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   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ سپتمبر ٠١

  

  دگرگونی بزرگ در جبھۀ سعودی ھا
Le grand retournement saoudien 

 سال پيش از تمام جنبش ھای جھاد طلب به انضمام افراطی ترين آنھا پشتيبانی ٣٥که عربستان سعودی از   اينبا وجود

عربستان سعودی با . ر داده استئينظر می رسد که رياض به شکل ناگھانی سياست خود را تغه کرده است، اينگونه ب

 خودش را ھدف بگيرد، دستور نابودی اين سازمان احساس خطر از حملۀ احتمالی امارات اسالمی که روزی بنيان ھای

ولی خالف ظواھر امر، امارات اسالمی ھمچنان از سوی ترکيه و اسرائيل پشتيبانی می شود و نفت . را صادر کرد

 .فروش می رسده با ميانجيگری آنھا در اروپا ب ربوده شده توسط اسالمگرايان افراطی 

 ٢٠١٤تگس ا٢٩| شبکۀ ولتر

  

  امارات اسالمی محصول غرب است:پيشگفتار 

جز يک نمايش ظاھری و ه  چيزی نيست ب٢١٧٠ھمگامی شورای امنيت عليه امارات اسالمی و رأی برای منشور 

يک از پشتيبانی ھای دولتی که امارات اسالمی  با اين وجود، چنين نمايشاتی نمی تواند ھيچ. مشخصاً برای حفظ ظاھر

 .موشی بسپارد، يعنی پشتيبانی ھائی که ھنوز ھم از آن برخوردار استفراه از آن برخوردار بوده را ب
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اگر خودمان را تنھا به رويدادھای اخير در عراق محدود کنيم، ھمه ديديم که اين مبارزان اسالمگرا در ستون ھای 

رخانۀ تازگی از کاه  کامالً صفر کيلومتر و نو که بHigh Mobility Multipurpose Wheeled Vehicleھاموی 

 و به ھمين گونه مسلح به تجھيزات مدرن نظامی اوکرائينی که اين نوع سالح ھا   بيرون آمده بودامريکاجنرال موتور 

ئی ارتش عراق را به امريکابا چنين ساز و برگ رزمی بود که سالح ھای . نيز کامالً نو بود، وارد کشور عراق شدند

ی شگفتی بود که امارات اسالمی کارشناس امور مدنی در اختيار داشته عالوه بر اين برای ھمگان جا. غنيمت گرفتند

باشد که ھمزمان مديريت امور تمامی منطقۀ اشغالی آنھا را به عھده بگيرد، کارشناسان امور ارتباطاتی برای انترنت و 

ئی در امريکاپايگاه نظامی (  آموزش ديده بودندFort Braggاين متخصصان مستقيماً در فورت برگ . تلويزيون

اگر چه روی ). ، ھشتاد و دومين لشکر ھوابردامريکاکارولينای شمالی، ستاد نيروھای ويژۀ ارتش اياالت متحدۀ 

 سّری کنگره جلسۀگزارشات مربوطه سانسور برقرار کرده است، ولی ما از راه آژانس بريتانيائی رويترز می دانيم که 

اسالمی سال سالح برای ارتش آزاد سوريه، جبھۀ النصره و امارات  تأمين مالی و ار  برای٢٠١٤ جنوریدر ماه 

مدعی بود که شاھزاده عبدالرحمان » العربيه«چند روز ديرتر، ). ١( رأی موافق داده است٢٠١٤مبر  سپت٣٠تا ) داعش(

  ).٢( واقعی امارات اسالمی استهفرماند

  

سمت چپ (کی از مبارزان را می بينيم يامی روی اين عکس که توسط امارات اسالمی منتشر شده، بی ھيچ ابھ

که تفنگ فاماس، تفنگ رسمی ارتش فرانسه را در دست دارد، در حالی که فرانسه ھر گونه رابطه با اين ) عکس

در واقع، فرانسه برای ارتش آزاد سوريه اسلحه فرستاده که دو سوم از آن به جبھۀ . سازمان را انکار کرده است

ندۀ ديگری که توسط سوريه به شورای امنيت در سازمان ملل و، به ھمين گونه پر)ه در سوريهيعنی القاعد(النصره 

سپس، چندين گروه از سازمان النصره به ارتش امارات اسالمی . د می کندئيمتحد فرستاده شده اين موضوع را تأ

ۀ کنونی ابراھيم، در عين حال عالوه بر اين، خالف اعالميه ھای رسمی، فرماندھی امارات اسالمی، خليف . پيوستند

