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عبرت عدد من الــدول التي كانت السعودية قد اعلنتها انها من ضمن 
التحالف العسكري الذي شكلته تحت مسمى مكافحة االرهاب عن رفضها 
له حيث عبرت باكستان وهي الدولة النووية االسالمية عن استغرابها 
ودهشتها من إدراج اسمها ضمن قائمة الدول المشاركة في التحالف اإلسالمي 

العسكري، الذي تقوده السعودية.
وأبدى سكرتير وزارة الخارجية الباكستانية، عيزاز جابوري، األربعاء ١٦ 
ديسمبر، استغرابه ودهشته، لدى اطالعه على نبأ إدراج اسم بالده في 
قائمة التحالف، الذي تقوده السعودية، مشيرًا الى طلب بالده ايضاحات حول 
المسألة ولكن باكستان عادت وابدت موافقتها على التحالف في وقت الحق.
سلطنة عمان من جانبها اعلنت الثالثاء ١٥ ديسمبر، رفضها االنضمام 

علن في الرياض لمواجهة اإلرهاب.
ُ
إلى ما سمي بـ"التحالف اإلسالمي" الذي أ

وبرر وزير خارجية عمان يوسف بن علوي، عدم مشاركة بالده في التحالف 
المعلن بأن "قوات السلطان المسلحة في الدستور العماني محظورة المشاركة 
بتجمعات أمنية خارج مجلس التعاون".. وقال بن علوي، إن قرار حظر القوات 
موجود في الدستور العماني، وبالتالي اليمكن لنا أن نتدخل في مثل هذه 

التجمعات األمنية.
وأكدت تركيا، على لسان وزير خارجيتها عدم نية أنقرة تشكيل قوة 
عسكرية في إطار التحالف اإلسالمى الجديد، مكتفية بكلمات دبلوماسية 
رنانة حول ضــرورة التعاون االستخباراتى في تكثيف الجهود لمكافحة 
اإلرهاب  بالمنطقة. وقالت إندونيسيا األربعاء: إنها لن تقدم دعمًا عسكريًا 

للتحالف العسكري اإلسالمي بقيادة السعودية.
وكشفت وزيــرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مرصودي ، أن نظيرها 
السعودي عادل الجبير تحدث معها في عدة مناسبات حول تلك المبادرة 

"لكن الرياض لم توضح بعد كيف ستمضي في هذا العمل".
ويوم الثالثاء، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، أنها "لم تكن 
على علم المن قريب وال من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسالمي عسكري 
لمحاربة اإلرهاب، وأنه لم يرد إليها في أي سياق وأي مجال أية مراسلة أو 
مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف ، وأنه لم يتم التشاور معها ، ال 

خارجيًا كما تفرضه  األصول ، وال داخليًا كما يفرضه الدستور".
ماليزيا هي األخرى أكدت على لسان وزير دفاعها هشام الدين حسين، أنها 
لن تشارك في هذا التحالف..وقال وزير الدفاع الماليزي: إن ماليزيا تحارب 

اإلرهاب، خاصة "داعش"، لكنها تقوم بذلك بشكل منفصل.
أما رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي فقد وصف- الخميس- التحالف 
اإلسالمي الذي دعت اليه السعودية بأنه غير "حقيقي إنما هو ورقي وإعالمي".

وقال: "نحن نستغرب من إعالن هذا التحالف وأن الدول التي تحارب اإلرهاب 
وهي العراق وسوريا غير موجودة فكيف سيحارب هذا التحالف اإلرهاب 
ونحن طالبنا هذه الدول بمساعدة العراق منذ سنة ونصف ولم تكن هناك أية 
مساعدة". وعلى ذات الصعيد قال متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد 
بخاري الخميس: إن بالده لم تقرر بعد إن كانت ستنضم لتحالف تقوده 
السعودية. وأعلنت السعودية  الثالثاء الماضي تشكيل تحالف عسكري 
إسالمي يضم ٣٤ بلدًا في خطوة رحبت بها الواليات المتحدة التي تطالب 
بجهود أكبر من دول المنطقة للتصدي لتنظيم «داعش» الذي يسيطر حاليًا 

على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسوريا.
لكن الغموض بدأ يحيط هذا التحالف بعدما ظهرت بعض الــدول التي 

أعلنت أسماؤها كأعضاء في التحالف وكأنها ال تعلم شيئًا عن هذا اإلعالن.
تحالف تركي قطري

