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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

سباق اسرائيل حزب الله هل وصل الى امتاره االخيرة؟
–

هلل تطوير امكاناته وتعزيز
منذ ان بدأحزب ا 
حض��وره العس��كري واالس ��تخباراتي واالمن��ي،
ب��دأتاس��رائي ل تدرك ان هناك قوّة في الش��رق
االوس��ط ال يمك��ن تجاهله��ا .وف��ي المواجه��ة
الت��ي حصل��ت ع��ام  ،2006قورن الق��ول بالفعل
حي��ن وج��دت اس��رائيل نفس��ها مح َر ج ��ة ف��ي
المي��دان ،رغم التفوق الجوي الكبير واالضرار
القاس��ية التي خ ّلفته��ا بفعل ضرباتها الجوية
والصاروخي��ة ،غي��ر ان��ه ميداني �اً ل��م تتمك��ن
م��ن تحقي��ق م��ا كان متوقع �اً لجه��ة (قض��م)
مس��احات كبي��رة في الجن��وب تكفل طمأنتها
لسنوات.
الي��وم ،تحول��ت المواجه��ة بي��ن اس��رائيل
وحزب اهلل الى سياسية-دبلوماس��ية ،مع ابقاء
التلويح بالخيار العس��كري دون رغبة حقيق ّية
ّ
ألي م��ن الطرفي��ن باللج��وء الي��ه .ويعم��د
المس��ؤولون االس��رائيليون ال��ى الضغ��ط على
الق��وى الخارجي��ة لتطويق الح��زب والح ّد من
تعزي��ز قدرات��ه العس��كرية ،اال ان ه��ذه الخطوة
لم تنجح بش��كل كامل اذ بقي الحزب صامداً
رغ��م الحص��ار ال��ذي فرض عليه .ومع س��قوط
االوراق االخرى لتهش��يمه ،وبالتحديد االوراق
الداخلي��ة الت��ي كان م��ن ش��أنها ان تخل��ق
مش��كلة كبي��رة للح��زب ف ُتظه��ر ان قس��ماً من
اللبنانيي��ن (نصفه��م عل��ى االق��ل) مس��تعد
للج��وء ال��ى الس�لاح للتخل��ص من ح��زب اهلل،

ب��ات االكتف��اء بالتركي��ز عل��ى حل��ول اخرى
سياسية بالدرجة االولى.
وال ش��ك ان كالم الخبير االس��رائيلي اوري
ب��ار يوس��ف االخي��ر والمتعلق بق��درة حزب اهلل
عل��ى اع��ادة اس��رائيل ال��ى الق��رون الوس��طى
ف��ي ح��ال ان��دالع مواجهة عس��كريّة ،ت��رك اثره
ف��ي نف��وس االس��رائيليين م��ن خ��ارج الطبق��ة
السياس � ّية ،وفت��ح أعي��ن الجمي��ع عل��ى وج��وب
االعتم��اد على ّ
حل آخر من ش��أنه ان (يف ّكك)
الح��زب عس��كرياً ،ف��كان التوج��ه ال��ى العم��ل
عل��ى انضاج ّ
حل سياس��ي لالزم��ة في المنطقة
ككل ،عبر االنتهاء من الصراع الفلس��طيني-
االس��رائيلي بأي طريقة ممكنة حتى ولو على
حساب الفلسطينيين ،اضافة الى ايجاد صيغة
تنه��ي االزمة الس��وريّة الراهنة ،مع العمل على
تعزي��ز ق��دراتالجي��ش اللبنان � ي (لي��س لقتال
الح��زب بع��د ان اصب��ح مفهوم �اً اس��تحالة هذا
الطل��ب) ليك��ون ق��ادراً عل��ى ترس��يخ الصيغ��ة
المذكورة والمحافظة عليها.
ه��ذا االمر ،من وجهة نظر مناهضي الحزب،
ينه��ي قدرات��ه العس��كرية ويضع��ه ف��ي قف��ص
السياس��ة المحلي��ة الت��ي يتواج��د فيه��ا كل
الفرقاء في لبنان ،ويفقد الحزب بالتالي ميزة
اساسية من ميزاته ويتحول الى حزب سياسي
او تي��ار ال يق��دم وال يؤخ��ر ف��ي المع��ادالت
االقليمي��ة .ه��ذا االم��ر يدركه الح��زب جيداً،