  .عضو مرکز فرماندھی ارتش آزاد سوريه نيز بود

، وزير امنيت داخلی اياالت متحده وزرای امور داخلی کشورھای اروپائی را در لھستان به جلسه بروری ف٦سپس، در  

ازگشت به کشورھای مبدأ ای ويژه فراخواند تا از آنھا درخواست کند که به جھاد طلبان اروپائی در شامات که قصد ب

به اين ترتيب امارات اسالمی برای حمله به عراق نفرات کافی در صفوف . خودشان را دارند، اجازۀ بازگشت ندھند

، جلسه ای طی دو روز با شرکت رؤسای سرويس ھای مخفی بروریسرانجام در اواسط ف). ٣(خود خواھد داشت 

 برگزار شد که مطمئناً مرتبط بود به آماده سازی حملۀ امارات اسالمی کشورھای ھم پيمانی که در سوريه دخالت دارند

  )»اپوزيسيون دموکراتيک «  دربارۀ تعصب مذھبی نزد به اصطالح ٢٠١٢ت گساگزارش ). (٤(به عراق 
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 در جای شگفتی بسيار است که رسانه ھای بين المللی را می بينيم که ناگھان به افشای جنايات جھاد طلبان می پردازند،

سر . حالی که اسالم گرايان افراطی از سه سال پيش بی وقفه در حال ارتکاب به ھمين رفتارھای جنايتکارانه بوده اند

به عنوان مثال، امارات : بريدن و به چليپا کشيدن افراد در گذرگاه ھای ھمگانی شھرھا و روستاھا پديدۀ تازه ای نيست 

 نفر را به مرگ با قطع سر محکوم ١٥٠، دادگاه اسالمی بر پا نمود و ٢٠١٢ بروریاسالمی در محلۀ بابا عمرو در ف

  ).٥(کرد، و چنين موردی نه واکنش غرب را بر انگيخت و نه سازمان ملل متحد 

ويدئوئی منتشر کرد که در آن ) ميانه روھای مشھور(الفاروغ از ارتش آزاد سوريه  بريگاد ه، فرماند٢٠١٣ یدر ماه م

ردن يک سرباز سوری را نشان می داد که در پی ھمين صحنه يکی از سربازان ميانۀ رو و صحنۀ قطعه قطعه ک

در آن دوران، . مقتول را به دندان می کشد و می خورد )به تعبير ديگری ريۀ: مترجم (دموکرات و اسالمگرا قلب 

ند که نااميدانه برای دموکراسی معرفی کن» اپوزيسيون ميانه رو«غربی ھا سعی می کردند اين جھاد طلبان را به عنوان 

گو کرد و برای او اين فرصت را فراھم ساخت تا کار خود  و حتی بی بی سی با آن فرد آدمخوار گفت. مبارزه می کنند

  .را توجيه کند

 - ارتش آزاد سوريه و جبھۀ النصره(» ميانه رو« بين جھاد طلبان لوران فبيوسھيچ ترديدی وجود ندارد که تفاوتی که 

ل می يقا)  و امارات ساالمی٢٠١٣ تاريخ جبھۀ النصره از(» افراطی « و جھاد طلبان ) ٢٠١٣ تا آغاز -ی القاعده يعن

موردی که به خليفه ابراھيم مربوط می باشد روشنگر اين . يک دروغ ساختگی برای رسانه ھا بوده استتنھا شود 

زاد سوريه مالقات داشت، او ھم زمان عضو آتش ، ھنگامی که جان مک کين با ار٢٠١٣در ماه می : واقعيت است 

نرال سليم جعالوه بر اين، يک نامه از ). ٦(دبو» افراطی ھا«ستاد فرماندھی به اصطالح ميانه رو و رھبر جبھۀ 

د می کند که فرانسه و ترکيه ئي، تأ٢٠١٤ جنوری ١٧رخۀ ؤ ستاد فرماندھی ارتش آزاد سوريه، مهادريس، فرماند

رستاده اند که يک سوم آن برای ارتش آزاد سوريه و دو سوم برای القاعده با ميانجيگری ارتش آزاد مقاديری مھمات ف

کرده بود، از سوی حقانيت نامۀ سفير سوريه به شورای امنيت که اين موضوع را مطرح . سوريه اختصاص داشته است

  ).٧(ت نمايندگی فرانسه مردود شناخته نشدأھي

  

در جلوی صحنه سمت چپ، ابراھيم البدری نشسته و سناتور با او . ندھی ارتش آزاد سوريهجان مک کين و ستاد فرما

  .نرال سليم ادريس استجفرد بعدی، با عينک، بريگاديه . تدر حال حرف زدن اس

طی ) خليج فارس(با آگاھی به چنين وضعيتی، روشن است که رفتار برخی قدرت ھای ناتو و شورای ھمکاری خليج  