إلى ذلك وصف مراقبون اإلعالن عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر 
بعد ٢٤ ساعة فقط من إعالن مبادرة السعودية بإنشاء تحالف إسالمي 
أوسع في مواجهة اإلرهاب في شكل رسالة من الدوحة إلى الرياض مفادها أن 
القطريين ينأون بأنفسهم عن التحالف السعودي ويفضلون بدًال منه تحالفًا 
محدودًا مع تركيا.ولم يستغرق الوقت ساعات بعد إعالن ولي ولي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان عن إنشاء تحالف إسالمي واسع لمكافحة 
اإلرهاب بحيث تكون قطر وتركيا جزءًا منه حتى سارعت الدولتان للكشف 
عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة الخليج ألول مرة منذ انهيار 

الخالفة العثمانية عام ١٩٢٠م..
وقال السفير التركي في قطر أحمد ديميروك: إن بالده ستنشئ قاعدة 
عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين 
على مواجهة "األعداء المشتركين".وفيما تستقوي السعودية بحلفها مع 

اإلمــارات وتنسق مع مصر والسودان والمغرب ودول إسالمية أخرى لبناء 
تحالف إسالمي أوسع، تبدو الخطوة القطرية كمن يضع العصا في العجلة، 
ويهدف إلى إعادة دول الخليج إلى مرحلة من الخالفات التي كانت تعصف 
بعالقة دول خليجية عدة مع قطر عام ٢٠١٣م على خلفية دعم الدوحة 

لتنظيم اإلخوان المسلمين.
ويرى مراقبون ان السعودية قد قامت باعالن تحالفها الطائفي المشبوه 

هربًا من هزيمتها في اليمن.

هروبًا من هزيمتها في اليمن

 السعودية تعلن تحالفًا طائفيًا في المنطقة

المفكرالعربي محمد حسنين هيكل ينسف
 التحالف العسكري اإلسالمي السعودي

سخر المفكر العربي الشهير محمد حسنين هيكل من تشكيل السعودية للتحالف االسالمي - 
العسكري.. وقال: بعد فشل عاصفة الحزم وجدوا ان التحالف االسالمي العسكري هو الحل للخروج 

من المأزق.
واكد هيكل- مغردًا بصفحته في تويتر- ان بعض الدول المشاركة في هذا التحالف من اهم الداعمين 

لتنظيم داعش االرهابي.
ووصف التحالف بأنه تحالف بال تنسيق وبال رؤية وبال آليات محددة واهداف مشتتة.

وتساءل هيكل مستغربًا: كيف تم التنسيق بين الدول في التحالف، وما الخطة االستراتيجية واآلليات 
لتنفيذ األجندة؟.. فالمسألة التحتاج مزيدًا من التخطيط.

نشئ التحالف العسكري، 
ُ
ـــــــا كما تساءل عما هي المعايير التي تم من خاللها أ وم

اآلليات، وَمْن هو العدو؟
مؤكدًا ان هذا التحالف لم يأِت بأرضية مشتركة ولم ُيْبَن على 

هدف واضح.
وقال هيكل: أتفهم ان يكون هناك تحالف عربي كون الجغرافيا 

ة  واحــدة، ولكن التحالف االسالمي العسكري اليوجد فيه الكفاء
الموحدة بين الدول المتحالفة.

تزايد الضغوطات على بريطانيا وأمريكا لوقف بيع األسلحة للسعودية
< يشن اإلعالم البريطاني واألمريكي حملة قانونية ضد  السعودية، مطالبين دولهما بوقف عملية بيعها األسلحة لقتل المدنيين في اليمن.

ستخدم ضد أهداف مدنية في اليمن.
ُ

واعتبرت أن نظام آل سعود يشكل تهديدًا للغرب أكثر من أي دولة أخرى.. مشيرة الى أن على أمريكا وبريطانيا عدم انتهاك القانون المحلي والدولي بصفقات أسلحة تشعل الحرب األهلية وت
 وتســاند وســائل اإلعالم حملة منظمات دولية مثل أوكســفام وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، مؤكدة أن أمريكا وبريطانيا تتحمالن جزءًا من مســؤولية ما يحدث في اليمن، ورأت أن توفير المزيد من القنابل للسعودية تحت 

هذه الظروف هي وصفة للمزيد من الوفيات.