ولي��س م��ن المس��تغرب ان يعتب��ره التح �دّي
االكث��ر قوة ال��ذي واجهه ،لذل��ك يعمل على
اس��تغالل كل نجاحات��ه وعالقات��ه االقليم ّي��ة
والدول ّي��ة للمحافظ��ة عل��ى وضع��ه ،وه��و ف��ي
المقاب��ل ،يعم��ل ك��ي يعط��ي ص��ورة جميل��ة
ع��ن وج��وده ف��ي البرلم��ان والحكوم��ة ،ويطلق
عناوين كبيرة ومهمة يضعها ركائز اساسية
له في س��بيل نمو ش��عبيته ونش��رها ل��دى باقي
االحزاب والتيارات والطوائف في لبنان.
يرى الكثيرون من مناوئي الحزب ان الس��باق
بينه واسرائيل بات في أمتاره االخيرة ،كونهم
يراهن��ون عل��ى ان الصيغة التي س��يتم التوصل
اليه��ا ف��ي المنطق��ة س��تكون كفيل��ة بوض��ع
ح � ّد للمواجه��ات العس��كريّة ،وه��ذا االم��ر م��ن
ش��أنه اضع��اف قوة الح��زب التي كان��ت قائمة
عل��ى قدرت��ه العس��كرية .ولكن م��ن المبكر جداً
الحدي��ث ع��ن انته��اء دور ح��زب اهلل ،فطالم��ا
بقي��ت اس��رائيل تم��ارس سياس��تها الخطي��رة
ف��ي فلس��طين وجنوحها نحوالدول��ة اليهودية
 ،س��تبقى اوراق الس�لاح بيد الحزب حتى لو لم
يس��تعملها (كما هو الح��ال منذ العام ،)2006
وبالتالي سيبقى دوره على ما هو عليه في لبنان
وربم��ا في بقعة خارج لبن��ان ايضاً ،وقد تتحول
مقول��ة الص��راع الفلسطيني-االس��رائيلي ال��ى
مقولة صراع اسرائيل-حزب اهلل.
طوني خوري

استقالة نيكي هايلي ..فصل جديد في ازمات االدارة االميركية
ربم��ا كان��ت نيك��ي هايل��ي المندوب��ة
االميركي��ة ل��دى االم��م المتح��دة اكث��ر من
خ��دم االجن��دة الخارجي��ة للرئي��س دونال��د
ترام��ب ،خاص��ة م��ا يتعلق بالعالق��ة مع كيان
االحت�لال االس��رائيلي اضاف��ة ال��ى الملف��ات
الروسي والكوري الشمالي.
والن هايل��ي ح��ازت عل��ى الم��كان الممي��ز في
االدارة االميركي��ة ،يمك��ن اعتب��ار تقديمه��ا
اس��تقالتها ام��را مفاجئ��ا كم��ا ه��و الح��ال
بالنس��بة لالع�لام االميركي وبع��ض اجنحة
االدارة االميركي��ة ،اال اذا نظرن��ا ال��ى تاري��خ
العالق��ة بي��ن هايلي ورئيس��ها ،وايض��ا عالقتها
بصقور ادارة ترامب.
ف��ي نظ��رة س��ريعة لحي��اة نيك��ي هايل��ي
السياس��ية الت��ي اختي��رت حاكم��ة لوالي��ة
كارولين��ا الجنوبي��ة مرتي��ن في ظ��ل اتهامات
تالحقها حول عالقات مش��بوهة مع سياسيين
ومتنفذي��ن جمهوريي��ن .وص��وال ال��ى تعيينه��ا
ع��ام الفي��ن وس��تة عش��ر مندوبة لبالده��ا لدى
االمم المتحدة.
خالل عام ونصف العام تقريبا اظهرت هايلي
نفس��ها لس��ان حال االدارة االميركية السيما
من منبر االمم المتحدة حيث وزعت ابداعاتها
في تمرير اجندة واشنطن الخارجية.
لكن مس��ار حياة هايلي السياس��ية في البيت
االبي��ض تغي��ر من��ذ م��ارس ابري��ل الماض��ي
عندم��ا ب��دأت حمل��ة تغيي��رات ف��ي ادارة
ترام��ب م��ع اس��تبعاد وزي��ر الخارجي��ة الس��ابق
ريك��س تيلرس��ون واس��تبداله بماي��ك بومبيو،
واس��تبدال مستش��ار االم��ن القوم��ي هرب��رت
ماكماس��تر بجون بولتون ..وهن��ا بدأت نهاية
حياة هايلي في ادارة ترامب.
المصادر في ادارة ترامب تقول ان اختالفا في
وجهات النظر سيطر على عالقتها مع بومبيو
وبولت��ون الوافدي��ن الجديدي��ن حينه��ا وبق��وة
للبي��ت .وان التركيب��ة الجدي��دة المتحكم��ة
بعملي��ة اتخ��اذ الق��رار ف��ي البي��ت االبي��ض ال
تحتم��ل وج��ود هايل��ي ،وال ب��د م��ن اخضاعه��ا
السلوب االجبار الناعم على االستقالة.
التحلي�لات ح��ول خلفي��ة اس��تقالة هايل��ي،
الملف��ت فيه��ا الفضائ��ح التي ب��دأت تالحقها،
حي��ث خرج��ت دع��وات للتحقي��ق معه��ا ف��ي
قضاي��ا فس��اد خ�لال ش��غلها منص��ب حاكم��ة
والي��ة كارولين��ا الجنوبي��ة اضاف��ة للكالم عن
عالقة مشبوهة تجمعها بدونالد ترامب.

