
يُشــير خبــراء الــى أن مشــكلة السياســات 
ــع  ــود لرب ــان، تع ــي لبن ــة ف ــة واإلقتصادي المالي
قــرن. ويربطــون ذلــك بالسياســات النقديــة 
التــي جــاء بهــا حاكــم مصــرف لبنــان الحالــي 
ريــاض ســامة. ولعــل العــودة لحقبــة ســامة 
بهــا  جــاء  التــي  التوجهــات  علــى  واإلضــاءة 
السياســة  يخــص  فيمــا  لبنــان  مصــرف 
النقديــة، أمــر ال يمكــن فصلــه عــن خيــارات 
يمكــن  مــا  أو  الطائــف،  بعــد  مــا  حكومــات 
اإلصطــاح عليــه بـــ "الحريريــة اإلقتصاديــة". 
لكــن حقائــق التجربــة اللبنانيــة والخيــارات 
التــي قامــت بهــا الدولــة منــذ نشــوء دولــة 
لبنــان عــام 1920 مــرورًا بمرحلــة حكــم الرئيــس 
فــؤاد شــهاب وصــواُل الــى تاريــخ اليــوم، تُشــير 
موروثــة  عقليــة  أســير  هــو  لبنــان  أن  الــى 
تســبق سياســات مصــرف لبنــان، بــل تُثبــت 
أن السياســات النقديــة لمصــرف لبنــان هــي 
أحــد تجليــات هــذه العقليــة. فمــا هــي الجــذور 
واإلقتصاديــة  الماليــة  لألزمــة  التاريخيــة 

اللبنانيــة؟
التجربــة  تقودنــا  الســنوات  مــر  علــى 
للعــودة الــى الجــذور التاريخيــة لألزمــة الماليــة 
"عقــل  أزمــة  هــي  اللبنانيــة.  واإلقتصاديــة 
مفاصــل  تُديــر  والتــي  الحاكمــة"  الســلطة 
الدولــة. وألنــه ال يمكــن الحديــث عــن الدولــة 
اإلقتصاديــة،  خياراتهــا  عــن  الحديــث  دون 
ــي  ــة ه ــارات اإلقتصادي ــول أن الخي ــن الق يمك
الــذي  العقــل  عــن  تُعبــر  التــي  التوجهــات 

يحكــم هــذه الدولــة.
ــي  ــوذج الليبرال ــان النم ــًا طغي ــدو واضح يب
ــة  ــة للدول ــة والمالي ــات اإلقتصادي ــى التوجه عل
هــذه  تُعبــر   1950 العــام  ومنــذ  اللبنانيــة. 
التوجهــات عــن مصالــح النخبــة المســيطرة 
هــذه  أن  يعنــي  مــا  وهــو  الحكــم،  علــى 
السياســات ال تُعبــر عــن مصالــح المواطــن 
اللبنانــي، إذا لــم تكــن تتناقــض مــع مصالحــه، 

خصوصــًا أن طبيعــة النظــام اللبنانــي قائمــة 
كمــا ســبق وأشــرنا على اإلســتزالم السياســي 
النخبــة  لصالــح  الدولــة  منافــع  وتجييــر 
فيمــا  الموروثــة  العقليــة  ولعــل  الحاكمــة. 
يخــص الخيــارات اإلقتصاديــة والماليــة للدولــة 
والقائمــة علــى محاربــة تدخــل الدولــة فــي 

اإلقتصــاد )علــى ســبيل المثــال: تغييــب دور 
الدولــة الرقابــة..، تغييــب الحوكمــة الرشــيدة..( 
لسياســات  العالمــي  التوجــه  مــع  تَرافــق 
ــذه  ــم. ه ــى العال ــاح عل اإلقتصــاد الحــر واإلنفت
التوجهــات والتــي باتت اليوم حقائــق تاريخية، 
مشــابهة  سياســات  شــكلت  أنهــا  يمكــن 
لحقــت  التــي  الــدول  بعــض  اعتمدتــه  لمــا 
هــذه  أن  الفــارق  لكــن  الليبرالــي،  النمــوذج 
الــدول مارســت التخطيــط لإلقتصــاد بعــد أن 
ــددت  ــة وح ــة اإلقتصادي ــح الدول ــت مصال وضع
علــى أساســها خياراتهــا اإلســتراتيجية! األمــر 
الــذي غــاب ومــا زال غائبــًا عــن لبنان! مارســت 
ــا،  ــات تدعــم مصالحه ــة الحاكمــة توجه النخب
فكانــت دومــًا خيــارات الدولــة تســاوي خيــارات 

رجــال األعمــال وتوجهــات المصــارف.

