
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

مطالبة شعبّية لحزب الله بتولّي حقيبتي 
األشغال والطاقة!

ناصر قنديل
– يبــدو حــزب اهلل بعــد ابتعــاد طويــل عــن التعامــل مــع مواقعــه النيابيــة والحقــًا الوزاريــة 
بغيــر منظــور عالقتهــا بحمايــة المقاومــة، إال لمنــع قــرارات شــديدة األذى علــى الطبقــات الفقيــرة 
ضرائبيــًا، قــد وجــد نفســه مضطــرا لرفــع جرعــة انخراطــه فــي المفهــوم الكامــل للمســؤوليّة النيابية 
ــة  ــه السياســي المتمثل ــة لعمل ــأن تحصيــن المهمــة األصلي ــًا ب ــات مقتنع ــة مــن جهــة، وب والوزاري
بحمايــة المقاومــة باتــت تســتدعي مزيــداً مــن االنخــراط فــي مهــام العمــل النيابــي والحكومــي، 
بمــا هــو أبعــد مــن تقديــم اقتراحــات القوانيــن ومقترحــات العمــل الحكومــي، والمشــاركة النشــطة 
فــي النقاشــات، وصــواًل للبحــث عمــا تتيحــه المعادلــة السياســية والطائفيــة لحــزب بحجــم حــزب 
اهلل ومــا ســيناله مــن أصــوات، لفــرض حضــور يطلــب مــن حلفائــه تأييــده عمــاًل بمبــدأ المعاملــة 
ــاون التــي  ــادالت التع ــًا لمع ــة المنافســين والخصــوم، وفق ــر شــروط انتزاعــه بموافق ــل، ويوف بالمث

تطرحهــا عمليــة تشــكيل أيــة حكومــة مقبلــة.
– تتيــح متابعــة خطابــات األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــراهلل، تلمــس عناويــن 
فــي العمــل الحكومــي تحظــى باهتمــام الحــزب أكثــر مــن ســواها، ويــرى فيهــا مدخــال لتغييــرات 
نوعيــة فــي واقــع أداء الدولــة ومؤسســاتها تجــاه الفئــات الشــعبية مــن جهــة، وفــي رســم قواعــد 
جديــدة لــأداء االقتصــادي والمالــي مــن جهــة أخــرى، وليــس صعبــًا أن يكتشــف أي متابــع 

لهــذه الخطابــات أن يضــع يــده علــى المكانــة المحوريــة لقطــاع الطاقــة فــي األفــكار والمقترحــات 
ــروات  ــه عــن ث ــة لمــا قال ــة أســئلة، اضاف ــو بصيغ ــا الســيد نصــراهلل، ول ــادرات التــي طرحه والمب
النفــط والغــاز التــي تقــع عمليــًا ضمــن اختصاصــات وزارة الطاقــة، خصوصــًا فــي مجــال اســتثمار 
ــا  ــي مقدمته ــان وف ــة الخالصــة للبن ــة االقتصادي ــا يســمى بالمنطق ــي م ــة ف ــوكات المتضمن البل
البلــوك رقــم 9، ومــراراً كان الســيد نصــراهلل يوجــه أســئلة مدروســة ال يطرحهــا اال متابــع ملــمّ 
بالتفاصيــل، مثــل الســؤال عــن عــروض الشــركات الروســية إلنشــاء مصفــاة فــي الزهرانــي توفــر 
كل حاجــات لبنــان مــن المشــتقات النفطيــة والغــاز الــالزم إلنتــاج الكهربــاء، وتبيعهــا بالليــرات 
اللبنانيــة للدولــة والســوق االســتهالكي، دون أن تكلــف الدولــة قرشــًا، وتحــوّل لبنــان مــن 
مســتورد الــى مصــدر للمشــتقات النفطيــة، والســؤال عــن مصيــر العــروض الروســية واإليرانيــة 
والصينيــة إلنشــاء معامــل تلبــي حاجــة لبنــان مــن إنتــاج الكهربــاء، والســؤال عــن إمكانيــة 
تشــغيل أنبــوب نفــط كركــوك طرابلــس، ومجمــوع هــذه المشــاريع يكفــي ليشــكل خطــة عمــل 
كاملــة لــوزارة الطاقــة. وهــي مشــاريع تحــدث تغييــرًا هيكليــًا فــي حيــاة اللبنانييــن، وفــي ميــزان 
ــوزراء، إال أنــه ال  المدفوعــات واالقتصــاد معــاً، ورغــم أن القــرار النهائــي فيهــا يبقــى لمجلــس ال
ــك،  ــر االختصــاص بذل ــام وزي ــن دون اهتم ــم م ــدرس والتقيي ــة لل ــا فرصــًا حقيقي ــن منحه يمك
ــر  ــا، يصي ــات لصــرف النظــر عنه ــوزراء بالعقوب ــد ال ــا وتهدي ــة لمنعه وبســبب الضغــوط األميركي
الســؤال هــو هــل يمكــن أن يقــوم وزيــر للطاقــة بذلــك مــا لــم يكــن مــن حصــة حــزب اهلل، حيــث 

