الرمز الذي یحملھ ھذه الصورة الكبیرة التي كانت في خلفیة أداء الحكومة للیمین 

د، أال توحي ذلك بأن ربما ھذه الحكومة تبرز اآلن كأنھا حكومة الدستوریة، صورة أحمد شاه مسعو
طرف یرید أن یفرض نفسھ كفائز على بقیة األطراف أكثر منھا حكومة.. حكومة وحدة وطنیة إن 

 صح التعبیر؟

سید فضل هللا فاضل: أوالً یجب التأكید على نقطة أن القائد الشھید أحمد شاه مسعود ھذا البطل 
أسطورة بطولیة في جھاده ضد الغزو السوفیتي، وكیف استطاع ھذا الشھید البطل  استطاع أن یحقق

أن یحقق لنفسھ مكانة لدى الشعب األفغاني ولدى شعوب العالم، وبجھاده وكفاحھ وصموده أمام 
الباكستاني وطالبان، كیف  -كان–التدخالت األجنبیة في أفغانستان طوال السنوات الماضیة، والتدخل 

الشھید ھو كان من العوامل األساسیة والرئیسیة التي أدت إلى صمود الشعب األفغاني  ھذا البطل
 ..أمام

محمد كریشان[مقاطعاً]: ولكن مع التقدیر یعني لیس ھو الرمز الوحید یعني، ھناك شخصیات أخرى 
 .في التاریخ األفغاني وتاریخ المقاومة ضد السوفییت یعني

كن في السنوات األخیرة نحن نتحدث في السنوات األخیرة في سید فضل هللا فاضل: ھذا صحیح، ول
أیام الوجود الطالبان في أفغانستان والتدخل الباكستاني في الشؤون األفغانیة، أن ھذا القائد البطل كان 
ھو من الذین وقفوا أمام مد أو سیطرة طالبان ومن معھم إلى سائر المناطق األفغانیة. النقطة األخرى 

ا أن مع أن قوات الجبھة المتحدة كانت وصلت إلى العاصمة كابول، وكانت الحكومة أن نحن رأین
دولة أفغانستان اإلسالمیة ھي المعترف بھا من قِبَل األمم المتحدة ودول العالم أیام ما كانت طالبان 

% من األراضي األفغانیة، كانت ھذه الحكومة ورئیسھا الرئیس رباني 90تسیطر على أكثر من 
ھم المعترف بھم في العالم كلھ، ولكن كیف ھذه الحكومة، وأن الرئیس رباني تنازل، ولوال  كانوا

تنازل ھذه المجموعة والرئیس رباني وسعیھا وتأییدھا وعزمھا على بدء صفحة االستقرار وتشكیل 
حكومة تكون مرضیة من كل األطراف الشعب األفغاني، ما كان نستطیع أن نصل إلى ھذه االتفاقیة، 

ونحن نرى أن بدایة االستقرار في أفغانستان بدأ یعود، ھذا یعود الفضل إلى التعاون الذي أبداه الجبھة 
 .المتحدة والجمعیة اإلسالمیة والرئیس رباني

محمد كریشان: نعم، ربما بھذه نكون قد وصلنا إلى نوعاً ما معالجة المقاربة األولى المتعلقة 
ومة من حیث االنسجام الداخلي والتناغم بین تیاراتھابالتحدیات المطروحة على ھذه الحك . 

 [فاصل إعالني]
 التحدیات األمنیة التي تواجھ حكومة كرزاي

محمد كریشان: السید خاشقجي، إذا بدأنا بالتحدیات األمنیة وكرزاي وعبد هللا عبد هللا وغیرھم من 
المھمة األساسیة لھذه الحكومة، ھل تراھا مھمة سھلة؟الشخصیات یعتبرون بأن ھذه ھي   

شھور ھذه بدون حصول حروب  6جمال خاشقجي: طبعاً ھي.. أھم شيء ھو بالفعل أن تمر الـ 
الشيء الذي یدعو للتفاؤل أن ال توجد حالة  92صغیرة أو كبیرة في أفغانستان كما حصل بعد أبریل 

، وھي الحالة التي كانت ما بین 92ح كابول في عام استقطاب في أفغانستان كالتي حصلت بعد فت
قطب أساسي في الجھاد أحمد شاه مسعود والجمعیة اإلسالمیة، وقلب الدین حكمتیار من جھة أخرى، 
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ما اتفقوا ھذین الزعیمین فاختلفا في كابول ووقعت معارك، ھذه المعارك استمرت أربعة سنوات، 
بین دستم والحكومة وحلفاؤه حالیاً، ثم دستم عاد  وخلقت حروب صغیرة حولھا، وقعت حروب ما

 .وتحالف مع حكمتیار، الشیعة حزب الوحدة تحارب أیضاً مع الحكومة.. حكومة رباني

 .محمد كریشان: والتحالفات تتغیر بسرعة

جمال خاشقجي: وتغیرت في تلك الفترة، تلك الحرب ولدت حروب صغیرة تحتھا. اآلن ال یبدو في 
شيء كھذا سیحصل، یعني من.. من لطف هللا باألفغان حالیاً أنھ بالفعل الجمعیة  األفق إنھ فیھ

اإلسالمیة ھي األقوى اآلن، وفیھ قوى عدیدة حولھا تتشارك متراضیة حسب اتفاقیة بون في الحكم 
للفترة المؤقتة، لكن فیھ شيء أرید أن أشیر إلیھ إنھ القوة الخارجیة أیضاً بدأت تلعب لعب إیجابي، 

دما دخل تحالف الشمال كابول قبل حوالي شھر تحرك حزب الوحدة من بامیان وأرسل مجموعة عن
من مقاتلیھ حوالي ألفین مقاتل بغرض أن یدخلوا إلى كابول لكي یحموا األقلیة الشیعیة في كابول، 

كر طبعاً ھذا كان ممكن یولد احتكاك ما بین القادمین من الشمال، القادمین من بامیان، وكلھم عس
معروف طبائعھم في حالة الفوضى، وقد یؤدي ذلك إلى تقاتل بینھم، یبدو أن إیران تدخلت فمنعوا 
ھؤالء من دخول كابول وُسمح باتفاق مع الجنرال فھیم بدخول عدد محدود منھم إلى داخل كابول، 

تصرف  ألنھ كانت حجة الدخول لحمایة أقلیاتنا الشیعیة، طبعاً حجة واھیة، لكن ھي حزب الوحدة
بناء على الوضع الكالسیكي القدیم، عندما.. عندما نبدأ التفاوض سیاسیاً الذي عنده أوراق قویة ھو 

 .الذي عنده جنود على األرض

 .محمد كریشان: نفس ردود الفعل القدیمة یعني

جمال خاشقجي: لكن ھذه انتھت اآلن بفضل التدخل، وفیھ عنصر ھام جداً إیجابي وھو العنصر 
، أنا الحظت السید غیرت بھیر یصر على إنھ كل ما یجري ھو صناعة أمیركیة، بالعكس األمیركي

الذي.. الوجود األمیركي أنا رغم تحفظاتنا المعروفة على األمیركان، إذن الوجود األمیركي عامل 
أساسي جداً اآلن، االھتمام األمیركي بأفغانستان سوف یساعد على السالم، لو العالم دار ضھره مرة 

أخرى عن أفغانستان سوف یعود االقتتال، ھذا االھتمام العالمي والوجود األمیركي في أفغانستان 
سوف یساعد إال إذا األمیركان بجھالة یتدخلوا ویرتكبوا أخطاء بإقصاء ھذا وإبعاد ھذا، فتقع المشاكل 

 .مرة أخرى، ولكن اھتمامھم حالیاً سیضمن عدم حصول اقتتال بین األفغان

شان: نعم، دكتور غیرت بھیر في.. في إسالم أباد، ما رأیك في ھذا التحلیل رغم إصرارك محمد كری
على أن الحكومة ھي أمیركیة الھوى وأمیركیة الوالء؟ ھل یمكن أن تكون على األقل للبعد األمیركي 

 نقطة إیجابیة مثلما أشار السید خاشقجي؟

مس في أذن الذین یعتقدون بأن األفغان أو د. غیرت بھیر: قبل كل شيء أرید أن یحلم في.. أو نھ
الحكومة الفعلیة سوف تحكم أفغانستان بمساندة أمیركان، أنا أقول لھؤالء أن یعتبروا بمصیر 

المسلمین في فلسطین وفي البوسنة، وعندما وافقت السلطة الفلسطینیة بالتعاون مع أمیركا، ونحن 
ن، ھم یضربون ویقتلون، وحتى أمیركا ال تسمح اآلن نرى بأعیننا ماذا یحدث إلخواننا في فلسطی

للعالم أن یقول كلمة بحق الشعب الفلسطیني، قبل أسبوع كان ھناك مجلس األمن في أمیركا حتى 
 ..أمیركا قامت بحق فیتو لوقف القرار بشأن إدانة المظالم في فلسطین، لذلك أنا أعتقد بأن وجود

عني دكتور غیرت، آسف على المقاطعة یعني.. یعني محمد كریشان[مقاطعاً]: یعني دكتور غیرت، ی
دائماً نعود إلى المسألة الفلسطینیة وھذا بطبیعة الحال أمر مشروع، ولكن إذا بقینا في اإلطار األفغاني 

البحت، یعني عندما تكون.. عندما یكون الفرقاء في أفغانستان موجودین في واقع القوة األعظم في 
شھد السیاسي، أال یمثل ذلك نوع من الصمام لعدم وجود فلتان أمني على العالم تھیمن على ھذا الم

 صعید ھذا الطرف أو ذاك؟



د. غیرت بھیر: ال أنا أعتقد بأن وجود األمیركان یسبب خطر على األمن في أفغانستان وأنا لم أوافق 
رید أن أقولھاألخ جمال بأن وجود األمیركان سوف یساعد في إعادة األمن في أفغانستان، ھذا ما أ . 

محمد كریشان: نعم، سید فاضل، الوجود األمیركي في المنطقة.. في.. في أفغانستان تحدیداً، یعني 
إلى أي مدى یمكن أن یمثل نقطة قوة لھذه الحكومة، ویمكن أن تستند مثلما قال السید خاشقجي؟ وإلى 

ة موالیة للوالیات أي مدى یمكن أن یشكل نقطة ضعف، خاصة یعمق إحساس البعض بأنھا حكوم
 المتحدة وتنفذ تعلیماتھا في أفغانستان؟

سید فضل هللا فاضل: أوالً یجب التأكید على نقطة أن الشعب األفغاني لھ حساسیة خاصة تجاه تواجد 
أي قوات أجنبیة على أراضیھ، ولكن یجب أیضاً أن نأخذ في االعتبار أن العالم حالیاً والمنطقة كلھا 

بظروف خاصة، والتواجد األمیركي في أفغانستان ھو یأتي ضمن تواجدھا تمر بظروف عصیبة و
وضد. وضمن الحملة التي تشنھا ضد ما تطلق علیھ اإلرھاب، وأیضاً ھناك.. نحن رأینا أن ھناك 

تأكیدات من قِبَل اإلدارة األمیركیة والمسؤولین في اإلدارة األمیركیة أنھم بعد انتھاء الخطة العسكریة 
رھاب ولالنتھاء من خطتھم. بوجھة نظري أنھ سوف ال یكون ھناك تواجد أمیركي، ألن لمواجھة اإل

 .القوات األمیركیة ستأخذ في اعتبارھا تجربة القوات الروسیة.. قبلھا

إذن ھذه.. والتواجد األمیركي ھو یأتي ضمن خطة تواجدھا في المنطقة كلھ. الشك أن ھناك كان 
األفغاني للوصول إلى ھذه االتفاقیة التي ُوقعت وللمرحلة الذي نحن نعیش فیھ أدوات مساعدة للجانب 

اآلن، ولكن ما أظن أن ھناك حالیاً تدخل ملحوظ أمیركي في إدارة شؤون البالد في أفغانستان، أو لھا 
 .الكلمة العلیا على اإلدارة الفعلیة في أفغانستان، إنني أستبعد ھذه النقطة

ید خاشقجي حتى قبل أن.. أن الحدیث عن الوجود األمیركي على.. على محمد كریشان: ولكن س
صعید مسألة بسیطة قد تبدو بسیطة ولكنھا معقدة، موضوع جمع السالح، موضوع فرض جیش 

 .موحد للبلد، مرحلة فرض جھاز شرطة وأمن موحد للبلد، یعني المسألة لیست.. لیست ھینة إطالقاً 

الكبیر، یعني جمع السالح یقلق كافة المجاھدین، خصوصاً  جمال خاشقجي: ھو ھذا ھو التحدي
المنتصرین منھم، فیھ قلق اآلن أشعر بھ في تصریحات إسماعیل خان، في تصریحات األستاذ 

رباني، تحالف الشمال، األستاذ سیاف عبر عنھ، یشعروا بأنھ ھنالك خطة لسرقة انتصارھم، ھم 
وأیضاً ھم الذین انتصرواالذین صمدوا في الشمال في وجھ الطالبان،  . 

محمد كریشان: بعض المساھمات التي وصلتنا نستعرضھا ھكذا بشكل سریع، ناصر الحریّص من 
السعودیة یتحدث عن أنھ من الصعب أن نتحدث عن توفیر األمن من قبل كرزاي إذا لم یستطع أن 

حكومة تملك قرار یوفر حتى أمنھ الخاص كما یقول. أیضاً مشاركة أخرى تتحدث عن إن كانت ال
 .خروج أو عدم خروج القوات األمیركیة

خالد أحمد محمد من مصر یرد یقول: سوف تبقى القوات األمیركیة ألنھا السند الوحید لحكومة 
كرزاي، وأیضاً إبراھیم محمد أبو القاسم یطرح نفس السؤال المتعلق بمدى بقاء القوات األمیركیة في 

التساؤل إذا كان األفغان فعالً ینشدون األمن واالستقرار لماذا أفغانستان، وھناك حتى من یطرح 
 .فرطوا في حركة طالبان؟ وھذا مشاركة ناصر الحریص مرة أخرى من السعودیة

لو ننتقل إلى الدكتور غیرت بھیر في إسالم أباد، سید بھیر، فیما یتعلق بالجانب األمني ھل تعتقد بأن 
ي لحل المشاكل األمنیة المطروحة، وبالتالي یجب علینا أن ال حكومة كرزاي قد ال تجد الوقت الكاف

نطلب منھا أشیاء مستحیلة وأن نتجھ إلى مطالبات صغیرة ومحدودة؟ ویعني أرجو أن ال تكرر مرة 
 .أخرى اعتراضك المبدئي على أنھا حكومة موالیة للوالیات المتحدة بشكل خاص

وأقول بصراحة بأن كل شيء بید األمیركان، لو  د. غیرت بھیر: وهللا أنا أكرر نفسي مرة أخرى،
تذكر قبل تقریباً أسبوع مستر.. السید كرزاي أعلن العفو العام لطالبان، ولكن بعد ساعات ھو جاء 

بتصریح آخر وقال بأن طالبان ھم مجرمون وسوف یُحكم علیھم، ونفس الشيء مع فھیم (وزیر دفاع 



جیوش الخارجیة في أفغانستان قطعیاً، ولكن بعد ما جاء اإلدارة المؤقتة)، ھو كان یخالف وجود ال
األمر من أسیادھم األمیركان ھو وافق على المشروع، وھناك تواجد كبیر للجیوش الخارجیة في 

 .أفغانستان

والموضوع آخراً أرید أن أقول ألستاذ فاضل بأن ھذه الفترة ال تعتبر الفترة المؤقتة، أمیركا ترید 
و خالل ھذه اإلدارة الحكومة الدائمة العمیلة لھا في أفغانستان، وھي ھذه خالل ھذه الحكومة أ

الحكومة سوف تشكل عن طریق اللویاجركا وقبل اللویاجركا ھناك قراراً أو موافقة في بون أن یفتتح 
ھذه اللویاجركا من قِبَل ظاھر خان (الملك المخلوع)، ھذا یعني بأن األمیركان ترید أن تأتي بظاھر 

و بشخص الموالي لھا في أفغانستان. أمیركا ال تخرج من أفغانستان طبق القرارات الدولیة، شاه أ
ألن.. ألن أمیركا خرقت كل الموازین الدولیة والحقوق اإلنسانیة بالھجوم على أفغانستان وبقتل 

تان األبریاء في أفغانستان، ولذلك أمیركا لو لم تجبر بالخروج من أفغانستان ال تخرج من أفغانس
حسب قوانین أو حسب اتفاقیات بون أو غیرھا. ولكن نحن نعرف الشعب األفغاني بأن الشعب 

األفغاني ال یرضى أبداً بوجود الجیوش األجنبیة، أو بالحكومة غیر اإلسالمیة في أفغانستان، والشعب 
كما انھزم ینھزم أمیركان في أفغانستان  -إن شاء هللا–األفغاني سوف یقاوم وجود أمیركان، وسوف 

 .الروس ھناك

محمد كریشان: نعم، سید فاضل، لو توضح النقطة ثم أنتقل إلى السید خاشقجي ونحاول أن نختم 
ً –الجانب األمني، ألن تحدي  إعادة اإلعمار یعني ربما تحدي ھام جداً لھذه الحكومة، تفضل -أیضا . 

ض تواجد قوات أجنبیة، ویرفض سید فضل هللا فاضل: أنا مع الدكتور غیرت أن الشعب األفغاني یرف
أن یكون على أراضیھ أي جندي أجنبي، ولكن یجب علینا أیضاً نحن كأفغان أن نفوت الفرصة على 

أن یُتاح المجال لألمیركان أو لغیر األمیركان أن یتواجدوا على األراضي األفغانیة تحت مسمیات 
اً، ونفتح صفحة جدیدة. الشعب مختلفة، یجب علینا أن نتحد ونضع كل الخالفات الماضیة جانب

األفغاني یجب أن.. أن یكون على وعي أن ھذه المرحلة مرحلة حساسة وھامة وخطیرة جداً، یجب 
أن تتناسى كل العداوة، أو كل االختالفات الماضیة ونجلس معاً نفتح صفحة جدیدة، وفي ھذه الحالة 

استمرار تواجده في أفغانستان، ونفوت  سنكون قوة شعبیة في البالد ال یمكن ألي أجنبي أن یفكر في
الفرصة علیھ أیضاً أن یدعي أنھ موجود في أفغانستان لإلشراف على عودة االستقرار واألمن وعدم 

 .وقوع المعارك العسكریة بین األفغان فیما بینھم

اً محمد كریشان: سید خاشقجي: ھل تشاطر التحلیل الذي یعتقد بأن أیضاً الجانب األمني مرتبط أیض
حتى بطبیعة األشخاص الموجودین في الحكومة، یعني مثالً محمد فھیم وھو (وزیر الدفاع) البعض 

یشیر بأنھ كان في البولیس السیاسي لحكم نجیب هللا، بعد ذلك رئیس االستخبارات األفغانیة تحت حكم 
لمعطیات ، ما الذي یضمن على الصعید األمني البحت أن تتغیر ا96إلى  92المجاھدین من سنة 

 والوالءات بشكل أنھ یبعثر كل األوراق داخل الحكومة نفسھا؟

جمال جاشقجي: محمد.. الجنرال فھیم مجاھد من أبناء الحركة اإلسالمیة األفغانیة من نعومة أظافره 
إذا صح التعبیر، من شوري نزار الرجل كان شریك أحمد شاه مسعود في الجھاد ضد الروس، فما 

ذه المعلوماتأعرف من أین سمعت ھ . 

محمد كریشان: ھذا.. بعض التقاریر الصحفیة أشارت إلى ھذه النقطة، یعني ال أدري مصداقیتھا 
 .الحقیقة یعني

 .جمال خاشقجي: ھذه.. ھذه سربت من البدایة ضد الجنرال فھیم، ھذا الكالم غیر صحیح

ألحمد شاه مسعود من أیام جمال خاشقجي: الرجل مجاھد من أبناء الحركة اإلسالمیة، وشریك 
الحرب ضد الروس. ھذه الشخصیات اللي موجودة مشكلة.. أحد مشاكل أفغانستان أنھا غنیة 

 ..بالقیادات، و



 .محمد كریشان: أكثر من الالزم یعني
جمال خاشقجي: أكثر من الالزم، أكثر من الالزم إذا.. ما أعرف إذا السید فاضل یوافقني على ذلك، 

تھم عندھم حب القیادة، وھذا ولد خالفات كثیرة في الماضي، فإذا الحظنا أیام الجھاد واألفغان بطبیع
أحزاب شعبیة، أحزاب مع بعض، عندما عقدوا اللویا  2أحزاب سنیة، و 7األفغاني كان موجود 

شخص في إسالم آباد، والجمیع یرید أن یتكلم، الجمیع یرید أن  500جركا األولى حضرھا فوق الـ 
 6استمرت اللویا جركا أسبوعین أو أكثر. أتوقع شيء كھذا أیضاً سوف یحصل بعد یشارك، و

شھور. فبالتالي تشكیل الحكومة البد أن.. أن بالفعل ترضي جمیع ھذه األعراق، ھذه الفئات، لكن من 
حسن.. من الطالع لألفغان أنھ ال یوجد االستقطاب الذي یؤدي إلى حرب أو غل تفكك حالیاً، أتصور 

یع اآلن في موقع المسؤولیة سوف یضطروا للتفاھم كما تفضل معالي السفیر، سوف یضطر الجم
للتفاھم مع بعض وقاطع الطریق أمام القوى الخارجیة، ولكن أیضاً یجب أن نأخذ في.. في احتمال 
وارد أن بعض القوى التي قد ال تشعر أنھا سوف.. سوف تفوز في االنتخابات القادمة أن تستعین 

الخارجیة، ھذا وارد بالقوى . 
 تحدي إعادة إعمار أفغانستان

محمد كریشان: نعم، لو نبدأ اآلن في فتح التحدي األخیر والمھم جداً وھو تحدي إعادة اإلعمار، 
حسب تقدیرات األمم المتحدة سید فاضل، أفغانستان تحتاج إلى زھاء عشرة ملیار دوالر على امتداد 

نوات المقبلة، وفي نھایة ینایر من العام الجدید یعني بعد زھاء شھر سیجتمع زھاء الخمسین الخمس س
 -مھمة إعادة اإلعمار–دولة في الیابان، ھل تعتقد بإمكانیة تجاوب المجموعة الدولیة مع ھذه المھمة 

 ! بشكل ربما ال یخذل األفغان وھم یتوقعون الكثیر من المجموعة الدولیة؟

هللا فاضل: في حقیقة األمر مسألة إعادة اإلعمار في أفغانستان من األمور الھامة جداً، سید فضل 
تناسوا ھذا الشعب، وتناسوا  92والمجتمع الدولي حین.. حینما انتصر المجاھدون األفغان في عام 

المساعدات لھم، وتركوه في شأنھ.. فقط بعض الدول التي ترید أن تكون لھا تواجد سیاسي أو 
صادي أو ما إلى ذلك كان المجال أمامھم لتدخالت، ولكن اآلن على المجتمع الدولي كلھ أن ال اقت

یتناسى ھذا الشعب وھذه الحكومة، ألن اآلن أفغانستان ھي دمرت تماماً، ال یوجد فیھا شيء یذكر 
أیضاً في  یصلح لالستعمال من البنیة االقتصادیة والخدمات وما إلى ذلك، فإذا تقاعس المجتمع الدولي

ھذه المرحلة في أفغانستان بتقدیم الدعم االقتصادي بكل أشكالھ لكي تعید ھذه البلد مرة أخرى بناؤھا 
من تحت الصفر فربما تعود المشاكل مرة أخرى إلى أفغانستان، وتعود إلى.. المشاكل إلى المنطقة 

 .بأسرھا

یة موضوع أفغانستان وإعادة محمد كریشان: نعم سید خاشقجي، ھل.. ھل ھذه المرة مصلحة دول
 إعماره ولیست فقط مسألة إقلیمیة أو تخص أفغانستان فقط؟

جمال خاشقجي: نعم، ھي مصلحة أمیركیة، اآلن فیھ نظریة أمیركیة قویة بإنھ بعد ترك أي بلد في 
حالة من الفوضى یمكن أن تستغل كما حصل في أفغانستان في.. في السنوات األخیرة، وربما نفس.. 

الشيء سوف یحصل في الصومال أیضاً، یعني أیضاً الصومال حان الوقت أن تفرض علیھا  نفس
حكومة مركزیة قویة تستطیع أن.. أن تضبط األمن، وأن تقوم أیضاً بإعمال الصومال. ففیما یخص 

 ..أفغانستان الفرصة اآلن بالفعل مواتیة، الدول العربیة

بعملیة إعمار أفغانستان في السابق وسوف یكون لھا المملكة العربیة السعودیة كانت متھمة جداً  .. 

 .محمد كریشان: سیكون لھا دور مھم في اجتماع الیابان

جمال خاشقجي: وقد حضرت االجتماع األخیرة، وقد اھتمت في الماضي في مشروع خادم الحرمین 
بعاً كل شيء ، لكن ط92إلعمار أفغانستان وبدأ بھ، ووضعت.. وكان لھ مكاتب حتى في كابول بعد 

ذھب وانتھى بالحرب التي حصلت. موضوع اإلعمار لیس ضروري إلعادة السالم ألفغانستان ألنھ 
األفغان وعدوا بذلك من قبل، األمن ھو قبل اإلعمار قبل.. قبل اإلعمار، فالبد أن ینشغل العالم 
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الوقت نفسھ یجب بموضوع إعادة األمن ألفغانستان وإقامة حكومة مستقرة مطمئنة، ولكن طبعاً في 
أن.. أن نرتب لعملیة اإلعمار، والشعب األفغاني شعب رغم إنھ ما عرفنا عنھ إال أنھ شعب مقاتل، 

ولكن أیضاً شعب محب للحیاة، وأستطیع أن أذكر قصص عدیدة لنجاحات أفغانیة، األفغاني یأتي إلى 
یتحول إلى ملیونیر وفي السعودیة الخلیج مھاجراً فقیراً معدماً من.. من بالده، وفي فترة قصیرة جداً 

مطاعم في.. في أمیركا، فالشعب األفغاني یستطیع أن  6أیضاً وفي أوروبا، حامد كرزاي یملك 
 .یعمل، یستطیع أن یغیر وجھ بالده إذا.. إذا أتیحت لھ الفرصة

ین في محمد كریشان: من بین األشیاء التي یراھن علیھا أیضاً موضوع عودة ھؤالء األفغان الموجود
 .الخارج، یبدو.. یبدو رھان صعب اآلن في ھذه المرحلة، حتى یساھموا في إعادة اإلعمار

جمال خاشقجي: ھو فیھ نوعین من األفغان، فیھ أفغان ما لھم مكان إال أن یعودوا إلى بالدھم، ھم 
ة، فیھ.. لكن الموجودین في باكستان، في إیران، بل إنھ حكومتي باكستان وإیران تدفعھم دفعاً للمغادر

 .فیھ طبقة

 .محمد كریشان: مخیمات الالجئین ھذه

جمال خاشقجي: نعم الالجئین، وھؤالء تكلفتھم غالیة لكن فیھ األفغان القادرین وھؤالء الذین استقروا 
في السعودیة، في الخلیج، في أوروبا وأمیركا، ھؤالء سوف یكون لھم الخیار في الغالب، أما 

.. أي حكومة قادمة سوف تسعى لجذب ھؤالء، ألنھ ھؤالء خبرات جیدة، بعضھم، بل إنھ الحكومة
وھؤالء ھم صفوة المجتمع األفغاني الذین خرجوا مبكراً ومتعلمون، تكنوقراط جیدین یعني لھم دور 

یقوموا بھ في أفغانستان، وكثیر من ھؤالء فیما یبدو أنھم ھم أنصار الملك السابق، وفي الغالب سوف 
لكن مازال كثیر منھم متردد في العودة إلى أفغانستان یكون لھم دور، . 

 [موجز األخبار]

محمد كریشان: دكتور غیرت بھیر في إسالم آباد، رغم كل التحفظات التي كررتھا منذ البدایة، ھل 
تعتقد بأن المجتمع الدولي، وأساساً ربما الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي، ستقدم من المساعدات 

تان ما یسمح لھا بأن تخرج قلیالً من ھذا الوضع االقتصادي الصعب للغایة؟ألفغانس  

د. غیرت بھیر: طبعاً أفغانستان تحتاج إلى.. إلى المساعدات كثیرة، وأنا مع األخ جمال وأستاذ فاضل 
بأن أفغانستان قد دمرت تماماً، وخاصة بعد الھجوم األمیركي الغاشم اآلخر، وكان ھناك دور كبیر 

ر في أفغانستان من قبل األمیركان، وأنا أعتقد وأفضل أن تأتي الدول اإلسالمیة قبل الدول للدما
الغربیة وخاصة الوالیات المتحدة األمیركیة، على الدول اإلسالمیة أن تبادر بمبادرة المساعدات 

الغربیة  ألفغانستان، ألننا نعرف والتاریخ یذكر والشعب یشھد بأن المساعدات األمیركیة والمساعدات
دائماً تكون مرتبطة مع الشروط المسبق، وھي قبول شروط من قبل ھذه الدول، ونحن ال نرید أن 
نضحي المبادئ واألصول، وال نرید المساعدات األمیركیة إلشاعة الفحشاء، أو لبناء السینما في 

أعتقد بأن أمیركا  أفغانستان، بل نحتاج إلى المساعدات البناء وخاصة من.. من الدول اإلسالمیة، أنا
أو الدول الغربیة ال ترید مساعدة أفغانستان، بل ھي ترید دمار أفغانستان، ونحن رأینا ھذا بأعیننا قبل 

تقریباً شھر أو حتى اآلن نحن نرى بأعیننا بأن ھناك دمار الشامل في أفغانستان تجري من قبل 
دن، كلھا دمرت من قِبَل القوات الطائرات األمیركیة في أفغانستان، المستشفیات، القرى والم

 .األمیركیة في أفغانستان

محمد كریشان: نعم، سید فاضل، أفغانستان تعاني من أزمة جفاف منذ أكثر من ثالث سنوات. 
صندوق الدولة.. خزینة الدولة تقریباً تكاد تكون فارغة، إن لم تكن فارغة أصالً البعض لم یستلم 

ادة بناء المصالح الحكومیة مسألة معقدة وتحتاج إلى خطوات رواتبھ منذ ست أشھر، اإلدارة وإع
كبیرة. ما ھي األولویة إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة اإلعمار؟ ما ھي الخطوة األولى الضروریة 

 في.. في ھذا السیاق؟



سید فضل هللا فاضل: أوالً: أنا مع ما تفضل بھ الدكتور غیرت بأن نحن ندعو الدول اإلسالمیة بأن 
در بمساعدة الشعب األفغاني والمساعدة في إعادة بناء أفغانستان ودعم االقتصاد األفغاني الذي ھو تبا

تحت الصفر، أیضاً لكي ال نعطي الفرصة للدول األوروبیة وغیرھا أن یقدموا المساعدات ثم 
 ..یتحكموا في مجریات األمور االقتصادیة وما شابھ ذلك في

حكم الذي.. الذي یخشى ربما؟محمد كریشان: ما طبیعة ھذا الت  

سید فضل هللا: یعني نحن نالحظ أن.. أن في الدول اإلسالمیة ودول العالم إذا قُدمت مساعدة ھناك 
بعض مساعدات طبعاً تكون بقروض، ومساعدات أخرى تكون مشروطة بأن تصرف ھذه المساعدة 

الجھة أو المؤسسة التي تقدم (دائماً) في أوجھ خاص معیَّن، أو أن تكون تحت اإلدارة الدول أو 
 .المساعدة

محمد كریشان: إنما یخشى دائماً من.. من قضیة الفساد سید فاضل، یعني ھل یمكن أن تقدم أفغانستان 
 ضمانات ذات مصداقیة لھذا الموضوع مثالً؟

عالیم الدین سید فضل هللا: أوال: أنا ما أظن، أن الشعب األفغاني ھو شعب متدین بطبیعتھ ومتمسك بت
اإلسالمي، وسوف ال یترك المجال وال یسمح ألي من.. مؤسسة أو دولة بأن تقدم المساعدة ثم تفرض 

أو تُفرض عل الشعب بعض من األمور، لذلك یجب على الدول اإلسالمیة أن تبادر ألن تأخذ زمام 
عاني من جفاف منذ عدة األمور بأیدیھا وتقدم الدعم لالقتصاد األفغاني. كما تفضلت أنت أفغانستان ت

سنوات، بدایةً یجب أن تكون ھناك مساعدات عاجلة بحیث.. ألن خاصة في فصل الشتاء نحن اآلن 
نعیش فیھ، وأكثریة الشعب والالجئین ھم بدون مأوى، ھذه مساعدات عاجلة، والمساعدات األخرى 

لعمل للشعب األفغاني أن تكون ھناك إلعادة المصانع والمشروعات االقتصادیة التي تتیح مجال ا
وللشباب األفغاني، بحیث ھم یستطیعوا أن یتكفلوا بأسرھم. فھذه ھي المرحلة الثانیة، والمرحلة الثالثة 

اللي ھي إعادة بناء كل أفغانستان لمؤسساتھا االقتصادیة، ومؤسساھا التعلیمیة واإلداریة، ألن كما 
قبل الحروب المفروضة على الشعب األفغانيقلت ال یوجد حالیاً في أفغانستان مؤسسة لم تضر من  . 

محمد كریشان: سید خاشقجي: كرزاي قال بأن البالد مدعوة لالنتقال من اقتصاد حرب إلى اقتصاد 
سالم، ومثلما أشار سعادة السفیر قال أیضاً بأنھ ال یوجد أي قاطع في البالد ال یحتاج إلى مساعدة، 

إلعادة بناء أفغانستان، التخوف الذي أشرنا إلیھ اآلن وھو وأیضاً كشف عن خطة من ثالثة عشر بنداً 
إمكانیة ربط المساعدات الدولیة بمجموعة استحقاقات معینة، ھل ھذا الخطر خطر مفتعل، أم خطر 

 حقیقي ولنا تجارب سابقة في ھذا المجال؟

إنھ الحماقة جمال خاشقجي: یعني أنا أتصور في النواحي الدینیة ما فیھ مشكلة في ذلك، ال أتوقع 
 .تصل بالقوة الغربیة أو باألمیركان بالتحدید أن یطلبوا من األفغان أي مسائل تصطدم بعقائدھم الدینیة

 .محمد كریشان: ربما یحاولون في طار مساعي استئصال اإلرھاب كما یعتقدون

م فیھ جمال خاشقجي: أن.. أن.. أن یطالبوا مثالً بمساعدة المرأة، ھذا مطلب األفغان یشاركوھ
باستثناء الطالبان، ولكن كل األفغان یریدوا أیضاً مساعدة المرأة األفغانیة والنھوض بمستواھا 

وتعلیمھا. إذا طالبوا مثالً بمنع األفیون، إذا طالبوا مثالً بنشر الشقانة قرارات تقرر داخلیاً من قبل 
أ یتدخلوا في مسائل من نوع مثالً وزیر اإلعالم األفغاني، من قبل وزیر التربیة األفغاني، لكن إذا بد

العالقات مع إسرائیل، ھیدخلوا في نفس اإلشكال اللي بیدخوا فیھ مع دول عربیة، األفغاني موقفھ 
 .معروف من.. من.. من اإلسرائیلیین، ولن یقبل بشيء من ھذا القبیل، المھم إنھ

موضوع یعنيمحمد كریشان: ربما غیر.. غیر مطروح اآلن بالمرة على أفغانستان ال !! 

 .جمال خاشقجي: لكن.. لكن الموضوع أصالً غیر مھم، ما أتصور أنھ

 .محمد كریشان: لھا ما یكفي من المشاكل



جمال خاشقجي: عندھا ما یكفي من المشاكل، المشكلة األھم ھو األمن، بعد تحقیق األمن األمور 
ن الھند وباكستان تتنافس على ستبشر بخیر. في رأیي إن أفغانستان اآلن مطلوبة ولیست طالبة، اآل

رضى أفغانستان، الھنود أعلنوا عن تبرعھم والتزامھم بمبلغ مائة ملیون دوالر، الباكستانیین سارعوا 
وقدموا مائة ملیون دوالر أو وعد بذلك مرة أخرى، ھذه الصورة توضح كیف اآلن إنھ األفغاني في 

من.. من الیابان، من ألمانیا، من أمیركا، من وضع مریح جداً لقبول المساعدات، لتسلم المساعدات 
السعودیة، ولكن البد من إقامة حكومة مركزیة جیدة تستطیع أن تعمل، تستطیع أن تستقبل ھذا.. ھذه 

 .المساعدات القادمة على أفغانستان

 [فاصل إعالني]

وأشار إلیھ أیضاً محمد كریشان: دكتور غیرت بھیر في إسالم أباد، ھذا األمل الذي أعربت عنھ 
 السفیر فاضل فیما یتعلق بمساھمة الدول العربیة واإلسالمیة، ھل تراه أمالً في محلھ؟

د. غیرت بھیر: إن شاء هللا نتمنى كذلك وندعو الدول اإلسالمیة لتبادر وتساعد الشعب األفغاني 
الشعب األفغاني شعب المناضل المظلوم، وكما.. قلت في البدایة وأنا أوافق اإلخوة في الحوار بأن 

متدین، ولكن في نفس الوقت ھناك محاوالت من قبل أمیركا والدول الغربیة إلشاعة الفحشاء وإلزالة 
الشعائر اإلسالمیة في أفغانستان، ولشیوع الفحشاء والمنكرات في أفغانستان، لو تحتفظ أفغانستان 

میركا قبل أن تساعد أفغانستان مالیاً أو بالھویة اإلسالمیة أظن أمیركا والغرب ال ترید أن تساعدھا، أ
سیاسیاً ترید تأسیس الحكومة العلمانیة في أفغانستان، ولذلك ھي تحاول فرض ھذه الحكومة على 

الشعب األفغاني، وھناك محاوالت بالفعل بدأت إلزالة شعائر إسالمیة في أفغانستان، ممكن شاھدتم 
مسابقة بمصافحة النساء أمام الكامیرات العالمیة، وكل في التلفاز المراسم لنقل السلطة، وكان ھناك 

واحد من المسؤولین مع األسف الشدید كان یحاول أن یثبت والءه ألمیركان، لذلك أنا أكرر مرة ثانیة 
ألن المساعدات األمیركیة والغربیة دائماً تكون مع شروط المسبق، وھذه شروط خطیرة جداً لإلسالم 

المساعدات على قیمة المبادئ واألصول والعقائد للشعب األفغاني، لذلك مرة والمسلمین. نحن ال نرید 
 ..ثانیة

محمد كریشان: نعم سید.. سید خاشقجي، یعني ال نرید أن ندخل في.. في موضوع المصافحات 
النسائیة طالما نحن مازلنا في موضوع إعادة اإلعمار، بعض الدول العربیة واإلسالمیة ربما خیبت 

عندما تعلق األمر سواًء بمساعدة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، أو مساعدة حتى البوسنة  أمل كثیرین
بعد انتھاء الحرب أیضاً كثیرون توقعوا، یعني عملیاً ھل یمكن ھذه المرة لیس كمبادرة ُحسن نیة من.. 

ا من الدول الخلیجیة، ولكن ربما تحت حتى ضغوط السعودیة أو غیرھا التي تخضع لـ.. اآلن م
یوصف بالحملة ضد السعودیة، ربما اآلن ستُكثف ھذه الحملة على أساس تُجعل السعودیة وبقیة 
الدول الخلیجیة مساھمتھا في.. في فاتورة إعادة اإلعمار تكون ربما أكثر من المطلوب، نوعاً ما 

 .تكفیر عن ذنب تراه واشنطن

ایة أنا ما أعتقد إنھ خیب أمل الشعوب، جمال خاشقجي: ال.. ال یجب أن ننظر لھا بھذا الشكل، لكن بد
السعودیة ودول الخلیج وغیرھا قدموا مساعدات، مالیزیا قدمت مساعدات مھمة جداً في البوسنة، 

ومساعدات من خالل التبرع الشعبي أو إعمار أو مستشفیات ومساجد وغیرھا. السلطة الوطنیة 
نمیة، ھو فقط السلطة الوطنیة اللي زعلت ألنھا االلتزام بالملیون دوالر والتي أودعت في.. في بنك الت

لم تستلمھا كاش، ولكن الشعب الفلسطیني استفاد منھا، الشعوب والحكومات في.. في العالم العربي 
بتدعم، خصوصاً السعودیة والخلیج، وأتصور إنھ.. إنھ أفغانستان لن تخرج عن ھذا السیاق، سوف 

ملیون لایر، ولكن ھذه تبرعات شعبیة، وفي  150حوالي  تُدعم أفغانستان، فیھ ُجمعت مبالغ جیدة
 .الغالب سوف تذھب إلى مناشط إغاثیة ولیست لبناء دول

 محمد كریشان: ھل یمكن أن تكون بنفس السخاء الخلیجي أیام حرب الجھاد ضد.. ضد الروس؟

 ..جمال خاشقجي: ده كان الثمانینات، الثمانینات الرخاء الذي كان في الثمانینات غیر



 .محمد كریشان: الطفرة المالیة

جمال خاشقجي: الطفرة المالیة التي كانت غیر موجودة اآلن، لكن سوف یكون ھنالك دعم، ال نتوقع 
، والمھم أن نعطي البدایة للشعب األفغاني، أن ندعم الشعب أرقام خیالیة جداً، أرقام موضوعیة

نجح في.. في أماكن صعبة ویستطیع أن ینجح األفغاني أن یبدأ، والشعب األفغاني شعب قوي یستطیع 
 ..في.. في بلده، یعني في الھند فیھ.. فیھ أسواق في الھند یملكوھا أفغان، وھي دولة یعني

 .محمد كریشان: تجاریة معروفة

جمال خاشقجي: تجاریة معروفة فما بالك باألفغان الموجودین نراھم في دُبي، نراھم..، الشعب 
قف على رجلیھ إذا أعطیناه البدایة: الحكومة الجیدة، االستقرار، والمساعدات األفغاني یستطیع أن ی

 .األساسیة

محمد كریشان: سید فاضل، السید اإلبراھیمي تمنى من المجموعة الدولیة أال تنسى أفغانستان مرة 
 أخرى مثلما فعلت، ھل تعتقد بأن ھذا التمني ربما یجد ھذه المرة فرصتھ في.. في التحقق؟

فضل هللا فاضل: نحن أیضاً مع السفیر األخضر إبراھیمي في نتمنى أن ال ینسى المجتمع سید 
الدولي، والدول اإلسالمیة، والدول الصدیقة الشعب األفغاني في المرحلة القادمة، وھي مرحلة إعادة 

فغاني كان االستقرار وإعادة البناء، وھي مرحلة ھامة جداً، وإنني شخصیاً متفائل لما.. كما الشعب األ
بطالً في مواجھة االحتالل، وكان أیضاً حقق بطولة في اتخاذ المبادئ السالم واالستقرار بجلوسھ 

على مائدة المفاوضات وتوقیع اتفاقیة سالم، وكیف رأینا أن القادة األفغان تنازلوا مع أنھم كانوا 
رباني والجمعیة اإلسالمیة منتصرین، ونؤكد أن.. أن لوال مساعدة وتأیید وتأكید العزم من الرئیس 

والقادة األفغان ما كان التفاقیة بون أن ترى النور. فأنا متفائل كما أن الشعب األفغاني كان منتصراً 
في الحرب وفي السالم سیكون منتصراً أیضاً في مرحلة إعادة البناء، ولكن ھذا یتطلب دعم الدول 

 .مع ھذا الشعب في تلك المرحلة الھامة

: نعم، بھذه النبرة التفاؤلیة نصل إلى نھایة ھذه الحلقة والتي خصصناھا لموضوع محمد كریشان
التحدیات المطروحة على اإلدارة االنتقالیة الجدیدة في أفغانستان برئاسة حامد كرزاي، حاولنا أن 
نسلط بعض األضواء على التحدیات سواء فیما یتعلق بالتناغم واالنسجام الحكومي، أو فیما یتعلق 

لجانب األمني خاصة مع وجود قوات دولیة وأمیركیة ھناك، أو فیما یتعلق بإعادة اإلعماربا . 

نشكر في نھایة الحلقة ضیوفنا وھم السادة: جمال خاشقجي (وھو رئیس تحریر صحیفة عرب نیوز 
ر السعودیة، نائب رئیس التحریر)، السید فاضل وھو السفیر األفغاني في القاھرة، وإسالم أباد الدكتو
غیرت بھیر وھو (مندوب الحزب اإلسالمي في باكستان)، كما شارك معنا أیضاً موفدنا إلى كابول 

 .محمد صافي

حلقتنا القادمة یوم الخمیس سنخصصھا بحول هللا لموضوع األفغان العرب، مصیر األفغان العرب 
تحیة من كامل فریق اآلن بعدما انتھت الحرب وبعضھم تشرد، وبعضھم یحاول العودة إلى بالده، 

 .البرنامج، وفي أمان هللا
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Play Video 

 آثار "عاصفة الحزم" على الیمن والمنطقة
 عن البرنامج

حواري مباشر یتناول مسار الثورات في البلدان العربیةبرنامج   

 مواعید البث واإلعادة
 

 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر الخمیس

 19:05 22:05 مباشر الجمعة

 19:05 22:05 مباشر السبت

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 ھادي یدعو الستمرار "عاصفة الحزم" حتى تحقق أھدافھا 
 عاصفة الحزم تقصف بكثافة مواقع الحوثیین بصنعاء وصعدة 
 الملك السعودي: عاصفة الحزم ستستمر حتى تحقیق أھدافھا 
 الملف الیمني یھیمن على أشغال القمة العربیة بمصر 
 عاصفة الحزم تدمر جمیع مراكز اتصال الحوثیین 

العمید ركن أحمد العسیري أن العاصفة قد نالت من قدرة  أوضح المتحدث باسم عملیة عاصفة الحزم
ومن جانبھ، لم یستبعد وزیر الخارجیة الیمني ریاض یاسین  .الحوثیین على بّث الرعب في الیمن
 .االستعانة بقوات بریة في المرحلة المقبلة
 توقف الزخم
حول آثار عاصفة الحزم على مقدرات الحوثیین، قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي 

من برنامج "حدیث الثورة" إن الزخم الذي كان یصاحب تحركات  28/3/2015لحلقة السبت 
الحوثیین قد توقف، ولكنھ حذّر من أنھم ما زالوا یقاومون ویأملون وقوع بعض األخطاء من قبل 

التي یمكن أن یستغلوھا لصالحھم، وأكد أن أھداف العملیة تتمثل في إعادة الحوثیین  التحالفقوات 
 .إلى وضعھم الطبیعي كحزب سیاسي غیر مسلح یتفاوض حول مستقبل الیمن
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تتولى القوات  أوضح خاشقجي أن المراھنة تقوم على أن وفي ما یتعلق بالتدخل العسكري األرضي،
ل ھذا الجانب، وأشار في الوقت نفسھ إلى الشرخ الذي ظھر بین الحوثیین الیمنیة التابعة للقبائ

الذي دعا إلى حوار في دولة اإلمارات وقوبل طلبھ  والرئیس الیمني المخلوع علي عبد هللا صالح
 .بالرفض تماما من قبل التحالف
الجدیدة تؤسس  واتفق خاشقجي مع ضیف الحلقة عبد الوھاب األفندي على أن السیاسة السعودیة
لعالقات قویة بین الدول اإلقلیمیة ودول العالم، مؤكدا أن عملیة عاصفة الحزم ستتبعھا عملیات تعتمد 
 .على المواقف األخالقیة للدول

ودعا السعودیة إلى مساعدة الیمنیین على اعتماد وسیلة سلمیة لتداول السلطة عوضا عن النظام 
ا فیھم الحوثیونالسلطوي الشمولي، وذلك لمصلحة الجمیع بم . 

بعث شعورا وروحا جدیدة في  ورأى الكاتب الصحفي أن عھد الملك السعودي سلمان بن عبد العزیز
یسعى لوقف حالة التداعي في المشرق العربي، ووقف التمدد اإلیراني سیاسات المملكة، وأوضح أنھ 

 .في المنطقة وإرجاء باقي المشاكل األخرى إلى حین
 خطر إقلیمي

أما أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة جونز ھوبكنز خلیل العناني فقد أكد أن االھتمام العربي باألزمة 
الیمنیة أعاد الحیاة إلى العمل العربي المشترك، حیث اتفق العرب على إعادة الرئیس الیمني عبد ربھ 
 .وحكومتھ إلى السلطة منصور ھادي

أدركت فیھا الدول العربیة أن الخطر الرئیسي لم وبحسب العناني، فإن المنطقة دخلت مرحلة جدیدة 
تعد تمثلھ جماعات اإلسالم السیاسي، لكنھ خطر إقلیمي یأتي من مشروع طائفي یسعى لفرض 
 .سیطرتھ على بعض الدول عبر الجماعات الطائفیة المحلیة المؤیدة لھ

ر ینبغي أن تكون لكل رأى الباحث السیاسي الیمني إبراھیم القعطبي أن طاولة الحوا ومن ناحیتھ،
الیمنیین "المسالمین" ال الذین یحملون السالح، وأن یكون الحوار من أجل بناء الدولة، بل وطالب 
 .بنقل الحوار إلى مرحلة تطبیق مخرجات الحوار الوطني الذي انقلب علیھ الحوثیون

لقوى الیمنیة ودعا إلى عدم فرض رئیس على الیمنیین من الخارج، وإلى عدم فرض الحوار على ا
التي أصبحت "عجوزة"، على حد وصفھ. كما نادى باستبعاد "المجرمین والقتلة"، واألشخاص الذین 
 .والرئیس المخلوع علي صالح ارتكبوا جرائم بحق الیمنیین مثل عبد الملك الحوثي

وتمنى القعطبي أال تقتصر الدبلوماسیة السعودیة والعربیة على إسقاط القنابل وإشعال الحروب فقط، 
% من 50ضرورة االھتمام بالتنمیة والبناء وإعمار "الیمن الجدید"، خاصة أن أكثر من  مشددا على

 .الشعب الیمني یعیش تحت خط الفقر
جزءا من المسؤولیة لما حدث  وحمل الباحث السیاسي الیمني المبعوث األممي جمال بن عمر
بالیمن، واتھمھ باستضافة المسلحین والجلوس معھم وھم یقصفون ویضربون یمنة ویسرة دون أن 

یحرك ساكنا، بحسب رأیھ یمنعھم أو . 
 انتصار دبلوماسي

من جانبھ، دعا الناشط الحقوقي وعضو ائتالف شباب الثورة الیمنیة خالد اآلنسي الخلیجیین وقوات 
علي صالح بممارسة  إلى عدم شن الحرب ضد الحوثیین فقط، واتھم قوات الرئیس المخلوع التحالف

 .التخریب والنھب الذي یحدث اآلن

لح ظل طوال تاریخھ یرتكب الجرائم ویوفر لھا كبش فداء، مستشھدا ببعض األحداث أن صا وأكد
 .التي تؤید وجھة نظره، داعیا إلى توجیھ سھام الحرب إلى قوات المخلوع

أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة وست مانستر عبد الوھاب األفندي أن نجاح  من جھة أخرى، اعتبر
عتبر انتصارا لدبلوماسیتھا، كما رأى أن نجاح العملیات العسكریة السعودیة في حشد ھذا التحالف ی

حتى اآلن یمكن النظر إلیھ على اعتباره انتصارا للقدرات العسكریة السعودیة التي حققت كفاءة عالیة 
 .في المیدان، وعبر عن أملھ أن یكون ھذا التحالف الفاعل نواة لتوحد عربي
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عمل على حل األزمة السوریة عقب االنتھاء من "مھمة وتوقع األفندي أن یقوم التحالف بال
لمدة أربعة  الیمن"، وقال إن المعارضة السوریة التي وقفت ضد نظام الرئیس السوري بشار األسد
 .سنوات تعتبر قویة جدا، وبدعم قلیل من ھذا التحالف یمكنھا إسقاط النظام
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 حدیث الثورة

 

شارك  

Play Video 

المقاومة والدور الروسي في األزمة الیمنیةتسلیح لجان   
 عن البرنامج

 برنامج حواري مباشر یتناول مسار الثورات في البلدان العربیة

 مواعید البث واإلعادة
 

 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر الخمیس

 19:05 22:05 مباشر الجمعة

 19:05 22:05 مباشر السبت

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 قصف بصنعاء وقتلى مدنیون بتعز 
 رغبة روسیة باستئناف التعاون مع الیمن 
 دول تجلي المئات من الرعایا األجانب بالیمن 
 اجتماع أممي الیوم لبحث الوضع في الیمن 
 یاسین: روسیا تطالب بھدنة في الیمن لتسلیح الحوثیین 

ضد مواقع الحوثیین وتجمعات  في ظل استمرار عملیات عاصفة الحزم تتالحق المتغیرات في الیمن
 .مسلحیھم والقوات الموالیة للرئیس المخلوع علي عبد هللا صالح
ما زالت المقاومة الشعبیة قادرة على صد جمیع ھجمات الحوثیین في المحافظة، كما  ففي عدن
داخل مدینة المكال لفرض األمن فیھا بعد انسحاب قوات الجیش  تشكل تحالف من قبائل حضرموت
ینفذ مسلحو الحوثي حملة اعتقاالت ضد قیادات حزب اإلصالح بعد  واألمن منھا، وفي صنعاء
 .إعالن ھذا الحزب دعمھ لعملیات عاصفة الحزم
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 أین األسلحة؟
محمد العدني إن  وفیما یتردد عن تسلیح لجان المقاومة الشعبیة في الیمن، قال العضو في ھذه اللجان

لجان المقاومة سمعت عبر التلفاز واألخبار فقط عن وجود أسلحة تم تقدیمھا لدعم اللجان، وأضاف 
 .أن الشباب في اللجان یتساءلون عن مكان تلك األسلحة

من برنامج "حدیث الثورة" أن لجان المقاومة تحتاج إلى  4/4/2015وأكد العدني لحلقة السبت 
ر الرؤیة اللیلیة والقذائف التي یمكن أن تعادل الكفة، كما یحتاجون إلى وجود أسلحة القنص ومناظی

 .القادة العسكریین في المیدان لقیادة المعركة

وتحدث عن جھود مبذولة من قبل لجان المقاومة لتوحید جھود كل الجبھات وإیصال األسلحة، وأكد 
ر فادحة وأنھا استطاعت إیقاف تقدمھم ضربات طیران التحالف وتكبیدھا الحوثیین خسائ على فعالیة

 .على بعض الجبھات
عن عملیات  رئیس مركز الرصد الدیمقراطي عبد الوھاب الشرفي أشار من جھتھ ألحادیث تتردد

اعتقاالت لبعض قادة حزب التجمع الیمني لإلصالح، ورأى أن ذلك یمكن أن یفھم في إطار أن 
 .الحزب قام بدعم الحرب والقتال وتخلى عن العملیة السیاسیة

وحول كمیة التسلیح الذي تتلقاه لجان المقاومة من تحالف عاصفة الحزم، قال السیاسي والباحث 
جیة عبد المجید قباطي إن كمیة السالح "لیست كافیة"، كما أن نوعیتھا الیمني في الشؤون اإلستراتی

 ."غیر فعالة" بالقدر الكافي

مع عضو لجان المقاومة الشعبیة العدني في أھمیة التنسیق والتناغم بین قوات  واتفق قباطي في الرأي
 .اللجان الشعبیة في عملیات استالم وتوزیع األسلحة في نقاط معینة

علم االجتماع السیاسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان فرأى أن إرسال السالح یجب أما أستاذ 
أن یكون إلى أماكن آمنة حتى ال یقع بأیدي الحوثیین أو قوات صالح، وأقر بوجود خلل بالتنظیم بین 
 .مكونات اللجان الشعبیة الیمنیة

بالد وعرضھا ساھم بقطع أن توزیع معسكرات قوات الرئیس المخلوع في طول ال وأشار إلى
التواصل بین رجال القبائل، وأن اللجان الشعبیة تواجھ خصما لدیھ السالح الثقیل وإستراتیجیات 
المواجھة القویة، وأكد أن ھناك تواصال یجري مع قیادات عسكریة وزعماء قبائل ستكشف عن 
 .نتائجھا مقبل األیام

على أن الحوثیین لن یجلسوا على طاولة الحوار  بيفیما شدد المحلل السیاسي الیمني إبراھیم القعط
لقطع اإلمدادات عن  إذا ظلوا أقویاء، ودعا حزب اإلصالح والقوى الموالیة للشرعیة للتحرك

معتبرا أن الحراك "الشعبي الحقیقي" ھو السبیل إلسقاط الحوثیین الحوثیین في محافظتي إب وتعز، . 

إن قیادة عاصفة الحزم تدرك تماما نوع التسلیح  بدوره قال الصحفي السعودي جمال خاشقجي
المطلوب، وأوضح أن األیام القادمة قد تشھد تدخال بریا لقوات التحالف في عدن ولیس في شمال 
الیمن، ودعا إلى إعادة تعریف أطراف المواجھة، مؤكدا أن القتال اآلن ال یدور ضد الحوثیین فقط، 

المخلوع لتي كونھا الرئیسبل ھو قتال ضدھم وضد الدولة العمیقة ا . 
 التحرك الروسي

تحدث خاشقجي عن قلق سعودي حیال التحرك الروسي الذي یھدف  بالموقف الروسي، وفیما یتعلق
أن الریاض تھمھا  مشددا على إلى تعطیل عملیة عاصفة الحزم بقرار أممي بحجة دواقع إنسانیة،

استعدادھا للتعاون في ھذه النواحيالناحیة اإلنسانیة في الیمن، وأنھا أعلنت  . 
إلیقاف العملیة قد تنتج عنھ أزمة دولیة، ألن التحالف یضم دوال ذات نفوذ في  وأكد أن سعي روسیا

طقة، وأن التحالف یراھن اآلن على حدوث انشقاقات في الجیش الیمني تعجل بنھایة األزمةالمن . 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/4d10422f-298b-495f-a768-49e74d996fcf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f


فیما وصف المحلل السیاسي العقطبي الموقف الروسي بأنھ مناورة تھدف إلى إعطاء الحوثیین 
نیة، فرصة اللتقاط أنفاسھم، ویریدون أن یظھروا للعالم أنھم یستطیعون اللعب على الورقة الیم

موسكو بأن تأمر الحوثیین وقوات علي صالح بوقف القتال إن أرادت تسجیل موقف إنسانيونصح  . 

في المقابل، دافع المحلل السیاسي الروسي لیونید سوكیانین عن موقف بالده، مؤكدا أن موسكو تسعى 
 .لفتح الممرات اإلنسانیة، وأنھا ترید وقف إطالق النار إلدخال المواد الغذائیة

راریة الغارات والمعارك تترتب علیھا خسائر، نافیا سعي روسیا للتدخل بالصراع وقال إن استم
 .الیمني

وأقر سوكیانین بوجود خالف بین روسیا ودول الخلیج حول المبادرات المطروحة بشأن األزمة 
 .الیمنیة، واعتبر أن المھم حالیا ھو إجراء المزید من الجھود والحوارات لتقریب وجھات النظر
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 في العمق

 

شارك  

Play Video 

 ما بعد عاصفة الحزم
 عن البرنامج

 برنامج سیاسي حواري أسبوعي, یقدمھ علي الظفیري

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر االثنین

 11:05 14:05 إعادة أولى الثالثاء

ثانیةإعادة  األربعاء  03:05 00:05 

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 حملة حوثیة ضد "اإلصالح" 
 الدوري یرحب بعاصفة الحزم ویدعو لمواجھة المد اإلیراني 
 عاصفة الحزم تقصف قاعدة العند ومواقع بلحج وصعدة 
 السعودیة: لسنا دعاة حرب وعاصفة الحزم إلغاثة بلد جار 
 عسیري: عاصفة الحزم تتواصل لتحقیق أھدافھا 

قدمت حلقة "في العمق" قراءة سیاسیة لعملیة عاصفة الحزم وما بعدھا، وتطرقت إلى الوضع 
على بدایتھا یوما 11المیداني بعد مرور  . 

) مدیر قناة العرب اإلخباریة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، 6/4/5201واستضافت حلقة االثنین (
 .ورئیس تحریر جریدة العرب القطریة الكاتب الصحفي عبد هللا العذبة
 .وبما بعدھا وقال خاشقجي إن ھناك تاریخا عربیا یكتب ویؤرخ بما قبل عاصفة الحزم

وأضاف أن النفوذ اإلیراني لم یتوقف عن التمدد طیلة العقد المنقضي، وتحدیدا منذ غزو العراق عام 
، الفتا إلى أن التحالف العربي األخیر جاء لیعلن رفض العرب لھذا التمدد ویقف في وجھھ2003 . 

http://www.aljazeera.net/program/in-depth
javascript:void(0)
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/4/6/%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%85#section0
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/4/6/%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%85#section2
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/5/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/6/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/6/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/f9034c5a-499c-4c7e-b6b3-700794182cd1
http://www.aljazeera.net/program/In-Depth


 نتائج على األرض
واعتبر خاشقجي أن العملیة العسكریة حققت نتائج على األرض، مقرا في الوقت نفسھ بأن جیش 
 .ال یزال قائما ولم یسقط الرئیس الیمني المخلوع علي عبد هللا صالح

وبیّن أن الملك سلمان یرید أن یجلس الحوثیون مع الیمنیین اآلخرین على طاولة الحوار وھم ال 
ملكون السالح، مؤكدا أن المملكة العربیة السعودیة ال تسعى الحتالل الیمن أو استغاللھ عبر عاصفة ی

 .الحزم

ورأى خاشقجي أن مشاركة مصر في عاصفة الحزم رمزیة، واصفا بعض األصوات في ھذا البلد 
 .بالغریبة جدا
لمنع توسع القاعدة ھناك،  ولفت إلى أنھ إذا وقع تدخل بري في الیمن فسیكون في سواحل حضرموت
 .اإلستراتیجیة باإلضافة إلى عدن

وذكر أن األصولیات تنزع دائما إلى الطائفیة، قائال إن إیران دولة أصولیة، وحذّر من السماح 
 .بانتشار خطاب الطائفیة ألنھ حینھا سیلتھم الجمیع دون تمییز أو تفریق
 نتیجة سیاسیة

وب لیس القضاء على الحوثیین أو استئصالھم، مؤكدا أن ما من جھتھ قال عبد هللا العذبة إن المطل
أن  تنشده السعودیة وما ینشده حلفاؤھا ھو الوصول إلى حوار كنتیجة سیاسیة لعاصفة الحزم، ومبینا

 .ھناك تغییرا حقیقیا في المملكة أنتج تغییرا في النظرة إلى األولویات
وھي ستبذل كل ما تستطیعھ لدعم توجھات  وأوضح العذبة أن تركیا تمثل قوة سیاسیة وعسكریة،

البعض بالسعي لجعل المسألة تبدو كأنھا صراع طائفي كما  المملكة السعودیة في الیمن، متھما
 .في سوریا فعل بشار األسد

السعودیة یشھد بأنھا لیست دولة توسعیة، معتبرا أن الملك سلمان أعاد  وخلص إلى القول إن تاریخ
 .إلى األمة كرامتھا
 

http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/4/6/%D9%85%D8%A7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/807b4839-6b0c-45d5-b3b4-0658ed51a638
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/9b5f879f-b4ef-4f53-b2ac-232e67e4fda0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/00ce2e4e-d3a7-4a6e-a234-f86a7c38fb7d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/4/6/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/4/6/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2015/4/6/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85


 

 في العمق
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Play Video 

 اتجاھات التغییر في النظام السیاسي بالسعودیة وتأثیراتھا
 عن البرنامج

 برنامج سیاسي حواري أسبوعي, یقدمھ علي الظفیري

واإلعادةمواعید البث   
 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر االثنین

 11:05 14:05 إعادة أولى الثالثاء

 00:05 03:05 إعادة ثانیة األربعاء

تقریر الحلقة •  

 كوالیس الحلقة •

 نص الحلقة •
 متعلقات

 تغییرات واسعة بالسعودیة ودعوة لمبایعة ابن نایف وابن سلمان 
 آلیة انتقال الحكم في السعودیة 
 تغییرات واسعة في مناصب الحكم بالسعودیة 
 ھنیة یرحب بتجدید دور السعودیة لتحقیق المصالحة الفلسطینیة 
 الرئیس المصري یختتم زیارة خاطفة إلى السعودیة 

قبل أیام جرت تغییرات شبھ جذریة في النظام السیاسي السعودي، وشملت حركة التغییر مناصب رفیعة في المملكة 
 .أبرزھا منصبا والیة العھد ووالیة والیة العھد، باإلضافة إلى منصب وزارة الخارجیة

من برنامج "في العمق" بحثت في طبیعة تلك التغییرات، واألثر المتوقع  04/05/2015حلقة االثنین 
المملكة وخارجھا لھا داخل . 

اإلمام خالد الفرم، ومدیر قناة العرب واستضافت الحلقة في األستدیو أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة 
 .جمال خاشقجي
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 مشروع الملك سلمان
الفرم قال في مستھل حدیثھ إن العاھل السعودي سلمان بن عبد العزیز لدیھ مشروع وھو الدولة 
 .السعودیة الرابعة من خالل الدفع بالجیل الثالث من األمراء

ح القدر الكافي الذي یجعلھا تتخذ حزمة كبیرة ورأى أن القیادات السعودیة الجدیدة تملك من الوضو
 .من القرارات في ظرف زمني وجیز

وأوضح أن طبیعة القرارات المتخذة تصب في خانة قضایا اإلصالح اإلداري والرعایة االجتماعیة 
 .وتوحید الخیارات والتوجھات الخارجیة

تدعي إجراء إصالحات وأضاف أن حجم التوقعات لمشروع الملك سلمان مرتفع، األمر الذي یس
 .واسعة على الصعید السیاسي واإلداري واالقتصادي

وأعرب الفرم عن أملھ في أن یرى التغییرات التي حدثت في كل من قطر والسعودیة من خالل 
 ."تشبیب" المؤسسات األمیریة والملكیة تنسحب على باقي الدول الخلیجیة

اف وزنھا اإلقلیمي واإلسالمي، وكذلك اكتشاف واعتبر أن المملكة السعودیة ھي اآلن بصدد اكتش
 .قدراتھا الذاتیة

من أجل أن یلعب  وأقر أستاذ العلوم السیاسیة بوجود إشكالیة في تطویر األداء اإلعالمي بالسعودیة
 .دورا رئیسیا ویكون مصاحبا لألداء السیاسي والعسكري في المملكة
 ال مراكز للقوى

مال خاشقجي إن المملكة العربیة السعودیة عانت على مدى عقدین من جھتھ قال مدیر قناة العرب ج
 .من تقدم سن أولیاء األمر فیھا

وبین أنھ عندما یكون حكام البالد شبابا فإن ذلك یعطي طاقة وحیویة خصوصا وأن البلد مقدم على 
 .تحدیات في مجاالت عدیدة

األمني والسیاسي والعائلي، والجمیع یمتثل وأوضح أنھ ال توجد في السعودیة مراكز قوى بالمعنى 
 .لكلمة الملك

وذكر خاشقجي أن مجلس الشورى السعودي یحتاج إلى "عضالت" وصالحیات من أجل مراقبة 
 .المقصرین ومساءلتھم

ورأى أن اإلیرانیین یشعرون بالقلق حیال التغییرات الحاصلة في السعودیة، مؤكدا أن إیران لن 
ةتستسلم وستحارب بشراس . 

 معركة الیمن
وتحدث عن إمكانیة استمرار المعركة بالیمن ألشھر، قائال إن االنتصار ھناك لیس في القضاء على 
 .الحوثیین، بل في عودة االستقرار والسالم

أما فیما یتعلق بمصر فقد اعتبر اإلعالمي السعودي أنھا اآلن ضعیفة ومتباینة مع المملكة في بعض 
سوريالملفات أبرزھا الملف ال . 

