
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 العدد )9714( السنة الثامنة والثالثون االربعاء 26 صفر، 1439 هـ ق 24 آبان 1396 هـ ش، 15 تشرين الثاني 2017مشؤون سياسية

ترامــب  و  بوتيــن  عــن  صــدر  مشــترك  بيــان 
بشــكل مفاجــيء, وبشــكل مفاجــيء تحــول الــى 
وثيقــة وللمفارقــة فــإن البيــان يعتبــر تنــازل أمريكــي 
ــي  ــاء ف ــا ج ــنطن بم ــزام واش ــن إلت ــر ع ــض النظ بغ

الوثيقــة.
ولكــن لمجــرد التوقيــع علــى مــا أصبــح إســمه 
وثيقــة بوتيــن ترامــب بخصــوص ســورية, والتوقيــع 
علــى االلتــزام بســيادة ســورية واســتقاللها وســالمة 
ــم  ــي االم ــدول االعضــاء ف ــوة ال ــم دع ــا, وااله أراضيه
فــي  مســاهمتها  وزيــادة  ســورية  لدعــم  المتحــدة 
الدوليــة  المنظمــات  أن  وخصوصــًا  ســورية,  دعــم 
تجاهلــت تمامــًا المناطــق التــي حررهــا الجيــش 
العربــي الســوري مــن داعــش وغابــت عــن تقديــم 
أي مســاعدة, يمكــن القــول أنــه إنتصــار للدبلوماســية 
الروســية ولكــن هــذا اإلنتصــار مــن المؤكــد بأنــه 
كــرم  وليــس  االرض,  علــى  يحــدث  لمــا  نتيجــة 

أخــالق أمريكــي.
فــي التفاصيــل طلبــت واشــنطن مــن تــل أبيــب 
شــن عــدوان علــى لبنــان وتبــرع النظــام الســعودي 
بتمويــل هــذا العــدوان, و الهــدف الوصــول الــى وقــف 
ــي,  ــا الحال ــى وضعه ــة عل ــي المنطق ــار ف إلطــالق الن
األراضــي  بيــن  أمريكــي  لتكريــس وجــود  ذلــك  و 
التــي تســيطر  االراضــي  و  المحــررة مــن داعــش 
عليهــا القــوات المدعومــة أمريكيــًا, و بالمختصــر هــو 
تلويــح أمريكــي بــأن أي حــرب فــي الشــمال الســوري 
ســتقابل بحــرب مــن الجنــوب, و العــدوان علــى بلــدة 
ــة  ــة عازل ــق منطق ــة خل ــن محاول ــزء م حضــر كان ج
المــدى  الصواريــخ قصيــرة  تحمــي االحتــالل مــن 
علــى الجبهــة الســورية, و لكــن الصدفــة كانــت خيــر 
مــن الــف ميعــاد حيــث أن صــاروخ تمكــن من إســقاط 

جميــع قواعــد الحــرب و معهــا موازيــن القــوى.

الصــاروخ الــذي أطلــق مــن اليمــن بإتجــاه مطــار 
الريــاض شــكل صدمــة غيــر مســبوقة و الزال النظــام 
علــى  ردًا  الغــارات  و  المجــازر  يرتكــب  الســعودي 
الصــاروخ الــذي غيــر مفاهيــم الحــرب فــكان اإلنفجــار 

فــي الريــاض و الرعــب فــي 
تــل أبيــب, و مــن الجديــر 
ذكــره أن أحــد الفيديوهــات 
التــي عرضــت مــن الريــاض 
ــراض الصــاروخ شــوهد  إلعت
فيهــا إطــالق اربــع صواريــخ 
إطــالق  وعنــد  باتريــوت, 
هــذا العــدد مــن الصواريــخ 
ســيتبادر الــى الذهــن شــيء 
الصــاروخ  أن  هــو  و  واحــد 
باتريــوت  منظومــة  تجــاوز 

أخــرى قبــل وصولــه الــى الريــاض وفشــلت بإســقاطه 
ممــا دفــع بالعســكريين األمريكييــن والســعوديين 
الــى إطــالق رشــقة باتريــوت فــي محاولــة إلســقاط 
الصــاروخ, ولهــذا يمكــن القــول أن مــا ال يقــل عــن 
ســت صواريــخ باتريــوت حاولــت إعتــراض الصــاروخ 
اليمنــي والمؤكــد فــي األمــر أنهــا جميعــًا فشــلت فــي 
ذلــك, وقــد وصــل الصــاروخ الــى هدفــه وأصابــه بدقــة, 
ومــا يؤكــد وصــول الصــاروخ اليمنــي الــى هدفــه عــدة 