الحلفــاء ال يختلفــون كثيــرًا عــن الخصــوم فــي حســابات عــدم إغضــاب األميركــي؟
– فــي قطــاع النقــل بــدأ الســيد نصــراهلل بالســؤال عــن العــروض الصينيــة االســتثمارات مــن بينهــا 
إنشــاء خطــوط الســكك الحديــد تربــط لبنــان بالمنطقــة والمــدن اللبنانيــة ببعضهــا، ثــم أضــاف فــي 
خطــاب تعهــده باالهتمــام بتســريع تنفيــذ نفــق بيــروت البقــاع، وفيــه اوتوســتراد وخــط ســكة حديــد، 
وهــذان المشــروعان بجدواهمــا االقتصاديــة مــن جهــة فــي رفــع منســوب الحركــة االقتصاديــة الداخليــة 
ــة، وال لحســابات  ــة شــخصية وحزبي ــح مالي ــم حســابًا لمصال ــرًا ال يقي ــان وزي ــة، يحتاج ــع المنطق وم
الــدول ومواقفهــا، وقــادر علــى تحمــل الضغــوط وإدارة الظهــر للتهديــدات، خصوصــًا بالعقوبــات، وهــذا مــا 

جعــل هــذه المشــاريع تعــود للضــوء، وفقــًا لــكالم الســيد علــى أيــدي الوزيــر علــي حميــة.
– الناخبــون الذيــن يطلــب منهــم حــزب اهلل مــرة أخــرى التصويــت للوائــح المقاومــة 
وحلفائهــا، مقتنعــون بــأن التحــدي السياســي الــذي يطرحــه الخصــوم بدعــاء مفتعــل للمقاومــة، 
يفــرض عليهــم الذهــاب للتصويــت وتلبيــة النــداء للــردّ علــى التحــدّي، لكنــه يتســاءلون عــن 
حقهــم بــأن يشــهدوا ســلوكًا هجوميــًا للحــزب نحــو التفاعــل مــع مســؤولياته بحجمــه النيابــي 
والشــعبي تجــاه تولــي المســؤوليات الوزاريــة فــي الحقائــب التــي يســتطيع عبرهــا تــرك مــا هــو 
أكثــر مــن مجــرد بصمــة نظافــة الكلــف، والنقــاش المنهجــي فــي جلســات الحكومــة، والنشــاط 
والتواضــع فــي التعامــل مــع مراجعــات النــاس، فالنــاس تتطلــع الــى إجابــة تســمعها مــن حــزب 
اهلل بعــد االنتخابــات، حــول تولــي وزراء مدعوميــن منــه حقيبتــي الطاقــة واألشــغال، وقــد يكــون 
مجــرد تولــي مَــن يســميهم الحــزب لهاتيــن الوزارتيــن كافيــًا لتحــول الملفــات المعطلــة إلــى 
ــا  ــؤول المشــاريع شــرقًا، عندم ــًا أن ت ــدول والشــركات، وليــس ضروري ــن ال ــن تنافــس بي عناوي
يلمــس الغــرب اســتحالة تعطيلهــا بالتهديــد بالعقوبــات، فيلجــأ الــى التنافــس لنيلهــا، كمــا تقــول 
تجربــة الوزيــر علــي حميــة مــع الفرنســيين، ويمكــن أن يحــدث مــع شــركتهم توتــال اذا ظهــر أن 

إمكانيــة ســحب التلزيــم منهــا لحســاب شــركة تلتــزم التنقيــب جنوبــًا؟
– ما بعد االنتخابات غير ما قبلها في أشياء كثيرة.