أصــًا  لتكــون  اســتمرت  العقليــة  هــذه 
لذلــك  الحكــم،  أهــل  قــرارات  فــي  مرجعيــًا 
مــع  وتماهــت  السياســات  هــذه  تماشــت 
القــرن  تســعينات  خــال  لبنــان  خيــارات 
الماضــي، والتــي واكبــت منطقــة تعيــش فــي 
عالــم مــا بعــد اإلتحــاد الســوفياتي وبــدأت 

حتــى  الجديــد"!  "الغــرب  بتوجهــات  تلحــق 
باتــت هــذه السياســات هــي المصلحــة للبنان، 
ــد  ــاد تج ــكات اإلقتص ــزال مش ــا ت ــت وم وكان
لهــا مبرراتهــا عنــد منظــري هــذه السياســات، 
ــث  ــة إدارة الســوق لإلقتصــاد، حي ــاءًا لنظري بن
البطالــة أمــر طبيعــي وغــاء المعيشــة أمــر 

و..! طبيعــي 
اليــوم تُعتبــر السياســات النقديــة لمصرف 
ألن  صحيــح،  ذلــك  المشــكلة.  هــي  لبنــان 
ــة  ــات النقدي ــون للسياس ــة مره اقتصــاد الدول
حتمــًا  يُعــارض  مــا  وهــو  لبنــان  لمصــرف 
ــث يجــب أن  ــة والمواطــن، حي مصلحــة الدول
تخــدم السياســات النقديــة مصلحــة اإلقتصــاد. 
ــل  ــرص عم ــث ال ف ــة حي ــزري للدول ــع مُ الواق
ــب الســلع اإلســتهاكية  وال اســتثمارات، وأغل

مســتوردة. بحســب الوزيــر الســابق شــربل 
نحــاس، فــإن الــواردات فــي العــام 2018 بلغــت 
20 مليــار دوالر، مقابــل صــادرات بلغــت فقــط 3 
مليــارات دوالر، مــا يعنــي وجــود عجــز تجــاري 
مراجعــة  )يمكــن  دوالر  مليــار   17 يســاوي 
سياســات  ســجن  فــي  " االقتصــاد  مقــال 
مصــرف لبنــان" فــي جريــدة األخبــار لمزيــد 
مــن التفاصيــل واألرقــام(. إذًا الواقــع الحالــي 
الهندســات  يعيــش علــى  لبنــان  أن  يعنــي 
الماليــة للمصــرف المركــزي والتــي هــي جــزء 
ــة التــي أشــرنا لهــا.  مــن السياســات التاريخي
المُغلقــة  الصالونــات  تطبخهــا  هندســات 
يُديرهــا  المصــرف،  وأصحــاب  للسياســيين 
ــان بشــخص  ــدو مصــرف لبن ــا يب بحســب م

حاكمــه.  
فــي لبنــان تتفاقــم المشــكلة والتــي هــي 
أنهــا  اليــوم  الفــارق  لكــن  ليســت بجديــدة. 
وصلــت الــى حــد اإلنفجــار. ال نمــو وال تطويــر 
ــم  ــان كل المفاهي ــن لبن ــب ع ــة. تغي وال تنمي
والمصطلحــات التــي تتعلــق بمســتقبل الدولــة 
الفســاد  مصطلحــات  وتطغــى  والمواطــن. 
باتــت  والتــي  والمحســوبية  واإلســتزالم 