إمــور:
قــال ترامــب “اعتــراض قــوات الدفــاع الســعودية، 
الصنــع  أمريكيــة  األنظمــة  باســتخدام  الســبت، 
صاروخــا أطلــق مــن اليمــن باتجــاه العاصمــة الريــاض، 
ــرد  ــة” ف ــة المذهل ــا األمريكي ــا بـــ “التكنولوجي متباهي
دميتــري  الروســي  الــوزراء  رئيــس  نائــب  عليــه 
هــذا  و  تتكلــم.؟  فيمــا  جــاد  أنــت  هــل  روغوزيــن 
ــأن  ــا حــدث ويدركــون ب ــروس رصــدوا م يؤكــد أن ال

إعتــراض الصــاروخ قــد فشــل وتصريــح روغوزيــن 
علــى  الروســية  الدفــاع  وزارة  رد  لألذهــان  يعيــد 
علــى  صــاروخ   59 اطلــق  بانــه  البنتاغــون  تصريــح 
ــردت روســيا نحــن نبحــث عــن  مطــار الشــعيرات ف

36 صــاروخ مفقــود لــم يصلــوا للمطــار.
األمــر الثانــي هــو الفيديوهــات التــي نشــرت مــن 
الريــاض وتظهــر الدخــان وتوجــه ســيارات االســعاف 
الــى المــكان, واالمــر الثالــث هــو الجنــون الســعودي 
بعــد إطــالق الصــاروخ إن كان عبــر تحميــل إيــران 
مســؤولية الصــاروخ أو الغــارات االجراميــة المكثفــة 
علــى صنعــاء فلــو تــم إســقاط الصــاروخ لمــا كان كل 
االفعــال هــذه,  ردود  الســعودي وكل  الجنــون  هــذا 
ــب  ــا ترام ــي قدمه ــازالت الت ــو التن ــم ه ــى األه ويبق
حــوّل  الصــاروخ  هــذا  أن  القــول  ويمكــن  لبوتيــن 
ورقــة واشــنطن التفاوضيــة الــى ورقــة روســية وورقــة 
ســوى  لبوتيــن  األمريكــي  التنــازل  ومــا  ســورية, 
يؤكــد  ومــا  الصــدام  قبــل  الوقــت  محاولــة كســب 
هــذا األمــر هــو قطعــان داعــش التــي فجــأة هاجمــت 
البوكمــال وبتواطــؤ مــن االمريكــي وقســد وقيامهــا 
بإســتخدام األســلحة بشــكل مبالــغ فيــه كثيــرا فقــد 

رصــد إطــالق عشــرات الصواريــخ المضــادة للــدروع 
علــى اهــداف محــدودة دون ضمــان إصابــة االهــداف, 

ــب. ــارك إدل ــذ مع ــر مســبوق من ــر غي وهــذا األم
مفاعيــل الصــاروخ اليمنــي أكبــر مــن أن يحتملهــا 
خالــد  الملــك  مطــار  الــى  والوصــول  العــدو  كيــان 
كالوصــول الــى مطــار بــن غوريــون ومــا بعــد بعــد بــن 
غوريــون, والــى جانبهــا مــا قــام بــه أهالــي الجــوالن 
كانــت  كمــا  الجنــوب  جبهــة  أن  ليؤكــد  المحتــل, 
ســتبقى ورقــة لمحــور المقاومــة وليــس للعــدو ولهــذه 
االســباب فــإن تهديــد ســورية بإبتزازهــا فــي لبنــان 
ــك  ــر مــن ذل ــد ســقط, وأكث ــا شــمااًل ق لوقــف تقدمه
فــإن موســكو إســتقدمت مقاتــالت إعتراضيــة طــراز 
ميــغ 31 و هــذا يعيــد الــى األذهــان أول دعــم روســي 
لســوري بــدأ بوصــول ذات االعتراضيــات الــى المــزة 
حيــن كانــت واشــنطن تحضــر لضــرب دمشــق, ولهذا 
الســبب يمكــن الجــزم أن الصراع في ســورية حســم 
وجميــع الرســائل العســكرية التــي قدمتهــا واشــنطن 
وحلفائهــا منــذ خــرق األجــواء الســورية بالـــ اف 35 
ــكريًا  ــة عس ــت الطاول ــل قلب ــب ب ــقط فحس ــم تس ل
وهــو مــا دفــع االمريكــي للقبــول بمــا ورد فــي وثيقــة 
بوتيــن  وثيقــة  تتمكــن  لــم  إذا  وبالتالــي  بوتيــن, 
ــب ال شــي  ــن ترام ــة ع ــا تيلرســون نياب ــي وقعه الت
يمنــع الجيــش العربــي الســوري مــن دحــر قســد 
ومــن معهــا كمــا دحــر داعــش وبالنظــر لمــدى إلتــزام 
األمريكــي بتعهداتــه لــن يكــون تحــرك الجيــش 
ــاب قوســين أو  ــل ق ــد جــدًا وب الســوري شــمااًل ببعي
أدنــى الن االمريكــي معــروف عنــه الغــدر وقــوات 