وأكد أن األوضاع المؤلمة التي یعیشھا قطاع غزة تستحق من السعودیة الضغط على المصریین من 
 .أجل وضع حد لمعاناة الغزیین

ووصف سیاسة رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي بأنھا ال تقل طائفیة عن سیاسة سلفھ نوري 
م الدولة اإلسالمیة سیصب في مصلحة المالكي، مشیرا إلى أن تدخل السعودیة في الموصل ضد تنظی

 .الطائفیة بالعراق



وخلص خاشقجي إلى القول إن الحاجة الیوم ملحة لمشروع عسكري وسیاسي إلعادة ترتیب المنطقة 
 .بالكامل
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ضد الحوثیین والقوات الموالیة للرئیس الیمني المخلوع علي عبد  منذ انطالق عملیات عاصفة الحزم
هللا صالح، ال یمر یوم دون إطالق تصریحات من القیادات اإلیرانیة السیاسیة والعسكریة تتعلق 
بالیمن، وتتراوح بین الحدیث عن حلول سیاسیة لألزمة والتحذیر من عواقب استمرارھا على 
 .المنطقة
یقوم على تشكیل حكومة وحدة وطنیة دون تدخل أجنبي، غیر  تصورا للحل في الیمن تطرح إیران
یباھي بتمدد القوات المسلحة لبالده من الخلیج إلى باب  أن الرئیس اإلیراني حسن روحاني

http://www.aljazeera.net/program/revolutionrhetoric
javascript:void(0)
http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2015/4/18/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%8a-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86#section0
http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2015/4/18/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%8a-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86#section2
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/3/21/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/4/7/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/4/7/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/4/7/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/4/18/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/18/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/18/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/18/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/f9034c5a-499c-4c7e-b6b3-700794182cd1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/807b4839-6b0c-45d5-b3b4-0658ed51a638
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/807b4839-6b0c-45d5-b3b4-0658ed51a638
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1d7f5346-4f72-4841-8523-1ba7c87bdab1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/cb9a0a8c-f314-4d97-bef6-4a4656fc9a22
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/601dbfa9-eda4-4254-86a6-21b6525f945a
http://www.aljazeera.net/program/RevolutionRhetoric


وحتى البحر األبیض المتوسط، وفق إستراتیجیة یعتبرھا دفاعیة لحمایة من یصفھم  المندب
 .بالمظلومین

بل، یؤكد تحالف عاصفة الحزم أنھ أیضا یرید حال سلمیا لألزمة یقبل الحوثیون بموجبھ وفي المقا
 .المبادرة الخلیجیة ومخرجات الحوار الوطني الیمني، ویعترفون بشرعیة الدولة التي انقلبوا علیھا
 موقف طبیعي
وحول تصریحات الرئیس اإلیراني من عاصفة الحزم، رأى الباحث المتخصص في الشؤون 

من برنامج "حدیث الثورة" أن الحرب على  18/4/2015إلقلیمیة حسین رویواران في حلقة السبت ا
الیمن تمثل تھدیدا لألمن االقلیمي، وفقا لذلك اعتبر أن موقف إیران یعد طبیعیا جدا ألنھا تقع ضمن 
 .اإلقلیم

یساعد على إنقاذ  وأوضح أن الحرب ال فائدة منھا ولن تفضي إلى حل، وأن وقف الحرب في أي فترة
التي دخلت  المئات أو اآلالف من الیمنیین، وضرب مثال بالعدید من الدول "األكبر" من السعودیة
 .حروبا ولم تنجح فیھا

كد رویواران أن إیران كانت تحث جمیع المكونات الیمنیة على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل وأ
الحرب وبعدھا، وتطالب بالحوار في األزمة السوریة أیضا، وأرجع عدم مطالبتھا للحوثیین بالجلوس 
 .إلى الحوار إلى أنھا لم تتعود أن تفرض شروطا على حلفائھا

ییر عند الحدیث عن التدخل اإلیراني في الیمن، مشیرا إلى قیام "دول ودعا إلى ترك ازدواجیة المعا
أخرى" بالتدخل المباشر في البالد، ونفى أن تكون ھناك عالقة بین وجود قوات إیرانیة في باب 
المندب وما یحدث في الیمن، وأرجع تاریخ وجود ھذه القوات إلى أربعة سنوات خلت عندما 
 .مع دول أخرى لمنع القرصنة تدخلت طھران

ونفى الباحث نیة إیران التدخل في الحرب في الیمن، ولكنھ أكد أنھا ترى أن ھذه الحرب ال یمكن أن 
 .تمثل مخرجا لألزمة الیمنیة
 مواجھة مباشرة

من جھتھ، اعتبر الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن الموقف اإلیراني مقلق، وأن لھجة 
التصعید في لغة الرئیس اإلیراني تعني أن ھناك مواجھة حقیقیة متوقعة بین إیران والسعودیة، ودعا 

اإلیراني مرة واحدة، ومنح الشعب الجمیع إلى االستعداد لھذه المواجھة التي تھدف إلى وقف التمدد 
 .اإلیراني الفرصة لیعیش حرا سعیدا في بالده

وحول فرص مبادرات السالم، قال خاشقجي إن السعودیة قدمت عدة مبادرات للسالم مع إیران، التي 
استمرت في الحدیث عن السالم وواصلت تزوید موالیھا في الیمن ولبنان وسوریا بالصواریخ التي 

ال، ودعا إلى التعامل مع اإلیرانیین حسب أفعالھم ال أقوالھمتقتل األطف . 
واعتبر الكاتب السعودي تصریحات الرئیس روحاني األخیرة إغالقا لكل أبواب الحوار أو الوساطة 
الیمنیین  في الشأن الیمني، وأشار في الوقت نفسھ إلى مطالبة الملك السعودي سلمان بن عبد العزیز
 .أن یعودوا إلى طاولة الحوار، ولكن دون التخویف والكذب
وتوقع أن تكون المواجھة بین البلدین كاملة وحیثما تمددت األساطیل اإلیرانیة من البحر األحمر حتى 

 .البحر األبیض، وأكد أن التحالف لن یدع إلیران موطئ قدم في العالم العربي عدا جنوب العراق
 تحرك دبلوماسي

فقد رأى أن  -ات الدولیة ومدیر مركز الشرق األوسط في جامعة لندنأستاذ العالق-أما فواز جرجس 
ھناك نبرة عالیة في الخطاب السیاسي للقیادة اإلیرانیة، وأوضح أنھا وجھت نقدا خطیرا لإلستراتیجیة 
 .السعودیة

وفي وجھة نظر مخالفة للكاتب الصحفي خاشقجي، استبعد جرجس المواجھة المباشرة بین إیران 
ولكنھ أشار إلى أن إیران تحاول أن تنتقد الموقف السعودي، وأن تقوم بتحرك دینامیكي  والسعودیة،

سیاسي "ذكي جدا"، تعتمد فیھ على نقد السعودیة ومن ثم إقناع المجتمع الدولي بأن العملیات 
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لف العسكریة لن تجدي نفعا، وأكد أن القیادة اإلیرانیة متخوفة في الوقت نفسھ من التدخل البري للتحا
 .في الیمن
واوضح أن القیادة اإلیرانیة تفاجأت من رد الفعل السعودي المباشر الذي تمثل في التدخل المباشر 
وتشكیل تحالف دولي، وأشار إلى أن مخاوف إیران نابعة من أنھا لن تستطیع مساعدة حلفائھا 
 .مساعدة مباشرة في جماعة الحوثي

من ناحیتھ، نفى المحلل السیاسي الیمني إبراھیم القعطبي وجود حاضنة شعبیة تابعة إلیران في 
الیمن  الیمن، وأوضح أن المبادرة اإلیرانیة ال تحمل جدیدا، وأن جل مقترحاتھا كانت موجودة في

وانقلب علیھا الحوثیون، ووصفھا بالفرقعة اإلعالمیة التي قصد منھا إظھار الحضور اإلیراني القوي 
 .في المشھد الیمني
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 خفایا جدیدة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر
 

 عن البرنامج
 برنامج وثائقي أسبوعي یبحث في القضایا السیاسیة

 مواعید البث واإلعادة
 

 GMT مكة نوع البث الیوم

 14:05 17:05 مسجل األربعاء

 07:05 10:05 إعادة أولى الخمیس

 02:05 05:05 إعادة ثانیة السبت
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 محمد كریشان الحلقة: مقدم
 محمد العوضي: باحث في الفكر اإلسالمي الحلقة: ضیوف

 جمال خاشقجي: نائب رئیس تحریر عرب نیوز
 دیفد أسبي: خبیر في الشؤون األمنیة

 منتصر الزیات: باحث بقضایا الجماعات اإلسالمیة

 18/04/2002 الحلقة: تاریخ
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 يمحمد العوض
 

 

 جمال خاشقجي
 

 

 دیفد أسبي
 

 

 منتصر الزیات
 



محمد كریشان: مشاھدینا الكرام، السالم علیكم ورحمة هللا، أھالً بكم في ھذه 
الحلقة الخاصة من برنامج (تحت المجھر) والتي سنتناول فیھا بالعرض 

تنظیم القاعدة، وھو الشریط الذي والتحلیل ما جاء في آخر شریط یصدر عن 
یقرأ فیھ أحد منفذي حوادث نیویورك وواشنطن وصیتھ التي كتبھا قبل تلك 
الحوادث بستة أشھر، وبعد أن نشاھد أجزاء منتقاة من الشریط سنناقشھ مع 

ضیوفنا ھنا في األستودیو، السادة الكاتب اإلسالمي الكویتي محمد العوضي، 
و جمال خاشقجي (نائب رئیس تحریر جریدة عرب ومعنا أیًضا في األستودی

نیوز السعودیة) كما سیكون معنا من واشنطن (دیفید إسبي) وھو (محامي 
 .أمیركي وخبیر في الشؤون األمنیة)، والبدایة مع ھذا الشریط نتابعھ معًا

 [مقتطفات من الشریط]

اتا، بل أحیاء عند ربھم یرزقون، بسم هللا الرحمن الرحیم (وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل هللا أمو
فرحین بما أتاھم هللا من فضلھ، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم، أال خوف علیھم وال ھم 

 .(یحزنون

 [وصایا شھداء غزوتي نیویورك وواشنطن]

 المعلق: إن كلماتنا ستبقي میتة أعراًسا من الشموع ال حراك فیھا جامدة حتى إذا متنا من أجلھا
إنتفضت حیة وعاشت بین األحیاء، كل كلمة عاجلھا كانت قد اقتادت قلب إنسان حي فعاشت بین 

 .األحیاء واألحیاء ال یتبنون األموات

 -سبحانھ وتعالى-أسامة بن الدن (زعیم تنظیم القاعدة): خرج إلیھ رجال یؤمنون حقًا أن ما عند هللا 
ھذا كالًما فقط، بل یتكلمونھ ویؤمنون بھ ، تجذر في  خیر من ھذه الحیاة الدنیا الفانیة ال یتكلمون

 .قلوبھم حتى أًصبح في عقولھم وفي قلوبھم الغیب كالشھادة كأنھم یرون جنان هللا سبحانھ وتعالى

أیمن الظواھري (أحد قادة تنظیم القاعدة): إن ھذا النصر العظیم الذي تحقق في الحقیقة یعود إلى 
، لیس من مھارة منا وال حیلة وال تفوق، إنما ھو محض فضل هللا فضل هللا سبحانھ وتعالى وحده

سبحانھ وتعالى ، هللا سبحانھ وتعالى یختص برحمتھ من یشاء، هللا سبحانھ وتعالى ینظر في قلوب 
عباده فیصطفي منھم ما.. ما یكون أھالً لفضلھ ولرحمتھ ولنعمھ، فھؤالء األخوة التسعة عشر الذین 

أرواحھم في سبیل هللا، من هللا سبحانھ وتعالى علیھم بھذا الفتح الذي نتمتع، بھ  خرجوا وبذلوا وقدموا
رجالً وبین قوة  19نحن اآلن، والناظر في أحوال ھؤالء األخوة یرى أنھ یعني ال مقارنة بین قوة 

رجالً وبین الخسائر التي حدثت في أمیركا 19أمیركا، وال تناسب بین قوة  . 

ادة تنظیم القاعدة): وھذه فئة قلیلة التي نصرت دین هللا سبحانھ وتعالى والتي سلیمان أبو غیث (أحد ق
نصرت المستضعفین عندما تخلى العالم وتخلت األمة بأكملھا عن نصرة ھؤالء المستضعفین كانت 

ھذه الفئة، وھذه الفئة لم تنطلق من منطلق إقلیمي، ولم تنطلق من منطلق وطني ولم تنطلق من منطلق 
ما انطلقت من ذلك المنطلق العالمي العظیم وھوا لمنطلق اإلسالمي، انطلقت من منطلق ضیق وإن

 .الجھاد في سبیل هللا سبحانھ وتعالى

المعلق: فتحوا بابًا للعزة والكرامة وبابًا للنصر والتنكیل وبابًا للجھاد والشھادة وھؤالء باعوا أنفسھم 
 .رخیصة � تعالى، وهللا أتم بیعتھم وتقبل

مد الحزنوي الغامدي (أحد منفذي ھجمات سبتمبرأح ): 

 أقسمت إما أن أعیش بعزتي

 بكرامتي أو أن تدك عظامي

 

 محمد كریشان
 



 یا أمتي اإلسالمیة أنا بعتھا � وهللا اشترى

 أعلنتھا مخضبة بلون دمي الذي قد جرى

 لتصل إلى كل أذن بل إلى كل الورى

لحرمین.. من أرض الجنوب أرض المعلق: ھو ابن الجراح الغامدي أحمد الحزنوي من بالد ا
المجاھدین والشھداء من غامد، كان خطیبًا وداعیة ومجاھد، تربى في بیت من بیوت الدین والخلق، 
فأبوه شیخ علم وأمھ داعیة، كان قلبھ معلقًا بالجھاد لذا ھاجر إلى أرض أفغانستان لیعد ویستعد كان 

م الثالثاء المبارك، مھما تحدثت عن ھذا أحد أبطال غزوتي واشنطن ونیویورك التسعة عشر في یو
البطل فلن توفیھ حقھ، وحسبك وصیتھ التي كتبھا قبل العملیات بأشھر لترى فیھا صدق النیة وقوة 
الحق والیقین بموعود هللا ومطابقتھا للواقع، اللھم تقبل منھ وأنزلھ منازل الشھداء، وشفعھ في أھلھ 

سلم الذي یأبي الذل والھوانووالدیھ، وأجعلھ أسوة حسنة للشباب الم . 

أحمد الحزنوي الغامدي: ثم إني أقول لكم، إنني بكلماتي ھذه ال أنقل إلیكم خبًرا جدیدًا وال أنقل إلى 
أسماعكم خبًرا تجاھلتم سماعھ، إن المتأمل في حال أمتنا الجریحة الیوم وما آلت إلیھ من قتل وتشرید 

للدماء، وقتل لألبریاء، كل ھذا وأكثر یحدث إلخواننا في مشارق وتعذیب، ھتك لألعراض، وسفك 
األرض ومغاربھا، فھذه فلسطین.. فھذه فلسطین نصف قرن من الزمان وأكثر وجرحھا ال زال ینزف 

 .دًما

المعلق: احتالل، نسف، قتل، وتدمیر، في أرض اإلسراء والمعراج من قبل یھود أحفاد القردة 
وناقضي العھود والخنازیر قتلة األنبیاء . 

أسامة بن الدن: ولن تحلم أمیركا مجرد حلم، لن تحلم باألمن إذا لم نعشھ واقعًا حیًا في فلسطین وفي 
 -سبحانھ وتعالى-بالد الحرمین وفي جمیع بالد اإلسالم بإذن هللا سبحانھ وتعالى. وبشرناكم بفضل هللا 

لى أكفھم یبتغون الموت (...) من أجل منذ أسابیع بأن إخواناً لكم قد خرجوا یحملون رؤوسھم ع
رضوان هللا سبحانھ وتعالى، فأرجو هللا سبحانھ وتعالى أن یفتح علیھم وأن یسدد رمیھم إنھ ولي ذلك 

 .والقادر علیھ

أحمد الحزنوي الغامدي: وتلك كشمیر لیست عنھا ببعیدة، فعبدة األبقار الحاقدین ال زالوا یقتلون 
من بالد المسلمین ویبقى السؤال: فمن سیثأر إلخواننا إذن؟ ما ھو السبیل إخواننا ھناك وغیرھا كثیر 

إلى النصر إن لم یكن الجھاد؟ أي حیاة سوف أعیشھا بعد أن أصبح الجندي األمیركي یدافع عني؟ أي 
عز أعیشھ وأي كرامة أرجوھا وأي نصر لدیني أریده وأي إعزاز لألمة أسعى لھ، وأنا أعیش تحت 

� تعالى ولمن أطاعھ واتبعھ وتمسك بدینھ، وإن  -وهللا-في بالد الحرمین؟ فإن القوة  الحكم األمیركي
صنعوا الصواریخ والمدافع بل وإن صنعوا.. وإن صنعوا القنابل النوویة والذریة وإن وصلوا في 

 تقدمھم العسكري وتطورھم التكنولوجي إلى أعلى المراتب فإن عندنا.. فإن عندنا ما یضاھي ذلك كلھ
قولھ تعالى إنما أمر ربك إذا أراد شیئًا أن یقول لھ كن فیكون، فكیف یھن ویضعف من كان هللا معھ 

 !!!ومواله؟

أسامة بن الدن: فالفرق ھائل بین قوتنا العسكریة وعددنا وعتادنا وبین الخصوم (...) ولكن بفضل هللا 
هللا سبحانھ وتعالى، الفرق بیننا وبینھم الفرق ھائل أیًضا ھو في.. في واإلیمان والیقین واالعتماد على 

جدًا.. جدًا.. جدًا.. جدًا بفضل هللا سبحانھ فنحن (...) في الحقیقة بھذه اعتمادنا على هللا سبحانھ 
 .وتعالى

أحمد الحزنوي الغامدي: لم تقم إلى اآلن جبھة ساخنة ضد رأس الكفر العالمي أمیركا فقلنا.. فقلنا 
لعدو وزاد في طغیانھ وعدوانھ، كل یوم نسمع عن مقتل عدد من إخواننا كیف السبیل إلیھم؟ جار ا

وانتھاك ألعراضھم، فما وجدنا وهللا حالً لھذا وال عالج بعد الرجوع إلى العلماء الصادقین من علماء 
الساعة وغیرھم أمثال العالمة الشیخ حمود بن عقلة الشعیبي والشیخ العالمة الفاضل عبد هللا 



شیخ الفاضل سلیمان العلوان والشیخ حسن أیوب والشیخ محمد بن محمد المختار الجبریل، وال
إال  -حفظھم هللا جمیعًا ونفع األمة بعلمھم-الشنقیطي والشیخ أسامة بن الدن والشیخ أبو عمر السیف 

في القیام بالعملیات االستشھادیة ضد مصالح العدو وأبنائھ وجنوده وقد عرف أثرھا ومفعولھا بعد 
ي السفارتین األمیركیتین في نیروبي ودار السالم، وبعد تفجیر المدمرة األمیركیة في عدن عملت

التي.. التي كانت تبغي السیر إلى شواطئ الكویت لضرب إخواننا في العراق، وقد أفتى علماؤنا 
مكن األفاضل بجواز ھذه العملیات وأنھا لیست انتحار، بل ھي شھادة في سبیل هللا تعالى، حیث ال یت

 .من الوصول للعدو إال عبر ھذا الطریق

وختاًما لوصیتي ھذه.. أعید ندائي.. أعید ندائي إلى علماء األمة ودعاتھا.. أعید النداء إلى علماء األمة 
ودعاتھا إلى الشباب الصالح الذي یحبسھ العذر عن نصرة دینھ والجھاد، إلى المتقاعسین عن أراضي 

ین، في بالد الحرمین خصوصا، وفي غیرھا من بالد المسلمین أقول: الجھاد ومیادین الرجال الصادق
إن كنتم قد رضیتم بحیاة الذل والھوان وصعبت على أنفسكم الھجرة وحمل السنان فناصرونا.. 

 .فناصرونا وال تخذلونا ولو باللسان وسطروا أمجاد أمتكم بأقالمكم على بوابة الزمن

ا رضیھا غیري وأبت نفسي إال أن تعیش عزیزة بدین ربھا، وإن أما أنا فما رضیت وهللا حیاة الذل كم
كلفھا ذلك الھجرة والبعد عن أحبابھا، فھذه میادین األجور قامت والجنة ھیئت لطالبھا فخرجت.. 

فخرجت لقتال أعداء هللا تعالى من األمیركان في أي قطر یتسنى لي ذلك، بل وقتلھم وقتالھم في عقر 
ادة وأسعى لھا بعد إعزاز دیني وقتل أعدائي، فنفرت باحثًا عن أراضي دارھم، فأنا أطلب الشھ

اإلعداد لقتل األمیركان وأعداء الدین نصرة لدین ربي وثأًرا لدماء أخواني، فما نسیت وهللا ولن أنسى 
دماء إخواننا التي سالت على أرض فلسطین على أیدي الیھود الخائنین أبناء القردة والخنازیر بدعم 

ن رأس الكفر العالمي، ولكن عزائي الوحید ھو أن دین ربي لن ینتصر إال بعد أن تسفك واضح م
 :الدماء وتتطایر األشالء، فنفرت أنا وإخواني ولسان حالنا یقول

 خرجنا إلى الموت شم األنوف

 كما تخرج األسد من غابھا

 نمر على شفرات السیوف

 ونأتي المنیة من بابھا

 ستعلم أمتنا أننا

 ركبنا الخطوب حناناً بھا

فخرجنا من بین أھلنا لنرسلھا رسالة مخضبة بلون الدم لتصل إلى العالم بأسره الصدیق منھ والعدو، 
القریب فیھ والبعید، العزیز فیھم والذلیل، الصادق منھم والعمیل، رسالة مفادھا اللھم خذ من دماءنا 

مھا وال ترابًا یواریھا، وال لحدًا یغطیھا لكي یأتي الیوم حتى ترضى، اللھم ال تجعل ألجسادنا قبًرا یض
یوم القیامة من یھنیھا بجنة خلد طاب بانیھا، رسالة مفادھا قد انتھي وقت الذل واالستعباد، وقد حان 

الوقت لنقتل األمیركان.. في عقر دارھم وبین أبناءھم وبجوار قواتھم واستخباراتھم قد حان الوقت أن 
الوالیات المتحدة األمیركیة أرتدت ثوبًا لیس مصنوًعا لھا أصالً عندما فكرت نثبت للعالم كلھ أن 

مجرد تفكیر أن تواجھ أو تقاوم المجاھدین وأنھا لیست إال دعایة إعالمیة وزخًما مھوالً من 
اإلرجافات واألقاویل الباطلة حتى تكبر في عین العالم وقد حدث ما ترید ولكن الحقیقة ما رأیتموه 

خارج أرضھم و� الحمد، ولكننا الیوم نقتلھم في وسط دارھم فأین تقدمھم العلمي وتطورھم قتلناھم 
 .التكنولوجي؟ لم یمنع عنھم ذلك ولم یدافع عنھم

رسالة مفادھا إن أرادت القیادة األمیركیة سالمة شعبھا وقواتھا فلتخرج من األراضي اإلسالمیة كلھا 
ره أنھا لم ولن تستطیع أن تقاوم التیار اإلسالمي الجھادى ما دام ومن قبلة المسلمین ولتثبت للعالم بأس



في األمة رجال یدافعون عنھا ویحمون أراضیھا ومقدساتھا، ولتعلم أن أرحام األمھات ما عقمت أن 
وكذلك ما  -رحمة هللا علیھم ورضي هللا عنھم-تنجب أمثال خالد بن الولید وصالح الدین األیوبي 

شیخنا عبد هللا عزام وغیره من الرجال الذي ضحوا ألجل دینھم رحمھم هللا  عقمت أن تنجب أمثال
ففي األمة ألف عبد  -رحمة هللا علیھ وتقبلھ شھیدًا-جمیعًا، رسالة مفادھا إن كان قد قتل عبد هللا عزام 

ش، ففي األمة ألف یحیى عیا -رحمة هللا علیھ وتقبلھ شھیدًا-هللا عزام، وإن كان قد قتل یحیى عیاش 
أو قُتل ففي األمة ألف أسامة بن الدن، فلتنتظر أمیركا  -حفظھ هللا-وإن كان موجودًا أسامة بن الدن 

الرجال فقد عجز ھؤالء عن الكالم، وأبوا إال أن یسطروا ما یریدون من دمائھم ویضعوا نقاط 
 .األحرف من أشالئھم وفواصل الكلمات من جماجمھم في صمٍت وھدوء

ا توابیتكم واحفروا قبوركم فالموت قادم لكم بإذن هللا، احفروا قبوركم وصنَّعوا فإلى أمیركا صنعو
 .قبوركم فالموت قادم لكم بإذن هللا تعالى

اللھم اجعل دولة الكفر تسقط على أیدینا، واجعل دولة اإلسالم تقام على أشالئنا حتى ننال من فضلھا 
اللھم إما إني أحتسب نفسي عندك فاقبلني شھیدًا،  وأجرھا. اللھم اجعلنا ممن بموتھم تحیا أمة كاملة.

اللھم إني أحتسب نفسي عندك فاقبلني شھیدًا، اللھم إني أحتسب نفسي عندك فاقبلني شھیدًا اللھم إني 
أحتسب نفسي عندك فاقبلني شھیداً، فحیي على جنات عدن فإنھا منازلنا األولى وفیھا المخیم، وإلى 

بیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحُسن أولئك رفیقًا. وآخر دعوانا أن اللقاء في جنات خلٍد مع الن
 .الحمد � رب العالمین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

محمد كریشان: إذن كان ھذا، كانت ھذه مقتطفات من الشریط كما ورد إلینا. جمیع المؤثرات سواًء 
ا وردنا، لم نمسس شيء على ھذا الصعید، كل كانت في الصوت أو في الصورة ھي من الشریط كم

 .ما قمنا بھ ھو مجرد اقتطاع بعض األشیاء التي رأینا فیھا قذفًا مباشًرا

 [موجز األخبار]
 الجدل حول توقیت بث الشریط

مرةً أخرى. معنا ھنا في محمد كریشان: نبدأ مع ضیوفنا، قبل أن نبدأ معھم نقدمھم بطبیعة الحال 
األستودیو الكاتب اإلسالمي الكویتي محمد العوضي، وجمال خاشقجي ( وھو نائب رئیس تحریر 
جریدة عرب نیوز السعودیة)، معنا كذلك للنقاش من واشنطن دیفید إسبي (وھو محامي أمیركي 

في الجماعات وخبیر في الشؤون األمنیة)، والتحق بنا من القاھرة منتصر الزیات (الباحث 
 .(اإلسالمیة

قبل أن نشرع في الحدیث عن جوھر ما جاء في الشریط، وإلى أي مدى ھناك عناصر جدیدة تستحق 
التوقف عندھا. موضوع التوقیت، موضوع توقیت بث الشریط ھذا، نحن في (الجزیرة) تلقینا 

الوقت، صدرت  مكالمات عدیدة من أُناس ومشاھدین یلومون (الجزیرة) على بث الشریط في ھذا
تعلیقات في عدد من الصحف العربیة بعضھا یعتبرھا.. سقطة كبیرة من (الجزیرة)، والبعض اآلخر 

اعتبرھا التوقیت جید ولھ عالقة بما یجري في األرض المحتلة، إذن.. الموضوع مثار جدل. سید 
 جمال كیف ترى موضوع التوقیت؟ إلى أي مدى كان موفق وكیف یمكن أن ننظر إلیھ؟

جمال خاشقجي: ھو في.. في توقیتین، توقیت (الجزیرة) توقیت البث، وتوقیت القاعدة. توقیت 
(الجزیرة) لو أنا أرید أن أفكر كسیاسي لن.. لن أبُث ھذا الشریط، ولكن كصحفي ال أملك إن أن أبُث 

ارحة، خففوا عنكم ھذا العبء بأنھم بثوا ھم أیًضا شریطاً الب M.B.C ھذا الشریط. وعلى كل حال
 ..ھم

 …محمد كریشان: یعني.. یعني االنتقادات التي كانت موجھة إلینا یمكن أن توجھ إلى

 .M.B.C جمال خاشقجي: توجھ إلى

 .محمد كریشان: نتقاسمھا

http://www.aljazeera.net/programs/infocus/2005/1/10/%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1#TOP
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 .جمال خاشقجي: تتقاسموھما

 .محمد كریشان: على األقل یعني

لسیاسي وتحلیلھا السیاسي الذي جمال خاشقجي: أما فیما یخص توقیت القاعدة، فالقاعدة لھا تفسیرھا ا
یختلف عن.. عامتنا نحن الكتاب والرأي العام العربي الذي یرى أن التركیز یجب أن یكون على 

االنتفاضة، وأال نسرق األضواء، وأال نعطي الخصم أسلحةً جدیدة یستخدمھا ضدنا. القاعدة تحلیلھا 
یجب أن نضغط علیھم، أنھ..أن.. أن نضربھم.. بأن األمیركان ال یأتوا إال بالقوة، وفھمھا أنھ ھؤالء 

في الوالیات المتحدة وإسرائیل الذین  ..إلى آخره. نفس الفھم الذي یحملھ أیًضا قوة یمینیة متطرفة في
یقولون عالنیة بأن العرب أیًضا ال یأتون إال بالقوة. فنحن اآلن أمام تیار متطرف من عندنا، و.. 

إنھ ھو.. لو.. لو بیننا أحد من القاعدة لبرر إرسالھ وإعدادھم لھذا وتیار متطرف من عندھم، وأعتقد 
 .الشریط، والذي

 .محمد كریشان: ربما.. ربما الفتخر بھ أیًضا

جمال خاشقجي: وافتخر بأن .. بأن ھذه الطریقة أن نرسل رسالة إلى األمیركان و.. ونفھمھم بأننا 
 .أقویاء، بأننا نستطیع أن.. أن نضربھم و.. إلى

 .محمد كریشان: سید عوضي

محمد العوضي: بسم هللا الرحمن الرحیم. في الحقیقة قبل أن أتكلم عن التوقیت، ما نُشر أمس أو الیوم 
وما یقال على الھوائیات في التشكیك في الشریط نفسھ أنھ لیس وراءه أحد، إنما ُمصنَّع من جھة 

ضیة القدس. أنا أرى أن المؤسسة التي غربیة أرادات اإلضرار بالمسلمین وتشتیت التركیز على ق
 ..أعلنت عن الشریط وھي مؤسسة

 محمد كریشان: مؤسسة السحاب

 ..محمد العوضي: مؤسسة السحاب

 .محمد كریشان: وواضح..وواضح أن لدیھا إمكانات فنیة

 .محمد العوضي: واضح لدیھا إمكانات

ت والصورة ھي مؤثرات كما محمد كریشان: یعني مرة أخرى نقول بأن المؤثرات، مؤثرات الصو
 .وردت في الشریط األصلي، نحن لم نقم إال بانتقاء بعض أجزاء، وإضافة أسماء المتحدثین فقط

محمد العوضي: الذي یؤكد ھذا أن لیس ھذا الشریط األول لمؤسسة السحاب المتعاطفة مع تنظیم 
جاءت نسخة األولى التي نشرت في 6/2001القاعدة، بدلیل أن في شھر   C.N.N  وصلت عبر

وسیط إلى جریدة الرأي العام، وأذاعت أول مرة في الشریط األول الذي أنتجتھ مؤسسة السحاب 
ومعي ھذه الورقة أطلق شریًطا تعبویًا مصوًرا یتباھي مقاتلوه بتدمیر كول. كانوا ینشدون في الشریط 

وموجود في الخط األصفر مؤسسة تدمیر كول، یعني ابن الدن، وھذه الصور منشورة. ھذا الكالم، 
من الجریدة ونسبت إلیھا وصار األمر متفق علیھ. فإذن المسألة  C.N.N السحاب في نفس، وأخذت

 .حقیقیة لیس فیھا تالعب وإنما

أما قضیة التوقیت أنا منزعج من التوقیت، والناس قلقة من التوقیت ونحن یكفینا الذي فینا ما نعاني، 
 ...إال

مقاطعاً]: منزعج من توقیت القاعدة، أو توقیت (الجزیرة) أو االثنین معًا؟محمد كریشان [ . 



محمد العوضي: من توقیت البث عموًما، لكن أرید أن أطرح رأیًا آخر، ربما كان في جوفي ویتساءل 
ھتمام والعمل تجاه ھذه فیھ الناس أال وھو إذا كان ھذا الشریط یضر بالقضیة الفلسطینیة وبتركیز اال

شارون  یة التي تھمنا جمیعًا، والتي ھي محور االتفاق؟ ھل لو لم یبث الشریط سیتوقفالقض
واإلجرام اإلسرائیلي عن التدمیر بكل أشكالھ الذي ما عھدتھ اإلنسانیة؟ ھل لو لم یبث الشریط 

سیتوقف األمیركان بالدعم الرسمي إلرھاب الدولة؟ ھل لو لم یبث الشریط سیتحرك االتحاد 
ھل لو لم یبث.. یبث الشریط ستتحرك األسلحة المخزنة الصدئة في حكومات الجیوش األوروبي؟ 

العربیة؟ ھل لو لم یبث الشریط.. ما الذي سیحصل؟ .. الذبح ماشي، والقتل ماشي، والعجز العربي 
ماشي، لن یتحرك شئ. من ھنا أظن أن ھناك ذكاًء في بث الشریط، وإذا كان األستاذ جمال یقول ھو 

میركان وھذا إیحاء ورسمي في الشریط أنھ كما تقتلون منا، كما، عندنا من یقتل، إال أن خطاب لأل
الشریط فیھ رسالة أخرى للحركات اإلسالمیة، للشعوب اإلسالمیة أن ھذا ھو الطریق، وھا أنتم 

 ..ترون ماذا یحدث في القدس، فال مؤتمرات وال قمة وال.. وال، إنما قضیة

: لكن ھو خطاب من القاعدة ولیس من عامة المسلمین لألمیركان، ھو جمال خاشقجي [مقاطعاً]
 .خطاب من القاعدة لألمیركان

محمد كریشان: بالطبع. سید منتصر الزیات في القاھرة، أنت من الذین اعتبروا بأن بث الشریط 
 یعتبر عار، ھذا ھو اللفظ الذي استعملتھ، ھل ما زلت تنظر إلى الموضوع من نفس الزاویة؟

نتصر الزیات: ھو بعدما أشرتم أو بعد ما عرفنا إنم  M.B.C  أیًضا بثت شریط فتتقاسموا
المسؤولیة في.. في التوقیت و، إحنا طبعًا أنا فیھ اعتبارات كثیرة بتراعى في.. في.. في..في الحكم 

 .على أي عمل یعني، المقاصد وتحري النیة وعدم الدخول في مواطن الشبھات

ن النیة، یعني، وفي كل ما قلتھ في الیومین الماضیین أنا بأفترض حسن النیة أنا طبعًا مفترض حس
بالتأكید سواًء من تنظیم القاعدة أو من قناة (الجزیرة)، لكن أنا كنت أقول وما زلت كان یتعین أن نقدم 
ا مصلحة.. مصلحة الفوز بسبق تُقدَّم علیھا مصلحة تأمین أو مصلحة األمن القومي العربي. صحیح أن

 11مع األخ الكریم.. أمیركا كانت ستضربنا، وھاتضربنا سواًء أعلنت القاعدة مسؤولیتھا عن 
سبتمبر أو لم تعلن، بتستھدفنا شعبًا شعبًا، دولةً دولة، لكن ما كنت أود في ھذا الوقت إن إحنا نُصعب 

في قضیة  من مھمتنا في الخطاب مع العالم، الرأي العام العالمي في حشد الطاقات وتوحیدھا
 .فلسطین، في االعتداءات التي تحدث، في تجییش كل الطاقات وتعبئتھا ضد إسرائیل وضد الصھاینة

محمد كریشان: نعم، ولكن.. ولكن سید.. سید زیات، یعني أصالً الشریط نحن لما وصلنا تقریبًا ظل 
ظار، ال أقول الوقت عندنا في.. فترة طویلة یعني أكثر من أسبوعین أو زھاء أسبوعین، وكنا في انت

المناسب ولكن المشكلة أن بالنسبة (للجزیرة) إذا بثت.. الشریط فھو مشكل، إذا أجلتھ فھو مشكل 
وأحیانًا یتھم بأننا نتستر على شریط معین مثلما حصل مع شریط البن الدن. عندما.. عندما نبث، 

نبث ھناك مشكل، إذن.. إذن عندما.. عندما نبث ھناك مشكل، عندما نُؤجل ھناك مشكل، عندما ال 
القضیة قضیة تثیر الجدل في.. في كل األحوال، حتى أن األمیركیین و(رامسیفیلد) شكك حتى في.. 

 .في الشریط وقال ُمركَّب أو ُمفبرك

منتصر الزیات: أل ھو أنا.. أنا، طبعًا علمت كمان.. أنا افترضت أوالً إن الشریط وصل (للجزیرة) 
اً وأنا أنزه الشیخ أسامة بن الدن، وأنزه الدكتور أیمن الظواھري، وأنزه كل بعد ألي، وافترضت طبع

األخوة في تنظیم القاعدة أن.. أن یعتمدوا ھذا التوقیت في إرسال الشریط. مؤكد أن ھناك صعوبات، 
ومؤكد أن ھناك مشاكل تواجھھم، ومؤكد أن ھناك صعوبات تجعل من وصول الشریط أمًرا لیس 

أیام كما سمعت أو اآلن  10جزیرة) وأنا افترضت إن الشریط وصل (للجزیرة) قبل بالسھل إلى (ال
یوم من االجتیاح.. اآلن یعني 25عرفت أو علمت إن الشریط وصل إلى (الجزیرة) قبل  یعني قبل  ..

 .االجتیاح



یة إذن القصد مؤكد القصد والنیة من إرسال ھذا الشریط ھو تعبئة األمة وموقف ضد الھیمنة األمیرك
والمؤازرة األمیركیة للعدوان اإلسرائیلي ورفع الحالة المعنویة للشعب الفلسطیني، ھذا من جھة 

 .تنظیم القاعدة

من جھة (الجزیرة) بالتأكید أنا.. ال ینكر أحد الدور الذي تقوم بھ (الجزیرة) خصوًصا منذ االجتیاح 
ذا وارد، فإذا كنا نتحدث عن التوقیت في معالجة حتى العدوان الغاشم األمیركي على أفغانستان، كل ھ

فكنا من باب اختیار أفضل توقیت مناسب في معالجة ھذا األمر، خصوًصا إن إحنا كعرب، كأمة كنا 
قد بدأنا لتونا في الوصول إلى منافذ في الرأي العام األوروبي تؤید قضیتنا وتؤازرنا، لم نكن نحب أن 

الشریط العقال أو.. الشاش، الشال الفلسطیني نعطي رخصة لمغرض أن یتحین الفرصة إن ھذا 
والعلم الفلسطیني إذن شارون یتحدث عن إن اللي بیعملوا عملیات االستشھادیة في فلسطین ھم كالذین 

 ..قاموا بالعملیات في یعني أنا طبعاً ال أذھب مذاھب

نا في واشنطن سید محمد كریشان: و.. و.. وھذا ربما.. وھذا ربما ما.. ما سنحاول أن نسأل عنھ ضیف
دیفید إسبي (وھو محامي أمیركي وخبیر في الشؤون األمنیة)، سید إسبي ربما البعض یعتبر بأن ھذا 

 الشریط جاء في الوقت المناسب بالنسبة لألمیركیین، ھل ھذا صحیح؟

د دیفید إسبي: أعتقد أن الشریط یعرض إن القاعدة تحاول إظھار أنھا ما تزال باقیة ومستمرة على قی
الحیاة، وفي وقت تعرضت فیھ لھزیمٍة كبیرة في أفغانستان، وتظھر إن ھذا الشریط یحاول كسب 
أصدقاء، ولكن.. الموالون لھم داخل أفغانستان قلیلین، ولكن بدالً من مھاجمة أشیاء، أھداف كبیرة 

ربما تظھر إن القاعدة ال تستطیع مھاجمة أكثر من كنیس في تونس أو سوق في (ستراس برج) أو 
في فرنسا أو ألمانیا، فأعتقد إن التوقیت ھو من جانب القاعدة التي تحاول إظھار إنھا ما تزال على قید 

الحیاة، وأعتقد إن القاعدة وباللغة الخطاب التي.. توظفھا تبین كم ھي بعیدة عن تعاطف العالم في 
 .مختلف أنحاء العالم اإلسالمي

نسبة لكنیس تونس أكید التحقیق ما زال مستمر، وربما من محمد كریشان: على كل.. بالنسبة.. بال
المبكر، والبعض حتى یشكك في مدى عالقة األمر بالقاعدة، على كل األمر متروك للتحقیق. سید 

عوضي إذا أردنا اآلن أن ندخل في مضمون الشریط، ھل فیھ جدید؟ یعني ھل، بالطبع الجدید.. األكید 
وواشنطن یسجل وصیتھ، وصیتھ مسجلة في العاشر من ذي ھو أن أحد منفذي ھجمة نیویورك 

مارس  5، كتبھا في 2001مارس  5وصادف یوم عید أضحى، یعني بالضبط  1421الحجة 
، قد یكون سجلھا بعد ذلك بشھر أو بشھرین، لكن ھذا األكید التاریخ الذي رأیناه. ھذا ھو 2001

ن ھذا في نھایة األمر رسَّخ، یعني لم یعد ھناك العنصر الجدید وھو أحد المنفذین یتكلم. ھل تعتقد بأ
مجال ألیًا كان أن یطرح من جدید رغم كل ذلك أي تشكیك في عالقة القاعدة أو ما یطرح من 

 اتھامات للعرب والمسلمین، انتھي الموضوع؟
 الشریط وتأكید عالقة القاعدة بتفجیرات سبتمبر

: وهللا أظن أن الموضوع أقرب إلى االنتھاء أو انتھى، یعني نحن إلى متى نتلمس محمد العوضي
األعذار أو التأویالت؟ صحیح یؤسفنا أن یقوم من أبنائنا المسلمین بھذا العمل ضد المدنیین، ولھم 
تأویالت لھذا الحدث، لكن إذا كان ابن الدن اقترب جدًا جدًا من االعتراف في تصریحاتھ السابقة 

ظن مثل ھذا العمل یعتبر أنھم على األقل مشاركون رسمیون إن لم یكن معھم ھناك ناس یذللون أو فأ
یبسطون لھم العمل المعقد المحكم العبقري في إحداث مثل ھذا.. ھذا اإلضرار الذي حدث. أظن 

 .المسألة اقتربت جدًا وانكشفت جدًا لألمة في ھذا التصریح القوي

ھذا االنكشاف، عفًوا، بالتدریج یراعي إلى حد ما موضوع طالبان، یعني محمد كریشان: نعم، ھل 
 عندما كانوا في حمى طالبان لم یشأ ابن الدن أن یعلنھا صراحةً 

 ..محمد العوضي: ھذا
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محمد كریشان: عندما تغیرت األحوال أصبح بإمكانھم أن یعلنوا ذلك على المأل بشكل مباشر 
 .وواضح

أقرب التفاسیر، أن بینھم وبین الطالب عقد أو عھد، أنتم ضیوف عندنامحمد العوضي: ربما ھذا  . 

 .محمد كریشان: ال تحرجونا أكثر من الالزم

محمد العوضي: أنتم موجودون على أرضنا فال تضعونا في الورطة الكبیرة مع الخصم الموجود، 
ي بعض المالحظات فلما انتھى الموضوع یبدو أنھم صرحوا بما عندھم من.. من عمل، إال إن عند

العامة التي عبارة تصحیح، أقرب إلى التصحیح، اآلیة الكریمة التي وردت صوابھا (إنما أمره إذا 
في سورة یس. ثانیًا ورد أسماء مجموعة من العلماء  82أراد شیئًا أن یقول لھ كن فیكون) آیة 

أحدھم الشیخ حسن أیوب األفاضل، أظن أن اثنان من العمالء من الذین أعرفھم و.. والتقیت بھم 
سنا قبل  سنة في البلد، واآلن رجل كبیر في القاھرة، واآلخر الشیخ محمد بن محمد المختار  20درَّ

الشنقیطي، ھؤالء یرون كما أن كل العلماء یرون، أرجو أن ال یكون ھناك خلط، أن الجھاد واجب في 
تھم العلمیة، واجب لسلب أرض ھذا الظروف، وھنا تعرف أن الشریط ُحذف منھ أشیاء في تبریرا

المسلمین، ألسرى المسلمین، العتداء العدو، لھذا الصائل.. إلى آخره، لكن فرق بین أن یكون عند 
العالم الجھاد فرض وبین أن یبیح أو یعزز ضرب المدنیین بھذه الصورة التي صارت، فال أعتقد أن 

 .الشیخ حسن أیوب بھذه الدقة

مختار الشنقیطي فأنا قبل شھر تقریبًا كنت معھ، وال یؤمن بھذا الخط، لكن أما الشیخ محمد بن محمد ال
ربما یقول أو یُفتي بأن الجھاد واجب على األمة، وھو عالم ضد ھذا، الخط. الشيء الثالث بالشریط 

ل كثیًرا في الجزء الذي لم یُعرض أال وھو سرد أدلة شرعیة  ھناك شئ یجب أن نلتفت إلیھ وأُّصِ
باحة ھذا العمل الذي قاموا بھ، وھنا نحتاج إلى بسط الموضوع، لیس في األستودیو، كثیرة في إ

العلماء یبحثون ھذا الموضوع، إذ نجد على ألسنة ھؤالء المستشھدین آیات وأحادیث ونصوص، ھنا 
یجب أن یراجع موضوع الفرق بین التحقیق والتدقیق. التحقیق إثبات المسألة بالدلیل، والتدقیق إثبات 

حة نسبة الدلیل إلى موضوعھص . 

أخیًرا سیدي الكریم.. ھذه المجموعة یمثلون أنفسھم، وكما قال سلیمان أبو غیث نحن فكر أممي، فكر 
عالمي، ال ننتمي إلى إقلیم وال نرجع إلى جنس وال، فال الكویتي یمثل الكویت، وال السعودي یمثل 

یة أخرى المصري، إنما یمثلون فكر موجود، السعودیة، وال الجزائري وال الموریتاني وال أي جنس
لماذا نقول إنھم یمثلون أنفسھم؟ لنفوت الفرصة على شریحتین، الشریحة األولى: دولة عظمي 

مستبدة.. الوالیات المتحدة األمیركیة تحولت إلى إمبراطوریة، تُعطي لنفسھا الذریعة أن نتدخل في 
 .كل األمور، وتفرض استراتیجیاتھا

خرى: ھم األراذل المثقفین العرب سواء سمى نفسھ ھذا لیبرالي، علماني، علماني، اللي المجموعة األ
ھو، الذین ھم أبواق للسفارات وأدوات للغرب ویتأمركون أكثر من األمیركان، ألن ھؤالء یحرضون 

 .عليَّ وعلیك وعلى المسلمین جمیعًا، إذًا ھؤالء یمثلون أنفسھم

ى أي مدى.. إلى أي مدى فعالً یمثلون أنفسھم سید خاشقجي؟ یعني محمد كریشان [مقاطعاً]: لكن إل
عندما یتحدث األمیركیون عن أن أغلبیة الذین جاءوا.. جاءوا من السعودیة، و(توماس فریدمان) 

الصحفي في نیویورك تایمز عندما جاء إلى السعودیة بحث عن ھذا الجواب بالتحدید، لماذا خرجوا 
بعات على السعودیة كبیرةمن ھذه األرض؟ مع ذلك الت . 

جمال خاشقجي: فیھ جزء في الشریط أنتم لم تبثوه وھو جزء مھم، ولكن العتبارات سیاسیة أعتقد لم 
تبثوه، وھو قول الحزنوي بردة الدولة في السعودیة، ھؤالء وھذا.. وھذا أخطر جانب في فكر 

 .القاعدة

 .محمد كریشان: وبكلمات قویة، نحن یعني فعالً 



شقجي: ھو تكفیر النظام، تكفیر الدولة بالكامل، ھذا یفتح باب فتنة ال تُغلق لو ینتشر، ھذا جمال خا
یدل أیضاً على إنھ من یتبنى ھذا الفكر ھم جماعة محدودة، في السعودیة فیھ قوة إصالحیة، ولكن ال 

بیة التي توجد قوة تقول بكفر الدولة. ال توجد، حتى في مصر، حتى في.. في غیرھا من الدول العر
فیھا تجاذب وأخذ وعطا، ال لم.. لم یخرج أحد إال قلة جداً تقول بكفر الدولة بكاملھا، فھذا الجانب 

كما تفضل -موجود في.. في أحد أجزاء الشریط على لسان أحمد الحزنوي، وھو یستحق المناقشة 
الطرح المتطرف، یستحق التفكر بالذي یدفع مجموعة من الشباب إلى.. إلى تبني مثل ھذا  -الشیخ

وتبنیھم لھذا الطرح المتطرف أیضاً یحدد حجمھم الصغیر، فالمملكة العربیة السعودیة ال یوجد بھا 
ھذا الفكر، ال یوجد بھا من یقول بتكفیر الدولة أو المجتمع إال أن یكونوا أربعة، خمسة، عشرة، 

كما تفضل -ى أنھ بالفعل عشرین شخص، لكن ال یوجد تیار یمكن أن نسمیھ كتیار، فھذا یُشیر إل
أنھ ھؤالء ال یمثلون إال أنفسھم، وھذا الجانب یستحق التفكر والتأمل في فكر.. في فكر  -الشیخ

القاعدة، باإلضافة إلى جانب اعتمادھم الكامل على القوة، والذي یبرر لھم إعداد ھذا الشریط، والذي 
من مجرى األحداث التي جمعتھا في اطالعي أُعد فیما یبدو بنھایة شھر مارس أو بنھایة شھر فبرایر 

 ..على كامل الشریط، أُعد بنھایة فبرایر وتحدثوا فیھ حتى عن القمة العربیة ربما

 .محمد كریشان: نعم، أشاروا إلى القمة العربیة، صحیح

جمال خاشقجي: فیما بعد، ولكن فكر القوة الذي یحملونھ ھو الذي یبرر لھم بث ھذا الشریط، رغم إنھ 
لرأي العالم العربي كلھ غیر سعید بھذا الشریط، وغیر سعید بتبني مثل ھذه العملیاتا . 

محمد كریشان: نعم، ربما غیر سعید، ولكن لنرى بالنسبة للسید دیفید إسبي في.. في واشنطن، ھل 
 الوالیات المتحدة ربما سعیدة بھذا الشریط؟ سعیدة بین قوسین على أساس أنھ ربما أعطي لألمیركیین

ما كانوا یبحثون عنھ، وھو اعتراف واضح، وسیجعل ربما من الضغوط األمیركیة على السعودیة 
 .تتكثف بشكل أكبر

دیفید إسبي: ال أعتقد إن المسألة ھي مسألة كون المرء سعیداً أم ال، الحقیقة إنھا توضحت اآلن، 
قلیل وأن الحقیقة واضحة والناس یعلمون ما ھي الحقیقة حول القاعدة، وقد سمعنا من ضیوفنا قبل 

رغم ما حدث في.. في مبني التجارة العالمي وأن بن الدن قتل المزید من المسلمین أكثر من الدیانات 
األخرى من خالل دعمھ لطالبان، وفي الحقیقة فإنھ ال یتمتع إال بتأیید عدد قلیل من الناس في العالم 

لناس یبتعدون عن اإلرھابیین الذین ال یقدمون اإلسالمي في مصر، والبحرین، أو في الجزائر، نرى ا
لھم عدالة اجتماعیة، ولكن الشھادة والمزید من الجثث، وعلیھ فإنني أعتقد أن ھذا دلیل آخر إلظھار 

 .أن بن الدن ھو المسؤول وأنھ ال یتمتع بالدعم في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي

ھو نتاج (لإلرھاب األمیركي) بین قوسین؟ محمد كریشان: ولكن سید إسبي، إلى أي مدى ما یحصل  

یعني من یتابع الخطاب الموجود في الشریط یؤكد بأن كل ھذه السیاسة للقاعدة ھي من إفرازات 
حیف معیَّن أمیركي تجاه كل القضایا العربیة واإلسالمیة، یعني ھناك إرھاب أمیركي یقابل بإرھاب 

 .أصولي أو إسالمي إن صح التعبیر
ما أقولھ إن ھذه الحجة لم.. لم تؤخذ على محمل الجد في العالم اإلسالمي، ولم تؤخذ على  دیفید إسبي:

محمل الجد من قِبل قادة الدول اإلسالمیة، كما قال ضیوفنا ولم تُؤخذ على محمل الجد من قبل 
س أو العلماء، فال أحد یرى مثل ھذه األعمال اإلرھابیة وسیلة لتحقیق العدالة االجتماعیة بین النا

كوسیلة لیناسبوا النظام العالمي الذي یضم بین ظھرانیھ دوالً مسلمة، وكذلك ال یخدم أغراض 
ومصالح المسلمین الذین یعیشون في دول غیر إسالمیة، وعلیھ فبالتأكید أنا ال أعتقد إن ھذه األفكار 

ن، حیث ساھمت یجب أن تلقى أي اعتبار، وفي أماكن مثل كوسوفو، والبوسنة، والكویت، وأفغانستا
الوالیات المتحدة بشكل مباشر، ودعمت بشكل مباشر دوالً إسالمیة وشعوباً إسالمیة كانت تحت 

االضطھاد والقمع في وقت تبقي قضیة دعم الوالیات المتحدة إلسرائیل، وھذه حقیقة وتبقى حقیقة 



سطینیة وإسرائیلیة قویة، وھي قضیة یجب أن تُحل بحلول وسطیة وتنازلیة عن طریق إقامة دولتین فل
 .جنباً إلى جنب عضوین في األمم المتحدة

 [فاصل إعالني]
 اآلثار السلبیة واإلیجابیة للشریط على القضیة الفلسطینیة

محمد كریشان: سید خاشقجي، إشارة الشریط إلى فلسطین والجرحى والممارسات اإلسرائیلیة، وقتلة 
األنبیاء وغیرھا من.. من ھذا الموضوع، إلى أي مدى ھذا الربط الذي كان دائماً مثار جدل، وفي ھذا 
التوقیت اآلن من.. من الممارسات اإلسرائیلیة قد یُعطي زخم للجانب الفلسطیني أو بالعكس قد یضرُّ 

 بھ كما یعتقد البعض؟

وا ھؤالء الشباب لھذه العملیة أعدوھا في جمال خاشقجي: أل، الربط دایماً موجود، یعني منذ أن أعد
فترة االنتفاضة، االنتفاضة عمرھا اآلن یقارب العامین، فھم یعیشوا أجواء فلسطین، یعني أنا.. أنا 

منذ عام وتوجد أشرطة لھ في فلسطین،  85استمعت ألسامة بن الدن یتحدث عن فلسطین منذ عام 
لسطین قول.. قول غیر صحیح، الشریط أُعد على فالقول بإنھ أسامة بن الدن لیس لھ اھتمام بف

مرحلتین، المرحلة األولى ھو تسجیل وصیة الحزنوي، ثم شباب القاعدة أو من تبقي منھم في مكاٍن 
، عملوا تحریر للمادة، فالحزنوي في Editing ما، ال نعرف في أفغانستان أم في باكستان، عملوا

ل في ذوي الحجة عام.. عا مخطابھ الذي ُسّجِ  

1421محمد كریشان:  . 

مارس 1421جمال خاشقجي:  . 

2001محمد كریشان:  . 

تحدث عن قضیة فلسطین، لبس الكوفیة ال أعرف إذا كان مقصود أم.. أم  2001جمال خاشقجي: 
غیر مقصود منھ، ولكن أشار بوضوح إلى قضیة فلسطین، وأشار بوضوح إلى الظلم الواقع على 

قوة العسكریة اإلسرائیلیة التي تضرب والتي تقتل، ونحن یجب أن فلسطین وأدَّى، وقارن ما بین ال
نرد علیھا بمثل ما یقتلوا، ثم جاء المخرج الذي أعد الشریط في فترة أعتقد أنھا كانت في فبرایر قبل.. 

 .قبل شھرین، وأضاف بُعداً آخر، وأضاف صور

 .محمد كریشان: یعني أعد.. أعد الشریط من الناحیة الفنیة، نعم

ال خاشقجي: أعد الشریط من الناحیة الفنیة لكي یربط ما بین الموضوع وقضیة فلسطین بشكل جم
 .أكبر

محمد كریشان: نعم، موضوع الكوفیة، موضوع الكوفیة ربما بعض البعض لم ینظر في كل 
ي الموضوع إال.. إلى ھذه الجزئیة، قد تبدو جزئیة، ولكن نحن دائماً أحیاناً ھناك معركة رموز في.. ف

بعض ھذه المسائل، البعض ویُقال إنھ في إسرائیل لم ینظروا إال إلى ھذه النقطة بالتحدید، واعتبروا 
بأن مثلما یقرأ االستشھادي في حماس أو في الجھاد اإلسالمي وصیتھ ھم أیضاً في القاعدة یفعلون 

ن ضد اإلرھاب.. إلى نفس الشيء، وبالتالي معركتنا معركة واحدة نحن واألمیركان، یعني اإلسرائیلیی
 ..أي مدى

 ..جمال خاشقجي: یحیي عیَّاش

 محمد كریشان: وأیضاً یحیى عیَّاش، إلى أي مدى ھذا المنطق مضر؟

محمد العوضي: ھو مضر إذا استُخدم إعالمیاً من قبل الخصم، لكن نحن نفھم ھذا المنطق، أوالً: 
م اإلسالمي ویلبسونھا ھناك أیضاً، وھذه الكوفیة السوداء والبیضاء منتشرة ھذه في.. في.. في العال
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مع األسف قلت لھم -كوفیة شاب فلسطیني كان في قطر ذھب إلى الوالیات المتحدة األمیركیة 
في الوالیات المتحدة األمیركیة، وتُوفي أیام الجھاد السوفیتي في  -أعطوني أسمھ، نسیتھ ھناك مع..

ذلك الجھاد الذي كان (ریجان) یسمیھم  آخر سنة، كان في قطر ھنا، ثم درس ثم ترك وذھب،
مجاھدین، ریجان یطلق كلمة المجاھدین باللغة العربیة كان على ھؤالء، وكانوا یلبسون ھذه 

الكوفیات، ھذه أھداھا لي أحد اإلخوة القطریین الذي جاء (للجزیرة) قبل البث وأعطانا إیاھا، ھذه 
كوفیة أو أل، والدلیل لیس وراھا علم حتى لدولة قضیة اتفاقیة وصدفة ال عالقة لھا في قضیة نوع ال

ھي  -أستاذ كریشان-معینة، ما أعتقد أن تصعد المسألة بھا، لكن الجوھر الذي بودنا أن نؤكد علیھ 
قضیة ما قالھ األخ األمیركي من اإلرھاب والربط بین اإلرھاب وفلسطین ورد الفعل ھو اختزل 

وھو ال یمكن أن نفصل بین ما حدث ویحدث من تنظیم  الموضوع وبسَّطھ إلى درجة التتفیھ، أال
القاعدة وردود أفعال المسلمین أیَّا كانت انتماؤھم ومناھجھم، وبین تلك الدیكتاتوریة المتغطرسة 

األمیركیة في صناعة اإلرھاب الصھیوني، وفي دعم ھذا اإلرھاب عسكریاً، سیاسیاً، معنویاً، دولیاً، 
سبتمبر بشھر  11إن حسني مبارك (الرئیس المصري) قبل أحداث قانونیاً، ال یمكن أن نفصل 

ح قال: إن ما یحصل على األرض الفلسطینیة من إجرام یھودي مع السلبیة األمیركیة  ونصف صرَّ
في الموقف الدولي قد یفتح المجال لقیام أعمال إرھابیة وردة فعل قویة جداً ال یسلم منھا أحد، أفضل 

ذ كریشان ھذه قضیة جوھریة یجب أن نتكلم عنھا، ونتكلم علمي شویة، من ذلك، ألن نحن یا أستا
یعني إغفال األسباب المادیة والدوافع النفسیة یجب أال یكون في مثل ھذه الظروف، ھناك خطة إللغاء 

التعلیل في مثل ھذه األحداث، التخطئة، اإلدانة أنا ال نوافق ھذا المنھج، كل من یقولھ، بمعنى العقلیة 
یة یشترك فیھا الجمیع، لكن العقلیة التحلیلیة في البحث عن األسباب ھي التي ال تُطرح، رئیس الوصف

جھاز مكافحة اإلرھاب في عصر ریجین إما (روبرت أوكلي) أو (فلویك كوكس) خرج في الخمیس 
سبتمبر لیالً في الـ 11األول من   C.N.N  وقال: قال ما یقول العقالء، قال: لیس الشطارة أن

شف الوالیات المتحدة األمیركیة من الفاعل، ولیست الشطارة أیضاً أن تقوم الوالیات األمیركیة تكت
بعقوبة ھذا الفاعل كأن یكون دولة ضعیفة، ولكن الشطارة أن تجیبنا الوالیات المتحدة األمیركیة 

ر الھائل ومفكروا أمیركا، لماذا یوجد على ھذا الكوكب األرضي شریحة من الناس یحملون ھذا القد
من الحقد والكراھیة لدرجة أن یفنون أنفسھم في سبیل فناء أمیركا؟.. ھذا السؤال الذي یغفلھ كثیر من 

 .الناس

محمد كریشان: نعم، وھذا السؤال الذي سنسأل عنھ ضیفنا في واشنطن، ولكن نذھب مرة أخرى إلى 
عرض ھذا الشریط وفي ھذا القاھرة مع منتصر الزیات. إلى أي مدى سید منتصر یعني ربما یؤدي 

المناخ المتوتر إلى وصول قناعة لدى شرائح معنیة بأن ربما ھذا ھو األسلوب األمثل للتعامل مع 
الوالیات المتحدة، وبأنھم في النھایة یستحقون ما لحق بھم، ھل مثل ھذا المنطق اآلن قد یصبح 

 متفشي أكثر من السابق؟

، یعني حینما انتقدنا وانتقد غیرنا بث الشریط في ھذا التوقیت، منتصر الزیات: ھو بالتأكید فیھ التباس
سبتمبر  11ألن ھناك التباس، التباس في استخدام العملیة أو األسلوب االستشھادي في عملیة 

ومقارنتھ بالعملیات االستشھادیة التي یقوم بھا المجاھدون في فلسطین مقاومة لالحتالل، ھذا االلتباس 
ف ھذا االلتباس لمصلحتھ، صحیح حاصل عند كثیرین و ھو حاصل أكثر في أوروبا، شارون یوّظِ

-حسب تصورھم ھمَّ -إحنا ندرك.. عارفین تماماً القصد، وعارفین إن إخوانا اللي قاموا بھذا العمل 
بیدعموا القضیة الفلسطینیة، وھمَّ بیدعموا قضیة فلسطین، لكن إحنا معنیین أیضاً بحسن الخطاب 

على مراعاة أنھ.. أن یصل الفھم الصحیح للقضیة إلى الغیر، والغیر ھنا اللي بنقصده  للغیر، معنیین
اللي إحنا عاوزینھ ینحاز إلینا في ھذا الصراع، وأرجو أال یفوتني وأنا. وإحنا بنتكلم عن فلسطین أن 

ھ من أرض الرباط التحیة إلى األخ المجاھد مروان البرغوثي. التصدي ألمیركا  اذ یا أست-أوّجِ
واجب شرعي، وھو واجب قومي، وأنا شخصیاً في تحلیلي وتعلیقي للفروض في وقت  -كریشان

سبتمبر كنت أُعلي فرض مسؤولیة القاعدة عن ھذا الحادث، وأشرتوا  11مبكر بعد أحداث 
حضراتكم دلوقتي وإلى التفسیر األرجح إلى إنھ وجود طالبان ربَّما أعاق إعالن المسؤولیة، وحكایة 



لة في.. قبل سقوط طالبان قدر كبیر منھا، كانت مسجلة وكانوا األشرط ة لو الحظنا إنھا كانت مسجَّ
 ..ینتوون توظیف كل شریط في وقٍت.. في وقت معین

محمد كریشان [مقاطعاً]: وھذا.. وھذا أیضاً یُفترض.. یُفترض أیضاً حتى شریط الحزنوي ھذا 
لة مع كل واحد، یعني حتى إن یُفترض أن یكون واحداً من.. من سلسلة، یُفترض أن تكون مسجَّ .. 

 ..محمد العوضي: بالتأكید
 ازدیاد الخلط في تعریف اإلرھاب بعد بث الشریط

محمد كریشان: أسامة بن الدن في مقتطف ربما لم یُبث أشار بأن المجموعة خرجت لمھمة كذا، سید 
ما أشار ضیفنا في واشنطن وھنا أیضاً في األستودیو، موضوع تناول دیفید إسبي في واشنطن مثل

واشنطن لموضوع اإلرھاب، وھذا الخلط الذي تتھمھ بھا الدول العربیة، خلط في موضوع اإلرھاب، 
 ھل تعتقد بأن ھذا الخلط سیزداد حدَّةً مع ھذا الشریط؟

خبُّط، فنحن نملك قانوناً دولیاً فیھ تعریف دیفید إسبي: ال.. ال أعتقد ذلك، وال أعتقد إنھ سیزید من الت
) الصادر من مجلس األمن في العام 1373واضح لإلرھاب الدولي، وقد رأینا ذلك في قرار (

الماضي، إذاً لیس صحیحاً إن اإلرھابي في نظر البعض ھو مقاتل من أجل الحریة في نظر اآلخر، 
عونا االعتقاد لماذا ھؤالء الناس ال یتمتعون بتأیید ولكنَّ ما رأیناه في ھذه األشرطة ھو السبب الذي ید

كبیر؟ ولماذا ھذه المجموعة من القاعدة یقولون إن رؤساء دول إسالمیة كفار أو مرتدین؟ وھذا یدلنا 
على ما حدث في أفغانستان في أیام حكم الدكتور ربّاني تحت حكم الشریعة، إذاً إن ھذا لم یقل أي ولم 

دة العدالة االجتماعیة وإقامة أي تسویة ألي من المعضالت أو المشكالت التي یورد أي كلمة حول إعا
تواجھ العالم اإلسالمي، والقضیة الفلسطینیة ھي لیست سوى واحدة من ھذا القضایا، واألشرطة 

تظھر إفالسھم الفكري وافتقارھم إلى الدقة في التعامل مع القضایا الصعبة واعتمادھم على 
لن تجعل أحداً سعیداً، ولن تجعل أحداً حّراً استخدموه ضد ناس خارج بالدھم،  الشعارات، الشھادة

ولكن في أفغانستان استخدموه ضد.. ضد االتحاد السوفیتي، ولكن لم یتم استخدامھ ضد السوفیت 
 .خارج أراضي أفغانستان

ال  -القاعدةیعني جماعة -محمد كریشان: نعم، ولكن سید إسبي، یعني لماذا تفترض بأن ھؤالء 
یتمتعون بتأیید واسع في الرأي العام العربي واإلسالمي؟ ھناك من یرى العكس تماماً، خاصةً وأن 
إصرار واشنطن على اعتبار مثالً (شارون) غیر إرھابي أو حتى رجل سالم، بینما على عرفات 

حلة معینة مع أن.. أن یكافح اإلرھاب وھو محاصر، ربما ھذا یجعل من وجود تعاطف معیَّن في مر
 .القاعدة قد یزداد، یعني الصورة معاكسة تماماً تقریباً لما تقول

دیفید إسبي: ال، فیما.. بغض النظر عما.. ما ھي النظرة إلى عرفات أو شارون أو إلى الالعبین 
اآلخرین في القضیة الفلسطینیة، وھذه قضیة بالطبع موجودة طوال القرن العشرین، وقضیة صعبة 

یة في النھایة یجب أن نتوصل إلى حل بشأنھا، ورغم كل ذلك، ورغم كل ما یفكر بھ جداً، وقض
اآلخرین، فإن ذلك لن یغیر من حقیقة ما قامت بھ القاعدة من محاولة ربط إرھابھم بالقضیة 

 .الفلسطینیة

راً أو شرعیاً، ولم یساعدوا القضیة الفلسطینیة، وحقیقةً یزعمون أنھ م لھم لم یجعلوا إرھابھم مبرَّ
امتداد إسالمي، ولكنھم غیر عابئین بقضایا أخرى مثالً قضیة غزو الكویت من قبل العراق، وكانت 

ھناك حاجة إلى تحریرھم، إذن فھم انتقائیون، وبغض النظر عما قد أعتقده أنا أو أنت بالجنرال 
بأي  شارون أو یاسر عرفات ھذه قضیة یحب أن تحل، ولكن على خالف قضیة فلسطین فال یمكن

شكل معقول استخدام مثل ھذه القضیة لتبلیغ ھجمات إرھابیة فھم یستخدمون لغة الكالم والمبادئ 
اإلسالمیة لتبریر ھذه األعمال ولكن حقیقة لیسوا أكثر إسالماً من إرھابیین إسالمیین أو إرھابیین 

الخاص بھم الجیش الجمھوري األیرلندي السري أو المسیحیین أو األرمن فلھم جدول أعمالھم 
 .ویحاولون توظیف دینھم
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محمد كریشان: على كل.. المنطق االنتقائي یبدو یسود عند ھذا الطرف وعند ذاك الطرف كما یعتقد 
 .البعض

 [فاصل إعالني]

محمد كریشان: سید عوضي ما ورد في الشریط عن احفروا قبوركم والموت قادم إلیكم، ثم أیضاً 
أدري إن كانت بثت أم ال بأن ما خفي كان أعظم، ھل على الصعید األمني إشارة أسامة بن الدن، ال 

 یعني ذلك مقدمة ألشیاء علینا أن نتوقعھا في المستقبل؟

محمد العوضي: ھذا. ھذه المسألة مرتبطة بقضیة قوة التنظیم وتماسكھ وإعادة ترتیب أوراقھ من 
 .جدید والشبكة من جدید، أما ھذا ھو ھدف إستراتیجي عندھم

 .محمد كریشان: رغم كل الضرب الذي تعرضوا لھ

محمد العوضي: رغم كل الضرب، وسیستمرون ولذلك أنت الحظت في خطابھم أنھم قالوا الفكر ال 
یتعلق ال بعبد هللا عزام.. الدكتور الشیخ رحمة هللا، وال ببن الدن وال ببقیة األسماء التي وردت، إنما 

الذي سوف یأتي، لكن عندي تعلیق على كالم (دیفید) أنا أرید أن ھذا فكر وھذه مدرسة وھذه الطریقة 
أؤكد بأننا إذا أردنا أن نتكلم بالمنطق فإن (بوش) من فمھ ندینھ عندما قال في أول األزمة إن من یأوي 

اإلرھاب فھو إرھابي ومن یساعد اإلرھابي فھو كذلك، ھذا تعریف بوش لإلرھاب، طیب ھو اآلن 
ل ال یكتفي بدعمھ، وإنما یسمیھ رجل سالم، یعني ھذا استخفاف بعقول البشریة یدعم أكبر إرھابي ب

 .واإلنسانیة والتاریخ، ھذه واحدة، فھو یدعم اإلرھاب دولة

ثانیاً: ال یكتفي بذلك بل یصدر أوامره قبل یومین للسعودیة والكویت واألردن وعفواً السعودیة 
 .واألردن ومصر بأن یعني یستنكروا العملیات

حمد كریشان: یحسموا أمرھم في موضوعم .. 

محمد العوضي: یحسموھا وال یعتبرونھا أیضاً عملیات استشھادیة، ھذا أیضاً محور أیضاً أقول انتقلنا 
من مرحلة العقلیة التآمریة، األخوة الكتاب الذین یقولون نحن مصابون بعقدة العقلیة التآمریة، التآمر 

قوي على إنسان عنده ملكات وقدرات، على إنسان.. لكن ھذه على إنسان  -یا أستاذ محمد-یكون 
أوامر أي أنھم أمیركا تعاملنا كالسلطان لخصیانھ في العھد المملوكي، بمعني أننا نعیش في عصر 

أوامر ال عندنا قدرة، والمؤامرات تكون في خفیة، إنما إمالء أوامر ألننا عبید، بھذا المنطق 
ھذا الرجل األمیركي الذي ي اإلرھاب عند األمیركان؟ عندما یأتي یقاوموننا، أترید أن تعرف معن

شارك في القتال اللي ھو (ووكر).. األمیركي (ووكر) شارك مع الطالبان وشارك مع القاعدة وقتل 
وشارك في قتال قُتل فیھ أمیركي في قلعة (جانجي) یمسك.. ال یذھب إلى القاعدة ھناك في القاعدة في 

بھ إلى فرجینیا، یوضع لھ محامي، یقف أمام المصورین یبتسم، تأتي لھ والدتھ، ال  كوبا.. وإنما یذھب
تكبیل في یده، یأخذ حمام دش (شاور) محترم، واآلخرون یعاملون.. أنا أرجو من الوالیات المتحدة 

 یقول أنا أغامر لكنني أدافع -كما كتب فھمي ھویدي دفاعاً عن تنظیم القاعدة-أن تعطي أسرى طالبان 
على إنسانیتھم، ال أدافع عن االتفاق الفكري معھم، نحن نرجو من األمیركان، حقوق اإلنسان انتھت، 

نحن نرید من األمیركان أن یعطوا تنظیم القاعدة، وھؤالء األسرى حقوق الحمیر، حقوق الكالب 
، أما بعد الضالة حقوق القطط المریضة، حقوق الخیول التي أصیبت بالھرم، ھذا الذي نطلبھ فقط ال

 ذلك ال یكون ذلك إرھابا؟

وأختم كالمي باسم كتاب فقط اللي ھو "الدولة المارقة" لألمیركي (ولیام دوم) اللي یترجمھ الدكتور 
عبد هللا النفیسي وذكر عشرات اإلرھابیین في كوبا وفي الدول التي آوتھم أمیركا وحصنتھم مطلوبین 

 .إعدام وقتل وسفاكین دماء



عم، سید خاشقجي ھذا المنطق الذي یتحدث بھ السید عوضي ھو ما یتحفظ علیھ محمد كریشان: ن
األمیركان بشكل خاص، یقول سیاستنا قد تكون لھا.. علیھا مآخذ، ولكن ھذا ال یعني أن نصل إلى حد 

تبریر ممارسات یصفونھا باإلرھابیة ضدھم، ھل تعتقد بأن الموضوع ما زال مطروح، وسیزداد 
یط؟حدة بعد ھذا الشر  

جمال خاشقجي: آه، طبعاً األمیركي راح یستخدم ھذا الشریط قدر ما یستطیع، فھو استطاع أن یحول 
عملیة جمع تبرعات تتم في السعودیة للفلسطینیین إلى عمل إرھابي، فما بالك بھذا الشریط؟ طبعاً ال.. 