ســمات الدولــة اللبنانيــة.
يحتــاج لبنــان الــى قــراءة مغايــرة لواقــع 
لغيــارى  لبنــان  يحتــاج  اللبنانيــة.  الدولــة 
قادريــن علــى الخــروج مــن منطــق العقليــة 
والتــي  والحكــم  الســلطة  ألهــل  الموروثــة 
التاريخيــة  الجــذور  عــن  ذاتهــا  تُعبــر بحــد 
لألزمــة اللبنانيــة ال ســيما اإلقتصاديــة والماليــة 
والتــي تنعكــس بطبيعــة الحــال علــى الصُعــد 
األخــرى. يحتــاج لبنــان الــى القيــم والمفاهيــم 
تُصبــح  فمتــى  الدولــة.  لبنــاء  الحقيقيــة 
مصلحــة الدولــة والمواطــن أهــم مــن مصلحــة 
النخبــة الحاكمــة؟ يحصــل ذلــك عندمــا تتغيــر 
العقليــة الحاكمــة والتــي تُعبــر عــن المشــكلة 

الموروثــة! الجذريــة 

عن “وول ستريت جورنال” األمريكية:

تعرف على قصة صعود ابن سلمان السريع 
وخفايا مراهقته

موســعا  تقريــرا  األمريكيــة،  جورنــال”  ســتريت  “وول  صحيفــة  نشــرت 
للكاتبــة كاريــن إليــوت هــاوس، مؤلفــة كتــاب “الســعودية.. ماضيهــا وشــعبها”، 
كشــفت فيــه تاريــخ ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان وخفايــا طفولتــه 

ــاء. ــة األبن ــه دون بقي ــك ســلمان ل ــه، وســرّ تقريــب المل ومراهقت
وأوضحــت “هــاوس” فــي التقريــر الــذي نشــرته الصحيفــة الســبت، أن 
للملــك ســلمان زوجتيــن: األولــى “ســلطانة” وأوالدهــا ســتة، والثانيــة “فهــدة” 
وأوالدهــا ســتة أيضــاً، وتوفــي اثنــان مــن أبنــاء زوجتــه األولــى فــي وقــت 

متقــارب، بســبب أمــراض فــي القلــب.
وتــرى هــاوس أن أحــد أســباب تقــرُّب الملــك مــن ابنــه محمــد هــو 
وقوفــه إلــى جانبــه خــال وفــاة أبنائــه، فــي ظــل انشــغال اآلخريــن بحياتهــم 
وعائاتهــم عنــه، حيــث كان يواســيه ويهتــم بــه، وهــو مــا كان بدايــة صعــوده.

وتقــول: “كان الملــك ســلمان أميــرًا علــى منطقــة الريــاض حينهــا، وكان كثير 
العمــل، وُأوكلــت إليــه مهمــة معاقبــة األمــراء المشــاغبين ممــن قــد يســببون 
مشــاكل للعائلــة المالكــة بســبب تصرفاتهــم، حيــث مُنــح الصاحيــات كاملــة 

فــي التعامــل معهــم”.
وتضيــف: “بســبب قــرب محمــد مــن أبيــه واطاعــه علــى تفاصيــل واســعة، 
فإنــه تعــرف مبكــراً علــى اآلليــة التــي يمكــن مــن خالهــا ضبــط وإحضــار 
األمــراء والتعامــل معهــم، وكيــف يتــم التعامــل أيضــًا مــع شــيوخ القبائــل، وهــو 

ــة احتجــاز أمــراء ووزراء ورجــال ديــن”. ــام بعملي ــًا عندمــا ق مــا اســتعمله الحق
وتبيــن الكاتبــة األمريكيــة أن المرحلــة الدراســية لمحمــد بــن ســلمان 
كانــت غيــر منتظمــة، بســبب مرافقتــه لوالــده فــي أغلــب األوقــات، ولــم يتعلــم 
ــاء  ــم كيــف يتعامــل مــع األصدق بشــكل طبيعــي مثــل بقيــة أقرانــه، ولــم يتعل