ــادم. قســد هــي مــن ســيدفع ثمــن أي تراجــع ق
وبالمختصــر أصبــح المطلــوب مــن مركــز رنــد 
ــة الن  ــإدارة االمريكي ــدة ل ــل جدي ــم خطــة عم تقدي

الخطــة الثالثــة ســقطت وســقوطها مــدوي.

تســايتونغ"  دويتشــه  "زود  صحيفــة  نشــرت 
األلمانيــة تقريــرا، تطرقــت مــن خاللــه إلــى دور 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الخفــي فــي منطقــة 
الشــرق األوســط، حيــث تورطــت أبــو ظبــي فــي  

الحــروب  مــن  العديــد 
خــالل  مــن  الخارجيــة 
مــن  المكــون  جيشــها 
المرتزقــة  مــن  مجموعــة 
بســط  بهــدف  األجانــب؛ 
كامــل  فــي  نفوذهــا 

. لمنطقــة ا
وقالــت الصحيفــة، فــي 
ترجمتــه  الــذي  تقريرهــا 
اإلمــارات  إن  "عربــي21"، 
العربيــة المتحــدة تضطلــع 

بــدور خفــي فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن أجــل 
إثبــات وجودهــا. وقــد شــاركت اإلمــارات عــن طريــق 
ــي  ــب ف ــة األجان ــن المرتزق ــة م ــوي وثل جيشــها الق
أغلــب حــروب الشــرق األوســط؛ علــى غــرار الحــرب 
ضــد تنظيــم داعــش  والحــرب اليمنيــة، عــالوة 

علــى الحــرب الليبيــة.
ــى  ــي تتول ــو ظب ــارة أب ــة أن إم ــدت الصحيف وأك
للسياســة  العريضــة  الخطــوط  رســم  مســؤولية 
الخارجيــة للدولــة. وفــي هــذا الســياق، أورد وزيــر 
الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة، أنــور محمــد 
ــا  ــي صــدارة أولوياته ــارات تضــع ف ــاش، أن "اإلم قرق
إيجــاد حــل للخــروج مــن حالــة عــدم االســتقرار التــي 
تعانــي منهــا منطقــة الشــرق األوســط، وإنهــاء معانــاة 
المدنييــن فــي ســوريا وبقيــة الــدول التــي تــدور 
ــي  ــم العرب ــة العال ــا الحــروب، فضــال عــن حماي فيه

ــي والتركــي" حســب زعمــه. مــن التدخــل اإليران
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن اإلمــارات تســعى 
مــن  األوســط  الشــرق  منطقــة  تخليــص  إلــى 
ــز  ــى تعزي ــدت إل ــك، عم ــبيل ذل ــي س ــرف. وف التط
فــي  اإلمــارات  باتــت  وقــد  العســكرية.  قوتهــا 
الســنوات الماضيــة مــن أكبــر مــوردي األســلحة 
فــي العالــم، حيــث تســخر 6,7 بالمائــة مــن الناتــج 

العســكرية. التجهيــزات  لشــراء  اإلجمالــي 
وأوضحــت الصحيفــة أن اإلمــارات ال تكــرس 
العســكرية  قدراتهــا  تطويــر  أجــل  مــن  جهودهــا 
أمــواال طائلــة  الدولــة  تنفــق هــذه  بــل  فحســب، 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  ود  بهــدف كســب 
والــدول األوروبيــة. وتتجلــى العالقــات الوطيــدة بيــن 
واشــنطن وأبــو ظبــي مــن خــالل شــبكة العالقــات 
ــي  ــي ف ــا الســفير اإلمارات ــع به ــي يتمت الواســعة الت
العتيبــة.  يوســف  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
ــد  ــي دونال ــي الحال ــس األمريك ــد الرئي ــالل عه وخ
ترامــب، تمكــن العتيبــة مــن التقــرب أكثــر مــن 