ر ال نرید أن ننتقم، ال یجوز ألي حد یبرر ھذا العمل بحكم غضبنا من األمیركان نحن نرید أن ننتص
ھذه الفكرة األساسیة التي أتمنى أن تصل إلى ھؤالء الشباب، أنا الحقیقة لما سمعت خبر الطائرة التي 
أصابت بالمبني في میالنو وضعت یدي على قلبي وخشیت وقلت ربنا یستر، وأعتقد أنھ ما یؤكد ھذا 

فلو كان ھذا العمل عمل خیر وعمل الرأي اللي بأقولھ أنھ معظم المشاھدین شعروا بنفس الشيء، 
بطولي لفرحوا، لكن لماذا انزعجوا؟ لماذا تمنوا مثل ما تمنیت أنا أن ال یكون خلف من فعل.. خلف 
الحادثة ھذه مسلم وأنھا الحمد � مجرد حادثة عرضیة، أن مثل ھذه األعمال مضرة لقضیتنا فنتمنى 

 .نتوقف عنھا

ك تعزیزات أمیركیة وصلت یعني تعزیزات بالمعني الفكري محمد كریشان: نعم یبدو أن یعني ھنا
والصحفي بالطبع، معنا السفیر (كریستوفر روس) المتحدث باسم الخارجیة األمیركیة، سید (روس) 

لماذا في البدایة أبدت واشنطن والسید (رامسفیلد) تحدیداً بعض الشكوك حول مصداقیة أو صدقیة 
 الشریط، وما رأیك اآلن بعد أن بث؟

كریستوفر روس: ال أظن أن الشریط ھو حقیقي، ولكن عندي بعض المالحظات حولھ، أوالً ال یقدم 
 ً  ..شيء جدید أبداً، وثانیا

 ..محمد كریشان [مقاطعاً]: یعني ال جدید حتى لو الذي قام بالعملیة یعترف بوصیة

سمع تشویھ كریستوفر روس: یعني ھذا عنصر جدید، ولكن المضمون لیس بجدید، فمرة أخرى ن
لتعالیم الدین اإلسالمي الحنیف، التكرار لالدعاءات الباطلة حول العالقات القائمة بین اإلسالم وبقیة 
العالم، وحول الوجود المزعوم لمؤامرات تستھدف المسلمین، األسوأ في الموضوع ھو أنھ الشریط 

الشيء غیر مقبول وغیر  یتضمن نداءات متكررة حقیرة تدعو المسلمین إلى قتل األمیركیین، فھذا
 ...مسؤول، أنا كنت أنتظر من إدارة (الجزیرة) أن تحذف ھذه النداءات من الشریط، اآلن المتطرفین

محمد كریشان [مقاطعاً]: ھو سید سید روس إذا.. عفواً.. إذا أخذنا بالمعاییر األمیركیة.. الشریط كلھ 
حن.. نحن حذفنا ما اعتبرناه شتماً غیر صالح للبث یعني، سواء كمضمون فكري أو كدعوات، ن

 ..مباشراً یعني

كریستوفر روس: ال نرید للتاریخ.. أن نعید بعض.. بعض التصریحات معقول، ولكن تقدیم منبر لقتل 
 ..األبریاء، ھذا شيء غیر.. غیر مسؤول

عالً محمد كریشان: نعم، شكراً لك سید روس، سید منتصر الزیات یعني ھل تعتقد مثل ھذه الدعوات ف
دعوات حقیرة، أم أن مرة أخرى ورغم اعتراضات واشنطن أحیانا تجد من یبرر لھا بفعل ھذا المناخ 

 العربي السیئ وخاصة ما یجري في فلسطین؟

منتصر الزیات: وهللا ھو تصرفات الوالیات المتحدة ھي.. ھي تصرفات حقیرة، وموقف الوالیات 
ة واإلسالمیة ھو موقف حقیر، وإحنا في.. في العالم المتحدة موقف حقیر، وإنكارھا الحقوق العربی

العربي واإلسالمي لدینا قدراً كبیراً من التسامح تجاه الغرب وتجاه الغیر، وتجاه المخالفین لنا في 
العقیدة، الكالم عن حدیث.. عن صدام الحضارات ورد لنا.. ورد من داخل الوالیات المتحدة، الحدیث 

من داخل الوالیات المتحدة ومن رموز كبیرة فیھ، االعتماد على  الغیر ودي عن اإلسالم ورد
الوالیات المتحدة لن یحقق لنا نفعاً ولن یجلب لنا حقاً ولن یعید إلینا حقاً، االعتماد على هللا، االعتماد 



التصدي للوالیات  -أنا قلت من شویة وبأقولھا-على أنفسنا، تصحیح مسیرتنا من الداخل، التصدي 
ولھیمنتھا واجب شرعي وواجب قومي، صحیح أنا ال أذھب في ھذا المذھب إلى حد المتحدة 

استھداف المدنیین بشكل عشوائي على النحو الذي حدث، لكن من ناحیٍة أخرى أیضاً أقول للسید 
روس إن تعالیم الدین اإلسالمي التي نفھمھا جیداً تقول لنا ندافع عن حقوقنا، ندافع عن أراضینا، 

، وأقول لھ ولغیره الذي أنا أوقن بھ یقیناً أن الذین یقومون بالعملیات االستشھادیة داخل نحرر أرضنا
األرضي المحتلة ویدافعون عن أرضھم ھم شھداء، وھي عملیات استشھادیة، وأقول وعلى فرٍض، 

على فرض حدوث وصحة االعتراف بحادث سبتمبر أیضاً إن كان الذین في فلسطین یجتھدون 
أجرین، الذین قاموا بأحداث سبتمبر ضجراً من الوالیات المتحدة، وإن كنا ال نوافقھم،  فیصیبون فلھم

 .لكنھم اجتھدوا فأخطأوا

محمد كریشان: نعم.. نعم شكراً لك سید منتصر الزیات كان معنا من القاھرة وھو (باحث في 
(نائب رئیس تحریر الجماعات اإلسالمیة)، نشكر أیضاً ضیفینا في األستودیو السید جمال خاشقجي 

جریدة عرب نیوز السعودیة، والمطَّلع على شأن الجماعات اإلسالمیة)، (الكاتب اإلسالمي الكویتي) 
محمد العوضي، ولو كنا لم نتعرض إلى سلیمان أبو غیث، كما نشكر أیضاً السید دیفید إسبي (وھو 

تقي معكم في حلقات مقبلة، في محامي أمیركي وخبیر في الشؤون األمنیة). تحیةً طیبة، ونرجو أن نل
 .أمان هللا
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 عولمة اإلسالم
 

مقالة •  

 خالد الحروب الحلقة: مقدم
  اللیبي المقیم في بریطانیاعاشور الشامس: الباحث والكاتب  الحلقة: ضیفا

 جمال خاشقجي: الكاتب واإلعالمي السعودي المقیم في بریطانیا

 21/02/2004 الحلقة: تاریخ

 التقسیم بین إسالم معولم وإسالم مؤقلم -
 دعوة رادیكالیة لإلسالم العالمي -

 تأثیر اإلسالم الغربي -
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 فردانیة التدین اإلسالمي في الغرب -
 إقامة اإلسالم اإلنساني في الغرب -

 المؤسسة السیاسیة واإلسالم األصولي -
 أثر اإلنترنت على تقویة النزاعات األصولیة -

ھالً وسھالً بكم، كتاب الیوم عنوانھ عولمة خالد الحروب: أعزائي المشاھدین أ
اإلسالم من تألیف أولیفیھ روا، الباحث واألكادیمي الفرنسي المختص في 

شؤون التیارات اإلسالمیة. یطرح الكتاب أفكاراً سجالیة وخالفیة جدیدة یقول 
مثالً إنھ في الوقت الذي یتعمق فیھ الدین والتدین بین المسلمین في دولھم 

وحتى في أوساط جالیاتھم في الغرب فإن الحركات المتطرفة تساعد الوطنیة 
 .عملیاً على فصل الدین عن الدولة وعلى علمنة الحیاة السیاسیة

فھذه الحركات لم تعد تنتمي إلى أي جغرافیا محددة أو دول معینة بل ھي 
معولمة تجوب العالم وتضرب بعنٍف أعمى ال ھدف لھ، أما في البلدان 

نفسھا فیرى المؤلف أن الحركات اإلسالمیة المعتدلة صارت أكثر اإلسالمیة 
وطنیة ودیمقراطیة من ذي قبل ومنخرطة في العملیة السیاسیة وأن إعاقة 

الدیمقراطیة ال تأتي دوماً من قبل اإلسالمیین بقدر ما تأتي أیضاً من قبل النُخب 
 .العلمانیة الحاكمة والمدعومة من الغرب

لمناقشة الكتاب ھما الدكتور عاشور الشامس الباحث والكاتب ضیفاي الیوم 
اللیبي المقیم في بریطانیا واألستاذ جمال خاشقجي الكاتب واإلعالمي السعودي 

 .المقیم في بریطانیا أیضاً، فأھالً وسھالً بھما

 .عاشور الشامي: أھالً وسھالً 

 .جمال خاشقجي: أھالً وسھالً 
 التقسیم بین إسالم معولم وإسالم مؤقلم

خالد الحروب: أولیفیھ روا مؤلف الكتاب كان قد أصدر قبل أكثر من عشر 
سنوات كتاباً أُشتھر بھ وتُرجم إلى عدة لغات عنوانھ فشل اإلسالم السیاسي أطروحتھ تقول إن 

الحركات اإلسالمیة فشلت في تحقیق ھدفھا الكبیر والمعلن وھو إقامة الدولة اإلسالمیة وفشلت أیضاً 
في تقدیم أي مشروعات إجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة متكاملة، قابَلتُھُ في مكتبھ في باریس وَسألتُھ 

عن المحاور األساسیة في كتابھ الجدید وعالقتھا بأطروحتھ الشھیرة حول فشل اإلسالم السیاسي، 
 فماذا یرید أن یقول بالضبط؟

 [تقریر مسجل]
أولیفیھ روا: أرید أن أقول إن اإلسالم لیس محصوراً في منطقة 
أو إندونسیا بل أصبح  جغرافیة محددة مثل الشرق األوسط أو باكستان
دیناً عالمیاً ألنھ انتقل إلى الغرب ونحن عندنا في الغرب اآلن مجموعة 
سكانیة ھي مجموعة مسلمة وھذا یترتب علیھ انعكاسات ضخمة تتعلق 
 .بطبیعة العالقة بین المؤمن ودینھ

خالد الحروب: لكن قد یتبادر إلى الذھن عند مطالعة عنوان الكتاب أن 
تناقضاً بینھ وبین كتابك القدیم حول فشل أطروحة اإلسالم ھناك 

 .السیاسي، العولمة تعني التطور والتقدم بینما الكتاب األول یعني الفشل
أولیفیھ روا: ال إنھ لیس تناقضاً، فاإلسالم السیاسي استھدف إقامة دولة 

ائر إسالمیة في نطاق الدول الوطنیة القائمة، دولة إسالمیة في مصر في الجز
في فلسطین في تركیا وغیر ذلك وھذا فشل واضح، بینما اإلسالم المعولم غیر مھتم بفكرة الدولة 

 

  

  

 

 مؤلف كتاب عولمة اإلسالم
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والتوجھ الجدید الذي نالحظھ بین المسلمین في العالم ھو لیس االھتمام بإنشاء دولة إسالمیة  الوطنیة
على مستوى الدولة الوطنیة بل على العكس إن الفكرة اآلن ھي العمل على مستوى األمة لھذا فإن 

أسلمة قائمة  اإلسالم السیاسي مازال فاشال بالفعل، لكن اإلسالم بالطبع نفسھ لیس فاشالً فھناك عملیة
 .في العالم في الوقت الحاضر

خالد الحروب: إلى أي مدى تعتبر الحركات اإلسالمیة في كتابك أصیلة في برامجھا وأیدیولوجیتھا 
 وإلى أي مدى تعتبرھا امتداد للحركات المعادیة لإلمبریالیة مثل الیسار والقومیة في المنطقة؟

میة السیاسیة أصبحت في الوقت الحالي أكثر قومیة منھا أولیفیھ روا: أعتقد أن معظم الحركات اإلسال
إسالمیة، فعلى سبیل المثال نرى أن ھدف حماس والجھاد اإلسالمي في فلسطین ھو إقامة دولة 

فلسطینیة، طبعاً في أذھانھم یجب أن تكون ھذه الدولة إسالمیة ولكن األولویة ھي القومیة ولیست 
تحولت إلى قومیة، في الجزائر في تونس في فلسطین وحتى في اإلسالم ومعظم األحزاب اإلسالمیة 

مصر وسوریا والعراق والیمن وتركیا وعندما تصبح ھذه الحركات أكثر قومیة فإنھا تصبح في رأیي 
أكثر دیمقراطیة أیضاً، أقصد مؤیدة لالنتخابات كذلك معادیة أكثر لألنتریالیة، ألن القومیة في الشرق 

ة أكثر فأكثر لألنتریالیة وھي لم تعد مرتبطة بأي أیدیولوجیة محددة، األوسط في نظري معادی
 .فالقومیون العلمانیون یقفون في نفس الخط الذي یقف فیھ القومیون اإلسالمیون

أولیفیھ روا: أعتقد أن معظم الحركات اإلسالمیة السیاسیة أصبحت في الوقت ”
 ”الحالي أكثر قومیة منھا إسالمیة

نك تتحدث في نفس الوقت عن حركات إسالمیة ذات عنف أعمى لیس لھا خالد الحروب: ولك
 .برنامج سیاسي وال أي ھدف وطني محدد

أولیفیھ روا: نعم، الخط الفاصل اآلن ھو بین اإلسالم والحركات القومیة وبین اإلسالم المعولم وإذا 
ین ولكن الجزء الھامشي أخذنا الحركات الرادیكالیة وبالطبع لیس كل اإلسالمیین معولمین رادیكالی

منھم، أي أقلیة فقط ھي المتطرفة وھؤالء لیسوا مھتمین بإقامة دولة إسالمیة في أفغانستان أو 
السعودیة أو غیرھا، لكنھم یریدون محاربة ما یرونھ عدواً وھو األنتریالیة الغربیة على المستوى 

لدولة الوطنیة، بل مرتبط بصراع معولم العالمي ولھذا فإن اإلسالم المعولم لم یعد مرتبطاً بمستوى ا
 .ضد األمبریالیة أي األنتریالیة الغربیة وتحدیداً أقول األنتریالیة األمیركیة

خالد الحروب: لكن كیف ترى موقف الغرب من إشكالیة الدیمقراطیة واإلسالمیین والعلمانیة في 
 المجتمعات المسلمة؟

د ارتباط بین العلمانیة والدیمقراطیة وعندما یواجھ أولیفیھ روا: المشكلة بالنسبة للغرب ھي وجو
الغرب الخیار بین العلمانیة والدیمقراطیة فإنھ یختار العلمانیة والمثال المناسب ھنا ھو إلغاء 

، فالغرب دعم إلغاء االنتخابات ألنھ أفترض أن ذلك 1992االنتخابات البرلمانیة الجزائریة عام 
فإن الغرب لم یتردد في اختیار العلمانیة على حساب الدیمقراطیة وھذا  اإللغاء سیدعم العلمانیة وھكذا

 .تناقض في الدعوة الغربیة إلى الدیمقراطیة في العالم اإلسالمي
 دعوة رادیكالیة لإلسالم العالمي

خالد الحروب: إذاً بدأنا بالفكرة ربما اإلجمالیة التي تغلف أطروحة الكتاب، اإلسالم المعولم ھو یعمل 
الوطنیة، نوع من التقسیم بین إسالم معولم وإسالم مؤقلم إذا جاز الوصف إسالم محصور بالدولة 

الدولة األمة واآلن إسالم معولم، اآلن ھل ھذا التقسیم أوالً، ھل برأیكم ھل ھذا التقسیم دقیق من ناحیة 
 موضوعیة، ھل ھذا ما ھو موجود حالیاً عاشور؟

عاشور الشامس: كوصف للواقع قد یكون لھ مبررات ولكن مشكلة المفكرین الغربیین أو ما ممكن 
، أعتقد الكاتب یعتبر یعني یمثل ھذه الشریحة ھو محاولة استیعاب نسمیھم المستشرقین الجدد

اإلسالم، ھل ھو دین مثل المسیحیة؟ أم ھل ھو دین ودولة؟ أم ھل ھو مجتمع وثقافة وتقالید؟ أم ھل 
ھو حاجة واحدة أو أشیاء كثیرة؟ یعني یقول المستشرقون القدامى أن وحدة اإلسالم تكمن في تنوعھ 
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دائماً موجود في اإلسالم وعندما أنتشر اإلسالم في ثقافات مختلفة من الھند إلى فكل والتنوع كان 
الصین إلى شمال أفریقیا إلى األندلس إلى تركیا إلى أواسط أسیا تعددت الثقافات في العالم العربي.. 
اإلسالمي وأصبحت ھناك فروق كثیرة مما أدى حتى إلى حروب أھلیة في داخل العالم اإلسالمي، 

رب لم یستطع استیعاب ھذا التحول أو ھذا التطور وأعتقد أن الكاتب یصارع ھذه الفكرة ویحاول الغ
أن یوفق ما بین وجود تنظیمات نستطیع أن نقول إن ھیھ إقلیمیة ومظاھر للوجود اإلسالمي حركیة 

لتنظیم ذات طابع عالمي وھذه مشكلة حتى المسلمین نفسھم في صراع معھا، یعني التنظیم الدولي أو ا
 .اإلقلیمي

خالد الحروب: نعم، لكن في قلب ھذا الجدل، جمال ھناك عنصر أساسي أو أداة تحلیلیة أساسیة 
بالنسبة للمؤلف ھي فشل اإلسالمیین في إقامة دولة في دَُوِلھم، الدولة اإلسالمیة الحلم فإزاء ھذا الفشل 

الخارج تولدت ھذه الحركة المعولمة لإلسالم أصبح نوع مثالً من التشظي من التفتت من الھجرة إلى 
فھو في قلب ھذا التصنیف تقع فكرة وجود أو غیاب الدولة اإلسالمیة القطریة فھذا ھو، ھل فعالً 
 التنظیمات المھاجرة المعولمة ھذه اإلسالمیون المعولمون ال یفكروا في قصة الدولة اإلسالمیة؟

م تصاغ أجزاءه بالطریقة األكادیمیة المعتادة، بأنھ یبدأ جمال خاشقجي: ھو المشكلة في الكتاب إنھ ل
من الكل إلى الجزء ثم إلى أجزاء متفرعة األجزاء وإنما صاغت أفكار كثیرة في صفحات قلیلة أحیاناً 

فتجد یعني أحیاناً في نفس في صفحة واحدة یتحدث عن المسلمین العادیین الذین ألجأتھم ظروف 
الصفحة یتحدث عن المسلم الذي السیاسي المسیس الذي یحمل الفكرة  الحیاة إلى الھجرة وفي نفس

السیاسیة معھ، فتجد حدیث في نفس الصفحة عن مسلم ینتمي إلى عامة المسلمین وفجأة یتحدث عن 
مسلم ینتمي إلى جماعة ھامشیة صغیرة ولكنھا لفتت انتباھھ، األحباش مثالً إیش من ھؤالء كلھم، 

اب ومشكلة یعني أنا وجدت إنھ أولیفیھ بیرید أن یُحلل أكثر مما یشرح فھذه مشكلة في فھم الكت
ویحتاج من یقرأ الكتاب أن تكون لدیھ معلومات أساسیة عن تركیبة المسلمین في الغرب وھي تركیبة 

معقدة، یعني تحتاج إلى وصف ولیست بالسھولة یعني عندما تنزل إلى أحد شوارع لندن أو شوارع 
من المسلمین أنت تنظر لھم كلھم بأنھم مسلمین ولكن لو أخذتھم على حدى  باریس وتجد مجموعة

سوف تجد أن ھذا ینتمي إلى ھذا ینتمي إلى ال شيء، غیر منتمي أصالً وذلك ینتمي إلى جماعة وذلك 
ینتمي إلى حركة صوفیة وثالث ینتمي إلى دولة وھكذا فھنا في صعوبة في الكتاب أتمنى لو ُسِھّلت أو 

طت  بعمل مقدمة توصف حال المسلمین في الغرببُّسِ . 

عاشور الشامس: الفكرة الملفتة في الفصول األولى اللي ھو حاول یعني ربما أستطیع أن أقول تحلیلیة 
جمیلة، یعني أن اإلسالم الرادیكالي وما یصفھ ھو باإلسالم الرادیكالي كنتیجة لفشل اإلسالم السیاسي 

كما ھو یشرحھا، اضطر إن ھو یخرج خارج نطاق العالم في الوصول إلى الدولة اإلسالمیة 
اإلسالمي التقلیدي وذھب إلى مناطق أخرى غیر العالم اإلسالمي ولم یتناول قضیة اإلسالم في البالد 
حتى التي ینتمي إلیھا ھؤالء اإلسالمیون الرادیكالیون، فأصبح ھناك دعوة رادیكالیة لإلسالم العالمي 

 ...أو ربما

: یعني ھي ھذه الفكرة األساسیة وفي الكتاب لم تعد ھناك جغرافیا مرجعیة لھذه خالد الحروب
الحركات، لیس لھا بوصلة جغرافیة ال ولیس لھا انتماء لبلد معین ھي عندھا برنامج أحیاناً وشعارات 

 .غائبة كبرى ھي نفسھا ما عندھا تفصیالت

لواقع أن العمل اإلسالمي الرادیكالي عاشور الشامس: أعتقد أن ھذه الفكرة جمیلة یعني في وصف ا
الحركي ھذا اللي أنبثق ھو أصالً من مھد الحركات التقلیدیة التي كانت تبلیغ والجماعة اإلسالمیة 

واألخوان المسلمین وكذا في األربعینات والخمسینات والستینات أنبثق منھا اإلسالم الرادیكالي في 
ا ولكنھ لم یجد لھ محضاً في العالم اإلسالمي التقلیدي فإنتقل األخیر یا إما كردة فعل إو كإنفصال أو كذ

إلى ... ولذلك فإن فكرة العولمة واإلنترنت وتجاوز الحدود التقلیدیة وجد ھذا اإلسالم الرادیكالي مناخ 
 .یعني ممتاز جداً 

 .خالد الحروب: جدید



 .عاشور الشامس: ومناسب لفكرة اللي ھو یسعى لتحقیقھا

ویس ما رأیك جمال بالفكرة أیضاً الملحة بالفصل األول، ھو ذكرھا في المقابلة وقال خالد الحروب: ك
فیھا أن الحركات اإلسالمیة تنزع اآلن نزعة وطنیة وقومیة وفي ضمن حدود الجغرافیا، جغرافیا 

الدولة التي تعیش فیھا أكثر بكثیر مما كانت في السابق وھي تطرح شعارات األمة اإلسالمیة، الوحدة 
اإلسالمیة شعارات ما فوق الدولة اآلن ھي أصبحت أكثر وطنیة وبرامجھا السیاسیة محدودة بتلك 

 .الدولة وغیر معنیة كثیراً بما ھو خارج الحدود

جمال خاشقجي: أعتقد ھذا الصحیح إلى حد كبیر، الحركات اإلسالمیة أصبحت أكثر واقعیة وتتعامل 
استمرار للعمل اإلسالمي منذ أن بدأ في الثالثینات، كان  وھو في الحقیقة .. مع الواقع كما ھو وھي

دائماً مھتم بإقلیمھ ولكن كان یحمل األفكار المثالیة أنا أتصور كنوع من العالقات العامة، یعني عندما 
یتحدث األخوان المسلمین عن الخالفة وتوحید المسلمین، ھذا نوع من العالقات العامة ولكن كان 

لناشطین اإلسالمیین في الثالثینات في مصر مثالً ھو القطر المصرياالھتمام الحقیقي ل . 
إذا كان الرادیكالیون اإلسالمیون الجدد ھم الممثلون للمشروع السیاسي فقد قتلوا ”
 ”مشروع اإلسالم السیاسي ألنھم یقدمون مشروعا مستحیل التطبیق

حھا أیضاً في الكتاب ھو إصالح الوضع في مصر، لكن في نقطة مھمة ذكرھا في حدیثھ وشر
األخیر وھذا أعتقد كان  (CHAPTER) والحظ في الكتاب إنھ اختص األصولیة الجدیدة بالـ
التوثیق منھ وھو أن ھؤالء بما نزعوا من تطرف ومن تشدد إلى قتل المشروع السیاسي اإلسالمي 

قط على الغرب بل وأتصور نعم ھذا الصحیح ألنھم الرادیكالیون الجدد قدموا إختیارات صعبة لیس ف
حتى على المسلمین، الشعوب اإلسالمیة أنفسھم، یعني مشروع الطالبان، مشروع ال یمكن أن ینجح 
حتى باإلنتخابات یعني لو قدم.. لو تقدم حزب في أي بلد في العالم اإلسالمي یحمل برنامج المال 

لمشروع اإلسالم السیاسي عمر لن ینجح فھذا صحیح أن إذا كان الرادیكالیون الجدد ھم الممثلین ل
 .فھم قتلوا مشروع اإلسالم السیاسي ألنھم قدموا مشروعاً مستحیالً 

 تأثیر اإلسالم الغربي

خالد الحروب: نعم، عاشور أسألك في الفصل الثاني الذي یتحدث عن المسلمون في الغرب وفي 
تقدیري المتواضع من أھم فصول الكتاب أوالً یقول أن ثلث المسلمین في العالم یعیشون في وضع 

 .أقل

 .عاشور: نعم صحیح

ى الھند إلى الغرب إلى أمیركا أوروبا وأمیركا وغیر خالد الحروب: إنھم یعیشون أقلیات من الصین إل
ذلك السؤال المثیر الذي یطرحھ، ھل ھؤالء المسلمون في الغرب وفي غیر الغرب ھل ھم مجموعة 
ثقافیة عرقیة أم ھم مجموعة دینیة؟ وإنھ ھذا السؤال الذي تحار إزائھ الحكومات حتى الغربیة، ھل 

تھم مجموعة دینیة ھناك فیھا عرقیات مختلفةتصنفھم أنھم مجموعة دینیة؟ إذا صنف . 

عاشور الشامس: یعني من عاش في الغرب وعاصر ھذه الفترة الستینات والسبعینات والثمانینات 
سیفھم ھذه المعضلة ھذه المفارقة العجیبة جداً أوالً أن اإلسالم .. المسلمین الذین جاؤوا إلى الغرب لم 

غالباً أسباب اقتصادیة وثانیا كل مجموعة جاءت وجابت معھا یأتوا ألسباب دینیة أو ألسباب ھي 
ثقافتھا فأصبحت الثقافة المحلیة في مقدمة القضایا اللي الناس الزم تتعامل معاھا وتتفاعل معاھا 

وأكتشفنا أن فیھ إختالف ثقافات وھذه الثقافات قد ال تنطبق معھا حتى فھمنا لإلسالم، یعني الباكستاني 
بعض جوانب اإلسالم مثل مثالً وضع المرأة أو الحجاب أو كذا مختلف تماماً عن قد یكون فھمھ ل

المسلم اآلتي من سوریا أو من مصر أو من المغرب العربي وھكذا، یعني كانت أتضح إنھ فیھ فوارق 
ثقافیة كبیرة جداً ما بین التجمعات اإلسالمیة وھذه أدت إلى حتى اختالفات في أسلوب العمل 
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لحقیقة الكاتب یعني یتناول ھذه الظاھرة بس مش عارف كیف یحللھا أو كیف یفھمھا أو اإلسالمي فا
 ...كیف یفسرھا فـ

خالد الحروب [مقاطعاً]: في نفس ھذا الفصل یا جمال یتحدث أیضاً عن أفكار عدیدة من ضمنھا 
تطرفاً من آبائھم أیضاً أن األفراد وشبابنا الجیل الثاني من المھاجرین ولدوا في الغرب أصبحوا أكثر 

وأنتموا إلى جماعات متطرفة ألسباب مختلفة ویذكر أن ھو یشیر أن أحد األسباب ھذه لیس فقط 
 .التدین لیسوا متدینین أحیاناً تعبیر عن نقمة أو ھویة

 .جمال خاشقجي: ھویة

خالد الحروب: ھویة رافضة أكثر من أي شيء آخر، ما تعلیقك على ھذا التصنیف؟ ألنھ بس ھو 
شمل شرائح كثیرة یعني في الغرببی . 

جمال خاشقجي: نعم ثم یكمل ھو بأن معظم ھؤالء أنتھوا إلى المجموعات الرادیكالیة اإلسالمیة وھذا 
صحیح إنھ تنظیم القاعدة حالیاً كثیر من أفراده ھم لیسوا شرق أوسطیین أو مغاربة وإنما قادمین من 

نات والتزال مستمرة ربما اآلن بعد الضربات التي أوروبا وھذه الظاھرة بدأت قد نقول في التسعی
تعرض لھا التنظیم وھي ضربات لیست أمنیة بل ضربات فكریة أیضاً، یوجد تراجع وتوجد یقظة ما 

بین الجالیات اإلسالمیة المقیمة في الغرب لرفض ھذه األفكار التي تجاھلتھا في التسعینات والتي 
حالة العنصریة الموجودة في أوروبا وأدى إلى خروج ھؤالء  أضرتھا كثیراً فنعم التطرف استفاد من

الغاضبین وبلورة أفكار معینة، الغریب أنھ لم یشرح لماذا أختار بعضھم األفكار المتطرفة بینما كان 
باإلمكان أن یختاروا أفكار معتدلة ألنھا موجودة أمامھم، ففي الغرب توجد أمام المسلم الذي یتحول 

ختیارات من التصوف إلى األفكار التقلیدیة إلى ما وفره آباءه لھ من الجماعات إلى التدین كل اال
 .الَحقَّانیة الباكستانیة مثالً ھذا كلھ متاح لھ فھو یتخلى عن ھذا كلھ ویختار

خالد الحروب: ھذه النزعات نزعات معتدلة ال تشبع نزعة الرفض والنقمة وھو ألتقطھا عند ھذه 
 .الشریحة

عم فوجد في مجموعات كحزب التحریر كالجماعات السلفیة الجدیدة اإلجابة على جمال خاشقجي: ن
أسئلتھ الغاضبة والتي توفر لھ أیضاً أفكار للعمل وقد تكون أفكار بعضھا خطیرة ومتطرفة إلى حد 

 .كبیر
الغرب خالد الحروب: ھو الفصل الثالث أیضا مرتبط بالفصل الثاني یتحدث عن إنھ نزول التدین في 

من الشریحة المجتمعیة كفكر مجتمعي إلى فردي بعد ھذا الفاصل القصیر سوف أسألك عاشور عن 
 .ھذه الفكرة، أعزائي المشاھدین نتواصل معكم بعد ھذا الفاصل القصیر

 [فاصل إعالني]
 فردانیة التدین اإلسالمي في الغرب

أصبح الفرد المسلم ینزع إلى الفردیة في فھمھ لإلسالم وفي تطبیقھ لإلسالم، لدى ”
 ” نجد اختالفا كبیرا بین المسلمین في الغرب

أعزائي المشاھدین أھال وسھال بكم مرة ثانیة، نواصل معكم مناقشة كتاب عولمة خالد الحروب: 
اإلسالم للكاتب الفرنسي أولیفیھ روا.. عاشور كنا انتقلنا إلى الفصل الثالث الذي یتحدث عن فردانیة 
التدین، ھذا ھو العنوان ویقول إن اإلسالم في الغرب بسبب عدم وجود سیاق إجتماعي مسلمین ھبط 

مستواه المجتمعي إلى مستوى فردي ما رأیك في ھذه الفكرة؟من   

عاشور الشامس: وهللا فكرة أعتقد أنھا یعني فیھا ذكاء في إبرازھا برغم.. أعتقد أنا عموما سطحیة 
الكاتب في تناول اإلسالم في الغرب، ألنھا عملیة أیضاً معقدة وضع معقد، لكن في ھذه النقطة لعل 

ھب إلیھ من كون أن غیاب السلطة المركزیة سواء التشریعیة أو الشرعیة أو فیھ یعني ما یبرر ما ذ
القضائیة أو حتى الفكریة والتوجیھیة في الغرب وتعدد الثقافات وتعدد النظرات اإلسالمیة في 
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الجالیات اإلسالمیة المتعددة، جعل الفرد یلجأ إلى ما یرتاح إلیھ من فھم اإلسالم أو من تفسیر ما یدور 
عالم اإلسالمي أو في أجواء الفكر اإلسالمي فأصبح الفرد ینتزع النزعة الفردیة في فھمھ في ال

لإلسالم وفي تطبیقھ لإلسالم ونجد اختالف كبیر بین فھم المسلمین في الغرب لكیفیة العیش في 
 الغرب باإلسالم، ھناك من یرى االنعزال والتمیز سواء حتى في اللبس أو في السكن واألحیاء وكذا

والمدارس والتعلیم وإلى آخره وھناك من یرى العكس، االندماج في المجتمع واالختالط مع المجتمع 
 .حتى الغیر المسلم واالستفادة منھ ومحاولة االستفادة من الوضعین یعني

خالد الحروب: نعم النقطة التي نذكرھا جمال، أن إحدى سمات ھذا المجتمع والفرد في الغرب ھو 
سلطات والمرجعیات التقلیدیة، مثالً لیس ھناك على سبیل المثال سلطة أزھر أو ما التمرد على ال

یناظرھا مثالً في الغرب بحیث تتحكم فیھ أو ھو یستمع لھا، ھناك تمرد وھناك أنصاف وأشباه فقھاء 
 .جدد

 ..جمال خاشقجي: مظبوط

 خالد الحروب: یطلقون الفتاوى وغیر ذلك، ما رأیك بھذا األمر؟

شقجي: في ھذا الجزء أنا ما وجدت شيء جدید، الفردیة في اإلسالم مسألة مستحبة، الخطاب جمال خا
اإلسالمي دائماً یتوجھ للفرد، یعني یطالب المسلم والوعاظ دائماً یخاطبوا المسلم بأن علیك أن تبدأ 

عن الدعوة بنفسك ثم وبمن تعول وكذا إلى آخره، فالفكرة قویة في اإلسالم مسؤولیة الفرد عن نفسھ و
بأن كل فرد مطالب بالدعوة األمر اآلخر الذي حقق ھذا الشيء ھو الصحوة اإلسالمیة، الصحوة 
اإلسالمیة انتشرت بمختلف األشكال فانتشرت بالشكل الجماعي التي تمثلھ الجماعات اإلسالمیة 

ام البعض في وانتشرت أیضا بالشكل الفردي، فھو یشیر مثالً إلى.. یراھا كما لو أن حدث غریب، قی
 .مصر برفع قضایا فردیة مثل قضیة تطلیق

 .خالد الحروب: نصر أبو زید

جمال خاشقجي: نصر حامد .. نصر أبو زید من زوجتھ وكان من قام بذلك، قام بدعوى االحتساب 
بالنیابة عن نفسھ وعن مجتمعھ، أنا ما رأیت شيء غریب ھنا حتى ھنا في الغرب كثیر من 
ي یسموهاألشخاص یمارسون الل  (citizens right) حق المواطن في التعبیر أو في المقاضاة أو ،

 .في مالحقة البلدیة

خالد الحروب: ھو أیضا لإلنصاف جمال، النقطة ھذا المثل مثالً عندما أشار إلى أنھ بعض 
یقول التصرفات أحیاناً الفردیة یقوم بھا ھؤالء مثل ما ذكر أعتقد الفصل ھذا والفصل الرابع أیضاً ھو 

أن ھذه القضایا التي ُرفِعت لیست مبنیة على أسس قانونیة، على أسس شرعیة وھو كان یحاول أن 
یرصد كیف یتصادم النظام القضائي الذي تعمل فیھ البلد مع ما یعتبره بعض األشخاص مسؤولیات 

التصادم فردیة تجاه اإلسالم بحسب تفسیراتھم ھم، فھو كان یحاول أن یلتقط بعض نقاط االحتكاك و
 ..بین ھذین

جمال خاشقجي: ھو لو لم یكن ھناك قانون یسمح برفع القضیة لما استطاع من رفع القضیة أن 
یرفعھا، ھذا القانون قانون الُحسبة غُّیر في مصر في وقت الحق، بعد قضیة أبو زید لكن القانون 

رب، الشباب عندما.. بالفعل كان موجودا لكن على موضوع غیاب السلطات األزھر أو غیره في الغ
نعم ھم مستقلین عن السلطة الكبرى سلطة المشیخیة عندما ھاجروا إلى باریس أو إلى لندن وغیرھا 

ولكن بعضھم دخلوا في سلطات أخرى إلى جماعات فأیضا الغرب مليء بالجماعات اإلسالمیة، 
إسالمیة أو  بعضھا جماعات لھا امتداد في الشرق اإلسالمي أكانت جماعات صوفیة أو حركیة

جماعات نشأت وتبلورت في الغرب مثل الجماعات الصغیرة المتطرفة التي تبلورت حول المسائل 
أنا أعجبني تعبیر استخدمھ ھو إقامة الكنائس اإلسالمیة على غرار الكنائس الموجودة في الغرب بأن 

عندنا في األراضي الكنیسة أو المبنى یتحول إلى جمعیة، وھذا موجود بالذات في الغرب أكثر من 
 .العربیة
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 إقامة اإلسالم اإلنساني في الغرب

فصل الرابع وھو أیضا امتداد حقیقة للفصل الثالث یتابع النقاش أن خالد الحروب: عاشور، في ال
ھناك محاوالت إلقامة ما یسمیھ اإلسالم اإلنساني بین قوسین في الغرب اللي ھو یبتعد بعض الشيء 

عن السیاسة، عن القضایا الساخنة والخالفیة وكذا ویحاول أن یتواءم مع المجتمع الذي یحیط فیھ 
 تأكید على االلتزام باألخالق والممارسات السلمیة مع اآلخرین، تأكید على ویقول أن ھناك مثالً 

مفھوم مثالً العائلة ومحاولة إیجاد جسور ومشتركات مع الجو.. المجتمع الغربي اآلن السؤال وھو 
یقول یشیر إلى ھذا أن ھذا كثیر من ھذه القضایا تلتقي مع الیمین المحافظ الغربي والیمین المحافظ 

قضایا اإلجھاض والعائلة وقصة المثلیة الجنسیة وغیر ذلك ولكن أیضا للیمین الغربي المحافظ  مثل
 .ھناك مجموعة من القضایا أیضا التي ضد العرب والمسلمین

 ..عاشور الشامس: نعم

 .خالد الحروب: فنقطة االلتقاء ھذه نرید أن نفككھا، أن نركز علیھا بعض الشيء

نقطة یعني موجود صحیحة یعني مالحظة أعتقد أنھا وجیھة أن.. وإن كان ھذه عاشور الشامس: ھي 
نزعة بدأت أخیرا، أعتقد أن في جماعات العمل اإلسالمي في الغرب انتبھوا لھا مؤخراً ولیس في 

البدایات في البدایات كان الدافع األساسي المحرك األساسي للعمل اإلسالمي ھو الدعوة، نشر اإلسالم 
إلنجلیز وأسلمة الفرنسیین وفي رعي الكنائس وشراء الكنائس وتحویلھا إلى مساجد وإلى وأسلمة ا

سنة انتبھ المسلمین إلى عملیة المؤسسات  15آخره، لكن في.. بعد فترة بعد حوالي عشرة سنوات 
ل وعملیة مثالً ما ھو الموجود في القوانین الغربیة الذي یحفظ لنا حقوقنا اإلسالمیة، مثالً األحوا

الشخصیة، عملیة اإلجھاض، عملیة الزواج، الطالق فأنتبھ المسلمین إلى ھذه المسألة وبدؤوا یعملوا 
في نشاطات في ھذا االتجاه فأكتشفوا أنھ فیھ التقاء بینھم وبین جماعات أخرى، مثل الیھود مثالً في 

لتقاء مع الیمین اآلن فیھ بعض القضایا، اللحم الحالل مثالً والذبح وكذا ولكن وجدوا فیھ أیضا نقاط ا
نقاط التقاء مع الیسار في مثالً محاربة الھیمنة األمیركیة، محاربة العولمة نفسھا ھذه اآلن في إلتقاء 

بین المسلمین واإلسالمیین والیسار أو اللیبرالیین فھذه العملیة أنا أعتقد أن ھي مھیش ثابتة عملیة 
إیجابیة، لكن أیضاً ممكن یكون لھا نتائج سلبیة متغیرة ومتطورة باستمرار وستكون لھا نتائج . 

خالد الحروب: ِذكر ھذه الفكرة الحقیقة في ھذا الفصل أیضا الفصل الذي وراءه الفكرة األخیرة التي 
 .أشرت اللي ھي تبني مجموعة من ما یسمیھ األصولیة الجدیدة لخطابات یساریة وقومیة

 .عاشور الشامس: یساریة لیبرالیة

الحروب: وعالم ثالثیة مناھضة لإلمبریالیة فكأنھا استمراریة وأسلمة لھذه الشعارات أو استعارة خالد 
 منھا أو غیر ذلك، إلى أي مدى تجد ھذا التحلیل دقیق جمال؟

جمال خاشقجي: ھذا موجود، في أنھ فیھ نشاط إسالمي في حركات السالم في أوروبا والحركات 
لكن اللي بیمارس ھذا الشيء مجموعة من النُخب اإلسالمیة المثقفة المدافعة عن البیئة في أوروبا، 

وھؤالء یكونوا أعرف بالمنظمات الالحكومیة فتحتاج أنت إلى نُخب قادرة على النشاط في ھذا 
المضمار لكن الذي أشار إلیھم ھو مرة أخرى عودة إلى حالة الغضب مثالً الھجوم على اإلمبریالیة، 

غاضب الثوري الیساري والغاضب اإلسالمي في الھجوم، یعني في اتھام مثالً تجد فیھ مشاركة عند ال
أمیركا في تدمیر العالم، بعدم احترام الحقوق الثقافیة فھنا حالة الشراكة ما بین الغاضبین وبین القوة 

 .األخرى یعني أسمح لي مثال

 .خالد الحروب: نعم.. اتفضل

لكبرى الفرنسي المشھور ھذا الكتاب والذي وجد جمال خاشقجي: اإلشارة إلى كتاب الخدیعة ا
 ..انتشار



 .خالد الحروب: یتحدث الكتاب عن أنھ عملیة الحادي عشر من سبتمبر
جمال خاشقجي: عن أن الحادي عشر من سبتمبر ما ھي خدیعة كبرى؟ ھذا نموذج للتقارب الفكري 

 .ما بین أفكار متطرفة على الجانبین
 المؤسسة السیاسیة واإلسالم األصولي

ة وھنا یتحدث خالد الحروب: عاشور بالفصل السادس یتحدث عما یسمیھ األصولیة الجدیدة أو السلفی
بشكل مفصل عن الوھابیة وتقریباً شيء من التقلید الغربي، اآلن الحدیث اآلن عن ھذا الموضوع 
وأثر الوھابیة على نشر التطرف وسوى ذلك ویشیر إلى الدور الرسمي للسعودیة في تشجیع ھذا 

إبطال مفعولھا أو المذھب للوقوف ضد التیارات والحركات اإلسالمیة الُمسَّیسھ أكثر، بُغیة مثالً 
 التنافس كأنھ على شرائح شبابیة مختلفة، ما رأیك؟

عاشور الشامس: أنا أعتقد أن ھو في ھذا الموضوع یعني لم یمسك بتالبیبھ یعني جیدا فیھ شيء من 
السطحیة وفیھ شيء من العبور كده على بعض األمور وھناك طبعاَ قضایا یرى مثالً أن المؤسسة 

منفصلة عن المؤسسة السیاسیة وھذا سمح لإلسالم األصولي أن یتجدر وأن  الدینیة في السعودیة
ینتشر وكانت أمیركا مثالً والغرب یعتقد أن اإلسالم األصولي ھذا اللي موجود في السعودیة ُمَسیطر 

علیھ من قبل المؤسسة السیاسیة ولكن اتضح في اآلخر أن ھذا غیر صحیح ألن اإلسالم اآلن 
ثق من ھذه األصول ومن ھذه الجذور وعنده مشكلة في حكایة مثالً كیف الفكرة الرادیكالي ھو انب

 .العالمیة ھذا الدولة الخیالیة اللي نتجت كیف نتجت
خالد الحروب: لكن عاشور یعني ھو الفكرة التي ذكرھا أیضا قال عند لحظة معینة افترقت المؤسسة 
الرسمیة مع المؤسسة الدینیة أو یعني ما نتج عنھا ھناك أیضا كانت سیطرةالوالیات المتحدة بشكل أو 

بآخر على منظمات الجھاد األفغاني، مع ذلك َولَّدَت ھذه حركة بن الدن وغیرھا فال یعني دیمومة 
م السیطرة الرسمیة من البدایةالسیطرة إلى نقطة زمنیة معینة ثم افتراقھا، عد . 

عاشور الشامس: نعم.. بس ھو یعني بیقول أن الغرب كان دائما یعتقد أن المؤسسة السیاسیة أن 
اإلسالم ھذا ألنھ فشل في مشروعھ السیاسي فأصبح ُمھََّجن وأصبح مھادن للسلطة السیاسیة أو تابع 

بعدین بیقولوا أن اللي اكتشف أن السلطة لھا وھذا یعني ما موجود مثالً في الغرب وكذا، لكن 
السیاسیة خاصة في السعودیة، یعني لیس لھا سیطرة على الفكر األصولي أو الفكر الوھابي فخرج 

 .خارج نطاق السعودیة وخارج نطاق العالم العربي وأصبح یعني السیطرة علیھ غیر واردة

یعني ویكاد یكون بشكل یومي خالد الحروب: طیب أسأل جمال ھذا موضوع تعرف مطروق جداً 
فأرید تعلیقك علیھ مع الفكرة التي ذكرھا، إحدى األفكار األخرى في ھذا الفصل فكرة مھمة وقال 
بسبب امتالك التیارات وھابیة والسیطرة السعودیة على الموارد المالیة، استطاعت أن تنشر ھذه 

حلیة اإلسالمیة وبعض األشكال اإلسالمیة األفكار المختلفة بحیث أیضا حتى أَثََّر على الثقافات الم
المختلفة مثل الصوفیة وغیرھا سواء كانت مھاجرة أو غیر مھاجرة تم بطریقة ما حتى محوھا بسبب 

 ھذه الھیمنة، ما رأیك؟

جمال خاشقجي: ھو فیھ نقطة قالھا في الكتاب بأنھ اللجوء إلى السلفیة كانت نتیجة احتیاج ولیس فقط 
صادیة للمملكة العربیة السعودیة وھي فكرة ذكیة یعني ھل كان المجتمع األوروبي نتیجة القوة االقت

ل وصولھا إلیھ من خالل الدعوة؟ المال  المسلم یبحث عن أفكار سلفیة وثم تصادف أن ھذه األفكار ُسّھِ
 .القادم من السعودیة یعني مثالً قد نناقشھا

 .عاشور الشامس: نستخدم تعبیر أن ھناك سوق
شقجي: ھنالك سوق مستعد وربما ھذا السوق ناتج عن التجارب الُمحبَطة السابقة فبالتالي جمال خا

المسلمین عندما أحبطوا أكثر من مرة عبر تجربة أحزاب وأفكار معینة فكانوا یبحثوا عن فكرة جدیدة 
أنھا جاءت فجاءتھم فكرة السلفیة وفكرة السلفیة لم تأت إلى أوروبا إال ربما یصححني الدكتور، أعتقد 

في أوائل التسعینات بالدرجة األولى رغم أن ھي الفكرة قدیمة ولكن بالزخم الھائل لم تأت إال في 
التسعینات أوائل التسعینات وانتشرت المفاجئة التي أعتقد أنھ أشار إلیھا موضوع أنھ األوروبیین 
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أشیرات والمساعدات وكل ما واألمیركیین فوجئوا بخطورة ھذه الحركة بینما كانوا یسمحوا بتقدیم الت
یأتي، أعتقد لم یفاجأ فقط األوروبیین واألمیركیین بل أعتقد أنھ حتى المملكة العربیة السعودیة 

كحكومة فوجئت فما كانت تفعلھ ھذه المؤسسة الدینیة لیس بالضرورة ُمتِفق مع رغبة الدولة 
 .والحكومة والمؤسسة السیاسیة

 أثر اإلنترنت على تقویة النزاعات األصولیة
نصیب الرادیكالیین المتطرفین من اإلنترنت أكثر من نصیب القوى اإلسالمیة ”

وسطیة ألن األخیرة لھا مؤسساتھا التقلیدیة التي تمثلھاال  ” 
خالد الحروب: والمؤسسة السیاسیة.. طب إحنا باقي عندنا دقائق قلیلة جداً الحقیقة نحاول نأخذ یعني 
باختصار تعلیق الدكتور عاشور على الفصل السابع اللي تحدث فیھ عن أثر اإلنترنت على تقویة 

قوسین األصولیة المعتدل منھا والمتطرف وھنا اقتبس یقول إنھ ھو یقول  النزاعات خلینا نقول بین
لیس شرطا أن تشجع االعتدال بل أحیانا التطرف ونشر الكتب ویقتبس من أحد مواقف اإلنترنت 
سؤال یسأل السائل، ھل من الحالل أن نساعد صدیقا مسلما على الحصول على بطاقة اإلقامة في 

أن ھذا قد یزعزع إیمانھ؟ والسائل مقیم في الوالیات المتحدة وال یسأل نفسھ، الوالیات المتحدة علما ب
لماذا ھو أیضا مقیم ویعیش في الوالیات المتحدة؟ ما تعلیقك على ھذا الفصل، أثر اإلنترنت على 
 ھذا اإلسالم المعولم والمؤقلم؟

ت ألن ھذه القضیة اآلن فعالً عاشور الشامس: أنا الحقیقة أُعِجبت باھتمام الكاتب بھذا الجانب بالذا
یعني كبیرة جداً في العالم اإلسالمي ونحن جمیعا نعاصرھا ونشوفھا یعني ھو یتحدث عن األمة 
أو األمة التي نشأت اآلن امتدادا للفكر األصولي والسلفي كما  (Virtual Nation) الخیالیة الـ

لق فیھ حدود الدولة الخیالیة ھذه أو تفضل األخ جمال جت اإلنترنت فیعني َھیَأت المناخ اللي تنط
األمة الخیالیة بال حدود وفعالً ھذه فتحت المجال لي یعني آراء وأفكار وإسھامات واجتھادات وفتاوى 

ملھاش حدود وال لھا ضابط وال لھا رابط فیقول إذاً ھذه المسألة بتأثر على یعني فكرة دار اإلسالم 
مسلم عالمي أو مسلم قومي أو یعني ھذه كلھا مرتبطة ودار الحرب وأین ینتمي المسلم؟ ھل ھو 

 .ببعضھا؟ فالحقیقة ھذه القضیة تحتاج إلى مزید من الدراسة أعتقد ألنھ لم یوفیھا

خالد الحروب: جمال، ما رأیك أیضا في نفس ھذا الموضوع؟ یعني أثر ھذا اإلنترنت وأیضا ممكن 
عام على ھذه الحركات اللي ما سماه األصولیة أضاف بشيء أقل تركیزا اإلعالم الفضائي بشكل 

 .الجدیدة

 .جمال خاشقجي: وذََكَر الجزیرة باإلسم

 .خالد الحروب: وذََكَرَ◌ الجزیرة

جمال خاشقجي: أعتقد نصیب الرادیكالیین المتطرفین من اإلنترنت أكثر من نصیب القوة التقلیدیة 
ثالً ناخد ھنا في بریطانیاوالوسطیة ألن القوة الوسطیة لدیھا مؤسساتھا، یعني م  (Muslim 

Institute) وحجم الكتب التي تنشرھا وھي كتب في العلن ال تحتاج إلى اإلنترنت، ال تحتاج أن ،
تذھب إلى تحت األرض لكي تنشر فكرھا بینما القوة المتطرفة المتشنجة تلجأ إلى اإلنترنت أكثر ألنھا 

 .بحاجة إلى ھذه اآللیة

 (Islamic Foundationوال الـ Muslim Institute) عاشور الشامس: تقصد

یعني لھا إمكانیات ھائلة جداً ومئات الكتب التي  (Islamic Foundation) جمال خاشقجي: الـ
 .نشرتھا خالل العشرین سنة الماضیة

 .عاشور الشامس: وال حد وقلیل من الناس یعرف عنھا

 .جمال خاشقجي: نعم
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یال وأعزائي المشاھدین شكراً لكم أیضا على مرافقتكم لنا جلیس خالد الحروب: یا سیدي شكرا جز
ھذا الیوم، الذي كان كتاب عولمة اإلسالم للباحث واألكادیمي الفرنسي أولیفیھ روا وشكرا لضیفینا 
الدكتور عاشور الشامس الباحث والكاتب اللیبي المقیم في بریطانیا واألستاذ جمال خاشقجي الكاتب 

ي والمقیم في بریطانیا أیضا وإلى أن نلقاكم مع جلیس جدید في األسبوع المقبل، واإلعالمي السعود
ني خالد الحروب ودُمتم بألف خیر  .ھذه تحیة من فریق البرنامج وّمِ
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غسان بن جدو: مشاھدینا المحترمین، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. أھالً 
بكم في حلقة جدیدة من برنامج (أولى حروب القرن)، ھذه المرة أیضاً من 
 .الدوحة

من كارثة إلى أخرى، ومن حرب إلى أخرى، من تشرد إلى آخر، من مجاعة 
النفس باآلخر، من  إلى أخرى، من ظلم إلى آخر، ظلم النفس بالنفس وظلم

تدخل قوة إقلیمیة أو عظمى إلى تدخل آخر، من أمیة إلى مزید من األمیة، من 
ال أمن إلى مزید من الال أمن والال أمان، من تدمیر الذات بالذات وباآلخر على 

الذات، باختصار من نكبة إلى نكبة على مدى عقود طویلة، ھذا ھو حال 
كیان جامع، وأفغانستان الشعب وما بقي من أفغانستان الكیان وما تبقى منھ ك

ھذا الشعب على أرضھ، والمصیبة أال أحد یعترف بمسؤولیتھ، وھذا كالم 
آخر، المھم اآلن أن ما یحدث في أفغانستان لیس عادیاً، وأثار ھذا الحدث لن 

تكون بالتأكید عادیة على أفغانستان ذاتھا وعلى دول الجوار وحتى علینا نحن 
المنطقة كلھا بتضاریسھا السیاسیة واألمنیة واالستراتیجیةالعرب، بل و . 

ة نقاط تفرض نفسھا: ما ھي الخیارات المتاحة للوضع الراھن واألفق  ثمَّ
المنظور؟ ومن ثمَّ من ھم الالعبون األساسیون؟ إذا كان ھناك بالفعل من العب 

ك على األرض غیر صاحب القوة العالمیة المعروف، وبعبارة أخرى ھل ھنا
 خیار واقعي یخرج أفغانستان من نفقھا المظلم الكئیب؟

ھذا ما سنحاول مراجعتھ مع السادة ضیوفنا ھنا في األستدیو: السید جالل سید 
كریم (السیاسي األفغاني)، واألستاذ جمال خاشقجي (نائب رئیس تحریر 
، وھو الصحفي والمحلل الخبیر السعودي في "Arab News" صحیفة

األفغانیة)، ومعنا عبر األقمار االصطناعیة من طھران (زعیم الحزب الشؤون 
اإلسالمي) السید قلب الدین حكمتیار. مرحباً بكم أیھا السادة. سیدي باختصار 

شدید أبدأ معك سید جالل كریم، حتى ال نطیل كثیراً على السادة المشاھدین 
فترة األخیرة، ولكن طالما أن الحدیث عن أفغانستان أطلنا فیھ كثیراً خالل ال

نحن سنناقش بشكل تفصیلي ما ھي الخیارات البدیلة؟ الحرب اآلن بدأت، 
وظاھر األمر أن الحسم العسكري لن یطول كثیراً، ولكن ما نود أن نتحدث 

حسم لفائدة  عنھ ھو الخیار السیاسي، یبدو أیضاً أن الخیار السیاسي البدیل قد
ھذا الشكل؟الملك ظاھر شاه، ھل ترى ھذا األمر ب  

 
 الخیارات المتاحة للوضع الراھن والمستقبلي في أفغانستان

سید جالل كریم: بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصالة 
والسالم على سید الخلق أشرف األنبیاء والمرسلین، أما بعد: أنا معك أستاذ 

الجرائد، وفي غسان، لقد فعالً حسم األمر لصالح ظاھر شاه على أروقة 
شاشات التلیفزیون، وفي صاالت المؤتمرات، أما ھناك سیاسة األمر الواقع 

الذي سیفرض نفسھ على األرض، وإن ما یمكن أن یحصل في األرض 
(الواقع) في أفغانستان یمكن یكون یختلف تماماً اللي بیحصل واللي یخطط لھا 

 .السیاسیین والمحللین

سنة الماضیة  25أي دور سیاسي خالل العشرین سنة الماضیة، أو  ظاھر شاه كملك سابق ما كان لھ
في أفغانستان، ما كان لھ أي دور في أیام الجھاد، في أیام التي كان الشعب األفغاني بحاجة إلى 

شخص ذو خبرة وعنده درایة في األمور السیاسیة واألمور العالمیة، فبدأ الشعب األفغاني بدون أي 
نجحوا في  -سبحانھ وتعالى-، بدون أي إمكانیات، والحمد � فضل من هللا خبرة في أمور السیاسة

 .جھادھم، وكسروا شوكة روسیا
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غسان بن جدو: لكن بصرف النظر عن تاریخ الملك ظاھر شاه، ولكن كما قلت اآلن یبدو أن األمور 
ة حدیث على  أنھ حتى باكستان قد حسمت لفائدتھ، بدلیل أن وفد من الكونجرس قد زاره، بدلیل أن ثمَّ

راضیة عنھ، بدلیل أن الرجل أقام تحالفاً مع جبھة الشمال، یعني یبدو أن األمور حسمت لفائدتھ، 
 .والمسألة ھي قضیة وقت ال أكثر وال أقل

سید جالل كریم: عندما نتكلم إن حسم األمر، ھل حسم بواسطة الشعب األفغاني، أم ھل حسم بواسطة 
أم بواسطة دول آخر؟ ففیھ ھناك فرق كبیر بین أن یحسم األمر بواسطة أمیركا، أم بواسطة أوروبا 

 .الشعب األفغاني وأن یحسم في السیاسات الخارجیة لدول آخر

غسان بن جدو: على كل حال سندخل بأكثر تفصیل في ھذه المسألة ربما ھناك خیارات بدیلة، ولكن 
سید قلب الدین، ھل.. ھل تعتقد بالفعل بقطع  أنا أتوجھ إلى السید قلب الدین حكمتیار ھناك في طھران.

النظر عن.. عن.. عن موقفك من ظاھر شاه، ولكن أال تعتقد بأن الخیارات السیاسیة قد حسمت لفائدة 
 ملك ظاھر شاه، وخاصة بعد تحالفھ مع جبھة الشمال والرئیس برھان الدین ربَّاني؟

ه الذین اصطفى، وبعد: تعرفون إعادة ظاھر قلب الدین حكمتیار: الحمد � وكفى، وسالم على عباد
شاه من ضمن خطة عسكریة أمیركیة، أمیركا ترید فرض حكومة عمیلة في أفغانستان.. البلد، وأن 
تجعل أفغانستان كقاعدة عسكریة لھا، أمیركا تعتبر أفغانستان نقطة استراتیجیة وترید أن تستفید من 

لسیطرة على ھذه المنطقة استراتیجیاً، إذاً مجيء ظاھر أفغانستان كممر للوصول إلى آسیا مركزیة ول
شاه ھي جزء من خطة عسكریة، أمیركا ترید ظاھر شاه، وشعب أفغاني یرفض ظاھر شاه، وأنا 
أقول بصراحة أنھ ما یمكن لظاھر شاه أن یعود ویحكم ھذا البلد، أفغانستان لیس بلد سابق وشعب 

 ..أفغاني أیضاً لیس شعب سابق، وال یمكن

غسان بن جدو [مقاطعاً]: لماذا سید قلب الدین حكمتیار ظاھر شاه ال یستطیع أن یعود إلى أفغانستان 
 طالما أنھ أقام تحالفاً واتفاقاً مع جبھة الشمال برئاسة السید برھان الدین رباني؟

قلب الدین حكمتیار: أخي الكریم، شعب أفغاني یرفض ظاھر شاه، ویعتبر ظاھر شاه كـ (بابراك 
ارمال) أمیركي، وجبھة شمال لیس في موقف تستطیع أن تساعد ظاھر شاه، ھي ألجل ضعفھا ك

وقفت مع أمیركا، وأعلنت عن استعدادھا للوقوف في جنب جنود أمیركي ألجل ضعفھا، لو كان 
بإمكان جبھة شمال صمود ضد الطالبان ووصول إلى كابول لفعل ھذا منذ زمان، وجبھة شمال 

نبي، في السابق كان تأخذ مساعدات من موسكو، وسمعتم وزیر دفاع روسیا تحتاج لمساعدات أج
أعلن أن موسكو كانت تساعد جبھة شمال ونساعد ھذا الجبھة اآلن وسنساعد، نسأل: لماذا موسكو 
كانت تساعد ھذا الجبھة؟ وضد َمْن؟ شعب أفغاني یتصور أن موسكو كانت تساعد ھذا الجبھة ألن 

واآلن جبھة شمال ترى أن أمیركا تستطیع أن تسیطر على أفغانستان وتفرض تنتقم من شعب أفغاني، 
حكومة عمیلة وھي ترید دور في ھذا الحكومة، ألجل ھذا أعلنت عن استعدادھا، أنا أقول: شعب 

 .أفغاني یرفض أي حكومة عمیلة وتفرض على شعب أفغاني بضبابات أجنبي

لسید حكمتیار یقول بأن أمیركا ترید أن تفرض غسان بن جدو: طیب.. سید أستاذ جمال خاشقجي، ا
حكومة عمیلة والشعب األفغاني یرفض تنصیب حكومة عمیلة، ولكن بصراحة، ھل بقي مكان في 

أفغانستان بعد كل ھذه المعاناة بعد كل ھذه السنوات، بل بعد كل ھذه العقود من مجال أن تقام حكومة 
ألفق المنظور؟مستقلة بالفعل في أفغانستان على األقل في ا  

جمال خاشقجي: أعتقد ھي ھذه ھي الفرصة للشعب األفغاني أخیراً، الشعب األفغاني یعاني منذ أكثر 
، 79من ربع قرن في حرب مستمرة لم تنتِھ، حرب بسوس طویلة جداً، حرب بدأت لیس من عام 

س قلب الدین ، عندما وقع االنقالب وخرج المھند73عندما غزا السوفیت أفغانستان، بل من عام 
وأستاذ ربَّاني وغیره وغیره إلى.. ورحمة هللا علیھ المسعود إلى (بیشاور)، واستمرت األحداث إلى 

، الشعب األفغاني شعر إن ھذه ھي الفرصة، ھذا ھو األمل تحقق 92أن بلغت ذروتھا في عام 
قوة بدیلة اللي النصر، النصر تالشى وضاع بسبب تنازع المجاھدین، بناء على ذلك التنازع ظھرت 



ھي الطالبان، الطالب من ھم الطالبان؟ ھم المولویة العلماء الذین ھمشوا، المولویة الذین ھمشوا أثناء 
ذروة الجھاد على ید القوى اإلسالمیة الحركیة كالحزب اإلسالمي والجمعیة اإلسالمیة واألستاذ 

المولویة فالتف حولھم، المولویة  سیاف، لكن عندما تقاتل ھؤالء لم یرید الشعب األفغاني أحد سوى
سبتمبر، عندما فشلوا في إدارة الشعب األفغاني، فشلوا في.. تحقیق الوحدة  11سقطوا حتى قبل 

عندما مارسوا قتل عشوائي في بعض.. في حق بعض األقلیات، في.. وأخطاء كثیرة.. یعني األفغان 
فالمولویة أیضاً فشلوا، والطالبان  الذین نراھم الیوم جوعى، ھم جوعى حتى قبل ھذه األحداث،

 .فشلت

أتصور بناء على ھذا الفشل سوف یستثمره الملكیون لیس لعودة الملكیة، وإنما سوف یتحلقوا ھؤالء 
حول ظاھر شاه باسم القوة الحدیثة، القوة األفغانیة الحدیثة اللي عاشت في المنفى في أوروبا، في 

بیشاور، تحلقوا حول (محازم) األستاذ جیالني وغیرھم،  السعودیة، في بعض.. قلیل منھم في.. في
ھؤالء لم تكن عندھم فرصة، اآلن بسقوط كل القوى األفغانیة.. القوى البشتونیة.. القوى البشتونیة 

التي تمأل الفراغ في الجنوب األفغاني ھم.. ھم القوة الملكیة والقوة الحدیثة، وفي الشمال تحالف 
راغ، غیر ھؤالء ال یوجد أحدالشمال ھو.. ھو مالئ الف .. 

غسان بن جدو [مقاطعاً]: ولكن السید قلب الدین حكمتیار ھو بشتوني، یعني أال ترى لھ فرصة حتى 
 یعود بقوة؟

جمال خاشقجي: ال توجد، الحزب اإلسالمي ال توجد لھ قوة في داخل أفغانستان، كل من أتحدث معھ 
إلسالمي فیما أسفرت إلیھ األمور، ال أتصور أن.. أن من.. من األفغان ینحي بالالئمة على الحزب ا

ھنالك عودة أو فرصة عودة على أرض الواقع للحزب اإلسالمي في أرض أفغانستان، حتى 
المجاھدین الذین كانوا في الحزب اإلسالمي مازالوا موجودین، الطالبان ھمشوھم، ولكن قد یظھروا 

 .مرة أخرى متحالفین مع جھات أخرى

و: ھنا أعود بك إلیك سید قلب الدین حكمتیار ھناك في طھران طالما استمعت إلى غسان بن جد
األستاذ جمال خاشقجي الذي ینقل عن عدید من األفغان ثقتھم بأنھ ال إمكان مطلقاً لعودة الحزب 

اإلسالمي، والحدیث اآلن عن الحزب اإلسالمي وعن السید قلب الدین حكمتیار باعتبار أن صوتھ 
اً جداً، وھو یعارض التدخل أو الضربة األمیركیة الحالیة، بل وسمعناك حتى تدعو إلى أصبح مرتفع

– ضرورة االلتحاق بجبھات القتال ھناك، یعني ھل بالفعل ال تزال لدیكم إمكانات وقوة على  -یعني
 األرض ألجل تجسید ما ترفعونھ من شعارات وتطبیقھ على األرض؟

أمامنا قضیة دفاع عن أفغانستان، قلنا: لیس أمام شعب أفغاني  قلب الدین حكمتیار: أخ غسان، اآلن
خیار آخر إال أن یدافع عن دینھم وعن بلدھم، ونحن نقف مع شعبنا وندافع عن كل شبر أراضینا، من 
یقوم بأكبر دور في ھذا المقاومة والدفاع عن أفغانستان؟ أقول ألخ جمال تنتظر شویة تشوف دور كل 

تعرف ولكن ما تستطیع أن تعترف من بدأ ھذا الحركة في أفغانستان؟ من حزب وكل منظمة، أنت 
بدأ الجھاد؟ وشعب أفغاني قام مع من؟ وموسكو كانت تشتكي من من؟ وموسكو كانت تعتبر الحزب 
اإلسالمي كعمود فقري لھذه المقاومة، نعم، نحن انسحبنا من المعارك، ألن رأینا أن ھذا لیس لصالح 

ح شعب أفغاني، ھذه الحرب لصالح أجانب، لو أردنا أن ندخل معارك ونبقى في اإلسالم، لیس لصال
الخنادق أنا أعتقد كنا نستطیع أن (نفعل) أكثر من أي منظمة أخرى، تعرفون أن في ظروف مثل 
أفغانستان لو ترید أي منظمة، أي حزب أن یكون لھ دور في معارك قبل غزو أمیركي، عدوان 

كان مضطر أن یجد في خارج من یمولھ، ومن یساعده عسكریاً، ویخضع أمیركي على أفغانستان، 
لشروط ھؤالء الممولین، ما أردنا أن نقاتل لمصالح األجانب، تركنا الخنادق وانتظرنا، واآلن.. 

 ..واآلن

غسان بن جدو: نعم، سنستمر سید قلب الدین حكمتیار أكثر بأكثر تفصیل عن.. عن الخیارات.. عن 
 .األرض

 [فاصل إعالني]



غسان بن جدو: سید جالل سید كریم، اآلن سنعرض بعض األرقام الموجودة في الوضع األفغاني، 
نحن تحدثنا عن المجاعة وحتى األخ جمال تحدث عن الوضع الموجود اآلن السیئ.. سنبرر بعض 

عن  األرقام الحالیة عن وضع التعلیم، عن.. الوضع االقتصادي، عن الوضع االجتماعي، وحتى
بعض األرقام العسكریة ونحن سنتداولھا، نود أن نناقش معك قضیة أساسیة، یعني ھناك السید 

حكمتیار قال بأنھ ملك ظاھر شاه ال مستقبل لھ في الشعب.. الشعب األفغاني، وبینما األخ جمال 
بة خاشقجي یقول بأن الملكیین سیستثمرون ھذه الفرصة، ھل ترى بأنھ بالفعل بقطع النظر عن رغ

الشعب األفغاني، ألنھ یبدو أن ھذه األمور قد تكون مفروضة من عٍل من فوق، ألن الشعب األفغاني 
ال حیلة وال قوة لھ في الوقت الحاضر، ھل ترى ھناك خیارات أخرى؟ یعني حتى أكون أكثر 

صراحة معك، أنا.. أنا سمعت وقرأت بأنھ ھناك اآلن مفاوضات حصلت مع الباكستانیین، حصلت 
األمیركان، حصلت مع البریطانیین، وحتى تم التداول في بعض األسماء ولیس فقط الملك ظاھر  مع

شاه، سمعت مثالً أنھ طرح اسم جیالني.. الذي طرحھ األخ جمال خاشقجي قبل قلیل، سمعت بأنھ 
 طرح اسم طبعاً الرئیس ربَّاني، الملك ظاھر شاه، إلى آخره ولكن ھناك حتى ما.. ما سمعت أنھ تم

حتى االتصال بك في ھذه القضیة، یعني نود بالفعل أن وطالما نرید أن نستفید من وجودك ھنا، وأنا 
 حتى تؤكد لنا ھذه القضیة، ما حقیقة ما سمعناه في ھذا األمر؟

سید جالل كریم: أوالً: سیدي الكریم، لما نتكلم إنھ ال نتكلم عن الشعب األفغاني، االختیار األول 
د أو زعیم في مستقبل أفغانستان یجب أن یكون الشعب األفغاني، یجب القرار یتم من واألخیر ألي قائ

داخل أفغانستان، ألن أي فرض آراء من خارج أفغانستان سواء كان من أمیركا من أوروبا من.. من 
 .دول مجاورة ما ھیكون، یعني ھیكون فترة نجاحھا فترة قصیرة جداً 

الشھر الماضي الحكومة األمیركیة،  11شكلة اللي حصل في أما بخصوص االتصاالت نعم، بعد الم
والحكومة البریطانیة والدول األوروبیة اتصلوا في العدید من الناس إلیجاد بدیل لحركة طالبان، 

اتصلوا بظاھر شاه، اتصلوا ببعض األسامي اللي تفضلت بأسامیھم، واتصلوا بي أیضاً اتصالھم بدأ 
أنا قمت بمحاوالت إحالل سالم في أفغانستان سابقاً، أیام ما كان  -سانكما تعرف غ-بي أوالً.. ألنھ 

هللا یرحمھ أحمد شاه مسعود عایش، والحمد � لقد توفقت في وقف إطالق النار لمدة شھر وتبادل 
األسرى، وكما أیضاً الحمد � أنا توفقت في اإلفراج عن األسرى.. األسرى اإلیرانیین اللي كانوا في 

ن، فبدیت أول شيء بمحاولة أن المال عمر یعرف مدى خطورة الوضع، وحركة طالبان أفغانستا
یعرفوا مدى خطورة الوضع، وإنھ لو فیھ إمكانیة حل الموضوع.. حل الموضوع سلمیاً وودیاً، ولكن 

لقد اتصلت ببعض األفراد بحركة طالبان، مسؤولین كبار أبدوا استعداد ورحبوا بالفكرة، وثم لما 
مكتب المال عمر رفض الفكرة تماماً ال تفاوض، ال.. ما عنده أي استعداد ألي نوع من اتصلت ب
 .التفاوض

 غسان بن جدو: من اتصل بك تحدیداً حتى تتصل بالمال عمر جھات علیا؟

 .سید جالل كریم: جھات علیا

 غسان بن جدو: أین؟

الوالیات المتحدة األمیركیة وفي عدة سید جالل كریم: جھات علیا بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في 
دول أوروبیة أخرى، فبناء على ھذه االتصاالت قمت باتصاالت ضروریة لكي إنھ الشعب األفغاني 

بیمر فعالً بظروف سیئة، الشعب األفغاني دخل في موضوع ما.. ما ال یعنیھ، وبدأ الموضوع ھذا مو 
سنوات 4، 3من الحین، ھذا یمكن من  .. 

[مقاطعاً]: أل، أنا.. حتى ال نعود إلى التاریخ كثیراً، نحن نتحدث اآلن عن الوضع.. غسان بن جدو 
 الوضع الحالي یعني قلت إن طلب منك التوسط مع المال عمر وتوقفت ھذه.. بعد ذلك؟



سید جالل كریم: وتوقفت.. وتوقفت ھذا.. ھذا بسبب رفض مال عمر (إتمام) الموضوع، فطبعاً 
رون على بدیل لحركة الحكومة األمیركیة وا لحكومة.. الحكومات األوروبیة ودول العالم ككل یدّوِ

طالبان، بدیل للمستقبل أفغانستان، (فصاروا) یتصلون .. بكثیر من الناس، وفعالً حصل ھناك 
عروض على أساس إنھ یتم مثالً تغییر جزئي في قیادة حركة طالبان، إقصاء المال عمر شخصیاً 

لوا الشعب األفغاني في ھذا المأساة وما وبعض األشخاص المتشدد ین في الحركة اللي ما اللي فعالً دخَّ
كان عندھم رؤیة واضحة، ما كان عندھم، وخلوا حملوا مصلحة الشخص ومصلحة فئة من الناس 

 .فوق مصلحة الشعب األفغاني، وبالفعل یعني طبعاً أنا أؤیِّد إنھ المال عمر أخطأ.. أخطأ كثیراً 

یعني.. ھل تؤیِّد عزل المال عمر؟ غسان بن جدو:  
اللي ھو – سید جالل كریم: مو أنا اللي بس أؤیِّد عزل المال عمر، الفتوى العلماء اللي أصدروھا

 ً كان بصفة تقریباً.. یعني كان یعني عزل المال عمر، ألنھ طلب من المال  -جمعھم المال عمر شخصیا
– رفعمر إبالغ بن الدن بمغادرة البلد طوعاً كما تع الشعب األفغاني شعب كریم، شعب  -غسان

ه بقوة  .مضیاف ما یستطیعون كده بكل بساطة یقولوا لضیفھم اطلع برَّ

 غسان بن جدو: طیب، فیما یتعلق بالخیار البدیل، ھل توقفت كل االتصاالت اآلن تتم؟ توقفت..؟

بب واحد إنھ أنا یعني لي سید جالل كریم: ال، لم یتوقف ھذا االتصاالت، لم یتوقف ھذه االتصاالت لس
اتصاالت في داخل حركة طالبان مع بعض األعضاء الحركة اللي لھم.. لھم وجھة نظر، لھم أفكار ما 

سنوات أعرفھم، وھناك بعض القادة في حركة طالبان  4، 3ھم متشددة، وھذا.. ھذا األشخاص من 
عمر، لوال حصل مشكلة بدأت  أیضاً القادة العسكریین الذین كانوا مستعدین أن یضغطوا على مال

الضربة، ولكن بدایة الضربة األمیركیة عجلت بكل المواضیع، تغیرت المواضیع كلھا، وتحالف 
ظاھر شاه في بدایة األمر مع المعارضة الشمالیة غیر موازین كثیرة، ألنھ ما كان متوقع من ظاھر 

خطاء اللي وقع فیھا ظاھر شاه في شاه أن یفضل جزء من الشعب على الجزء التاني، فھذا كان من األ
البدایة، ولكن ثم من بعدھا بكام یوم بدأ مسؤولین من الدول یتكلمون، وقالوا: أل، الزم یشارك في ھذا 

 .الحكومة المقبلة طالبان وغیرھا وغیرھا

فال زال االتصاالت مستمرة بالقیادات حركة طالبان وبعض القادة العسكریین في داخل الحركة، أنا 
أؤید حل عسكري للمشكلة اللي یمر فیھا أفغانستان، ألنھ الشعب األفغاني ما ھو شعب یستطیع ال 

دولة، شعب مسكین 40، 30حرب أمیركا وتحالف  .. 