لكن كل ذلك ال يخرج من اطار الصراعات
داخ��ل االدارة االميركي��ة الت��ي بات��ت بي��د
كوش��نير وايفان��كا ترام��ب اضاف��ة لبومبي��و
وبولت��ون .وعلي��ه ف��ان ما بع��د اس��تقالة هايلي
يش��ير ال��ى مرحل��ة مختلف��ة عل��ى الس��احتين
الداخلية والخارجية.
داخلي��ا يب��دو ان االدارة االميركي��ة تتج��ه
لتكوي��ن ص��ورة اكثر تطرفا وقرب��ا من نظرية
المحافظي��ن الج��دد .ال س��يما وان هايل��ي
كان��ت تعتب��ر داخليا الوجه المعتدل في ادارة
ترام��ب (رغ��م تطرفه��ا ف��ي حماي��ة االحت�لال
االس��رائيلي ونهجه��ا التهدي��دي م��ع العدي��د

انتخاب��ات الح��زب الجمه��وري قب��ل عامي��ن
واعتب��رت وصول��ه للبي��ت االبي��ض ام��را يدع��و
لالش��مئزاز .كم��ا ان خروجه��ا يأت��ي قب��ل
اس��ابيع من االنتخاب��ات النصفي��ة للكونغرس
والخس��ارة غي��ر المس��تبعدة للجمهوريي��ن
بحس��ب اس��تطالعات ال��رأي ،حي��ث س��تتجنب
هايل��ي تبع��ات ه��ذه الخس��ارة الت��ي س��تطال
البيت االبيض بطبيعة الحال.
خارجي��ا تش��ير اس��تقالة هايل��ي ال��ى توج��ه
جدي��د ل��دى االدارة االميركي��ة يك��ون اكث��ر
عدائي��ة وصدامي��ة م��ع وجود بومبي��و وبولتون
اضاف��ة ال��ى كوش��نير .وهؤالء يتبن��ون اجندة

م��ن ال��دول خارجيا) .ه��ذا الواقع يش��ير لتغير
محتم��ل عل��ى مس��توى الح��زب الجمه��وري
م��ع ترجي��ح ع��دم غي��اب هايل��ي ع��ن الس��احة
السياس��ية وه��و ما اكدته بنفس��ها في رس��الة
اس��تقالتها .اضاف��ة لكالمه��ا ع��ن ع��دم خوض
االنتخاب��ات الرئاس��ية المقبل��ة رغ��م ع��دم
وجوده��ا عل��ى الئح��ة المرش��حين االقوي��اء،
لكن بعد اس��تقالتها ،تبدو هايلي من االس��ماء
المرش��حة لدخ��ول المنافس��ة االنتخابي��ة مع
وجود دعم قوي لها من قبل اللوبي الصهيوني.
ودخ��ول هايل��ي المنافس��ة االنتخابي��ة بع��د
عامي��ن ق��د ال يك��ون مس��تغربا ،فه��ي ليس��ت
م��ن انص��ار ترام��ب االوفي��اء وعمل��ت ض��ده في