هكذا تدرس استخبارات العدو شخصية السيد نصر الله
جهاد حيدر

ما أهداف ابن سلمان من استثمار ملياري دوالر في فلسطين المحتلة؟

أسبوعان قبل انتهاء الهدنة.. غروندبرغ يتدارك الفشل
ــي  ــة اإلنســانية والعســكرية ف ــرب الهدن تقت
اليمــن مــن االنتهــاء )بعــد أســبوعين(، مــن دون 
حــدوث اختراقــات جديــدة علــى األرض، وفــي 
حلحلــة  إلــى  الهادفــة  المســاعي  فشــل  ظــل 
القضايــا الخالفيــة بيــن حكومــة االنقــاذ الوطنــي 
التابــع  الرئاســي«  و»المجلــس  صنعــاء  فــي 

واإلمــارات. للســعودية 
المبعــوث  عــاد  االتفــاق،  إلنقــاذ  محاولــة  وفــي 
األممــي، هانــس غروندبــرغ، مســاء اإلثنيــن، إلــى 
مدينــة عــدن، حامــال معــه عــدة مقترحــات، منهــا 
منطقــة  بيــن  الرابطــة  الطرقــات  فتــح  مباشــرة 
ــي  ــار اهلل« ف ــيطرة »أنص ــت س ــة تح ــان الواقع الحوب
مدينــة تعــز، والجــزء اآلخــر مــن المدينــة، مقابــل إزالــة 
العوائــق التــي أدت إلــى تعثــر انطــالق الرحــالت 

التجاريــة مــن مطــار صنعــاء ألغــراض إنســانية.
بــدأت  كانــت  اهلل«  »أنصــار  أن  رغــم  وعلــى 
بإزالــة األلغــام مــن عــدد مــن الطرقــات فــي تعــز 
ــا جعــل رئيــس »المجلــس  ــا، بعدم ــدا لفتحه تمهي

لفتــح  ذلــك شــرطا  العليمــي،  رشــاد  الرئاســي«، 
ــه،  ــاد وتراجــع عــن موقف المطــار، إال أن العليمــي ع
بإصــراره خــالل لقائــه غروندبــرغ الثالثــاء، علــى 

ــزام حكومــة اإلنقــاذ باســتخدام جــوازات الســفر  الت
الصــادرة عــن عــدن، وهــو مــا ترفضــه »أنصــار اهلل«.

وإلــى جانــب إعــادة التمســك بهــذا الشــرط، 
قوبلــت مبــادرة قــوات صنعــاء فــي تعــز بإصــرار حزب 
ــق الشــمالية،  ــح الطري ــض فت ــى رف »اإلصــالح« عل

وفــق مــا أكدتــه مصــادر محليــة لـ»األخبــار«.
يربــط  الحــزب  أن  المصــادر  وأوضحــت 

الــذي  الطريــق  هــذا  فــي  بالمــرور  الســماح 
يمــر عبــر الســوق المركزيــة شــمالي المدينــة، 
والــذي اســتكمل الجيــش و»اللجــان الشــعبية« 
الشــرقي  الطريــق  بفتــح  منــه،  األلغــام  إزالــة 

الــذي يمــر عبــر جولــة القصــر.
فيــه غروندبــرغ  يحــاول  الــذي  الوقــت  وفــي 
ونائبــه معيــن شــريم إيجــاد تســوية بخصــوص 
الحكومــة  خارجيــة  وزارة  نفــت  الســفر،  جــوازات 
المواليــة لـ»التحالــف«، فــي بيــان، مســؤوليتها عــن 
إعاقــة تنفيــذ البنــود اإلنســانية، وألقــت باللــوم علــى 
»أنصــار اهلل«، واتهمتهــا بعرقلــة اتفــاق الهدنــة، لعــدم 
التزامهــا بالشــروط التــي أقرهــا مقابــل الســماح 
بانطــالق أول رحلــة تجاريــة مــن مطــار صنعــاء، بعــد 

ــف دام ســت ســنوات. توق
»أنصــار  وفــد  رئيــس  نفــى  المقابــل،  وفــي 
اهلل« المفــاوض، محمــد عبــد الســالم، صحــة تلــك 
االتهامــات، مؤكــدا أن »بنــود الهدنــة واضحــة وال 
ــات  ــف العملي ــى وق ــا«، وهــي تنــص عل ــس فيه لب

العســكرية وفتــح مينــاء الحديــدة لعــدد معيــن مــن 
الســفن، وفتــح مطــار صنعــاء لرحلتيــن أســبوعيا 
إلــى وجهتيــن همــا األردن ومصــر، مشــيرا إلــى أن 
ــق أي شــروط أخــرى فهــو مــن يعرقــل  »مــن مختل
تنفيــذ الهدنــة، ويفتــرض بمــا هــو إنســاني التعامــل 