بشــكل طبيعــي.
وتنقــل الكاتبــة عــن أحــد كبــار العائلــة الســعودية الحاكمــة أن افتقــاد 
إحســاس محمــد بالقيــود يأتــي بســبب كونــه لــم يكــن طالبــًا منتظمــًا.
ــب  ــه عق ــل ل ــن ســلمان أول عم ــد ب ــي محم ــة تول ــاول هــاوس مرحل وتتن
تخرجــه فــي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض، حيــث كان أول اصطــدام لــه مــع 
الملــك الراحــل عبــد اهلل، الــذي كان ممتعضــًا مــن أخيــه ســلمان، بســبب بيــع 

األخيــر أراضــي، لضمــان مســتوى معيشــي لــه ولعائلتــه.
تقــول هــاوس: إن “بــن ســلمان أبلــغ مقربيــن منــه أنــه فــي تلــك الســنوات 
وتحديــدًا فــي 2007، اضطــر إلــى القيــام بــأول عمــل خــاص بــه مــن أجــل دعــم 
العائلــة، كمــا يقــول شــقيقه خالــد، حيــث أنشــأ أول شــركة خاصــة وحــوَّل كل 

العقــود الحكوميــة لهــا كمــا يفعــل بقيــة األمــراء”.
حــاول بــن ســلمان نيــل رضــا الملــك عبــد اهلل، بحســب الكاتبــة، غيــر أن 
ــك  ــى قصــر المل ــى الحصــول عل ــد ســعى إل ــم تنجــح، فلق ــك المحــاوالت ل تل
فهــد الــذي كانــت تشــغله أرملتــه، غيــر أن تلــك المحــاوالت لــم تنجــح، حتــى 

انتظــر وفــاة عمــه الملــك عبــد اهلل.
وتبيــن الكاتبــة أن البــاد حيــن كانــت فــي حالــة حــداد، اختــار بــن ســلمان 
أربعــة مستشــارين كلفهــم إعــادة هيكلــة الحكومــة، وجــرى إلغــاء مجالــس 
ــي  ــاد والثان ــين؛ األول لاقتص ــكيل مجلس ــرار، وتش ــاذ الق ــا اتخ ــت مهمته كان

ــى السياســة. ــا منحــه مهمــة اإلشــراف عل ــي، وهــو م لألمــن الداخل
وتوضــح أن الملــك ســلمان بــدأ بتعييــن ولــي عهــد جديــد لــه وهــو األميــر 
محمــد بــن نايــف، فيمــا بــدت أنهــا محاولــة لقطــع الطريــق علــى نجلــه محمــد 

مــن أجــل الوصــول بســرعة.
وتــرى أن واقــع الحــال كان يشــير إلــى أن الملــك ســلمان عيَّــن بــن نايــف، 
حتــى يكــون تمهيــدًا لتعييــن نجلــه الصغيــر وليــًا للعهــد وال يكــون األمــر صادمــًا 
للســعوديين، حيــث تمــت اإلطاحــة بولــي العهــد الســابق وتعييــن نجلــه 

محمــد بــداًل منــه.
ــدأ  ــة، ب ــن ســلمان الوالي ــي ب ــه مــع تول ــى أن ــة إل وتشــير الكاتــب األمريكي
بتنفيــذ خططــه الراميــة إلــى التخلــص مــن كل منافســيه، خاصــة مــن أبنــاء 

ــة آل ســعود الحاكمــة. ــه، مــن عائل عمومت
ــع  ــت الجمي ــي أصاب ــة الت ــرارات المفاجئ ــن الق ــدأ سلســلة م ــه ب ــر أن وتذك
بالذهــول، إذ كانــت لديــه مفاجــأٌة كلَّ ســتة أشــهر، بدأهــا بقطــع العاقــات مــع 
قطــر عــام 2017، ثــم اعتقــال األمــراء، وإجبــار ســعد الحريــري، رئيــس وزراء 

ــى االســتقالة. ــان، عل لبن
وتوضــح أنــه قــرر رفــع الدعــم عــن الوقــود، وبــات مــن غيــر الممكــن معرفــة 