مجلة "                                "  الكونغرس سيراقب بيع السالح األمريكي للرياض

تعليق صفقة ١٫٦٨ مليون قنبلة وتمريرها يقتل المزيد من المدنيين في اليمن
ــة "فـــوريـــن  نـــشـــرت مــجــل
بوليسي" تقريرًا كشفت فيه 
ان مجلس الشيوخ االميركي 
ـــخـــدم ســـلـــطـــات  ســـيـــســـت
ـــن اجــل  ـــدة م ـــة جـــدي ـــاب رق
تتبع صفقات بيع االسلحة 
االميركية الــى السعودية.. 
واعــتــبــر تقرير المجلة ان 
الــخــطــوة هــــذه انـــمـــا تــدل 
عــلــى الــقــلــق الــمــتــزايــد لــدى 
الكونغرس ازاء الحرب التي 
تشنها السعودية على اليمن.
واوضــــحــــت الــمــجــلــة ان 
مساعي الرقابة هــذه كانت 
ــمــبــادرة مــن كــبــار اعــضــاء  ب
لجنة العالقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ (كبار االعضاء 

من كال الحزبين الجمهوري والديمقراطي) بعد حملة مكثفة قامت بها 
منظمات حقوق االنسان في الواليات المتحدة المعارضة لصفقة بيع سالح 
للرياض تشمل القنابل وغيرها من الرؤوس الحربية، والتي تبلغ قيمتها 
قرابة ١٫٣ مليار دوالر.. واضافت: ان وزارة الخارجية االميركية وافقت 
الشهر الفائت على الصفقة هذه وأن من المتوقع ان تنال موافقة الكونغرس 

خالل االسبوع الجاري.
المجلة قالت: ان من بين المنظمات التي تقود الحملة ضد صفقة السالح 
هي منظمة "اوكسفام اميركا"، ومنظمة العفو الدولية في اميركا، وكذلك 
منظمة "هيومن رايتس ووتــش". واضافت: ان المنظمات هذه تتهم 
واشنطن بأنها طرف فيما تسميه الضربات الجوية السعودية "العشوائية" 

في اليمن، حيث قتل نحو ٢,٥٠٠ مدني منذ بدء الحرب.
ونقلت المجلة عن كبير المستشارين في المجال االنساني لمنظمة 
"اوكسفام اميركا" "Scott Paul" : ان صفقات بيع السالح "تعطي ضوءًا 
اخضر للتدخل العسكري المتواصل، ما يخفف بشكل كبير الضغوط على 

التحالف وعلى الحكومة 
اليمنية من اجل الموافقة 

على وقف إلطالق النار".
ــة اوضــــحــــت ان  ــل ــج ــم ال
سلطة الرقابة الجديدة 
لــلــجــنــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
لــــــن تـــــوقـــــف شـــحـــنـــات 
ـــســـالح، لــكــنــهــا تــفــرض  ال
تعزيز الــرقــابــة حتى في 
ــذي يواصل فيه  الوقت ال
الـــمـــشـــرعـــون نــقــاشــهــم 
حول كيفية التعاطي مع 
الرياض لناحية حربها على 

اليمن.
ــة فقد  ــمــجــل بــحــســب ال
طالب كل من رئيس لجنة 
الــعــالقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري "Bob Corker" وكبير االعضاء 
الديمقراطيين في هذه اللجنة السيناتور "Ben Cardin"  بإبالغ اللجنة 
عن شحنات سالح مستقبلية، وذلك استنادًا الى مساعديهم. كما نقلت عن 
هؤالء المساعدين قولهم بان لجنة مجلس الشيوخ، ومن خالل ممارسة 
هذه السلطات الجديدة انما توجه رسالة مفادها "اننا نريد مراقبة كل 
شحنة ذخائر".. كذلك نقلت عن هؤالء تأكيدهم أن هذه هي المرة االولى 
التي يتم فيها استخدام هذه الصالحيات.وأشارت المجلة الى ان صفقة 
السالح المعلقة بين الحكومة االميركية والسعودية تشمل انظمة اسلحة 
دقيقة تعد من االكثر تقدمًا في العالم، وأن من بين هذه االسلحة قرابة 
١٨,٠٠٠ قنبلة و ١,٥٠٠ قطعة ذخيرة اخرى مثل "ذخائر الهجوم 
المباشر المشترك" القادرة على تدمير مباٍن كبيرة محصنة في ضربة 
واحدة.. ونقلت المجلة عن نائب المدير العام لمنظمة "هيومن رايتس 
ووتش" "Joe Stork"  قوله: ان "توفير المزيد من القنابل للسعودية 
تحت هذه الظروف هي وصفة للمزيد من الوفيات المدنية التي ستكون 

الواليات المتحدة مسؤولة جزئيًا عنها".