 .غسان بن جدو [مقاطعاً]: لكن حصلت الضربة العسكریة اآلن، أثلجت الصدور
كن أنا شخصیاً أناشد سید جالل كریم: الضربة العسكریة حصلت، الضربة العسكریة حصلت، ول

باسمي وباسم الشعب األفغاني كافة دول العالم، وبالذات الوالیات المتحدة األمیركیة وبالذات 
بریطانیا، أن یوقفوا ھذه الضربات فوراً وأن یعطوا فرصة.. یعطوا فرصة للحل السیاسي یاخد 

الجة الخطأ بالخطأ ھو مجراه، نعم، الذي حصل في نیویورك كان كارثة كان إرھاب ولكن.. لكن مع
 .خطأ

 المقارنة بین القوات األمیركیة والقوات األفغانیة في الحرب

غسان بن جدو: خلینا نشوف بعض األرقام على الشاشة اآلن، بعض األرقام سواًء الوضع الموجود 
والوالیات المتحدة  -إن صح التعبیر-في أفغانستان أو الوضع یعني المقارنة بین قوات طالبان 

على األرض، ھناك بعض القضایا مثالً لعلكم تشاھدونھا اآلناألمیركیة  . 

 ً  .معدل الحیاة أربعین عاماً، ولعل إذاً نعم، معدل الحیاة أربعین عاما

25.7نسب الوفیات بین أطفال تحت سن الخمس سنوات  %. 

64نسبة األمیة  %. 
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% من سوء التغذیة70ملیون أفغاني یعاني  26إلى  8من أصل  . 

% من األفغان13األفغان على میاه شبھ نظیفة. فقط % من 13یحصل  . 

أدنى.. أدنى نسبة تعلیم مع أقل من ثلث األوالد یذھبون إلى المدارس، یعني أدنى نسبة تعلیم في العالم 
نحن نتحدث عن األوالد، ألن في أفغانستان ھو مع أقل من ثلث األوالد یذھبون إلى المدارس، طبعاً 

الذي یمنع البنات من الذھاب إلى المدارس البلد الوحید في العالم . 

أما عن الوضع العسكري، نحن طبعاً ربما نكتة أن نقارن الوضع العسكري بین قوة طالبان والقوات 
الوالیات المتحدة األمیركیة، ولكن على سبیل فقط تقریب الصورة للسادة المشاھدین، فالوضع 

 :العسكري قوات طالبان البریة

نديألف ج 45الجنود  . 

650المدرعات العسكریة  . 

 .الراجمات المتعددة الفوھات غیر معروف

 .المدفعیة غیر معروف

أرض-صاروخ أرض 30و 20صاروخ أرض أرض، یقال ما بین  30أرض -صواریخ أرض . 

أیضاً ھناك القوات بعد ذلك القوات البحریة وھناك القوات الجویة، ربما األخ المخرج سیظھرھا لنا 
جو غیر معروفة-قلیل، ھذه قوات طالبان البریة صواریخ أرضبعد  . 

أما عن قوات طالبان الجویة مجموعھا مائتان.. مائتان وخمسون مقاتلة.. وتشمل على الطائرات 
الحربیة أربعة وعشرون، أربع وعشرون عفواً، والھیلكوبتر ثمانیة وعشرون، ویعتقد أن العدید من 

الحقیقة. القوات األمیركیة والبریطانیة في المنطقة الطائرات غیر صالحة أغلبھا في .. 

ألف 50أما عن القوات البریة فعدد الجنود  . 

 .مدرعات عسكریة غیر معروف

أرض غیر معروف، ألنھا القوات لم تعلن في حقیقة ھذا أمر-صواریخ أرض . 

 200ھي طائرة مقاتلة، أما القوات البریطانیة.. األمیركیة والبریطانیة في المنطقة، فالقوات الجویة 
 .طائرة مقاتلة، والھلیكوبتر رقم غیر معروف

5القوات الجویة: حاملة طائرات   

150طائرة:  . 

30مقاتل:  . 

 .برمائي: ستة

8وغواصة:  . 

– المرحلة األولى من العملیات العسكریة األمیركیة ھي الحملة الجویة، الدفاعات الجویة یعني
بأن تستھدف الدفاعات الجویة لطالبان، االتصاالت، قواعد التحكم،  -المرحلة األولى كما أود أن أقول

 .والقیادة ومعسكرات محددة وأخرى متخفیة
 .أما عن المرحلة الثانیة، قوات طالبان على األرض، دعم المعارضة األفغانیة وقوات الحلفاء البریة



معلومات االستخباراتیةالمرحلة األولى من المعركة البریة، وحدات صغیرة على األرض، تجمع ال . 

أما المرحلة الثانیة فھي ھجمات على مواقع حساسة ومحددة، المعركة البحریة: إطالق صواریخ من 
 .البحر، وشن بعض الھجمات

– سید قلب الدین حكمتیار یعني بعد كل ما تحدثنا بھ عن ھذه األرقام صحیح أنني  -وأنتم في طھران
الجھاد عندما انطلقت في عھد االتحاد السوفیتي لم یكن ھناك مجاٌل للمقارنة أعلم جیداً بأن عملیات 

بین قوات المجاھدین وقوات االتحاد السوفیتي وقتذاك، وأعتقد أنك اآلن ستجیبني بالطریقة نفسھا.. 
نعم ال وجود لمقارنة أو قیاساً بین قوات المعارضة للوالیات المتحدة األمیركیة والقوات البریطانیة 

– واألمیركیة ومن ھو حلیفھم، صحیح ستجیبني بھذه الطریقة، ولكن ما أود أن أقولھ  ً سید قلب  -عملیا
الدین حكمتیار، أال یكفي معاناة للشعب األفغاني وینبغي بدل أن تدعو إلى ضرورة القتال وقد یكون 

قد بأن ھذا ھذا األمر شعار مشروع بالنسبة لكم، أن تفكروا في حل سیاسي على األرض، أال تعت
 األمر ھو أكثر واقعیة للشعب األفغاني؟

قلب الدین حكمتیار: أخي الكریم.. لو كان ھذه القضیة قبل بدء عدوان أمیركي على أفغانستان 
(لرغبنا) بھ، ولكن قلنا ألمیركا قبل بدء عدوانھا على أفغانستان، أن بدل أن تفرضوا أزمة أخرى، 

ساعدون الشعب األفغاني لحل ھذا األزمة عن طریق عدم حرب آخر على أفغانستان، لماذا ما ت
التدخل في أمور أفغانستان والضغط على جیراننا بعدم تدخل، وعدم مساعدة فصائل متحاربة، وأن 

یتركوا الشعب األفغاني یختار مصیره، تكون حكومة مؤقتة، وبعد أن تجري انتخابات، ولكن أمیركا 
عند أمیركا، السیطرة على أفغانستان، قلنا لھم أن تجربة كانت مصرة، وھذا كان خطة منذ زمان 

االتحاد السوفیتي ستكرر في أفغانستان، موسكو أیضاً كانت تتصور أن أفغانستان ھدف سھل، ولعدم 
مقارنة بین قوات االتحاد السوفیتي وشعب مسكین أفغاني، تعرفون أن ما كان عندنا سالح، وما كان 

، ولكن اآلن الشعب األفغاني عندما خبرة، عندھا تجربة، عندھا أسلحة، عندما تجربة مقاومة والقتال
في حین إن االتحاد السوفیتي دخل أفغانستان حكومة كابول أیضاً كانت بید حزب شیوعي، وھذا 

الحزب كان مسیطر على العاصمة، على جمیع المدن، على جمیع المطارات وعنده جیش، وحزب 
ان، أنا أعتقد لیس عند أمیركا إمكانات أكثر من اتحاد سوفیتي، قوي، ومسیطر حاكم على أفغانست

وأمیركا ما تستطیع أن تفعل شيء أكثر من االتحاد السوفیتي، تعرفون أن كل یوم أثناء وجود جیش 
غارات جویة یومیاً ضد مواقع المجاھدین، بقى  400إلى  250روسي في أفغانستان كان من 

 .الروس في أفغانستان لعشرة سنوات
 ً لكن ھناك فرق سید قلب الدین حكمتیار یعني أنا ال أود أن أثبط من  :[غسان بن جدو [مقاطعا

عزائمكم، ألنھ ھذا لیس دوري بطبیعة الحال، أنا فقط أود أن أقرب الصورة حتى نستوضح أكثر 
لسوفیتي موقفكم وربما مبرراتكم، أال تعتقد بأن.. كان ثمة فرق كبیر وقتذاك یعني صحیح أن االتحاد ا

كانت إمكاناتھ كبیرة، وحكومة شیوعیة موجودة في كابول، ولكن كان ھناك.. كانت ھناك دول 
تدعمكم بما فیھا الوالیات المتحدة األمیركیة وقتذاك، بینما اآلن یبدو أن الصورة معكوسة تماماً، كل 

– الدول.. كل دول الجوار لیست مستعدة لتقدیم مساعدة لكم الیات المتحدة والو -بدون استثناء
 !األمیركیة اآلن تضرب وتقصف؟

قلب الدین حكمتیار: نعم، من ھذه الناحیة فیھ فرق، ولكن تعرفون أن أمریكا بعد ما شاف أن ھناك 
مقاومة واستمرت ضد غزو روسي وقبلھا ما كانت تتصور أن شعب مسكین أفغاني یستطیع أن 

قاومة، واستمرت ھذه المقاومة، واالتحاد یصمد أمام غزو روسي، ولكن بعد ما شافوا أن ھناك م
السوفیتي ما استطاع أن یضرب ھذه المقاومة، بعد.. بعد ھذا الفترة ھم ساعدوا شعب أفغاني، أنا 

أعتقد ھذا الوضع ما.. ما یمكن أن یبقى كما ھو، بعد.. بعد بدء ھجوم بري، وإرسال جیش أمیركي 
قد الوضع سیتغیر، وما أعتقد أن موسكو یمكن أن تتحمل إلى أفغانستان، واستمراریة المقاومة، أنا أعت

وجود أمیركا في المنطقة، الصین یتحمل وجود أمیركا، إیران، وجمیع ھذا الدول أنا أعتقد ھذا تھدید 
 ..لجمیع ھذه المنطقة، لجیراننا، االتحاد السوفیتي، الصین

 ..غسان بن جدو [مقاطعاً]: على كل حال.. نعم نحن نود أن

دین حكمتیار [مستأنفاً]: أنا أعتقد الوضع سیبقى كما ھو اآلنقلب ال . 



نعم.. سید قلب الدین حكمتیار والسادة الضیوف نود أن نستمع أیضاً إلى مشاركة من  :غسان بن جدو
المستشار الخاص للملك السابق ظاھر شاه السید الدكتور عبد الستار سیرت، وھو معنا على الھاتف 

ر عبد الستار، أوالً مساء الخیر، وشكراً على تفضلك بالمشاركة ألني أعلم مباشرة من روما، دكتو
لو سمحت -أنكم في زحمة اآلن، على ما أعتقد في اجتماع اآلن مع الملك ظاھر شاه، فیھ قضیتان 

تفضل بھا السید قلب الدین حكمتیار في بدایة الحدیث، واآلن وحتى األخ جالل  -الدكتور عبد الستار
 .كریم ھنا

ھناك قضیتان: القضیة األولى یقولون.. أو بالتحدید یركز السید قلب الدین حكمتیار على أن الوالیات 
المتحدة األمیركیة اآلن ترید أن تأتي بحكومة عمیلة إلى أفغانستان، وأن الملك ظاھر شاه ھو جزء 

 .من ھذه الصفقة

زال مستعداً وقادراً على القتال، كما أما المسألة الثانیة فإن الشعب األفغاني اكتسب خبرة وھو ال ی
 تفضل اآلن الشیخ قلب الدین حكمتیار، كیف.. كیف توضح ھذه النقطة؟

عبد الستار سیرت (المستشار الخاص للملك المخلوع): بسم هللا الرحمن الرحیم، أوالً شكراً للجزیرة 
یةعلى إتاحة ھذه الفرصة لي ألشارك اإلخوة في البحث عن الحلول لھذه القض . 

أوالً نحن في الواقع تلقینا خبر العملیات العسكریة األمیركیة بالحزن، لم نرحب بھذه العملیات، 
والملك السابق طالب أمیركا باحترام سالمة التراب األفغاني، وأمن الشعب األفغاني، ونرجو أن 

العملیات، أیدنا الموقف تنتھي ھذه العملیات بسرعة، وفي نفس الوقت.. كما أننا لم نرحب بھذه 
األمیركي في تعقیب المجرمین الذین ارتكبوا واقعة الحادي عشر من سبتمبر، وتلك العملیة في الواقع 

ال تبرر بأن العملیة أدت إلى قتل اآلالف من األبریاء بما فیھم المسلمون والعرب أیضاً، ولذلك نحن 
یھمنا بالدرجة األولى سالمة أفغانستان ووحدة  أیدنا حق أمیركا في تعقیب مرتكبي ھذا الحادث، ولكن

 .أفغانستان واستقالل أفغانستان، وحقوق وأمن الشعب األفغاني، والذي یجب أن یحترمھا الجمیع

أما الصفقة التي تحدثتم عنھا، فھذه مثل ھذه الصفقة، صفقة باطلة، الملك السابق ال یعود إلى 
ف.. الشعب األفغاني، عودة الملك إلى أفغانستان أفغانستان على أكتاف أي طرٍف من غیر الطر

لخدمة بلده، لیس كملك وال في أي دور تنفیذي، بل للقیام بدوٍر ككبیر العائلة، والوالد لألفغان، فھو 
وتفرق وتشتت في كل أنحاء العالم، فھذا  -ومع اآلسف-یقوم بدوٍر لتوحید الشعب األفغاني الذي تشرد 

أو إلى األفغان الذین یقومون بتوحیدھم وبالقیام بوحدة ھذا.. ھذا البلد، الشعب بحاجة إلى من یقوم 
 ..وھذا الشعب، فالملك السابق على رأس

– غسان بن جدو [مقاطعاً]: لكن السؤال یا دكتور ھنا.. دكتور سیرت ھنا طالما تقول بأن  -لو سمحت
 ..الملك ظاھر شاه ھو أن یعود مثل الوالد ویوحد الجمیع سؤالي ھنا

 ..عبد الستار سیرت [مستأنفاً]: من یحترمھ الجمیع، ولھ ذكریات وخلفیة طویلة
 ً – دكتور سیرت :[غسان بن جدو [مقاطعا ھل تسمعني إذا سمحت؟ -إذا سمحت  

 ..عبد الستار سیرت [مستأنفاً]: فھو یقوم بھذا الدور
 ً  دكتور سیرت ھل تسمعني؟ :[غسان بن جدو [مقاطعا

 ً ]: لیست ھناك أي صفقة یؤخذ الملك إلى أفغانستان عن طریق أمیركا وال عبد الستار سیرت [مستأنفا
 .غیر أمیركا

 دكتور سیرت ھل تسمعني إذا سمحت؟ ھل تسمعني دكتور سیرت؟ :غسان بن جدو
 عبد الستار سیرت: نعم؟

غسان بن جدو: ھل تسمعني اآلن؟ قلت بأن.. قلت إن الملك ظاھر شاه سیعود مثل الوالد إلى 
ن ولكن یبدو أنھ.. یعني ھناك أكثر من طرف في أفغانستان، ال یقبل بالملك ظاھر شاه، ال أفغانستا

– الطالبان یقبلون بھ، وال السید قلب الدین حكمتیار وال حتى السید جالل  -الذي كان یتحدث قبل قلیل
ي ال كریم وھو یعني سیاسي مستقل، وأكثر من طرف یقولون إن یعني جانب كبیر من الشعب األفغان

 !!یقبل عودة الملك ظاھر شاه خاصةً وأنھ نسیھ على مدى أكثر من نصف قرن
 عبد الستار سیرت: ھذا ھو حق.. ھذا ھو حق الشعب األفغاني.. تسمعني یا أخ غسان؟



 .نعم سیدي، أسمعك جیداً تفضل :غسان بن جدو

یقبلھ، فھو.. ھذا ھو المیدان الذي عبد الستار سیرت: وھذا ھو حق الشعب األفغاني إنھ یقبلھ أو ال 
نحن نفسح للشعب األفغاني، ونسأل الشعب األفغاني أنتم ترون.. تسمعون أصوات المالیین الذین 

یرحبون بھ ویدعونھ، ولكن ھناك خالفات ال ندري.. ال تجب.. أنت بلداً یجمع أفراد شعبھ كلھم في 
ص، أما الشخص الذي یقبل، ثم الملك ال قبول شخص، اإلجماع ال یتم في ھذا العصر في قبول شخ

یذھب كملك حتى یقبلوه كملك، كشخص.. كـكبیر العائلة، لما ینصح العائلة، لما یقوم بدور.. بتوحید 
أو.. أو بدور جمع أفراد الشعب للقیام بـ.. بعمل یؤدي إلى عودة السالم إلى أفغانستان،وإلى بدء 

سٍن.. ھو یدعي إنھ یقود البلد في موقعٍ تنفیذيٍ أو كملك  إعمار أفغانستان، وھو لیس في موقعٍ أو في
أو كرئیس، ولكن كشخص لھ موقع معنوي فیما بین الشعب األفغاني أو على األقل اللي أكثر أفراد 
الشعب األفغاني فھو یعود إلى أفغانستان، وإذا لم یكن ھناك رغبة للشعب األفغاني أو قبول الشعب 

 ..األفغاني

مقاطعاً]: سؤال.. سؤال دكتور سیرت، باختصار، سمحت دكتور سیرت سؤال ما غسان بن جدو [
 ..صحة

عبد الستار سیرت [مستأنفاً]: فھو ال یحتاج لمثل ھذا الحكم، فھو اآلن في سن السابع والثمانین فھو.. 
 ..وقد كان لھ حكم في (...) أربعین سنة، فھو

، یبدو أنك ال تسمعني، شكراً لك دكتور غسان بن جدو [مقاطعاً]: طیب شكراً لك دكتور سیرت
 .سیرت

 [فاصل إعالني]
 موقف الفصائل األفغانیة المتعارضة من الضربة األمیركیة

سید جمال خاشقجي یعني استمعت إلى أكثر من طرف أفغاني یتحدث، یعني ھذه  :غسان بن جدو
بة العسكریة، ھل الصورة التي تقدم لنا اآلن، یعني یبدو أن ثمة إجماع بین األفغان على رفض الضر

تصدق حقیقة ھذا األمر، لنترك السید قلب الدین حكمتیار ألنھ موقفھ واضح، ولكن السید جالل كریم 
من ھنا، والمستشار الخاص للملك ظاھر شاه أیضاً یعبران عن رفضھما للضربة العسكریة ولكن أال 

 تعتقد بأن تحت األرض یعني ھناك مسار یخالف ھذا اإلعالن؟
جي: بالطبع ھناك من ینتشي سعادةً في الشمال بھذه الضربة العسكریة، ولكن اسمح لي جمال خاشق

 .بفاصل قصیر
 .تفضل :غسان بن جدو

جمال خاشقجي: أعود للشیخ قلب الدین، وأقول أن ال أحد یغمطھ حقھ في الجھاد فھو كان سباق، 
أحد یغمطھ حقھ.. وحتى وأول رصاصة أطلقت في الجھاد األفغاني كانت على ید ھذا الرجل، فال 

كان ھو زعیم أقوى حزب، أكثر حزب منظم، ولكن حصل ما حصل، فنعود إلى.. إلى  92أبریل 
سؤالك.. نعم بالفعل ھناك قوى عدیدة تتھیأ.. تتھیأ وتنتظر، یبدو أن األمیركان لم یحسموا موقفھم 

ادرة على أن یستفیدوا منھا حیال التحالف الشمالي، یعلموا ویدركوا إنھ ما من قوة في أفغانستان ق
وتستفید ھي منھم مثل التحالف الشمالي، و.. ولكن یبدو إنھم متحرجین ألنھ ھؤالء أصولیین في نھایة 

الیوم.. أستاذ رباني، ومن معھ والقائد فھیم، القائد فھیم البعض ذكروا أنھ شیوعي سابقاً ھذا غیر 
ر) من.. كان أقرب المساعدین لمسعود، صحیح، اللي ھو خلف مسعود، ھذا رجل من (شوراي نزا

 .ومن أبناء الحركة اإلسالمیة، فھذا جانب یخص أمیركا

الجانب اآلخر ھو باكستان، باكستان قلقة من التحالف الشمالي، فلذلك لم تعلن أمیركا تحالف صریح 
. مع التحالف الشمالي، لكن أیضاً عودة إلى حدیث المھندس حكمتیار وھو على موضوع النزول.

القوة البریة األمیركیة، أنا ال أعتقد إنھ األمیركان من الغباء أن یرتكبوا ھذا الخطأ الفاحش وینزلوا 
بقبضھم وقضیضھم إلى أرض أفغانستان، فتلك المصیدة التي یتمناھا لھم الطالبان، ویتمناھا لھم 

ان ضد أفغان، سیعتمدوا أسامة بن الدن، وأعتقد أنھم لن یفعلوا ھذا الشيء، وإنما سیعتمدوا على أفغ
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على التحالف الشمالي في القیام بھذه المھمة وبالتالي یظھر األمیركان بأنھم لیسوا غزاة وإنما مؤیدین 
لعملیة إصالح یعني ھم سوف یقدموھا إلى العالم اإلسالمي ھذا ھذا.. على ھذا الشكل، عملیة إصالح 

بما یرضي الجمیع عملیة بناء دولة جدیدة، ترتیب الوضع في أفغانستان، . 
نعم.. سید جالل كریم ھنا نود أن.. أن نسألك ألنھ فیھ.. فیھ أكثر من طرف إقلیمي،  :غسان بن جدو

 .الباكستان وإیران إلى آخره ولكن ربما سنناقش ھذا األمر بأكثر تفصیل
 [موجز األخبار]

السابق) برھان الدین رباني، السید اآلن معنا على الھاتف مباشرةً (الرئیس األفغاني  :غسان بن جدو
 .برھان الدین رباني أوالً مساء الخیر

 .برھان الدین رباني: مساء النور
وسیدي الفاضل أود فقط أن أسألك ھل أنتم في شمال أفغانستان أم في (دوشمبیھ)  :غسان بن جدو

 اآلن؟
(دوشمبیھ)، وإن شاء هللا غداً نتحرك إلى الداخلبرھان الدین رباني: الزلت أنا ھذه اللیلة برضو في  . 

غسان بن جدو: نعم.. سید رباني أنا الحقیقة كنت قد حضرت أسئلة من عندي، ولكن احتراماً للسادة 
المشاھدین وخاصةً من اتصلوا عبر الجزیرة نت أود أن أقرأ لكن سؤالین وأرجو أن تتفضل باإلجابة 

فیھ سؤال من مصر، من السید أحمد یقول لكم: "أنا متعجب من علیھم ألنھم یعنونك بشكل مباشر، 
سلوك أفغان التحالف الشمالي، كنت أتوقع منھم االتحاد مع طالبان ضد أمیركا!" ھذا السؤال األول 

 فھل تتوقعون أن یحدث ھذا؟
– فیھ سؤال آخر أیضاً من.. من مصر یقول لكم ھل یعقل أن  -وھو السید أحمد عبد الغني خضر

جبھة الشمال الشعب األفغاني وھم الذین یسعدون بسقوط القنابل األمیركیة على ھذا الشعب  تحكم
 !البريء، فكان حرٌي بھم أن یدینوا القتل الذي یحدث ألبناء جلدتھم؟

 كیف تردوا سید برھان الدین رباني؟

 وكفى والسالم برھان الدین رباني (الرئیس األفغاني المخلوع): بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد �
على عبادة الذین اصطفى، أوالً البد أن أشیر أن نحن في ھذا الموقع الذي نواجھ ھذا الوضع الجدید 

البد أن نشیر.. كنا نحن الشعب األفغاني أمام حملة إبادة، وفي تآمر سافر، كان في آخر الحربة 
في إنشاء ھذه المجموعة،  طالبان، الذي كان ھؤالء في تحالٍف مع الجانب األمیركي الذي ساھم

والحكومة الباكستانیة كانوا.. كان طالبان یقومون بإبادتنا جسدیاً، وبالھجوم العنیف لكل ما ھو جھادٌي 
وبالقتل، وبالدمار، وحرق المدن، أمام ھذا الوضع الذي كان.. ونحن كنا نصرخ ونطالب من طالبان 

العالم أیضاً لم یكن لھ أي دور في ھذا القتل، "تعالوا نجلس، نتصالح" كانوا یرفضون وباستمرار، و
 .واإلبادة الجماعي في أفغانستان

وبعد ما حدث في الوالیات المتحدة األمیركیة وطالبان في ھذا الوضع أیضاً وال یزالون موجھین 
مدافعھم ضدنا، فكیف نحن.. ھل نحن نحمي مثل ھذا "الكابوس" الذي فرض علینا لقتلنا، وإلبادتنا، 

ئصال الجھاد.. جذور المجاھدین في البلد، وتشویھ سمعة اإلسالم والمسلمین، نحن نعتقد أن والست
ھؤالء باألمس كانوا یقومون بقتلنا بالنیابة عن اآلخرین، واآلن جعلوا أفغانستان میداناً لقتل المسلمین، 

حتوى وكل ما فھم لیسوا أھالً بأن یقف الشعب األفغاني المسلم معھم، فشعاراتھم خاویة عن الم
 ..یقولون نحن نعتقد أنھم وراء جمیع تلك المصایب الذي جلبوا على الشعب األفغاني المسلم.. نحن

 ً سید برھان الدین رباني أرجو أن تبقى معنا على الخط، معنا عبر األقمار  :[غسان بن جدو [مقاطعا
باني أن تبقى معنا على االصطناعیة مباشرةً من طھران السید قلب الدین حكمتیار، أرجو السید ر

الخط، سید حكمتیار استمعت إلى ما تفضل بھ الرئیس برھان الدین رباني عندما قال وجزم بأن 
الطالبان لیسوا أھالً لحكم أفغانستان، وقد جلبوا المصائب تلو المصائب إلى أفغانستان، وعلیھ ینبغي 

اآلن، كیف.. كیف تردون أو توضحون أن یرحلوا، وربما ال یجد السید رباني إال سبیالً لما یحصل 
 ھذه النقطة؟ ما رأیكم فیما یتفضل بھ الرئیس رباني؟

قلب الدین رباني: أنا أوالً أدعو جمیع الفصائل األفغاني أن ینسوا خالفاتھم ویقفوا مع بعض، ویدافعوا 
، نقول عن أفغانستان، وأن ال یكرروا تجارب الشیوعیین بالوصول إلى السلطة على أكتاف الغزاة



للجمیع ما تؤیدوا غزو أمیركا على بلدكم، خاصةً للقضاء على منافسیكم وخاصةً تحت غطاء "معاقبة 
اإلرھابیین"، تعرفون من قتل في ھذا العدوان، اإلرھابیین أو أبریاء شعب أفغاني مسكین؟! وأنت لو 

تسقط ھذه الحكومة بید  ترید أن تنتھي.. تسقط حكومة طالبان.. أنا أعتقد یجب أن ما ترحب لـ.. ألن
أمیركا، تسقط بید أفغان، نحن إذن لسنا مع طالبان، وطالبان بدؤوا معاركھم ضدنا، واألستاذ رباني 
یمكن أن یذكر أیام ما كان ھو في كابول ویدافع عن حركة طالبان، ویقول "أن ھذا الحركة شعبیة، 

 ."ویجب على جمیع قادة الدولة أن یقفوا مع ھذا الحركة

ذكر.. أنت كنت ترسل ذخائر ومبالغ لحركة طالبان، وتقوم وتدافع عن حركة طالبان، وبدأت ھل ت
معارك طالبان مع األستاذ رباني بعد سنة، جمیع جنود حركة طالبان كانت تقاتل الحزب اإلسالمي 

ھذا  ورباني كان یؤید ھذه الحركة، واآلن نعم.. نحن ندعوكم أنتم أستاذ رباني.. أنا أعتقد الذي سبب
المشاكل لیست حركة طالبان لوحدھا، ھناك عدد كثیر آخر، أنا أعتقد موسكو كانت تسبب جمیع ھذا 

المشاكل على العالم، الذي وقف مع الشیوعیین ھؤالء سببوا ھذا المشاكل، الذین وقفوا مع الروس 
اع موسكو أعلن ھؤالء سببوا ھذا المشاكل، أنا أقول أنتم كنتم تأخذون مساعدات من روسیا ووزیر دف

ھذا، واآلن تعلنون عن استعدادكم لوقوف مع جیش أمیركي ضد بلدكم، ضد شعبكم، لماذا ما نحل 
المشكلة بدون.. بدون حرب؟ بدون أن نستعین من أجانب، من أمیركا، من روس نجلس مع بعض، 

 ..نتفاھم ونحل المشكلة

ي دوشمبیھ، أستاذ رباني في دوشمبیھ، ما غسان بن جدو [مقاطعاً]: أستاذ رباني.. أستاذ رباني في.. ف
ھو ردكم على ما تفضل بھ الشیخ حكمتیار اآلن من طھران، ینبغي أن تنسوا خالفاتكم، وخاصةً 
وأنكم في السابق دعمتم أنتم طالبان وینبغي أن ال تستأسدوا باألمیركان على الشعب األفغاني كما 

 یقول الشیخ حكمتیار، ما ردكم إذا سمحتم؟

الدین رباني: یعني أوالً أنا آسف أن یكون (الجزیرة) قناة الجزیرة منبراً للدعایات الفارغة،  برھان
والشعارات الخاویة الذي یشیر إلیھ حكمتیار، الذي یعرف نفسھ، ویعرف الشعب األفغاني 

والمجاھدون أنھ كیف (...) ماذا عمل ضد الجھاد والمجاھدین وضد شعبھ، ھو یطرق ھذا.. ھذا 
وع لیقضي علیھ ولیحكم علیھ الشعب األفغاني المسلم والمجاھدونالموض . 

أما فیما یخص بالسؤال الثاني.. األخ الذي أشرت إلیھ من مصر، نحن ال نرید.. ولن.. أبداً أن یكون 
أفغانستان ساحة.. أي أجنبي سواء من الغرب أو من الشرق، نحن لم نرحب.. ولكن في ھذا 

ف مع شعبنا، مع المجاھدین، ندافع عن الجھاد وعن شعبنا، في مثل الظروف، نقف مع من؟ نحن نق
ھذا الظروف إذا كانت فعالً الطالبان یریدون أن یواجھوا أي تدخل، فلماذا ھم یقاتلون.. یقاتلون الدولة 

 ..اإلسالمیة والمنظمات الجھادیة التي

 ..جمال خاشقجي [مقاطعاً]: لو تسمح بالسؤال األستاذ رباني
جدوغسان بن  أستاذ رباني معنا، معنا في األستدیو ھنا األستاذ جمال خاشقجي (نائب رئیس تحریر  :
وأنت تعرفھ جیداً ألنھ كان من الذین غطوا عن كثب الجھاد األفغاني  ("Arab news" صحیفة

 .وقتذاك، ھو یرید أن یحدثكم ویسألكم إذا سمحتم

أن أقول أن لوال ثباتكم في الشمال األفغاني  جمال خاشقجي: أستاذ رباني حیاك هللا، یعني أنا أحب
لوقعت كل أفغانستان في ظالم الطالبان، وأنتم تقدمون في الحقیقة الصورة الحقیقیة المشرفة لإلسالم 
الذي نرید في أفغانستان، لكن أحب أن أسمع منك سیدي ما ھي أخبار الشیخ سیاف؟ كثیر یسألون ما 

ین ھو، لماذا ال نراه؟ھو.. ما موقفھ اآلن من األحداث، أ  

برھان الدین رباني: األخ سیاف ونحن كلنا في خندٍق واحد، ندافع عن مكاسب الجھاد أمام المؤامرات 
التي كلما تسقط وتفشل، نواجھ مؤامرة أخرى، أعتقد إن إخواننا في العالم اإلسالمي كانوا یرون أن 

سافر، وكنا نطالب حتى علماء المسلمین..  ھناك إعالناً سافراً في.. كان ضدنا. كنا أمام حرب وحشي
حتى اإلخوة من العالم اإلسالمي أن یأتوننا لیقوموا بالنصح لھؤالء الذین یسمون أنفسھم طالبان في 



حین أن ھؤالء فیھم من الضباط الشیوعیین، الماركسیین الذین یقودون الطائرات، یقودون الدبابات 
لبھم وفعالً في األیام األولى لما ظھرت.. لم تظھر كانت حركة وكانوا یغزوننا في عقر دارنا، كنا نطا

طالبان، بل كانت مجموعةً من الطالب، جاؤوا وكانوا یریدون أن یخدعوننا، طلبوا منا المساعدة 
قالوا "نرید أن (نحسن) بین اإلخوة، ونأمر بالمعروف وننھي عن المنكر في مدینة قندھار" قلنا أھالً 

ن، كمسلمین، وكالدولة اإلسالمیة البد أن نأمر بالمعروف وننھي عن المنكر، وسھالً نحن كمجاھدی
فقلنا.. فنحن نساعدكم مثلما یشیر حكمتیار ففعالً لما تبین األمر أن ھؤالء ما كانوا طالب، ما كانوا 

 ..علماء، كانوا ھم مؤامرة ضد الطالب، ضد العلماء، كانوا خنجراً، كانوا موجھین من الخارج ضدنا

سان بن جدو[مقاطعاً]: شكراً.. شكراً لك.. شكراً لك أستاذ رباني من دوشمبیھ.. شكراً لك، ولكن غ
 ..الوقت یداھمنا
 [فاصل إعالني]

 
 الموقف الباكستاني من الوضع األفغاني

سید جالل كریم، طبعاً عندما نتحدث عن أي تطور في أفغانستان ال یمكن إطالقاً أن  :غسان بن جدو
المعطى الباكستاني، یعني الباكستان ھو ربما أكثر دولة على اإلطالق لھا نفوذ واقعي نغفل عن 

وتاریخي حتى في أفغانستان، اآلن الوضع یعني كیف ھو بالتحدید؟ یعني ھل تعتقد بأن الشارع 
الباكستاني حسم أو القرار الباكستاني حسم نھائیاً لفائدة الرئیس برویز مشرف بدعمھ للوالیات 

دة األمیركیة، ومن ثم ستكون لھ الید الطولى في أي تغییر بدیل ومحتمل في كابول؟المتح  
سید جالل كریم: في الحقیقة الرئیس برویز مشرف عندما اتخذ قرار بدعم الحلفاء كان.. یعني ما كان 

أمامھ أي خیار آخر، كان یجب أن یشوف مصلحة بلده فوق متطلبات شعبھ، ألن الشعب الباكستاني 
مسلم بطبیعة الحال، وبعد ما سمعوا خطابات معینة من بن الدن أكید ھیتعاطفون مع بن الدن، شعب 

ھذا شيء مؤكد تماماً، فقرار برویز مشرف كان قرار سیاسي، قرار استراتیجي، وقرار یتجنب 
باكستان مشاكل كثیرة، یمكن لو كان أي حكومة آخر غیر برویز مشرف ما كان أمامھم أال یختاروا 

ختیار اللي اختارهاال . 
 یعني باكستان تعتقد بأنھ بالفعل ھي حسمت خیارھا نھائیاً ضد الطالبان؟ :غسان بن جدو

سید جالل كریم: طبعاً خیار ضد طالبان نعم اتخذ، ألنھ استخدم أراضي باكستانیة في ضرب حركة 
لموضوع ھذا، طالبان، أجواء باكستانیة استخدمت لضرب حركة طالبان، فأكید الخیار حسم في ا
 .ولكن طبعاً باكستان دائماً ینظر لمصالحھا االستراتیجیة المستقبلیة في أفغانستان

على كل حال معنا السید عطاء هللا سیدي، أو الدكتور عطا هللا سیدي من الجامعة  :غسان بن جدو
ي، أوالً مساء اإلسالمیة في إسالم آباد، وھو معنا على الھاتف مباشرة من العاصمة الباكستانیة، سید

الخیر، ونود بالفعل أن نفھم حقیقة اآلن المعطى داخل باكستان، ھل ھناك ھل حسم القرار؟ ھل ھناك 
تناغم بین غالبیة الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانیة في قرارھا في خیارھا تجاه الواقع األفغاني 

 الحالي اآلن؟
م أباد): بسم هللا الرحمن الرحیم. وقبل أن أجیب على إسال – د. عطاء هللا فیدي (الجامعة اإلسالمیة

سؤالكم، أرید أن أعقب على ما قالھ األستاذ برھان الدین رباني مع.. احترامي الكثیر لھ، فأقول: إن 
األستاذ برھان الدین رباني قبل بدء األحداث األخیرة، بل قبل مقتل القائد الفذ أحمد شاه مسعود بأیام 

یاً وتكلم معي ساعة ونصف، لكي أنقل بعض ما كلفني بھ إلى قادة الطالبان، ألنني قد اتصل بي تلیفون
كنت أقوم بمھمة المصالحة بین الجانبین منذ فترة، حیث قال األستاذ برھان الدین رباني بأنني مستعد 

على أن أعلن وقف إطالق النار من.. من جانبي، وذلك ألن المبادئ بیننا وبین الطالبان مشتركة، 
نحن ال نختلف على تطبیق الشریعة وال نختلف على ما قام بھ الطالبان من اإلجراءات األخرى بشأن 

تحكیم المسائل الفقھیة والمسائل الشرعیة.. واالختالفات بیننا لیست إال اختالفات فرعیة، فعلیھم أن 
بحل المشكلة، یعطوا بعض االختیار لبعض الناس الذین یثقون فیھم الطالبان ونحن، حتى یقوموا 

لدرجة أنني عندما قلت لھ بأن طالبان ربما یخافون من بعض األمور وھي أنكم.. أنھم لو.. لو فوضوا 
األمر إلى بعض الناس فربما یضیع عن أیدیھم بعد ما یكتسبوه في ساحة المعركة، فاألستاذ رباني 
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ر من األمور، فتفاءلت طمأنني على ذلك كثیراً، وقال لي: نحن مستعدون على أن نتنازل عن كثی
بالخیر ورجعت واتصلت بسفیر الطالبان.. عبد السالم الضعیف وجلست معھ ساعة ونصف وھذه 

المرة كان أملي في هللا كثیر، حیث وعدني بأنھ سینقل الكالم إلى أمیرھم المال محمد عمر المجاھد، 
ا، ولكن لسوء الحظ حدث ما والرجل فعالً قال: إننا أیضاً نثق في المجاھدین ونحن نرحب بھم معن

حدث بالنسبة لمقتل القائد البطل أحمد شاه مسعود، وبعد ذلك بیومین أوبثالثة أیام بدأ إحداث.. 
إحداث.. األحداث األخیرة، اتصلت باألستاذ برھان الدین رباني فلم أتمكن من الكالم معھ مباشرة، 

ضوع بأن الطالبان اآلن مستعدون فاتصلت بوزیره (محمد صدیق) عن طریق لندن وأخبرتھ بالمو
لكي یتكلموا معاكم، ففي السابق كنتم تعلنون وقف إطالق من ناحیتكم، ولكن اآلن ھم یتنازلون عن 

– كثیر من األمور، ألنھم أدركوا بأن العدو ال یریدھم وال یریدكم ویریدون أن یأتوا  -كما كنتم تقولون
ن الدین رباني رد عن طریق وزیره عليَّ بأن األوان قد بآخرین عمالء لھم إلى الساحة، فاألستاذ برھا

ضاع وال نرید أن نتكلم في الموضوع، فاتصلت بالشیخ سیاف كثیراً وھو أیضاً اتصل عليَّ عن 
 ..طریق نائبھ المھندس أحمد شاه من لندن، واعتذر وقال

 ً كتور عطاء هللا، شكراً شكراً لك دكتور عطاء هللا.. شكراً لك عطاء هللا د :[غسان بن جدو [مقاطعا
 .لك على ھذه المداخلة وعلى ھذا التوضیح، ولكن الوقت یداھمنا

سؤال قصیر وبھ إیجاز شدید سید قلب الدین حكمتیار في طھران، سؤال على اإلنترنت جاءك طالما 
قتال؟ أنتم تدعون إلى القتال وأنتم في طھران، ھل ستمسح لكم إیران بأن تقاتلوا أو.. أو ستسمح لكم بال

 .سید قلب الدین حكمتیار

قلب الدین حكمتیار: نعم، یجب أن أقول، ألني ما قلت أني أقاتل من طھران، قلت شعب أفغاني یدافع 
عن بلده، عن مقدساتھ، عن دینھ،وما أمامھ خیار آخر، ونحن نقف مع شعبنا وندافع عن كل شبر 

 .أفغانستان، ھذا ھو موقفنا
یا سید قلب الدین حكمتیار. آخر سؤال وھو للسید جمال خاشقجي نعم، شكراً لك  :غسان بن جدو

وھو الحقیقة سؤال جاءك من عمر علي شیخھ، وھو صحفي من لبنان، یسأل: ألیس بن الدن وتنظیم 
القاعدة سوى أسطورة إعالمیة، بل نمر من ورق صنعتھ أمیركا لتضرب من خاللھ وتبسط نفوذھا 

مر؟بعد البلقان؟ ھل توافق على ھذا األ  
جمال خاشقجي: أمیركا ال تھیب شيء في أفغانستان، مشكلة أفغانستان أن أھملتھا أمیركا وأھملھا 

 ..العرب، أھملھا الجمیع ولم یلتفتوا إلیھا، لوال.. لو لم یحصل ما حصل لما التفت أحد إلى أفغانستان
 ً  .شكراً لك :[غسان بن جدو [مقاطعا

أمیركا یھمھا التوسع القدیم حسب القوانین.. قوانین الحرب  جمال خاشقجي [مستأنفاً]: لم.. لم تعد
 .الباردة

، "Arab News" ..غسان بن جدو: شكراً لك السید جمال خاشقجي (نائب رئیس تحریر صحیفة
والخبیر السعودي في الشؤون األفغانیة). شكراً لك یا سید جالل سید كریم (السیاسي األفغاني)، 

یوم بأنھ سیكون لھ دور سیاسي في أفغانستان، إذا سمحت لك الظروف والذي یبدو كما كشف لنا ال
مشاركة بطبیعة الحال، شكراً لك سید قلب الدین حكمتیار (زعیم الحزب اإلسالمي) على تفضلك بال

من طھران. شكراً لكم مشاھدینا المحترمین على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن هللا، في أمان 
 .هللا
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 إیریك دایفس 
 

بالرغم من مشاھدینا األعزاء السالم علیكم ورحمة هللا وأھالً بكم في حدیث الثورة.  مراد: محمود
تعدد أوجھ األزمة السوریة وتشعبھا تظل مسألة بقاء الرئیس السوري بشار األسد في السلطة واحدة 
من أھم معضالتھا فالرئیس وأتباعھ أبدوا تصمیماً منذ الیوم األول للثورة على البقاء في الحكم مھما 

ضة قررت انھ ال مكان لألسد تكن التكلفة المادیة والبشریة حتى ولو بدم أبناء الشعب لكن المعار
كشخص وللنظام ككل في سوریا الجدیدة بعد الثورة، وكما اصطف السوریون بین مؤیٍد للرئیس 

ومعارض لھ اصطف العالم أیضاً، ھناك من أید مطلب الثوار بضرورة تنحي األسد وھناك من وقف 
 مع نظام واألسد شخصیاً واعتبر أن تنحیھ خط أحمر ال یجوز تجاوزه.

 مسجل] [تقریر
تطورت األحداث منذ بدایة احتجاجات السوریین السلمیة المطالبة بإصالحات  الكتبي: الكبیر محمد

والتي قوبلت بقمعٍ عسكري دموي تروي انعكاسات مزعجة  2011دیمقراطیة في مارس عام 
. الرئیس لتداعیات تمسك الرئیس بشار األسد بالسلطة ولو بالقوة وتطور الثورة الشعبیة المسلحة

األسد ونظامھ استفادا كثیراً من دعم موسكو الالمحدود وجدد وزیر الخارجیة الروسي یوم األربعاء 
القول صراحة بأن الفكرة المسیطرة على المعارضة المنادیة بتنحیة األسد تشكل عقبة أمام السالم. 

ط متوازیة، فھي یأتي ذلك في وقت یتضح فیھ أن روسیا تدیر إستراتجیتھا في سوریا وفق خطو
تمضي قدماً في أجالء مواطنیھا الفارین من سوریا بینما تستمر موسكو في تأیید األسد، في الوقت 

نفسھ یشدد الفروف على أن الوضع السوري ال یستدعي إجالء جماعیاً للروس. حالة الجمود الراھنة 
ونظامھ حیث ابتعدت القوى  في تعاطي المجتمع الدولي مع األزمة تبدو أیضاً وكأنما ھي دعم لألسد

الكبرى حتى عن مجرد التلمیح بدعم المعارضة كما كانت تفعل في السابق بینما یستمر الشعب 
السوري في دفع ثمن التداعیات، ومن الزاویة نفسھا ینظر إلى تراجع مواقف دول كان انفعالھا 

تحصین نفسھا ویكاد یكون  وانحیازھا للثورة السوریة واضحاً منذ البدایة كتركیا التي شغلت في
عن صواریخ باتریوت التي أرسلھا الناتو لمواجھة أي ھجوم سوري محتمل علیھا یحل   الحدیث

محل ذلك الحدیث السابق المؤید لرحیل األسد، وحتى األمم المتحدة یمسك بعض موظفیھا حالیاً 
صریحات أدلت بھا في العصا من وسطھا فوكیلة األمین العام للشؤون اإلنسانیة اعترفت خالل ت

دافوس في الجدل الذي یحیط بالصراع، قالت أنھا ستجلس مع حكومة األسد للحدیث بشأن 
 22المسؤولیات والمساعدة في االعتناء بالشعب السوري، ھكذا إذن یبدو المشھد السوري بعد 

واألسد متمسك  أو تزید من اندالع الثورة ضد الرئیس بشار األسد ونظامھ. الحرب دائرة بشدة  شھراً 
بالسلطة بشدة والمعارضة تطالب برحیل بشار األسد أیضاً بشدة، وحتى إشعار آخر یظل مشھداً كھذا 

 مفتوحاً على مختلف االحتماالت.
 التقریر] [نھایة

 األسد بقاء على روسي إصرار
لمناقشة ھذا الموضوع معنا في األستودیو السید محمد ریاض الشقفة المراقب العام  مراد: محمود

لإلخوان المسلمین في سوریا، ومن الریاض معنا الكاتب والمحلل السیاسي السید جمال خاشقجي، 
ومن موسكو الكاتب والباحث لیونید سوكیانین، ومن والیة نیوجیرسي األمیركیة معنا السید إیریك 

http://www.aljazeera.net/file/get/52fbad57-30df-46e0-b709-6dd7f84f780f


تاذ العلوم السیاسیة في جامعة روتغرس، البدایة مع السید لیونید سوكیانین، سید سوكیانین دایفس أس
روسیا قالت على لسان السید میخائیل بوغدانوف المسؤول الرفیع بوزارة الخارجیة قبل نحو شھر 
 من اآلن أن شغل روسیا الشاغل لیس مصیر األسد وإنما مصیر سوریا ذاتھا وقالت أیضاً انھ یكفي

عاماً على عائلة األسد لكي تكون في الحكم، لكن سلوك روسیا حتى اللحظة الراھنة ال یشي بأن  40
شغلھا الشاغل ھو مصیر سوریا بقدر ما ھي مشغولة ومھمومة بمصیر األسد ھل توضح ھذا 

 التناقض؟
یره من أنا ال أرى أي تناقض بین التصریحات التي أدل بھا األخ بوغدانوف وغ سوكیانین: لیونید

المسؤولین الروس وبین القول بأن روسیا تتمسك ببشار األسد، روسیا ال تتمسك بأي شخصیة أو أي 
شخص في سوریا وال تتمسك بنظام، وھي تصیر على ضرورة إیجاد المخرج السلمي من ھذه 

األزمة ومعالجة األزمة على الطریق.. في طریق الحوار داخل سوریا، وإذا أدى ھذا الحوار إلى 
ضرورة تنحي الرئیس أو رحیل الرئیس الحالي أو إدخال التعدیالت األخرى على النظام فھذا ھو 

المتروك على بساط البحث في ھذا الحوار، وإذا توصل ھذا الحوار إلى ھذه النتیجة فھذا وإذا كانت 
ال تدور ھذه النتیجة مستجیبة لمصالح الشعب السوري فروسیا ستؤید مثل ھذا القرار، ولكن القضیة 

حول وال تكمن في شخصیة الرئیس أو بشار األسد شخصیاً ولكن تكمن في كیفیة وضع الحد للعنف 
ولالقتتال وللحرب األھلیة في سوریا، وروسیا ال تعتقد أن العرقلة الوحیدة والرئیسیة لتحقیق ھذا 

الق النار الھدف ھو شخصیة الرئیس، قبل كل شيء یجب النیة الحسنة من طرفي النزاع لوقف إط
وبدایة الحوار بدون أي شروط مسبقة ومناقشة كیفیة معالجة األزمة بالطرق السلمیة تجنباً للمزید من 

الضحایا من بین المدنیین أو من بین المقاتلین من كال طرفي النزاع: النظام الجیش النظامي أو 
 الجیش السوري الحر.

ة عامة تتھم المعارضة السوریة بأنھا تضع طیب سید سوكیانین أنتم أو روسیا بصف مراد: محمود
العراقیل أمام أي حل سلمي من خالل إصرار تلك المعارضة على رحیل األسد أوالً في المقابل أنتم 
أیضاً ربما تتھمون بھذا االتھام ألنكم تضعون العراقیل من خالل اإلصرار على بقاء األسد في أي 

 ا الرئیس ضد شعبھ كما یقولون في المعارضة.حوار و في أي حل بعد ما حدث ما حدث من ھذ
أما بالنسبة لھذه اإلدعاءات بالنسبة للشعب أو الثورة فھذه المصطلحات غیر  سوكیانین: لیونید

سیاسیة وغیر قانونیة، نحن نفضل مناقشة القضیة باللغة الدبلوماسیة والقانونیة فھنالك النظام وھنالك 
یضاً النزاع المسلح، ھذا شيء الشيء الثاني ھنالك القرارات المعارضة وھنالك الحرب األھلیة.. أ

التي قد صدرت عن بعض المنظمات الدولیة بما في ذلك مجلس األمن الدولي وكذلك مؤتمر جنیف، 
وھناك كانت القرارات واضحة والتسھیالت الواضحة المدعومة من مختلف القوى السیاسیة الموالیة 

یس ھنالك أي مقولة أي نقطة أي حرف یدعو لتنحي الرئیس، ھنالك للنظام أو المعارضة للنظام، فل
بعض القرارات الخاصة بتشكیل بعض األجھزة االنتقالیة أو أشكال السلطویة االنتقالیة، وروسیا 

تتمسك بھذه القرارات المتفق علیھا خاصة بین كافة القوى السیاسیة داخل سوریا وخارجھا، وتدعو 
ل سوریا وخارجھا للعمل على وضع ھذه التوصیات موضع التطبیق العملي كافة القوى السیاسیة داخ

والمعارضة تسعى نحو إسقاط النظام، ھل ورد سیناریو أو مطلب إسقاط النظام أو تنحى الرئیس في 
 ھذه القرارات؟ أل.

نعطي وجھة النظر ھذه للسید محمد ریاض الشقفة ضیفنا ھنا في األستودیو سید محمد  مراد: محمود
عني ھل تتوقف حركة التاریخ عند مطلب رحیل األسد إذا كان ھناك اتجاه دولي لعدم اإلصرار على ی

رحیل ھذا الرجل، الوالیات المتحدة في خطاب أوباما األخیر قبل أیام الذي یدشن بھ والیتھ الثانیة لم 
اً أن الوالیات یشر على اإلطالق ألي إشارة للسیاسة الخارجیة األمیركیة بما یمكن أن یفھم ضمنی

المتحدة لیست عازمة على التدخل وربما تجلى ھذا في حروب الوكالة أو عدم تدخلھا بصورة مباشرة 
في حروب فرنسا في لیبیا ثم حروب فرنسا في مالي وانسحابھا المزمع سریعاً من أفغانستان 

د تظلون انتم وغیرھا، ھل تعتقد أنھ إذا تبلور موقف دولي ال یتضمن اإلصرار على رحیل األس
 مصرین على رحیل األسد؟

بسم هللا الرحمن الرحیم، ابتداء تحیة إلى الشعب السوري البطل الصامد في  الشقفة: ریاض محمد
وجھ ھذه العصابة المجرمة في سوریا، األصل لم یكن الشعب السوري یطالب برحیل األسد، خرجت 



قف عن ذلك ورفض اإلصالح وبدأ بقتل مظاھرات في البدایة تطالب باإلصالح لكن ھذا الرجل تو
الشعب السوري، نعم اآلن ھذا الكالم لم یعد وارداً في حساب الشعب السوري أن یبقى ھذا المجرم 

وعصابتھ في الحكم، لیس من المعقول رجل ومعھ مجموعة من عصابتھ قتل إلى اآلن حسب 
ریا، نعم الشعب یشترط في آلف من الشعب السوري ویبقى رئیساً في سو 60اإلحصاءات األولیة 

البدایة أوالً رحیل ھذا الرجل ثم تتوافق كل أطیاف الشعب السوري على المرحلة القادمة المقبلة 
 ولیس ھناك حرب أھلیة في سوریا ھناك في صراع بین شعب وعصابة تقتل ھذا الشعب.

 األسد رحیل عن كثیرة أحادیث
رحیلھ، أوشك رحیل   كررة عن أن األسد اقتربطیب نسمع من المعارضة أحادیث مت مراد: محمود

لسقوط ھذا النظام   نظام األسد وأوشك سقوط نظام األسد وأن المسألة مسألة أسابیع ربما أیام
والحدیث عن مرحلة ما بعد األسد، ھل بالغت المعارضة في الحدیث عن قرب سقوط نظام األسد بما 

شعب السوري ثم اآلن یواجھون بإحباط أو فشل أعلى اآلمال والطموحات لدى كثیر من قطاعات ال
 حتى؟
لیس فشالً وإنما ھناك نعم إحباط، المعارضة عندما تقول أسابیع أو قرب  الشقفة: ریاض محمد

سقوط األسد كانت تبني على موضوع الصراع الداخلي، موقف الشعب الصامد في وجھ ھذا النظام، 
مة لھذا النظام أي تدعمھ بالمال والسالح وھي شریكة لكن الذي یغیر المعادلة ھو موقف الدول الداع

نقول بصراحة ھي شریكة في الجرائم التي تقترف في سوریا ومنھا روسیا، روسیا وإیران شریكة 
في الجرائم التي یقترفھا ھذا النظام، أنا أستغرب كیف یقبل تقبل حكومة ھذه الجرائم التي یقترفھا 

مستمر بسبب التأھیل من ھذه الحكومات، ھناك تأیید من دول  بشار األسد وال تردعھ عن ھذا، ھو
 كإیران وروسیا وھناك خذالن للشعب السوري من باقي الدول الغربیة ومنھا أمیركا.

 ومنھا أمیركا. مراد: محمود
 نعم. الشقفة: ریاض محمد

االتھام، االتھام طیب لعلنا نستمع إلى الضیف من الوالیات المتحدة على رد على ھذا  مراد: محمود
یوجھ دائماً للموقف األمیركي بأنھ ال یرقى إلى حتى مستوى الشعارات التي ترددھا الوالیات المتحدة 

من حین ألخر بحمایة حقوق اإلنسان ودعم الدیمقراطیة بل أن التصریحات المتواترة من الخارجیة 
لدیمقراطیة في بلدان ال تحتاجھا بالقدر األمیركیة تشیر إلى أنھا تھتم بذات الیمین وذات الیسار بدعم ا

الذي یحتاجھا إلیھا الشعب السوري في ھذا الصراع المسلح كیف ترد الوالیات المتحدة على ھذا 
 االتھام.
 السؤال للسید إیریك دایفس سید إیریك دایفس ھل سمعت السؤال. مراد: محمود
 السؤال مرة أخرى. دایفس: إیریك

 السوریة الثورة زاءإ األمیركي التردد أسباب
ھناك اتھامات للوالیات المتحدة وللموقف األمیركي بأنھ ال یرقى إلى مستوى طموح  مراد: محمود

الشعب السوري أو المستوى المأمول من موقف دولة تردد دائماً شعارات تتعلق بحقوق اإلنسان 
وقف األمیركي متردد ھكذا من ودعم الدیمقراطیة بل وتنفق على ھذه الشعارات أمواالً طائلة لماذا الم

 دعم الشعب السوري؟
یعني الحكومة األمیركیة تحت رأي الرئیس أوباما یخاف أن یدخل األزمة  ok دایفس: إیریك

السوریة من كذا وجھة نظر، أوالً الحالة لیس واضح بالنسبة للمقاومة العنصریة، ھل ھذه المقاومة 
الرئیس بشار األسد أو یستبدل أو یعمل تعدیل لھذا النظام مع یرید أو ترید نظاما دیمقراطیا إذا استقال 

نظام استبدادي جدید مثالً تحت نظام حكم طائفي، ھذه المشكلة األولى، المشكلة الثانیة األموال 
والحرب حالیا في  2003للحكومة األمیركیة یعني محدودة جداً خاصة بعد الحرب في العراق بعد 

األمیركیة یعني عندھا یعني امتحانات مع الصین في نوع من التحول  أفغانستان، ثالثاً الحكومة
بالنسبة لتركیز السیاسة الخارجیة األمیركیة یعني یتحول إلى وجھة نظر أن الصین یعني تحدید جدید 

 مھم بالنسبة للوالیات المتحدة ولیس اللي بتحصل حالیاً في سوریا.
لتي سقتھا ربما یرد علیھا نقطة نقطة مسألة الشكوك في طیب یعني ھذه النقاط الثالثة ا مراد: محمود

أن المعارضة دیمقراطیة أو تسعى للدیمقراطیة أم ال، ألم یكفي الوالیات المتحدة كل ھذه االنتخابات 



التي مر بھا المجلس الوطني السوري ثم ائتالف المعارضة بصفة عامة وفصائلھا المختلفة وتضم 
من كل أطیاف الشعب السوري بما في ذلك حتى الطائفة العلویة حتى في طیاتھا شخصیات بارزة 

التي ینتمي إلیھا الرئیس السوري بشار األسد، مسألة األموال المحدودة في الوالیات المتحدة الوالیات 
المتحدة قدمت عقب الثورة المصریة قدمت عقد الثورة المصریة لجماعات دعم الدیمقراطیة في 

ملیون دوالر حتى اللحظة الراھنة أو أكثر من ذلك،  60جنیھ یعني نحو مصر أكثر من ربع ملیار 
مسألة الصین واھتمام الوالیات المتحدة بھا یعني ترك الساحة في الشرق األوسط بھذه الصورة ھل 

 یدعم موقف أمیركا على الساحة الدولیة؟
یة األمیركیة، طبعاً في ال في ھیك قضایا ھناك تناقض كبیر بالنسبة للسیاسة الخارج دایفس: إیریك

بعد موت جمال عبد الناصر وعندما  1970مصر كان یوجد أو توجد عالقات یعني سیاسیة طویلة، 
الرئیس أنور السادات استلم الحكم لیست أي یعني عالقات جیدة بین الوالیات المتحدة وسوریا ھذه 

حھا ھي أكبر في مصر مقارنة إلى النقطة األولى، النقطة الثانیة أنا أعتقد أن أمیركا ترى أن مصال
سوریا وحتى إذا تحالفت منظمات المقاومة یعني سوریا بالخارج مثالً في تركیا ھم یعني یؤیدون 
الدیمقراطیة، ھذا لیس واضحا أن المقاومات والجیش السوري الحر مثالً في سوریا نفسھا الذین 

طیا، ھذا خوف الوالیات المتحدة اللي ھم یشتركون في ھذا الجیش انو ھم یؤیدوا نظاما جدیدا دیمقرا
یؤیدوا ناس اللي ھما یعتبروا إرھابیین مثالً، طبعاً أنا أعتقد أن ھذا غلط إذا أمیركا یھتم بالصین فقط 
ویكون في إھمال بشؤون الشرق األوسط خاصة في سوریا أو حالة الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني 

 إفریقیا الشمالیة وفي الیمن والى آخره. أو تغیرات تحت تأثیر الربیع العربي في
 األزمة تجاه العربي الموقف تخاذل

طیب ھذا بالنسبة للوالیات المتحدة ربما یحتاج األمر إللقاء المزید من الضوء على  مراد: محمود
الموقف العربي سید جمال خاشقجي ضیفنا من الریاض یعني ھذا ھو الموقف األمیركي، ال یرون 

وریا بقدر أنھم متشككون في طبیعة النظام الذي یمكن أن تتمخض عنھ الحركة أو أنھم خذلوا س
الحراك الدائر في سوریا في اللحظة الراھنة، ھل ھذه المخاوف ذاتھا یتشاطرھا العرب مع الوالیات 

 المتحدة والسیما في منطقة الخلیج التي تتھم كثیراً بأنھا لم تقدم الدعم الكافي للمعارضة السوریة؟
ال أعتقد أبداً، الجمیع یعرف ویجب أن یعرف بما فیھم األمیركان بھ في نھایة  خاشقجي: جمال

المطاف في سوریا وانھ لن یكون نظاماً استبدادیاً یحل محل نظام استبدادي وإنما سیلجأ السوریون 
جرون إلى األسالیب الدیمقراطیة سوف یستعیدون أحد دساتیرھم القدیمة أو مرحلة االنتقالیة وی

انتخابات إلى آخره مش مثلما حصل في مصر وفي سوریا وفي تونس وفي لیبیا، فسوریا لم تكن 
بعیدة عن ھذا القول سوف تمضي على الخط، الثورة ھذه أصالً ھي من أجل الدیمقراطیة ومن أجل 

سب أن یقول الشعب كلمتھ فما أعتقد دول الخلیج وال المنطقة متوجسة من ھذا الشيء وإنما ھي تح
حساب مخاطر التدخل یجب أن نلغي من أذھاننا أن أحداً في المنطقة باستثناء العراق وإیران یریدون 
لھذا النظام أن یبقى، فقد كسرت كل الجسور أو أحرقت كل الجسور ما بین ھذا النظام وبین الحكومة 

جموع العربي من السعودیة، الحكومة األردنیة وتركیا ومصر، ال مجال لعودة بشار األسد إلى الم
جدید ولكن یبدو لي أن الدول المؤثرة في المنطقة تحدیدا األردن والسعودیة وتركیا تتعامل مع الحالة 
السوریة كما یتعامل مع حریق ینتظروا أن یأكل نفسھ بنفسھ ثم عندما تتالشى أو تقل األخطار دخلوا 

نایة فیما یخص مصالح شعبھ یعني للمساعدة، في ھذا ظلم، ولكن السیاسي دائماً یتعامل بحرص وع
مثالً السید أردوغان أنا متأكد أنھ یحسب ألف حساب لصاروخ كیماوي سوري یسقط في أضانا وقد 
یكلفھ االنتخابات، وھو في غنى عن ذلك، قد یبدو الكالم ھذا مؤلم ولكن لألسف ھذه السیاسة وأعتقد 

التدخل وھو في حالة من التفاعل مع الوضع أن ھذا ھو التبریر الوحید الذي یفسر ھذا الحال من ال
السوري، نسمع كالم جید من تركیا من السعودیة باتجاه المعارضة السوریة وتوجد مساعدات وتوجد 

أسلحة وتوجد ولكنھا لیست بذلك الحجم الذي یریده السوریون یعني نحن نفعل كل شيء إال إذا كان 
 لھا..

لجرس في أي من الرقاب، من المسؤول عن ھذه الحالة طیب إذا كان لك أن تعلق ا مراد: محمود
التي وصلنا إلیھا بعد عامین كاملین تقریباً من ھذا الصراع، من المسؤول عن عدم قدرة الشعب 



السوري على اإلطاحة بھذا النظام وھذا الرئیس أسوة بما حدث بدول عربیة أخرى ومنھا لیبیا على 
 سبیل المثال؟

ھناك فیمن سیقول أن المسؤول أنھ أمیركا، أمیركا بحكم عالقاتھا مع دول یعني  خاشقجي: جمال
المنطقة لم تتحمس وبالتالي أیضاً دول المنطقة لن تتحمس معھا في أیضاً اتفاقیات دولیة في بعض 
األسلحة ال تستطیع دول المنطقة أن ترسلھا إلى سوریا ألنھا ملتزمة باتفاقیات معینة مع الوالیات 

ألمیركیة تمنعھا من إرسال الصواریخ مثل صواریخ (مانباد) المضادة للطائرات، لكن ھذا المتحدة ا
أحد التفاسیر التفسیر اآلخر ھو أن السیاسي في المنطقة یمارس سیاسة حذرة یغلب مصالحھ، 
السیاسي األردني السیاسي التركي السیاسي السعودي ھو یغلب مصالحھ وحمایة شعبھ فیدافع 

سوري یقدم لھ المساعدات بالحد الذي ال یضطر في النھایة أن یرسل طائراتھ لقصف ویتعاطف مع ال
مواقع في سوریا، ألنھ یعني في عنا في كل شيء إال أن نتدخل مباشرة في سوریا وأنا أعتقد یعني 

ھذا ال یكفي ألنھ الوضع السوري یتعقد باستمرار یزداد سوًءا باستمرار وسوف في النھایة أن نضطر 
 اً إلى التورط في الحالة السوریة النظام منتھي..جمیع

سید محمد دعني أطرح السؤال على السید محمد ھل فعل العرب كل شيء خال التدخل  مراد: محمود
 في سوریا ھل ھذا فعالً ھو الوضع؟

ابتداء قبل أن یتعرض العرب أقول ما قالھ األمیركي ھذه ذرائع ال قیمة لھا  الشقفة: ریاض محمد
الداخل وفي الخارج على   ورد بدي أسأل عن النظام البدیل في سوریا نحن اتفقنا في المعارضة

كانت تتذرع أن المعارضة مشتتة اتفقت   النظام الدیمقراطي ھذا متفق علیھ أمیركا من ذرائعھا أوال
ة وترددھا المعارضة بدأت تتذرع بالنظام ال ترید أن تدعم الشعب السوري ھذه واحدة، الدول العربی

في دعم الشعب السوري لم یعد مفھوماً لدى الشعب السوري، كیف یترددون؟ القضیة لیست قضیة 
مصالح اآلن، قضیة شعب یقتل القضیة أصبحت أخالقیة، المطلوب من الدول العربیة أن تتدخل 

 مباشرة إلطفاء ھذا الحریق ولیس التفرج على ھذا الحریق الذي یعني..
 الحریق من خالل ماذا؟ إطفاء مراد: محمود
 التدخل مباشرة في دعم الشعب السوري دعمھ بالمال والسالح.. الشقفة: ریاض محمد

 وھذا تقریباً یحدث وھكذا قال ضیفانا قبل قلیل. مراد: محمود
كما قال ضیفاك ممنوع دخول أسلحة متطورة إلى سوریا كصواریخ ضد  الشقفة: ریاض محمد

ن،ھذا صحیح، أمیركا حاطة خط أحمر على ھذا النوع من السالح الدبابات وصواریخ ضد الطیرا
 لماذا؟ معناه ال ترید أن..

یعني ھناك ما یمكن أن یبرر بھذا الموقف األمیركي أنت تقول أن مخاوفھا فارغة أو  مراد: محمود
 لیست فیھا مجرد ذرائع تعلنھا..

 نعم. الشقفة: ریاض محمد
عب السوري لكن ھناك مخاوف لدى الوالیات المتحدة ربما كي تتقاعس عن نصرة الش مراد: محمود

 عبر عنھا القرار الذي أدرج جبھة النصر على سبیل المثال ضمن الئحة المنظمات اإلرھابیة.
وھذا أحد أخطاء السیاسة األمیركیة، جبھة النصرة تقاتل النظام السوریة  الشقفة: ریاض محمد

فت أي فعل إرھابي على األرض ضد الشعب السوري، المجرم ولم یثبت حسب معلوماتنا أن اقتر
فلماذا تعجلت أمیركا لتضع جبھة النصرة على قائمة اإلرھاب؟ ھذا خطأ ھذا نوع من الذرائع 

 والتبریرات لعدم دعمھا للشعب السوري.
 الروسي األمیركي التوافق

یمكن أن یعبر بشكل ما   سید لیونید سوكیانین ھل نعتبر أن موقف الوالیات المتحدة مراد: محمود 
عن تسویة ضمنیة بین روسیا والوالیات المتحدة بعدم التدخل رفع األیدي وكف األیدي عن األزمة 

 السوریة وتركھا كما قال ضیفنا من المملكة العربیة السعودیة تأكل بعضھا بنفسھا؟
ة بین موسكو وبین إلى حد ما نعم، ھنالك كثیرا ما یقال ھنالك النقاط الخالفی سوكیانین: لیونید

واشنطن بالنسبة للملف السوري ولكن في بعض األحیان نحن ننسى ونتجاھل أن ھنالك نقاط متشابھة 
ومتفق علیھا بین موسكو وبین واشنطن فیما یتعلق بھذه األزمة، ھناك مخاوف مشتركة بالنسبة 

ھو یعلق اتصاالتھ مع للمستقبل السیاسي لسوریا، وزیر خارجیة روسیا قبل عدة أسابیع عندما كان 



المعارضة وبعد المقترحات الخاصة بعقد اللقاء مع المعارضة في روسیا أو دول أخرى ھو قال أنھ 
لسوریا،   لیس ھنالك عندنا أیة خطة تفصیلة أو رؤیا تفصیلیة للمعارضة بالنسبة للمستقبل السیاسي

نسبة للمستقبل السیاسي نحن نرغب في الحصول على بعض التفاصیل ما ھي نظرة للمعارضة بال
لسوریا إضافة إلى المخاوف بالنسبة لمشاركة بعض الجماعات المتطرفة واإلرھابیة داخل 

 المعارضة السوریة؟
سید سوكیانین ألم تكن كل ھذه الشھور بل ھذه األعوام كافیة لكي تعرفوا ھذه  مراد: محمود

 التفاصیل؟
تصر أو كانت تقترح عقد اللقاء الواسع بین روسیا وبین المشكلة أن روسیا كانت  سوكیانین: لیونید

المعارضة لكي تسمع المعارضة بشكل مباشر األولویات السیاسة الروسیة تجاه األزمة السوریة 
ولیست من وسائل اإلعالم أو المصادر األخرى ولكن بشكل مباشر من وزارة الخارجیة الروسیة 

على تفاصیل بالنسبة للرؤیة اإلستراتیجیة للمعارضة وفي نفس الوقت روسیا كانت ترغب أن تحصل 
بالنسبة للمستقبل السیاسي لھذه الدولة لیست فقط القضیة لسوریا ولكن القضیة في المنطقة قضیة إقلیم 

روسیا عندما ھي تحدد موقفھا تجاه األزمة السوریة وتتخذ ھذا   الشرق األوسط ھذا إضافة إلى أن
 س فقط القضیة السوریة.الموقف ھي تأخذ في بالھا لی

ھذا ھو المفتاح أو ھذا ھو سبب عالمات االستفھام الكبیرة التي تحوط الموقف الروسي  مراد: محمود
حتى من األزمة في لیبیا قبل األزمة السوریة یعني روسیا أو االتحاد السوفییتي سابقا لم یكن لھا 

روسیا من ھذین الموردین، روسیا لم یكن اكتفاء   األطماع في نفط وال غاز في المنطقة بالنظر إلى
لھا الماضي االستعماري في المنطقة مثل الغرب، روسیا لم یكن أو لم یؤثر عنھا دعم قوي للمشروع 

الذي ربما یبدو   المنطقة كما حدث أیضا من الغرب، لماذا ھذا الموقف  الصھیوني اإلسرائیلي في
رار روسي على شخص الرئیس األسد بسبب معادیا للشعوب العربیة وتطلعاتھا ھل ھناك إص

 شخصھ أم ھناك أسباب موضوعیة لذلك؟
سبق لي أن قلت في بدایة ھذا الحدیث أن روسیا ال تصر على بقاء بشار األسد،  سوكیانین: لیونید

روسیا تقول أن ھناك أولویات أساسیة لكیفیة معالجة ھذه األزمة، وھذه األولویات ال تكمن في 
ولكنھا تكمن قبل كل شيء في وقف إطالق النار وبدایة الحوار، على الحوار الذي الرئیس   شخصیة

ولو استمر سنین ھو أفضل كثیرا من سقوط الضحایا حالیا من األرواح في سوریا، نحن في روسیا 
نعرف ما معنى ثورة، نحن مررنا في ثورات كثیرة ونحن نعرف قیمة الثورات، وعلى ھذا األساس 

كاملة بأن أي حوار لو استمر وأیة حلول وسط أفضل بكثیر من استمراریة االقتتال  نحن واثقون ثقة
والمعارك والنزاع واالشتباكات المسلحة، ھذا ھو األولویة بالنسبة لروسیا كیف وقف إطالق النار 

 وبدایة الحوار بدون تحدید أیة شروط مسبقة لنتائج لھذا الحوار.
ھل تنصف روسیا عندما تطرح الحوار كحل وحید لالزمة  طیب، سید إیریك دایفس مراد: محمود

 السوریة بعیدا عن الصراع العسكري بعد كل ھذه الشھور من الصراع العسكري؟
 .The only has what دایفس: إیریك

أنا اطرح السؤال مجددا لو بلغة ابسط ھل روسیا منصفة ھل روسیا ال تتجاوز الواقع  مراد: محمود
عن حل من خالل حل وحید من خالل الحوار ولیس من خالل الصراع المسلح بكثیر عندما تتحدث 

ولو بعد ھذه الشھور الطویلة من الصراع المسلح وكل ھذا العدد من القتلى؟ سید إیریك دایفس ھل 
 سمعت السؤال؟

طبعا ھذا منطقیا وجھة نظر سلیمة، المشكلة أن حكومة بشار األسد لیست جادة في  دایفس: إیریك
أي حوار مع المقاومة وما دام الجیش السوري یعني یھاجم الشعب السوري بالصواریخ دخول 

والطیارات والدبابات الخ، كیف یكون أي حوار بین المقاومة ونظام الحكم أنا اعتقد أن أول شرط 
للسیر بالسالم ال بد أن الرئیس بشار األسد أن یستقیل من منصبھ كرئیس للجمھوریة السوریة ھذا 

األول، وبعد ذلك طبعا ممكن أن یكون حوار بین المقاومة وممكن أي واحد یأخذ منصبھ من  الشرط
 40شلتھ والمشكلة أنھم كلھم في شلة األسد ھم مذنبین للجرائم الحربیة ویعني انتقال حتى اآلن تقریبا 

ي مالیین سوري یمكن أكثر من ذلك وما دام الجیش السوري یھاجم الشعب السوري أن ال أرى أ
 إمكانیة حوار بین نظام الحكم الحالي والمقاومة السوریة.



