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  فرانسه پشتيبان تروريستھا؟

  ۵بخش   - عربستان سعودی و جھاد طلبان در جبھۀ النصره

  ٢٠١۶ جون ٢١

  

 و در اين زمينه مدارک به روشنی اين واقعيت را ثابت  عربستان سعودی گروه ھای تروريست را تأمين مالی می کند

ه پاريس وارد جنگ شده است، به مناسبات ولی با وجود اين، دولت فرانسه که پس از حمالت تروريستی ب. می کند

مناسبات فرانسه با شورشيان سوريه نيز ابھامات و پرسش . دوستانه و ممتازش با رژيم سلطنتی و نفتی ادامه می دھد

 آيا برای دولت فرانسه تروريست خوب و بد وجود دارد؟ . ھای ديگری را مطرح می کند

 

 Philippe Lambertsفيليپ المبر  
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 عربستان سعودی نخستين انبار ذخيرۀ سلفی گرائی وھابی است و "ۀ سبز اروپا فيليپ المبر يادآوری می کند که نمايند

در واقع، . ")١(وليت بزرگی را حمل می کند ؤبر اساس اين امر در ريشه دواندن اين تعبير مرگبار از اسالم مس

ی و گسترش نفوذ سياسی و اقتصادی ئدرت برتر منطقه  و  دستيابی به ق عربستان سعودی برای تحقق بلند پروازيھايش

خود ه اش در سازماندھی گروه ھای تروريست و تأمين مالی و به ھمين گونه تدارک جنگ افزار برای آنان ترديدی ب

 . دھد راه نمی

از جمله  گواه بر اين امر است که شبکه ھای جھاد طلب از سوی سعوديھای پر نفوذ ،دربارۀ اين موضوع چندين شاھد

 در ٢٠٠١مبر  سپت١١آماده کردن حملۀ تروريستی زکريا موسوی که در . از سوی خاندان حاکم تأمين مالی شده اند

القاعده از سوی اعضای " اعتراف کرده است که ٢٠١٤بر واياالت متحده به قيد سوگند در يک پرونده  به تاريخ اکت

 که در چشم انداز "او در عين حال اعتراف کرده است . ") ٢(خاندان سطنتی آل سعود کمک مالی دريافت کرده است 

حملۀ تروريستی عليه رئيس جمھور اياالت متحده با يک ديپلمات سعودی مالقات داشته و عالوه بر اين در توطئۀ بمب 

ز در ھمان پرونده، او چند نفر ا. ")٣( شرکت داشته است ١٩٩٩گذاری در سفارت اياالت متحده در لندن در سال 

رئيس (شاھزاده ترکی الفيصل : اعضای خاندان سطلنتی عربستان سعودی را متھم به تأمين مالی القاعده می داند 

 تا ٢٠٠٥ و سپس سفير عربستان سعودی در اياالت متحده از سال ٢٠٠١ تا ١٩٧٩سرويس ھای مخفی سعودی از سال 

يس ھای مخفی و سپس مدير سر٢٠٠٥ تا ١٩٨٣ سال سفير در اياالت متحده از) (٤(، شاھزاده بندر بن سلطان )٢٠٠٧

بررسی اين اعترافات مشکل است ). بازرگان ميلياردر سعودی(، و شاھزاده الوليد بن طالل )٢٠١٤ تا ٢٠١٢از سال 

مبر که به پيوندھای بين عربستان سعودی و القاعده می پردازد به آرشيوھای  سپت١١ صفحۀ اين پرونده دربارۀ ٢٨زيرا 

 ٢٨ سناتور قديمی اياالت متحده می گويد عالوه بر اين پروندۀ Bob Grahamباب گراھام ). ٥(رده شده است ّسری سپ

نشان داديم که ما [...] مبر  سپت١١أمين مالی حمالت تروريستی  شرکت مستقيم دولت سعودی در ت"ی ئصفحه 

 در نتيجه سعوديھا به پشتيبانی از القاعده .دست به ھر کاری بزنند، برای آنان مصونيت وجود خواھد داشت] سعوديھا[

ما نخواستيم . پشتيبانی اقتصادی و ايدئولوژيک به عمل آوردند) داعش(ًادامه دادند، و اخيرا نيز از دولت اسالمی 

واقعيت را رو در رو ببينيم، و اين امر به موج تازه ای از افراط گرائی انجاميد و سرانجام پاريس زير ضرب قرار 