واضح��ة ان كان بالنس��بة لصفق��ة ترام��ب
والعالقة مع االحتالل االس��رائيلي او بالنسبة
الي��ران والعداء المستش��ري بي��ن هؤالء الذين
دعوا اكثر من مرة الى ضرب طهران واسقاط
نظ��ام الجمهوري��ة االس�لامية فيه��ا .كم��ا ان
توجهاتهم بالنس��بة لروس��يا والصين ال تخرج
من اطار العداء والتهديد.
وفي ضوء كل ذلك بات واضحا ان استقالة
نيك��ي هايل��ي س��تفتح الب��اب ام��ام تغي��رات في
الحياة السياسية االميركية داخليا وخارجيا
م��ن المرج��ح ج��دا ان تبدأ مالمحه��ا بالظهور
بعد انتخابات الشهر المقبل.
حسین موسوي

أم عماد مغنية بطلة من شعبنا
كان��ت ه��ذه الس��يدة العظيم��ة الت��ي نودعه��ا الي��وم
طليعي��ة ف��ي جيله��ا بين النس��اء فاعتنقت خي��ارا فكريا
سياس��يا والتزم��ت ب��ه نضاليا وقامت بتربي��ة أبنائها في
من��اخ الثقاف��ة اإلس�لامية الت��ي نهلتها في قل��ب الحالة
الت��ي اطلقه��ا المفك��ر الراح��ل آي��ة اهلل الس��يد محم��د
حس��ين فضل اهلل وهي حالة تميزت بمس��تواها الثقافي
الراق��ي ولغته��ا الحواري��ة المهذب��ة م��ع س��ائر التي��ارات
والق��وى اللبناني��ة والفلس��طينية وكذل��ك بانتمائه��ا
النضالي إلى نهج المقاومة الش��عبية المسلحة وأولوية
التناقض مع العدو الصهيوني .
واجه��ت ام عم��اد ف��ي مس��يرة حياتها تحدي استش��هاد
أبنائه��ا المقاومين والقادة وقدمت امثولة حية ألمهات
المقاومي��ن ف��ي الصب��ر والتحم��ل والتضحي��ة وتحوي��ل
مناس��بة االستش��هاد إلى احتفال بتقدي��م فلذة كبدها
في طريق المقاومة والتحرير وهذه األمثولة كانت موضع
اعت��زاز م��ن يحيطون به��ا وأخجلت كل م��ن يدعوه الواجب
للتضحي��ة وه��ذه الس��يدة الملتزمة المحب��ة كانت حاضرة
دائما لمواساة الناس في مواسم الصمود والشهادة على مدار
عق��ود وكان��ت زياراته��ا ال تنقط��ع لبي��وت عائالت الش��هداء
وق��د وجدت فيها األمهات قدوة وعزا ًء فكانت عامودا ش��اهقا
وركن��ا راس��خا تس��تند إلي��ه حال��ة معنوي��ة صلب��ة احاط��ت
بالمقاوم��ة الت��ي أتقنت احتضان عائالت الش��هداء وحفظت
دروس التج��ارب الس��ابقة فأدرج��ت ه��ذا البن��د عل��ى رأس
اولوياته��ا حت��ى ب��ات مجتم��ع العائ�لات المضحي��ة ركي��زة
قوية ومتينة لعطاء يتجدد في مسيرة المقاومة.
ه��ذه الس��يدة العظيم��ة كان��ت ملهم��ا ثقافي��ا لجمه��ور
المقاومة وقدمت قدوة ومثاال س��اطعا واكتسبت كلماتها
التعبوية مصداقية نادرة وفعلت فعلها في النفوس المكلومة
واألرواح المتألم��ة م��ن وج��ع خس��ارة زوج او حبي��ب او اب��ن او
شقيق او صديق وباتت هي المعيار الذي تصبو إليه العقول
فيه��ون عن��د الجمي��ع مقارن��ة بم��ا قدم��ت وم��ا تحمل��ت أل��م
الفقد والغياب امام س��مو الهدف المحقق صمودا وانتصارا
او تراكما في مسيرة المقاومة.
إنه��ا الم��رأة الجنوبي��ة المكافح��ة الت��ي رب��ت م��ع زوجه��ا
الراح��ل عائل��ة مناضلة تميز أبناؤها جميعا بس��مو األخالق
وبعف��ة اللس��ان وعم��ق التفكي��ر وصدقي��ة اإللت��زام النضالي
وهي صاحبة سيرة تستحق ان تدرس وتعرف وتعلم فتحفظ
بوصفه��ا بطل��ة ش��عبية عظيم��ة ونموذج��ا للم��رأة المقاومة