ضیفنا من موسكو أشار إلى أن ھناك اتفاق ولو ضمنیا بین روسیا وبین الوالیات  مراد: محمود
المتحدة حول األزمة السوریة أن یكف الجمیع أیدیھم عن تلك األزمة حتى تحل نفسھا بنفسھا ھل 

یریك دایفس، سید إیریك دایفس ھل أطرح السؤال مجددا؟ طیب توافق على ھذا؟ السؤال لك سید إ
یعني یبدو أن ھناك مشكلة بالتواصل مع ضیفنا من الوالیات المتحدة، أتوجھ بالسؤال ذاتھ إلى ضیفنا 

من الریاض السید جمال خاشقجي، سید جمال إذا كان ھنالك فعال اتفاق بھذا الشأن أو اتفاق ولو 
 ى العرب أن یصنعوا كي یكسروا ھذه الحلقة من الجمود؟ضمني بھذا الشأن ماذا عل

شوف العرب ھم أصحاب المصلحة األساسیة في إنھاء ھذا النزاع، لما نحسب  خاشقجي: جمال
الفوائد التي یمكن أن تعود على المملكة العربیة السعودیة على تركیا بغیاب النظام السوري أستطیع 

أن نرسل قواتنا غدا لمساعدة إخواننا في سوریا؟ لكن ال احد أن أقدم تفسیر ایجابي جدا لماذا یجب 
یرید أن یتورط لألسف ھذه ھي یعني أنا متأكد أي مسؤول امني عندما یبحث في تكلفة التدخل سوف 
یحسب حساب التكلفة التي سوف تتحملھا أي دولة تتدخل بالقوة في سوریا، لكن ھنالك جانب أخالقي 

ا و لیست بلدة بعیدة أو دولة بعیدة عنا في إفریقیا أو آسیا، سوریا یجب أن نعترف فیھ ھذه سوری
بالنسبة للسعودیة ھي في قلب السعودیة بالنسبة إلى تركیا ھي في قلب تركیا بالنسبة إلى مصر ھي 

محورھا الشرقي دائما منذ أیام صالح الدین بالفعل ھذا لنضع جانبا التحلیل السیاسي ألن التحلیل 
یق مع الحالة السوریة یجب أن نأخذ التحلیل العاطفي، التاریخي، وشائج القربى السیاسي ال یل

 المسؤولیة األخالقیة..
أمام كل ھذه المبادئ والحقائق الكبیرة ھل تعتقد أن ھناك مخاوف من تصدیر أو  مراد: محمود

العدوى إلى تسرب الثورة إلى منطقة الخلیج العربي؟ ھل ھناك مخاوف من دعم سوریا حتى ال تنتقل 
 الخلیج العربي؟

أبدا أبدا أنا أعتقد انھ أي مسؤول في المنطقة یفكر بھذه الطریقة أو یخشى من ذلك،  خاشقجي: جمال
الخشیة الوحیدة في تكلفة التدخل، أما التفاعل الحاصل في الكویت ھو أھم وأكثر تأثیرا علینا مما 

ي تعاطف حكومي ورسمي من كل دول یحصل في سوریا یعني في تعاطف شعبي ھائل مع سوریا ف
الخلیج مع سوریا فلیست ھذه األسباب، السبب األساسي ھو القلق من تكلفة التدخل وتابعیاتھا، 

الصواریخ التي أرسلت إلى تركیا الباتریوت ھي لھذا السبب یعني احتمال أن یلجأ النظام بحماقتھ 
غیره إذا شعر انھ یغرق، أن یرسل نظام أعمى مستعد أن یقتل شعبھ فلن یتردد في قتل   وھو

وأنا متأكد أنھ المحلل األمني   صواریخ برؤوس كیماویة إلى مدینة تركیة أو سعودیة ھذا وارد
السعودي أو التركي یحسب حسابا لكل ھذا، إذن تفسیري ھو الخوف من تكلفة التدخل واألمل بأن 

كفیلة بالمدى المتوسط بعد   والمساعدات التي یرسلھا للشعب السوري من أسلحة ونحو ذلك وأم
شھر شھرین ثالثة أن تؤدي إلى دخول دمشق إلى انتصار الثورة السوریة لكني غیر متفائل بذلك، أنا 

لو دخل الجیش الحر إلى دمشق و طرد بشار األسد من القصر الجمھوري سوف   اعتقد حتى أنھ
ت النظام السوري تحول إلى ملیشیا لكنھ تستمر األزمة، األزمة السوریة بدأت تتحول إلى حالة ملیشیا

یمتلك فقط سالحا للطیران ولكنھم ال أكثر من ملیشیا یحارب عصابات مسلحة إذا صح التعبیر یعني 
 لیست عصابات مسلحة وإنما ھم ثوار أحرار یحاربونھ.

األستودیو السید على ذكر العصابات المسلحة دعني أطرح السؤال على ضیفي في  مراد: محمود
األسد قد تمكن من إقناع الغرب أو تمكن من إقناع جھات   محمد ریاض الشقفة، ھل تعتقد أن الرئیس

دولیة ذات فاعلیة وتأثیر بأنھ یحارب فعال عصابات مسلحة ومجموعة من اإلرھابیین بما یعني 
 ھ؟وقوف ھذه األطراف الدولیة الفاعلة معھ أو على األقل غض النظر عما یصنع

 ما أظن انھ استطاع أن یقنع الغرب بالحقیقة لیس في سوریا. الشقفة: ریاض محمد
 لیس الغرب فقط جھات دولیة بصفة عامة. مراد: محمود
 جھات دولیة لیست في الحقیقة في عصابات مسلحة في سوریا. الشقفة: ریاض محمد

الرئیس بشار األسد ونظامھ فیما  أنا ال أتحدث ھنا عن الحقیقة لكن أتحدث عما نجح فیھ مراد: محمود
 یتعلق بإقناع أطراف فاعلة بھذه سمیھا األكاذیب سمیھا ما شئت أن تسمیھا.

قد یكون أقنع بعضھم بأن ھناك عصابات إرھابیة في سوریا أو شيء من ھذا  الشقفة: ریاض محمد
م عیون یرون ما لكن على الواقع الغرب لیس بھذا الدرجة من الغباء، عندھم مكاتب دراسات وعندھ



یجري في سوریا، كل ما یجري ھي شعب انتفض لتحصیل حریتھ من ھذا النظام وھذا معروف لدى 
الغرب، لكن أنا أرید أن یتجاوز الغرب ھذه الذرائع ال یریدون أن یتدخلوا لھم أسبابھم ھم یعرفونھا، 

قد یكون یئسوا من استمراره، یریدون باألصل أنا قناعتي یریدون الحفاظ كانوا على ھذا النظام، اآلن 
كأن الغرب یرید أن یضمن حكومة موالیة أو جھة موالیة لھ قد یكون ھذا، لكن عتبنا األساسي على 

الحقیقة الدول العربیة وجیراننا، لماذا روسیا وإیران تدعم النظام بالمال و السالح وھم یقصرون في 
سیاسي صار موقفا أخالقیا، ھذا الشعب ذلك؟ ھذا كما قال األخ جمال صحیح ھذا لم یعد موقف 

السوري ھو شعب عربي مسلم یقتل لیال و نھارا والحكومات العربیة تتفرج ھذا لم یعد مقبوال، تقدم 
كما تدعم روسیا من حقھم أن یدعموا الشعب   بعض الدعم وبعض السالح ال یكفي ھذا، ھذا ال یكفي،

 السوري.
وى من المواقف الخارجیة وربما قال قائل أن أزمة بھذا تكثرون في المعارضة الشك مراد: محمود

الحجم وبھذه التعقیدات تحتاج إلى معارضة تتسم بالمرونة وتتمتع بالفاعلیة و الكفاءة في تحركاتھا 
ھل تعتقد أن المعارضة السوریة بتشرذمھا وتشظیھا والشھور الطویلة التي استغرقتھا في تشكیل 

 تعتقد أنھا تتمتع بھذه المقومات؟ كیانات إلدارة ھذه األزمة ھل
یعني أنا قناعتي بدون ما تعرضت، اآلن المعارضة موحدة ومتفقة خططھا  الشقفة: ریاض محمد

واضحة ماذا تلزمھا؟ یقولون ما یعرفوا شو بدھا تسوي المعارضة ما عندھا خطط ما عندھا 
النظام متفقة بعدھا على ضمان استراتیجیات، ھذا الكالم لیس صحیحاً، المعارضة متفقة على إسقاط 

االستقرار في سوریا المجموعات المسلحة تسلم أسلحتھا للوصول إلى مرحلة انتخابیة، واضح ماذا 
ترید المعارضة موحدة ھي اآلن، لم یعد ھذه الذرائع مقبولة اآلن حتى في الداخل السوري الفصائل 

 المسلحة متفقة مع المعارضة الخارجیة على ھذا البرنامج.
لحظة عمر الصراع لیس قصیراً تقریباً سنتان عمر الصراع سنتان، أین كانت  مراد: محمود

 المعارضة كلھا في كل فصول ھذه الحقبة الزمنیة كلھا من الصراع؟
كانت موجودة ُشكل المجلس الوطني من أشھر طویلة من سنة تقریباً ثّم  الشقفة: ریاض محمد

 عناصر جدیدة یعني المعارضة حاضرة..االئتالف شكل جدید وأضیف لھ 
 بالكفاءة والمرونة برأیك؟ المعارضة تتسم مراد: محمود
الكفاءة والمرونة موجودة توحدت المعارضة یعني أنا بعتبر المعارضة موحدة  الشقفة: ریاض محمد

ي % على األقل، فما ھو المطلوب باألخیر؟ موحدة عندھا برنامج عمل عندھا خطط مستقبلیة یعن90
كفا ذرائع أنا ھذا رأیي، یجب للمجتمع الدولي یكون لھ موقف حقیقي داعم للشعب السوري إلیقاف 

 ھذه الجرائم.
لیونید سوكیانین ربما قال قائل أیضا أو   دعنا نعد مرةً أخرى للموقف الروسي، سید مراد: محمود

أنھا لن تجد موطأ قدم في ھذا رأى بعض المحللین أن روسیا خسرت خسراناً مبیناً في األزمة اللیبیة و
البلد مجدداً اقتصادیاً على األقل، ھل تعتقد أن ھناك ثمن یمكن أن تدفعھ روسیا إزاء موقفھا الراھن 

 في األزمة السوریة؟
طبعاً ال شك ھذا لیس سراً من األسرار أنھ روسیا بالنسبة للرأي العام العربي طبعاً  سوكیانین: لیونید

وقفھا من الملف السوري، ال شك في ذلك، وذلك ألن ھذا الرأي قبل كل خسرت كثیراً بخصوص م
شيء ھو یتخذ ھذا الموقف لیس بالرجوع إلى المناقشة أو التحلیل العقالني لما یحدث في سوریا ولكن 

عاطفیاً وأخالقیاً ولكن في نفس الوقت یجب القول أن روسیا تنطلق في المعالجة أو في معاملة في 
الموقف من مصالح إستراتیجیة كدولة كبرى إضافة إلى القانون الدولي، ھل ھنالك أي تعامل مع ھذا 

لو كان استبدادي،   وارد في میثاق األمم المتحدة وأیة اتفاقیة دولیة تقول أنھ یمكن إسقاط أي نظام  بند
وس بالنسبة ھل یمكن باالعتماد على أحكام القانون الدولي بالسعي نحو إسقاط النظام، إضافة إلى الدر

لما حدث في لیبیا أوال صدرت بعض القرارات من األمم المتحدة بالنسبة لحمایة األبریاء المدنیین 
ولكن كان ھو یقصد بذلك إسقاط النظام، روسیا ال ترید تكرار مثل ھذا السیناریو خاصةً وأنھا أخذت 

ما حدث بعد ذلك في لیبیا وفي لیبیا ھل كنا نحن مرتاحین ب  باالعتبار ما حدث بعد إسقاط النظام في
 مالي..



نحن بإزاء، إذا حللنا الموقف الروسي نحن بإزاء وجھین لھذه المعضلة من ناحیة  مراد: محمود
روسیا ترید لھا موطأ قدم قویا على الساحة الدولیة كما كان الحال أیام االتحاد السوفییتي لكنھا في 

ال من ھذا المكان، من ھذه المكانة لھا على الساحة المقابل تفعل أفعال أو تنتھك سیاسات ربما تن
الدولیة ربما تتسبب بخسارتھا بمكان ال یقبل الخسارة مثل منطقة الشرق األوسط، كیف تتعامل 

 روسیا مع ھذه المعضلة السیاسیة؟
ً  سوكیانین: لیونید تدرك إدراكا تاماً ما حدث وما ھو الحساب لروسیا بالنسبة لموقفھا  روسیاً طبعا

من الملف السوري وتدرك ذلك إدراكا جدیاً وبصورة واعیة ولكن في نفس الوقت روسیا تصر على 
ضرورة إیجاد المخرج الذي یستجیب لمصالح الشعب السوري بصورة كاملة، وإذا كانت روسیا 

دولة ھامشیة ال تلعب أي دور في ھذا في الملف السوري، نحن اآلن نناقش الموقف الروسي، لماذا 
الحوار بین روسیا وواشنطن في ھذا المجال؟ لماذا یقال أنھ روسیا ھي تعترض أو تعرقل  ھنالك

اتخاذ القرارات من مجلس األمن الدولي الخاص بإدانة النظام، أذا كانت روسیا ال تعني شیئاً ما فلماذا 
بالغ بھذا نحن نناقش ھذه األمور كلھا المتعلقة بروسیا معني ذلك أّن روسیا لھ دور یجیب أن ال ن

الدور ولكن في نفس الوقت یجب أن ال نقلل بمثل ھذا الدور، روسیا دولة مھمة جداً والوالیات 
 المتحدة تدرك ذلك وتفھم ذلك وكذلك باإلضافة..

 العربیة الدول لدى السیاسیة األوراق
عند طیب كالھما مھم جداً على الساحة الدولیة، اسأل السید جمال خاشقجي ماذا  مراد: محمود

العظمیین والتأثیر   العرب من أوراق سیاسیة في المرحلة الراھنة للضغط على كال المرحلتین القوتین
 بقرارھما مستقبال بشأن سوریا؟

أنا أعتقد أن العرب لم یفعلوا كل شيء یعني لم نر وفداً عالي المستوى یذھب إلى  خاشقجي: جمال
تي یقعون فیھ الروس دولة قویة جداً ومھمة جداً ھم موسكو ویحاول أن یقنع الروس بالخطأ الھائل ال

یتحملون وزر مقتل عشرات اآلالف من السوریین خالل العام الماضي، لوال الفیتو الروسي لربما 
السوري ھم الروس یجب أن نفعل أكثر یجب أیضاً   تحرك العالم منذ زمن طویل، سبب بقاء النظام

 ألنھ.. inauguration بأّن ھذا العقد ھو آخر بكلمتھ في أن ال ننتظر، أوباما صرح بأن أمیركا و
 صحیح قال قبل أیام.. مراد: محمود

ھو یقصد بآخر الحروب، الحروب األمیركیة، ھو ال یرید أن   یشھد آخر الحروب خاشقجي: جمال
یتدخل في أي مكان في العالم ھو مشغول باقتصاده لكن ما یحصل في سوریا یجب أن أتعامل معھ 
كسعودي بأنھ یحصل في بلدي ما، وتركیا یجب أن تتفاعل معھ بھذا الشكل ومصر بنفس الطریقة 

نضغط على العالم یعني أشعر بأننا بالفعل لن نفعل ما یجب تجاه   یجب أن نفعل شيء حتى نستطیع
 إخواننا في سوریا وأننا تركنا تفاصیل الحالة السوریة للمجتمع الدولي..

 تقل ھذه القناعة من المراقبین والمحللین واألوساط الشعبیة إلى صناع القرار؟متى تن مراد: محمود
عندما یدركوا بخطر ترك الوضع السوري إلى أن یتحول إلى حالة ملیشیاویة  خاشقجي: جمال

سنة نتدخل في سوریا بعد ثالث  15بعد   مستمرة لسنة وأكثر، یعني مثلما تدخل العرب في لبنان
تتفكك كل سوریا، یعني في خطأ استراتیجي یقع، في تكلفة أمنیة على كل دولة أربع سنوات عندما 

عربیة تنظر إلى ما یحصل في سوریا، یعني مثال التطرف والقاعدة لم یكن أحد یتحدث على القاعدة 
قبل عام من اآلن لكن الیوم بتنا نخشى القاعدة، المتطوعین وانسیابھم إلى سوریا بتنا نخشى ھذا 

 ول سوریا إلى أرض جاذبة للمتحمسین من الشباب بدأ یحصل اآلن فكل ما نتأخر عن..الشيء، تح
 ربما ھناك مخاوف.. مراد: محمود

 النظام السوري مھترئ. خاشقجي: جمال
نعم السید جمال خاشقجي ربما یتخوف من أن تصبح سوریا بعد ھذه األزمة أذا طال  مراد: محمود

 للمنطقة بأسرھا، ھل ھذه المخاوف لدیك سید محمد؟أمدھا أن تصبح مصدر إزعاج 
أنا معھ في تحلیالتھ جزاه هللا خیر، كل ما زاد اإلجرام وسكوت العالم علیھ  الشقفة: ریاض محمد

سیزداد التطرف، طبیعة الشعب السوري لیس متطرفا الشعب السوري متسامح الشعب السوري 
في الشعب السوري وزرع المیلشیات، إذا   الطائفیةمتعایش على طول التاریخ، لكن ھذا النظام زرع 



طال األمر كلما زاد القتل واإلجرام سیزداد التطرف ولذلك اإلسراع نداء إلى الكل وخاصة الدول 
 العربیة اإلسراع إلطفاء ھذا الحریق.

، شكراً جزیالً للسید محمد ریاض الشقفة المراقب العام لإلخوان المسلمین في سوریا مراد: محمود
وأشكر كذلك ضیوفنا من الریاض السید جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السیاسي، ومن والیة 

نیوجرسي األمیركیة كان معنا السید إیریك دایفس أستاذ العلوم في جامعة روتغرس، وكان معنا من 
زاء في لیونید سوكیانین شكراً جزیالً لكم، مشاھدینا األع  موسكو الكاتب والباحث األكادیمي الروسي

ختام ھذه الحلقة من حدیث الثورة نبعث لكم بأطیب التحیات ونشكركم شكراً جزیالً على حسن 
 آخر من أحادیث الثورات العربیة.  المتابعة، لكم منا التحیة وإلى لقاء في حدیث
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حیّاكم هللا وأھال إلى حدیث الثورة، في كل مفصل من  :لیلي الشیخلي
مفاصل المشھد السوري یحضر سؤال المعارضة ویصبح أكثر إلحاحا كلما 
اشتد أوار المنازلة بین قوى التغییر والنظام، لماذا تفشل المعارضة في السیر 
في خط بیاني موازٍ  لحركة الشارع، لماذا تفشل في بناء مرجعیة سیاسیة 
جامعة توحد خطابھا وعنوانھا، حمى اللقاءات والمؤتمرات من أنطالیا إلى 
إسطنبول إلى بروكسل لم تستطع جمع ھذه القوى على صعید واحد بل زادت 
ً  في نظر األصدقاء  ً  وتجلیا في إرباكھا وجعلت تبایناتھا أكثر وضوحا
 .والخصوم على حد سواء

 [تقریر مسجل]
غیر مبالین بجسامة التضحیات وحدة القمع الذي یمارسھ  :أمیر صدیق
النظام، یستمیت السوریون في تصعید ثورتھم وتوسیع رقعتھا مع مرور 
األیام، فال تكاد تشرق شمس یوم جدید إال وقد امتدت مساحة االحتجاج إلى 
قریة أو بلدة أو مدینة سوریة حتى قادت مظاھر الثورة تعم البالد من أقصاھا 
إلى أدناھا متجاوزة االنتماءات الجھویة والطائفیة والعنصریة فضال عن 
االنتماءات السیاسیة، فبموازاة تمدد الثورة وازدیاد مساحات القطیعة بین 
النظام وشعبھ تزداد التساؤالت حول عجز المعارضة السوریة عن التوحد في 
مشروع وطني یواكب ویدفع تقدم الثورة باتجاه ھدفھا المعلن وھو إسقاط 

النظام، فرغم عقدھا عدة مؤتمرات بھدف تحقیق الوحدة التي تؤكد كافة أطیاف المعارضة الحاجة 
ً  من فصائلھا أو رموزھا لم یعلن حتى اآلن رفض أو إقصاء الفصائل األخرى إال أن  إلیھا رغم أن أیا
المعارضة السوریة عجزت عن بلورة أي مشروع عملي یقترب بھا من تشكیل كیان موحد، أمرٌ  رده 
مراقبون إلى عدة عوامل أبرزھا ربما فجائیة اندالع الثورة، وحالة اإلفقار المنظم والمزمن الذي 
مارسھ النظام بحق معارضیھ، ففي غیاب معارضة سیاسیة موحدة وفاعلة تظل الحاجة قائمة وبشدة 
إلى تنسیق االحتجاجات وقیادة الشارع الغاضب بما یمكن من مواجھة تكتیكات النظام الذي بدا عازما 
على تجاوز كل الخطوط الحمر من أجل تمدید أمد حكمھ، وبغیاب مثل ھذه المعارضة أیضا تصعب 
أو تتعثر إمكانیة استقطاب حشد دولي وإقلیمي یكشف ظھر النظام ویحملھ على دفع أثمان الفظائع 
التي یرتكبھا بحق مواطنیھ، وبغیاب ھذه المعارضة أیضا تغیب أو تضعف إمكانیة التحرك وسط 
حلفاء النظام بما یطمئن مخاوفھم من القادم بعده ویكسر بالتالي أو یضعف شبكة حمایتھم المضروبة 
حولھ بإحكام، وال تقف خسائر غیاب المعارضة الموحدة والفاعلة عند ھذا الحد ففوق كل ما یمكن 
إحصاؤه في ھذا االتجاه تظل القیمة المعنویة العالیة التي یوفرھا مجرد وجودھا مسألة مھمة تبعث 
رسائل ثقة للداخل والخارج بأن ثمة بدیل جاھز ومقنع یحل محل النظام المغضوب علیھ ویطمئن 
 .الجمیع على مستقبل البالد ووحدة أراضیھا

 [نھایة التقریر]
 السوریة والمعارضة الفرنسیة المبادرة

 اإلعالمي المسؤول نھار حازم الدكتور األستودیو في ھنا الموضوع ھذا لمناقشة معنا الشیخلي: لیلي
 العام األمین منجونة المجید عبد محمد معنا حلب من الھاتف وعبر الوطنیة، التنسیق ھیئة في

 مینیلي بییر جون معنا الرباط من المعارض، الدیمقراطي العربي االشتراكي اإلتحاد لحزب المساعد
 بالنسبة األخیرة الفرنسیة التصریحات بموضوع سنبدأ وربما الفرنسیة، العربیة العالقات في الخبیر
 تذھب أن ریدت أین إلى االحتجاجات، اندالع بعد نوعھ من األول العرض ھذا المعارضة، مع للحوار
 مینیلي؟ سید العرض بھذا فرنسا

بطبیعة الحال لیس من الممكن أن نقارن بین الوضع اللیبي والوضع السوري،  :جون بییر مینیلي
ولكن ھناك خصوصیات سوریة تبعث التشكك في مستقبل سوریا السیاسي ومنھا ھذه الخصائص، 
ً  ھي من مخلفات النظام السوري ولكن لنذكر أنھ قبل وصول ھذا النظام  ھذه المعارضة الضعیفة طبعا

 

 جمال خاشقجي
  

 محمد القحطان
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إلى السلطة امتازت الحیاة السیاسیة السوریة بعدم االستقرار لمدة طویلة، ففرنسا بعد تجربتھا اللیبیة 
 .الناجحة إلى حد ما ترید أن تلعب دورا ایجابیا في سوریا
طیب لكن ھناك ربما فارق كبیر حازم نھار، یعني عمن نتحدث عن أي معارضة  :لیلى الشیخلي
 ستجري فرنسا معھا الحوار؟

 أمام نحن المستقبل، في تجر لم أو حواراً  فرنسا أجرت سواء النظر بغض صحیح، ھذا نھار: حازم
 ھذا تحت الضروري ومن بالدیمقراطیة نؤمن نحن بالتأكید المعارضات، ھذه تعدد ھو حقیقي إشكال

 أن على التأكید الضروري من لكن سوریا في للمعارضة السیاسیة المكونات بجمیع نعترف أن البند
 ألن إنما الخارج معارضة من للتقلیل األمر ھذا لیس األساس ھي تبقى السوري الداخل في المعارضة

 الواقع.. أرض على موجودة ھي المعارضة ھذه
 ومساراتھا السوریة المعارضة اتجاھات

ن معارضة الداخل وھذا ربما ولكن ھذا النفس قد یخیف البعض، یعني أنت تتحدث ع الشیخلي: لیلي
یشعر المعارضة في الخارج بنوع من اإلقصاء ومن ثم ال تستطیع أن تدلي بخطاب موحد ربما 

 سوریا في أمس الحاجة إلیھ الیوم؟
ھذا الخطاب لیس لإلقصاء على العكس یعني جزء من معارضة الداخل جزء منھا  :حازم نھار

خارج سوریا، ھذا الخطاب من أجل ضبط إیقاع الحركة، بمعنى كأحزاب أو قوى سیاسیة لھا ممثلین 
حركة المؤتمرات التي شھدناھا خالل الفترة الماضیة كانت تسیر بسرعة كبیرة أكبر من حركة 
وسرعة المعارضة في الداخل السوري، طبعاً لیس فقط نتیجة بطء المعارضة في الداخل إنما نتیجة 

المعارضة في الداخل ھي دعوة للمعارضین السوریین في حجم الظرف القاسي الذي تعمل ضمنھ 
الخارج الذین ال یختلفون بطبیعة الحال من حیث االھتمام بالبلد من حیث الرؤى والبرامج السیاسیة 
والتطلعات إلى ضبط إیقاع حركتھم بحركة الداخل یعني یمكن أن یصبح لدینا ھنا توزیع أدوار ما 

ارج ضمن إطار أو ھیكلیة أو برنامج عمل مشتركبین معارضة الداخل ومعارضة الخ . 
ولكن في غیاب مرجعیة ھل تعتبر أن ھذا ھو العائق األساسي اآلن یعني إذا كنا  :لیلي الشیخلي
 نتحدث عن تقسیم أدوار في غیاب مرجعیة ھل ھذا واقعي؟
باعتقادي األیام القادمة یمكن أن تسفر عن تشكیل ھكذا مرجعیة للمعارضة لكن شریطة  :حازم نھار
أن ال نضع في بالنا التجربة اللیبیة یعني سوریا تجربة فریدة، ھنا یجب أن نخلق تجربة إبداعیة 
 ..سوریة تعبر
بصراحة المجلس االنتقالي ھو الذي أیضا أعاد ألذھاننا قضیة التجربة اللیبیة، تم  :لیلي الشیخلي

 ً ما صاحب المجلس االنتقالي إسقاط كثیر من األمور على لیبیا، والتخبط نعرفھ جمیعا .. 
صحیح، یفترض أن تكون خطواتنا في المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة سواء في الداخل  :حازم نھار
أو الخارج ھي خطوات موزونة یعني أي خیار سیاسي تتخذه أي قوى سیاسیة ھو في المحصلة 

یة الدیمقراطیة یرون نتیجة حراك أو توازن قوى على أرض الواقع، البعض في المعارضة الوطن
حتى ھذه اللحظة أنھ لم یحدث ھناك توازن للقوى على أرض الواقع، بالتالي یفترض أن یكون أي 
خیار سیاسي نذھب باتجاھھ لھ عالقة بما یحدث على أرض الواقع في سوریا ولیس عكس التجربة 
 .اللیبیة في أذھاننا
طیب، لنساءل محمد عبد المجید منجونة لماذا لم یحدث ھذا، یعني أستاذ نھار تحدث  :لیلي الشیخلي
عن ضبط إیقاع وتحدث عن فقدان للموازنة أنت برأیك أین یكمن الخلل، یبدو أن السید محمد، 
 تسمعني سید محمد منجونة؟
 .أنا ال أسمع شیئا :محمد عبد المجید منجونة
 .تفضل، سمعت السؤال :لیلي الشیخلي
ً  :محمد عبد المجید منجونة  .أنا ال أسمع شیئا
أسألك عن الخلل، أین الخلل في موضوع المعارضة، في المشكلة أو العائق  :لیلى الشیخلي
 األساسي الذي یواجھ المعارضة؟
ما یجري في داخل المعارضة ھو نتاج طبیعي لحالة ھجرة الشعب من  :محمد عبد المجید منجونة

انت وسائل القمع ووسائل المالحقات السیاسة قصراً، وبالتالي طوال سنوات تجاوزت األربعین ك
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تمنع الشعب من المشاركة في السیاسة مما ولد تحت األرض مجموعات متجمرة ناقمة تحمل عن 
النظام صورا كثیرة نتیجة ممارستھ مع أفراد الشعب وتصرفاتھ في إدارة الدولة وفي الفساد المنتشر 
 .وفي كل ما یتعلق
إلى حد السید منجونة أال ینطبق ھذا أیضا على لیبیا، أال ینطبق أیضا على مصر  :لیلى الشیخلي

عاماً حتى تمسك بزمام  40على تونس، وتمكنت من أن تتجاوز ھذه المشكلة، ال یمكن أن ننتظر 
 األمور من جدید ال بد من الحركة ألیس كذلك؟
یا سیدتي ال تنطبق الحالة السوریة على أي حالة مشابھة في الوطن  :محمد عبد المجید منجونة
العربي، نحن لدینا خصوصیة خاصة، ھي بنیة النظام وإمساكھ بمؤسساتھا كاملةً تحت رایة حزب 
البعث العربي االشتراكي، ومنع والحیلولة دون أن یتقدم أي مواطن لدیھ القدرة على التعمیر السیاسي 

ة تمیز أعضاء حزب وممارسة نشاطاتھ ومنعھ من أن یشارك في ھذه األمور وإعطاء میزة خاص
البعث الذین دخلوا بأن یؤمن لھم مساكن ومحاسیب ولست أقصد كل الحزبیین ھناك في الحزب ناس 
 ..طیبین وشرفاء
ولكن سید منجونة ال أرید أن أبقى في ھذه النقطة ولكن إذا تحدثت لمعارض لیبي أو  :لیلى الشیخلي

أن أنتقل للسید مینیلي الذي في الواقع ما معارض تونسي سیقول لك نفس الكالم، على العموم أرید 
قالھ السید منجونة یصب في إطار ما ذكرتھ أنت، ھذا الضعف الذي ظھر من قبل المعارضة، 
انعكاس للقمع كما ذكرت، ولكن حالة التوحد أو التوحید اآلن، إلى أي حد ھي مھمة أیضاً بالنسبة 

ً للتأثیر على الجھد الدولي في إطار حلحلة ما یجري  في سوریا حالیا . 
باختصار ألن وقت المداخلة وجیز، مثلما قلت ھناك وال شك أسباب بنیویة عمیقة  :جون بییر مینیلي
لھذا الغیاب للمعارضة السوریة أو عدم االتحاد للمعارضة السوریة، ومثلما قلت ھناك تاریخ طویل 

، ولنعود دقیقة إلى الطموح من عدم االستقرار في الدولة السوریة بعد الحرب العالمیة الثانیة
الفرنسي، الطموح الفرنسي ھو أن تلعب الدولة الفرنسیة دورا إیجابیاً في توحید أو تسییس ھذه 
المعارضة كأن تقدم اقتراحات أمام وحشیة النظام السوري الذي وصل إلى مأزق وھذه أصبحت 
 .قضیة واضحة ووصل بالبلد إلى ھذا المأزق المأساوي
طیب ربما في المقابل نتحدث شرذمة وتفرق ولكن نسمع المتحدث باسم الخارجیة  :لیلى الشیخلي
األمیركیة مارك تونر قبل فترة بسیطة یقول المعارضة السوریة أكثر تالحماً وتمثیالً للمجتمع 
السوري ونرى تنسیقاً أكبر في صفوفھا في الخارج والداخل أستاذ حازم أین ھذا التالحم الذي تحدث 

تونر؟عنھ مارك   
باعتقادي ال الوالیات المتحدة األمیركیة وال فرنسا لدیھا إطالع حقیقي على وضع  :حازم نھار
المعارضة سواء داخل سوریا أو خارج سوریا, ومن حیث قیام فرنسا أو أي دولة أخرى بتوحید 

عملیة توحید المعارضة أعتقد أنھ ھذا كالما في الھواء, یعني غیر ممكن ھذا األمر عملیا, یعني 
المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة سواء داخل سوریا أو خارج سوریا, ھو شأن خاص بالمعارضة 
الوطنیة الدیمقراطیة, المعارضة معنیة بترتیب بیتھا الداخلي, وھذا الترتیب أھل مكة أدرى بشعابھا, 
 .یعني نحن المسؤولون عن عملیة ترتیب وضع المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة
صراحة ال أرید أن أبدو وكأني قاسیة بعض الشيء, ولكن سیجادلك البعض ویقول,  :لیلى الشیخلي
ال یبدو وكأن أھل مكة أدرى بشعابھا في ھذه النقطة, ألن مر وقت رغم أن ھناك أحزاب یعتبر أنھا 

تخرج  قطعت شوطا في التنظیم في الثقافة في البنیة, تفوق ربما بلدان أخرى ورغم ذلك لم تستطع أن
 .بصوت واحد أثناء المعركة ولیس بعد, یعني التشرذم رأیناه في دول أخرى ولكن بعد انتھاء الثورة
صحیح حتى ھذه اللحظة, ھناك نقد كبیر تستحقھ المعارضة, سواء داخل سوریا أو  :حازم نھار

لمعارضة خارج سوریا, لكن لیس بالمنطق الذي یتحدث فیھ اآلخرون, أو الذین ال یدرون بأوضاع ا
سواء داخل سوریا أو خارج سوریا, ھناك عدد من المیزات األساسیة خاصة بالمعارضة الوطنیة 
الدیمقراطیة, یعني داخل سوریا مسألة التغییر الوطني الدیمقراطي أقرتھا المعارضة الوطنیة 

سة عندما تشكل التجمع الوطني الدیمقراطي الذي یضم خم 1979الدیمقراطیة في سوریا من عام 
أحزاب ما بین یساریة وقومیة وغیر ذلك, مسألة التغییر الوطني الدیمقراطي مكتشفة أو حددت 
كھدف بالنسبة للمعارضة منذ ذلك التاریخ, بالتأكید قسوة النظام، األجھزة األمنیة إلى آخره شرذمت 



ذا التعاون ھذه المعارضة, عملیة ترتیب وضع المعارضة الیوم یحتاج الى تعاون من قبل الجمیع, ھ
یحتاج الى تواصل, وھذا التواصل یحتاج الى لقاءات, یعني المعارضة داخل سوریا تعمل تحت 
 .ظروف قاسیة
لقاءات, من سیسمعك اآلن تتحدث عن لقاءات ربما یشعر بشيء من الخوف, یعني  :لیلى الشیخلي

دید في مدینة جدیدة, لقاءات سیقولون لك لقاءات موجودة وشبعنا لقاءات, كل یوم نسمع عن لقاء ج
وھناك من یذھب حتى إلى سیناریو یقول أن الحل ھو, یعني تحل كل ھذه الھیئات المنبثقة عن كل 
 .ھذه االجتماعات التي شھدناھا, وأن تبدؤوا من الصفر
من المستحیل بالتأكید ألي حركة سیاسیة أن تبدأ من الصفر, بالعكس, یجب أن نبدأ مما  :حازم نھار

الحركة, یعني حتى ھذه المؤتمرات رغم نقدنا لھا, نرى فیھا تعبیرا عن حیویة المجتمع  انتھت إلیھ
السوري ویجب البناء علیھا ویجب االستفادة منھا جمیعا, سواء التي عقدت خارج سوریا أو داخل 
سوریا, الموضوع یحتاج إلى قلیل من الوقت، باعتقادي یمكن خالل الفترات القادمة إنجاز خطوات 

ة على ھذا الطریقمھم . 
 ھذا الحل في 16 أیلول, ھل مؤتمر المعارضة في الداخل ھو الذي سیقدم حال؟ :لیلى الشیخلي
كل الخطوات ھامة, یعني خطوة ھیئة التنسیق الوطنیة داخل سوریا باإلعالن عن  :حازم نھار

طنیة شخصیة مستقلة و 300مؤتمر داخل سوریا تحضره حوالي عشرة قوى سیاسیة معارضة, و 
 .ھي خطوة بمنتھى األھمیة, یعني المعارضة تخطي خطوات
طیب، أعطنا شیئا یدفعنا لكي مثال نتحمس لھذا المؤتمر, أو نتفاءل على أنھ سیقدم  :لیلى الشیخلي
 .شیئا مختلفا عن كل ھذه المؤتمرات األخرى التي شھدناھا
أول مسألة أنھ سیعقد داخل سوریا, وھذا أمر في غایة األھمیة, مع احترامي لكل  :حازم نھار
المؤتمرات التي عقدت في الخارج, لكن عقد مؤتمر للمعارضة داخل سوریا, ھذه خطوة جدیدة على 
الساحة السیاسیة في سوریا, وھذه الخطوة تأتي بالتزامن مع حراك شعبي, لیست فقط القوى السیاسیة 

حراك, ھناك ممثلون عن التنسیقیات ھي المشاركة, إنما ھناك شخصیات مستقلة, ھناك ممثلون عن ال
 .جزء منھا, ھذا أیضا
 طیب كیف ستختلف األجندة عن أجندة المؤتمرات األخرى؟ :لیلى الشیخلي

ھذه ھي النقطة المیزة التي أردت تثبیتھا, أنھ كل المؤتمرات التي عقدت سواء خارج  :نھار حازم
لمعارضة بكافة تالوینھا, حددت برامجھا سوریا أو داخل سوریا, ھذه مسألة مطمئنة للسوریین, أن ا

السیاسیة وتطلعاتھا وكانت واحدة, عملیة االتفاق على برنامج واحد على رؤیة واحدة على خطوات 
سیاسیة, على رؤیة تجاه سوریا المستقبل, سوریا الجدیدة, كل المعارضة متفقة علیھا باستثناء ما ندر 

المعارضة سواء في الداخل أو الخارج, وھذه المسألة من األصوات الشاذة, أو الغریبة عن تاریخ 
 تبعث على الطمأنینة.

 السوریة بالمعارضة إیران اتصاالت حقیقة
: طیب أرید أیضا أن أسألك سؤال, خصوصا أن ھناك أیضا تقاریر تحدثت عن اتصال الشیخلي لیلى

بعض رجال المعارضة أو أقطاب المعارضة بمسؤولین إیرانیین, ھل لدیك أي معلومات بھذا 
 الخصوص؟

اآلن الشائعات كثیرة جدا, یعني بلد یتعرض لحالة تحول, قوى سیاسیة تنمو من جدید,  :حازم نھار
تتحرك، العالم یراقب, یحاول االتصال بھذا الطرف أو ذاك, بالنسبة لي أستطیع الحدیث عن ھیئة 

یحدث أي التنسیق الوطنیة, التي تضم حوالي عشرة أحزاب ومئات من الشخصیات الوطنیة, لم 
 .اتصال من ھذا النوع
طیب إذن أنتم تعولون بشكل كبیر على ھذا االجتماع الذي سیجري, مؤتمر السادس  :لیلى الشیخلي
 .عشر من أیلول
نحن نعول بالدرجة الرئیسیة على وحدة المعارضة, على أجندة سیاسیة ھذا محقق, لكن  :حازم نھار

وھذا ممكن خالل الفترات القادمة, یعني كل شيء  ما نطمح إلیھ ھو وجود ھیئة موحدة للمعارضة,
رھن بما یجري على أرض الواقع, أنا أعلم أن السوریین یشعرون ببعض القلق تجاه المعارضة 
وتجاه الحراك أنھ یحتاج إلى بوصلة سیاسیة, إلى رؤیة سیاسیة, وھذا أمر طبیعي وھذا حق 
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ذا األمر یحتاج إلى بعض الترتیبات, یحتاج للسوریین على معارضتھم وعلى القوى السیاسیة, لكن ھ
إلى بعض الخطوات یحتاج إلى شيء من التواصل سواء مع الحراك أو مع التنسیقیات أو مع باقي 
 .قوى المعارضة
طیب ألذھب إلى عبد المجید منجونة من حلب, أو محمد عبد المجید منجونة, ھناك  :لیلى الشیخلي

, طبعا على رأسھا روسیا، الصین، البرازیل، الھند، إیران، عوائق تقف أمام عزل النظام السوري
جنوب إفریقیا, إلى أي حد توحید المعارضة سیكون لھ أثر إیجابي في ربما التصدي لھذه العوائق, أو 
 تأثیر من أي نوع من األنواع على ھذه العوائق؟
في الواقع الذي نعلمھ أنھ قائم على المصالح, وھذه الدول التي ذكرتھا,  :محمد عبد المجید منجونة
ھي دول تكرس سیاساتھا كما في بقیة دول العالم طبقا لمصالحھا, وھي طبعا تصدر المواقف في 
أبعادھا بعیدة عن حركة الواقع في سوریا, التحوالت التي كانت تثار حول الموقف الروسي والموقف 

حة السوریة ومعرفتھم بما یجري، عندما أیضا حتى الصیني ھي تحوالت نتیجة قربھم من واقع السا
تدین روسیا العنف المستمر وتطالب سوریا والنظام بالتعدیالت الحقیقیة للبنى السیاسیة القائمة, ھذا 
یعني أن ھناك اقتراب من فھم الواقع في الساحة السوریة، لكن ما زال األمر یحتاج إلى جھد من 

قائق الموضوعیة لما یجري في سوریا, ونوایا وغایات المعارضة, لكي تضع بین یدي ھذه الدول الح
وأھداف ھذه المعارضة, ألن الكثیر من ھذه الدول تخلط بین ما یجري في سوریا وبین الخارج 
والمؤامرات في الخارج والعصابات المسلحة الذین من الخارج, وھذا ال یمت للحقیقة من صلة, وال 

یق حازم, أن المؤتمر الذي سیعقد في النصف الثاني من یمت للواقع بصلة, وكما تفضل أخونا الصد
أیلول وھو مؤتمر علني, سیطرح برنامجا ھو حصیلة البرامج الموجودة اآلن في الساحة, والتي 
وضعت من قبل مؤتمرات أو أشخاص وطنیین ودیمقراطیین تتكون لكل منھم رؤیا إلیجاد حل، ھذه 

مقراطي في المؤتمر الذي سیعقد كما ذكرنا, ال بد من أن البرامج ال بد أن یخرج عنھا بالحوار الدی
یخرج عنھا تصور موحد یتوافق علیھ من أجل تقدم المعارضة إلى أھدافھا بواسطة الحلول السلمیة, 
والضغط الشعبي بحال شعبي حقیقي تخلقھ الجھود التي تقوم في سوریا, والتي تفرض یوما بعد یوم 

األبواب كلھا أمام أي حل إال بمزید من الحراك الشعبي, وتحقیق أن ال حل مع النظام الذي أغلق 
العامل الشعبي الذي یخرج مظاھرات بمئات األلوف والمالیین من أجل وضع النظام أمام مسؤولیتھ, 
أمام ھویة ھذا الشعب الذي یقاتل من أجلھا, ھذه نقطة، النقطة الثانیة دعیني أقول أن المعارضة لیست 

ناك رؤى متباینة, الحوار بینھا سیؤدي إلى ردم أیة ھوة بین ھذه القوى وھذه, لكن منقسمة, وإنما ھ
المسألة التي یجب أن نضعھا أمامكم أیضا, انھ أنا شخصیا ال أبرأ كل ھذه التحركات والمؤتمرات 
وكذا من غایات لیست تعبیرا حقیقیا عن حركة الداخل وعن شعبنا, وھناك أفراد ترید أن تلعب بنا 

ك، الغرض األساسي اآلن القادم على المؤتمر العام, ھو إیجاد حلولوھنا .. 
نعم, أشكرك, یؤسفني أن أقاطعك ألن الصوت غیر واضح تماما, یعني ما ذكرتھ  :لیلى الشیخلي
وتحدثت عنھ, عن أن كون المعارضة على قلب واحد, على رؤیة واحدة لكن المشكلة ھي لیست على 

لمشكلة أستاذ دكتور حازم, أرید ربما أن أختم بما بدأت بھ, الفكرة التي قرار واحد, وھذا یعني لب ا
كنا تحدثنا عنھا عن موقف فرنسا, ھذا ال زال یثیر بعض الخوف لدى البعض خصوصا أن فرنسا 
ھي التي كانت تقود القاطرة, سواء في موضوع مجلس األمن, العقوبات، اآلن الحوار, ماذا تعلق 

ناك أساس لھذه المخاوف, أو االرتیاب؟على ھذه النقطة, ھل ھ  
 من المعارضة السوریة؟ :حازم نھار
من الموقف الفرنسي, أم أن فعال ھناك حاجة لمن یقود القاطرة, یأخذ مبادرات من  :لیلى الشیخلي
 ھذا الشكل؟
نحن نعول بالدرجة األساسیة, على مبادرة السوریین, یعني ما یقوم بھ السوریون على  :حازم نھار
 .أرض الواقع ھو األساس, ھو الذي یغیر بمواقف الدول
أنا أسألك اآلن عن ھذا الموقف یعني ھذا الموقف لیثیر ربما بعض الریب, آثر  :لیلى الشیخلي
ً  من المضي وما إلى ذلك, ھل ھناك أساس برأیك ھل یجب أن یكون ھناك فعال تخوف من  تاریخیا

غربیة التي تقودھا فرنسا؟ھذه التحركات والمبادرات ال  



یعني بالتأكید، المعارضة سواء داخل سوریا أو خارج سوریا ھي تتخوف من التحركات  :حازم نھار
حة الشعب السوري, یعني مصلحة الشعب السوري ھي الدولیة إذا لم تستند أو تنطلق من مصل

ھذه المواقف, وفیما عدا  األساس, عندما نشعر أن العالم متوافق على مصلحة الشعب السوري, نحترم
ذلك, بالتأكید سنقف ضد أي موقف یتوجھ ضد مصلحة الشعب السوري وضد وحدة األرض 
 .والجغرافیا السوریة
أشكرك دكتور حازم نھار المسؤول اإلعالمي في ھیئة التنسیق الوطني كنت معنا  :لیلى الشیخلي

نا من حلب محمد عبد المجید منجونة, ھنا في األستودیو, وشكرا جزیال لضیوفنا على الھاتف, ضیفی
األمین العام المساعد لحزب االتحاد االشتراكي العربي الدیمقراطي المعارض, وأیضا لجون بییر 
مینیللي, الخبیر بالعالقات العربیة الفرنسیة, ونلتقي بإذن هللا في الجزء الثاني ونتناول الشأن الیمني, 
 .أرجو أن تبقوا معنا

 [فاصل إعالني]
: إذن أھال بكم من جدید, في الیمن تظاھر مئات اآلالف في ساحة التغییر أمس في كل الشیخلي لىلی

محافظات البالد, بینھا صنعاء تعز إب وعدن وحضرموت, فیما أسموه جمعة التصعید الثوري, ردد 
وقد  المتظاھرون شعارات تطالب بإنجاز الحسم الثوري إلنھاء حكم الرئیس علي عبد هللا صالح، ھذا

حذرت المعارضة من إمكانیة تفجر األوضاع عسكریاً في الیمن، وقالت المعارضة أن أطرافاً غربیة 
بما فیھا الوالیات المتحدة تجري اتصاالٍت مع نجل الرئیس صالح لمنع اندالع حرب، معنا لمناقشة 

منیة، من ھذا الموضوع داخل األستودیو نجیب الیافعي الصحفي وعضو ائتالف شباب الثورة الی
صنعاء نتوقع أن ینضم إلینا محمد القحطان الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك ومعنا من 
الریاض الدكتور جمال خاشقجي اإلعالمي السعودي، إذن أبدأ معك نجیب الیافعي جمعة التصعید 

ویحملونكم جانبا الثوري ولكن بصراحة ما یعتقد كثیرون أن الثورة الیمنیة إلى حٍد ما فقدت زخمھا 
 من المسؤولیة، ما تعلیقك؟

في الحقیقة من شاھد الصورة البدیعة التي ظھرت في یوم العید وأیضاً في الجمعة  الیافعي: نجیب
األخیرة التي شاھدناھا بھذا الزخم الذي لم نشاھده منذ انطالق الثورة ال شك أنھ سیقول غیر ھذا 

الثوري المتصاعد خالل ھذه المرحلة، أعتقد أنھ فاق كل التوقعات التي الكالم، في الحقیقة أن الزخم 
لم یكن یتوقعھا كل الشباب في الساحات أن یستمر الزخم بھذه الروح وبھذا التصاعد التدریجي، في 

 الحقیقة كان لدینا مشكلة رئیسیة ھي فیما یتعلق بحقن الدماء.
 النظام وتھدیدات الیمنیة الثورة شباب اعتصامات

ذن ھل المشكلة في اإلعالم، ھل المشكلة أن ھذا الزخم الذي تتحدث عنھ ال یصل إ الشیخلي: لیلى
 إلینا أم أن ھناك مشكلة حقیقیة في نوعیة التصعید ونوعیة الزخم؟

الحقیقة أن الناس یریدون مسألة التصعید في الیمن ال شك أنھ سیؤدي بنا في نھایة  :نجیب الیافعي
مناطق محددة وھذا ال بد منھ، الفترة الماضیة كان ھناك ھروب المطاف إلى مواجھات عسكریة في 

من الجمیع إلى األمام وأیضاً ترك المجال واسعاً للمجال السیاسي حتى یأخذ دوره ولكن یبدو أنھ 
وصل إلى طریٍق مسدود، قبل أقل من أیام كان نجل الرئیس وأیضاً ما تبقى من العائلة الحاكمة أبلغوا 

نھم سیقومون بتوجیھ ضربات عسكریة للساحات وأیضا لمن أسماھم بالمتمردین المجتمع الدولي بأ
والمنشقین والحقیقة أنھم ھم أصبحوا المتمردین في ھذه اللحظة، نحن نعتقد أن الجیش الموالي للثورة 
أعلن على لسان اللواء علي محسن األحمر أنھا ستستمر سلمیة ولكن أیضاً الجیش سیقوم بمھمتھ في 

، أیضاً المجلس الوطني الذي تشكل في الفترة المؤخرة دعا الشعب الیمني لالستعداد لمرحلة المرحلة
التصعید التي ستنطلق وستندلع في كل المحافظات وأیضاً ستكون الساحات ھي مرتكز أساسي 
 .لالنطالق وتوسیع المظاھرات واالحتجاجات في كل أنحاء الجمھوریة
طیب، أرید أن أسأل سید محمد القحطان ما ھو موقفكم في اللقاء المشترك من  :لیلى الشیخلي
التصعید الثوري؟ سید محمد.. تسمعني؟ طیب، إذن تتحدث عن اعتصامات حتى إن كان ھناك تركیز 
على جانب االعتصامات في األحیاء وكأن ھذا ھو شيء جدید أو نقطة تحول، ولكن ھذا دفع بكثیرین 

قطة التحول في الثورة الیمنیة؟لكي یسألوا كیف، كیف یكون ھذا ھو ن  
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عندما تتحول المظاھرات واالحتجاجات إلى كل أنحاء الحارات وأیضاً إلى كل أنحاء  :نجیب الیافعي
ضاً سیفقد ما تبقى من العنجھیة والتمترس المناطق خارج نطاق الساحات ال شك أن النظام أی

السبعین، نحن خالل ھذه األیام  وخصوصاً في المناطق التي ال زال یتمترس فیھا وخاصة منطقة
شاھدنا تكدیس لألسلحة العسكریة في منطقة السبعین التي نشاھدھا كل أسبوع وأیضاً وصول الكثیر 
 .من الشحنات العسكریة إلى مطار صنعاء الدولي، لم یتبق أمامھم سوى الخیار األمني والعسكري
ولكن ال یبدو أن ھذه الرسالة التي تتحدث عنھا وصلت إلى الرئیس الیمني علي عبد  :لیلى الشیخلي
هللا صالح وھو یجلس في السعودیة، ألیس كذلك جمال خاشقجي، واضح من كالم علي عبد هللا صالح 
 .لغة ثانیة، لھجة مختلفة تماماً عما نسمعھ ھنا

 نعم، الرئیس علي عبد هللا صالح النجاح لھ ھو بالبقاء في السلطة، أنا خرجت بھذا خاشقجي: جمال
االنطباع بعد حوار طویل أجریتھ معھ قبل عام وتبین لي أن الرجل غیر مھتم باالقتصاد أو بالتنمیة 
أو باألرقام حتى عندما أكثرت من الحدیث حول األرقام االقتصادیة غیر الموضوع، النجاح بالنسبة 

ا ھذه الرغبة لدى لھ ھو البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة وأتمنى لو شباب الثورة في الیمن یدركو
الرئیس ویحاولوا أن یتصرفوا بناءاً علیھا أن یتفاوضوا معھ لجره إلى التفاوض حول إنھاء مدة 

رئاستھ بشكل ودي بأي شيٍء ممكن، لكن البد أن نعترف أن الثورة في الیمن لم تكتمل لیست كالثورة 
أخر انتصار الثورة الیمنیة وفي  المصریة، ال یزال لدى الرئیس فریق طائفة واقفة معھ ھذا ربما الذي

حال وجود ھذین التكتلین كما تفضل ضیفك قبل قلیل، سیحدث تقاتل وھذا التقاتل كارثة للیمن سیؤدي 
 بالتأكید إلى حرب أھلیة.

 الیمنیة الثورة من السعودي الموقف حقیقة
كثیرون إذا أردت أن تتحدث مع الیمنیین سیقولون لك خصوصاً من اللقاء المشترك،  الشیخلي: لیلى

یقولون أن ھناك من یقف إلى جانبھ وھو السعودیة وسماحھا لھ أن یتكلم بھذه الطریقة من داخل 
أراضیھا وھي المعروفة بأنھا ال، عادةً الضیوف السیاسیین ال یتكلمون ویلتزمون الصمت سیاسیاً 

 أثناء وجودھم في السعودیة.
نعم أسمع ھذا من اإلخوة الیمنیین ولكن الرئیس علي عبد هللا صالح لم یأت للمملكة  :جمال خاشقجي
الجئاً سیاسیا وإنما رئیساً للدولة الیمنیة للجمھوریة الیمنیة، فبالتالي ال تستطیع المملكة أن تحظر علیھ 
لقاءاتھ مع الیمنیین، ھو یلتقي مع یمنیین وتنقل ھذه اللقاءات التلفزة الیمنیة، ولیس التلفزیون السعودي 

سعودیة وإنما التلفزیون الیمني بكامیراتھم یذھبون ویصوروه في مجلسھ ثم یبثونھاوال الوكاالت ال . 
 إذن محمد القحطان لماذا تصبون جم غضبكم على السعودیة في ھذا الموضوع؟ :لیلى الشیخلي
نحن نعتقد أننا نشكر موقف األشقاء في السعودیة ألن المبادرة الخلیجیة تتحدث عن  :محمد القحطان
التغییر كحق للشعب الیمني ولكن النظام بقایا النظام یحاولون تصویر الموقف السعودي وكأنھ موقف 
مساند لھذا النظام في صراعھ مع شعبھ، یحاولون تصویر األشقاء في السعودیة، وھي نوع من 

ن اإلساءة المبطنة لألشقاء في السعودیة عندما یصورون كأنھم طرف في ھذا الصراع الداخلي، نح
نعتقد أن األشقاء في الخلیج موقفھم واضح ھم یدعمون حق الشعب الیمني في التغییر وھذا واضح في 
المبادرات الخلیجیة، ما نعتب على األشقاء وما نعتب على األصدقاء أن مستوى ضغطھم على النظام 
 .لن یرتقي إلى مستوى مثالً الضغط على النظام السوري، ھذا ھو ما نعتبھ علیھم
سأترك المجال لجمال خاشقجي لیرد علیك في ھذه النقطة قبل أن أنتقل لنجیب  :لیلى الشیخلي
 .الیافعي، تفضل، سمعت العتب من محمد القحطان، جمال خاشقجي
لكن األستاذ محمد القحطان قال بأن دول الخلیج بما فیھا المملكة العربیة السعودیة  :جمال خاشقجي

الیمني، ھي ترید التغییر والمبادرة الخلیجیة تقول بالتغییرموقفھا واضح من الحراك  . 
 .ولكنھا ال تضغط بما یكفي، ھذا ما یقولھ، یختلف موقفھا عن ما ھو في دوٍل أخرى :لیلى الشیخلي
ھذه النظریة البعض یقول بأن، ھو نفس الوضع في الحالة السوریة بأن الرئیس  :جمال خاشقجي

 صالح یبقى في السلطة ألنھ مغطى من قبل قوى إقلیمیة ودولیة لنتخیل بشار أو الرئیس علي عبد هللا
أن المملكة العربیة السعودیة أصدرت بیانا تطلب من علي عبد هللا صالح التخلي عن السلطة ھل 
سیؤدي ھذا إلى تخلیھ عن السلطة أو سیؤدي إلى تأزیم الوضع في الیمن، المملكة تجري مفاوضات 

بد أن المفاوضات تجري مع مختلف األطراف في الیمن من أجل تنفیذ المبادرة وأنا أتحدث معكم ال 
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الخلیجیة ولكن أن تقف المملكة وتقول لعلي عبد هللا صالح اخرج، ارحل ھي ال تستطیع ذلك ألنھا 
تخشى من عواقب ھذا، أكثر شيء وھذا سمعتھ من مسؤول سعودي كبیر، أكثر شيء تخشاه المملكة 

من في الیمن وحصول فوضى، ھذه الفوضى سوف تكلفنا كثیرا في السعودیة ھو انفالت عقد األ
 .فبالتالي المملكة تتعامل بحرص وعنایة حتى یتم التحول إلى السلطة بدون أزمة وحرب أھلیة
إذن نجیب الیافعي تحملون السعودیة أكثر مما تحتمل، السعودیة حریصة ودقیقة في  :لیلى الشیخلي

طبعاً من اندالع فوضى في الیمن، ما المشكلة؟ تعاملھا ألنھا خائفة  
ھذه من األوھام مع األسف الشدید التي ال زال السعودیون یضعونھا كشماعة على  :نجیب الیافعي
الثورة الیمنیة، الحقیقة أن من وقفوا مع الثورة الیمنیة ھؤالء یشكلوا صمام أمان للوقوف أمام أي 

ى، الیوم لدى شباب الثورة جیش بمختلف وحداتھ عسكریة حرب أھلیة أو أمام أي انفالت أو فوض
وأیضاً لدینا مختلف القوى القبلیة وأیضاً مختلف المحافظات التي تساند ھذه الثورة، إذن ھذا كلھ 
یشكل صمام أمان وعامل ضد ما یتعلق بما یسمى بالفوضى وأیضاً المنطق المجھول الذي تخاف منھ 

لمشكلة، نحن نعتقد في ھذه المرحلة أن الرئیس علي عبد هللا صالح السعودیة، الحقیقة ھذه لیست با
كان سیوقع على المبادرة في اللحظات األخیرة، الحزب الحاكم ممثالً بكل قیاداتھ وعلى رأسھم 
الدكتور عبد الكریم اإلریاني وقعوا على المبادرة لم یتبق إال توقیع الرئیس، ال یوجد أي مفاوضات 

ى أي شيء آخر سوى التوقیع على المبادرة كشيء راھن، إذا كانت ستمضي أو في ھذه المرحلة عل
ستتجھ األمور نحو التصعید وھذا التصعید المیداني المتعلق بتمدید الثورة من الساحات وعبورھا 
 ..أیضاً إلى كل المناطق بما فیھا السبعین
طیب ایش برأیك، ایش المشكلة، ما الذي حصل حتى یتناسى الجمیع المبادرة بھذه  :لیلى الشیخلي
 الطریقة؟

الحقیقة المبادرة فقدت زخمھا وأیضاً الناس ملوا، ونحن اآلن على تخوم الشھر السابع  الیافعي: نجیب
 وإلى اآلن لم یحصل فیھا أي تقدم.

 صالح بعودة مرھون األھلیة الحرب شبح
األمیركي یبدو من مل أیضاً جمال خاشقجي ھو مسؤول مكتب مكافحة اإلرھاب  الشیخلي: لیلى

عندما یقول أن رجوع علي عبد هللا صالح قد یھدد باندالع حرب أھلیة، إذن بقائھ في السعودیة 
 ضروري.

بالفعل ضروري أن یبقى في السعودیة وأنا أعتقد أن المملكة تریده أن یرجع إلى  :جمال خاشقجي
الیمن، األخ الیافعي  الیمن، ھي فرصة اآلن للوصول إلى حل، لحلحلة الوضع مع القوى الموجودة في

 .یتحدث قبل قلیل ویقول بأن المسألة حسمت وأن القوى الثوریة والجیش معنا
عفواً، ساعدني أن أفھم أنت تقول بقاءه ضرورة، ضرورة كرئیس، أنت تقول أنھ ھو  :لیلى الشیخلي

سیبقى لألبد موجود في السعودیة ویتعامل ویستقبل وال تستطیع السعودیة أن تمارس حظر علیھ، 
 ھكذا موجود في السعودیة كرئیس دولة یقرر من بعید؟
لنقل أنھ طرف، أنھ طرف من األطراف الیمنیة وقد استخدم ھذا التعبیر في إحدى  :جمال خاشقجي
البیانات السعودیة عن أن المملكة على تواصل مع مختلف األطراف الیمنیة، مثلھ مثل األحمر، مثل 

اللقاء المشترك یجري االتصال بھم جمیعاً فالرئیس علي عبد هللا صالح  اللواء علي محسن، أحزاب
ھو طرف من األطراف، ظرف أتى بھ إلى السعودیة فتتعامل المملكة مع ھذا الظرف، ھي لم تشجعھ 
للعودة وال أعتقد أنھا تریده أن یعود إلى الیمن وما زال یلعب الكروت والضغط على الشارع الیمني، 

الفتنة وارد في الیمن لو تقدم اإلخوة من الساحات التي ھم فیھا إلى الساحة المواجھة لكن الخوف من 
للقصر الجمھوري اللیلة سوف تحصل مجزرة في الیمن، في صنعاء، ھم یدركوا ھذا الشيء فبالتالي 
البد من توحید صفھم ھم حتى اآلن لم یستطیعوا أن یشكلوا كتلة واحدة ومجلسا تنسیقیا یمثل شباب 

لثورة الیمنیة، حتى اآلن لم یستطیعوا أن یفعلوا ھذا الشيء، ربما لو فعلوه یستطیعوا أن یسرعوا ا
 .األمور ویساعدوا المملكة العربیة السعودیة وأمیركا للوصول إلى حل لھذه المشكلة
طیب، إذن القحطان أیضاً الكرة في ملعبكم ملعب شباب الثورة وأنتم نقل عنكم  :لیلى الشیخلي

یر صحفیة تتخوفون فیھا من مواجھات عسكریة، ما الذي تعرفونھ عن ھذا الموضوع، ما ھي تقار
 تفاصیل ھذه المخاوف؟
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أوالً أنا أحب أن أقول لألخ الكریم أن الشعب الیمني یأمل من أشقائھ في السعودیة،  :محمد القحطان
القیادة السعودیة، الحكومة من القیادة السعودیة آمال كبار وبالتالي یكون العتب على قدر األمل، 

السعودیة، الشعب السعودي ھو شقیق أكبر للشعب الیمني، فالمشكلة نشأت من محاولة االلتباسات 
التي یصنعھا إعالم بقایا النظام عندما یحاولوا تصویر المملكة السعودیة والقیادة السعودیة وكأنھا 

الشعب، نحن ندرك أن ھذا غلط وأن ھذا طرف في الصراع الداخلي تقف إلى جانب بقایا النظام ضد 
خطأ، لكن ھذا األمر یتطلب جھدا مشتركا منا ومن األشقاء في السعودیة لتوضیح حقیقة الموقف 
 .السعودي الذي أشرت إلیھ سابقاً وھو موقف یشكر علیھ األشقاء في السعودیة
 ..ولكن یبدو أن األمر أخذ منحى آخر، ھناك تدخالت غربیة تحاول أن توقف :لیلى الشیخلي
 .دعیني أعود إلى الموضوع الذي طرحھ :محمد القحطان
طیب، ولكن أرید أیضاً في ھذا اإلطار أن تجیبني على قضیة أن األمر وصل إلى  :لیلى الشیخلي
 .حد أن تتدخل دول غربیة تحاول أن توقف حرب ومواجھات في الیمن وأیضاً االلتقاء بنجل الرئیس
شكراً، نحن أوالً لدینا مجلس وطني یوحد قوى الثورة أعتقد وأستطیع أن أقول أن  :محمد القحطان

% من قوى الثورة معلنة تأییدھا للمجلس الوطني، البقیة نحن بصدد الحوار معھم ونعتقد %85، 80
أننا سنسمع في الیومین القادمین أو في األیام القادمة على األدق مواقف إیجابیة، وھناك خطوات 

السلمي الذي یحول دون الوقوع في براثن العنف، جزء من اإلبطاء الذي یمكن قد  حثیثة للتصعید
استثقلناه نحن ھنا واستثقلھ المشاھد یراعي مسألة عدم االندفاع نحو العنف، نحن على یقین بأن األیام 
القادمة ستشھد تصعیداً سلمیاً للثورة سیفضي إلى حسم، ومن سیتجھ للعنف وسیحاول فرض العنف 

ل لھ سیرتد السالح إلى صدره وسیرى مفاجآت لم یكن یتوقعھانقو . 
طیب، في قضیة لم نتحدث عن ھذه الجزئیة، عن التدخالت الغربیة ولكن لألسف  :لیلى الشیخلي
الوقت ال یسمح، واضح أن ھناك اختالف في المواقف وفقط نحن نسمعك نجیب الیافعي ونسمع محمد 

قبل قلیل بأنھ لیس ھناك طرف واحد لیس، لیس ھناك كیان قحطان، ما أشار إلیھ جمال خاشقجي 
واحد یمثلكم، ھذا في النھایة صحیح وھذا ربما ما جعل أحد الكتاب یكتب فقط باألمس أعتقد قال أن 
 .الخشیة على الثورة في الیمن ھي لیس من أعدائھا بل من أصحابھا، ھذا خطیر
الحقیقة ال توجد خطورة في ھذا الجانب ألننا في الیمن لدینا تجربة سیاسیة رائعة  :نجیب الیافعي
وخالل الفترة الماضیة كانت لدینا أحزاب قامت بدورھا إلى ھذه المرحلة وأیضاً تشكیل المجلس 
الوطني ساعدھا على الوصول إلى ھذه المرحلة، في الحقیقة ھناك ثورة وھذه الثورة ال یمكن لھا أن 

% من تمثیل المجتمع الیمني 85%، نحن نصل إلى 010توحد كل األطیاف وأن تصل إلى درجة 
بمختلف تكویناتھ وھذا ما مثلھ المجلس الوطني، أعتقد أن المجلس الوطني ال بد علیھ أن یقوم بھذه 
المرحلة بدوره على أكمل وجھ وأیضاً من انسحب منھ أو من خرج منھ ال بد أیضا أن یراجع نفسھ 

رئیسیة المتمثلة بإسقاط بقایا العائلة الحاكمة بعد ذلك كل من وأن یقف في ھذه اللحظة مع األھداف ال
لدیھ مطالب خاصة سنجلس على طاولة الحوار وعند ذلك ستطرح كل القضایا المركزیة والرئیسیة 
 .للنقاش وبعدھا سیتم اتخاذ قرارات تاریخیة في ھذا الجانب للشعب الیمني بشكل عام
أشكرك نجیب الیافعي الصحفي عضو ائتالف شباب الثورة الیمنیة وشكراً جزیالً  :لیلى الشیخلي
لمحمد القحطان، الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك، وشكراً لجمال خاشقجي اإلعالمي 
السعودي كنت معنا من الریاض، وشكراً لكم مشاھدینا الكرام على متابعة ھذه الحلقة وبإذن هللا نلتقي 

عربیة، في أمان هللار من أحادیث الثورات الفي حدیٍث آخ . 
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محمد كریشان: مشاھدینا الكرام، السالم علیكم ورحمة هللا، سعید بلقائكم مرة 
أخرى في برنامج (أولى حروب القرن) والتي نخصصھا حلقة الیوم لتجدد 

والقاعدة القتال في أفغانستان، وما یقال عن قیام ما تبقى من قوات طالبان 
بإعادة تجمیع صفوفھما، وما یلقیانھ من تعاطف شعبي في أربع والیاٍت على 
 .األقل في شرق أفغانستان

ضیفانا الیوم ھما في األستودیو (الكاتب الصحفي السعودي) جمال خاشقجي، 
ومن لندن معنا المحامي ھاني السباعي (وھو مدیر مركز المقریزي للدراسات 

لقضایا الجماعات اإلسالمیة)، وفي وقت الحق سینضم التاریخیة والمتابعة 
 .إلینا من كابول موفدنا عمرو الكحكي

 .وكالبدایة العادة مع ھذا التقریر لحسن إبراھیم

تقریر/ حسن إبراھیم: أین الجثث؟ كان ھذا أول ما تبادر إلى أذھان الكثیرین 
تصریحات من مراقبي الحملة األمیركیة األخیرة على مرتفعات غردیز. فال

التي صدرت في األیام األولى من القوات األمیركیة وحلفائھا من رجال القبائل 
األفغان بدت غیر قابلة للتأكید أربعمائة قتیل ثم خمسمائة وتصاعد العد لیصل 

أرقاماً غیر قابلة للتصدیق، ثم انتھى القتال أو كاد والمحصلة كانت بضع جثث 
ال یدل بالتأكید على أن المقاتلین لو كانوا من  وأوراقاً وكماً قلیالً من األسلحة

طالبان أو القاعدة كما قیل ال یدل على أنھم كانوا یعدون خطةً جھنمیةً لتھدید 
أمن الوالیات المتحدة و العالم الغربي، فأین الحقیقة؟ المعطیات الموضوعیة 

 تقول، إن أول معركة التحامیة تشارك فیھا القوات األمیركیة تحولت إلى
قصٍف غزیر بكل أنواع القنابل الحدیثة ثقیلة الحمولة والقادرة على اختراق 
الكھوف وإفراغھا من األوكسجین، إال أنھ من الثابت أن حروب الجبال ال 

تحسم بالقصف الجوي، بل تستدعي االلتحام والقتال، وأثبتت المعارك أن ھناك 
عرف مداخلھا ومخارجھا، بوناً شاسعاً بین من یقاتل على جبالھ ومرتفعاتھ، وی

ومن أتى یحمل خارطة إلكترونیة، ولو رسمھا قمر اصطناعي. فالخسائر 
األمیركیة حقیقة ثابتة، والخسائر األفغانیة كذلك كانت أكبر ولو سكتت 

 .المصادر الرسمیة عنھا

والخالف الذي وقع بین رجال القبائل األفغان الذین یسمون مجازاً بالجیش 
أن ھناك الكثیر من العقبات في سبیل إقامة جیش أفغاني  األفغاني یدل على

حقیقي، وأن الحكومة المركزیة في كابول تحتاج إلى الكثیر من الدعم 
والمصداقیة حتى تتحول إلى حكومة لجمیع األفغان. فالقتال الذي نشب بین 

الفصائل األوزبكیة بقیادة رجل مزار شریف القوي الجنرال عبد الرشید دستم 
الطاجیك بقیادة وزیر الدفاع األفغاني محمد فھیم یدل على عمق الھوة  وقوات

 .التي تفصل ما بین حكومة اتفاق بون وبین الدولة القومیة

ورغم أن الضغط األمیركي أدى إلى إیقاف القتال بین دستم وفھیم، إال أن 
 .المناوشات المتفرقة تھدد الوضع بانفجار آخر

مصیر حذَّر منھ بعض العقالء الوالیات المتحدة، وأخطر ما فعلتھ القوى الغرق في المستنقع األفغاني 
الغربیة في أفغانستان منذ الغزو البریطاني في القرن التاسع عشر، وحتى یومنا ھذا ھو االنجراف 
وراء وھم القوة، وھذا ما یغري الغرباء بالتمادي، ثم یھب األفغان ویتكرر المشوار الدموي، فھل 

بمصیر من سبقوھا؟ تعتبر واشنطن ! 