  چرا ؟. ر کرده استيي از يک موضع پشتيبانی سری، گسترده و دائمی به يک موضع خصمانه تغ٢٠١٤ت گساماه 

   

  نظريۀ برژينسکی دربارۀ جھاد طلبی

 در حال تکوين بخشيدن به آن ھستند، —   و شايد اياالت متحده —ر جھتی که عربستان سعودی ييبرای درک اھميت تغ

، واشينگتن به مدد مشاور امنيت ملّی زيبيگنيو برژينسکی، تصميم گرفت ١٩٧٩ از سال.  سال پيش بازگرديم٣٥بايد به 
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 و سياست پشتيبانی از اخوان المسلمين عليه  تا برای مقابله با گسترش و نفوذ شوروی از اسالم سياسی پشتيبانی کند

  .جمال عبدالناصر را در پيش گيرد

 نور "کمونيست"که در آن دوران توسط رژيم (از افغانستان گسترده ای » انقالب اسالمی«برژينسکی تصميم گرفت که 

، و ايران، که خود او بازگشت امام روح هللا خمينی را سازماندھی ) اداره می شد—به فتح ت و ر —کی ه محمد تر

سپس، اين انقالب اسالمی می بايستی به جھان عرب گسترش يافته و جنبش ھای ملی را که با اتحاد جماھير . کرد

  . از ميان ببرد،ياليستی شوروی متحد بودندسوس

از بين ) ٨(جھاد طلبان اتحاديۀ جھانی ضد کمونيست : عمليات در افغانستان به شکل غير منتظره ای موفقيت آميز بود 

اخوان المسلمين استخدام شده بودند و مديريت آنھا را نيز ميلياردر ضد کمونيست اسامه بن الدن به عھده داشت و اردوی 

ارتش سرخ نيز وارد دامی شد که . روريستی او دولت افغانستان را مجبور کرد که از شوروی ھا درخواست کمک کندت

در افغانستان برای آنھا تدارک ديده بودند و طی پنج سال به طول انجاميد و موجب تسريع فروپاشی اتحاد جماھير 

زيرا رژيم خلق و پرچم که ھيچ .  حقيقت نيستن به قريديد نويسنده از لحاظ توالی تاريخی،[.سوسياليستی شوروی شد

خونريزيھا  ،گاھی کمونيستی ھم نبودند، در آغاز در زير ضربات ويرانگر جنبش ھای خود به خودی خلق ما عليه مظالم

، چنان پرشتاب در مسير نابودی قرار گرفت که روسھا به ناگزير  پرچمی ھا-  خلقیھای تھوع آورو وابستگيکشتار ھا 

احزاب و ابسته به پاکستان و ايران در . مجبور به فرستادن نيروی نظامی برای حفظ آن دھارۀ مزدور و جنايتکار شدند

 که امکان ايجاد و بقاء يافته، زمينۀ نفوذ عناصر استخباراتی غرب را زير پوشش بستر آن جنبش ھای خود به خودی بود

  ] ويراستار پورتال-  نويسنده است؛ نه عکس آن که ادعایاسالم سياسی مساعد ساختند

برژينسکی مات و مبھوت شده بود زيرا خمينی :  عکس به مصيبت انجاميد هولی عمليات تدارک ديده شده برای ايران، ب

 — پير مردی که می خواھد امالک توقيف شده اش را از شاه پس بگيرد —آن فردی نبود که به او معرفی کرده بودند 

در اينجا باز ھم نويسنده نفرت ظاھری از امريکا را با ضد امپرياليزم بودن خلط می [پريالستبلکه خمينی يک ضد ام

برای يکی و ديگری به معنای » اسالمگرا« کمی پس از اين واقعه، کلمۀ .  واقعی از آب درآمد] ويراستار پورتال- نمايد

) ضد امپرياليست(و شيعه ھای بد ) کارانھم(يگانه ای نبود، در نتيجه برژينسکی بر آن شد تا بين سنی ھای خوب 

  .تفکيک قائل شود، و مديرين اولی ھا را به عربستان سعودی واگذار کرد

سرانجام، با توجه به اتحاد نوين بين واشينگتن و سعودی ھا، رئيس حمھور جيمی کارتر طی سخنرانی دربارۀ وضعيت 

برای امنيت کلی اياالت ) خليج فارس( به نفت خليج  اعالم کرد که از اين پس دسترسی١٩٨٠ جنوری ٢٣اتحاد در 

  .متحده اھميت ويژه ای خواھد داشت

و عليه رژيم ھای ) و سپس روس ھا(دن ھر ضربۀ شومی عليه شوروی ھا از اين تاريخ، جھاد طلبان برای وارد آور