فما عرفه الناس عنها كان في حدود ما اظهرته متحركة
او متحدث��ة ف��ي رثاء الش��هداء لك��ن ام عماد الت��ي احتضنت
ثالث��ة أبن��اء وحفي��دا م��ن أبط��ال المقاوم��ة بينه��م القائ��د
البط��ل عم��اد مغني��ة ش��اركت في أفع��ال كثيرة رف��دت بها
المقاومي��ن عملي��ا وتعبويا وفي ظروف حرجة كثيرة كما
يردد بعض العارفين.
بالتأكي��د إن أم عم��اد تألم��ت وفجع��ت مث��ل أي ام أو جدة
لكنه��ا في كل مرة اس��تعانت بإيمانه��ا وبثقافتها المقاومة
فغلب��ت وجعه��ا الف��ردي وحولته إل��ى قوة اندف��اع جديدة في
س��بيل خ�لاص الوط��ن والن��اس كل الن��اس فط��وت الوج��ع
والدم��ع بصم��ت لتطل��ق العن��ان لكلماته��ا المؤث��رة الت��ي
تس��تنهض الهمم وتحث الش��باب المجاهد على المضي في
المسيرة حتى النصر.
إنها السيدة التي علمتنا معنى التضحية والصبر وقدمت
لن��ا المث��ال في الش��جاعة ويجب أن تبقى في ذاكرة ش��عبنا
مش��عال منيرا لمس��يرة المرأة الواعية المثقفة التي تناضل
في سبيل شعبها ووطنها وال تبخل بأعز ما لديها.
س��يكون توثي��ق مس��يرة ه��ذه الس��يدة الف��ذة عم�لا فكري��ا
ثقافي��ا إعالميا البد منه ف��ي معركة الوعي التي تخوضها
المقاوم��ة عل��ى مس��توى منطقتن��ا فالمع��ارك مس��تمرة
والصراع ضد الهيمنة االستعمارية لن يتوقف قريبا وكلما
ربحن��ا فص�لا واجهن��ا غ��زوة جديدة ول��و بعد حين وس��تبقى
المقاوم��ة ه��ي طري��ق التح��رر واالنعت��اق الفعل��ي م��ن ني��ر
السيطرة االستعمارية الصهيونية.
غالب قنديل