معــه مــن دون أي تســييس«.
ويأتــي هــذا التراشــق فــي ظــل ارتفــاع إجمالــي 
خروقــات اتفــاق وقــف إطــالق النــار منــذ دخولــه 
حيــز التنفيــذ مطلــع نيســان الفائــت، إلــى أكثــر مــن 
5000، بحســب تأكيــد مصــادر عســكرية فــي صنعــاء.
وعلــى رغــم التشــاؤم الذي يظلــل زيــارة غروندبرغ 
إلــى عــدن، بعــد محطتــه األولــى فــي الريــاض، حيــث 
ــام لـ»مجلــس التعــاون الخليجــي«  التقــى األميــن الع
اليمــن  لــدى  نايــف الحجــرف والســفير الســعودي 
محمــد آل جابــر، إال أن مراقبيــن ال يســتبعدون موافقــة 
»التحالــف« علــى فتــح مطــار صنعــاء فــي األســبوع 
لشــهرين  تمديدهــا  بهــدف  الهدنــة،  مــن  األخيــر 

ــن. ــن آخري جريدة األخباركاملي

العســكرية  االســتخبارات  اهتمــام  يتجــاوز 
العــام  األميــن  بشــخصية  »أمــان«  االســرائيلية 
لحــزب اهلل ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل، الــدور 
التقليــدي الــذي تؤديــه فــي متابعــة قــادة المعســكر 
وضعفهــم  قوتهــم  نقــاط  فــي  لهــا،  المعــادي 
والعوامــل  تفكيرهــم  وآليــة  وايديولوجيتهــم 
المؤثــرة فــي قراراتهــم وخياراتهــم. ولذلــك رصــدت 
صحيفــة  كشــفت  مــا  بحســب  االســتخبارات، 
»يديعــوت احرونــوت« فــي العــام الماضــي، عــن 
وجــود فريــق مؤلــف مــن 15 باحثــًا يتبعــون لوحــدة 
ــه متابعــة كل مــا  األبحــاث فــي هــذا الجهــاز، مهمت
يتعلــق بالســيد نصــر اهلل، ومحاولــة توظيــف ذلــك 
فــي فهــم وتقديــر خيــارات حــزب اهلل االبتدائيــة 
وايضــا ردوده علــى أي خيــارات تنتهجهــا إســرائيل.

ــدة  ــس وح ــرًة لرئي ــق مباش ــذا الفري ــع ه يخض
األبحــاث فــي »أمــان« حاليًــا العميــد عميــت ســاغر، 
وينتمــي إلــى مــا يســمى »ســاحة لبنــان« فــي 
االســتخبارات. ويعمــل طــوال الوقــت علــى تحديــث 
معلوماتــه عــن الســيد نصــر اهلل، مــن مصــادر علنيــة 
وبوســائل اســتخبارية ســرية، ويبنــون »ملــف نصــر 
ــى  ــل عل ــار العم ــس االط ــي نف ــون ف اهلل«،. ويحاول
تشــكيل »البروفيــل« النفســي لــه، وكيــف يؤّثــر 
ــي  ــا حــزب اهلل. وف ــل به ــي يعم ــة الت ــى الطريق عل
هــذا االطــار، يقــوم الفريــق المتخصــص بمتابعــة 
وتحليــل  وترجمــة  بتســجيل  اهلل  نصــر  الســيد 
خطاباتــه، بــأدق تفاصيلهــا، بمــا فيهــا التعبيــرات 
التــي يســتخدمها، لغــة الجســد، وايضــا محاولــة 
حالــة  مراقبــة  عبــر  الصحــي  وضعــه  استشــراف 

التنفــس خــالل خطاباتــه.
باالســتناد الــى خالصــة دراســات هــذا الفريــق 
المتخصــص أتــى كالم رئيــس جهــاز التقديــر 

العســكرية  االســتخبارات  فــي  االســتخباري، 
عالقــة  بــأن  ســاعر،  عميــت  العميــد  »امــان« 
بايــران  اهلل  وحــزب  اهلل  نصــر  حســن  الســيد 