 

 جمال خاشقجي
 

 

 السباعيھاني 
 

 

 عمرو الكحكي
 

 

 محمد كریشان
 



محمد كریشان: تقریر حسن إبراھیم في بدایة ھذه الحلقة التي نخصصھا للتطورات العسكریة 
ى أي مدى ما جرى یمثل ضربة نھائیة لما تبقى من فلول طالبان األخیرة في شرق أفغانستان، وإل

 .والقاعدة، أم أن األمر مشرح ربما لمزید من التصعید في المستقبل

نذكر السادة المشاھدین بإمكانیة مشاركتھم عبر األسئلة وطرح التساؤالت التي لدیھم، سواًء  كالعادة
4885999ورقم الفاكس ھو:  00974من خالل رقم الفاكس مفتاح قطر ھو:   

 www.aljazeera.net :أو من خالل موقعنا على شبكة اإلنترنت كالعادة
راھیم طرح تساؤالً في البدایة، أین ھي الحقیقة؟ البدایة مع السید جمال خاشقجي، التقریر حسن إب

یبدو أن المعطیات اإلخباریة الموضوعیة مازالت تفتقد إلى الحد األدنى من المصداقیة، وعلى األقل 
 ھناك شكوك، كیف ترى األمر؟

 مصداقیة التقاریر واألخبار حول ما یجري في أفغانستان

في أفغانستان من الواضح أن االستخبارات أو المعلومات االستخباراتیة المتاحة جمال خاشقجي: نعم، 
لألمیركان متضاربة جداً، ووقعوا في أكثر من خطأ بسببھا، فعند البدایة المعارك في (شاھي كوت) 

كان الحدیث عن آالف من رجال الطالبان والقاعدة، ویقودھم سیف هللا منصور نجل زعیم أفغاني 
شخص الذین  30، 20، 10ي یونس نصر هللا منصور، ثم تبین أن العملیة محدودة راحل مولو

 .وجدوھم في الكھوف، فھل یعني أن ھؤالء اختفوا؟ أعتقد أنھ..كان في مبالغة من البدایة

، ولكن قتل 1000محمد كریشان: في النھایة استقر العدد على األلف تقریباً، أصبحوا یقولون ھناك 
ن ھذا أیضاً غیر أكید یعنيمنھم المئات، ولك .. 

جمال خاشقجي: نعم، ولكن.. نعم، ولكن..، وأیضاً ال یعقل إنھ.. إذا.. إذا افترضنا إنھ.. إن الذین قتلوا 
آخرین استطاعوا االنسحاب والخروج إلى موقع  1000 آخرین أو 600أو 500فـ  60أو  50ھم 

باألقمار الصناعیة... بل إنما.. بل إنما مراقب حتى آخر، ھذا مستبعد جداً، فالمكان مراقب، لیس فقط 
باألفراد أنفسھم، فھنالك أفغان كثیرین جداً معادون للطالبان، یحاربوا الطالبان، وھم مستعدین 

لمحاربتھم والقضاء علیھم، لیس فقط.. األمیركان، فبالتالي أعتقد تبدأ.. تبدأ المعلومات خاطئة، 
ھایة تبان الحقیقة، فعندما یمارس بعض األفغان أو.. رجال القاعدة وتكبر.. ویكبر الخطأ، وفي الن

المقاومة في مكان ما من كھف ما، ال أحد یعرف ما ھو العدد الموجودة في ذلك الكھف أو في تلك 
 .المنطقة.. فتحشد الجیوش.. تحتشد القوى ثم یتبین إنھا مجموعة صغیرة ال أكثر وال أقل

بة لعدد القتلى قالوا بالمئات، ولكن لم نر إال جثثا محدودة، وبعض محمد كریشان: لكن حتى بالنس
المسؤولین األمیركیین حاولوا تبریر ذلك بالقول بأن ربما لم یتبق شيء من الجثث نتیجة.. القصف 

 المكثف، ھل ھذا التبریر یمكن أن.. أن یستساغ؟

سالح.. (الھیتر بروشر) ھذا  جمال خاشقجي: ھذا وارد، استخدم األمیركان أسلحة غیر مسبوقة، ھو
اللي بیدخل في داخل الكھوف، وینشر غمامة من المتفجرات، ھذه الغمامة أو.. شبھ السحابة تنتشر 

في داخل الكھوف ثم تنفجر، الواحد ما ھو عسكري فال یعرف ھل عندما تنفجر في داخل الكھف 
اھدنا صور قتلى عادیین، لیسوا تحرق كل من في الكھف فال یبقى لھم أثر؟ الصور التي شاھدناھا ش

صور ناس مقتولین.. نتیجة متفجرات.. فالمعلومات ما ھي واضحة، والذي.. واللي یستطیع أن یجیب 
علیھا بالفعل ھم األمیركان الذین یدخلون إلى.. إلى تلك الكھوف، فلو.. یعني مھما حصل من انفجار 

موجود في ھذا المكان البد أن یبقى أثر ما أو شيء ما یدل على كام شخص كان . 

محمد كریشان: نعم، سید ھاني السباعي في لندن، كیف تابعت ھذه المعارك، خاصة من زاویة قول 
البعض بأن طالبان انتھت والقاعدة انتھت؟ كیف تفسر عودة ھذه القوات، سواًء وصفناھا بفلول أو 

ھم في تلك المنطقة بالتحدید؟بقوات محدودة أو إلى ما ھنالك؟ یعني ھل لك قراءة معینة في تواجد  
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ھاني السباعي: بسم هللا الرحمن الرحیم، أعتقد إن نفس السیناریو الذي أدارتھ الماكینة اإلعالمیة 
األمیركیة في (توره بوره) ھو نفس السیناریو الذي یتم في منطقة (غردیز) ومنطقة.. جبال.. جبل 

ن األمیركان اعترفوا بمقتل ومن الجنود، (أرما) أعتقد أنھ نفس السیناریو، لكن الخالف ھنا أ
واعترفوا بعشرات الجرحى، ھذا ھو.. الجدید في.. في الموضوع. في (توره بوره) كان عدد.. كل 

اتضح فیما بعد أن القتلى العرب كانوا  200القصة التي ھولوا لھا كان عبارة عن عدد ال یتجاوز 
ي منطقة.. منقطة أرما ومنطقة (غردیز).. واحد فقط، وكانوا ناس عادیین.. في.. ف 28حوالي 

من القاعدة وطالبان، ونالحظ كلمة  5000الوضع إن ھم یعني قادونا لسیناریو مھول، أول أمر قالوا 
ذكر دائماً القاعدة قبل طالبان، كأن في ھناك لیوحوا لنا أن ھناك عدواً خارجیاً ھو الذي دائماً ھو إنھم 

لكن یقاتلون القاعدةیقاتلونھ ال یقاتلون األفغان،  . 

جنود، ثم في الیوم اللي  9فإذا بھم في الیوم التالي یقولون أننا فقدنا حوالي  5000ثانیاً: أنھم قالوا 
، معنى ذلك أنھا ریاضة حدیثة.. 500بعده قالوا.. أننا قتلنا نصف عدد جنود القاعدة وطالبان وعددھم 

لك ینكمش العدد إلى مائتین، ثم ینسحب ، ثم بعد ذ500ھو  5000ریاضة أمیركیة نصف اللي 
جندي أمیركي ال یستطیعون مواجھة ھذه األعداد الغفیرة، إذا بھم  600األمیركان من المواجھة،.. بـ 

یقولون لنا أنھم مائة فقط لم یبق إال مائة، ثم بعد ذلك یأتون إلى الحصیلة اإلجمالیة حوالي ثمانمائة، 
وجدنا عربات أمیركیة محترقة، إذن آخر الحصیلة التي نستطیع  حتى عندما قالوا لنا أن ھناك جثث

طائرة أمیركیة، وأنھم  16أن نؤكدھا، وھي التي جاءت في األخبار عندكم أنھم استطاعوا إسقاط 
أمیركیاً وكندیاً، ھذه ھي الحقیقة، أما إن 20استطاعوا أسر  .. 

یعني، لماذا تفترض األعداد األولى  محمد كریشان [مقاطعاً]: ولكن.. ولكن سید، ولكن سید سباعي
على أنھا من باب التھویل، وال تفترض نفس الشيء بالنسبة مما قالھ أحد قادة طالبان أیضاً، ھذا 

العدد.. الكبیر من الطائرات والعدد الكبیر من األسرى یفترض أن یحدث ضجة ما في الساحة 
أیضاً في إطار یعني حرب نفسیة بین  األمیركیة، لم نسمع أي شيء مما یعني أن األمر قد یكون

 .الطرفین

ھاني السباعي: قد یكون.. قد یكون ھذا.. قد یكون حرب نفسیة، ولكن الحقیقة أنھم أعلنوا منذ فترة 
أنھم أسروا ثماني عشر رجالً أمیركیاً وھذا جاء في بعض المواقع في اإلنترنت وأكدوا لك، ثم بعد 

أنھم أسروا بالفعل، وھناك مفاوضات سریة جاریة اآلن لإلفراج ذلك نجد إن أحد قادة طالبان یقول 
عن أسرى (غوانتانامو) إذن ھذه.. لماذا دائماً أشكك في مصادري اإلسالمیة ودائماً آخذ األخبار 

 ..األمیركیة أو ما یثبتھ اإلعالم األمیركي مسلمةً ال أستطیع أن أشكك فیھا، أنا أستطیع أن أشكك في

طعاً]: ھو الموضوع ربما المطروح.. المطروح للوصول للحقیقة أن یسعى المرء محمد كریشان [مقا
للتشكیك في الروایتین، حتى نصل إلى الحقیقة، سید جمال خاشقجي ھذا الحدیث عن وجود أسرى 

 بھذا العدد األمیركیین وإسقاط ستة عشر طائرة كیف تنظر إلیھ؟

م ألننا نتعامل مع إعالم لیس أمیركي فقط، جمال خاشقجي: أعتقد طبیعي أن أشكك في ھذا الكال
إعالم أمیركي وبریطاني وعالمي متوحش یبحث عن حقائق، ینبش عن كل شيء، فلو حصل بالفعل 

طائرات، ھذه  10طائرة أو  16لثارت ضجة ما بعدھا، وأن تسقط  18ناھیك عن  4أو 3أنھ أُسر 
قوة ویتابع كل شيءالطائرات ما ھي عربات أطفال، اإلعالم األمیركي موجود ب .. 

محمد كریشان: ربما ال یستطیع أن یصل إلى موقع الحدث یعني ربما أیضاً األمور لیست بالیسر 
 .المتاح إعالمیاً عادة یعني

جمال خاشقجي: یا سیدي، لو عدنا إلى ما جرى في الصومال لم یستطیع األمیركان في أحداث 
أو نحو ذلك أن یخفوا أي معلومات 93الصومال عندما ذھبوا إلى الصومال في عام كان  .. 

 ..محمد كریشان: ولكن وضع الصومال مختلف، یعني



 ..جمال خاشقجي: في أي مكان ألنھ

 ..محمد كریشان: منبسط وباإلمكان الوصول إلى

جمال خاشقجي: أنا قصدي إنھ.. أمیركا.. یراقبھا إعالمھا.. ال یستطیع العسكري األمیركي أن یخفي 
الحجم عن شعبھ.. سوف یحاسب على تلك األخطاءشیئا بھذا  . 

 ..ھاني السباعي [مقاطعاً]: اإلعالم األمیركي مغیب

جمال خاشقجي: فبالتالي، ھذه القضیة ما ھي مھمة.. الموضوع المھم ھو ھل ما حصل ھل ھو إشارة 
اوم، بالفعل إلى عودة الطالبان أو كذا، ألن ھذه جیوب صغیرة خرجت لیس لھا مكان سوى أن تق
ألنھا إذا استسلمت سوف تؤخذ إلى غوانتانامو، إذا ذھبوا إلى باكستان سیعتقلوا، إذا بقوا في 

أفغانستان سوف یقتلھم األفغان أنفسھم، ما عندھم غیر المقاومة، ال أكثر وال أقل، وال یجب أن 
 .نعطي.. المسألة أكبر من حجمھا

تحلیل بأن ما جرى ھو مع أعداد صغیرة محمد كریشان: سید ھاني السباعي، ھل تشاطر ھذا ال
محدودة من المقاتلین أم أنك تمیل ربما إلى اعتبار أن طالبان والقاعدة استطاعا إعادة تنظیم الصفوف 

 وینویان شن حرب عصابات، كما یقول بعض.. المراقبون للوضع ھناك؟

یب وحتى المواطن ھاني السباعي: طبعاً ال أشاطره ھذا الرأي، واإلعالم األمیركي أصالً مغ
األمیركي ال یعرف شیئاً عما یحدث في أفغانستان وھناك إدارة حرب تدیر ھذه المعارك، وأما التقلیل 

من حجم طالبان أو من حجم الناس ھناك ھذا غیر واقعي، ألن طالبان ھؤالء لیسوا.. لم.. لیسوا من 
قرابة خمس سنوات، ھؤالء  كوكٍب آخر، ھم من األفغان، وكانت لھم دولة استمروا فیھا حوالي

منتشرون في جمیع أنحاء البالد، وربما ھذه ھي طبیعة حرب العصابات إن.. بعض الجیوب ھنا 
تنتشر ھنا وتقاتل ھنا، ودلیل على مصداقیة ھذا الكالم أن المسألة لیست مسألة جیوب صغیرة فقط، 

اء كرزاي لیأخذ منھ المعونات نالحظ مثالً ماذا.. ماذا قال المستشار األلماني (شرودر) عندما ج
كالعادة؟ فقال لھ بصراحة نحن معكم نؤیدكم في كل شيء إال أن تقود قواتنا األلمانیة قوات حفظ 

السالم أو ما یسمى بحفظ السالم ھذه. أي أن األلمان خافوا على جنودھم، وھكذا حتى البریطانیین 
ما یسمى بحفظ السالم. وفرنسا نفسھا.. القوات أیضاً خافوا على جنودھم وقالوا ال نرید أن نقود قوات 

الجویة الفرنسیة نحن ال نشاطر األمیركان في الضربات وال، ونتوخى الحذر، وال نسمع كالمھم في 
ضرب المدنیین، إذاً كل یرید حارساً لھ، یعني قوات حفظ السالم التي جابوھا أو أحضرھا األمیركان 

سة وعلیھا أیضاً، فھذا یدل على أنھم ال یستطیعون، ھم غیر وھي صنیعة أمیركیة ھي تحتاج إلى حرا
 ...آمنین، ھم یحرسون حكومة كرزاي فقط، ھذه ھي الحقیقة، أما بالنسبة

محمد كریشان [مقاطعاً]: ھو واضح سید.. واضح سید ھاني السباعي بأن موضوع المعطیات فیھ.. 
ید بشار طھ وھو من العراق یقول ما ھي دقة فیھ إشكال بالنسبة للحقیقة، حتى أن ما وصلنا مثالً الس

واضحة ھذه األخبار التي ینقلھا طرف فقط من أطراف ھذه الحرب وال یسمح للطرف اآلخر بالكالم 
 .ألنھ إرھابي كما یقول

التیجاني ولد باب وھو طالب من موریتانیا یقول: الحقیقة أن ما حصل في غردیز ھو دلیل واضح 
في توره بوره بأن االنتصارات األمیركیة لیست انتصارات نھائیة یمكن إسقاطھ على ما حصل 

إلقناع وتكیف إلقناع الرأي العام األمیركي، سنحاول على كل استجالب بعض نقاط الصورة في 
أفغانستان من خالل مبعوثنا الخاص عمرو الكحكي سنتصل بھ بإذن هللا بعد قلیل عبر األقمار 

 .الصناعیة

 [فاصل إعالني]



ال خاشقجي، مسؤول متحدث باسم وزارة الخارجیة األفغانیة واسمھ عمر صمد یتحدث عن سید جم
ھذه الفلول أو ھذه المجموعات یقول: نراقبھم ال نعرف عددھم.. عددھم عفواً، وال نعرف مكانھم 

بالتحدید لكنھم موجودون ھل ھذا یعكس أیضاً نوع من الھالمیة في الصراع مع العدو وأنت تحارب 
ولكن ال تعرف في النھایة ال عددھا وال قواتھا، وھذا ربما جزء من اللغز األفغاني بشكل  مجموعة

 .عام في المعارك

جمال خاشقجي: نعم، ألن الموقف غیر واضح في.. من قبل ھذا القومندان أو ذاك، فیھ عشرات من 
یتبوءوا مناصب قادة الطالبان معروفة أماكنھم عادوا إلى قراھم وھم شخصیات محترمة، صحیح لم 

في الحكم الجدید، وإنما خسروا المناصب التي ھذه جزء من التقالید األفغانیة المعتادة، شیخ قبیلة، 
مجاھد سابق، وفیھ شخصیات أخرى حتى اآلن لم یتضح موقفھا مثل معروف موقف المال محمد 

 یعرف موقفھم من عمر وآخرین مختفین ال یعرفھم أحد لعل المتحدث ھذا یشیر إلى ھؤالء الذین ال
األحداث مثل.. زي حقاني، حقاني حتى اآلن لم یخرج مؤیداً أو معارضا وإنما ھو مختٍف وكان 

متعرض ألزمة صحیة إلى.. وغیر ذلك، األسھل من األفغان ھم العرب، تنظیم القاعدة ھذا، تنظیم 
و حتى في الریف األفغاني إال القاعدة ال أعتقد أنھم یستطیعوا أن یتجولوا بحریة في أي مدینة أفغانیة أ

في أضیق الحدود ألنھم سیعرفوا واألفغاني سیعرفھم واألفغاني سیبلغ عنھم إن لم یقاتلھم، فالصورة 
انقلبت تماماً، فالعرب ھم المشكلة ما عندھم اختیار إما أن یقاتلوا أو یستسلموا فیذھبوا إلى 

 ..((غوانتانامو

ربما التي سنحاول أن نستوضحھا مع موفدنا إلى كابل عمرو محمد كریشان: نعم، ھذه الصورة 
الكحكي.. عمرو، منذ بدایة البرنامج ونحن نحاول أن نعید تركیب األخبار الواردة من شرق 
 .أفغانستان، ما ھي الروایة األقرب إلى التصدیق عندما نتحدث عن معارك شرق أفغانستان

س لدینا ما یثبت أي من ادعاءات الطرفین، یعني إذا عمرو الكحكي: یعني بالنسبة لروایة مصدقة لی
ذكر األمیركیون أنھم یقاتلون آالفاً من مقاتلي القاعدة أو طالبان في جبال (أرما) جنوب شرقي 

(غردیز) فھذا الكالم لیس لھ دلیل ألننا بعد انتھاء ھذه المعارك وسقوط عدد من القرى في جبال 
أقصى نقطة وصلت إلیھا القوات األمیركیة والقوات األفغانیة، (أرما) وكما تعلم محمد ذھبنا إلى 

وھي قریة (شاھي كوت) الموجودة على جبال (أرما) وعلى.. على قمتھا، وجدنا حوالي ثالثمائة 
منزل مدمر، ھذه المنازل كانت تظھر فیھا آثار حیاة مدنیة، ھناك تساؤالت عن القوة األمیركیة 

ت وقتاً طویالً الجتیاح الجبل، ھناك أكثر من قریة مدمرة على الطریق، والقوة األفغانیة التي استغرق
ھناك سیارات جیب مدمرة على الطریق من السیارات األمیركیة، إذاً الروایات وحسب ما رأینا 
سمعنا عن أعداد كبیرة من القتلى في صفوف طالبان والقاعدة، ھذا لم نره بأعیننا بعد مرور ھذا 

جثث إحدى ھذه الجثث مدمرة بالدبابات، ویعني یبدو أن الثالثة  4اه كان حوالي الوقت، كل ما شاھدن
 .اآلخرین كانوا یحاولون إنقاذ ھذا الجریح مثالً، لكن لم نعثر على أسلحة على سبیل المثال

بالنسبة لطالبان وللقاعدة طبعاً اختفى صوت الجماعتین عن ذي قبل، ألنھم لم یعودوا أصحاب ھذا 
یسمح لھم بالتصریح وبإصدار شرائط وأشیاء من ھذا القبیل، عندما نسمع أنھم  الوضع الذي

یحتجزون عشرین جندیاً أمیركیاً وأن ھناك مفاوضات، ھذه أیضاً مسألة صعب التأكد منھا تماماً حتى 
ولو تحدث بھا أحد مسؤولي طالبان، فقد اعتدنا واعتاد المشاھدون أن یروا أدلة على ذلك، فلتكن مثالً 
شرائط فیدیو تصور ھؤالء األسرى إلثبات الحالة، األمیركیون عادةً یعلنون عن خسائرھم، ألنھم ال 

یستطیعون أن یخفوا ھذه الحقائق عن أقارب الجنود سواء من القتلى أو من الجرحى أو من 
 المأسورین، وطالما وصلت ألھالي ھؤالء عادةً ما تصل إلى الصحافة بشكل سریع، إذاً لیست ھناك

روایة یمكن تصدیقھا بشكل مباشر، كل ما نراه وما رأیناه كان قصفاً مدمراً شامالً للجبال في 
األسبوع األول، ثم تطور إلى قصف یعني أقل.. ربما یكون یستھدف أماكن محددة، ثم اجتیاحات 

معبالدبابات وبقوات بریة وبإنزال بالطائرات الھلیكوبتر لقوات خاصة أمیركیة وقوات متحالفة  .. 



محمد كریشان: یبدو أن الربط مع كابل انقطع، سنحاول أن نعود. سید ھاني السباعي، مثلما تابعت ما 
قال عمرو الكحكي یعني لسنا ھنا فقط من.. من نحاول أن نشكك في ھذه الروایات، ولكن یبدو حتى 

سائر في أفغانستان الصورة غیر واضحة، ھل تعتقد مع ذلك بأن صوت الذین یتحدثون عن خ
 أمیركیة ھي الجدیرة بالتصدیق أكثر من الروایة األخرى؟

ھاني السباعي: أنا لي تعلیق على أوالً على األستاذ خاشقجي عندما قال عن الشیخ جالل الدین حقاني 
كان.. كان واضحاً منذ بدایة الحرب، إن.. إن موقفھ لم یكن واضحاً، موقف الشیخ جالل الدین حقاني 

شؤون الحدود والھجرة، والرجل ھو الذي حمى.. حمى العرب، والمسجد الذي بل إنھ كان وزیر 
 ...ضرب كان مسجد ھو فیھ

 .جمال خاشقجي [مقاطعاً]: أنا أتحدث عن اآلن، عن اآلن الوضع الحالي

 .محمد كریشان: سید جمال خاشقجي

 .ھاني السباعي: وضعھ الحالي أنھ كان جریحاً ضرب بالقصف

واً سید ھاني، سید جمال خاشقجي یقول إنھ یتحدث عن الوضع الحالي ولیس محمد كریشان: یعني عف
 .بالضرورة عن الموضوع بشكل مطلق یعني

ھاني السباعي: الرجل اآلن محارب مقاتل، ال یستطیع أن یخرج ھكذا وإال تعرض لقصف وغیر 
و الكحكي في كابل بأن ذلك، ویقود معارك یعني المسألة تختلف إلى، أما بالنسبة لما قالھ األستاذ عمر

 ً  ..األمیركان دائما

محمد كریشان [مقاطعاً]: على ذكر سید.. على ذكر سید سباعي.. على ذكر عمرو الكحكي تمكنا 
اآلن من.. من العودة إلیھ، یعني نحاول أن نستغل الحیز الزمني الذي حجزناه عبر األقمار الصناعیة 

تحدثت عن وجود بعض العربات المتفحمة العربات مع كابل، سأعود إلیك في لندن.. عمرو، یعني 
األمیركیة، لو تعطینا فكرة ھل ھذا یدل على أن المعارك كانت ضاریة وفیھا نوع من الكر والفر 

الشدید، یعني كیف تقیم الوضع بعد أن شاھدت؟. ومن الذي نظم أصالً ھذه الجولة؟ كیف تم التعامل 
المواقع؟مع رجال األعمال.. اإلعالم وھم یزورون   

عمرو الكحكي: یعني بالنسبة لھذه المعارك بالتأكید أنھا كانت معارك ضاریة، ألن األمیركیین لم 
وربما 52یحاولوا الدخول بریاً وال القوات األفغانیة في األیام األولى من ھذه المعارك، طائرات بي

العمل إلحراق األرض، طائرات مقاتلة أخرى تقوم بعملیات قصف جراحیة كانت ھي التي تقوم بھذا 
و ھذا أسلوب أمیركي معروف، كما حدث مثالً في توره بوره أثناء القصف لجبال توره بوره والجبل 

األبیض، یعني ھذه كانت تدل على ضراوة المعارك، سقطت في ھذه المعارك طائرتا ھلیكوبتر 
من  8ي على حده وومن األمیركیین جند 9أمیركیتین.. أمیركیتان، تلى ذلك اإلعالن عن مصرع 

جندیاً ھذا رقم كبیر بالنسبة لألمیركیین من الجرحى، وأیضاً ھذا العدد  48الطائرتین، وعن جرح 
من القتلى لیس عدداً ضئیالً، خاصةً وأنھم كانوا یتعاملون من الجو، إذاً ھذا یرجح أن المتحصنین في 

التي یعني ھي موجودة وزودت بھا  الجبال كانوا یستخدمون صواریخ، فلنقل مثالً صواریخ (ستنیغر)
الوالیات المتحدة باكستان لتزود بھا المجاھدین أیام االتحاد السوفیاتي واالحتالل السوفیاتي، ثم أُعلن 
عن أن عدداً من ھذه الصواریخ لم یعرف مكانھ بعد انتھاء ھذه الحرب وانسحاب االتحاد السوفیاتي، 

أخرت لفترة، إذاً كانت ھناك مقاومة، ھذا یعني تفسیر منطقي ھناك أیضاً یعني عملیة اقتحام الجبال ت
من وجھة نظري على األقل، المعارك كانت ضاریة نعم، ثم وصلت إلى ذروتھا باستیالء األمیركیین 
والقوات األفغانیة على ُجّلِ الجبال ھناك، وإن كانت.. كانت ھناك اشتباكات حتى یوم الجمعة الماضي 

القوات بعد االستیالء على (شاھي كوت) وتدمیر حوالي ثالثمائة منزل من  ھجمات مفترقة على تلك
 .الطین اللبن كلھا في تلك القریة التي استولوا علیھا



محمد كریشان: على ذكر القوات األفغانیة والقوات األمیركیة، عمرو، أحد القادة العسكریین األفغان 
ر المتشددین في (شاھي كوت) مثلما قال، ذكر لوكالة رویترز أن الجیش األفغاني ھو الذي دم

األمیركیون كانوا سیھزمون بالتأكید في غضون أربعة أیام لوال الجیش األفغاني، ھذا ما قالھ قائد 
 عسكري أفغاني، ھل لمستم ھناك بأن المھمة الصعبة قام بھا األفغان ولیس األمیركیین؟

بل ھو الطیران األمیركي أوالً، ثم تقدم قوات عمر الكحكي: یعني بالنسبة للتكتیك كما ذكرت لك من ق
أفغانیة ھذا شيء أساسي في التكتیك األمیركي الذي شاھدناه منذ بدایة ھذه الحرب في أفغانستان 

وتلیھا القوات األمیركیة التزال وال یتم إسقاط القوات الخاصة األمیركیة إال حین التأكد من سالمة 
مع أكثر من قائد أفغاني عمن یقود الحرب، عمن ینفذ ھذه  ھذه المنقطة للتقدم، ویعني تحدثنا

العملیات، البد وأن نذكر أن ھناك مثالً رتالً من الدبابات البانشیریین والبانشیریین یعني من أشد 
المقاتلین بالدبابات وبحامالت الجنود المزودة بمدافع رشاشة ثقیلة، وكانت لدیھم خبرة في ھذا أثناء 

جلبوا إلى منطقة غردیز لھذا الغرض، ثم ألن لھم یعني باعتبارھم من أتباع أحمد  الحرب مع طالبان،
شاه مسعود ویعتبرون القاعدة وطالبان جھتین مسؤولتین عن اغتیال أحمد شاه مسعود في شكل 

الصحفیین العربیین اللذین أدارا الحوار معھ في التاسع من سبتمبر الماضي، إذاً كانت ھناك عملیة 
كان ھناك ھدف من توحید ھذا الرتل من الدبابات والبانشیریین أبناء وادي بانشیر على وجھ یعني أو 

التحدید إلى تلك الجبال، ألنھا یعني الخبرة مع الثأر مسألة تفید كثیراً في ھذه الحرب من وجھة نظر 
یننا وبین األمیركیین الحكومة األفغانیة، إذا سألت قائداً أفغانیاً ومسؤوالً أفغانیاً یقول لك القیادة ب

مشتركة، إذاً من یتخذ القرار األخیر كلنا یعلم أن ھناك تركیبة عسكریة البد وأن یتخذ القرار شخص 
واحد، وتقوم، بقیة.. بقیة القوات بالتنفیذ، لیس ھناك وضوح في الرؤیة تماماً، وإن كنا نرى أن 

یة تنفذ في إطار الخطط التي ترسماألمیركیین یعني لھم موقع السیطرة أكثر، والقوات األفغان . 
 التعاطف الشعبي األفغاني مع مقاتلي طالبان والقاعدة

محمد كریشان: نعم، سؤال أخیر عمرو في أقل من دقیقتین: ھل لمست نوعا من التعاطف في ھذه 
 .المنطقة التي توجد فیھا المعارك مع طالبان والقاعدة؟ أقصد على الصعید الشعبي بطبیعة الحال

یعني، نعم.. یعني حینما زرنا قریة (زرمات)، وحینما تحدثنا إلى أھالي القرى  عمرو الكحكي:
الواقعة في أحضان جبال أرما والمحیطة بتلك المناطق لمسنا تعاطفاً، یقولون ھؤالء مجاھدون 

مسلمون خشوا على حیاتھم من غضبة األمیركیین ومن قدوم البانشیریین، والذوا.. والذوا بالجبال 
سھم بقیادة القائد سیف الرحمن، إذاً ھناك تعاطف واضح تماماً مع أھالي ھذه القرى، أحد لحمایة أنف

سكان ھذه القرى جاء إلینا في الفندق الذي كنا.. كنا نقیم فیھ في غردیز، وتحدث معنا قائالً: 
ال  األمیركیون في قندھار صنعوا السالم لم یریدوا أن یحولوھا إلى مذبحة وإلى بركة دماء، لماذا

یفعلون الشيء نفسھ ھنا؟ لماذا ال یتم التوصل إلى شكل من التفاوض بحیث تنتھي ھذه المسألة؟ إذاً 
ھناك تعاطف لمسناه ربما حتى في الحدیث مع بعض جنود القوات األفغانیة حینما وصلنا إلى (شاھي 

یعني مدنیین  كوت) نسألھم ماذا جرى؟ فیشیرون ھكذا، أي ذبحناھم قضینا علیھم، ثم یتحدثون عن
وأناس كانوا موجودین ویتحدثون عن أطفال ونساء تحت األنقاض، طبعاً لم یسمح لنا برؤیة ھذا ولم 
نتمكن من رؤیة ھذا، ولكن من جھة التعاطف ھذه مسألة معروفة نظراً أیضاً لقرب ھذه المنطقة من 

ت معقل من معاقل طالبان الحدود الباكستانیة وصعوبة التحكم فیھا، ناھیك عن وجود.. یعني ھي كان
 .والقاعدة المنطقة الشرقیة في أفغانستان

محمد كریشان: نعم، عمرو الكحكي شكراً جزیالً لك وقد وضعتنا في صورة بعض المعطیات الھامة 
 .وخاصة فیما یتعلق بمدى االقتراب الموجود في تأكید بعض المعطیات اإلخباریة، شكراً لك عمرو

لندن، كیف یُعلَّق على ھذا التعاطف الذي أشار إلیھ عمرو الكحكي ھل تعتقد نسأل السید السباعي في 
بأن ھذا سیوفر أرضیة جیدة لھؤالء حتى یواصلون أم تعتقد بأنھم على الصعید العسكري انتھوا بعد 

 المعارك األخیرة؟
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ا ال؟ تخیل ھاني السباعي: بالنسبة للتعاطف موجود أصالً في ھذه المناطق مع طالبان ومع العرب، لم
أنھم.. أن مقابر العرب اآلن قبور العرب تُزار اآلن، یقدسونھا والناس یبكون حول قبور العرب لما؟ 

ألن ھؤالء ھم الذین حفروا في الصخور وأقوالھم بالماء الرقراق من قلب الصخرة الصماء، لكي 
والذین كانوا یطعمون  یرتوي ھؤالء الفقراء ھؤالء الذین كانوا یواسون الیتامى ویكفلون األیتام

المساكین، والذین جاءوا وتركوا الدنیا بأسرھا لكي یدافعون عن ھؤالء، ھؤالء.. األفغان یقولون.. 
األفغان األحرار، األفغان المسلمون بحق الذي أعنیھم، ال أعني أصحاب الشمال ھؤالء الذین 

ق وھم غالبیة الناس، ھؤالء الذین استبدلوا الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر، أعني األفغان المسلمین بح
ھجریة، في عھد عمر بن  22یقولون: إن ھؤالء أحفاد األحنف بن قیس الذي فتح بالد األفغان سنة 

الخطاب ھؤالء أحفاده، ھؤالء أحفاد الحسین، ھؤالء أحفاد الحسن، لذلك فالتعاطف موجود، 
تاذ عمرو الكحكي بالنسبة لألمیركان والتعاطف زاد اآلن، وبالنسبة لتعلیق بسیط على ما قالھ األس

أنھم دائماً یعلنون خسائرھم للرأي العام عندھم، ألنھم أھالي الجنود البد أن یعلموا ھذا كذب وثبت من 
خالل خمسة أشھر أن اإلعالم األمیركي كاذب وأنھم استمروا الكذب وأنھم یضللون ویعتمون 

ابول؟ ولماذا سرقوا منكم شریط الفیدیو وأذاعوه فیما اإلعالم، وإال لماذا ضربوا قناة (الجزیرة) في ك
 بعد؟

ھؤالء مجموعة من المرتزقة الذین یقتنصون على األخبار الناس، وإال لكانوا سمحوا لكم ولما حددوا 
من.. من فرص اإلعالم عندكم إنھم.. وأنتم تعلمون جیداً ماذا یضغطون علیكم حتى یمر خبر واحد 

لما تضع الحرب أوزارھا، أنا أعتقد أنھ سینكشف المخبوء، أین اآلن لي  صریح عن أفغانستان ولذلك
 ..سؤال

 ..محمد كریشان [مقاطعاً]: نعم.. ھو.. سید.. سید، یعني سید سباعي یعني نسبة
 ..ھاني السباعي: لي سؤال بسیط

 تصاعد المعارك ومدى تورط األمیركان
 في المستنقع األفغاني

محمد كریشان: نسبة كبیرة من الذین بعثوا إلینا بمشاركات سواء من خالل الفاكس أو اإلنترنت، 
السید حازم الجوھري من مصر، سید محمد السید محمد سید رمضان من السعودیة، برزان من 

عن الجانب ألمانیا وھو عراقي، تیجاني ولد باب هللا من موریتانیا، السید بشار طھ، كلھم یتحدثون 
 .اإلعالمي وإلى أي مدى ما یأتینا اآلن من أخبار في أفغانستان ھي أخبار موثوق بھا أم ال

ھناك مجموعة من األسئلة الحقیقة موجھة إلى السید جمال خاشقجي سأطرحھا علیك بسرعة، السید 
عسكري عثمان أسامة الراضي من السعودیة یسأل عن كیف ترى نھایة ھذا الصراع على الصعید ال

 .بشكل برقي سأستعرض بعض.. سؤال األول ھذا

جمال خاشقجي: الصراع أو المشكلة عند األمیركان األمیركان كلما تدخلوا أكتر في تفاصیل الشعب 
األفغاني كلما زادت ورطتھم في أفغانستان، األخ الكحكي أشار إلى نقطة مھمة، األھالي ھنالك في 

ض األمیركان مع الطالبان الذین تورطوا في ھذه الحرب سؤال.. تلك المنطقة یسألوا لماذا ال یتفاو
سؤال منطقي لماذا یصر األمیركان على إعالن قائمة بأسماء قادة الطالبان كمستھدفین فبالتالي 

یقطعوا علیھم خط العودة، الشعب األفغاني متعود على التسامح، ویمكن لھؤالء أن یتسامحوا مع 
نین مطمئنین، وھذا بالفعل قد حصل مع عشرات الطالبانیین، فلماذا ال أھلھم ویعودوا إلى قراھم آم

 یحصل مع من یشتھي منھم المصالحة مع حكومتھ ولیس بالضرورة مع األمیركان؟

محمد كریشان: سید تیجاني من موریتانیا، سؤال موجھ إلیك أیضاً یقول: ألم تقل لنا المصادر 
ر ال تمكنھ من إعادة الصفوف كما قال وزیر الدفاع األمیركیة سابقاً أن الخسائر للطرف اآلخ

األمیركي في مؤتمر صحفي، ألم تعد اآلن ھذه الصفوف، یعني ھناك مشكل في تقییم الموقف 
 .العسكري أصالً 
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جمال خاشقجي: أنا أستغرب لماذا.. یعني تتفاءل.. البعض متحمسین للطالبان یتفاءلوا ویتصوروا 
دید، ھذا ال یمكن، القضیة انتھت، ما تشھدون وفي األیام القادمة، قد الطالبان قد تعود وتحكم من ج

نشھد معركة أخرى في (ھلمن) بین أتباع للمال محمد عمر وسوف یكون یعني وقفة أخیرة للمحارب 
الطالباني في (ھلمن) وقد نشھد معركة أخرى في (باكیتا)، ربما مع مولوي حقاني ال یعني ھذا أنھ 

ھؤالء أُغلقت في وجھھم األبواب، فبالتالي ال یملكوا إال أن یقاوموا ویحاربوا في  تجمیع للقوى وإنما
 .وقفتھم األخیرة

محمد كریشان: نعم، سؤال أیضاً من حسن علي محمد وھو رجل أعمال لم یقل من أین، یسأل 
الحقیقة للرأي العام والسؤال موجھ إلیك أیضاً: ما ھي الخیارات لدى القاعدة وطالبان، حتى توصل 

 .وھم ال یستطیعون الوصول لإلعالم؟ وما مصلحتھم في الكذب؟ یقول

جمال خاشقجي: الدعایة في الحروب مستخدمة من الیوم ما الحرب األفغانیة بدأت وتذكر على قناة 
(الجزیرة) عندما كان یخرج بعض المسؤولین من الطالبان ویتحدثوا عن انتصارات وطائرات 

شيء انتھى في خمس دقائق، یعني تحالف الشمال دخل إلى كابول في.. في ساعات  وصمود وكل
قلیلة بدون أي مقاومة وانھارت.. وانھارت الحكومة الطالبانیة، في.. في أیام بعد ذلك، اإلعالم 

 .معروف طبیعتھ مبالغة فیھ

سید صالح -ساءل محمد كریشان: نعم، سید ھاني السباعي في لندن البعض من السادة المشاھدین یت
عن مدى تورط األمیركان اآلن في المستنقع  -سید وسید محمد المقبول من جدة من السعودیة

األفغاني، ربما السید خاشقجي یعتبر بأن المعركة انتھت ولكن ھل ما حصل یمكن أن یعتبر واقعة 
ألمیركیین؟عسكریة، محددة أم أتراھا مقدمة ألشیاء ربما تكون أھول في المستقبل بالنسبة ل  

–ھاني السباعي: أنا أعتبر إن ھذا ھو فعالً الفخ الذي وقع فیھ األمیركان، وأن توقعات المال عمر 
ھي.. ھو قال إنھ سیخوضون حرب عصابات لمدة عشرین عاماً، وھي.. لماذا نستعجل –حفظھ هللا 

فھو اآلن خمسة  اآلن واألخ یقول إن انتھت طالبان، إذا كان المال عمر قال سنخوض عشرین سنة،
أشھر فلماذا نستعجل؟ وإذا كانوا ھؤالء صادقین فعالً، إذا كان األمیركان صادقین إنھم سیطروا فعالً 
على.. وقضوا على طالبان، طالبان ھذه كانت.. كانت لدیھا أسلحة وكانت لدیھا صواریخ ستنجر كل 

ن الصواریخ ستنجر اآلن التي المخزون االستنجر الذي كان لدى حكمیتار كان في حوزتھم أین.. أی
مخبأة في خزائن طالبان؟ ھل ھي إبر خیاطة؟ إنھا صواریخ كبیرة.. كبیرة الحجم، لماذا.. أین ھذه؟ 

لو كانوا ھم یسیطرون فعالً؟ إذن أنا بنعتقد إن حرب العصابات ھذه حرب طویلة األمد وأن 
الضعیف، من العنصر الضعیف،  األمیركان.. انھیار اإلمبراطوریات دائماً یأتي ھكذا یأتي من

عنصر القوة التي.. والغرور بیجعل اإلنسان یتمادى في الفساد ویتمادى في الظلم، فلذلك تأتي 
 -إن شاء هللا–المقاومة وأعتقد إن القضیة لیست اسم طالبان ستستمر المقاومة مستقبالً على ید ھؤالء 

و سیكون ھو الفاصل الذي أو ھو العمود سواء كان المال عمر أو غیر المال عمر لكن اإلسالم ھ
الفقري في أرض أفغانستان، وھو الذي سیطرد األمیركان وكل قوى شر ترید الشر بھذه البالد. و.. 
وأدلل على ذلك أن األمیركان ألنھم فشلوا في أفغانستان، ھناك المخطط اآلخر یریدون أن یحرزوا 

في نظرھم أسھل من أفغانستان، ولذلك ھذه  نصراً یكون لھ دوي وھو ضرب العراق، ألن العراق
الجوالت المكوكیة ھي لضرب العراق لماذا؟ لتبیض الوجھ، لتبییض ماء الوجھ، ألنھم فشلوا، 

 !انتصروا على من في أفغانستان؟! انتصروا على.. على مجموعة من الضعفاء؟

ن أن.. أن یكون ھذا محمد كریشان [مقاطعاً]: نعم، ولكن.. لكن سید ھاني، ربما البعض یخشى م
الرأي ھو تعبیر عن.. عن أمنیة أو عن حماسة أكثر منھا عن استقراء حقیقي وموضوعي للوضع، 

 ..نسأل السید جمال خاشقجي في نھایة البرنامج، ھل تعتقد بأن

 ..ھاني السباعي [مقاطعاً]: أل دعني.. دعني لحظة أقول



التصعید أم أن فعالً أنت تصر على أن محمد كریشان: ھل تعتقد بأن الوضع مرشح لمزید من 
 المعركة انتھت؟

جمال خاشقجي: ما أعتقد.. أعتقد مشاكل أفغانستان ستأخذ مجرى آخر، موضوع الطالبان القاعدة 
انتھى، سوف تبقى فلول ھنا وھناك، ولكن سوف تبقى مشاكل أخرى أھم من ھذه وھو عملیة جمع 

كتمل بعد، رأینا عندما نزل الطاجیك من الشمال إلى منطقة أفغانستان من جدید وھي العملیة التي لم ت
باكتیا احتج القادة المحلیون الباشتون، رأینا الصراع الذي یحصل في منطقة مزار الشریف ما بین 
دستم األوزبكي والطاجیك من جھة أخرى ھذه ھي المشكلة القادمة في أفغانستان، ولیست القاعدة 

 .والطالبان

تعتقد بأن ھذه الصراعات العرقیة ربما تحترم طالبان والقاعدة في ھذه المرحلة محمد كریشان: ھل 
 .یمكن توظیفھا بشكل یجعلھا واضحة من الناحیة العسكریة أفضل ربما في مناطق على األقل

جمال خاشقجي: ھو في منطقة الجنوب سوف یبقى الشعور باالضطھاد أو بالھزیمة لدى الباشتون 
ن األیام باسم الطالبان یحكمون كل أفغانستان واآلن ھم فقدوا ما كان عندھم من أنھم كانوا في یوم م

سیطرة ھذه المسألة البد من عالجھا، حامد كرزاي یبدو أنھ لم یحقق تطلعات الباشتون فھنالك حاجة، 
ربما یظھر زعیم باشتوني یرضى أھل الشمال ویرضى أھل الجنوب ویقود أفغانستان في المرحلة 

ویعالج الشعور بالھزیمة الموجود عند غالبیة الشعب األفغاني وھم الباشتونالقادمة  . 

محمد كریشان: نعم، سید ھاني السباعي، أخیراً في لندن، وفي أقل من نصف دقیقة، تعتقد بأن 
 المعارك ھي مقدمة لمعارك أخرى وھناك صوالت قادمة برأیك، مازلت تصر على ھذه النقطة؟

زلت أصر، والتاریخ بالنسبة لدولة المادونالد والكوكاكوال ھم ال یقرءون ھاني السباعي: نعم، ما
التاریخ جیداً ولم یعرفوا مصارع األمم كیف، اإلسالم ھو الدین الوحید أو الحضارة الوحیدة التي 

سنة، األریانیین انتھوا  200استمرت في أفغانستان ھي اإلسالم، وكل الحضارات، الفرس انتھوا بعد 
سنة، لم یستمر كل.. حتى اإلنجلیز الذین دخلوا أربع مرات ھُزموا ثالث مرات في..  100بعد 

ألف جندي ھذه الھزائم، وھذه..  18م بالطبیب الشھیر الذي بلغ الھزیمة 1841وھزیمتھم النكراء 
ھجریة حتى وقتنا  22كل ھذا، كانت أفغانستان مقبرة لھؤالء إال اإلسالم ھو الذي استمر من سنة 

ر وإن شاء هللا ستزول ھذه الدولة التي خرجت على حین غرة من الزمنالحاض .. 

محمد كریشان [مقاطعاً]: نعم، سید.. سید ھاني السباعي معذرة، شكراً جزیالً سید ھاني السباعي من 
لندن، شكراً سید جمال خاشقجي ھنا في األستودیو، نشكر أیضا زمیلنا عمرو الكحكي وكان معنا 

نشكر أیضاً فریق إعداد البرنامج أحمد الشولي حسن إبراھیم، والمخرج فرید  لفترة من كابول،
الجابري، لنا بطبیعة الحال عودة یوم األربعاء المقبل لنفتح مرة أخرى صفحة من صفحات الصراع 

 .الدائر في أفغانستان وما حولھا، تحیة طیبة، وفي أمان هللا
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Play Video 

 تطورات الساحة الیمنیة وآفاق التسویة السیاسیة
 عن البرنامج

 برنامج حواري مباشر یتناول مسار الثورات في البلدان العربیة

 مواعید البث واإلعادة
 

 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر الخمیس

 19:05 22:05 مباشر الجمعة

 19:05 22:05 مباشر السبت

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 الدور المتصاعد للمقاومة الشعبیة بالیمن 
 خیارات الحوثیین بعد تقدم المقاومة والتدخل البري المحدود 
 ھل یقبل الحوثیون بالھدنة اإلنسانیة؟ 
 تطور أداء المقاومة الشعبیة بالیمن وفرص نجاح مؤتمر الریاض 
 التطورات الیمنیة وفرص جمع األطراف في جنیف 

ومأرب وشبوة وعدن، بالتزامن مع  تعز في خاصة جبھة، من أكثر على تقدما الیمنیة المقاومة حققت
على مواقع ملیشیات الحوثي والقوات الموالیة للرئیس  األمل إعادة تصاعدة لطائرات تحالفغارات م
 .صالح هللا عبد علي المخلوع

 
وتمثل رد الفعل الحوثي على ھذا التقدم في قصف المناطق السكنیة، واقتحام منزل البرلماني صالح 

قاومة الشعبیة في شبوة، واختطاف البرلماني أحمد یحیى الحاج في إب، وقیام بن فرید الذي یقود الم
 جماعة الحوثي بنقل عدد من قیادات حزب اإلصالح المختطفین لدیھا إلى مواقع عسكریة.

 انتقد كما أذى، من القیادات بتلك یلحق عما الجنائیة المسؤولیة الحوثیین اإلصالح حزب وحمل
 سكنیة. مناطق في للطائرات المضادة المدافع خاصة الثقیلة ألسلحةل الحوثیین نشر حقوقیون
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 التحالف ضربات
 نوع بأنھا الحوثیین ممارسات الحكیمي باسم الیمني السیاسي والباحث الكاتب وصف السیاق ھذا في
 ضرباتھا، من تخفف حتى التحالف قوات على التأثیر بھدف اإلصالح بحزب والتنكیل االنتقام من

 أحد اإلصالح فیھ عد الذي األخیر، صالح هللا عبد على المخلوع حدیث في جلیا یتضح ذلك إن وقال
 البالد. في الفاعلة السیاسیة القوى

تعوض  الحوثي جماعة فإن )30/5/2015( الثورة حدیث لبرنامج الحكیمي حدیث وحسب
الجبھة باعتقال الناشطین السیاسیین لتعویض ھذه الخسائر واستخدامھم دروعا بشریة خسائرھا على 

لوقف الھجمات والقصف، ودعا جمیع القوى السیاسیة إلى الوقوف في وجھ الجماعة حتى توقف 
 الزج بالناشطین والمعتقلین في مخازن السالح.

 برمان الرحمن عبد الیمنیة "ھود" ظمةمن في الحقوقي والناشط المحامي أوضح القانونیة الناحیة ومن
 ضد جریمة یعد القتالیة للعملیات مسرحا اآلمنة المناطق وتحویل بشریة دروعا المدنیین اتخاذ أن

 بشریة. دروعا المدنیین استخدام حرمت التي االتفاقیات من العدید بموجب اإلنسانیة
 إلى یھدف للقتال مسارح المدنیة طقالمنا وجعل المفرطة للقوة الحوثیین استخدام أن برمان وأكد

 اعتقال عن الساعة مدار على بالغات تتلقى ھود منظمة أن وأضاف العالمي، التعاطف كسب
 تعاني المعتقلین أسر إن وقال بزیارتھم، اإلنسان حقوق للجان السماح وعدم السیاسیین الناشطین

 أبنائھم. مصائر معرفة یریدون یجعلھم الذي والخوف الرعب
 سقف بال حرب

 ھذه أن خاشقجي جمال السعودي الصحفي الكاتب أوضح األمل" "إعادة لحملة الزمني السقف وحول
 قادرة بالده أن وأكد إخوتھم، مع بالحوار ویلتزموا الحوثیون یخضع حتى تستمر سوف الحمالت

 في تجري التي المفاوضات تفضي بأن أملھ عن وعبر الطویل، للمدى الحرب ھذه في المضي على
 مكان، احتالل إلى تھدف وال زمني سقف لھا لیس الحملة أن إلى وأشار سلمي، حل إلى عمان سلطنة

 سالح. دون یفاوض سیاسیا طرفا یصبحوا أن على الحوثیین إجبار إلى ترمي بل
 في تتمثل الشرعیة مع تقف ھائلة بقوة وصفھا عما خاشجقي تحدث الشرعیة عودة إمكانیة وبشأن

 التحالف. بقوة معززة تعود سوف وأنھا ضعیفة، تعد لم الشرعیة الحكومة أن وأكد التحالف،
 السوري النموذج

 تحقق دولة وجود أھمیة إلى الشرفي الوھاب عبد السیاسي والمحلل الكاتب أشار ناحیتھ من
 سیاسیا، طرفا هللا أنصار جماعة من یجعل معین واقع فرض محاولة عند االتفاقات وتنفذ "المواءمة"

 واقع إصالح مقابل هللا أنصار مع حولھا التفاھم یتم أن تقتضي التي المخاطر من العدید من حذرو
 الدولة.

 فیھ تسیر الذي الحالي المسار أن من حذر ولكنھ السیاسي، الحل إلى محتاجة البلد أن الشرفي وأكد
 قبل من "العدوان" سواء الجمیع من النار إطالق وقف إلى ودعا السوري، النموذج یماثل قد البلد

 ال حتى السلمي الحل اتجاه في الدفع ضرورة وإلى الجماعة قبل من النار إطالق أو التحالف
 الجوار. دول إلى األزمة وتصل الیمن ینھك

 الدولة واجب
 موسى بن محمد الیمني الدولة وزیر قال عنھا الحكومة رضى ومدى المیدانیة التطورات وبشأن

 ھذا وإن التمدد، وتحاول العدوان تواصل تزال ال معھا تحالف ومن الحوثي جماعة إن العامري
 أن وأوضح بالسابق، یھاف تكن لم مدن في للمقاومة لجان تكون في تمثلت أفعال ردود ولد السلوك

 جدیدة. وطنیة أسس على الوطني الجیش ترتیب إلعادة اآلن تجري كبیرة إعدادات
 یكون أن یجب سیاسي تحرك أي أن العامري أوضح الدولي السیاسي التحرك نجاح حظوظ وبشأن

 وااتفق الجمیع ألن للزمن، وضیاع عبثي عمل ھي للحوار العودة أن ووجد صحیحة، أسس على مبنیا
 ودعا ،2216 األممي القرار وجود مع الریاض مؤتمر بعده ومن سابقا الوطني الحوار مؤتمر في

 قات.االتفا ھذه مخرجات لتطبیق السعي إلى الجمیع
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 ما وراء الخبر

 

شارك  

Play Video 

 ماذا یرید نصر هللا بتلویحھ بالتعبئة العامة؟
 عن البرنامج

 .برنامج حواري یومي، یعمد لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 18:30 21:30 مباشر یومي
    

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 معركة القلمون وساعة الصفر المرتقبة 
 حزب هللا في القلمون.. التبریر الجدید 
 ھل یدفع حزب هللا المعارضة السوریة للقتال بلبنان؟ 
 ما خیارات النظام السوري بعد انتصارات المعارضة؟ 
 إدلب.. المعارضة تتقدم والنصرة تُقَصف 

للشیعة تحت عنوان "التعبئة العامة"،  حسن نصر هللا خیارات ثالثة وضعھا األمین العام لحزب هللا
إما أن یحاربوا أكثر من السنوات األربع الماضیة، أو أن "نستسلم للذبح ونساؤنا للسبي"، وثالثھا أن 

 .""نھیم على وجوھنا في بلدان العالم
 

أرباع من یوجھ لھم الخطاب أثناء وفي سبیل ذلك رحب نصر هللا بالكلفة الغالیة التي قد تودي بثالثة 
عیادتھ جرحى الحزب في الحرب التي یشارك فیھا على أرض سوریا، في سبیل أن یعیش الربع 

مةاألخیر "بشرف وكرا ". 
 

حولھا تساؤالت في حلقة السبت  مقربتان للحزب، طرحت ھذه الكلمات التي نشرتھا صحیفتان
ماذا تعني ھذه التعبئة التي قیل إنھا "قد تعلن"؟ وماذا  "ما وراء الخبر": ) من برنامج23/5/2015(

الواضح لطرف یعني أنھا قد تعلن في كل مكان ولیس مكانا بعینھ؟ وھل ثمة شبھة طائفیة في التحشید 
 ضد طرف آخر؟

 
أما القتال الذي لم یحدد مكانھ فأحالھ الكاتب الصحفي اللبناني قاسم قصیر إلى "التطورات الخطیرة" 
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على األنبار في العراق وتدمر في سوریا، بما یشكل  التي نجمت عن سیطرة تنظیم الدولة اإلسالمیة
 ."تھدیدا لكل المنطقة" التي تواجھ خطر التقسیم، وال یخص ھذا حزبا أو طائفة بذاتھا

 إطاللة النبطیة
سب ما ما نشرتھ الصحیفتان اللبنانیتان قد یكون أخرج من سیاقھ بح لكن قصیر لفت غیر مرة إلى أن

أعلنھ بعد ساعات من النشر مسؤول العالقات اإلعالمیة في الحزب محمد عفیف. وعّول قصیر على 
أن توضیح األمر برمتھ سیكون في إطاللة حسن نصر هللا غدا األحد في النبطیة باحتفال "عید 

 ."المقاومة والتحریر
 

یم الدولة وإسرائیل، مؤكدا أن ودعا إلى تعاون إقلیمي بین السعودیة ومصر وتركیا وإیران ضد تنظ
قناعتھ الشخصیة تعاكس ما ورد في التسریبات الصحفیة حول التعبئة، وأن مواجھة الخطر الراھن 

تنظیم الدولة ال یوفر طائفة دون أخرى، بحسبھ ال یمكن أن یكون بخطاب طائفي تقسیمي، إذ إن . 
 

إلى قتال التكفیریین والتي دخل إن الدعوة  قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بدوره
، تؤكد أن الحزب ھو المعتدي على الشعب السوري الذي 2011حزب هللا على أساسھا سوریا عام 

الذي یضمن حقوق كل المكونات في البالد 1950ثار وكان أقصى ما یریده ھو العودة إلى دستور  . 
 

أبناء الشیعة للمعركة"، بینما  وحدد فھمھ لكلمات نصر هللا بوضوح "إنھا تعبئة طائفیة بدعوة
 .إعالن التعبئة للعلویین من أجل معركة الساحل یوشك بشار األسد

 
نسحاب من ھذه المعمعة"، مبینا أن الدولة الوطنیة اللبنانیة ودعا خاشقجي "العقالء من الشیعة إلى اال

ستحمي لبنان من أي تداعیات، وأن السعودیة ستمنع وصول الحرب إلى لبنان، بینما لن یمنعھا 
 .الحشد الطائفي

 
الخطر األكبر ھو في حرب حزب  اعتبر أن وإذ أكد غیر مرة أن ال خالف على خطر تنظیم الدولة،

مما یلفت   وإدلب هللا على السوریین، بل إن استیالء التنظیم على تدمر جعلھ لصیقا للثوار في حمص
 .النظر نحو التنظیم ویبعده عن التحدي الحضاري الذي تمثلھ الثورة السوریة، حسب قولھ
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 ما وراء الخبر

 

شارك  

Play Video 

 إدلب.. المعارضة تتقدم والنصرة تُقَصف
 عن البرنامج

 .برنامج حواري یومي، یعمد لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول

البث واإلعادةمواعید   
 GMT مكة نوع البث الیوم

 18:30 21:30 مباشر یومي
    

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 جرائم البرامیل المتفجرة ضد المدنیین بسوریا 
 مصیر العلویین بسوریا بعد اقتراب الثوار من مناطقھم 
 طبیعة التدخل اإلیراني في سوریا وحجمھ 
 سنة خامسة ثورة.. سوریا إلى أین؟ 
 ماذا بعد سیطرة المعارضة المسلحة على إدلب؟ 

ناقشت حلقة "ما وراء الخبر" دالالت سیطرة المعارضة السوریة على قریة نحلیا في 
الغربي، وقصف طائرات التحالف الدولي مواقع لجبھة النصرة في جبل الزاویة بالریف  ریف إدلب
 .نفسھ

میركیة إلى قصف مواقع للمعارضة السوریة، وتساءلت الحلقة عن الدواعي التي تدفع الطائرات األ
نظاما تصفھ واشنطن بالفاقد للشرعیة تقاتل رغم أنھا . 

 معركة خاسرة
رأى أن ما حدث في تدمر أھم بكثیر مما وقع  الكاتب الصحفي جمال خاشقجي الذي تحدث من جدة،

تعلم أن معركة تدمر خاسرة ال وقال إن القوات النظامیة مھترئة ومنھكة وقد تراجعت ألنھا  في إدلب،
 .محالة
ولفت إلى أن نظام األسد اختار أن یترك ھناك شوكة في خاصرة كتائب المعارضة السوریة، في 
 .الذین باتوا یسیطرون على تدمر إشارة إلى عناصر تنظیم الدولة اإلسالمیة
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خاشقجي فإن النظام السوري معني أكثر بمواجھة ثوار المعارضة، لذلك ھو یقاوم  ومن وجھة نظر
تدمر في إدلب وال یقاوم في . 

أرجع الكاتب والمحلل السیاسي یونس عودة تراجع قوات النظام في تدمر  وفي رأي مقابل،
ال یعلمھا إال طرفا القتال ھناك باب عسكریة وتكتیكیةأس إلى . 

مضیفا "قد یخسر  قتاال "على مستوى عالمي" تتداخل فیھ عدة جھات، سوریا تشھد وأوضح أن
 ."النظام أحد المواقع لیحّضر نفسھ لمعركة جدیدة في موقع آخر
حققت انتصارات كبیرة وواضحة في  وذكر یونس أن القوات النظامیة وقوات حزب هللا

 .التي وصفھا بالمعركة األساسیة معركة القلمون
 جبھة النصرة

ضد قوات النظام، فلم یمنع ذلك من أن تتعرض  تقاتل الیوم ضمن جیش الفتح ومع أن جبھة النصرة
 .لقصف جدید قامت بھ طائرات أمیركیة في إدلب نفسھا

ك بالقول إن جبھة النصرة ھارلن أولمان المستشار السابق لوزیر الدفاع األمیركي برر ذل
 .والمجموعات المتشددة األخرى مثل القاعدة، تمثل تھدیدا مباشرا للغرب وللوالیات المتحدة

العدو الرئیسي، مشیرا إلى أنھ من مصلحة الغرب إلحاق  لكن أولمان شدد على أن تنظیم الدولة یبقى
 .الھزیمة بھ خصوصا في العراق

 -المصنفة لدیھا منظمة إرھابیة-ة أن أمیركا تقصف جبھة النصرة وفي السیاق نفسھ اعتبر یونس عود
 .لتوجھ بذلك رسالة إلى تركیا والمملكة السعودیة، الدولتین الداعمتین للجبھة

من جانبھ، رأى خاشقجي أن جبھة النصرة بدأت تتغیر وباتت جزءا من جیش الفتح، حاثا على 
لتشجیع ما وصفھ باتجاه ھذا الفصیل نحو االعتدا . 

وتابع القول "حان الوقت إلعادة النظر في قواعد االشتباك التي تعتمدھا قوات التحالف الدولي في 
 ."سوریا
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 ما وراء الخبر

 

شارك  

Play Video 

 ھل ینجح إعالن الریاض في حل األزمة الیمنیة؟
 عن البرنامج

 .برنامج حواري یومي، یعمد لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 18:30 21:30 مباشر یومي
    

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 الیمن ومؤتمر المانحین في الریاض 
 مؤتمر الحوار الیمني بالریاض.. المشاركون والغائبون 
 تطور أداء المقاومة الشعبیة بالیمن وفرص نجاح مؤتمر الریاض 
 ما المتوقع من مؤتمر الیمنیین في الریاض؟ 

مؤتمر الریاض بشأن األزمة الیمنیة بتبني إعالن الریاض، الذي أكد دعم السلطة الشرعیة  اختتم في العاصمة السعودیة
 .وضرورة إنھاء االنقالب واستعادة مؤسسات الدولة

وشاركت في المؤتمر القوى السیاسیة الیمنیة جمیعھا عدا الحوثیین، كما شارك فیھ ممثلون على 
 .الذي یتزعمھ الرئیس المخلوع علي عبد هللا صالح مستوى عاٍل من حزب المؤتمر الشعبي العام
وآفاق حل  بشأن الیمن أسئلة كثیرة أثارھا المؤتمر، الذي تمخض عن مقررات إعالن الریاض
األزمة الیمنیة على ضوئھا، إضافة إلى الدور المنتظر للدول العربیة والخلیجیة في بناء مستقبل 
 .الیمن
 وحدة شعب
وحول اإلضافة التي خرج بھا المؤتمر، أوضح عضو مؤتمر الحوار والعضو في البرلمان الیمني 

الب، وأن رسالتھ واضحة محمد مقبل الحمیري أن المؤتمر أكد وحدة الشعب الیمني ووقوفھ ضد االنق
أن تحترم قرارھا 2216، وأن تلزم  تتمثل في تأیید الشرعیة الدستوریة، ومناشدة األمم المتحدة

وتنفیذه الجمیع باالمتثال لھ . 
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من برنامج "ما وراء الخبر" من وصفھم ببقیة  19/5/2015ودعا الحمیري في حلقة الثالثاء 
أن تكون الشرفاء في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن ینفضوا أیدیھم عن الرئیس المخلوع، و

 .مواقفھم واضحة
وأشار البرلماني الیمني إلى أن الیمنیین یعولون على أنفسھم أوال لحلحة مشاكلھم، ومن ثم على السعودیة 
رقم 2216 وتسلیم السالح وااللتزام  ودول مجلس التعاون الخلیجي، وأوضح أن تطبیق قرار مجلس األمن
 .بالشرعیة ھو األھم

 حمل البنادق
ومن جھتھ، رأى عضو رئاسة الھیئة الوطنیة للرقابة على تنفیذ مخرجات حوار الریاض صالح 

كان "مذھال ورائعا"، وحقق االلتحام والوئام والتكامل بین المشاركین، ووجھ باتیس أن المؤتمر 
الشكر لدول الخلیج على استجابتھم لنداء الرئیس الیمني عبد ربھ منصور ھادي، وأوضح أن المؤتمر 
 .یعد الخطوة األولى في استعادة الیمن

وأضاف أن المشاركین من المؤتمر الشعبي یبحثون عن مخرج إلبعاد المخلوع صالح عن رئاسة 
 .الحزب، وأن یكونوا قریبین من الشعب، واستعادة الحزب من قبضة صالح وأسرتھ

أن یتركوا الفنادق، وأن یحملوا البنادق الستعادة البالد من  وإلحداث التغییر، ناشد باتیس الیمنیین
 ."ملیشیات إیران"، ودعا دول الخلیج والعرب إلى الوقوف مع الیمنیین من أجل استعادة بالدھم
 "خطأ "الضمانة
أما الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي فقد رأى أن قبول مشاركة المؤتمر الشعبي في مؤتمر 

یعد مواصلة لمشكلة "الحلول التوفیقیة"، وأوضح أن ھذا الحزب یمثل الدولة العمیقة التي  الریاض
تواجھ الثورة الیمنیة، وأن أعضاءه تمتعوا بالحكم لمدة ثالثین عاما، وتمتعوا بالعدید من المزایا التي 
 .یحاربون من أجل الحفاظ علیھا

الجیدة، ولكنھ اعتبر توفیرھا "الضمانة" لعلي صالح ووصف خاشقجي المبادرة الخلیجیة في جملتھا ب
خطأ، وأوضح أن الیمن في حالة والدة جدیدة یجب عالجھا بعالج مشكلة الشرعیة وإجراء 
 .االنتخابات

وعبر الصحفي السعودي عن إیمانھ بأن المملكة باتت مسؤولة عن الیمن في حاضره ومستقبلھ، 
نضمام الیمن إلى منظومة دول الخلیجولكنھ أوضح أنھ من المبكر الحدیث عن ا . 
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 حدیث الثورة

 

 شارك

Video Play 

والحوثیون اختراق الحدود لماذا حاولت قوات صالح 
 السعودیة؟

 عن البرنامج
 برنامج حواري مباشر یتناول مسار الثورات في البلدان العربیة

 مواعید البث واإلعادة
 

 GMT مكة نوع البث الیوم

 19:05 22:05 مباشر الخمیس

 19:05 22:05 مباشر الجمعة

 19:05 22:05 مباشر السبت

 الحلقة تقریر •

 نص الحلقة •
 متعلقات

 خیارات الحوثیین بعد تقدم المقاومة والتدخل البري المحدود 
 ھل یقبل الحوثیون بالھدنة اإلنسانیة؟ 
 تطور أداء المقاومة الشعبیة بالیمن وفرص نجاح مؤتمر الریاض 
 التطورات الیمنیة وفرص جمع األطراف في جنیف 
 تطورات الساحة الیمنیة وآفاق التسویة السیاسیة 

ھجوما على  الحوثیین متحالفة مع علي عبد هللا صالح شنت القوات الموالیة للرئیس الیمني المخلوع
أحبطت ھذا  القوات السعودیة ، غیر أنونجران جازان ، واستھدفت منطقتيالسعودیة الحدود مع

طراز "سكود" أطلقتھ قوات صاروخا من  إعادة األمل الھجوم، كما اعترضت قوات تحالف
صالح تجاه مدینة "خمیس مشیط" السعودیة، كما تم تدمیر منصة إطالقھ في موقعھا   علي

 .صعدة جنوب
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في وقت تتقدم فیھ المقاومة الشعبیة الیمنیة في قتالھا ضد قوات صالح والحوثیین  وقع ھذا التصعید
وفي وقت تتصاعد فیھ أیضا الضغوط ، وتعز ببطء ولكن بثبات، كما ھو الحال في الضالع وشبوة

 .السیاسیة على الرئیس الیمني المخلوع بعد ثبوت عالقة نظامھ بتنظیم القاعدة

أثارت ھذا التطورات أسئلة حول أھداف المخلوع صالح وحلفائھ من ھذا التحرك، ھل ھي محاولة 
صالح یھدف إلى  إلى الجار السعودي؟ أم أن األزمة من طرفھما للـ"ھروب إلى األمام" وتصدیر

الحفاظ على موقعھ في أي تسویة مقبلة لألزمة الیمنیة؟ إضافة إلى خیارات تحالف إعادة األمل في 
 .الرد على ھذا التصعید من قبل قوات صالح والحوثیین

 استعراضیة عملیة
الكاتب الصحفي السعودي جمال  حول قراءة السعودیة للتصعید من جانب المخلوع والحوثیین، رأى

شقجي أن ما حدث یعتبر عملیة استعراضیة وتم الرد علیھا، وأن محاولة اختراق الحدود تكشف خا
 .بعد المخلوع صالح وحلفائھ عن السالم

من برنامج "حدیث الثورة" استھداف السعودیة بصاروخ  6/6/2015وشبھ خاشقجي في حلقة السبت 
دیث الناطق الرسمي باسم قوات التحالف سكود بعملیة التسلل بعد تجاوز نقاط التفتیش، وأشار إلى ح

العمید ركن أحمد عسیري الذي قال فیھ إن السعودیة قضت على معظم األسلحة ولیس كل األسلحة 
 .بعد

ودعا الحكومة الشرعیة أن تعلن عن شروطھا قبل الذھاب إلى جنیف، وأكد أن فكرة تمثیل المقاومة 
ني سیتم تشكیلھ من كل األحزاب الیمنیة ألنھ یمثل في جنیف تعد أمرا ممتازا، وقال إن الوفد الیم

الشرعیة، ونفى أن یكون بمقدور السعودیة أن تضغط على الحكومة الیمنیة أو أن تفرض علیھا 
أجندات، وأكد في الوقت نفسھ على استعداد المملكة لدعم الشرعیة الیمنیة حتى یرضخ الحوثیون 

 .والمخلوع صالح للسلم وینكسر عنادھم
بمختلف  الیمن خاشقجي كل الیمنیین "تعدیل النوایا" واالنتقال بالرغبة نحو المصالحة بین أبناء وناشد

تخلى المخلوع صالح عن حلمھ القدیم بالعودة إلى توجھاتھم السیاسیة بدال من الحرب، وأن ی
 .الكرسي

 أخیرة ورقة
أما الخبیر العسكري واإلستراتیجي عبد هللا الحاضري فقلل من خطورة استخدام صواریخ سكود، 

 -رغم أنھا یمكن أن تؤثر على المواقف في المعركة-ودعا إلى عدم الخوف من تكرار استخدامھا 
ألخیرة التي تشبھ العملیة االنتحاریة، وأكد أن استخدام الصواریخ یكشف ووصف إطالقھا بالورقة ا

 .عن رغبة أكیدة لدى صالح والحوثیین لتحقیق ورقة ضغط على مفاوضات جنیف المرتقبة

وعزا عدم قدرة طلعات التحالف على تدمیر ھذه الصواریخ ورصد منصاتھا إلى أن المنصات كانت 
منیین أن یقتدوا بانتصارات الضالع، ألن بھا جبھة متماسكة عسكریا مشتتة في أرض الیمن، وناشد الی

 .وفكریا، على حد وصفھ، ودعا باقي المحافظات إلى التنسیق فیما بینھا وتكرار تجربة الضالع

یقوم الحرس الجمھوري الیمني بتنفیذ ھجوم ویعلن  وكشف الحضري عن أن ھذه أول مرة أن
بانعدام "العمق األخالقي" في العملیة، إذ  وتحدث عما وصفھ وم،المخلوع صالح عن تبنیھ لذلك الھج

 .تم الزج بنخبة من أبناء الشعب الیمني في عملیة عسكریة دون غطاء جوي
 المقاومة تمثیل

وبشأن تأثیر ھذا التطور المیداني على مباحثات جنیف رأى الكاتب والباحث السیاسي محمد جمیح أن 
الجمیع بأنھم یستطیعون إطالق صواریخ سكود، وطالب الحكومة الحوثیین یریدون أن یخبروا 

الیمنیة أن تذھب بفریق متجانس ورؤیة موحدة وأن تصر على تحقیق الشرعیة، وحذر من أن تكون 
جنیف فخا یقع الیمنیون فیھ، كما نصح الحكومة بإرسال ممثلین من المقاومة الشعبیة الشرعیة إلى 

دة المقاومة الشعبیة أو حمایة مفاوضات جنیف من جنیف في حال عجزھا عن عكس إرا
 .""االختطاف
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أما الكاتب والمحلل السیاسي عبد الوھاب الشرفي فقلل من خطورة التصعید العسكري، ودعا إلى 
عدم اعتباره طفرة في األحداث، واعتبره تطورا طبیعیا في مسار الصراع، وقال إن التفاوض الذي 

بین أطراف یمنیة، وعبر عن اعتقاده بأن وتیرة المواجھات ربما سیتم في جنیف ینبغي أن یكون 
 .تتصاعد بشكل أكبر في الداخل السعودي

وعاب على الجمیع الحدیث عن أخطاء انصار هللا دون أن یتم الحدیث عن الوضع الخاص بتھیئة 
رار ، وأكد أن الق2011الظروف المناسبة إلعادة صیاغة مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب منذ 

 .ال یمثل معضلة أمام أنصار هللا 2216األممي 
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ي غردیزانتصارات القوات األمیركیة ف  
 

مقالة •  

 محمد كریشان الحلقة: مقدم
 جمال خاشقجي/ نائب رئیس تحریر صحیفة عرب نیوز الحلقة: ضیوف

 ھاني السباعي/ باحث بقضایا الجماعات اإلسالمیة
 عمرو الكحكي/ موفد الجزیرة إلى كابل

 18/03/2002 الحلقة: تاریخ

 مصداقیة التقاریر واألخبار حول ما یجري في أفغانستان -
 التعاطف الشعبي األفغاني مع مقاتلي طالبان والقاعدة -

 تصاعد المعارك ومدى تورط األمیركان في المستنقع األفغاني -

 

 جمال خاشقجي
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محمد كریشان: مشاھدینا الكرام، السالم علیكم ورحمة هللا، سعید بلقائكم مرة 
أخرى في برنامج (أولى حروب القرن) والتي نخصصھا حلقة الیوم لتجدد 

والقاعدة القتال في أفغانستان، وما یقال عن قیام ما تبقى من قوات طالبان 
بإعادة تجمیع صفوفھما، وما یلقیانھ من تعاطف شعبي في أربع والیاٍت على 
 .األقل في شرق أفغانستان

ضیفانا الیوم ھما في األستودیو (الكاتب الصحفي السعودي) جمال خاشقجي، 
ومن لندن معنا المحامي ھاني السباعي (وھو مدیر مركز المقریزي للدراسات 

لقضایا الجماعات اإلسالمیة)، وفي وقت الحق سینضم التاریخیة والمتابعة 
 .إلینا من كابول موفدنا عمرو الكحكي

 .وكالبدایة العادة مع ھذا التقریر لحسن إبراھیم

تقریر/ حسن إبراھیم: أین الجثث؟ كان ھذا أول ما تبادر إلى أذھان الكثیرین 
تصریحات من مراقبي الحملة األمیركیة األخیرة على مرتفعات غردیز. فال

التي صدرت في األیام األولى من القوات األمیركیة وحلفائھا من رجال القبائل 
األفغان بدت غیر قابلة للتأكید أربعمائة قتیل ثم خمسمائة وتصاعد العد لیصل 

أرقاماً غیر قابلة للتصدیق، ثم انتھى القتال أو كاد والمحصلة كانت بضع جثث 
ال یدل بالتأكید على أن المقاتلین لو كانوا من  وأوراقاً وكماً قلیالً من األسلحة

طالبان أو القاعدة كما قیل ال یدل على أنھم كانوا یعدون خطةً جھنمیةً لتھدید 
أمن الوالیات المتحدة و العالم الغربي، فأین الحقیقة؟ المعطیات الموضوعیة 

 تقول، إن أول معركة التحامیة تشارك فیھا القوات األمیركیة تحولت إلى
قصٍف غزیر بكل أنواع القنابل الحدیثة ثقیلة الحمولة والقادرة على اختراق 
الكھوف وإفراغھا من األوكسجین، إال أنھ من الثابت أن حروب الجبال ال 

تحسم بالقصف الجوي، بل تستدعي االلتحام والقتال، وأثبتت المعارك أن ھناك 
عرف مداخلھا ومخارجھا، بوناً شاسعاً بین من یقاتل على جبالھ ومرتفعاتھ، وی

ومن أتى یحمل خارطة إلكترونیة، ولو رسمھا قمر اصطناعي. فالخسائر 
األمیركیة حقیقة ثابتة، والخسائر األفغانیة كذلك كانت أكبر ولو سكتت 

 .المصادر الرسمیة عنھا

والخالف الذي وقع بین رجال القبائل األفغان الذین یسمون مجازاً بالجیش 
أن ھناك الكثیر من العقبات في سبیل إقامة جیش أفغاني حقیقي، وأن الحكومة  األفغاني یدل على

المركزیة في كابول تحتاج إلى الكثیر من الدعم والمصداقیة حتى تتحول إلى حكومة لجمیع األفغان. 
فالقتال الذي نشب بین الفصائل األوزبكیة بقیادة رجل مزار شریف القوي الجنرال عبد الرشید دستم 

الطاجیك بقیادة وزیر الدفاع األفغاني محمد فھیم یدل على عمق الھوة التي تفصل ما بین  وقوات
 .حكومة اتفاق بون وبین الدولة القومیة

ورغم أن الضغط األمیركي أدى إلى إیقاف القتال بین دستم وفھیم، إال أن المناوشات المتفرقة تھدد 
 .الوضع بانفجار آخر

األفغاني مصیر حذَّر منھ بعض العقالء الوالیات المتحدة، وأخطر ما فعلتھ القوى الغرق في المستنقع 
الغربیة في أفغانستان منذ الغزو البریطاني في القرن التاسع عشر، وحتى یومنا ھذا ھو االنجراف 
وراء وھم القوة، وھذا ما یغري الغرباء بالتمادي، ثم یھب األفغان ویتكرر المشوار الدموي، فھل 

بر واشنطن بمصیر من سبقوھا؟تعت ! 