ال نهاية لصراعات إبن سلمان مع االزمات
مض��ى ع��ام ونص��ف الع��ام م��ن والي��ة عه��د اب��ن س��لمان
تكش��ف ع��ن ان��ه ام��ا يفتقر ال��ى الحنك��ة السياس��ية او انه
يؤم��ن جزم��ا ب��أن ديمومي��ة النظام الس��عودي ره��ن بخلق
االزمات.
م��ع وص��ول اب��ن س��لمان ال��ى س��دة الحك��م والب��دء بم��ا
وصفه��ا باالصالح��ات في النظام الس��عودي ،وصل غالبية
المحللي��ن ال��ى نتيج��ة مفاده��ا ان تس��رع ول��ي العه��د
السعودي الغر في ادارة المملكة ليس لن يحقق اي انجاز
آلل س��عود فحس��ب ب��ل ان��ه يس��رع وتي��رة انهي��اره .االمي��ر
الغر تحدث خالل االش��هر االول��ى لوالية عهده عن القيام
باصالح��ات ،وب��دأ خطوت��ه ه��ذه بمن��ح بع��ض الحري��ات
الصوري��ة ورف��ع الحظر ع��ن الحقوق الطبيعي��ة المعترف
به��ا دولي��ا (والت��ي ت��م تعطيله��ا ف��ي الس��عودية) مث��ل حق
القيادة للمراة .ومن ثم تابع هذا المخطط عبر رفع شعار
مكافحة الفس��اد بين االمراء الس��عوديين .وفي هذ االطار
ق��ام باعتق��ال بع��ض االم��راء وبالطبع اطلق س��راحهم في
مقاب��ل حصول��ه على مبالغ مالية باهظة ،ليثبت للجميع
ب��ان الفس��اد الممنهج في الس��عودية يمك��ن التغاضي عنه
في مقابل المال.
الثق��ة باصالحات ابن س��لمان والترحيب بها س��رعان ما
انه��ار ،الن م��ا تحق��ق حقيق��ة في ظ��ل ش��عار االصالحات،
ه��و اس��تمرار تش��ديد الخن��اق عل��ى الحري��ات القانوني��ة
وس��جن المعارضي��ن وقتله��م ب��دل االصالح��ات .وفي هذا
المج��ال ي��رى الكثي��ر من المحللين ان ع��دم حنكة االمير
الش��اب عل��ى صعي��د توفي��ر قاعدة ش��عبية له بين الش��باب
والمض��ي قدم��ا نح��و علمن��ة المجتم��ع ،واجه��ت وال زالت
تواج��ه مش��كلتين اساس��يتين ،االول��ى ه��ي ان اب��ن س��لمان
وم��ن خ�لال فرض االقامة الجبري��ة وحبس وتعذيب وقتل
الش��خصيات التقليدي��ة التي توصف (حمل��ة الدين) مثل
المفتي��ن وعلم��اء الدي��ن  .وف��ي الحقيق��ة ان اب��ن س��لمان
بدا وبال وعي بتمهيد االرضية لتدمير العقيدة السعودية
المنغلق��ة ،وف��ي ظ��ل ه��ذه االج��راءات دفع نظام آل س��عود
باتج��اه الهاوي��ة .والثاني��ة ه��ي ان االمي��ر الغ��ر ومن خالل
ف��رض امالءات��ه التي يصفها باالصالح��ات جعل اصحاب
الفك��ر س��واء م��ن االكاديميي��ن والمفكرين المتمس��كين
باالصالح��ات يبتع��دون عنه اكثر فاكث��ر  .وثمرة هذين
التوجهي��ن ل��ن تتمخ��ض س��وى ع��ن نتيج��ة واح��دة وه��ي
تسريع وتيرة انهيار النظام السعودي.
اب��ن س��لمان وم��ن منطل��ق فكرت��ه غي��ر الناضج��ة ع��ن
االصالح��ات وترقي��ع هذه الفك��رة ،اعتمد سياس��ة االتكال
عل��ى الخ��ارج ب��دال من الداخ��ل ،ولذلك وبغي��ة الحصول
عل��ى ضمان��ات بدأ جولة اوروبية وامريكية اس��تغرقت عدة
اس��ابيع خ�لال االش��هر االول��ى لوالي��ة عه��ده ،وح��اول من
خالل انفاق مليارات الدوالرات لشراء االسلحة والمعدات
العس��كرية الحص��ول عل��ى ضمان��ة لدع��م اصالحات��ه
المزعوم��ة وبقائه في الس��لطة .حاليا وبع��د تلك الزيارة
المكلف��ة ،ح��ان الوق��ت لك��ي يطل��ق مش��روعه الثان��ي على
الصعي��د الدول��ي اي مزاع��م قيادت��ه للعال��م االس�لامي
وف��رض نفس��ه باعتب��اره (قائ��د العال��م االس�لامي) .وبن��اء
عل��ى ه��ذه االس��تراتيجية اعتمد سياس��ة مزدوج��ة تتمثل
في الصمت والهجوم في آن واحد ،الصمت حيال القضايا
الت��ي تطلبه��ا من��ه امري��كا مث��ل القضي��ة الفلس��طينية