ليســت عالقــة تابــع بمتبــوع، كمــا هــو الكثيــر 
مــن الزعامــات اللبنانيــة، مشــيرًا بالنــص خــالل 
الــى  اليــوم«  »اســرائيل  صحيفــة  مــع  مقابلتــه 
للوصايــة  ليــس خاضعــًا  الســيد »نصــر اهلل  أن 
ــو  ــل ه ــات، ب ــى التوجيه ــو ال يتلق ــة... وه اإليراني
ــه  ــران... وأن ــي إي ــرارات ف ــاذ الق ــي اتخ ــريك ف ش
الشــخصية الثانيــة فــي المنظومــة الشــيعية بعــد 

تعبيــره. الخامنئــي« حســب 
مــع  يتعــارض  التقويــم  هــذا  أن  الالفــت 
»اســرائيل«  تعمــل  التــي  الترويجيــة  السياســة 
ــارج  ــل والخ ــي الداخ ــة ف ــات الدعائي ــها والجه نفس
المعاديــة لحــزب اهلل علــى الترويــج لهــا، بمــن فيهــم 
مســؤولون اســرائيليون رفيعــو المســتوى عندمــا 
األمثلــة  أبــرز  ومــن  تحريضيًّــا.  الســياق  يكــون 
فــي هــذا المجــال كالم قائــد المنطقــة الشــمالية 

عندمــا  برعــام،  أميــر  اللــواء  العــدو  جيــش  فــي 
توجــه للشــعب اللبنانــي باللغــة العربــي! )رغــم 
أن كلمتــه كانــت باللغــة العبريــة( إن »حــزب اهلل 

حســن(  الســيد  وإن  للبنــان...  إيرانــي  احتــالل 
»نصــر اهلل ال يهتــم بكــم!« )االخبــار/ 6 أيــار 2021(. 
ألســنة  علــى  تــرددت  التــي  األخــرى  الخالصــة 
العديــد مــن المســؤولين والخبــراء، واالن تتكــرر مــع 
العميــد ســاعر، وتشــكل نقطــة ارتــكاز مــن منظــور 
ــام حــزب  ــن ع ــم شــخصية أمي ــي فه اســرائيلي، ف
اهلل، واطــارًا تفســيريًا لفهــم مواقفــه، واستشــراف 
الســيد  أن  هــو  المســتقبلية،  خياراتــه وخطواتــه 
نصــر اهلل »ليــس إيرانيــًا أو لبنانيــًا، هــو األمــران 
ــي«. واذا  ــًا لبنان ــيعي، وأيض ــي وش ــو إيران ــًا: »ه مع
مــا أخذنــا بالحســبان أن مــن يدلــي بهــذه المواقــف 
هــو رئيــس جهــاز معــادٍ لديــه مفرداتــه المســتمدة 
ــه االيديولوجــي والسياســي، ويحــاول  ــن مخزون م
الــى واقــع عــدوه - أي  أقــرب  أن يُكــوِّن صــورة 
ومعنــى   - والســيد حســن نصــر اهلل  اهلل  حــزب 

كالمــه هــو أن »اســرائيل« تــدرك أن حــزب اهلل 
يعمــل لمصلحــة الشــيعة ولبنــان، وايضــا هــو جــزء 
لبنــان  مــن  يمتــد  الــذي  المقاومــة  محــور  مــن 
ــم ال ينكرهــا حــزب اهلل  ــران، وهــي مفاهي ــى طه ال
للبنــان  قــوة  االقليميــة  فــي تحالفاتــه  يــرى  بــل 
والمقاومــة واســتطاع مــن خاللهــا مواجهــة مخاطــر 
وجوديــة علــى لبنــان والمقاومــة. وفــي مواجهــة 

التحديــات والمــأزق الــذي يواجهــه لبنــان.
والخالصــة االضافيــة ايضــا هــو أن حــزب اهلل 
الــى  تحــوَّل  اهلل  نصــر  الســيد  قيــادة  ظــل  فــي 
طــرف فاعــل رئيســي فــي المشــهدين اللبنانــي 
واالقليمــي، علــى خــالف مــا كان عليــه لبنــان طــوال 
تطــورات  فيهــا  تنعكــس  تاريخــه مجــرد ســاحة 
المنطقــة، ويتلقــى تداعياتهــا مــن دون أن يكــون لــه 
دور فاعــل فــي رســم مســتقبلها التــي هــو جــزء ال 
يتجــزأ منهــا، وأن مســتقبله رهــن بتطوراتهــا ايضــا.