  .")٦(گرفت

 سازمانھای "مبر به سھم خود گفته است که  سپت١١ از وکالی دعاوی قربانيان ، يکیSean Carterسين کارتر 

مبر  سپت١١جاد کرد، طی دھه ای که به نيکوکاری که دولت سلطنتی سعودی برای تبليغ ايدئولوژی افراطی وھابی اي

  .")٧ (انجاميد، لوژيستيک و امور مالی القاعده را تأمين می کردند

بازيگران " گزارش داد که ٢٠٠٧ در سال Seymour Hersch سيمور ھرش New Yorkerروزنامه نگار نيويورکر 

 و Dick Cheney و البته بندر بن سلطان که به شکل خصوصی با کاخ سفيد و ديک چنی  کليدی عبارتند از سعوديھا

ع اين است که عربستان سعودی از گروه ھای مختلف موضو.  به توافقاتی رسيده اند Elliott Abramsاليوت آبرامز 

 Bahar Kimyongürبه گفتۀ بھار کيميونگور . ") ٨(سنی افراطگرا و جھاد طلب پشتيبانی مالی به عمل آورده است 

 بوش شکافھای مذھبی در لبنان و سوريه را تغذيه می کنند، ھمان گونه که مشاوران/  اينگونه بود که بندر"نويسندۀ مقاله 

او از يک ديلمات اروپائی در بيروت نقل قول آورده است ). ٩(آنگلوساکسون آنان در عراق ھمين برنامه را پياده کردند 

ًعراقی سازی صحنۀ لبنان کامال با سياست ": و می گويد   تطبيق می کند که نئو محافظه کاران " ھرج و مرج سازنده "ِ

  .") ١٠(زديک و ميانه به کار ببندند ئی سعی می کنند در ھمۀ کشورھای خاورنامريکا
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خوبی توضيح ه  نوشتۀ محمد حسن، ب"ژی شوکي سترات"در چشم انداز گسترده تر تاريخی و جغرافيای سياسی، کتاب 

ل نفت خاورميانه و به ويژه نفت عربستان وداده شده است که چگونه اياالت متحده طی دومين نيمۀ قرن بيستم در کنتر

  ).١١( کنار زد سعودی بريتانيا را

در يکی از مصاحباتش ) رئيس اسبق سرويس اطالعات و امنيت فرانسه ( Alain Chouetعالوه بر اين، آلن شويه 

)interview  ( ھای القاعده، ھمۀ  گفت که جبھۀ النصره ، گروه سلفی مسلک و جھاد طلب يکی از شاخه ٢٠١٣در سال

مبر در حالی که جبھۀ النصره از دس). ١٢(ًقطعاتش کامال توسط سرويس ھای ويژۀ عربستان سعودی ايجاد شده است 

 در فھرست ٢٠١٤ در فھرست سازمانھای تروريستی در اياالت متحده به ثبت رسيده و به ھمينگونه از ماه مه ٢٠١٢

مبارزان جبھۀ النصره در سرزمينھائی که ).  ١٤(ل متحد شناسائی شده استسازمانھای نزديک به القاعده در سازمان مل

ل خود می گيرند، رفتار تنبيھی و خشونت آميز را به کار می بندند که از شريعت اسالم برآمده و اھالی را با وزير کنتر

 کشيدن، يا محاکمۀ ، قطع دست، به صليب)به ويژه در خصوص دروزھا (" دعوت می کنند"اعمال زور به دين اسالم 

خيلی مختصر زنان به جرم زنا و صدور دستور بريا اجرای اشد مجازات، يعنی مرگ از جمله فعاليتھای آنان را تشکيل 

 عمليات انتحاری بوده که به کشته شدن ھزاران نفر انجاميده ٢٠٠ول ؤ مس٢٠١١جبھۀ النصره از سال ). ١٥(می دھد 

 پشتيبانی کرد و اعالم داشت که ٢٠١٥مبر  نو١٣پاريس در  تروريستی به عالوه بر اين، گروه از حمالت. است

در واقع برای آنان جای بسی  تأسف داشته که چرا سر (آرزويش اين بود که چنين کاری را جبھۀ النصره انجام می داد 

  ).١٦) (منشأ اين حملۀ تروريستی نبوده اند

 بی ٢٠١٢مبر  در دسLaurent Fabiusۀ فرانسه لوران فبيوس چگونه می توانيم نسبت به سخنرانی وزير امور خارج