 ١١ قصد ساختگی طلبان در سوءاين دوران از اعالم اتھام عليه جھاد . ناسيوناليست يا نافرمان عرب مأموريت يافتند

يده چادامه يافت و موجب پي) ٢٠٠١- ٢٠٠١١(مبر شروع شد و تا اعالم مرگ دروغين اسامه بن الدن در پاکستان سپت

اصل موضوع بر محور انکار ھر گونه رابطه با جھاد طلبان بود تا بتوانند متعاقباً از آنھا به عنوان . شدن مسائل گرديد

 با ھمکاری رسمی بين جھاد طلبان و ناتو در ٢٠١١اين موضوع در سال . ان بھره برداری کنندبھانه برای مداخالتش

  .ليبی و در سوريه به روشنی آشکار شد

  

  ٢٠١٤ت گسر جھت سعودی ھا در ماه اييتغ
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را که الگوی اقتصادی اياالت ) ١( سال، عربستان سعودی تمام جريان ھای سياسی مسلمان سنّی مذھب ٣٥در طول 

و با اسرائيل نيز موافقتنامه ای به امضا رسانده و متعھد می شدند که ) ٢(ندنم سازگار تشخيص می داده را با اسالمتح

  .، تأمين مالی کرد و به آنھا اسلحه داد)٣(موجوديت آن را زير عالمت سؤال نخواھند برد

عربستان . توده ھای سنّی مذھب تبانی بين جھاد طلبان و امپرياليست ھا را نديده گرفتند سال، اکثريت عظيم ٣٥در طول 

سرانجام، وھابيت را به عنوان . سعودی با تمام حرکات آنھا و ھر آنچه را که به آنھا نسبت دادند اعالم ھمبستگی کرد

  .يب می کردنداسالم اصيل به رسميت شناخت، اگر چه اماکن مقدس را در عربستان سعودی تخر

شگفت زده می ديد که واشينگتن به قطر و اخوان المسلمين نقش ھائی واگذار » بھار عرب«عربستان سعودی در دوران 

به زودی عربستان سعودی در رقابت با دوحه برای پشتيبانی از جھاد . کرده، ولی او به اين ميھمانی دعوت نشده است

  .د کارزار شد و به ويژه در سوريه واراطلبان در ليبي

نرال عبدالفتاح آل سيسی به عنوان رئيس جمھور مصر جقتصاد مصر را نجات داد، وقتی که عالوه بر اين شاه عبدهللا ا

با اين . در رابطه با اخوان المسلمين را برای او و اماراتی ھا فرستاد ليس وانتخاب شد و نسخه ای کامل از پروندۀ پ

 طرح دقيق اخوان ٢٠١٤برورینرال آل سيسی در فج، )اخوان المسلمين(اديه تحوجود در چھار چوب مبارزه عليه ا

طی چند روز توطئه چينان بازداشت شدند و . بی را کشف و اطالع دادظرا برای کسب قدرت در رياض و ابو المسلمين 

لمين را تھديد  قطر پدر خواندۀ اخوان المس،اعتراف کردند، از سوی ديگر عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی

  . رھا نکند، مورد تخريب قرار خواھد گرفتکردند که اگر اخوان المسمين را فوراً 

رياض به زودی کشف می کند که امارات اسالمی نيز پس از تسخير يک سّوم عراق برای حمله به عربستان نقشه کشيده 

  .است

ت، امام جماعت دانشگاه الزھرا، احمد گس ا١١.  ساله توسط امارات و مصر از ھم فروپاشيد٣٥ساخته ھای ايدئولوژيک 

در ادامۀ اين سخنرانی، فردای آن روز، مفتی اعظم مصر، شوقی . الطيب قوياً امارات اسالمی و القاعده را محکوم کرد

  ).٩(ابراھيم عالم نيز آنھا را محکوم کرد

. بمباران کرد) اليبي(را در طرابلس بی با ھمکاری قاھره تروريست ھا ظ ھمين ماه، ابو ٢٢ت و دوباره در گس ا١٨

برای نخستين بار، دو دولت سنّی مذھب برای حمله به سنّی ھای افراطی واقع در سومين کشور، با يکديگر ھم پيمان می 

 قديمی القاعده که توسط ناتو به عنوان حاکم ٣جز اتحاديۀ عبدالحکيم بلحاج، شمارۀ ه ھدف آنھا چيزی نبود ب. شوند

گويا که اين عمليات بی آن که واشينگتن از آن آگاه شده باشد به ). ١٠( در طرابلس برگزيده شده بودحکومت نظامی