الالفــت فــي كالم ســاعر ايضــا أنــه بعــد مضــي 
16 عامــا ال تــزال االســتخبارات تبــذل جهودهــا للحــد 
مــن تأثيــر الســيد نصــر اهلل فــي الواقــع االســرائيلي. 
وهــي اعتمــدت منــذ حــرب العــام 2006، منهجــا مغايرا 
فــي التعامــل مــع خطاباتــه ومواقفــه عمــا قبلهــا. 
وتبلــور هــذا الخيــار كجــزء مــن العبــر المســتخلصة 
مــن تلــك الحــرب. وضمــن هــذا االطــار يأتــي كالم 
العميــد ســاعر ايضــا عــن أميــن عــام حــزب اهلل أن 
»هنــاك تمجيــدًا مجنونــًا ومبالغــًا بــه لنصــر اهلل. 
ــه ال يكــذب وال يخطــىء«. وهــو  ــا إن ــون عندن يقول
ــا  ــج الجهــود التــي تبذله أمــر يكشــف عــن أن نتائ
االســتخبارات وجهــاز الدعايــة االســرائيلية كانــت 
التــي  الصــورة  تغيــر  أن  تســتطع  ولــم  محــدودة 
حاولــوا محوهــا واســتبدالها بصــورة أقــل تأثيــرًا علــى 

ــم. ــم وخياراته معنوياته

بعــد الكشــف عن اللقاءات الســرية للمســؤولين 
الســعوديين مــع الصهاينــة، نُشــر تقريــر آخــر حــول 
ــث كشــفت  ــن. حي ــن الجانبي ــات الســرية بي العالق
وســائل اإلعــالم الصهيونيــة فــي تقريــر مؤخــراً، عــن 

االســتثمار باســم الحكومــة الســعودية فــي اقتصــاد 
الكيــان اإلســرائيلي.

وفقــًا لهــذا، تســتثمر الريــاض فــي األراضــي 
كوشــنر  جاريــد  صنــدوق  خــالل  مــن  المحتلــة 
الســابق  األمريكــي  الرئيــس  صهــر  لالســتثمار، 
دوالر  مليــارات   3 أصــل  ومــن  ترامــب؛  دونالــد 
ــدوق  ــن صن ــار دوالر م ــدوق، جــاء 2 ملي ــوال الصن أم
االســتثمار الســعودي، الــذي يخضــع مباشــرًة لولــي 

العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان.
ــرة  ــرت وســائل اإلعــالم أن هــذه هــي الم وذ|ك
األولــى التــي يســتثمر فيهــا صنــدوق االســتثمار 
الســعودي بشــكل مباشــر فــي الكيــان اإلســرائيلي، 
لتعكــس رغبــة الريــاض المتزايــدة فــي التواصــل 
ــار أن هــذا  ــب«، وإلظه ــل أبي ــع »ت ــي م بشــكل علن
يحــدث علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عالقــات 
دبلوماســية رســمية. ألن الخبــراء يعتقــدون أن هــذا 
االســتثمار يشــير بشــكل أساســي إلــى اتفاقيــة 

ــن. ــن الطرفي ــع بي تطبي
وحســب الصهاينــة، فــإن هــذه القضيــة ستحسِّــن 
ــل  ــى األق ــب«، عل ــل أبي ــاض و«ت ــن الري ــات بي العالق
فــي المجــال االقتصــادي. ويقــال إن هــذه الخطــة جــزء 
مــن المحادثــات الجاريــة بيــن كوشــنر والمســؤولين 
ــى أن  ــاق عل ــى اتف ــم التوصــل إل ــد ت الســعوديين، وق

الســعودية يمكــن أن تســتثمر فــي »إســرائيل”.
ــراء أن هــذا االســتثمار سيســمح  ويعتقــد الخب
للســعودية باالســتثمار فــي الشــركات اإلســرائيلية، 
ويمكنهــا مــن اآلن فصاعــدًا فتــح اقتصادهــا أمــام 

ــرائيلية. ــركات اإلس ــطة الش أنش
ــوق الفلســطينيين،  ــن حق ــاع ع ــن الدف ــداًل م ب
مصالــح  تحقيــق  إلــى  الســعوديون  يســعى 
الصهاينــة لســنوات، وذلــك بهــدف تطويــر العالقــات 

السياســية واالقتصاديــة مــع »تــل أبيــب”.
كمــا تــم تســريب وثائــق حــول التعــاون 
األمنــي   بيــن الكيــان اإلســرائيلي والريــاض 
خــالل  األخيــرة  الســنوات  ــي  ف مــرات  عــدة 