 در محل، کار مفيدی " وابسته به شبکۀ القاعده می گفت " شورشيان سوريه " باقی بمانيم، وقتی که در خصوص ءاعتنا

ه است  ضد تانک تحويل دادراکتفرانسه به آنان توپ، مسلسل، راکت انداز و "؟  شورشيانی که ) ١٧ ("انجام می دھند 

عالوه بر اين فرانسه اعتراف کرده است که بخشی از جنگ افزارھائی که به ارتش آزاد سوريه تحويل داده به . ")١٨(

 ، زيرا ارتش آزاد سوريه و جبھۀ النصره گاھی در کنار يک)١٩(دست گروه ھای جھاد طلب در سوريه افتاده است 

 ٤ در (CENTCOM)ئی در خاور ميانه امريکاندھی نيروھای از سوی ديگر فرما. ديگر عليه ارتش سوريه می جنگند

 آنانی که توسط "ان شورشي" اعتراف کرده است که از بين  septembre 4a reconnu le 2015 ٢٠١٥مبر سپت

de leur %  25 تجھيزات نظامی خودشان را به جبھۀ النصره تحويل داده اند ٢٥%اياالت متحده آموزش ديده بودند 

équipement militaire ٢٠( ، از جمله ماشين وانت و مھمات .(  

جوی راه حل اميدوار  و با مسلح کردن سلفيھا نيست که می توانيم به جست"يه يادآوری می کند که با وجود اين، آلن شو

 از دو سال پيش، فرانسه به اپوزيسيونھای سوری کمکھای لوژيستيک و فنی رسانده، و عالوه " و اضافه می کند "باشيم 

 سرويسھای ويژه با دستياری ھمکاران براين آموزش و تمرين تروريست ھای جھاد طلب اسالمگرا را با مشاورت

که يک وزير امور خارجه اعالم کند که می خواھد برای  به محض اين[...] ئی به عھده داشته است  امريکابريتانيائی و 

گروه ھای خارجی به ھدف سرنگونی رژيم حاکم کشورشان اسلحه بفرستد، با وجود مخالفت مقامات بين المللی، در اين 

  .") ٢١(عی جديد و خطرناک از نقض قانون بين المللی می شويم صورت وارد نو

البته حجم مبادالت بازرگانی بين دو کشور . عالوه بر اين يادآوری کنيم که فرانسه در سوريه دارای منافع اقتصادی ست

 ميليون بورو ٢٨٥که ( ميليون يورو کاال وارد کرده است ٤٠٥، فرانسه از سوريه ٢٠١٠در سال : ًنسبتا فروتنانه است 

ولی در اين ). ٢٢( ميليون يورو از کاالھای خود را به سوريه صادر کرده است ٣٣٢، و )از آن مربوط به نفت بوده

. دھه ھای گذشته شرکتھای چند مليتی فرانسوی در سوريه جای مھمی برای خودشان باز کردند، به ويژه در صنايع نفت
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 گسترش بھره برداری از ذخيرۀ نفت ديرالزور در شرق سوريه ايجاد  يک شرکت مشترک برای١٩٨٨توتال در سال 

 در سال Lafarge، الفارژ ٢٠٠٥ در سال Belبل : ًبعدا، گروه ھای فرانسوی ديگر در سوريه فعال شدند ). ٢٣(کرد

  ).٢٤ (٢٠١١ در سال Air liquide، اير ليکيد ٢٠١٠

 دليل برای مخالفت ١٠ فھرستی شامل Huffington Postترنتی مقاله ای در روزنامۀ ان. به عربستان سعودی بازگرديم

اين . " raisons de s’opposer à la monarchie saoudienne10  "با رژيم سلطنتی سعودی را منتشر کرده است 

نفری  ١٩ از "، و يادآور می شود که " سعوديھا تروريسم را در سطح جھانی تأمين مالی می کنند "اله می گويد که مق

  .")٢٥( نفر از آنان از اھالی عربستان سعودی بوده اند ١٥ شرکت داشته اند، ٢٠٠١مبر  سپت١١که در حملۀ تروريستی 

ن بر اين باور بوده است که ر خارجه ھيلری کلينترد که وزير امو کءيک پيغام الکترونيک ديپلماتيک در ويکيليکس افشا

 تأمين کنندگان مالی در عربستان سعودی مھمترين منبع مالی گروه ھای تروريستی سنی مذھب در سراسر جھان بوده "