عبدالبــاري  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  اكــد 
عطــوان فــي مقــال ان المقابلــة التــي اجراهــا الرئيــس 
يعقوبيــان  بــوال  اإلعالميــة  مــع  الحريــري  ســعد 
ــط  ــَة الّلغ ــد زادت حال ــاة "المســتقبل" مســاء االح بقن
اســتقالته  بُظــروف  أحاطــت  التــي  والغُمــوض 

و"احتجــازه".
وقــال عبدالبــاري عطــوان فــي هــذا المقــال الــذي 
نشــره موقــع صحيفــة "راي اليــوم" االكترونــي اننــا ال 
نَعتقــد أن تزامــن مُقابلــة الرئيــس ســعد الحريــري 
ــة الســعوديّة عَقــد اجتمــاٍع  مــع َطلِــب المملكــة العربيّ
ــه  ــا زعمت ــث م ــرب لبَح ــة العَ ــوزراء الخارجيّ ــاِرىء ل ط
الريــاض "التدخّــالت اإليرانيّــة فــي دُول المِنطقــة" كان 
صُدفــًة، وإنّمــا خُطــوة مَحســوبة بعِنايــة، فــي إطــاِر 
خُّطــة تحشــيد وتَصعيــد لزعزعــة االســتقرار فــي لبنــان، 

ــد “حــزب اهلل”. ــل الحــرب ضِ وإشــعال َفتي
الســيد الحريــري كان مُرتبــًكا فــي هــذهِ المُقابلــة، 
وقــال كالمًــا غيــر مُقتنــع بمَضامينــه وتداعيّاتــه، ولهــذا 
لــم يَُكــن مُقنعًــا للجُمهــور اللبنانــي، والَكثيــر مــن 
ــداده  ــرى إع ــذي جَ ــاء ال ــذا الّلق ــوا ه ــن تابع ــرب الذي العَ

ــة. ــةٍ فائق بعناي
أن  َقولــه  فــي  الحريــري  الســيد  مــع  نتّفــق  ال 
اســتقالته أحدثــت صدمــًة إيجابيّــًة فــي لبنــان، بــل 
أزمــًة  وخَلقــت  اســتقراره،  هَــزّت  تمامًــا،  العَكــس 

الطائفيّــة. االنقســامات  إحيــاء  وأعــادت  وزاريّــًة، 
أنّــه يَســتطيع مُغــادرة  الرئيــس الحريــري قــال 
ــل،  ــتٍ يَشــاء، وهــذا كالمٌ جمي ــي أيِّ وق الســعوديّة ف
فلمــاذا لــم يُغادرهــا قبــل يــوم أو يوميــن، ويُجــري هــذهِ 
المُقابلــة مــن باريــس مثــاًل، ليُؤّكــد فِعــاًل أنّــه يَمُلــك 

ــا. ــة مَفعوله ــى تُعطــي هــذهِ المُقابل ــه، حت حُريّت
كانــت  نهايتهــا  حتــى  بدايتهــا  مُنــذ  المُقابلــة 
واتّهامــه  اهلل”  “حــزب  علــى  للهُجــوم  مُخصّصــة 
ــل فــي شــؤون المِنطقــة، وبالتّحديــد المملكــة  بالتدخّ

اليمنيّــة. البوّابــة  وعَبــر  الســعوديّة،  العربيّــة 
المُفتــرض مــن هــذهِ المُقابلــة أن تُبــدّد حالــة 
الّلغــط التــي أثارتهــا اســتقالة الســيد الحريــري التــي 
قرأهــا علــى شاشــة قنــاة “العربيّــة” مــن الريــاض، ولكــن 
مــا حَــدث هــو العَكــس تمامًــا، أي أنّهــا وَّفــرت لهــا 

الّذخيــرة لتَــزداد اشــتعااًل.
قــال  التــي  لبنــان  إلــى  الحريــري  الســيد  عَــودة 
ــة، هــي التــي  ــن أو ثالث ــا ســتتم فــي ُغضــون يومي أنّه
فِعــاًل  أنّــه  وأهمهــا  اأُلمــور،  مــن  الَكثيــر  ستَحســم 
ــة الــكالم، فهــذهِ  ــا حُريّ ــةِ الحَركــة، أمّ ــع بحُريّ يَتمتّ
مَســألٌة ســتَحتاج إلــى الَكثيــر مــن التّمحيــص الحًقــا.
المُصوّريــن  مــن  َفنّــي  فريــق  مُصاحبــة  عــدم 
هــذهِ  أجــرت  التــي  يعقوبيــان  بــوال  للســيدة  والتّقنييــن 
المُقابلــة لصالــح تلفزيــون المســتقبل الــذي تَعمــل فيــه، 

أثــار الكثيــر مــن الغُمــوض حــول الّظــروف التــي أحاطــت 
بهــا، وأّكــدت للَكثيريــن، ونَحــن منهــم، أن الرجــل، أي الســيد 
الحريــري، يَتحــدّث فــي ســياٍق قــد يَكــون ُأملــي عليــه.