 

 السباعيھاني 
 

 

 عمرو الكحكي
 

 

 محمد كریشان
 



محمد كریشان: تقریر حسن إبراھیم في بدایة ھذه الحلقة التي نخصصھا للتطورات العسكریة 
ى أي مدى ما جرى یمثل ضربة نھائیة لما تبقى من فلول طالبان األخیرة في شرق أفغانستان، وإل

 .والقاعدة، أم أن األمر مشرح ربما لمزید من التصعید في المستقبل

كالعادة نذكر السادة المشاھدین بإمكانیة مشاركتھم عبر األسئلة وطرح التساؤالت التي لدیھم، سواًء 
4885999ورقم الفاكس ھو:  00974من خالل رقم الفاكس مفتاح قطر ھو:   

 www.aljazeera.net :أو من خالل موقعنا على شبكة اإلنترنت كالعادة
التقریر حسن إبراھیم طرح تساؤالً في البدایة، أین ھي الحقیقة؟ البدایة مع السید جمال خاشقجي، 

یبدو أن المعطیات اإلخباریة الموضوعیة مازالت تفتقد إلى الحد األدنى من المصداقیة، وعلى األقل 
 ھناك شكوك، كیف ترى األمر؟

 مصداقیة التقاریر واألخبار حول ما یجري في أفغانستان

خاشقجي: نعم، في أفغانستان من الواضح أن االستخبارات أو المعلومات االستخباراتیة المتاحة  جمال
لألمیركان متضاربة جداً، ووقعوا في أكثر من خطأ بسببھا، فعند البدایة المعارك في (شاھي كوت) 

غاني كان الحدیث عن آالف من رجال الطالبان والقاعدة، ویقودھم سیف هللا منصور نجل زعیم أف
شخص الذین  30، 20، 10راحل مولوي یونس نصر هللا منصور، ثم تبین أن العملیة محدودة 

 .وجدوھم في الكھوف، فھل یعني أن ھؤالء اختفوا؟ أعتقد أنھ..كان في مبالغة من البدایة

، ولكن قتل 1000محمد كریشان: في النھایة استقر العدد على األلف تقریباً، أصبحوا یقولون ھناك 
ھم المئات، ولكن ھذا أیضاً غیر أكید یعنيمن .. 

جمال خاشقجي: نعم، ولكن.. نعم، ولكن..، وأیضاً ال یعقل إنھ.. إذا.. إذا افترضنا إنھ.. إن الذین قتلوا 
ین استطاعوا االنسحاب والخروج إلى موقع آخر 1000آخرین أو  600أو 500فـ  60أو  50ھم 

لیس فقط باألقمار الصناعیة... بل إنما.. بل إنما مراقب حتى  آخر، ھذا مستبعد جداً، فالمكان مراقب،
باألفراد أنفسھم، فھنالك أفغان كثیرین جداً معادون للطالبان، یحاربوا الطالبان، وھم مستعدین 

لمحاربتھم والقضاء علیھم، لیس فقط.. األمیركان، فبالتالي أعتقد تبدأ.. تبدأ المعلومات خاطئة، 
، وفي النھایة تبان الحقیقة، فعندما یمارس بعض األفغان أو.. رجال القاعدة وتكبر.. ویكبر الخطأ

المقاومة في مكان ما من كھف ما، ال أحد یعرف ما ھو العدد الموجودة في ذلك الكھف أو في تلك 
 .المنطقة.. فتحشد الجیوش.. تحتشد القوى ثم یتبین إنھا مجموعة صغیرة ال أكثر وال أقل

حتى بالنسبة لعدد القتلى قالوا بالمئات، ولكن لم نر إال جثثا محدودة، وبعض محمد كریشان: لكن 
المسؤولین األمیركیین حاولوا تبریر ذلك بالقول بأن ربما لم یتبق شيء من الجثث نتیجة.. القصف 

 المكثف، ھل ھذا التبریر یمكن أن.. أن یستساغ؟

سبوقة، ھو سالح.. (الھیتر بروشر) ھذا جمال خاشقجي: ھذا وارد، استخدم األمیركان أسلحة غیر م
اللي بیدخل في داخل الكھوف، وینشر غمامة من المتفجرات، ھذه الغمامة أو.. شبھ السحابة تنتشر 

في داخل الكھوف ثم تنفجر، الواحد ما ھو عسكري فال یعرف ھل عندما تنفجر في داخل الكھف 
اھدناھا شاھدنا صور قتلى عادیین، لیسوا تحرق كل من في الكھف فال یبقى لھم أثر؟ الصور التي ش

صور ناس مقتولین.. نتیجة متفجرات.. فالمعلومات ما ھي واضحة، والذي.. واللي یستطیع أن یجیب 
علیھا بالفعل ھم األمیركان الذین یدخلون إلى.. إلى تلك الكھوف، فلو.. یعني مھما حصل من انفجار 

م شخص كان موجود في ھذا المكانالبد أن یبقى أثر ما أو شيء ما یدل على كا . 

محمد كریشان: نعم، سید ھاني السباعي في لندن، كیف تابعت ھذه المعارك، خاصة من زاویة قول 
البعض بأن طالبان انتھت والقاعدة انتھت؟ كیف تفسر عودة ھذه القوات، سواًء وصفناھا بفلول أو 

في تواجدھم في تلك المنطقة بالتحدید؟ بقوات محدودة أو إلى ما ھنالك؟ یعني ھل لك قراءة معینة  
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ھاني السباعي: بسم هللا الرحمن الرحیم، أعتقد إن نفس السیناریو الذي أدارتھ الماكینة اإلعالمیة 
األمیركیة في (توره بوره) ھو نفس السیناریو الذي یتم في منطقة (غردیز) ومنطقة.. جبال.. جبل 

الف ھنا أن األمیركان اعترفوا بمقتل ومن الجنود، (أرما) أعتقد أنھ نفس السیناریو، لكن الخ
واعترفوا بعشرات الجرحى، ھذا ھو.. الجدید في.. في الموضوع. في (توره بوره) كان عدد.. كل 

اتضح فیما بعد أن القتلى العرب كانوا  200القصة التي ھولوا لھا كان عبارة عن عدد ال یتجاوز 
.. في.. في منطقة.. منقطة أرما ومنطقة (غردیز).. واحد فقط، وكانوا ناس عادیین 28حوالي 

من القاعدة وطالبان، ونالحظ كلمة  5000الوضع إن ھم یعني قادونا لسیناریو مھول، أول أمر قالوا 
ذكر دائماً القاعدة قبل طالبان، كأن في ھناك لیوحوا لنا أن ھناك عدواً خارجیاً ھو الذي دائماً ھو إنھم 

األفغان، لكن یقاتلون القاعدةیقاتلونھ ال یقاتلون  . 

جنود، ثم في الیوم اللي  9فإذا بھم في الیوم التالي یقولون أننا فقدنا حوالي  5000ثانیاً: أنھم قالوا 
، معنى ذلك أنھا ریاضة حدیثة.. 500بعده قالوا.. أننا قتلنا نصف عدد جنود القاعدة وطالبان وعددھم 

ثم بعد ذلك ینكمش العدد إلى مائتین، ثم ینسحب  ،500ھو  5000ریاضة أمیركیة نصف اللي 
جندي أمیركي ال یستطیعون مواجھة ھذه األعداد الغفیرة، إذا بھم  600األمیركان من المواجھة،.. بـ 

یقولون لنا أنھم مائة فقط لم یبق إال مائة، ثم بعد ذلك یأتون إلى الحصیلة اإلجمالیة حوالي ثمانمائة، 
ھناك جثث وجدنا عربات أمیركیة محترقة، إذن آخر الحصیلة التي نستطیع  حتى عندما قالوا لنا أن

طائرة أمیركیة، وأنھم  16أن نؤكدھا، وھي التي جاءت في األخبار عندكم أنھم استطاعوا إسقاط 
أمیركیاً وكندیاً، ھذه ھي الحقیقة، أما إن 20استطاعوا أسر  .. 

سید سباعي یعني، لماذا تفترض األعداد األولى محمد كریشان [مقاطعاً]: ولكن.. ولكن سید، ولكن 
على أنھا من باب التھویل، وال تفترض نفس الشيء بالنسبة مما قالھ أحد قادة طالبان أیضاً، ھذا 

العدد.. الكبیر من الطائرات والعدد الكبیر من األسرى یفترض أن یحدث ضجة ما في الساحة 
ر قد یكون أیضاً في إطار یعني حرب نفسیة بین األمیركیة، لم نسمع أي شيء مما یعني أن األم

 .الطرفین

ھاني السباعي: قد یكون.. قد یكون ھذا.. قد یكون حرب نفسیة، ولكن الحقیقة أنھم أعلنوا منذ فترة 
أنھم أسروا ثماني عشر رجالً أمیركیاً وھذا جاء في بعض المواقع في اإلنترنت وأكدوا لك، ثم بعد 

بان یقول أنھم أسروا بالفعل، وھناك مفاوضات سریة جاریة اآلن لإلفراج ذلك نجد إن أحد قادة طال
عن أسرى (غوانتانامو) إذن ھذه.. لماذا دائماً أشكك في مصادري اإلسالمیة ودائماً آخذ األخبار 

 ..األمیركیة أو ما یثبتھ اإلعالم األمیركي مسلمةً ال أستطیع أن أشكك فیھا، أنا أستطیع أن أشكك في

یشان [مقاطعاً]: ھو الموضوع ربما المطروح.. المطروح للوصول للحقیقة أن یسعى المرء محمد كر
للتشكیك في الروایتین، حتى نصل إلى الحقیقة، سید جمال خاشقجي ھذا الحدیث عن وجود أسرى 

 بھذا العدد األمیركیین وإسقاط ستة عشر طائرة كیف تنظر إلیھ؟

ھذا الكالم ألننا نتعامل مع إعالم لیس أمیركي فقط، جمال خاشقجي: أعتقد طبیعي أن أشكك في 
إعالم أمیركي وبریطاني وعالمي متوحش یبحث عن حقائق، ینبش عن كل شيء، فلو حصل بالفعل 

طائرات، ھذه  10طائرة أو  16لثارت ضجة ما بعدھا، وأن تسقط  18ناھیك عن  4أو 3أنھ أُسر 
ي موجود بقوة ویتابع كل شيءالطائرات ما ھي عربات أطفال، اإلعالم األمیرك .. 

محمد كریشان: ربما ال یستطیع أن یصل إلى موقع الحدث یعني ربما أیضاً األمور لیست بالیسر 
 .المتاح إعالمیاً عادة یعني

جمال خاشقجي: یا سیدي، لو عدنا إلى ما جرى في الصومال لم یستطیع األمیركان في أحداث 
أو نحو ذلك أن یخفوا أي معلومات 93عام كان  الصومال عندما ذھبوا إلى الصومال في .. 

 ..محمد كریشان: ولكن وضع الصومال مختلف، یعني



 ..جمال خاشقجي: في أي مكان ألنھ

 ..محمد كریشان: منبسط وباإلمكان الوصول إلى

جمال خاشقجي: أنا قصدي إنھ.. أمیركا.. یراقبھا إعالمھا.. ال یستطیع العسكري األمیركي أن یخفي 
 .شیئا بھذا الحجم عن شعبھ.. سوف یحاسب على تلك األخطاء

 ..ھاني السباعي [مقاطعاً]: اإلعالم األمیركي مغیب

جمال خاشقجي: فبالتالي، ھذه القضیة ما ھي مھمة.. الموضوع المھم ھو ھل ما حصل ھل ھو إشارة 
سوى أن تقاوم،  بالفعل إلى عودة الطالبان أو كذا، ألن ھذه جیوب صغیرة خرجت لیس لھا مكان

ألنھا إذا استسلمت سوف تؤخذ إلى غوانتانامو، إذا ذھبوا إلى باكستان سیعتقلوا، إذا بقوا في 
أفغانستان سوف یقتلھم األفغان أنفسھم، ما عندھم غیر المقاومة، ال أكثر وال أقل، وال یجب أن 

 .نعطي.. المسألة أكبر من حجمھا

اطر ھذا التحلیل بأن ما جرى ھو مع أعداد صغیرة محمد كریشان: سید ھاني السباعي، ھل تش
محدودة من المقاتلین أم أنك تمیل ربما إلى اعتبار أن طالبان والقاعدة استطاعا إعادة تنظیم الصفوف 

 وینویان شن حرب عصابات، كما یقول بعض.. المراقبون للوضع ھناك؟

ي أصالً مغیب وحتى المواطن ھاني السباعي: طبعاً ال أشاطره ھذا الرأي، واإلعالم األمیرك
األمیركي ال یعرف شیئاً عما یحدث في أفغانستان وھناك إدارة حرب تدیر ھذه المعارك، وأما التقلیل 

من حجم طالبان أو من حجم الناس ھناك ھذا غیر واقعي، ألن طالبان ھؤالء لیسوا.. لم.. لیسوا من 
فیھا حوالي قرابة خمس سنوات، ھؤالء كوكٍب آخر، ھم من األفغان، وكانت لھم دولة استمروا 

منتشرون في جمیع أنحاء البالد، وربما ھذه ھي طبیعة حرب العصابات إن.. بعض الجیوب ھنا 
تنتشر ھنا وتقاتل ھنا، ودلیل على مصداقیة ھذا الكالم أن المسألة لیست مسألة جیوب صغیرة فقط، 

ر) عندما جاء كرزاي لیأخذ منھ المعونات نالحظ مثالً ماذا.. ماذا قال المستشار األلماني (شرود
كالعادة؟ فقال لھ بصراحة نحن معكم نؤیدكم في كل شيء إال أن تقود قواتنا األلمانیة قوات حفظ 

السالم أو ما یسمى بحفظ السالم ھذه. أي أن األلمان خافوا على جنودھم، وھكذا حتى البریطانیین 
نقود قوات ما یسمى بحفظ السالم. وفرنسا نفسھا.. القوات أیضاً خافوا على جنودھم وقالوا ال نرید أن 

الجویة الفرنسیة نحن ال نشاطر األمیركان في الضربات وال، ونتوخى الحذر، وال نسمع كالمھم في 
ضرب المدنیین، إذاً كل یرید حارساً لھ، یعني قوات حفظ السالم التي جابوھا أو أحضرھا األمیركان 

اج إلى حراسة وعلیھا أیضاً، فھذا یدل على أنھم ال یستطیعون، ھم غیر وھي صنیعة أمیركیة ھي تحت
 ...آمنین، ھم یحرسون حكومة كرزاي فقط، ھذه ھي الحقیقة، أما بالنسبة

محمد كریشان [مقاطعاً]: ھو واضح سید.. واضح سید ھاني السباعي بأن موضوع المعطیات فیھ.. 
مثالً السید بشار طھ وھو من العراق یقول ما ھي دقة  فیھ إشكال بالنسبة للحقیقة، حتى أن ما وصلنا

واضحة ھذه األخبار التي ینقلھا طرف فقط من أطراف ھذه الحرب وال یسمح للطرف اآلخر بالكالم 
 .ألنھ إرھابي كما یقول

التیجاني ولد باب وھو طالب من موریتانیا یقول: الحقیقة أن ما حصل في غردیز ھو دلیل واضح 
لى ما حصل في توره بوره بأن االنتصارات األمیركیة لیست انتصارات نھائیة یمكن إسقاطھ ع

إلقناع وتكیف إلقناع الرأي العام األمیركي، سنحاول على كل استجالب بعض نقاط الصورة في 
أفغانستان من خالل مبعوثنا الخاص عمرو الكحكي سنتصل بھ بإذن هللا بعد قلیل عبر األقمار 

 .الصناعیة

[ نيفاصل إعال ] 



سید جمال خاشقجي، مسؤول متحدث باسم وزارة الخارجیة األفغانیة واسمھ عمر صمد یتحدث عن 
الفلول أو ھذه المجموعات یقول: نراقبھم ال نعرف عددھم.. عددھم عفواً، وال نعرف مكانھم ھذه 

ارب بالتحدید لكنھم موجودون ھل ھذا یعكس أیضاً نوع من الھالمیة في الصراع مع العدو وأنت تح
مجموعة ولكن ال تعرف في النھایة ال عددھا وال قواتھا، وھذا ربما جزء من اللغز األفغاني بشكل 

 .عام في المعارك

جمال خاشقجي: نعم، ألن الموقف غیر واضح في.. من قبل ھذا القومندان أو ذاك، فیھ عشرات من 
، صحیح لم یتبوءوا مناصب قادة الطالبان معروفة أماكنھم عادوا إلى قراھم وھم شخصیات محترمة

في الحكم الجدید، وإنما خسروا المناصب التي ھذه جزء من التقالید األفغانیة المعتادة، شیخ قبیلة، 
مجاھد سابق، وفیھ شخصیات أخرى حتى اآلن لم یتضح موقفھا مثل معروف موقف المال محمد 

ء الذین ال یعرف موقفھم من عمر وآخرین مختفین ال یعرفھم أحد لعل المتحدث ھذا یشیر إلى ھؤال
األحداث مثل.. زي حقاني، حقاني حتى اآلن لم یخرج مؤیداً أو معارضا وإنما ھو مختٍف وكان 

متعرض ألزمة صحیة إلى.. وغیر ذلك، األسھل من األفغان ھم العرب، تنظیم القاعدة ھذا، تنظیم 
أفغانیة أو حتى في الریف األفغاني إال  القاعدة ال أعتقد أنھم یستطیعوا أن یتجولوا بحریة في أي مدینة

في أضیق الحدود ألنھم سیعرفوا واألفغاني سیعرفھم واألفغاني سیبلغ عنھم إن لم یقاتلھم، فالصورة 
انقلبت تماماً، فالعرب ھم المشكلة ما عندھم اختیار إما أن یقاتلوا أو یستسلموا فیذھبوا إلى 

 ..((غوانتانامو

صورة ربما التي سنحاول أن نستوضحھا مع موفدنا إلى كابل عمرو محمد كریشان: نعم، ھذه ال
الكحكي.. عمرو، منذ بدایة البرنامج ونحن نحاول أن نعید تركیب األخبار الواردة من شرق 
 .أفغانستان، ما ھي الروایة األقرب إلى التصدیق عندما نتحدث عن معارك شرق أفغانستان

قة لیس لدینا ما یثبت أي من ادعاءات الطرفین، یعني إذا عمرو الكحكي: یعني بالنسبة لروایة مصد
ذكر األمیركیون أنھم یقاتلون آالفاً من مقاتلي القاعدة أو طالبان في جبال (أرما) جنوب شرقي 

(غردیز) فھذا الكالم لیس لھ دلیل ألننا بعد انتھاء ھذه المعارك وسقوط عدد من القرى في جبال 
إلى أقصى نقطة وصلت إلیھا القوات األمیركیة والقوات األفغانیة،  (أرما) وكما تعلم محمد ذھبنا

وھي قریة (شاھي كوت) الموجودة على جبال (أرما) وعلى.. على قمتھا، وجدنا حوالي ثالثمائة 
منزل مدمر، ھذه المنازل كانت تظھر فیھا آثار حیاة مدنیة، ھناك تساؤالت عن القوة األمیركیة 

ستغرقت وقتاً طویالً الجتیاح الجبل، ھناك أكثر من قریة مدمرة على الطریق، والقوة األفغانیة التي ا
ھناك سیارات جیب مدمرة على الطریق من السیارات األمیركیة، إذاً الروایات وحسب ما رأینا 
سمعنا عن أعداد كبیرة من القتلى في صفوف طالبان والقاعدة، ھذا لم نره بأعیننا بعد مرور ھذا 

جثث إحدى ھذه الجثث مدمرة بالدبابات، ویعني یبدو أن الثالثة  4شاھدناه كان حوالي الوقت، كل ما 
 .اآلخرین كانوا یحاولون إنقاذ ھذا الجریح مثالً، لكن لم نعثر على أسلحة على سبیل المثال

بالنسبة لطالبان وللقاعدة طبعاً اختفى صوت الجماعتین عن ذي قبل، ألنھم لم یعودوا أصحاب ھذا 
الذي یسمح لھم بالتصریح وبإصدار شرائط وأشیاء من ھذا القبیل، عندما نسمع أنھم  الوضع

یحتجزون عشرین جندیاً أمیركیاً وأن ھناك مفاوضات، ھذه أیضاً مسألة صعب التأكد منھا تماماً حتى 
ثالً ولو تحدث بھا أحد مسؤولي طالبان، فقد اعتدنا واعتاد المشاھدون أن یروا أدلة على ذلك، فلتكن م

شرائط فیدیو تصور ھؤالء األسرى إلثبات الحالة، األمیركیون عادةً یعلنون عن خسائرھم، ألنھم ال 
یستطیعون أن یخفوا ھذه الحقائق عن أقارب الجنود سواء من القتلى أو من الجرحى أو من 

ھناك  المأسورین، وطالما وصلت ألھالي ھؤالء عادةً ما تصل إلى الصحافة بشكل سریع، إذاً لیست
روایة یمكن تصدیقھا بشكل مباشر، كل ما نراه وما رأیناه كان قصفاً مدمراً شامالً للجبال في 

األسبوع األول، ثم تطور إلى قصف یعني أقل.. ربما یكون یستھدف أماكن محددة، ثم اجتیاحات 
الفة معبالدبابات وبقوات بریة وبإنزال بالطائرات الھلیكوبتر لقوات خاصة أمیركیة وقوات متح .. 



محمد كریشان: یبدو أن الربط مع كابل انقطع، سنحاول أن نعود. سید ھاني السباعي، مثلما تابعت ما 
قال عمرو الكحكي یعني لسنا ھنا فقط من.. من نحاول أن نشكك في ھذه الروایات، ولكن یبدو حتى 

عن خسائر  في أفغانستان الصورة غیر واضحة، ھل تعتقد مع ذلك بأن صوت الذین یتحدثون
 أمیركیة ھي الجدیرة بالتصدیق أكثر من الروایة األخرى؟

ھاني السباعي: أنا لي تعلیق على أوالً على األستاذ خاشقجي عندما قال عن الشیخ جالل الدین حقاني 
كان واضحاً منذ بدایة الحرب،  إن.. إن موقفھ لم یكن واضحاً، موقف الشیخ جالل الدین حقاني كان..

وزیر شؤون الحدود والھجرة، والرجل ھو الذي حمى.. حمى العرب، والمسجد الذي بل إنھ كان 
 ...ضرب كان مسجد ھو فیھ

 .جمال خاشقجي [مقاطعاً]: أنا أتحدث عن اآلن، عن اآلن الوضع الحالي

 .محمد كریشان: سید جمال خاشقجي

 .ھاني السباعي: وضعھ الحالي أنھ كان جریحاً ضرب بالقصف

ني عفواً سید ھاني، سید جمال خاشقجي یقول إنھ یتحدث عن الوضع الحالي ولیس محمد كریشان: یع
 .بالضرورة عن الموضوع بشكل مطلق یعني

ھاني السباعي: الرجل اآلن محارب مقاتل، ال یستطیع أن یخرج ھكذا وإال تعرض لقصف وغیر 
ذ عمرو الكحكي في كابل بأن ذلك، ویقود معارك یعني المسألة تختلف إلى، أما بالنسبة لما قالھ األستا

 ً  ..األمیركان دائما

محمد كریشان [مقاطعاً]: على ذكر سید.. على ذكر سید سباعي.. على ذكر عمرو الكحكي تمكنا 
اآلن من.. من العودة إلیھ، یعني نحاول أن نستغل الحیز الزمني الذي حجزناه عبر األقمار الصناعیة 

یعني تحدثت عن وجود بعض العربات المتفحمة العربات مع كابل، سأعود إلیك في لندن.. عمرو، 
األمیركیة، لو تعطینا فكرة ھل ھذا یدل على أن المعارك كانت ضاریة وفیھا نوع من الكر والفر 

الشدید، یعني كیف تقیم الوضع بعد أن شاھدت؟. ومن الذي نظم أصالً ھذه الجولة؟ كیف تم التعامل 
ورون المواقع؟مع رجال األعمال.. اإلعالم وھم یز  

عمرو الكحكي: یعني بالنسبة لھذه المعارك بالتأكید أنھا كانت معارك ضاریة، ألن األمیركیین لم 
وربما 52یحاولوا الدخول بریاً وال القوات األفغانیة في األیام األولى من ھذه المعارك، طائرات بي

بھذا العمل إلحراق األرض، طائرات مقاتلة أخرى تقوم بعملیات قصف جراحیة كانت ھي التي تقوم 
و ھذا أسلوب أمیركي معروف، كما حدث مثالً في توره بوره أثناء القصف لجبال توره بوره والجبل 

األبیض، یعني ھذه كانت تدل على ضراوة المعارك، سقطت في ھذه المعارك طائرتا ھلیكوبتر 
من  8ن جندي على حده وومن األمیركیی 9أمیركیتین.. أمیركیتان، تلى ذلك اإلعالن عن مصرع 

جندیاً ھذا رقم كبیر بالنسبة لألمیركیین من الجرحى، وأیضاً ھذا العدد  48الطائرتین، وعن جرح 
من القتلى لیس عدداً ضئیالً، خاصةً وأنھم كانوا یتعاملون من الجو، إذاً ھذا یرجح أن المتحصنین في 

نیغر) التي یعني ھي موجودة وزودت بھا الجبال كانوا یستخدمون صواریخ، فلنقل مثالً صواریخ (ست
الوالیات المتحدة باكستان لتزود بھا المجاھدین أیام االتحاد السوفیاتي واالحتالل السوفیاتي، ثم أُعلن 
عن أن عدداً من ھذه الصواریخ لم یعرف مكانھ بعد انتھاء ھذه الحرب وانسحاب االتحاد السوفیاتي، 

بال تأخرت لفترة، إذاً كانت ھناك مقاومة، ھذا یعني تفسیر منطقي ھناك أیضاً یعني عملیة اقتحام الج
من وجھة نظري على األقل، المعارك كانت ضاریة نعم، ثم وصلت إلى ذروتھا باستیالء األمیركیین 
والقوات األفغانیة على ُجّلِ الجبال ھناك، وإن كانت.. كانت ھناك اشتباكات حتى یوم الجمعة الماضي 

ى تلك القوات بعد االستیالء على (شاھي كوت) وتدمیر حوالي ثالثمائة منزل من ھجمات مفترقة عل
 .الطین اللبن كلھا في تلك القریة التي استولوا علیھا



محمد كریشان: على ذكر القوات األفغانیة والقوات األمیركیة، عمرو، أحد القادة العسكریین األفغان 
ذي دمر المتشددین في (شاھي كوت) مثلما قال، ذكر لوكالة رویترز أن الجیش األفغاني ھو ال

األمیركیون كانوا سیھزمون بالتأكید في غضون أربعة أیام لوال الجیش األفغاني، ھذا ما قالھ قائد 
 عسكري أفغاني، ھل لمستم ھناك بأن المھمة الصعبة قام بھا األفغان ولیس األمیركیین؟

ذكرت لك من قبل ھو الطیران األمیركي أوالً، ثم تقدم قوات عمر الكحكي: یعني بالنسبة للتكتیك كما 
أفغانیة ھذا شيء أساسي في التكتیك األمیركي الذي شاھدناه منذ بدایة ھذه الحرب في أفغانستان 

وتلیھا القوات األمیركیة التزال وال یتم إسقاط القوات الخاصة األمیركیة إال حین التأكد من سالمة 
ویعني تحدثنا مع أكثر من قائد أفغاني عمن یقود الحرب، عمن ینفذ ھذه ھذه المنقطة للتقدم، 

العملیات، البد وأن نذكر أن ھناك مثالً رتالً من الدبابات البانشیریین والبانشیریین یعني من أشد 
المقاتلین بالدبابات وبحامالت الجنود المزودة بمدافع رشاشة ثقیلة، وكانت لدیھم خبرة في ھذا أثناء 

ب مع طالبان، جلبوا إلى منطقة غردیز لھذا الغرض، ثم ألن لھم یعني باعتبارھم من أتباع أحمد الحر
شاه مسعود ویعتبرون القاعدة وطالبان جھتین مسؤولتین عن اغتیال أحمد شاه مسعود في شكل 
لیة الصحفیین العربیین اللذین أدارا الحوار معھ في التاسع من سبتمبر الماضي، إذاً كانت ھناك عم

یعني أو كان ھناك ھدف من توحید ھذا الرتل من الدبابات والبانشیریین أبناء وادي بانشیر على وجھ 
التحدید إلى تلك الجبال، ألنھا یعني الخبرة مع الثأر مسألة تفید كثیراً في ھذه الحرب من وجھة نظر 

لك القیادة بیننا وبین األمیركیین الحكومة األفغانیة، إذا سألت قائداً أفغانیاً ومسؤوالً أفغانیاً یقول 
مشتركة، إذاً من یتخذ القرار األخیر كلنا یعلم أن ھناك تركیبة عسكریة البد وأن یتخذ القرار شخص 

واحد، وتقوم، بقیة.. بقیة القوات بالتنفیذ، لیس ھناك وضوح في الرؤیة تماماً، وإن كنا نرى أن 
قوات األفغانیة تنفذ في إطار الخطط التي ترسماألمیركیین یعني لھم موقع السیطرة أكثر، وال . 

 التعاطف الشعبي األفغاني مع مقاتلي طالبان والقاعدة

محمد كریشان: نعم، سؤال أخیر عمرو في أقل من دقیقتین: ھل لمست نوعا من التعاطف في ھذه 
 .المنطقة التي توجد فیھا المعارك مع طالبان والقاعدة؟ أقصد على الصعید الشعبي بطبیعة الحال

یعني، نعم.. یعني حینما زرنا قریة (زرمات)، وحینما تحدثنا إلى أھالي القرى  عمرو الكحكي:
الواقعة في أحضان جبال أرما والمحیطة بتلك المناطق لمسنا تعاطفاً، یقولون ھؤالء مجاھدون 

مسلمون خشوا على حیاتھم من غضبة األمیركیین ومن قدوم البانشیریین، والذوا.. والذوا بالجبال 
سھم بقیادة القائد سیف الرحمن، إذاً ھناك تعاطف واضح تماماً مع أھالي ھذه القرى، أحد لحمایة أنف

سكان ھذه القرى جاء إلینا في الفندق الذي كنا.. كنا نقیم فیھ في غردیز، وتحدث معنا قائالً: 
ال  األمیركیون في قندھار صنعوا السالم لم یریدوا أن یحولوھا إلى مذبحة وإلى بركة دماء، لماذا

یفعلون الشيء نفسھ ھنا؟ لماذا ال یتم التوصل إلى شكل من التفاوض بحیث تنتھي ھذه المسألة؟ إذاً 
ھناك تعاطف لمسناه ربما حتى في الحدیث مع بعض جنود القوات األفغانیة حینما وصلنا إلى (شاھي 

یعني مدنیین  كوت) نسألھم ماذا جرى؟ فیشیرون ھكذا، أي ذبحناھم قضینا علیھم، ثم یتحدثون عن
وأناس كانوا موجودین ویتحدثون عن أطفال ونساء تحت األنقاض، طبعاً لم یسمح لنا برؤیة ھذا ولم 
نتمكن من رؤیة ھذا، ولكن من جھة التعاطف ھذه مسألة معروفة نظراً أیضاً لقرب ھذه المنطقة من 

ت معقل من معاقل طالبان الحدود الباكستانیة وصعوبة التحكم فیھا، ناھیك عن وجود.. یعني ھي كان
 .والقاعدة المنطقة الشرقیة في أفغانستان

محمد كریشان: نعم، عمرو الكحكي شكراً جزیالً لك وقد وضعتنا في صورة بعض المعطیات الھامة 
 .وخاصة فیما یتعلق بمدى االقتراب الموجود في تأكید بعض المعطیات اإلخباریة، شكراً لك عمرو

لندن، كیف یُعلَّق على ھذا التعاطف الذي أشار إلیھ عمرو الكحكي ھل تعتقد نسأل السید السباعي في 
بأن ھذا سیوفر أرضیة جیدة لھؤالء حتى یواصلون أم تعتقد بأنھم على الصعید العسكري انتھوا بعد 

 المعارك األخیرة؟
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ا ال؟ تخیل ھاني السباعي: بالنسبة للتعاطف موجود أصالً في ھذه المناطق مع طالبان ومع العرب، لم
أنھم.. أن مقابر العرب اآلن قبور العرب تُزار اآلن، یقدسونھا والناس یبكون حول قبور العرب لما؟ 

ألن ھؤالء ھم الذین حفروا في الصخور وأقوالھم بالماء الرقراق من قلب الصخرة الصماء، لكي 
والذین كانوا یطعمون  یرتوي ھؤالء الفقراء ھؤالء الذین كانوا یواسون الیتامى ویكفلون األیتام

المساكین، والذین جاءوا وتركوا الدنیا بأسرھا لكي یدافعون عن ھؤالء، ھؤالء.. األفغان یقولون.. 
األفغان األحرار، األفغان المسلمون بحق الذي أعنیھم، ال أعني أصحاب الشمال ھؤالء الذین 

ق وھم غالبیة الناس، ھؤالء الذین استبدلوا الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر، أعني األفغان المسلمین بح
ھجریة، في عھد عمر بن  22یقولون: إن ھؤالء أحفاد األحنف بن قیس الذي فتح بالد األفغان سنة 

الخطاب ھؤالء أحفاده، ھؤالء أحفاد الحسین، ھؤالء أحفاد الحسن، لذلك فالتعاطف موجود، 
تاذ عمرو الكحكي بالنسبة لألمیركان والتعاطف زاد اآلن، وبالنسبة لتعلیق بسیط على ما قالھ األس

أنھم دائماً یعلنون خسائرھم للرأي العام عندھم، ألنھم أھالي الجنود البد أن یعلموا ھذا كذب وثبت من 
خالل خمسة أشھر أن اإلعالم األمیركي كاذب وأنھم استمروا الكذب وأنھم یضللون ویعتمون 

ابول؟ ولماذا سرقوا منكم شریط الفیدیو وأذاعوه فیما اإلعالم، وإال لماذا ضربوا قناة (الجزیرة) في ك
 بعد؟

ھؤالء مجموعة من المرتزقة الذین یقتنصون على األخبار الناس، وإال لكانوا سمحوا لكم ولما حددوا 
من.. من فرص اإلعالم عندكم إنھم.. وأنتم تعلمون جیداً ماذا یضغطون علیكم حتى یمر خبر واحد 

لما تضع الحرب أوزارھا، أنا أعتقد أنھ سینكشف المخبوء، أین اآلن لي  صریح عن أفغانستان ولذلك
 ..سؤال

 ..محمد كریشان [مقاطعاً]: نعم.. ھو.. سید.. سید، یعني سید سباعي یعني نسبة
 ..ھاني السباعي: لي سؤال بسیط

 تصاعد المعارك ومدى تورط األمیركان
 في المستنقع األفغاني

د كریشان: نسبة كبیرة من الذین بعثوا إلینا بمشاركات سواء من خالل الفاكس أو اإلنترنت، محم
السید حازم الجوھري من مصر، سید محمد السید محمد سید رمضان من السعودیة، برزان من 

ألمانیا وھو عراقي، تیجاني ولد باب هللا من موریتانیا، السید بشار طھ، كلھم یتحدثون عن الجانب 
عالمي وإلى أي مدى ما یأتینا اآلن من أخبار في أفغانستان ھي أخبار موثوق بھا أم الاإل . 

ھناك مجموعة من األسئلة الحقیقة موجھة إلى السید جمال خاشقجي سأطرحھا علیك بسرعة، السید 
عثمان أسامة الراضي من السعودیة یسأل عن كیف ترى نھایة ھذا الصراع على الصعید العسكري 

رقي سأستعرض بعض.. سؤال األول ھذابشكل ب . 

جمال خاشقجي: الصراع أو المشكلة عند األمیركان األمیركان كلما تدخلوا أكتر في تفاصیل الشعب 
األفغاني كلما زادت ورطتھم في أفغانستان، األخ الكحكي أشار إلى نقطة مھمة، األھالي ھنالك في 

مع الطالبان الذین تورطوا في ھذه الحرب سؤال.. تلك المنطقة یسألوا لماذا ال یتفاوض األمیركان 
سؤال منطقي لماذا یصر األمیركان على إعالن قائمة بأسماء قادة الطالبان كمستھدفین فبالتالي 

یقطعوا علیھم خط العودة، الشعب األفغاني متعود على التسامح، ویمكن لھؤالء أن یتسامحوا مع 
وھذا بالفعل قد حصل مع عشرات الطالبانیین، فلماذا ال  أھلھم ویعودوا إلى قراھم آمنین مطمئنین،

 یحصل مع من یشتھي منھم المصالحة مع حكومتھ ولیس بالضرورة مع األمیركان؟

محمد كریشان: سید تیجاني من موریتانیا، سؤال موجھ إلیك أیضاً یقول: ألم تقل لنا المصادر 
ن إعادة الصفوف كما قال وزیر الدفاع األمیركیة سابقاً أن الخسائر للطرف اآلخر ال تمكنھ م

األمیركي في مؤتمر صحفي، ألم تعد اآلن ھذه الصفوف، یعني ھناك مشكل في تقییم الموقف 
 .العسكري أصالً 
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جمال خاشقجي: أنا أستغرب لماذا.. یعني تتفاءل.. البعض متحمسین للطالبان یتفاءلوا ویتصوروا 
یمكن، القضیة انتھت، ما تشھدون وفي األیام القادمة، قد الطالبان قد تعود وتحكم من جدید، ھذا ال 

نشھد معركة أخرى في (ھلمن) بین أتباع للمال محمد عمر وسوف یكون یعني وقفة أخیرة للمحارب 
الطالباني في (ھلمن) وقد نشھد معركة أخرى في (باكیتا)، ربما مع مولوي حقاني ال یعني ھذا أنھ 

ت في وجھھم األبواب، فبالتالي ال یملكوا إال أن یقاوموا ویحاربوا في تجمیع للقوى وإنما ھؤالء أُغلق
 .وقفتھم األخیرة

محمد كریشان: نعم، سؤال أیضاً من حسن علي محمد وھو رجل أعمال لم یقل من أین، یسأل 
ام والسؤال موجھ إلیك أیضاً: ما ھي الخیارات لدى القاعدة وطالبان، حتى توصل الحقیقة للرأي الع

 .وھم ال یستطیعون الوصول لإلعالم؟ وما مصلحتھم في الكذب؟ یقول

جمال خاشقجي: الدعایة في الحروب مستخدمة من الیوم ما الحرب األفغانیة بدأت وتذكر على قناة 
(الجزیرة) عندما كان یخرج بعض المسؤولین من الطالبان ویتحدثوا عن انتصارات وطائرات 

ائق، یعني تحالف الشمال دخل إلى كابول في.. في ساعات وصمود وكل شيء انتھى في خمس دق
قلیلة بدون أي مقاومة وانھارت.. وانھارت الحكومة الطالبانیة، في.. في أیام بعد ذلك، اإلعالم 

 .معروف طبیعتھ مبالغة فیھ

سید صالح -محمد كریشان: نعم، سید ھاني السباعي في لندن البعض من السادة المشاھدین یتساءل 
عن مدى تورط األمیركان اآلن في المستنقع  -سید محمد المقبول من جدة من السعودیةسید و

األفغاني، ربما السید خاشقجي یعتبر بأن المعركة انتھت ولكن ھل ما حصل یمكن أن یعتبر واقعة 
 عسكریة، محددة أم أتراھا مقدمة ألشیاء ربما تكون أھول في المستقبل بالنسبة لألمیركیین؟

–اعي: أنا أعتبر إن ھذا ھو فعالً الفخ الذي وقع فیھ األمیركان، وأن توقعات المال عمر ھاني السب
ھي.. ھو قال إنھ سیخوضون حرب عصابات لمدة عشرین عاماً، وھي.. لماذا نستعجل –حفظھ هللا 

اآلن واألخ یقول إن انتھت طالبان، إذا كان المال عمر قال سنخوض عشرین سنة، فھو اآلن خمسة 
فلماذا نستعجل؟ وإذا كانوا ھؤالء صادقین فعالً، إذا كان األمیركان صادقین إنھم سیطروا فعالً أشھر 

على.. وقضوا على طالبان، طالبان ھذه كانت.. كانت لدیھا أسلحة وكانت لدیھا صواریخ ستنجر كل 
ن التي المخزون االستنجر الذي كان لدى حكمیتار كان في حوزتھم أین.. أین الصواریخ ستنجر اآل

مخبأة في خزائن طالبان؟ ھل ھي إبر خیاطة؟ إنھا صواریخ كبیرة.. كبیرة الحجم، لماذا.. أین ھذه؟ 
لو كانوا ھم یسیطرون فعالً؟ إذن أنا بنعتقد إن حرب العصابات ھذه حرب طویلة األمد وأن 

لضعیف، األمیركان.. انھیار اإلمبراطوریات دائماً یأتي ھكذا یأتي من الضعیف، من العنصر ا
عنصر القوة التي.. والغرور بیجعل اإلنسان یتمادى في الفساد ویتمادى في الظلم، فلذلك تأتي 

 -إن شاء هللا–المقاومة وأعتقد إن القضیة لیست اسم طالبان ستستمر المقاومة مستقبالً على ید ھؤالء 
ذي أو ھو العمود سواء كان المال عمر أو غیر المال عمر لكن اإلسالم ھو سیكون ھو الفاصل ال

الفقري في أرض أفغانستان، وھو الذي سیطرد األمیركان وكل قوى شر ترید الشر بھذه البالد. و.. 
وأدلل على ذلك أن األمیركان ألنھم فشلوا في أفغانستان، ھناك المخطط اآلخر یریدون أن یحرزوا 

غانستان، ولذلك ھذه نصراً یكون لھ دوي وھو ضرب العراق، ألن العراق في نظرھم أسھل من أف
الجوالت المكوكیة ھي لضرب العراق لماذا؟ لتبیض الوجھ، لتبییض ماء الوجھ، ألنھم فشلوا، 

 !انتصروا على من في أفغانستان؟! انتصروا على.. على مجموعة من الضعفاء؟

محمد كریشان [مقاطعاً]: نعم، ولكن.. لكن سید ھاني، ربما البعض یخشى من أن.. أن یكون ھذا 
لرأي ھو تعبیر عن.. عن أمنیة أو عن حماسة أكثر منھا عن استقراء حقیقي وموضوعي للوضع، ا

 ..نسأل السید جمال خاشقجي في نھایة البرنامج، ھل تعتقد بأن

 ..ھاني السباعي [مقاطعاً]: أل دعني.. دعني لحظة أقول



أنت تصر على أن محمد كریشان: ھل تعتقد بأن الوضع مرشح لمزید من التصعید أم أن فعالً 
 المعركة انتھت؟

جمال خاشقجي: ما أعتقد.. أعتقد مشاكل أفغانستان ستأخذ مجرى آخر، موضوع الطالبان القاعدة 
انتھى، سوف تبقى فلول ھنا وھناك، ولكن سوف تبقى مشاكل أخرى أھم من ھذه وھو عملیة جمع 

عندما نزل الطاجیك من الشمال إلى منطقة أفغانستان من جدید وھي العملیة التي لم تكتمل بعد، رأینا 
باكتیا احتج القادة المحلیون الباشتون، رأینا الصراع الذي یحصل في منطقة مزار الشریف ما بین 
دستم األوزبكي والطاجیك من جھة أخرى ھذه ھي المشكلة القادمة في أفغانستان، ولیست القاعدة 

 .والطالبان

صراعات العرقیة ربما تحترم طالبان والقاعدة في ھذه المرحلة محمد كریشان: ھل تعتقد بأن ھذه ال
 .یمكن توظیفھا بشكل یجعلھا واضحة من الناحیة العسكریة أفضل ربما في مناطق على األقل

جمال خاشقجي: ھو في منطقة الجنوب سوف یبقى الشعور باالضطھاد أو بالھزیمة لدى الباشتون 
طالبان یحكمون كل أفغانستان واآلن ھم فقدوا ما كان عندھم من أنھم كانوا في یوم من األیام باسم ال

سیطرة ھذه المسألة البد من عالجھا، حامد كرزاي یبدو أنھ لم یحقق تطلعات الباشتون فھنالك حاجة، 
ربما یظھر زعیم باشتوني یرضى أھل الشمال ویرضى أھل الجنوب ویقود أفغانستان في المرحلة 

لھزیمة الموجود عند غالبیة الشعب األفغاني وھم الباشتونالقادمة ویعالج الشعور با . 

محمد كریشان: نعم، سید ھاني السباعي، أخیراً في لندن، وفي أقل من نصف دقیقة، تعتقد بأن 
 المعارك ھي مقدمة لمعارك أخرى وھناك صوالت قادمة برأیك، مازلت تصر على ھذه النقطة؟

خ بالنسبة لدولة المادونالد والكوكاكوال ھم ال یقرءون ھاني السباعي: نعم، مازلت أصر، والتاری
التاریخ جیداً ولم یعرفوا مصارع األمم كیف، اإلسالم ھو الدین الوحید أو الحضارة الوحیدة التي 

سنة، األریانیین انتھوا  200استمرت في أفغانستان ھي اإلسالم، وكل الحضارات، الفرس انتھوا بعد 
.. حتى اإلنجلیز الذین دخلوا أربع مرات ھُزموا ثالث مرات في.. سنة، لم یستمر كل 100بعد 

ألف جندي ھذه الھزائم، وھذه..  18م بالطبیب الشھیر الذي بلغ الھزیمة 1841وھزیمتھم النكراء 
ھجریة حتى وقتنا  22كل ھذا، كانت أفغانستان مقبرة لھؤالء إال اإلسالم ھو الذي استمر من سنة 

تزول ھذه الدولة التي خرجت على حین غرة من الزمنالحاضر وإن شاء هللا س .. 

محمد كریشان [مقاطعاً]: نعم، سید.. سید ھاني السباعي معذرة، شكراً جزیالً سید ھاني السباعي من 
ر أیضا زمیلنا عمرو الكحكي وكان معنا لندن، شكراً سید جمال خاشقجي ھنا في األستودیو، نشك

إعداد البرنامج أحمد الشولي حسن إبراھیم، والمخرج فرید  لفترة من كابول، نشكر أیضاً فریق
الجابري، لنا بطبیعة الحال عودة یوم األربعاء المقبل لنفتح مرة أخرى صفحة من صفحات الصراع 

 .الدائر في أفغانستان وما حولھا، تحیة طیبة، وفي أمان هللا
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 ھل ینجح مؤتمر الریاض بتوحید المعارضة
 السوریة؟

 ة؟
 عن البرنامج

 .برنامج حواري یومي، یعمد لطرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول

 مواعید البث واإلعادة
 GMT مكة نوع البث الیوم

 18:30 21:30 مباشر یومي
    

تقریر الحلقة •  

 نص الحلقة •
 متعلقات

 وصول معارضین سوریین لحضور مؤتمر الریاض 
 دي میستورا: مؤتمر الریاض فرصة لتوحید وفد المعارضة السوریة 
 طھران: مؤتمر الریاض بشأن سوریا یضر بمفاوضات فیینا 
 فصائل سوریة معارضة تؤكد مشاركتھا بمؤتمر الریاض 

 
 
سلطت حلقة الثالثاء (2015/12/8) من برنامج "ما وراء الخبر" الضوء على مؤتمر الریاضللمعارضة السوریة الذي 
یعقد بدایة من یوم غد ولمدة ثالثة أیام، وأھمیة ودالالت استضافة الریاض لھ، والنتائج المتوقعة عنھ على صعید حل 
 .األزمة السوریة

قال إن المملكة وجھت الدعوة لكل شرائح  مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة السعودیة وكان
المعارضة السوریة المعتدلة بمختلف أطیافھا ومختلف توجھاتھا العرقیة والمذھبیة والسیاسیة داخل 

بعد التشاور مع األطراف الدولیة الفاعلة، وذلك انطالقا من دعمھا للحل السیاسي في  سوریا وخارج
 الذي عقد الشھر الماضي. 2فیینا سوریا واستنادا إلى مؤتمر

 
ویھدف االجتماع إلى تنفیذ ما تم االتفاق علیھ في فیینا من توحید المعارضة وتشكیل وفد منھا یتمتع 
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ورؤیة واحدة إزاء مستقبل البالد، لیجلس على الطاولة في ینایر/كانون الثاني المقبل في  بتخویل
محادثات محتملة مع النظام، وھو ما أقر لحسم المرحلة االنتقالیة والتحضیر النتخابات رئاسیة بعد 

 شھرا. 18

أن المعارضة  ویرى سفیر االئتالف الوطني السوري المعارض في الوالیات المتحدة نجیب الغضبان
أنھ اللقاء األشمل للقوى السیاسیة  -من وجھة نظره-لھا توقعات مرتفعة من مؤتمر الریاض، ویكفي 

 السوریة، وكذلك وجود الفصائل العسكریة، باإلضافة إلى رمزیة انعقاد اللقاء في الریاض.
طع الطریق من جانبھ قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن الموقف السعودي یأتي لق

أمام أي محاوالت لصبغ الثورة السوریة باإلرھاب، مؤكدا أن ھذا ما یسعى إلیھ الروس بقصف 
 .تنظیم الدولة اإلسالمیة مقرات الثوار بمختلف أطیافھم، بینما یتركون

وأضاف أن المؤتمر یخاطب المجتمع الدولي لوضع األمور في نصابھا بالقول بأن المعارضة كلھا 
ممثلة، ومن ثم اختیار ھیئة إشرافیة على الوفد الذي سیفاوض باسم الشعب السوري، وبالتالي فإن 

لمجتمع الدولي، حتى وإن كانت المشاركین في مؤتمر الریاض یمثلون الشعب السوري برضى ا
 ھناك بعض التحفظات على عدد من األسماء.

Play Video 
 

 وتخوف تفاؤل
وعن التخوف من حدوث انقسامات في المؤتمر، قال الغضبان إن الھدف ھو الخروج بموقف 
تكون قد موحد حول ثوابت الحل السیاسي، "وما یبشر أن ھناك نضجا لدى القوى السیاسیة التي تكاد 

اتفقت على تلك الثوابت، وسنحاول إقناع األطراف العسكریة التي تضحي على األرض بالحل 
 السیاسي المستند إلى ھذا األساس".

وشدد الغضبان على أن من أھم النقاط التي یجب االتفاق علیھا ھو تأمین حمایة للمدنیین في سوریا 
 من خالل مناطق آمنة أو وقف إلطالق النار.

فواز جرجس إن مؤتمر الریاض  لندن جانبھ قال رئیس قسم دراسات الشرق األوسط في جامعةمن 
یة االجتماع إال من خالل كونھ بدایة، ألنھ لیس سوى بدایة، "وعلینا أال نبالغ في الحدیث عن أھم

 یجمع فصائل سیاسیة ومسلحة".

وأشار جرجس إلى أن التحدي الكبیر الذي یواجھ المعارضة السوریة لیس في تشكیل وفد تفاوضي، 
وإنما في صیاغة رؤیة سیاسیة یمكن أن یبنى علیھا، متسائال ھل ستقبل فصائل المعارضة اإلسالمیة 

 نیة تعددیة علمانیة؟بمشروع دولة مد
وردا على ذلك قال خاشقجي إن القوى الرئیسیة المشاركة في المؤتمر اختارت أن تبعد مسألة الھویة 

تماما وال تزج بھا في المؤتمر، وسیكون االتفاق على أن ھذه المسائل تتم بالشراكة والتوافق بین قوى 
التي أعلنت أنھا تقبل  حركة أحرار الشام الشعب السوري بعد سقوط النظام، واستشھد بموقف

بالتشاركیة مع مختلف مكونات الشعب السوري، ولفت أیضا إلى رفض المعارض السوري المسیحي 
 بمصطلح العلمانیة في سوریا القادمة.میشال كیلو الزج 

أما السفیر نجیب الغضبان فقال إن ھناك موضوعات ال یمكن حسمھا اآلن، مشیرا إلى أن كل القوى 
 المجتمعة في الریاض تؤمن بالدولة المدنیة الدیمقراطیة، وھذا نتج عن حوارات سابقة.

ھ المؤتمر من صیاغة بیان یشكل واتفق الغضبان مع خاشقجي في التفاؤل بما یمكن أن یتمخض عن
رؤیة المجتمعین لسوریا المستقبل، واالتفاق على ھیئة استشاریة للوفد المشارك 

 القادمة. نیویورك بمفاوضات
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 اغتیال زھران علوش.. وفرض الروس وقائع جدیدة
 

 

 متعلقات

 معارضون سوریون: اغتیال علوش یھدد العملیة السیاسیة 
 6زھران علوش.. سلسلة رموز المعارضة المسلحة ج  
 مقتل زھران علوش وتعیین البویضاني خلفا لھ 
 ائتالف المعارضة: اغتیال علوش یخدم تنظیم الدولة 
 ریاض حجاب: مقتل علوش تھدید للمفاوضات 

ردود األفعال على اغتیال قائد تتالحق في سوریا التطورات المیدانیة، ففي الوقت الذي تتواصل فیھ 
أحرزت ما تسمى قوات سوریا  بالغوطة الشرقیة في ریف دمشق، جیش اإلسالم زھران علوش

 .الدیمقراطیة تقدما في ریف حلب على حساب تنظیم الدولة اإلسالمیة
 

) من برنامج "حدیث الثورة" مآالت اغتیال علوش، حیث 26/12/2015تناولت حلقة السبت (
حذرت فصائل المعارضة من أن االغتیال یضرب فصیال وسطیا حارب تنظیم الدولة، علما بأن 

 .جیش اإلسالم قدّم مشروعا للتسویة یتضمن وقف إطالق النار ورحیل األسد
 استھداف المعارضة

وس جاؤوا لیستھدفوا وقال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إن اغتیال روسیا علوش یؤكد أن الر
المعارضة التي لھا وجھ مقبول في سوریا وخارجھا حتى ال یبقى في البالد إال "بشار 

وداعش األسد ". 
 

أما التقدم الذي أحرزتھ قوات سوریا الدیمقراطیة بریف حلب فرآه خاشقجي جیدا لفائدة التخفیف على 
 .الثوار ومزعجا للمشروع الروسي اإلیراني

 
وطنیة بحیث تتقدم إلى دمشق، بینما  -في نظره-لم تكن قوات سوریا الدیمقراطیة  لكن في المقابل

 .یمكن لجیش اإلسالم أن یضطلع بھذه المھمة
 

العمود الفقري لـ"قوات سوریا" من األكراد وأقصى ما یریدونھ ھو تحریر الرقة من تنظیم الدولة. 
في سوریا، ینظر إلیھم بتوجس. خاشقجي وعلیھ أبدى خاشقجي أسفھ ألن العرب السنة وھم األغلبیة 

 .یرى أن الروس یھتمون بالطائفیین من النظام وحلفائھ، بینما تھتم واشنطن باألكراد
 فرض الحل والوفد

من جانبھ قال الباحث في المعھد الدولي للدراسات الجیوستراتیجیة خطار أبو دیاب إن موسكو التي 
د فرض الوفد الذي یفاوض النظام، مضیفا أنھا ال ترید جاءت لتفرض الحل في سوریا، ھي اآلن تری

 .أن یكون جیش اإلسالم مفاوضا
 

لقوى "عھر دولي إقلیمي"  -كما جاء على لسان خلیفة زھران علوش-أن ثمة تكالبا بالفعل  وأضاف
ك ضد الشعب السوري، و"لكن بعد كل القتل والتغریبة التي تتجاوز التغریبة الفلسطینیة نفھم ِلَم یتر

 ."للذین على األرض في سوریا إال المنفى أو القبر أو السجن
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جوا  خلص خطار أبو دیاب إلى أن الشعب السوري ال یمكن محوه، رغم إمعان فالدیمیر بوتین
 .وحلفائھ أرضا في القتل والتدمیر

 حمایة النظام أوال
بدوره قال نائب رئیس المجلس األطلسي باري بافیل إنھ منذ بدایة دخول روسیا كان واضحا أن 

 .الھدف حمایة النظام
 

وحول اغتیال علوش، قال بافیل إن واشنطن لو أصدرت بیانا سیكون مزیجا یتضمن القلق مما ورد 
أن علوش امتدح أسامة بن الدن وأنھ دعا لتفریغ سوریا من العلویین والشیعة، "وھذا كالم عن 

 ."طائفي
 

مع ذلك، یواصل أن جیش اإلسالم كان من أكثر القوات نفوذا في محاربة تنظیم الدولة ومحاربة 
ال یوجد بھ األسد، كما أنھ أراد تحریك األجندة من أجل الشعب برمتھ، وجیشھ المدعوم من السعودیة 

 .أجانب
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 ماذا یمكن لباكستان أن تقدم للسعودیة؟
 

 

تقریر الحلقة •  

 متعلقات

 باكستان تتعھد بالدفاع عن وحدة وسالمة السعودیة 
 وفد باكستاني إلى الریاض لبحث أي مخاطر تھدد المملكة 
 نیویورك تایمز: السعودیة تطلب مشاركة باكستان بحرب الیمن 
 رئیس وزراء باكستان یبحث بالریاض أزمة الیمن 
 باكستان تسعى لمساعدة سعودیة بدال من صندوق النقد الدولي 

في توترات إقلیمیة ال تخطئھا العین استقبلت العاصمة الباكستانیة إسالم آباد خالل ثالثة أیام فقط 
والشؤون الخارجیة مسؤولْین سعودیین یمسكان بملفي الدفاع . 

فما إن غادر وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر العاصمة الباكستانیة الخمیس الماضي حتى 
 .ولي ولي العھد ووزیر الدفاع وصلھا األحد محمد بن سلمان

) من "ما وراء الخبر" ناقشت دالالت ھاتین الزیارتین وسقف التوقعات 10/1/2016حلقة األحد (
بالخاصة، ولكن ھذه المرة في مواجھة تحدیات  المتاحة لتطویر عالقة البلدین التي طالما وصفت

 .أكثر عمقا، عنوانھا األول التھدید اإلیراني
 األصابع اإلیرانیة

إنھ ھو نفس ما تریده من  من باكستان یقول الكاتب الصحفي جمال خاشقجي حول ما تریده السعودیة
وھو وضع حد "لألصابع اإلیرانیة التي تتدخل بالمنطقة"،  وتركیا والمغرب دول مثل مصر

 .ستكون مطمئنة بوجود إسالم آباد إلى جانبھا وإن الریاض
بالیمن. ھذا األمر یراه خاشقجي مفھوما،  ولكن باكستان رفضت المشاركة في عاصفة الحزم
ك ویضیف أن باكستان لدیھا جیش عقائدي ملتزم بحمایة الحرمین الشریفین، وبالتالي ھي شری

 .إستراتیجي وقوة معتبرة بجانب السعودیة، وفق قولھ
وأضاف خاشقجي: إن الدبلوماسیة السعودیة نشطت منذ صوت البرلمان الباكستاني ضد المشاركة 
في عاصفة الحزم، لمنح العالقة بین البلدین حیویة أكثر، مؤكدا أن التحالف مع باكستان سھل جدا 

 .بسبب التاریخ المشترك بینھما
اللوبي اإلیراني في باكستان قال إن طھران تستطیع أن تشعل أزمة طائفیة في باكستان،  وبشأن

 .ولدیھا رجالھا الذین یمكن أن تحركھم كما حركت جماعة الحوثیوالملیشیات الطائفیة في العراق
ما یمكن  وعلیھ، یرى أن ثمة اتفاقا على وضع حد للتدخالت اإلیرانیة عبر المحافل الدولیة، وأن

یمكن أن   لباكستان تقدیمھ مثال ھو صواریخ أرض جو حراریة إلى المعارضة السوریة المسلحة
 .تضیق الفارق في موازین القوى

 
 تطمینات للسعودیة

من ناحیتھ، قال مدیر معھد الدراسات السیاسیة في إسالم آباد خالد رحمان: باكستان قدمت تطمینات 
 .بأنھا ستقف مع السعودیة ضد أي مخاطر، سواء كانت "إرھابیة" أو من دول

وأضاف أن بالده تستطیع تقدیم التدریب وبناء القدرات العسكریة والتشارك المعلوماتي، إال أنھا في 
 .والسعودیة المواجھة مع إیران ستبذل جھدھا بأن تبحث عن أي حل وأال تحصل حرب بین إیران
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ولفت خالد رحمان إلى أن لبالده حدودا مشتركة مع إیران، وأن ثمة عددا كبیرا من المجتمع 
 .الباكستاني شیعة، وھذا ما یدفع ألن تتحلى باكستان بالحذر والبحث عن حلول أخرى لألزمة

بإیران، إذ مع الخلیج  رحمان أرجحیة في عالقات باكستان مع دول الخلیج العربیة مقارنةورأى 
اتسمت خالل العقد الماضي باالتساق والثبات في الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والتعاون 

 .العسكري
 

سالمیةوختم بأن دورا دبلوماسیا مھما یمكن أن تلعبھ باكستان بوصفھا واحدة من أكبر الدول اإل . 
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 كیف تنظر دول المنطقة للتوافق الروسي اإلیراني ؟ 

) من برنامج "ما وراء الخبر" بشأن التوافق الروسي 23/11/2015تعارضت آراء ضیفي حلقة (
فالدیمیر  اإلیراني حیال الملف السوري، والذي تجلى خالل الزیارة التي قام بھا الرئیس الروسي

   إلى طھران للمشاركة في قمة للدول المنتجة للغاز.  بوتین
حیث رأى مستشار مركز الشرق األوسط للدراسات اإلستراتیجیة ما شاء هللا شمس الواعظین أن ھناك "تطابقا 
شبھ تام" في رؤى واشنطن وطھران حیال األزمة السوریة، وأنھما اتفقتا على ضرورة تقدیم محاربة ما سماه 
وما یحدث في بلجیكا  "اإلرھاب" على القیام بتحرك نحو تسویة سیاسیة في سوریا، وقال إن ھجمات باریس
 .عزز موقف البلدین بھذا الشأن

مة السوریة، وأقر بوجود "خالفات بسیطة" بین طھران وموسكو تتعلق بالدور الروسي في األز
ترید توسیع نطاق التحالف ضد محاربة ما سماه "اإلرھاب" في سوریا، بینما ال  روسیا وذلك كون

في التحالف الغربي، لكنھ أشار إلى أن ھذا الخالف سیتم تجاوزه ألن ظاھرة "اإلرھاب"  إیران تثق
 امتدت إلى األسرة الدولیة.

"قد ولى إلى  بشار األسد رحیل الرئیس السوريوبحسب شمس الواعظین، فإن حدیث الغرب عن 
 غیر رجعة" ألن األولویة ھي "ضرب أوكار اإلرھاب في سوریا".

أكدت روسیا وإیران أنھ "من  علي خامنئي بوتین والمرشد اإلیرانيیشار إلى أنھ في ختام لقاء بین 
في القیادة ھناك یجب  غیر المقبول إمالء أي حلول سیاسیة من الخارج على سوریا"، وأن "أي تغییر

  أن یأتي عبر االنتخابات". 
  السوریین قتل

غیر أن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي اعترض على رؤیة إیران لإلرھاب، وقال "إن طھران 
تعتبر كل السوریین إرھابیین"، وإن ما سماھا الشراكة السیاسیة والعسكریة بینھا وبین موسكو ھدفھا 

التي تقف مع الشعب  -یضیف المتحدث-مة األسد، بخالف السعودیة تدمیر الثورة السوریة لخد
 السوري وثورتھ المطالبة بالحریة.

Play Video 
 

واتھم خاشقجي إیران بأنھا ال تحارب "اإلرھاب" في سوریا وإنما تحارب الشعب 
والزبداني وأن أیدیھا ملطخة بدماء السوریین، وأن بوتین تحالف مع طھران واألسد  حلب في

 بسوریا. ظل حكومة حرة إلدراكھ أن بالده ال یمكنھا البقاء في شرق المتوسط في

في أن یكون التحالف بین موسكو وطھران "مؤقت" أو أن اإلیرانیین یخشون من أن یحل  وشكك
الروس محلھم في سوریا كما یعتقد بعض المراقبین، وقال إن "تحالفا وتطابقا كامال" یجمع 

       البلدین. 

ألوسط، أكد خاشقجي أن السعودیة وبشأن تأثیرات التوافق الروسي اإلیراني على منطقة الشرق ا
ودول المنطقة قلقة، لكنھا رفضت القبول باألمر الواقع، وقال إن المملكة قلقة من صفقات األسلحة 

اإلیرانیة، وإنھا تعتبر طھران "دولة عدائیة"، لكنھا مع ذلك تتطلع لعالقات جیدة معھا ومع الروس 
 وإن الریاض لم تقطع شعرة معاویة مع البلدین.

 دد على أن السعودیة ستدعم الثورة السوریة بكل ما تستطیع.وش
بأن إیران ال ترید العداء ألي دولة، خاصة دول الجوار،  ورد شمس الواعظین على كالم خاشقجي

وأن تحالفھا مع روسیا لیس على حساب دول المنطقة، ودافع عن توجس طھران من التدخل الغربي 
تنظیم الدولة  الذي تقوده الوالیات المتحدة لمحاربة التحالف الدولي في أزمات المنطقة، مشیرا إلى أن

    خطر ما سماه "اإلرھاب" ووسع دائرة نفوذه. زاد اإلسالمیة
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عقوبات.. ھل تتورط أكثر بالعالم العربي؟إیران بال   
 

 ماھي العقوبات األمیركیة التي رفعت عن إیران؟ 
 روحاني: االتفاق النووي صفحة ذھبیة بتاریخ إیران 
  تھوي بعد رفع العقوبات عن إیراناألسواق الخلیجیة  
 تخمة النفط تبدد آمال إیران بتدفق األموال 
 عقوبات أمیركیة على إیران تتعلق ببرنامجھا للصواریخ 

 
حیز التنفیذ، ورفعت العقوبات المفروضة علیھا بسبب  الموقع مع إیران االتفاق النووي دخل

السبت أن إیران  برنامجھا النووي، وھو القرار الذي جاء بعدما أعلنت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
 .أتمت الخطوات المطلوبة

"ما وراء الخبر" ذھبت إلى ما یمكن أن یعكسھ رفع  ) من برنامج17/1/2016( األحد لكن حلقة
العقوبات على سیاسات إیران في العالم العربي، وھي الضالعة في كل الملفات الملتھبة 

 .والیمن والعراق من سوریا
 إیران لیست عدوا

ھل تفكر إیران بعد رفع العقوبات في إطالق یدھا أكثر بالمنطقة ومزید من التدخل؟ یجیب أستاذ 
حول سوریا  العلوم السیاسیة بجامعة طھران صادق زیبا كالم بأن إیران لدیھا خالفات مع السعودیة

 .والیمن، لكن ذلك ال یعني أن االتفاق حول البرنامج النووي سیجعل منھا عدوا والبحرین
 

ومضى یقول إن الخالفات موجودة بین كل الدول ولكن المفاوضات ھي التي توصل إلى نتائج، الفتا 
كان نصرا للمعتدلین في بالده إلى أن االتفاق النووي . 

 
وأضاف زیبا كالم: إیران تحترم مصالح السعودیة، ولكن علیھا إدراك أن لطھران مصالح وطنیة في 

 .سوریا والعراق والیمن
 

 تھدیدات إیران
بدوره قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي: ما ننتظره غدا بعد االتفاق ھو كم ستقتل إیران 

 من السوریین وكم ملیشیا ستدرب وتمول؟
العقوبات التي  ومضى یقول إن فائدة االتفاق إلیران ھي أنھا لم تعد دولة منبوذة، لكنھ لفت إلى أن

 .فرضت علیھا كانت بسبب تھدیدھا للسلم العالمي، وھي الیوم تفعل ذات األمر
 

وكان ذلك  وأضاف خاشقجي: لو كانت الظروف مختلفة لرحبت السعودیة برفع العقوبات عن إیران،
 .سیؤدي إلى شراكة وتنمیة كما یجري مع تركیا وباكستان

 
ووجھ كالمھ إلى الوالیات المتحدة قائال إن التاریخ حین یكتب عن سوریا سیذكر أن إدارة باراك 
تتحمل مسؤولیة بسیاستھا المترددة تجاه قتل 400 ألف سوري بمشاركة إیران التي تدعم  أوباما

 .دكتاتور سوریا
 فوضى سوریا

ورد زیبا كالم بأن إیران لیست سعیدة بكل سیاسات بشار األسد، لكن لو توقفت عن دعمھ فستكون 
ھناك فوضى أسوأ من لیبیا، "وستصل داعش والنصرة" إلى دمشق، ولیس المعارضة السوریة 

 .المعتدلة
 

لحدیث عن الدكتاتوریة في سوریا ویتجاھل دكتاتوریة وواصل القول إن على خاشقجي أن ال یكتفي با
 .ملك البحرین
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خاشقجي من جانبھ قال إن من المعیب المقارنة بین ملك البحرین الذي یستطیع أن یزور أي بیت 

یطرة على ثالثة أرباع األرض، بحریني، وبین بشار األسد الذي ال یستطیع مغادرة قصره بعد فقد الس
تعاون معكموقتل كل من قتل "بال ". 