ھای تروريستی عربستان سعودی پايگاه اصلی پشتيبانی مالی برای القاعده، طالبان، لشکر طيبه و ديگر گروه  . [...]اند

، )٢٧(و رمضان ) ٢٦(ً ھر ساله از منابع سعودی، غالبا طی مراسم حج دالرًاز جمله حماس است، که احتماال ميليونھا 

 Bob بسياری از کارشناسان و از جمله باب گراھام "ًسپس اين مقاله مشخصا می گويد که . "برداشت می شود

Grahamمحصول ) داعش( بر اين باورند که دولت اسالمی در عراق و شام مبر سپت١١ت تجسسی أ نويسندۀ پروندۀ ھي

  .") ٢٨(انديشه ھای سعودی، پول سعودی و پشتيبانی سازمانی از سوی سعوديھا بوده است 

ِدر فقدان رضايت خاطر از تأمين مالی تروريسم جھاد طلب بين المللی، دولت سعودی تمايالت خاصی برای اعمال  ِ

، بريدن سر، به صليب کشيدن، محدوديت در شيوه بيان و آزادی عقيده، نقض )٢٩(م کودکان شکنجه، قطع عضو، اعدا

 ١٩٧٠تا جائی که پيوند مقدس ضد کمونيستی سازش ناپذير سالھای . حقوق بشر و تحميل موازين شرم آور به زنان دارد

 Codeه انجمن زنان برای صلح  بين دولت نيکسون و رژيم سلطنتی آل سعود می تواند زير سؤال برود، ھمانگونه ک

Pink اعالم کرده است.  

 را نمونه ای نمادينه از محدوديت آزادی در عربستان سعودی می داند رائف بدویسازمان غير دولتی عفو بين الملل 

 است که به اتھام توھين به اسالم در اين وب "ليبرال سعودی شبکۀ "رائف بدوی يکی از مؤسسان وب سايتی به نام "

 ضربه شالق و ١٠٠٠ سال زندان، تحمل ١٠ در يک دادگاه کيفری در جده به ٢٠١٤سايت در تاريخ ھفتم ماه مه سال 

 ١٠و ممنوعيت مسافرت برای او طی ) امريکا دالر ٢٢٦٠٠٠حدود (پرداخت جريمه به مبلغ يک ميليون لایر عربستان 

- ٢٠١٥و بر اساس گزارش ساالنۀ ) ٣٠ ("شبکۀ ليبرال سعودی"گو در  و جرم او ايجاد انجمن گفت. محکوم شدسال 

 عفو بين الملل در خصوص عربستان سعودی از بازداشت اختياری، اعمال شکنجه، نقض آزادی بيان و آزادی ٢٠١٤

 در چھار چوب " به مھاجران، و محکوميت انجمن و گردھمآئی، تبعيض نسبت به اقليت شيعه و زنان، تبعيض نسبت

  ).٣١( ياد شده است "عادالنه  دادگاه نا

 نفر از جمله فقيه شيعۀ عربستانی شيخ نمر باقر ٤٧ اجرای حکم مرگ ٢٠١٦ جنوری ٢آخرين نمونۀ ثبت شده به تاريخ 

محمد باقر النمر نيز به ھمان برادر زادۀ او علی ). ٣٢(النمر بود که به اقتدار گرائی رژيم سعودی اعتراض می کرد 

در تظاھراتی صلح آميز عليه رژيم )  ساله بوده١٧در اين سال او (، ٢٠١١سرنوشت تھديد شده است، زيرا او در سال 

سازمان عير انتفاعی  (Reprieveدر حالی که به گزارش سازمان غير دولتی رپريو ). ٣٣(سعودی شرکت کرده است 

 حکم مرگ مبارزه می کند، با توجه ويژه به پشتيبانی حقوقی به نفع افرادی که چنين در سراسر جھان که برای الغای

 ساله  است، حکم مرگ با قطع گردن و سپس ٢١عليه اين مرد جوان که امرز ). ٣۴) (شان صادر می شوده ايحکمی ب
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 قضائی رايج در به صليب کشيده شدن بدن او و نمايش عمومی آن تا پوکيدن گوشت تن محکوم بر اساس موازين

  ).٣۵( نفر در اين کشور به اين شکل محکوم به مرگ شده اند ١۵٣، ٢٠١۵در سال . عربستان سعودی
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