مــا هــي المفاجــأة الجديــدة التــي ســيْقدم عليهــا بــن ســلمان.
هــت إلــى بــن ســلمان  وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات الدوليــة التــي وُجِّ
عقــب مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي داخــل قنصليــة بــاده فــي 
إســطنبول علــى يــد مقربيــن منــه، فإنــه لــم يبــدِ ندمــًا كبيــرًا علــى فعلتــه تلــك، 

حســب الكاتبــة.
وتــرى أنــه طالمــا يحظــى ابــن ســلمان بدعــم ترامــب ووالــده الملــك 

ســلمان، فلــن يتراجــع خطــوة إلــى الــوراء.
وحملتــه ضــد  معارضيــه  ابــن ســلمان ضــد  أن حملــة  الكاتبــة  وتؤكــد 
النشــطاء والناشــطات واعتقالهــم وســجنهم، جعلتــه يبــدو وحيــدًا فــي ســعيه 
إلــى تحقيــق رؤيتــه 2030، التــي يريــد مــن خالهــا تقليــص اعتمــاد الســعودية 

ــط. ــى النف عل

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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محمد علي جعفر

منــذ تراجــع دور الــدول العربيــة المحوريــة 
كمصــر والعــراق وســوريا فــي قيــادة العالــم 
العربــي ، ولــكل دولــة مــن هــذه الــدول اســبابها 
الخاصــة فــي هــذا التراجــع ، وجــدت الــدول 
العربيــة الحديثــة التاســيس مثــل الســعودية 
ــى  ــاض عل ــة لانقض ــر ، فرص ــارات وقط واالم
العائــدات  وفــرة  بفضــل   ، العربــي  القــرار 
علــى  تــرد  بــدات  التــي  والغازيــة  النفطيــة 

ــدول. ــذه ال ــن ه خزائ
شــكلت  التــي  والغــاز  النفــط  عائــدات 
ثــروة ضخمــة للــدول الخليجيــة، وبــدال مــن 
ــي  ــة ف ــة الحاكم ــل االنظم ــن قب اســتثمارها م
اقتصاديــة  نهضــة  ايجــاد  فــي  الــدول،  هــذه 
بيــن  االقتصاديــة  الهــوة  ردم  وفــي  وعلميــة 
الــدول العربيــة الغنيــة والفقيــرة، تحولــت الــى 
معــول لهــدم االنســان العربــي والمجتمعــات 
العربيــة، عبــر اســتحضار كل عناصــر التعصــب 
الطائفــي والعرقــي، وبــث الفتــن المذهبيــة، 
100 مليــار دوالر، مــن  مــن خــال هــدر نحــو 
الســعودية فقــط علــى مــدى ثاثيــن عامــا، 
تشــويها  الصــور  اكثــر  الوهابيــة،  لترويــج 
االســامية،  المجتمعــات  بيــن  لاســام، 
مســتغلة تــردي االوضــاع االقتصاديــة فــي هــذه 
المجتمعــات، كمــا اهــدرت اضعــاف ذلــك المبلــغ 
فــي محاربــة االنظمــة العربيــة التقدميــة، فــي 
خدمــة واضحــة وفاضحــة للصهيونيــة العالميــة، 
ــي  ــن العرب ــي العالمي ــة ف ــداف االمريكي ولاه

واالســامي.

متأخــرة  جــاءت  العربيــة  االمــارات  دولــة 
امــوال  اســتخدام  فــي  بالســعودية،  قياســا 
النفــط فــي هــدم المجتمعــات العربيــة، خاصــة 
بعــد اســتحواذ محمــد بــن زايــد ولــي عهــد ابــو 
ظبــي علــى الســلطة فــي غيــاب رئيــس الدولــة 
خليفــة بــن زايــد ال نهيــان اثــر اصابتــه بجلطــة 
دماغيــة، فابــن زايــد، كصاحبــه فــي الســعودية 
ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، مهــووس 

الرجــان  العظمــة، حيــث يتصــرف  بجنــون 
وكأنهمــا يجلســان علــى عــرش امبراطوريتيــن 
ال تغيــب عنهمــا الشــمس، فــا تخلــو ازمــة 
فــي الشــرق االوســط وافريقيــا و اســيا مــن 