 طالبت صحف بريطانية مثل "جارديان" و"تليجراف" بوقف بيع 
األسلحة للسعودية استنادًا إلى آراء قانونية من قبل منظمات حقوقية..
وأشــارت صحيفة "جــارديــان" البريطانية إلى أن مبيعات األسلحة 
البريطانية للسعودية تشعل الحرب األهلية في اليمن، وتنتهك 
االلتزامات القانونية المحلية واألوروبية والدولية، وذلك وفقًا لرأي 
قانوني من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق إنسان أخرى.

وأضــافــت الصحيفة: أن الحكومة البريطانية تعرف منذ أشهر 
أن أنظمة التسليح التي ترسلها للقوات السعودية استخدمت ضد 
أهداف مدنية. وتحدثت الصحيفة عن أن صاروخ كروز مصنع من 
قبل شركة بريطانية دمر مصنع سيراميك وخزف في بلدة غرب 

صنعاء مؤخرًا مما أسفر عن مقتل مدني واحــد على األقــل الشهر 
الماضي. وذكرت أن الحرب في اليمن تحولت إلى أزمة إنسانية بعدما 
تعرضت أهداف مدنية كالمستشفيات والمدارس واألسواق ومخازن 
الحبوب والموانئ ومعسكر للمشردين إلى القصف من قبل التحالف 

الذي تقوده السعودية.
واعتبر محامون حقوقيون أن أي تصريح تمنحه بريطانيا بشأن نقل 
أسلحة وما يتعلق بها إلى السعودية، وتستخدم مثل هذه األسلحة في 
الصراع باليمن بما في ذلك دعم الحصار على األراضي اليمنية، سيمثل 

خرقًا اللتزامات بريطانيا القانونية داخليًا وأوروبيًا ودوليًا.

«                        »:   بيع األسلحة للسعودية يهدد
 بحرب أهلية في اليمن 

من جانبها قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية: إن الدعوات زادت األربعاء من أجل فتح بريطانيا تحقيقًا فيما يتعلق بقانونية مبيعات أسلحتها 
إلى السعودية بعد تورط الرياض في قتل مدنيين باليمن، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن "هيالري بين" وزير الخارجية بحكومة الظل البريطانية دعوته للحكومة بعمل مراجعة فورًا للتصاريح المتعلقة بمبيعات 
أسلحتها للسعودية، في ضوء التقارير التي تحدثت عن خروقات محتملة للقانون اإلنساني الدولي من قبل الجيش السعودي الذي يستخدم أسلحة 
قامت بريطانيا بتزويده إياها. وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون يواجه حالة من الغضب من قبل المنظمات اإلغاثية وانقسام 

في حكومته بسبب استمراره في دعم الدور السعودي بالصراع الذي قتل فيه ما يقرب من ٦ آالف شخص.

«             » : يجب التحقيق في قانونية بيع أسلحة لقتل يمنيين

"                    ": السعودية
 إرضاء الغرب

ً
 تحاول فاشلة

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية أن السعودية من 
خالل اإلعــالن عن حشد تحالف لمكافحة اإلرهــاب إنما تسعى إلى 
تحقيق مصالحها كما تحاول فاشلةً إرضاء الواليات المتحدة. وكتبت 
الصحيفة أن إعالن الرياض حشد تحالف عسكري إسالمي ليس إال 
محاولة "لتزييت" الغرب، وأن هذا التحالف ليس حلفًا عربيًا لمكافحة 
اإلرهــاب، بل هو أداة إضافية إلعــالء مصالح بلدان سنية معينة..

وأضافت الصحيفة: أن "تشكيل هذا الحلف جاء على األرجح المتصاص 
االنتقادات الغربية التي كثيرا ما تتهم العالم اإلسالمي بالتقصير في 

مكافحة اإلرهاب ومواجهة التطرف".
ولفتت الصحيفة في تعليقها، إلى الدهشة التي أعربت عنها عدد من 
الدول بينها باكستان ولبنان وماليزيا، التي لم تعلم "بانضمامها" إلى 
تحالف الرياض إال عبر وسائل اإلعالم، كما أبرزت "واشنطن بوست" 
في هذه المناسبة عدم توجيه الرياض الدعوة إلى إيران والعراق 

لاللتحاق بحلفها، بسبب "األغلبية الشيعية" في هذين البلدين.

تركيا وقطر تتحالفان لمواجهة تحالف السعودية .. وماليزيا وعمان ولبنان وأندونيسيا ونيجيريا ترفضه