 
وحول سبیل المفاوضات الذي دعا إلیھ زیبا كالم، قال خاشقجي إن الفكرة جیدة، ولكن شریطة أن 
 .تنسحب من سوریا من لدیھا ملیشیات ھناك تدیرھا، وأن توجھ قوتھا لقتال تنظیم الدولة اإلسالمیة
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 سوریا.. اجتماع بفیینا ومجازر على األرض
 

 متعلقات

 17 ریا في فیینادولة تبحث مستقبل سو  
 نقاط توافق بفیینا ومرونة روسیة بشأن األسد 
 اجتماع فیینا یدعو لحوار وحكم انتقالي بسوریا 
 تلمیحات إیرانیة بشأن حل وسط لألزمة السوریة 
  مھمة تجب مراعاتھا في محادثات فییناخمس نقاط  

وإیران،  اجتماعا دولیا یحضره وزراء خارجیة سبع عشرة دولة، من بینھا روسیا تستضیف العاصمة النمساویة فیینا
عنوانھ البحث عن حل سیاسي لألزمة السوریة، في الوقت الذي تتواصل فیھ الضربات الروسیة وغارات طیران النظام 
 .أسقطت نحو مئة قتیل على أماكن متفرقة من سوریا

) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت ھذه التطورات، وتساءلت عن 30/10/2015حلقة الجمعة (
جدوى الحدیث في فیینا عن السالم بینما تسیل الدماء في سوریا بفعل الغارات الروسیة والسوریة، 

  األطراف المعنیة وقوى المعارضة السوریة الفاعلة میدانیا.وأي آمال تعقد على اجتماع تغیب عنھ 
الشمالي  حمصفالشرقي وبلدات في ری حلب وكانت روسیا قد كثفت غاراتھا على مدینة الباب بریف

 قتلى وجرحى. مما أسفر عن إدلب وفي

أما في حلب فقد قتل أكثر من سبعین شخصا بینھم أطفال ونساء جراء غارات شنتھا طائرات النظام 
 المدعومة بطائرات روسیة على أحیاء حلب وریفھا.

ي وكانت روسیا حاضرة أیضا في المشھد السوري ولكن بشكل مختلف، فقد ذھبت إلى فیینا وھ
 تحاول رسم صورة لمن یتصدر مشھد الساعي إلى حل سیاسي ینھي األزمة.

ثمة تالزم أو تناقض ھنا بین الحدیث عن السالم في فیینا وآلة الحرب المشتركة بین المقاتالت 
 التي تحصد المزید من أرواح السوریین على األرض. بشار األسد الروسیة وقوات نظام

 تشكیك
 سقوط تظھر التي الفیدیو مقاطع إن ماتوزوف فیتشیسالف السابق الروسي الدبلوماسي یقول الموضوع، ھذا حول

 وزارة ھو الموثوق الوحید المصدر أن معتبرا مصدرھا، یعرف وال موثوقة غیر الروسیة الغارات نتیجة مدنیین
 الروسیة. الدفاع

 1625وأضاف أنھ حسب معلومات وزارة الدفاع الروسیة، فإن ھناك قوات جویة روسیة نفذت 
 ، وكلھا مسجلة بالفیدیو.لتنظیم الدولة اإلسالمیة غارة في سوریا ودمرت أھدافا عسكریة عدیدة

طائرات من دون وتساءل ماتوزوف: لماذا نعتمد على مصادر غیر روسیة ولدینا أقمار صناعیة و
 فوق األجواء السوریة یمكنھا رصد كل شيء؟ طیار

وبشأن اجتماعات فیینا، كشف الدبلوماسي الروسي السابق أنھ تم االتفاق خاللھا على تصنیف 
مع الرفض التام ألي  المنظمات اإلرھابیة أو غیر اإلرھابیة في سوریا، والتحاور مع غیر اإلرھابیة

 تفاوض مع المنظمات اإلرھابیة.

وأوضح في ھذا اإلطار أن روسیا أقنعت السلطات السوریة بأن تفرق بین القوى اإلرھابیة وقوى 
 المعارضة السیاسیة وفروعھا المسلحة.

یر وقال إنھ حتى الیوم فإن السلطة السوریة مستعدة للمشاركة في اجتماعات فیینا، لكن المعارضة غ
على المشاركة أو عدم  مستعدة وال تستطیع تشكیل وفد مشترك للمعارضة بسبب الخالفات

 المشاركة.
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 مناورة
في المقابل، اعتبر الكاتب والباحث السیاسي السعودي جمال خاشقجي أن النفي الروسي لصحة 

 تھا.فیدیوھات سقوط قتلى مدنیین یذكَّر بإنكار المسؤولین السوریین وجود ثورة في بدای

وفیما وصف خاشقجي الموقف األمیركي بشأن سوریا بالسیئ والمتردد، قال إن دول العالم تراعي 
 روسیا كدولة عظمى ألنھ ال أحد یرغب في مواجھتھا.

وأضاف أن اجتماع فیینا یأتي لتتوصل القوى المشغولة بالشأن السوري إلى اتفاق بشأن المرحلة 
 اك الجانب السوري بشقیھ المعارضة والنظام.االنتقالیة، وعند االتفاق یمكن إشر

واعتبر خاشقجي أن روسیا تناور للتسویف وكسب الوقت وتحقیق انتصار على األرض والتظاھر 
 عن األزمة السوریة. تركیاو السعودیة بالتفاوض ومحاولة تحیید

وشدد على ضرورة تشكیل وفد یمثل الشعب السوري، كاشفا عن أنباء عن نیة المملكة العربیة 
، الذي قد یضم القوى الممثلة للثورة السوریة الریاض ر السوري العام فيالسعودیة استضافة المؤتم
 في الداخل للمرة األولى.
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 اجتماع فیینا وسیناریوھات االتفاق على مصیر األسد
 

االجتماع الرباعي حول األزمة السوریة بمشاركة الوالیات  اختتم في العاصمة النمساویة فیینا
 .وروسیا، دون التوصل إلى اتفاق بشأن مصیر الرئیس السوري بشار األسد وتركیا والسعودیة المتحدة

) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت عن التصورات التي انعقد على 23/10/2015حلقة الجمعة (
ى أي حد حقق الغرض المرجّو منھ، والسیناریوھات التي یمكن على أساسھا أساسھا اجتماع فیینا، وإل

 التوصل إلى اتفاق بشأن مصیر األسد بین األطراف المعنیة باألزمة السوریة.
سیرغي والروسی جون كیري وزراء الخارجیة األمیركي -إیران الذي عقد دون-وضم االجتماع 

 والتركي فریدون "سني رلي" أوغلو. عادل الجبیر والسعودي الفروف
وانتھى اللقاء دون التوصل إلى اتفاق بشأن مصیر الرئیس السوري بشار األسد، لكن وزیر الخارجیة 

قد استغل االجتماع للدعوة إلى توسیع األمیركي وصفھ بأنھ كان مثمرا، أما وزیر الخارجیة الروسي ف
 .ومصر ، بحیث تضم كالً من إیرانسوریا أي مشاورات مقبلة بشأن
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 المواجھة تجنب
حول ھذا الموضوع یقول الكاتب والباحث السیاسي السعودي جمال خاشقجي إن ھذا االجتماع یأتي 

 یحاولون تجنبھا.ألن الجمیع دخلوا في ما یشبھ المواجھة التي 

 وأضاف أن الروس باتوا جزًءا من المشكلة ویحاولون المشاركة في رسم مستقبل شرق المتوسط.

وأوضح خاشقجي أن الحدیث یتم حول مصیر األسد، لكن المسألة معقدة جدا ومرتبطة بصیغة النظام 
بة السوریین، وفي القادم، والمعضلة ھي رغبة الروس واإلیرانیین في تفصیل نظام ال یقوم على رغ

 نفس الوقت یُرضي السعودیة والوالیات المتحدة.

ویرى أن االجتماع یأتي في محاولة لالتفاق، مشیرا إلى أنباء عن استمرار االجتماع غدا، ألن 
 المسافات بین األطراف ال تزال بعیدة.

دون وبشأن دعوة روسیا لتوسیع االجتماع لیضم مصر وإیران، قال خاشقجي إن الروس یری
 االستعانة بصدیق لتعضید موقفھم في ما یتعلق بمصیر بشار األسد.

 اتفاق محاولة
الدكتور فواز  لندن ومن جھتھ، یرى أستاذ العالقات الدولیة ومدیر مركز الشرق األوسط في جامعة

جرجس أن ھناك تالزما بین المسارین الدبلوماسي والعسكري، فاألطراف تجلس مع بعضھا البعض 
 ازات عسكریة على األرض.وفي نفس الوقت تحاول تحقیق إنج

ولفت إلى ضرورة عدم الخلط بین التصریحات العلنیة ومواقف الدول حین تجلس على طاولة 
المفاوضات، وقال في ھذا الصدد إن األشھر الستة األخیرة شھدت "تدحرجا" في المواقف اإلقلیمیة 

 والدولیة، خاصة في ما یتعلق بمصیر األسد.

یأتي إلیجاد أرضیة معینة، وردم الفجوة بین األطراف، وجس ویرى جرجس أن اجتماع فیینا 
 النبض، ومحاولة تخطي العقبة الرئیسیة.
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ورأى أن إشراك إیران ضروري في دائرة التفاوض في ما یتعلق بمستقبل سوریا ومصیر األسد، 
 قبلة.محذرا من أنھ إذا لم یتم التوصل التفاق خالل األشھر المقبلة فقد یستمر الصراع ألعوام م
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 خیارات الثورة السوریة وداعمیھا بعد التدخل الروسي
 

 ونظام السوریة الثورة بمستقبل المتعلقة والدولیة اإلقلیمیة الحسابات سوریا في الروسي العسكري التدخل أربك
 تشكیل بشأن جدل ھناك یزال ال السوري، النظام یدعم الذي واإلقلیمي الدولي الحلف وضوح ومع األسد، بشار

 للثورة. الداعم الحلف

رة السوریة ) من برنامج "في العمق" حاولت استقراء مستقبل الثو19/10/2015حلقة االثنین (
 وخیارات الشعب السوري في مواجھة النظام والحلف الدولي واإلقلیمي الذي یدعمھ.

رب اإلخباریة جمال خاشقجي أن ھناك كتلة واضحة حول ھذا الموضوع یرى مدیر قناة الع
داعمة للثورة السوریة، تتصدرھا المملكة العربیة السعودیة وتركیا وقطر، مشیرا في ھذا الصدد إلى 

تصریحات األخیرة لوزیر الخارجیة السعودي التي رأى فیھا أن إیران تحتل أرضا عربیة ویجب ال
 مواجھتھا.

 داعمة كتلة
وأضاف خاشقجي أن السعودیة تدعم الثورة السوریة سیاسیا وأیضا عسكریا، ولكن ال یشترط أن 

ال سوریا، أضف تعلن عن ذلك، كما أن قطر وتركیا لھما دور في توحید فصائل المعارضة في شم
إلى ذلك الكویت التي تدعم مالیا وإنسانیا، إلى جانب الدول األوروبیة التي قال إنھا مترددة لكنھا 

 تبحث عن كتلة داعمة، واألردن الذي یضم غرفة عملیات لدعم الثورة.

ولفت إلى أن الرؤیة السعودیة تغیرت تماما تجاه تركیا، حیث نظرت الریاض إلى أنقرة كحلیف 
رض أمام التمدد اإلیراني، معتبرا أن العدوان الروسي على سوریا غیَّر كل قواعد اللعبة وأربك مفت

 الحسابات على الجمیع.

وتوقع خاشقجي وجود حوار سعودي أمیركي إلقناع واشنطن بخطورة التدخل الروسي على األمن 
ال ترید الدخول في  القومي العربي، وعلى مسار الوضع في سوریا والمنطقة، وقال إن السعودیة

مواجھة مع روسیا، وكذلك تركیا، وبالتالي ال عاصفة حزم جدیدة في سوریا، وال منطقة آمنة 
 تركیة.
 دولي إقلیمي محور

من جھتھ، أوضح أستاذ العالقات الدولیة والباحث السیاسي خلیل العناني أن ھناك محورا دولیا یتم 
لقاھرة، ولدیھ جناحان في طھران ودمشق، إضافة إلى تشكیلھ اآلن، رأسھ في موسكو وقاعدتھ في ا

 بعض األطراف التي تثبتھ في الیمن والعراق ولبنان.

وأضاف أن ھذا المحور یشكل تحالفا إقلیمیا دولیا داعما للنظام السوري، في مقابل تحالف داعم 
 الثورة السوریة. للثورة لكنھ إقلیمي باألساس، خاصة مع تردد الوالیات المتحدة في اتخاذ موقف من

ویرى العناني أن الوضع في سوریا یتجھ إلى صراع دولي، في ظل نظام روسي یرى أن سوریا 
جزء ال یتجزأ من أمنھ القومي، ولذلك فإن التدخل الروسي في سوریا یتعلق بمصالح روسیا ولیس 

 فقط لدعم النظام.
 وتركیا السعودیة

في ھذا الملف، رأى العناني أن تغیر القیادة داخل  وبشأن العالقات التركیة السعودیة والتنسیق
السعودیة جعل الریاض تعید قراءة األوضاع في المنطقة العربیة والعالقات الخارجیة خاصة مع 

تركیا، ومع دول أخرى ال سیما مصر، وأصبح ھناك إدراك سعودي بصعوبة القیام بأي عمل ناجز 
 في سوریا دون دور تركي.



بین تركیا والسعودیة أكبر مما یفرقھما، لكن المعضلة تكمن في العالقات الروسیة وتابع أن ما یجمع 
التركیة، خاصة في مجال الطاقة، معتبرا أن تركیا في النھایة ال ترید أن تكون في موقف المعادي 

 لروسیا.

جدید، أما الخبیر في الشؤون التركیة غزوان المصري فیرى أن المنطقة مقبلة على إعادة تخطیط من 
 ولم یبق بھا غیر دولتین ھم العائق الوحید أمام ھذا المخطط: تركیا والسعودیة.

بعد أن سددت دیونھا لصندوق  2013وأضاف أنھ بدأ العمل اآلن في السعودیة، وفي تركیا منذ عام 
النقد الدولي، مشیرا إلى أحداث میدان تقسیم، وقال إن إطالق ید إیران في المنطقة عقب االتفاق 

 النووي یستھدف دول الخلیج والسعودیة تحدیدا.

وأضاف أن المتتبع للسیاسیین األتراك سیجد ھناك رغبة كبیرة في إقامة تحالف قوي إستراتیجي مع 
السعودیة، فھناك نقاط وتقاطعات كبیرة جدا بین السعودیة وتركیا في الملفات السوري والعراقي 

مع وجود اإلرادة السیاسیة ال بد أن ینعكس ذلك إیجابیا والیمني، وتباین فقط في الملف المصري، و
 باتفاق إستراتیجي بین البلدین.
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 مصیر األسد بین السعودیة وروسیا
 

 متعلقات

 ما أھمیة معارك الزبداني والقلمون لنظام األسد 
 ھل غیرت اإلدارة األمیركیة موقفھا من األسد؟ 
 ما ھي رسائل خطاب األسد؟ 
 یمیة لمحادثات وزیر الدفاع األمیركي بجدةاألبعاد اإلقل  
 تطورات األزمة بسوریا وتأثیرھا على فرص التسویة 

حول الملف السوري منذ بدایتھ، غیر أن الفصل األخیر شھد لقاء ثالثیا ضمھما والجانب  تختلف السعودیة وروسیا
 .الیوم األمیركي في الدوحة لحلحلة األزمة، ثم قطع شوطا إضافیا بلقاء سعودي روسي في موسكو

أن حل األزمة في سوریا یقتضي رحیل  في اللقاء أكد وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر
إن بالده تختلف مع  الرئیس السوري بشار األسد، بینما قال نظیره الروسي سیرغي الفروف

التي یجب أن یكون  الریاض في ھذه المسألة، وإن األولویة اآلن للحرب على تنظیم الدولة اإلسالمیة
 .األسد جزءا منھا

 
وطرحت  11/8/2015ھذا األمر كان محور نقاش حلقة "ما وراء الخبر" التي بثت الیوم الثالثاء 

اھة الحجج التي ساقھا الوزیران لتبریر موقفیھما من مصیر األسد، ومدى تساؤلین حول مدى وج
 إمكانیة تجاوز الخالف بشأن ھذه المسألة بین الجانبین السعودي والروسي؟

 
الكاتب السعودي جمال خاشقجي قال عن أولویة قتال تنظیم الدولة إنھ ال یمكن تشكیل تحالف 

ضده بوجود نظام األسد، الذي یرید الجمیع إسقاطھ بوصفھ سبب الفوضى، أما تنظیم الدولة فال أحد 
یتقدم على الشعب السوري في أولویة مقاتلتھ، ولكن كیف یقاتلونھ وظھرھم مكشوف لبشار األسد؟ 

 .على حد قولھ
 جبھة درعا

وعن حل سلمي لألزمة، أشار إلى ما قالھ وزیر الخارجیة السعودي في لقائھ وزیر الخارجیة 
 .األلماني بأن الحل السیاسي إذا لم یتحقق فسیتم اللجوء إلى العسكري

 
وأضاف خاشقجي: إمكانیة إحیاء جبھة درعا واردة، ومع ذلك تفضل السعودیة أن یرحل نظام بشار 
سلمیا لكي یمكن بعد ذلك تشكیل تحالف ضد التنظیم، الفتا إلى أن الروس بدؤوا یتحدثون عن صیغة 

 .مقبولة لحل سیاسي
 

بدوره رفض الكاتب الروسي یفغیني سیدروف ما سماھا لغة اإلنذارات لروسیا، مؤكدا أن بالده 
متماسكة بعد األسد، وھي مستعدة لبحث األزمة بشكل سلس یتیح في النھایة خروجا  ترید سوریا

 .مشرفا یحفظ ماء الوجھ لألسد، كما قال
 

الحل السیاسي في رأي سیدروف یمكن إنجازه، مشیرا إلى محاوالت موسكو في التحدث إلى أطیاف 
المعارضة السوریة، ومن ذلك اللقاء المزمع عقده في موسكو خالل یوم أو یومین بما یؤدي إلى تفاھم 

 .حول المرحلة المقبلة
 دبلوماسیة المجنون

من ناحیتھ، قال الناشط السیاسي محمد صبرة إنھ ال أحد یرید انھیار مؤسسات الدولة سوى بشار 
 ."األسد الذي یتبع دبلوماسیة الرجل المجنون، ومفادھا "إذا اقتربتم مني فسأدمر كل شيء
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، مذكرا بأن "توجھ صبرة إلى روسیا بالقول "حین تنظرون إلى سوریا اخرجوا من عقدة الشیشان
ثمة روابط قدیمة یحترمھا الشعب السوري، لم یكن األسد ھو من أسسھا، فأول اتفاقیة اقتصادیة 

 .وعسكریة وقعت في الخمسینیات في عھد الرئیس السوري شكري القوتلي
 

د رئیس الوزراء وبیّن أن وجود األسد ھیأ البیئة لتنظیم الدولة الذي نما في حضن العراق وعھ
الذي سلم الموصل للتنظیم، فتمدد ھذا األخیر فیما بعد مترافقا مع  نوري المالكي العراقي السابق

لحكم األسد"التمدید" الروسي  . 
 

وروسیا یخدم موسكو أكثر إذا أرادت أن تحافظ على  وختم صبرة بأن التقارب بین السعودیة
خارجیة الروسیة تحاول تلیین الموقف الرسمي الحاد وغیر أطرافا في ال مصالحھا، الفتا إلى أن

 .المبرر
 

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2015/8/11/%D9%85%D8%B5%D9%8A
%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7 
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 ھل بات العالم أمام لحظة نادرة إلنھاء الصراع بسوریا؟
 

 متعلقات

 ھل تصلح روسیا كوسیط نزیھ بین المعارضة السوریة والنظام؟ 
 أسباب فشل مفاوضات الزبداني والفوعة بسوریا 
 فرص نجاح الھدنة في الزبداني والفوعة وكفریا 

؟ كما صرح بذلك األمین العام لألمم سوریا ھل بات العالم أمام لحظة نادرة لوضع حد للصراع في
ھجمات  المتحدة بان كي مون. ھكذا یبدو ظاھر األمر بعد ردود الفعل الدولیة واسعة النطاق على

تنظیم الدولة وتبني باریس لھا، فقد فرضت مسألة الحرب على اإلرھاب وتنظیم الدولة نفسھا على  
مجموعة العشرین قمة تركیا في  . 

حول سوریا محادثات فیینا والوالیات المتحدة واألطراف الدولیة التي شاركت في روسیا نّحتكما 
لت إلى اتفاق حول خارطة طریق لبدء عملیة ولو مؤقتا، وتوص بشار األسد خالفاتھا بشأن مصیر

سیاسیة تتضمن وقفا إلطالق النار، وتشكیل حكومة انتقالیة خالل ستة أشھر، وإجراء انتخابات خالل 
 شھرا. 18

وتعلیقا على محادثات فیینا، رأى الباحث في مركز كارنیغي للشرق األوسط في بیروت الدكتور یزید 
غطاء السیاسي واإلعالمي لقبول قاسم مشترك بین األطراف صایغ أن ھذه المحادثات أعطت ال

المشاركة فیھا بشأن مصیر الرئیس السوري بشار األسد ولو مؤقتا، مشیرا إلى أن ھذا األمر لیس 
 .وإیران جدیدا تماما، فھناك محور ملتف حول األسد ھو روسیا

التي ناقشت مواقف القوى  15/11/2015في حلقة برنامج "حدیث الثورة" بتاریخ -وقال صایغ 
إن السؤال المھم اآلن ھو  -تسویتھا بعد ھجمات باریس الدولیة واإلقلیمیة من األزمة السوریة وسبل

ھل ستطبق خطة فیینا أم ال؟ معربا عن عدم تفاؤلھ بنجاح ھذه الخطة، ألن فیھا عیوبا وثغرات؛ 
فاألسد لیس مستعدا أو قادرا على التفاوض بجدیة بشأن بقائھ ونظامھ، ولیس مستعدا كذلك لمشاركتھ 

 في الحكم.

تتمثل في االلتزام بوقف إطالق النار، وإطالق مفاوضات جدیة، وااللتزام وأوضح أن فرص النجاح 
 بالجدول الزمني لنقل السلطات، لكنھ رأى أن ھناك غموضا روسیا أمیركیا بشأن رحیل األسد.

 تحفظات
من جھتھ، قال المعارض السوري وعضو االئتالف الوطني السوري میشیل كیلو إن وثیقة فیینا 

، وھي لیست بعیدة عما قدمھ وفد المعارضة بشأن آلیات االنتقال السیاسي في لیست كارثة تماما
 .2سوریا في مؤتمر جنیف

بفیینا في أن تكون سوریا دولة دیمقراطیة، "فیفترض أن  وأبدى تحفظ المعارضة على تقریر ما جاء
في مشاكل مذھبیة تكون سوریا دولة دیمقراطیة وھذه مسألة جامعة، أما العلمانیة فإنھا تدخل البالد 

أن مسألة بقاء األسد ھي قضیة محسومة لروسیا وإیران، وتحاوالن إنقاذ  وطائفیة عدیدة"، وأشار إلى
  نظامھ اإلرھابي.

Play Video 
 
وأكد أن القراءة الروسیة لألزمة السوریة "تقوم على حكومة تحتوینا، ورئیس یعاد انتخابھ، وأجھزة 

السوري، ونحن لن نقبل بذلك أبدا". في المقابل، شدد على أن أمنیة ذبحت الشعب 
یلبي مطالب الشعب لألزمة التي تقوم على تمسكھا برحیل األسد وإیجاد حل عادل  السعودیة القراءة

 السوریة ھي أقرب القراءات للمعارضة السوریة.
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وأعرب عن عدم تفاؤلھ بأن یواكب الحظ مسار فیینا، حیث إن روسیا ترید من العالم محاربة 
اإلرھاب وإبقاء األسد وشطب المعارضة، كما ترید فرض حل عسكري یؤدي إلى حل سیاسي تریده 

سوریا أصبحت محمیة إیرانیة، "وإذا قبلنا أي وجود ممیز إلیران في ھي، أما إیران فھي تعتقد بأن 
 سوریا فإننا سنكون خونة".

 نوایا حسن ال
أما الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي فقال إن اتفاق فیینا ال یحمل حسن نوایا؛ فالروس 

صنیف معظمھا یریدون خداع العالم بتحدید الفصائل التي یجب أن تحارب في سوریا، ویریدون ت
على أنھا إرھابیة، لیجعلوا العالم یحارب الثورة السوریة، خالفا للسعودیة التي ترید أخذ الروس 

والعالم إلى نقطة الحقیقة، وھي وقف إطالق النار وااللتزام بھ خاصة من طرف القوى التي تمارس 
 قتل الشعب السوري، وھي النظام وروسیا وإیران.

المسار الدبلوماسي لحل األزمة السوریة، وتدعم كذلك المسار العسكري  وأضاف أن السعودیة تدعم
دعما غیر مسبوق، "ولن تترك الشعب السوري لیقرر الوجود اإلجرامي الروسي في سوریا من ھو 

 اإلرھابي في ھذا البلد".
ودعا خاشقجي السعودیة إلى المسارعة بعقد مؤتمر سوري عام في الریاض لقطع الطریق على ما 

ماه الخدیعة الروسیة. وأعرب عن عدم تفاؤلھ بمسار فیینا "ألنھ ال توجد جدیة، أما إذا س
 حینھا یمكن أن نتأكد من الجدیة".الدولي قرارا بوقف إطالق النار ف مجلس األمن أصدر
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 الجئو سوریا.. تداعیات صراع تحولت ألزمة
 

 متعلقات

 إیطالیا تطالب أوروبا بتعدیل قواعد اللجوء 
 السوریون في السودان.. ضیوف ولیسوا الجئین 
 المجر تصعد إجراءاتھا الشرسة ضد الالجئین 
 الجئون یغادرون المجر مشیا وتوترات بالیونان 
 منظمة تستنكر "جرائم أوروبیة" بحق الالجئین 

نحو أوروبا على تغطیات وسائل اإلعالم  تسیطر أزمة الالجئین السوریین وصور تدفقھم باآلالف
الدولیة ومعھا تصریحات المسؤولین األوروبیین بشأن السبل الكفیلة بالتعامل مع ھذه األزمة الجدیدة 

 الوافدة.

غیر أن بحث الھاربین من الحرب وبرامیل األسد المتفجرة تحول في حد ذاتھ إلى أزمة متكاملة 
أحد أعراض األزمة الحقیقیة المتمثلة في نظام األسد والمجازر  العناصر، في حین أنھا ال تغدو سوى

للدعوة إلى ضرورة حل األزمة من جذورھا بدل  التي یرتكبھا بحق شعبھ، مما دفع منظمات حقوقیة
 االنشغال بتجلیاتھا المتعددة.

ن ) من برنامج "حدیث الثورة" ناقشت الحلول المطروحة ألزمة الالجئی4/9/2015حلقة الجمعة (
 .سوریا السوریین المتصاعدة، وما إذا كان یمكن اعتبارھا أزمة أم جزءا من تداعیات الصراع في

 متوقع تطور
والباحث السیاسي مروان بشارة إن المسؤولیة األساسیة ألزمة  حول ھذا الموضوع، یقول الكاتب

اللجوء المتفاقمة حالیا تقع على أوروبا والغرب عموما، وكان علیھم أن یتوقعوا أن ھذا سیحدث، 
 فھناك أكثر من أربعة مالیین الجئ سوري في دول الجوار التي لم تعد تحتمل المزید.

السوري سببھ الفشل السیاسي الغربي تجاه األزمة السوریة منذ البدایة، واعتبر بشارة أن النزوح 
والوالیات المتحدة  روسیا والیوم بدأت أوروبا تدفع الثمن ویجب علیھا تصحیح خطئھا والضغط على

 من أجل الضغط على النظام لحل األزمة.
ونظام  لدولة اإلسالمیةتنظیم ا أصبحت الیوم عملیا مجزأة إلى ثالثة أجزاء بین وأضاف أن سوریا

 األسد والمعارضة، وھناك بالفعل حالة حرب أھلیة متكاملة األركان، وال یوجد أي حل في األفق.
 جماعي تعامل

النرویجي فیدر ھلكیسن إن بإمكان  االتحاد األوروبي وبشأن الموقف األوروبي قال وزیر شؤون
ھو االستثناء في  المجر أوروبا التعامل مع وضع الالجئین بشكل جماعي، معتبرا أن رئیس وزراء

 أوروبا لذلك قوبلت تصریحاتھ بشأن األزمة باالنتقاد.

ة من الالجئین، لكنھ وأشار الوزیر النرویجي إلى النموذج األلماني، حیث تستقبل ألمانیا أعدادا ھائل
 قال إنھ یجب على المزید من الدول األوروبیة أن تتحمل حصتھا من الالجئین.

وأضاف ھلكیسن أن ھناك تحدیا إنسانیا قویا أمام أوروبا، وھناك تحد آخر في تحدید نھج أوروبي 
بسرعة  متجانس، "والمسؤولیة یجب أن تشترك بھا كل الدول األوروبیة للتعامل مع طلبات اللجوء

 وحمایة الالجئین".
وأوروبا من أعداد كبیرة  واألردن ولبنان تركیا واعتبر المسؤول األوروبي أن ما نراه الیوم في

بسوریا، وحمل المسؤولیة لـ"القوى الدولیة  یجة فشل المجتمع الدولي في حل الصراعلالجئین یأتي نت
 ألزمة." والتي قال إنھا تعیق إیجاد حل لالفیتو التي تمتلك حق
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 مھملة حرب
بدوره، اعتبر الكاتب والباحث السیاسي جمال خاشقجي أن قضیة الالجئین جاءت نتیجة الحرب التي 

أھملھا العالم، مشیرا إلى أن عدد الالجئین یرتفع سنویا في الدول المحیطة بسوریا، والتي قال إن 
 ھم طریقھم إلى أوروبا.اقتصاداتھا ال یمكنھا استیعاب ھذا العدد، ولذلك یشق الكثیرون من

وأكد خاشقجي على ضرورة أن یتجھ الجمیع إلى القضیة األم لحلھا وھي األزمة السوریة والتي قال 
إنھا متداخلة وال یمكن أن تعالج أزمة وتترك أخرى فیجب التعامل معھا كحالة كاملة، ومركزھا ھو 

 وجود نظام فاسد سیئ اإلدارة.
باراك  ات الملك السعودي خالل لقائھ الرئیس األمیركيوفي ھذا الصدد، أشار إلى تصریح

 ة.بشأن إعادة االستقرار للمنطقة، معتبرا أن ذلك یتطلب تحركا من أبناء المنطق أوباما
بالمبادرة فلن یكون بید أوباما إال الوقوف بجانبھا "وأعتقد أن ھذا ما  السعودیة وختم بأنھ إذا قامت

 تسعى إلیھ المملكة".
نجیب  الوالیات المتحدة الئتالف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السوریة فيأما ممثل ا

تعاطي النظام مع ثورة بدأت سلمیة، وقال الغضبان فاعتبر أن قضیة الالجئین تفاقمت نتیجة طریقة 
 .جرائم ضد اإلنسانیة إن المسؤولیة األولى ھي مسؤولیة ھذا النظام المجرم الذي ارتكب

ساھم في تغذیة آلة القتل  -وإیران وتحدیدا من قبل روسیا-عامل التدخل اإلقلیمي السلبي وأضاف أن 
 مسؤولیة.للنظام السوري، لكنھ شدد على أن الجمیع یتحمل ال
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 واشنطن والریاض.. نحو شراكة إستراتیجیة
 

 متعلقات

 تعھد أمیركي وسعودي بحفظ استقرار المنطقة 
 واشنطن تجدد التزامھا برحیل األسد 
 واشنطن تستبق كامب دیفد بالدعوة لترتیبات أمنیة 
 قمة خلیجیة أمیركیة الیوم لبحث التعاون األمني 

لواشنطن منذ تولیھ السلطة، أكدت الریاض  سلمان بن عبد العزیز یارة للعاھل السعوديفي أول ز
ي المنطقة وعلى رأسھا التصدي لما یعتبرانھا وواشنطن توافقھما بشأن العدید من القضایا المحوریة ف

البلدان أنشطة إیرانیة مزعزعة لالستقرار في المنطقة، وضرورة إیجاد تسویة لألزمة السوریة، مع 
بشار  التشدید على أن أي انتقال سیاسي ذي معنى في سوریا یجب أن یضمن رحیل الرئیس السوري

 .األسد
وبینما تشدد الریاض وواشنطن على أن العالقات بینھما عمیقة وقویة منذ عقود في مجاالت متعددة، 

إقامة شراكة إستراتیجیة جدیدة للقرن الحادي  باراك أوباما ناقش العاھل السعودي والرئیس األمیركي
 والعشرین وسبل رفع مستوى العالقات بین البلدین بشكل أكبر.

من برنامج  5/9/2015المحاور التي بحثتھا حلقة  أحد أھم جیة بین البلدین كانتمالمح ھذه اإلستراتی
 "الواقع العربي".

فقد اعتبر الكاتب والباحث السیاسي جمال خاشقجي أن العالقة الجدیدة تستھدف إعادة ترتیب 
على أن األوضاع في الشرق األوسط المضطرب، مشیرا إلى أن المعادلة الجدیدة بین البلدین تقوم 

 تكون السعودیة ھي القوة المبادرة في المنطقة بینما تتكفل واشنطن بتقدیم الدعم المطلوب لھا.

وقال خاشقجي إن الرسالة األھم التي أوصلھا العاھل السعودي للرئیس األمیركي ھي أن السعودیة 
لتي تشھد معظمھا دولة متطورة ومستقرة، وأنھا ترید أن تنقل ھذا االستقرار لبقیة دول المنطقة، ا

 اضطرابات وعدم استقرار.
بالممتاز على الصعیدین اللوجیستي وكذلك  الیمن ووصف خاشقجي التعاون األمیركي السعودي في

تمكنت واشنطن من تحیید الضغوط الروسیة على السعودیة في مسألة  وماسي حیثالدبل
 أن السعودیة تتطلع إلى استمرار التعاون بین الطرفین في مناطق أخرى في المنطقة.  مؤكدا الیمن،

من جانبھ قال المدیر التنفیذي لمجلس سیاسات الشرق األوسط توماس ماتیر إن العالقات بین 
یة تقدمت أمس خطوة جدیدة وستزداد أواصر التعاون بین البلدین أكثر واشنطن والسعود

 مستقبال.
 اإلیراني والنفوذ األسد

وأقر ماتیر بأن الوالیات المتحدة لم تقم بالمھمة المناطة بھا في سوریا بسبب اإلنھاك الذي تعرضت 
 لھ القوات األمیركیة في العراق وأفغانستان.

لمعارضة المعتدلة في سوریا لتغییر المعادلة على األرض سیكون وأعرب عن اعتقاده بأن دعم ا
السبیل الوحید لدفع األسد إلى التنحي، لكنھ اعترف بأن ھذا األمر لن یكون سھال وسیتطلب الكثیر من 

 الجھود والمعدات.

وفي ھذا الصدد شدد ماتیر على أن روسیا لن تتخلى عن األسد، مشددا على ضرورة أن یكون الحل 
 زمة السوریة سیاسیا.لأل
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واشنطن والریاض متفقتان على  خاشقجي إن وفیما یتعلق بزیادة النفوذ اإلیراني في المنطقة، قال
في لجم التغول اإلیراني، وقال  مشددا على ضرورة مساھمة اإلدارة األمیركیة ،إلیران الدور السلبي

مع التدخل اإلیراني في شؤون دول  إن السعودیة لیس لدیھا مشكلة مع إیران الدولة، ولكن مشكلتھا
 المنطقة وزعزعة استقرار ھذه الدول.

مة متوازنة وممثلة لجمیع من جانبھ اقترح ماتیر مساعدةَ العراق في بناء مؤسساتھ وتشكیل حكو
 الطوائف للتقلیل من النفوذ اإلیراني في البالد.
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 ما الذي أغضب الخلیج من لبنان؟
 

 متعلقات

 مجلس التعاون الخلیجي.. الواقع واآلفاق 
 السیاسة الخلیجیة بعد عام ساخن 
 مخاوف بلبنان من توتر العالقات مع الخلیج 

تتقدمھا المملكة -في مساندة اعتبار أغلب الدول العربیة  الوالیات المتحدة لم تتردد
فظت على مسافة من قرار الریاض تنظیما إرھابیا، لكنھا حا اللبناني حزب هللا -السعودیة العربیة

خلفیة الھیمنة التي یمارسھا  وھو القرار الذي اتخذ على وقف معوناتھا للجیش وقوات األمن اللبنانیة،
وحلفاؤھا أنھا أضرت أیما ضرر  دول الخلیج حزب هللا على الدولة اللبنانیة خدمة ألجندة إیرانیة تؤكد

 باألمن القومي العربي.
ا عبرت عن رفضھا ما معھ االتفاق النووي بعد عقد إیران أمیركا التي دخلت مرحلة من التطبیع مع

، في موقف یدلل في نظر المراقبین على مسافة باتت قائمة لبنان وصفتھا بالضغوط السعودیة على
 والخلیجیة. بین السیاستین األمیركیة

) من برنامج "الواقع العربي" ناقشت التحدیات التي تواجھ دول الخلیج في تعاملھا 9/3/2016حلقة (
 مع الواقع السیاسي اللبناني في صلتھ بالقضایا الراھنة لألمن القومي العربي.

قسام كبیر وتعلیقا على ذلك أكد مدیر برنامج السیاسة العربیة في معھد واشنطن دیفد شینكر وجود ان
في السیاسة الخارجیة بین واشنطن والریاض الحلیفتین منذ عقود، خاصة في ما یتعلق بالدور 
 .اإلقلیمي الذي تلعبھ إیران

باراك أوباما وأوضح أن إدارة الرئیس تنظر إلى إیران، خاصة بعد توقیعھا االتفاق النووي كشریك  
مساعد والعب إقلیمي یقوم بدور كبیر في بسط االستقرار اإلقلیمي، بینما المملكة العربیة السعودیة 

واالستقرار في المنطقة وترید حمایة نفسھا من التوغل اإلیراني تنظر إلیران كمزعزع لألمن . 

وأضاف أن إدارة أوباما تعتقد أن االتفاق النووي سیعدل سلوك إیران في المنطقة، وھي لذلك لم تتخذ 
 .أي موقف حاسم ضد طھران التي تزعزع في الواقع استقرار المنطقة

بأن حزب هللا یقوم بدور مزعج في الحكومة اللبنانیة، ویمنع انتخاب رئیس للبالد  وأقر شینكر
سوریا في ویزعزع االستقرار ولذلك فنحن نتفھم موقف السعودیة في وقف الدعم عن " والیمن 

مھاجمة السفارة  الجیش وقوات األمن اللبنانیة ألن من الصعب تقدیم الدعم لحكومة لم تدن حتى
 ."والقنصلیة السعودیتین في إیران

كیین أكثر من أي من خالل حزب هللا الذي قتل من األمیر لبنان واعتبر شینكر أن إیران تسیطر على
 .منظمة إرھابیة أخرى

Play Video 
 

 سیطرة حزب هللا
من جھتھ، قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن أحد أسباب قرار السعودیة وقف دعمھا 

للنظر في الخلل الحاصل في لبنان بسبب المجتمع الدولی للجیش وقوى األمن اللبناني ھو تحریك
 .سیطرة حزب هللا على الحكومة

ن إرسال مقاتلیھ إلى سوریا حیث یتحرك وأشار إلى أن الجیش اللبناني ال یستطیع منع حزب هللا م
الضاحیة الجنوبیة ھؤالء بین لبنان وسوریا كیفما شاؤوا، كما یدربون في  .عناصر بحرینیة 
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أن وضع حزب هللا في لبنان غیر شرعي بالسالح الذي یمتلكھ، واصفا  ب السعودي علىوشدد الكات
 .إیاه بأنھ مھدد خطیر للسلم واألمن في سوریا والیمن

إعالن حزب هللا منظمة إرھابیة للضغط  -خاصة الفرنسیین-وأضاف أن المطلوب من األوروبیین 
قوى اللبنانیة األخرى أمام الحزب "فلو دعم على الحكومة اللبنانیة التي یسیطر علیھا وطمأنة ال

میشال عون الفرنسیون العماد  ."لتحرر من قبضة حزب هللا 

الغربیة إلى االھتمام بالمنطقة لمنع التغول اإلیراني  ودعا خاشقجي الوالیات المتحدة والدول
 .والروسي فیھا، مشیرا إلى أن معركة لبنان ھي جزء من معركة سوریا
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 ھل توجد فرصة إلنقاذ المنطقة من التقسیم؟
 

 متعلقات

 ھل اتفق الغرب وروسیا على تقسیم سوریا؟ 
 أمیركا وملف اإلصالح والتقسیم بالعراق 
 ھل یقود األسد مخططا لتقسیم الدول العربیة؟ 
 جنبالط: على العرب مواجھة مخططات التقسیم أو االستسالم لھا 

إن سایكس بیكو لیست معاھدة فرنسیة بریطانیة، بل ھي اتفاقیة  قال المفكر والمؤرخ وجیھ كوثراني
روسیا جرت بین ثالث دول وشملت كذلك، ثم أصبحت مفردة في الذاكرة التاریخیة العربیة مع  

 .استخدام أسطوري لرمزیة التقسیم

العمق"، التي تناولت خطر التقسیم الذي تواجھھ ) من برنامج "في 14/3/2016في حلقة ( جاء ذلك
المنطقة العربیة، وتساءلت: بعد مرور مئة عام على اتفاقیة سایكس بیكو، ھل تواجھ المنطقة العربیة 

 خطر التقسیم من جدید؟

وأضاف كوثراني أن اتفاقیة سایكس بیكو لم تطبق، مشیرا إلى أن الخرائط التي تضعھا مراكز 
لتقسیم منطقة الشرق األوسط "غیر قابلة للتطبیق"، و"ھي سیناریوھات متخیلة من األبحاث الغربیة 

 أشخاص متوھمین".
ال تصنع التاریخ، وما یحدد التاریخ ھو موازین القوى محلیا وإقلیمیا ودولیا. ورأى  وقال إن الخرائط
عن طریق  عراقالو سوریا لیس من مصلحة أي دولة، وأنھ یمكن الحفاظ على وحدة أن تقسم المنطقة

 إنشاء الدولة الوطنیة التي تجمع األقلیات والطوائف على قاعدة الوطنیة والمساواة.
من جھتھ، قال أستاذ النزاعات الدولیة في جامعة جورج تاون الدكتور إبراھیم فریحات "نحن ال 

الحالي تختلف عن طبیعة النظام الدولي عام  النظام الدولي نعیش سایكس بیكو جدیدة ألن طبیعة
1916." 

وأوضح أن حالة الفوضى والتحول تسودان النظام الدولي الجدید، مشیرا إلى أن العرب كانوا مغیبین 
أمام سایكس بیكو جدیدة تتمثل في أن ھناك اآلن قوى فاعلة على ، وأن ھناك عقبة 1916عام 

 األرض مرتبطة مع الخارج، "وجوھر المشكلة أننا نعیش تركیبة أسوأ من سایكس بیكو".
 التقسیم إفشال وصفة

ھي المستفید الوحید من تقسیم المنطقة، إذ من مصلحتھا أن تكون ھناك  إسرائیل فریحات أن وأكد
دول أقلیة وال تكون وحدھا في دولة األقلیة، ورأى أنھ ال توجد إرادة سیاسیة إقلیمیة أو دولیة للتقسیم، 

 وأن الخطر الوحید یكمن في تقسیم األمر الواقع.
بأنھا ال قیمة عملیة أو سیاسیة  الصادرة عن مراكز األبحاث الغربیة ووصف خرائط التقسیم للمنطقة

 ما بدائل للتقسیم.بأنھ الفدرالیةلھا، واصفا الالمركزیة و
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وقال إن الوصفة إلفشال مخططات تقسیم المنطقة تكمن في إیجاد حلول للتناقضات الداخلیة في الدول 

 العربیة بإیجاد عقد اجتماعي جدید وإصالحات سیاسیة وتعزیز مفھوم المواطنة والحكم الرشید.

"العرب" جمال خاشقجي إننا ال نعیش تداعیات سایكس في المقابل، قال الكاتب السعودي ومدیر قناة 
بیكو، فنحن نعیش فشال في العراق وسوریا، مبینا أن من المبكر اآلن الحدیث عن خرائط تقسیم 

 المنطقة العربیة.
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 الواقع األمر تقسیم
یمكن أن تمنعا ذلك،  تركیاو السعودیة وبشأن كیف یمنع العرب مخططات التقسیم، قال خاشقجي إن

مشیرا إلى أن فكرة سوریا الواحدة قائمة ومن الممكن أن یحصل تقسیم األمر الواقع حین تصبح 
منطقة الساحل وتحمیھا روسیا واقعا، وفي شرق سوریا تقوم حكومة وطنیة سوریة تحمیھا تركیا 

 والسعودیة.

ل خاشقجي إن سوریا ستكون موحدة حیث تنادي وعن كیفیة الحفاظ على وحدة سوریا والعراق، قا
 القوى الوطنیة بسوریا موحدة، أما العراق فسیقسم إلى ثالثة أقالیم.

إنھ ربما یكون من الصعب  قال في وقت سابق كان قد جون كیري یذكر أن وزیر الخارجیة األمیركي
إبقاء سوریا موحدة إذا استغرق إنھاء القتال فیھا مدة أطول، وھذه ھي المرة األولى التي یتحدث فیھا 

 مسؤول أمیركي كبیر عن خیار تقسیم سوریا.

ا إلى أنھا لن تقف ضد من خالل سیرغي ریابكوف نائب وزیر خارجیتھ كما ألمحت روسیا سابقا
 أن یتوصل المشاركون في المفاوضات إلى ذلك. فكرة إنشاء دولة فدرالیة في سوریا، معربا عن أملھ

-وأكد رئیس ھیئة االئتالف الوطني السوري الجدید أنس العبدة في لقاء مع برنامج "بال حدود" 
لتقسیم، مشیرا إلى أن أن الشعب السوري یرفض بشكل قاطع فكرة ا -9/3/2016األربعاء   بث

 االئتالف یؤید الالمركزیة اإلداریة ضد الفدرالیة.
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 لماذا ینحاز أوباما إلیران ویُغضب السعودیة؟
 

 متعلقات

 تحالف خفي بین واشنطن وطھران ضد تنظیم الدولة 
 أي شكل یحكم العالقات السعودیة األمیركیة؟ 
 واشنطن تسّوق لالتفاق النووي وسط حلفائھا 
 الصین تتحرك لتحل محل أمیركا بالمنطقة 

باراك أوباما في شھوره األخیرة بالبیت األبیض، فجر الرئیس األمیركي قنبلة عبر تصریحات  
لمجلة "ذي أتالنتك"، أعرب فیھا عن اعتقاده بأنھ لیس من مصلحة بالده التقید بتقدیم الدعم التلقائي 

دیة ودول الخلیجللسعو . 

ودعا أوباما السعودیین إلى اقتسام الشرق األوسط مع خصومھم اإلیرانیین، وقال "إن التنافس بین 
السعودیین واإلیرانیین ساعد على تغذیة الحروب بالوكالة وإثارة الفوضى 

 ".الیمنو العراقو سوریا في

للسعودیة بخوض حروب بالوكالة في المنطقة وتأجیج الصراع الطائفي  وقد أثارت اتھامات أوباما
 غضب الریاض.
ة ) من برنامج "حدیث الثورة" ناقشت أبعاد التباین في المواقف األمیركی17/3/2016حلقة الخمیس (

 من الملفات الساخنة في منطقة الشرق األوسط. السعودیةو
اختزلت ما  وتعلیقا على تصریحات أوباما تلك، قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي إنھا

وخوضھما حروبا بالوكالة، وھذا  إیرانیجري في منطقة الشرق اآلوسط في صراع بین السعودیة و
 توصیف مزعج تجاھل الربیع العربي.

لیس  إعادة االعتبار لمفھوم الربیع العربي فیما یجري في المنطقة، وأنھ دعا خاشقجي إلىو
فالمفھوم الحقیقي ھو أنھ ثورات للشعوب من أجل الحریة،  بل ثورات حقیقیة، صراعات طائفیة

نموذج لخطأ أوباما في التوصیف، حیث ال یوجد صراع بین السنة  سوریا مشیرا إلى أن الصراع في
 عة بسوریا.والشی
فإما أن تصطف  أن السعودیة وإیران یستحیل أن تتفقا على ملفات الخالفات بینھما في المنطقة، وأكد

السعودیة مع إیران في رفض الربیع العربي أو تصطف إیران مع السعودیة وتدعم الشعب السوري 
 ، وكال األمرین مستحیل.بشار األسد بدل دعمھا

وقال خاشقجي إن دعوة أوباما السعودیة وإیران إلى اقتسام الشرق األوسط فیھا لمسة استعماریة، 
أن المزعج في اإلدارة ولیس من حق الریاض وطھران "صنع یالطا جدیدة" القتسام المنطقة، معتبرا 

وسوریا والیمن، بینما السعودیة تدعم  مصر األمیركیة ھو "أننا لم نر منھا دعما للدیمقراطیة في
 الدیمقرطیة". حركة الشعوب من أجل

 إرھابیة دولة إیران
الباحث في معھد ھدسون والخبیر في شؤون الشرق األوسط واألمن القومي مایكل  من جھتھ اتھم

 بریجنت إیران بأنھا "دولة إرھابیة وراعیة لإلرھاب، وھي ترید أن تصبح قوة نوویة في المستقبل".
وتدعم الشیعة ضد السنة في العراق وتدعم بشار  لبنان في حزب هللا وأضاف بریجنت أن إیران تمول

رار السعودیة ، كما تسعى لزعزعة استقالحوثیین األسد في سوریا وتخوض حربا في الیمن عبر
  ، ومن غیر المنطقي أن یطلب أوباما من القوى السنیة في المنطقة تغییر موقفھا من إیران.البحرینو

Play Video 
 

http://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2014/9/15/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/15/%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2015/7/20/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/bf9a8d83-fb3b-4438-b98e-14693fa7525f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1d7f5346-4f72-4841-8523-1ba7c87bdab1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0ecc63fc-ebfd-48f8-be98-bc607eae734b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c74de132-2271-4d66-8706-bd4e0d05398d


تصریحات أوباما تعبر عن رأیھ الشخصي، وھو یعلم جیدا أھداف إیران التوسعیة في وقال إن 
المنطقة، معتبرا أن طھران تجبر الریاض على تركیز مواردھا للدفاع عن نفسھا بسبب 

 .االتفاق النووي المنطقة وتقاربھا مع إیران بعد من أمیركا انسحاب
 أمل خیبة

اص فقال إن تصریحات أوباما تعبیر عن خیبة أملھ وھزیمتھ أما الكاتب والباحث السیاسي محمد قو
 في السیاسة الخارجیة األمیركیة، وإلقاء باللوم على اآلخرین في ذلك.

وأضاف قواص أن ھذه التصریحات ال تلیق برئیس أكبر دولة في العالم، وھو مرتبك من االتفاق 
 ركا مع السعودیة ودول الخلیج.النووي مع إیران وتسویقھ، وینسى العالقات التاریخیة ألمی

أن أمیركا لم تعد تملك إستراتیجیة واحدة في الشرق األوسط وإنما یومیات تتبدل یومیا،  واعتبر
 المنطقة ویتصرف إزاءھا بطریقة عدائیة. مشیرا إلى أن أوباما لدیھ تصفیة حسابات مع دول

التي  دول الخلیج ا لھا أكثر منورأى قواص أن أوباما أصبح بعد االتفاق النووي مع إیران حلیف
بدورھا لم تعد تعتمد كثیرا على الدعم األمیركي الرسمي، واتخذت قرارھا الذاتي بالدفاع عن نفسھا 

لدعم الحكومة الشرعیة في الیمن والتحالف اإلسالمي ضد ما یسمى  التحالف العربي اءمنذ إنش
 اإلرھاب.
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 ھل ھناك تناقض بمواقف الغرب إزاء مصیر األسد؟
 

عزا أستاذ العالقات الدولیة مدیر مركز الشرق األوسط في جامعة لندن فواز جرجس التصریحات 
في السلطة في أي فترة انتقالیة، إلى أن  بشار األسد األوروبیة باالستعداد إلبقاء الرئیس السوري

 أوروبا لیست مستعدة لما سماه االستثمار االستراتیجي في الصراع السوري.
التي ناقشت اإلشارات المتناقضة في مواقف  15/9/2015"ما وراء الخبر" بتاریخ  وأشار في حلقة

الغرب تجاه مصیر األسد إلى أن األولویة في أوروبا ھي وقف تدفق الالجئین على أراضیھا 
إن األخطر ھو الھمس الذي یدور في الغرف المغلقة للساسة  والتصدي لإلرھاب في المنطقة، وقال

وخطر اإلرھاب ھي قضایا أھم بكثیر من  وجبھة النصرة تنظیم الدولة اإلسالمیة األوروبیین من أن
 بشار األسد ومصیره.

 أوروبیة أولویات
وأضاف أن القضیة األخالقیة ال تأخذ حیزا مھما لدى الساسة األوروبیین، وأن األولویة ھي لوقف 

 الدولیة. اإلرھاب في المنطقة، وأوضح أن ذلك یعد مدرسة واقعیة في العالقات
وبقاء  سوریا من جھتھ، قال الكاتب والباحث السیاسي جمال خاشقجي إن المواقف األوروبیة تجاه

اقف متخبطة وغیر واقعیة وضعیفة، مشیرا إلى أنھ ال توجد قوة األسد في أي مرحلة انتقالیة ھي مو
جاذبة تؤثر على الصراع السوري سوى الفعل الروسي مؤخرا والذي قد یكون لھ أثر على معنویات 

 األوروبیین.
شیئا إقلیمیا في  وتركیا السعودیة واعتبر أن اللوم یجب أن یوجھ إلى الدول المؤثرة إقلیمیا، "فلو فعلت

سوریا فإن أوروبا سوف تتفاعل معھما"، وقال إن القوى الوحیدة المؤثرة الیوم في سوریا ھم الثوار 
 الذي یستطیعون تغییر قواعد اللعبة.

 العربي الموقف
وبشأن المواقف العربیة مما یجري في سوریا، قال خاشقجي إن الموقف العربي وبالتحدید الموقف 

تعرضھ لضغوط، ولیس ذلك لعداء سعودي مع األسد، لكن  السعودي صارم جدا، ولم یتغیر رغم
بحكم أن السعودیة جارة وتعرف الوضع في سوریا، والتحلیل السعودي یقول إننا ال یمكن أن نشكل 

 أي جھة وطنیة سوریة تستطیع إعادة بناء سوریا تواجھ تنظیم الدولة مع وجود بشار األسد.
ت لألسد لم تأت لكي یستطیع أن یبقى في كل سوریا، ولكن وأشار إلى أن المساعدة الروسیة التي جاء

 .دمشق إلى حلب كي یبقى في تلك الرقعة، وھي دولة الساحل العلویة الممتدة من
والوالیات المتحدة إلى حد ما  واألردن وقطر وأوضح أن الالعبین األساسیین في سوریا ھم السعودیة

ي الساحل، أما األوروبیون فسوف ینحازون تلقائیا ف وروسیا وإیران في الجنوب وتركیا في الشمال
 إلى السعودیة وتركیا إذا رأوا تحركا إیجابیا منھما یغیر قواعد اللعبة في سوریا، وفق تحلیلھ.
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 دور إیران بتفشي العنف الطائفي بالمنطقة
 

اإلمام الصادق یعتبر تفجیر مسجد الكویت في  أحدث مشاھد االحتراب والعنف الطائفي الذي أصبح  
 .یتجلى في أكثر من بقعة في العالم العربي في ھذه المرحلة

ولم یكن الحال ھكذا عندما تفجرت قبل أربع سنوات ثورات الربیع العربي، حیث توارى خطاب 
ت تؤكد على الوحدة وتحلم ببناء دول التشدد والتطرف ورفعت في میادین التحریر والثورة شعارا

 .عصریة تحقق الحریة والمساواة لجمیع مواطنیھا
  

منابعھ  وأثار تنامي ظاھرة العنف الطائفي في منطقة الشرق األوسط العدید من التساؤالت عن
 .وأسبابھ، وكیفیة تحصین المجتمعات العربیة من ھذا العنف، إضافة إلى سبل معالجتھ ومكافحتھ
 إھانة السنة

حمل وبشكل صریح إیران مسؤولیة ما تشھده المنطقة من  الكاتب والباحث السیاسي یاسر الزعاترة
عنف سیاسي، وتحدث في ذلك عن "عدوان إیراني على األمة"، خلق إحساسا باإلھانة لدى المجتمع 

تنظیم الدولة اإلسالمیةالسني في العراق، مما دفع ھذا المجتمع لتوفیر الحاضنة الشعبیة لـ . 
وفیما یتعلق بالعنف الذي تشھده سوریا، قال الزعاترة إن عنف النظام السوري المسنود 

إیران من سوریا دفع ثوار  إلى حمل السالح وتشكیل الجماعات السلفیة، بعد صبرھم لمدة سبعة  
، حیث ساھم الدعم الیمن أشھر لم یطلقوا خاللھا رصاصة واحدة، ولم یختلف الوضع كثیرا في

باإلھانة في كل المنطقة العربیة، وتفجر موجة  اإلیراني لفریق یمني محدد في تكریس اإلحساس
 .العنف الحالیة ردا على ظلم وعدوان إیران

من برنامج "حدیث الثورة" أن الظاھرة الجھادیة تستلھم  28/6/2015لحلقة األحد  الزعاترة وأوضح
عضھا بعضا، وأن ھذه الموجة من العنف غذتھا تصریحات إیران بأنھا تحتل أربع مددھا من ب

دمشقو بغداد) عواصم عربیة بیروتو  صنعاءو  ، وأكد أن القوى السنیة ھي التي حاربت (
 .األمیركیین في العراق، وعبر عن أسفھ النجرار غالبیة األصوات الشیعیة وراء الخطاب اإلیراني

تنظیم  إلى الرسائل التي عثر علیھا عندما قتل زعیم ، أشار الزعاترةمقابل الموقف اإلیراني
أسامة بن الدن الراحل القاعدة مع  أبوت والتي دعا فیھا أتباعھ إلى االنخراط واالنسجام في إبت 
 .ثورات الربیع العربي التي وصفھا بالتحوالت التاریخیة

تدخالتھا وأحالمھا التوسعیة تحت  طھران إلى الكف عن وفي سبیل الوصول إلى "تفاھمات" دعا
شعار "مساعدة المظلومین والتحالف مع األقلیات"، وقال إنھا تقف مع الطغاة مثل الرئیس الیمني 

علي عبد هللا صالح المخلوع  .والرئیس السوري بشار األسد 

كان یبشر بدولة المواطنة، والذي حالت دون تحقیقھ أنظمة  وشبھ الربیع العربي بالحلم الجمیل الذي
الثورة المضادة والضربة القاسیة التي وجھتھا إیران للربیع العربي في سوریا خوفا على مشروعھا 

 .التوسعي
 حل حاسم

جمال خاشقجي اتفق مع الزعاترة في تحمیل إیران مسؤولیة ما یجري من  الصحفي السعوديالكاتب 
أن التدخل اإلیراني ھو الذي جعل الناس یصطفون خلف طائفتھم، األمر الذي  عنف بالمنطقة، ورأى

نتجت عنھ ردة فعل جعلت الجمیع یقع في فخ الطائفیة، لدرجة أن بعض السنة سكتوا عن جرائم 
دولة ضد الشیعة ولم ینبسوا ببنت شفة إال بعد أن المست سیوف التنظیم رقابھمتنظیم ال . 

بإعادة السالم في العراق وسوریا بالقوة  یكمن لوضع حد لھذا العنف وبحسب خاشقجي فإن السبیل
السعودیة بواسطة ، ورغم اعتقاده بأن مثل ھذه الحل سیكون مكلفا، إال أنھ تركیاوالدول العربیة و 

ال بد منھ، إذ إن أي تأخیر سیزید من فرصة احتمال تفشي أكثر لفیروسات التعصب  رأى أنھ
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عندما تنھار المنظومة  التي قال إنھا موجودة لدى أي مجتمع في العالم، وتنشر بكثافة الطائفي
 .األخالقیة والقیمیة، وھو األمر الذي حدث في سوریا والعراق، على حد رأیھ
 أمیركا والعمالء

في الرأي، ونفى أن تكون  جھتھ، اختلف الكاتب الصحفي یونس عودة مع الزعاترة وخاشقجيمن 
في عدم التعایش الطائفي، أو أنھا نزاع سني شیعي، ولكنھ حذر من التوظیف السیاسي  المشكلة تكمن

لتقسیم لبعض القضایا الدینیة في المنطقة، وأشار إلى مشروع أمیركي المنطقة وفقا لمنظور الفوضى  
 .الخالقة

أمیركا وأكد أن وضعت مخططات للھیمنة االقتصادیة والسیاسیة على المنطقة، وحاولت استغالل  
 .بعض الثغرات الخالفیة بین السنة والشیعة لتحقیق أھدافھا

عودة فال أطماع توسعیة إلیران بالمنطقة، وھي لیست المسؤولة عن العنف الذي تشھده  وبحسب
وسط، متحدثا عن مساندة إیران للقضیة الفلسطینیة "عندما كان العرب العدید من دول الشرق األ

 .یبیعون القضیة"، رغم أن فلسطین لم تكن شیعیة

المشكلة لیست شیعیة سنیة، بل ھي مشكلة سیاسیة تدیرھا أمیركا  أن -وفقا لعودة-إذا ھذا یؤكد 
 .وینفذھا عمالؤھا في المنطقة
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 مسار الثورة المضادة وثمنھا في الیمن
 

 متعلقات

 خیارات الحوثیین بعد تقدم المقاومة والتدخل البري المحدود 
 ھل یقبل الحوثیون بالھدنة اإلنسانیة؟ 
 تطور أداء المقاومة الشعبیة بالیمن وفرص نجاح مؤتمر الریاض 
 التطورات الیمنیة وفرص جمع األطراف في جنیف 
 تطورات الساحة الیمنیة وآفاق التسویة السیاسیة 

، وانضمت علي عبد هللا صالح قبل أربع سنوات تفجرت ثورة شبابیة ضد الرئیس الیمني المخلوع
 .إلیھا أطیاف مختلفة، تطالب بإسقاط نظامھ وببناء یمن جدید دیمقراطي
وتحت ضغط الشارع في الداخل وضغط قوى الخارج ترك صالح الرئاسة، لكنھ لم یتخل عن دوره 

الحوثیین في محاولة إجھاض أحالم الثورة الیمنیة، وتحالف مع حتى اجتاحوا  
صنعاء العاصمة ، ودفع الیمنیون أثمانا باھظة عبد ربھ منصور ھادي وانقلبوا على شرعیة الرئیس 

لمضادة، قتلى باآلالف واقتصادا یزداد تدھورا على تدھورهفي مواجھة ھذه الثورة ا . 
الیمن یطرح ھذا الواقع الذي یواجھ الحیاة السیاسیة في ة المضادة في مسار الثور تساؤالت عن 

 .البالد، واألثمان التي دفعھا الیمنیون جراءھا، إضافة إلى مقومات وقف ھذه الثورة المضادة
 سیاسة الندم
وعن األسباب التي وقفت وراء قیام الثورة ضد صالح، قال أستاذ علم االجتماع السیاسي في جامعة 

أزمة حقیقیة في مشاركة القوى صنعاء عبد الباقي شمسان إن االحتكار الشدید للسلطة أدى إلى 
 .السیاسیة في إدارة البالد

صالح  كما أن االنتخابات البرلمانیة ال تسمح بفوز المعارضة بأكثر من ثلث المقاعد، وأضاف أن
 .انتقل من سیاسة الحكم بالعصبیة إلى الحكم بالعصبة، مما تسبب في تضرر حتى من كانوا یوالونھ

استفادت  أن الثورة بالیمن "حدیث الثورة"، من برنامج 02/6/2015في حدیثة لحلقة السبت  ورأى
تونس من تجربة ثورتي ، ولكنھ عاب علیھا أنھا لم تستفد منھما في إدارة الزمن بعد سقوط مصرو 

 .النظام، كما أرجع بروز الثورة المضادة إلى ضعف المجتمع المدني واألحزاب السیاسیة

ن أن صالح سعى إلى خلق "سیاسة الندم"، وذلك بتنفیذ وإلنجاح الثورة المضادة أوضح شمسا
اغتیاالت وخلق حالة من الفوضى، وحاول نقل التجربة العراقیة إلى صنعاء بعملیة ممنھجة، استخدم 
 .فیھا إستراتیجیات الثورات المضادة

ادة ووصف منح صالح الحصانة وفقا للمبادرة الخلیجیة بالثغرة التي سمحت لھ بتنفیذ الثورة المض
برفقة الحوثیین، وأوضح أن المبادرة الخلیجیة تعاملت بحسن نیة مع رجل "مفرغ" من األخالق 
 .والوطنیة

من جھتھ، أرجع الخبیر العسكري واإلستراتیجي الیمني عبد هللا الحاضري تأیید قسم من الجیش 
نطقیة، ولم یكن بقیادة علي محسن األحمر للثورة إلى قناعة الضباط الذین وجدوا مطالب الثورة م

بإمكانھم الوقوف مكتوفي األیدي، وأعلنوا تأییدھم للثورة السلمیة، وقرروا حمایتھا من النظام الذي 
 .استخدم القوة المفرطة ضدھا، وأكد أن موقفھم كان إستراتیجیا ولیس تكتیكیا

و ولم تتغیر وبحسب الحاضري، فإن النظام السیاسي تغیّر في الیمن ولكن ظل المواطن الیمني كما ھ
عقلیتھ، وأشار إلى أن الجیش الیمني تمزق وأصبح ضحیة لكل التطورات التي حدثت، وبحسب 

فإن البالد تحتاج إلى عقد من الزمان على األقل لتتحدث بعدھا عن جیش یمني بالمفھوم التقلیدي  رأیھ
 .للجیوش
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 النسیج االجتماعي
المتحدث باسم الحكومة الیمنیة راجح بادي أن التخطیط لھا وبشأن توقیت بدایة الثورة المضادة، رأى 

لتناقضات وحسن ، وأوضح أن الرئیس المخلوع استغل االریاض بدأ منذ توقیع المبادرة الخلیجیة في
النوایا التي وصلت إلى "درجة السذاجة" عند من قام بالثورة، وحقق بذلك الكثیر من اإلنجازات 
 .وصوال إلى سقوط عمران قبل حوالي عام من اآلن

وفي ما یتعلق بالثمن الذي دفعھ الشعب الیمني بسبب الثورة المضادة، أشار بادي إلى ارتفاع الخسارة 
ثلت في تھشیم وتدمیر النسیج االجتماعي الذي یحتاج لعشرات السنین لمداواتھ، االجتماعیة التي تم

 .إضافة إلى الخسائر االقتصادیة التي ال تعد وال تحصى

أما الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي فقال إن القراءة الخاطئة لألحداث من قبل بعض 
ل بعض األطراف الخلیجیة لألحداث، المؤثرین في المنطقة نتجت عنھا توقعات غیر صحیحة من قب

التي أوضح أنھا تعاملت مع ھذه الثورات على أنھا موجة سرعان ما تھدأ، دون اعتبار لحالة الكبت 
التي تعیشھا الدول التي تحلم بالدیمقراطیة، وتحول الحكم فیھا تحت ظل ھیمنة العسكر إلى سلسلة 
 .یتداولونھا فیما بینھم

وع بالحوثیین أكد أن الطرفین كانا بحاجة إلى بعضھما، وأن صالح یمثل وحول عالقة الرئیس المخل
"صلب القوة التي نفذت االنقالب في البالد"، وفي نظره فإن منحھ الحصانة في المبادرة الخلیجیة 
كان خطأ كبیرا، ورأى أن الجلوس مع شباب الثورة لتأسیس الیمن الجدید كان الخیار األفضل، بدال 

الذي مأله صالح والحوثیون من ترك الفراغ . 
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Play Video 

 ھل غیرت اإلدارة األمیركیة موقفھا من األسد؟
 

 متعلقات

 المقاتلون األجانب في تنظیم الدولة 
 طعمة یحذر من سقوط إدلب بید تنظیم الدولة 
 المشھد السوري بعد تقدم المعارضة وتنظیم الدولة 
 ھل تتراجع قوات األسد لصالح تنظیم الدولة في السویداء؟ 
 ھل حقق تنظیم الدولة شعاره "باقیة وتتمدد"؟ 

على أن اإلدارة األمیركیة جادة ومتمسكة  المتحدث السابق باسم الخارجیة األمیركیة آدم إرلي شدد
) من برنامج "ما وراء الخبر" 7/7/2015، وقال لحلقة (بشار األسد بمطلب رحیل الرئیس السوري

كان واضحا بھذا الشأن في خطابھ األخیر، لكن الكاتب الصحفي جمال  باراك أوباما إن الرئیس
 طیئة"."مكررة" و"ب خاشقجي اعتبر أن المواقف األمیركیة بشأن سوریا

في وزارة الدفاع األمیركیة  وحدد أوباما في خطاب لھ االثنین تنظیم  شروط ھزیمة (البنتاغون) 
، ومن أھمھا أن یتوحد السوریون ویشكلوا حكومة ال تشمل الرئیس األسدالدولة اإلسالمیة .  

أو  وأكد إرلي على أن اإلدارة األمیركیة ترید رحیل األسد من المشھد السوري بقوة السالح
أحدا من المعارضة السوریة یرید الجلوس مع ھذا الرجل الذي قال  لكنھا ال ترى أن المفاوضات،

   .أیضا إن ھناك مؤشرات على یأس اجتاح قواتھ بعد المكاسب التي تحققھا بقیة الفصائل المعارضة

تھدیدا لجیران غیر أن الضیف األمیركي أشار إلى أن أي تغییر على األرض سیشكل ما اعتبره 
 -ومنھم جبھة النصرة وتنظیم الدولة-سوریا مثل األردن في حال سیطر من سماھم "المتطرفین" 

    على بعض المناطق.

وبخالف موقف المتحدث السابق باسم الخارجیة األمیركیة، رأى خاشقجي أن ما ورد على لسان 
شبھ الرئیس األمیركي بالطبیب الذي أوباما ھو مجرد تكرار لمواقف سابقة أدلى بھا األمیركیون، و

أفتى بوجود ورم لكنھ تلكأ في معالجتھ، مما تسبب في ظھور ورم ثاٍن ومع ذلك یمنع غیره من 
 الجراحین من معالجتھ.

، جبھة النصرة ونفى أن یكون ھناك أي تحالف بین تنظیم الدولة وفصائل المعارضة السوریة ومنھا
وقال إن ھذه الفصائل نفسھا تحارب التنظیم وتحارب األسد في نفس الوقت، وقال إن األمیركیین 

 یطلبون المستحیل، أي "ثورة سوریة بدون ھذا وذاك".
 وحید خیار

ما بعد تصریح أوباما "كیف یمكن تشكیل الحكومة السوریة الموحدة؟" أوضح  وبینما تساءل عن
أن الخیار الوحید في سوریا ھم الثوار وعلى األطراف  -الذي كان یتحدث من جدة السعودیة-الضیف 

المعنیة بالملف السوري أن تتعامل معھم، وال سیما أنھم ال ینتمون ال لتنظیم الدولة وال لتنظیم 
     القاعدة.

وبشأن كیفیة تفاعل القوى اإلقلیمیة مع خطاب أوباما، أشار خاشقجي إلى أن الدول العربیة وتركیا 
ھي أكثر المتضررین من األزمة السوریة، وقد بدأت تستقل بقرارھا، وتحدث عن ما عده تلویحا 

 تركیا بشيء ما في سوریا قد تتحمس لھ بقیة الدول مثل السعودیة واألردن وقطر.

ھ، قال المتحدث السابق باسم الخارجیة األمیركیة إن الدول العربیة علیھا أن تتحمل جزءا من من جھت
    نفقات التصدي لتنظیم الدولة.
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على أولویة القضاء على  قدمت أولویة القضاء على تنظیم الدولة یشار إلى أن اإلدارة األمیركیة
 ول اإلقلیمیة مثل تركیا.الرئیس السوري، وھو ما شكل خالفات بینھا وبین بعض الد
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