الســيد الحريــري سَــيكون فــي مَوقــفٍ صَعــب 
فــي ُكل الحــاالت، فــإذا عــادَ إلــى لبنــان وَكــرّر مــا قالــه 
فــي المُقابلــة، فإنّــه سَــيُوصف بأنّــه يقــود مشــروع 
“فِتنــة” فــي لبنــان، وإذا قــال عَكســه، ونَّفــض يَديــه 
مــن ُكل كلمــة، أو هُجــوم علــى “حــزب اهلل”، فــإّن هــذا 
يَعنــي َقطــع عالقتــه نهائيًّــا مــع الحَليــف السّــعودي، 
اللبنانييــن  جميــع  بترحيــِل  االنتقــام  إلــى  ودَْفعــه 
بُطــرٍق مُباشــرةٍ أو غيــر مُباشــرة، واســتخدام هــؤالء 
كوَرقــةِ ضَغــطٍ، وحياتِــه ربّمــا تكــون مُهــدّدة أكثــر 
“بُــدالء”  للســعوديّة  ألن  مَضــى،  وقــتٍ  أيِّ  مــن 
ــردٍّ  ــه ك ــون علي ــد يَنقلب ــان، ق ــي لبن و”ميليشــيات” ف

علــى انقالبــه عليهــم.
الخيــار األســلم بالنّســبة إلينــا، وُكل مــن يَتعاطــون 
ــد، أي  ــه أّك ــا أنّ ــار طالم ــو االنتظ ــألة، ه ــذهِ اَلمس ــع ه م

ــام. الســيد الحريــري، لــن يَطــول أكثــر مــن ثالثــة أيّ
احتمــاالت بقــاء الســيد الحريــري فــي الرّيــاض، 
أو االنتقــال إلــى باريــس كحــلٍّ وَســط، وهــو األكثــر 
ــش  ــي أن الرجــل يعي ــذا يَعن ــا، ه ــي نَظرن ــا ف تَرجيحً
ــد  ــف ســيَتجاوزها بالحَ ــرف كي ــة، ال نع ــة حقيقيّ مِحن

األدنــى مــن الخَســائر.

لماذا تأخّر تنازل الملك سلمان عن العَرش لوَليِّ عَهدِه؟
ال نَســتغرب الروايــة التــي تَقــول أن اســم ولــي العَهــد الســعودي محمــد بــن 
ــام،  ــذهِ األيّ ــا( ه ــل وغيره ــث )غوغ ــرّكات البَح ــى مُح ــداواًل عل ــر ت ــو األكث ــلمان ه س

فأخبــاره تتصــدّر مُعظــم الصّحــف العالميّــة بــُكل الّلغــات تقريبًــا.
األميــر بــن ســلمان اســتطاع فــي ُغضــون عاميــن أن يُغيّــر ليــس الســعوديّة 
ــا، حســب مَوقــف صاحــب الحُكــم  ــلبًا أو إيجابً ــرها، سَ ــة بأسْ ــا المِنطق ــط، وإنّم فق
ــى ُأخــرى،  ــل إل ــرب ليَنتق ــل حَ ــه، يُشــعل فتي ــف في ــذي يَق ــدق ال السّياســي والخَن
يَفتتــح مَشــروع لينتقــَل إلــى آخــر، يُجــري حملــة مــن االعتقــاالت تَطــال خُصومــه فــي 
ــا  الدّاخــل، مــن ُأمــراء ورجــال أعمــال، ووزراء، ليَنتقــل إلــى الخــارج، ليَســتدعي رئيسً
عربيًّــا )محمــود عبــاس(، ويَفــرض اإلقامــة الجبريّــة علــى آخــر )ســعد الحريــري(، 

ــادم أعظــم. ــان، والق ــي اليَمــن ولبن ــا ف ــران وحُلفائه ــد إي ويُواصــل التّحشــيد ضِ
ــا، مــن إبــداء الَقلــق والخَــوف، مــن  هُنــاك مــن ال يتــردّد، فــي الغــرب والشــرق معً
سُــرعة هــذهِ التغيّــرات وانعكاســاتها الســلبيّة المُحتملــة، وهــو َقلــقٌ مَشــروع، ألنّــه 
ــر، التــي كانــت تُســتخدم فــي الماضــي،  ــق مــن اختــالف المَقاييــس، والمَعايي يَنطل
فــي قيــاِس اإليقــاع الســعودي الــذي اســتمرّ طِــوال ثمانيــن عامًــا، وكان يتّســم 
ــن  ــى أم ــة عل ــه المُحتمل ــر، ومُفاجآت ــن التغيي ــب م ــذر الشــديد والرّع بالبُطــئ والحَ