(الصم��ت حي��ال نقل الس��فارة االمريكية م��ن تل ابيب الى
الق��دس هي اح��دى ابرز هذه المطال��ب) وفي نفس الوقت
التهج��م عل��ى م��ا تهجم��ت عليه امري��كا س��ابقا .المواقف
المعادي��ة الت��ي اطلقه��ا االمير الغر ضد اي��ران والتأكيد
عل��ى نق��ل الح��رب ال��ى الداخ��ل االيران��ي تصنف ف��ي هذا
االطار.
جمي��ع ه��ذه االم��ور تحدث ف��ي الوق��ت ال��ذي يواجه ابن
سلمان عده قضايا معقدة ال يجد لها حال وتهدد احالمه
بش��كل جاد  .اولى هذه القضايا هي مس��ألة اليمن وفش��ل
ابن سلمان في حسم هذا الملف ،ذلك الملف الذي وعد
االم��ر الغ��ر باغالق��ه في غضون ثالثة اس��ابيع ،ولكن دخل
عام��ه الراب��ع وبناء عل��ى التقييمات فانه يحم��ل المملكة
الس��عودية كلفة باهظة تقدر بمائتي مليون دوالر يوميا
 .الثاني��ة ه��ي المطال��ب االمريكية المتزايدة م��ن النظام
الس��عودي .تل��ك المطال��ب الت��ي يبدو انها ل��ن تقف عند
حد ،واينما يظهر قصور وان كان ضئيال في تلبيتها نرى
ان عصا التهديد االمريكي تسلب الطمأنينة والراحة من
عيون ابن س��لمان وتثير تس��اؤالت عدة حول مصير حكمه
 .االهان��ات الت��ي كالها الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب
االس��بوع الماض��ي ال��ى الملك س��لمان وتأكي��ده على ان
النظام الس��عودي عاجز عن البقاء في الحكم الكثر من
اسبوعين بدون الدعم االمريكي هو خير دليل على ذلك
 .واخي��را وثالث��ا المعارضة الداخلية البن س��لمان وادارته
للب�لاد واصالحات��ه المزعوم��ة ،تل��ك المعارض��ة الت��ي
تتواصل في مختلف المناطق الس��عودية ومنها المنطقة
الش��رقية ،وتتصاعد بين االوساط االكاديمية والثقافية
اكثر فاكثر وبالتالي يجري تنظيرها من قبل الشريحة
الدينية التقليدية وحقنها في المجتمع .
الحقيق��ة ه��ي ان اب��ن س��لمان وم��ن خ�لال اصالحات��ه
المزعوم��ة اث��ار حفيظ��ة ومعارض��ة ثالثة جه��ات محورية
 .االول��ى العائل��ة الس��عودية المالك��ة والثاني��ة الطبق��ة
الديني��ة المتمثل��ة بعائل��ة آل الش��يخ واخي��را طبق��ة
البترودوالر .ال شك ان ابن سلمان فقد الداعم السياسي
للنظ��ام الس��عودي اي غالبي��ة عائل��ة آل س��عود ( ال��ذي
يعتق��دون بغصب الس��لطة من قبل ابن س��لمان ) وحولهم
ال��ى معارضي��ن له  .كما ان اس��رة آل الش��يخ (التي تدعي
اضف��اء الش��رعية عل��ى النظ��ام الس��عودي) ت��رى ف��ي اب��ن
س��لمان ع��دوا لعقيدته��ا وايدوليجيته��ا ولذل��ك فانه��ا
تحارب��ه .واخير مس��ألة النفط وال��دوالر وكيفية انفاقها
في مثل هذه الظروف حيث ان االدارة االمريكية ال تش��عر
بالرض��ا اب��دا حي��ال اداء النظ��ام الس��عودي ،االم��ر ال��ذي
تحول الى كابوس يقض مضجع ابن سلمان .
يق��وم اب��ن س��لمان حاليا ببي��ع حوالى  12ملي��ون برميل
من النفط ،وراكم حوالى  450في خزينته (طبعا يتحمل
ع��بء دين يقدر ب �ـ  80مليار دوالر ايضا) ،ولكنه رغم ذلك
يش��عر بقل��ق ش��ديد حي��ال المس��تقبل ،وألج��ل ازال��ة ه��ذا
القلق يسعى الى خلق ازمات ليس اليوم فقط بل في كل
االحوال ،لتأخير حلول ازمة االنهيار التي تلوح في االفق.
مس��الة الصحف��ي الس��عودي جم��ال خاش��قجي واختفاءه
ف��ي القنصلي��ة الس��عودية بتركي��ا ه��ي اخ��ر نم��اذج ه��ذه
المغامرات واحدثها.
ابو رضا صالح