  . گذاشته شده استءاجرا

ت، مفتی اعظم عربستان سعودی، شيخ عبدالعزيز آل الشيخ بر آن شد تا سرانجام جھاد طلبان امارات اسالمی گس ا١٩در 

  ).١١(معرفی کند » اسالم ١دشمن شمارۀ « و القاعده را به عنوان 

  

  پی آمدھای دگرگونی در رويکرد عربستان سعودی

ی فرصت انطباق خود را با ئاب صورت گرفت که بازيگران منطقه گرگونی در رويکرد عربستان به اندازه ای با شتد

به طور کلی . ندوضعيت تازه پيدا نکرده اند، در نتيجه مبنی بر پرونده ھای مختلف در وضعيت متناقضی قرار گرفته ا

ھم پيمانان واشينگتن امارات اسالمی در عراق را محکوم می کنند، ولی در مورد حضور آن در سوريه ھنوز واکنشی 

  .نشان نداده اند

 و در قطعنامۀ جوالی ٢٨نظر می رسد، اين است که شورای امنيت در بيانيۀ ه با اين وجود، موضعی که شگفت آورتر ب

ت اسالمی را محکوم دانسته است، در حالی که اين سازمان جھاد طلب ھنوز از پشتيبانی ت اماراگس ا١٥ در ٢١٧٠
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نقص اصول و موازينی که در اين قطعنامه مطرح شده، نفت ربوده شدۀ عراق توسط : ھای دولتی برخوردار است 

فتی می شود و با يک توقف نفت ربوده شده در بندر جيحان بار تانکرھای ن. امارات اسالمی از راه ترکيه عبور می کند

وليت ترکيه و اسرائيل در اين ؤ شرکت ھای نفتی مشخص نشده ولی مستا کنون نام. در اسرائيل، راھی اروپا می شود

قطر به سھم خود ھمچنان به بسياری از شخصيت ھای اخوان المسلمين پناه داده و ھنوز از . معامالت کامالً روشن است

  . کندامارات اسالمی پشتيبانی می

  

ت گس ا٢٤تاريخ  در جده به... امور خارجۀ عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، مصر، قطر و گردھمآئی وزرای

  .، برای مقابله عليه امارات اسالمی٢٠١٤

طی مصاحبۀ مطبوعاتی، وزرای امور خارجۀ روسيه و سوريه، سرگئی الورف و وليد معلم برای تشکيل يک جبھۀ  

با اين وجود اياالت متحده در حالی که عمليات زمينی در خاک سوريه را به ھمکاری . واندندضد تروريستی فراخ

از پيوستن به جمھوری عرب سوريه امتناع کرد و ھمچنان ) ) ١٢(»نيروی مداخلۀ سياه«( بريتانيا پی گيری می کند 

 .خواستار استعفای بشار اسد شد

از اين پس، حزب . پايان داد و به روياروئی رياض و آنکارا انجاميد سال سياست سعودی ٣٥شکاف به وجود آمده، به  

کرد ترکيه و سوريه، حزب کار کردستان که ھمواره از سوی واشينگتن و بروکسل به عنوان سازمانی تروريستی 

  .شناسائی می شد، در مقابله با امارات اسالمی از پشتيبانی پنتاگون برخوردار خواھد بود

رشات ابھام آميز رسانه ھای آتالنتيست، مبارزان کرد ترکيه و سوريه از حزب کار کردستان بودند در واقع خالف گزا

که در روزھای اخير به پشتيبانی نيروی ھوائی اياالت متحده از پيش روی امارات اسالمی جلو گيری کردند و نه 

  .پيشمرگان دولت محلی کردستان عراق

   

 نتيجه گيری موقت

آيا اياالت متحده واقعاً می . ص دھيم که وضعيت کنونی را بايد واقعی و يا صحنه آرائی تلقی کنيممشکل بتوانيم تشخي

لش خارح شده، از بين ببرد، و يا تضعيف وخواھد امارات اسالمی را که خود او به وجود آورده بود و احتماالً از کنتر

ه قرار دھد ؟ آيا آنکارا و تل آويو به حساب واشينگتن  و با حفظ آن در آينده به عنوان ابزار سياسی مورد استفاد—کند 

يا عليه واشينگتن از امارات اسالمی پشتيبانی می کنند، و يا روی اختالفات درونی اياالت متحده بازی می کنند ؟ آيا 
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 رھا سعودی ھا برای نجات رژيم سلطنتی شان تا اتحاد با ايران و سوريه پيش خواھند رفت و حفاظت از اسرائيل را

 خواھند کرد ؟

Thierry Meyssan 
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