ــم. ــات ألهــل الحُك ــة األولويّ ــاّلن قمّ ــن يَحت ــالد واســتقرارها اللذي الب
ثالثــة أعمــدة رئيســيّة كانــت تحكــم اســتقرار الحُكــم ومُعادالتــه فــي الدولــة 
الســعوديّة الثالثــة: األوّل االنســجام والتّــوازن فــي أوســاط اأُلســرة الحاكمــة، والّثانــي، 
االســتناد إلــى المُؤسّســة الدينيّــة الوهابيّــة، والّثالــث: تَرســيخ دولــة الرّفــاه والرعايــة 

للمُواطــن الســعودي، بعيــدًا عــن أيِّ ضرائــب مُقابــل طاعــة ُأولــي األمــر.
األعمــدة الثالثــة تَهتــز اآلن، وتتشــّقق، فاالنســجام والتّوازنــات فــي اأُلســرة الحاكمــة 
التــي كانــت تَحكــم أداءهــا واســتمرارها تغيّــرت، أو تبدّلــت أثــر “االنقــالب” الــذي قــادهَ 
األميــر بــن ســلمان، وأطــاح مــن خاللــه بــرؤوس أكثــر مــن 11 أميــرًا، مــن أحفــاد الملــك 
المُؤسّــس عبــد العزيــز آل ســعود، ابتــداًء مــن األميــر محمــد بــن نايــف، ولــي العهــد 
وزيــر الداخليّــة، ومُــرورًا باألميــر الوليــد بــن طــالل، المليارديــر واالقتصــادي األهــم فــي 
المملكــة، فــي نَظــر كثيريــن فــي الغــرب، وانتهــاًء باألميــر متعــب بــن عبــد اهلل، عميــد 
جنــاح يحمــل اســم والــده الملــك الراحــل، وقائــد الحَــرس الوطنــي، القــوّة العَســكريّة 
المُوازيــة التــي تَضــم أكثــر مــن مِئــة ألف جنــدي، بمُعــدّاتٍ ثقيلــة وطائــرات عموديّة، 

وتُمّثــل مِظّلــة أُلمــراء مــن الدرجــة الثانيــة، وبَعــِض القيــادات الَقبليّــة.

مــرور أكثــر مــن عشــرة أيّــام علــى أحــدث حلقــات هــذا االنقــالب، أي اعتقــال 200 مــن 
اأُلمــراء والــوزراء ورجــال األعمــال، تحــت عُنــوان مُحاربــة الفســاد، وتَجميــد أكثــر مــن 
400 مليــار دوالر تَحتويهــا حِســاباتهم وُأصولهــم، ودون أيِّ مُحاكمــاتٍ أو دفــاع قانونــي، 
ــرى اتّباعــه  ــذي جَ ــر مــن المُراقبيــن يَعتقــدون أن ُأســلوب “الصّدمــة” ال جعــل الكثي

أعطــى ثِمــاره، أو مُعظمهــا.
الخُطــوة الوحيــدة المُتبقيّــة التــي مــا زالــت فــي جُعبــة األميــر بــن ســلمان، ولــم 
ــام الســلطة  ــع مَه ــي جمي ــرش، وتَوّل ــى ُكرســي العَ ــزه إل ــد، هــي َقف ــا بَع ــدم عليه يُق

ــا. ــا عَمليًّ ــيطر عليه ــد أن سَ ــا رســميًّا بع وصَالحيّاته
هُناك مَدرستان في هذا الصّدد تحمالن ِوجْهتي نَظر متُعاِرضتين:

األولــى: تقــول بــأّن الطريــق بــات مُمهّــدًا لألميــر بــن ســلمان للتربّــع علــى ُكرســي 
العَــرش، وأن المَســألة مَســألة أيّــام، والمَرســوم الملكــي بتنحّــي العاهــل الســعودي 
ــي أيِّ لحظــة،  ــن أن يَصــدر ف ــده، يُمك ــي عه ــز لمَصلحــة ول ــد العزي ــن عب ســلمان ب
ونشــرت قنــاة “العربيّــة” المُواليــة لولــي العَهــد أنبــاء فــي هــذا الصّــدد، ولكنّهــا عــادت 
ــد  ــي ق ــد أن التنحّ ــداتٍ تُؤّك ــن مــن القصــر نَشــروا تغري ــحبتها، كمــا أن مُقرّبي وسَ
يتــم فــي ُغضــون ســاعات، ومــرّت السّــاعات والّليالــي ولــم تَصــدق هــذهِ التكهّنــات، 