ــام  ــي الع ــى اليمــن، وف ــدوان الســعودي عي الع
رة ســعودية فــي  ـ ئـ الماضــي هبطــت أول طا
»تــل أبيــب«، وهــذا يعنــي أن جميــع العالقــات 
أقيمــت فــي الخفــاء ولــم يتبــق ســوى خطــوة 
ــات  ــح العالق واحــدة أخــرى لتصب

بيــن الجانبيــن علنيــًة.
ولذلــك، فــإن االســتثمارات التــي 
الــدوالرات  مليــارات  قيمتهــا  تبلــغ 
خطــوات  هــي  األمنــي    والتعــاون 
فعالــة إلقامــة عالقــات دبلوماســية، 
والتــي مــن المرجــح أن يتــم اإلعالن 

ــب. ــتقبل القري ــي المس ــا ف عنه
كوشــنر  جاريــد  لعــب  لقــد 
دورًا مهمًــا فــي تنفيــذ اتفاقيــات 
الكيــان  مــع  العربيــة  العالقــات  أبراهام)تطبيــع 
بجــد  وكوشــنر  ترامــب  وعمــل  اإلســرائيلي(. 
»تــل  مــع  العالقــات  تطبِّــع  الســعودية  لجعــل 
ــي  ــرارًا ف ــرارًا وتك ــب م ــرح ترام ــد ص ــب«، وق أبي
ــذه  ــاض ســتعلن عــن ه ــرة أن الري األشــهر األخي
العالقــات قريبًــا، لكــن وصــول الديمقراطييــن إلــى 

لــم يســمح بذلــك. الســلطة 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن خطــة ابــن ســلمان لبنــاء 
مدينــة تبلــغ تكلفتهــا 500 مليــار دوالر تســمى “نيــوم” 
تحتــاج إلــى جــذب االســتثمار األجنبــي، وقــد أعــرب 
ابــن ســلمان عــن أملــه فــي أن يلعــب الصهاينــة دورًا 
ــة  ــع اســتثمارات محتمل ــوم، م ــر ني ــي تطوي ــا ف مهمً

فــي التكنولوجيــا الحيويــة واألمــن الســيبراني.

رهان ابن سلمان على عودة ترامب
مــن الواضــح أن الســعودية وابــن ســلمان نفســه 
ــد ترامــب  ــدة جــدًا مــع دونال ــة جي كانــت لهمــا عالق
وعائلتــه، وخــالل رئاســة ترامــب، واصــل الســعوديون 
ــد  ــل الناق ــة بأمــان، وحتــى قت جرائمهــم فــي المنطق
عهــد  فــي  حــدث  خاشــقجي  جمــال  الســعودي 
ترامــب، ووقــف ترامــب إلــى جانــب ابــن ســلمان 

ودعمــه بقــوة رغــم المعارضــة الدوليــة الواســعة.
أفضــل  عالقــات  للســعوديين  كان  لطالمــا 
مقارنــًة  األبيــض  البيــت  فــي  الجمهورييــن  مــع 
ابــن  يرحــب  الســبب  ولهــذا  بالديمقراطييــن، 
ســلمان بعــودة ترامــب إلــى البيــت األبيــض، ووفًقــا 
لتقريــر حديــث لصحيفــة الغارديــان، فقــد راهــن 
ــق هــذا  ــرًة أخــرى واســتثمر لتحقي ــن ســلمان م اب
دوالر  مليــاري  الســعوديون  يقــدِّم  وأن  الهــدف. 
ــة عــودة ترامــب  ــدى أهمي ــر م ــر ترامــب، يظه لصه

للســعودية. بالنســبة 
وحســب التقاريــر المنشــورة، تبرع الســعوديون 
بأكثــر مــن 250 ألــف دوالر فــي شــكل هدايــا ثمينــة 
ــة  ــة الحميم ــى العالق ــا يشــير إل ــب، م ــة ترام لعائل

بيــن العائلتيــن.
ــا  ــنر لعب ــب وكوش ــان أن ترام ــن البي ــي ع وغن

ــد،  ــًا للعه ــن ســلمان ولي ــار اب ــي اختي ــا ف دورًا مهمً
ــا  ــب نوعً ــد الســعودي أداة ترام ــي العه ــر ول ويُعتب
مــا، وإذا عــاد ترامــب إلــى الســلطة ومهَّــد الطريــق 
الســعودية،  فــي  العــرش  لتولــي  ســلمان  البــن 
فســيصبح الحاكــم بــال منــازع لهــذا البلــد، وبدعــم 
ــي  ــتمر ف ــدة سيس ــات المتح ــن الوالي ــي م سياس
ســلوكه المدمــر دون خــوف مــن التعــرض للعقــاب 
أن  يبــدو  التــي  اإلنســان،  حقــوق  قضايــا  علــى 