امــوال ورجــاالت المحمديــن.
ــات  ــام ازم ــن ام ــرام م ــرور الك ــا م ــاذا مررن ف
والصومــال  وليبيــا  ولبنــان  وســوريا  العــراق 
والتــي   ، و..  وباكســتان  والصومــال  وارتيريــا 
ومرتزقــة  امــوال  لــوال  لتكــون  كانــت  مــا 
المحمديــن، اال اننــا لنــا وقفــة ســريعة امــام 
هــذه  الســودان  تشــهدها  التــي  التطــورات 
االمــارات  وامــوال  رجــاالت  وتاثيــر  االيــام 
الســودان  يشــهد  حيــث  فيهــا،  والســعودية 
حــراكا شــعبيا ضــد حكــم العســكر الــذي يجثــو 
علــى صــدور الســودانيين منــذ اســتقال هــذا 
ــرة  ــرات قصي ــوم، باســتثناء فت ــى الي ــد وحت البل
ــا  ــا تــم خنقه ــون اال انه ــا مدني جــدا حكــم فيه

وهــي فــي المهــد.
الحــراك الشــعبي الســوداني الــذي بــدأ 
تــردي  علــى  ردا  اشــهر  اربعــة  قبــل حوالــي 

ــة وغــاء االســعار والفســاد  االوضــاع االقتصادي
عمــر  مارســه  الــذي  واالذالل  والمحســوبية، 
عبــر  الســوداني  الشــعب  علــى  البشــير 
تعصــف  التــي  االزمــات  ادارة  فــي  سياســته 
سياســته  وتذبــذب  حلهــا،  دون  ببــاده 
الخارجيــة وارتماءاتــه المتناقضــة فــي احضــان 
بتحويــل  سياســته  تــوج  واخيــرا  المحــاور، 
ــة  ــي خدم ــزق ف ــى مرت الجيــش الســوداني ال
اهــداف الســعودية واالمــارات، عندمــا شــارك 
ــف  ــي يشــنها تحال ــة الت ــي الحــرب العدواني ف
العــدوان الســعو اماراتــي بدعــم وتحريــض 
امريكــي "اســرائيلي"، حيــث قتــل مــن الجنــود 
الســودانيين االالف فــي اليمــن، فــي المقابــل 
شــارك الجيــش الســوداني فــي قتــل وتجويــع 
دون  المســلم،  العربــي  اليمنــي  الشــعب 
ــذه  ــي ه ــل ف ــة او جم ــودان ناق ــون للس ان تك
الحــرب، اال بعــض الوعــود الســعودية االمارتيــة 
فــي تقديــم مســاعدات مالية لحكومة البشــير، 

لــم تحقــق منهــا اال اليســير.
ثنــي  فــي  المحــاوالت  كل  تفلــح  لــم 
ــة حراكهــم، كاســتخدام  الجماهيــر عــن مواصل
القــوة والرصــاص الحــي، وســقوط العديــد مــن 
شــهره  الحــراك  ودخــل  والجرحــى،  القتلــى 
العســكرية  الطغمــة  عقليــة  ان  اال  الرابــع، 
الحاكمــة تفتقــت عــن مخطــط، كان مكشــوفا 
يــوم  الجيــش  اعلــن  عندمــا  للجماهيــر، 
البشــير  اعتقــال  عــن  نيســان   11 الخميــس 
ــادة  ــي بقي ــكري انتقال ــس عس ــكيل مجل وتش
ــادة  ــاع احمــد عــوض بــن عــوف لقي ــر الدف وزي
ــة  ــرض حال ــن ف ــا أعل ــن كم ــاد لمــدة عامي الب
ــق العمــل بالدســتور  الطــوارئ فــي البــاد وعّل
حكومــات  الــوزراء،  مجلــس  مــن  كا  وحــل 
فــرض  و  التشــريعية،  المجالــس  الواليــات، 
حظــر التجــوال لمــدة شــهر فــي عمــوم البــاد.
ــم  ــى الحــراك الشــعبي ل هــذا الســطو عل
تــرى  كانــت  التــي  الجماهيــر،  علــى  ينطــل 
فــي بــن عــوف نســخة مــن البشــير بــل اكثــر 
لــم يقــد انقابــا عســكريا،  قســوة، فالرجــل 
بــل قــاد حركــة الهــدف منهــا انقــاذ البشــير 
الماحــق مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
واالبقــاء علــى الطغمــة العســكرية، وسياســاتها 
ان  فالمعــروف  المنطقــة،  فــي  المتخبطــة 
ــن عــوف هــو رجــل الســعودية، والعســكري  اب