ولــم تَصــدر أي معلومــات أو بيانــات، أو تســريبات تَشــرح األســباب.
ــم  ــعوديّة، ول ــة الس ــرة الحاكم ــد اأُلس ــن تقالي ــس م ــي لي ــرى أن التنحّ ــة: ت الثاني
يَحــدث إال مــرًّة واحــدة فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي، عندمــا جــرى إبعــاد الملــك 
ســعود، أكبــر أبنــاء المُؤسّــس مــن الحُكــم لمَصلحــة شــقيقه األصغــر، وولــي عهــده 
الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز، وجــاءت هــذهِ السّــابقة بدعــٍم مــن المُؤسّســة الدينيّة 
)هيئــة كِبــار العُلمــاء الوهابيّــة(، ومــن مُعظــم اأُلســرة الحاكمــة، وكان عددهــا قليــاًل فــي 

ذلــك الوقــت بالمُقارنــة ِبمــا هــو عَليــه اليــوم.
ولتأكيــد ِوجهــة نَظرهــم، يَضــرب أصحــاب هــذهِ المدرســة مثــاًل بالملــك فهــد بــن 
ــرض عشــر ســنوات مــن عــام 1995 إلــى 2005، ومــع ذلــك  ــذي أقعــده المَ ــز ال ــد العزي عب
لــم تتــم تنحيتــه، وتنصيــب ولــي عهــده، األميــر عبــد اهلل فــي حينهــا، ملــًكا علــى الِبــالد، 
وظــّل الملــك فهــد يَحكــم البلــد مــن ســرير مَرضــه، وعبــر بوابــة ابنــه عبــد العزيــز الــذي 
ــك  ــع المل ــا دَف ــا، وربّمــا هــذا م ــة حاليًّ ــة الجبريّ ــل، أو تحــت اإلقام ــه مُعتق ــد أنّ يُعتق
عبــد اهلل إلــى تأســيس هيئــة البيعــة مــن نُخبــة مــن ُأمــراء اأُلســرة الحاكمــة للحيلولــة 
ــا بطريقــةٍ مُباشــرةٍ أو غيــر  ــد” عملهــا الحًق ــه “جمّ دون تِكــرار هــذهِ المَســألة، ولكنّ

مُباشــرة.
يَصعــب علينــا أن نُرجّــح مدرســًة علــى ُأخــرى، لكنّنــا ال نَســتبعد ُفــرص نَجــاح 
األولــى، وتَقدّمهــا علــى الثانيــة، ألن المملكــة تَغيّــرت، ومــا كان يَصُلــح فــي الســتينات 
ــن  ــر ب ــك أن األمي ــى ذل ــا إل ــا اآلن، مُضاًف ــح مِقياسً ــن أن يُصب أو التســعينات ال يُمك
ســلمان فــي عَجلــةٍ مــن أمــره لتوّلــي الحُكــم، رغــم صالحيّاتــه المُطلقــة، وغِيــاب أي 
مُؤشّــرات مَلموســةٍ عــن وجــودِ مُعارضــةٍ قويّــةٍ لــه وحُروبــه، ورُؤيــاه االقتصاديّــة 
والسياســيّة، سِــواء مــن داخــل اأُلســرة أو خاِرجهــا، “حتــى اآلن” علــى األقــل، مــع 
ــا  تَســليمنا بــأّن سياســة الَقبضــة الحديديّــة وعــدم التــردّد فــي اعتقــال الخُصــوم، أيًّ

كانــت مَكانتهــم َلعِبــت دورًا كبيــرًا فــي هــذا اإلطــار.
المملكــة العربيّــة تَقــف أمــام مُفتــرق ُطــرق تاريخــي، والخِيــارات، أو بَعضهــا، 
تَنطــوي علــى الَكثيــر مــن المَخاطــر، إذا حَــدث خطــأ فــي الحِســابات، ولــن نَتســرّع 
فــي التّنبــؤ وإطــالق األحــكام، فالقــارىء ال يَرحــم، ونُفضّــل االنتظــار، والمُتابعــة، ولــُكل 

حــادثٍ حَديــث.
“رأي اليوم”

قصة الصاروخ الذي غير موقف ترامب أمام بوتين
كفاح نصر

  كيف تؤدي أبو ظبي دورا خفيا من أجل بسط نفوذها بالمنطقة؟

مقابلة الحريري زادت الغموض حول ظروف استقالته واحتجازه

صنــاع القــرار األمريكييــن، وخاصــة صهــره، جاريــد 
كوشــنر.