الديمقراطييــن ينــاورون بهــا.
خارجيــة  وجهــة  كأول  الســعودية  اختيــار  إن 
لترامــب فــي يونيــو 2017، يعــدّ مؤشــرًا جيــدًا علــى 
ــل  ــال، يســتغل دواًل مث ــو رجــل أعم ــب، وه أن ترام

الســعودية لتعزيــز وضعــه االقتصــادي.
وفــي هــذا اإلطــار، ســلب ترامــب مــرارًا وتكــرارًا 
ــم،  ــزاز له ــن الســعوديين ابت ــدوالرات م ــن ال ماليي
قائــاًل إن الســعودية بقــرة حلــوب وعليهــا أن تدفــع 
ثمــن دعــم واشــنطن العســكري للريــاض، وإذا عــاد 

إلــى الســلطة فــإن هــذه االبتــزازات ســتزداد.
عقــودًا  الســعودية  وقعــت  ترامــب،  عهــد  فــي 
عســكريًة واقتصاديــًة بقيمــة 400 مليــار دوالر، وأصبحت 
العالقــات بيــن البلديــن أوســع بكثيــر، وعــودة ترامــب 
للســلطة فــي البيــت األبيــض ســتعزز العالقــات بيــن 

الريــاض وواشــنطن.
وإذا تمكــن الجمهوريــون مــن الفــوز بأغلبيــة 
فســتجد  النصفيــة،  الكونغــرس  انتخابــات  فــي 
الســعودية نفســها أكثــر قــوًة للتحــرك فــي المنطقة.

ومــا يقــال بــأن المســؤولين الســعوديين لــم 
يــردوا علــى مكالمــات بايــدن الهاتفيــة، يشــير إلــى 

توتــر العالقــات بيــن واشــنطن والريــاض خــالل 
حكــم الديمقراطييــن، وابــن ســلمان، الــذي يســعى 
أي  ســيفعل  المنطقــة،  فــي  طموحاتــه  لتحقيــق 

ــب. ــودة ترام ــيء لع ش

اجتذاب اللوبي الصهيوني
كــرم الســعودية هــذا يســعى لتحقيــق أهــداف 
يدركــون  الذيــن  فالســعوديون  أيضًــا.  أخــرى 
الواليــات  فــي  الصهيونــي  اللوبــي  وموقــع  دور 
المتحــدة، يحاولــون جــذب انتبــاه “أيباك”)لجنــة 
مــن  اإلســرائيلية(  األمريكيــة  العامــة  الشــؤون 
خــالل االســتثمار فــي األراضــي المحتلــة، ليمكنهــم 
التأثيــر علــى الهيــكل السياســي األمريكــي بدعــم 

مــن هــذه المجموعــة.
ــية  ــه السياس ــي، بقوت ــي الصهيون ــب اللوب يلع
واالقتصاديــة، دورًا مهمًــا فــي السياســة األمريكيــة، 
دائمًــا  األمريكييــن  الرؤســاء  جميــع  حــاول  وقــد 

ــي. ــذا اللوب ــم ه ــى دع الحصــول عل
ــتثمروا  ــعوديين اس ــن أن الس ــم م ــى الرغ وعل
ــي،  ــاد األمريك ــوك واالقتص ــي البن ــار دوالر ف 700 ملي
الهيــاكل  فــي  تأثيــر  أي  لديهــم  ليــس  أنــه  إال 
السياســية لهــذا البلــد، وبالتالــي يريــدون زيــادة 
نفوذهــم فــي الواليــات المتحــدة مــن خــالل جــذب 

انتبــاه اللوبــي الصهيونــي.
فــي الوضــع الحالــي، كل شــيء جاهــز لإلعــالن 
اإلســرائيلية،  الســعودية  العالقــات  تطبيــع  عــن 
والشــيء الوحيــد المتبقــي هــو عــودة ترامــب إلــى 
ــام  ــا يعــد الســعوديون األي البيــت األبيــض، وهــو م

ــه. الوقت التحليليلحدوث
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