مشــاركة  علــى  االكبــر  التاثيــر  صاحــب 
ــى اليمــن، والرجــل  الســودان فــي العــدوان عل
الــذي كان مرشــحا لخافــة البشــير، حتــى ان 
االخيــر اعــاده للخدمــة العســكرية عــام 2015 بعــد 
ان تقاعــد عــام 2010 ، وهــذه الحقيقــة، حقيقــة 
خافتــه للبشــير، هــو مــا كشــفت عنــه وثائــق 

ويكليكــس.
واالمــارات  الســعودية  حــظ  ســوء  مــن 
كانــت الجماهيــر الســودانية علــى وعــي كامــل 
لمــا يــدور وراء الكواليــس، فواصلــت حراكهــا 
وهــو  العرفيــة،  واالحــكام  الحظــر  وتجاهلــت 
مــا دفــع بــن عــوف لتقديــم اســتقالته بعــد 24 
ســاعة مــن ادائــه اليميــن الدســتورية كرئيــس 
للمجلــس العســكري االنتقالــي، وتؤكــد مصادر 
مطلعــة ان اســتقالة بــن عــون كانــت بتدخــل 
اماراتــي، كــي ال تخســر االمــارات والســعودية 
فــي  السياســي  المشــهد  علــى  تاثيــر  كل 
لذلــك  الشــعبي،  الضغــط  تحــت  الســودان 
ــام  ــش الع ــارات المفت ــل االم ــان برج ــم االتي ت
عبــد  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  للجيــش 
الرحمــن البرهــان خليفــة البــن عــوف، فاطلــق 
الذيــن تدخلــوا للدفــاع عــن  الجنــود  ســراح 
ــي،  ــن الداخل ــوى االم ــن هجــم ق ــر م الجماهي
كمــا الغــى حظــر التجــوال، ولكــن فــات البرهــان 
بتاريخــه  الجماهيــر علــى معرفــة كاملــة  ان 
وعاقاتــه فهــو مــن اقــرب رجــاالت البشــير 
ــة  ــع الماضي ــارات، وقضــى الســنوات االرب واالم
ــي مشــاركة  ــارات واليمــن ف ــن االم ــا بي متنق

مفضوحــة فــي جرايــم قتــل اليمنييــن.
والســعودية  االمــارات  ان  الواضــح  مــن 
الحاكمــة  العســكرية  الطغمــة  علــى  تضغــط 
تلــو  التنــازالت  لتقديــم  الســودان  فــي 
التنــازالت، بهــدف امتصــاص غضــب الجماهيــر 
دون المســاس بالطبيعــة العســكرية للنظــام 
ــى الجيــش  ــاء عل ــدف االبق ــي الســودان، به ف
الســعودية  اهــداف  خدمــة  فــي  الســوداني 
واالمــارات وحوبهمــا العبثيــة، فالريــاض وابــو 
ظبــي علــى معرفــة تامــة بــان مصيــر التدخــل 
الســوداني ســينتهي بمجــرد وصــول مدنييــن 
ــة  ــذه الحقيق ــي الســودان، وه ــى الســلطة ف ال
تعرفهــا الجماهيــر ايضــا، وهــي التــي تبقيهــا 
فــي المياديــن حتــى زوال حكــم العســكر، رغــم 

امــوال ورجــاالت االمــارات والســعودية.

االمارات ومحاوالت السطو على الحراك السوداني
منيب السائح
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