ثــورات  انــدالع  أنــه منــذ  وأضافــت الصحيفــة 
اإلمــارات  تخلــت   ،2011 ســنة  فــي  العربــي  الربيــع 

العربيــة المتحــدة عــن سياســتها الخارجيــة واألمنيــة 
الســلبية. فــي األثنــاء، انتهــج محمــد بــن زايــد، ولــي 
للقــوات  األعلــى  القائــد  ونائــب  اإلماراتــي  العهــد 
المســلحة، سياســة ذات طابــع هجومــي عدائــي.
وفــي هــذا اإلطــار، ســاهمت اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي إســقاط الرئيــس الليبــي الســابق، 

العقيــد معمــر القذافــي، فــي حيــن تــرى أبــو ظبــي 
خطــأ  ارتكبــت  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  أن 
فادحــا حيــن ســاندت تنحيــة الرئيــس المصــري 
األســبق،  محمــد حســني مبــارك. عــالوة علــي 
ذلــك، أدت اإلمــارات دورا بــارزا فــي إخمــاد االنتفاضــة 

البحرينيــة.
ــي  ــد اإلمارات ــي العه ــة أن ول وأوضحــت الصحيف
تمكــن مــن كســب ود ولــي العهــد الســعودي، محمد 
ــن  ــد واب ــن زاي ــك، خطــط اب ــب ذل ــن ســلمان. عق ب
ســلمان للتدخــل عســكريا فــي اليمــن. وفــي حيــن 
وتيــرة  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  كثفــت 
نشــرت   اليمــن،  شــمال  علــى  الجويــة  غاراتهــا 

اإلمــارات قواتهــا البريــة فــي جنــوب البــالد.
ــة أن اإلمــارات كانــت منشــغلة  وتابعــت الصحيف
بمحاربــة  اليمــن  فــي  العســكري  تدخلهــا  خــالل 
الحوثييــن والقضــاء علــى تنظيــم القاعــدة فــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، اســتأجرت 
إريتريــا  فــي  عســكريتين  قاعدتيــن  اإلمــارات 
ــن  ــي اليم ــكرية ف ــات العس ــم العملي ــال لدع والصوم
والقضــاء علــى عمليــات القرصنــة واإلرهابييــن فــي 
القــرن اإلفريقــي، فضــال عــن تأميــن الطــرق  البحريــة.

وذكــرت الصحيفــة أن مصــر واإلمــارات تقفــان 
فــي صــف المشــير، خليفــة حفتــر، فيمــا يتعلــق 
بالصــراع الليبــي. ووفقــا لتقاريــر األمــم المتحــدة، 
األســلحة  حظــر  قــرار  واإلمــارات  مصــر  كســرت 
ــى  ــة عل ــارات جوي ــا وشــنتا غ ــى ليبي ــروض عل المف
علــى  القضــاء  بهــدف  البــالد  فــي  أهــداف  عــدة 

المســلحة. الجماعــات 
والجديــر بالذكــر أن مصــر واإلمــارات ترغبــان 
فــي منــع إيــران وقطــر، حليفتــي حركــة حمــاس، 
مــن التدخــل فــي الشــأن الداخلــي فــي قطــاع غــزة. 
وفــي هــذا اإلطــار، حثــت مصــر حمــاس علــى القبــول 
بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مــع حركــة فتــح، 

وتســليم إدارة القطــاع للســلطة الفلســطينية.
ــة  ــارات العربي ــى أن اإلم ــة عل وشــددت الصحيف
المتحــدة تســعى بخطــى حثيثــة الحتــالل المراتــب 
األولــى فــي شــتى المجــاالت. ففــي حيــن تضــم 
ــذي  ــة ال ــرج خليف ــم، ب ــي العال ــى ف ــى مبن ــي أعل دب
ــارة  ــرا، تحتضــن إم ــي 829,8 مت ــه حوال ــغ ارتفاع يبل
أبــو ظبــي صنــدوق أبــو ظبــي لالســتثمار، الــذي يعــد 
ثانــي أكبــر صنــدوق ســيادي فــي العالــم  بإجمالــي 

ــار دوالر. ــة 875 ملي أصــول بلغــت قراب


