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األم ـي ــرك ـي ــن إل ـ ــى الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط.
ّ
يعزز هذه «املخاوف» نجاح اإلتفاق
ّ
الـنــووي اإليــرانــي .املحلل السياسي
الـسـعــودي سلمان األن ـصــاري املقيم
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ك ـشــف عبر
م ــوق ــع «س ـ ــي أن أن» (حـ ـي ــث يـنـشــر
مـ ـق ــاالت ل ــه م ــن ح ــن إلـ ــى آخ ـ ــر) عــن
موعد  16آذار املقبل إلطــاق «لجنة
ش ــؤون الـعــاقــات الـعــامــة السعودية

األميركية» وهي ستعرف اختصارًا
بــاســم مـشــابــه لنظيره اإلســرائـيـلــيآيـبــاك« -ســابــراك» .ووفــق األنـصــاري
ّ
ّ
فـ ــإن امل ـنــظ ـمــة ،الـ ـج ــاري اإلعـ ـ ــداد لها
منذ أشهر ،تسعى إلى «الوصول إلى
ّ
املواطن األميركي وتثقيفه حول كافة
الـقـضــايــا ال ـخـ ّ
ـاصــة ب ـشــأن الـعــاقــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون
العربية».

في صحيفة «نيويورك تايمز» ،بني
هابارد ،تقدير اقتصاديني بأن 250
ألف من السعوديني يدخلون «سوق
العمل» سنويًا ،الفتني إلى أن جعل
ه ــؤالء «أع ـض ــاء فـعــالــن ف ــي الـقــوة
تحد رئيسي» .كمثال
العاملة هو
ٍ
على ذلك ،ينقل هابارد شكوى عدد
مــن الـشـبــان فــي مـعــرض للوظائف
في الرياض ،أن الجامعات املحلية
التي ّ
تخرجوا منها فشلت في بناء
املهارات التقنية واللغوية الالزمة.
والنتيجة ،بحسب الـكــاتــب نفسه،
أن اململكة فشلت في إعداد شريحة
كـبـيــرة مــن املـهـنـيــن ،وف ــي «إرس ــاء

ثقافة من العمل الـجــاد» ،الفتًا إلى
أن م ـع ـظــم امل ـه ـنــدســن وال ـعــام ـلــن
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي ف ــي املـمـلـكــة
هــم أجــانــب ،فيما يـغــادر املوظفون
الـسـعــوديــون مكاتبهم الحكومية
ع ـ ـن ـ ــد ال ـ ـظ ـ ـه ـ ــر أو ح ـ ـت ـ ــى قـ ـبـ ـل ــه.
ويضيف هابارد أن نيل الوظائف
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـس ـه ـلــة بـ ــات أص ـعــب
على الشباب السعودي ،مع خفض
الحكومة لنفقاتها ،وسعيها لدفع
ّ
املتخرجني الـجــدد إلــى العمل لدى
القطاع الخاص.
وع ـ ـلـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة أن «امل ـ ـصـ ــائـ ــب ال
تـ ــأتـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادى» ،أعـ ـلـ ـن ــت ه ــاي ــزل
شيفيلد ،في مقال نشرته صحيفة
الـ«إنديبيندنت» البريطانية أمس،
بعنوان «املاء ينفد في السعودية»،
أن األخيرة بدأت فرض ضريبة على
استهالك املاء ،وسط تحذيرات من
أن املياه الجوفية في اململكة ستنفد
فــي السنوات ال ــ 13املقبلة ،صــدرت
إثــر نشر البنك الــدولــي تقريرًا عن
ن ـ ــدرة املـ ـي ــاه ف ــي ال ـع ــال ــم .وت ـح ــدث
األس ـت ــاذ ف ــي جــام ـعــة امل ـلــك فيصل
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،مـحـمــد ال ـغــامــدي،
عن «نشر تقديرات حكومية تظهر

ّ
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن س ـل ـم ــان األن ـ ـصـ ــاري
املفترض أن يدير «ســابــراك» هو من
أص ـح ــاب ن ـظــريــة وجـ ــود ع ــاق ــة بني
تنظيم «داعش» وإيران! لكن ال يبدو
امل ـس ـتــوى الـشـ ّخـصــي م ـهـ ّـمــا ف ــي من
سيوكل إليه ملف تسويق السعودية
ّ
أميركيًا ،إذ إن األمثلة متضافرة على
مــا ستعتمد عليه الــريــاض فــي هذا
الجمهوري
املــوضــوع .فالسيناتور
ّ
ال ـس ــاب ــق نـ ـ ــورم كـ ــوملـ ــان ،الـ ـ ــذي وق ــع
ب ـي ــده عـ ــام  2005ع ــري ـض ــة ألع ـض ــاء
الكونغرس تدين الحكومة السعودية
لتوزيعها مطبوعات تـحـ ّـرض على
الـكــراهـيــة ولـنـشــرهــا أيــديــولــوجـيــات
ّ
متطرفة ّفي أنحاء العالم ،كوملان هذا
نـفـســه وق ــع ع ـق ـدًا ،بـعــد هــزيـمـتــه في
االنـتـخــابــات فــي  ،2008مــع ّ
مؤسسة
تحقيق
«هوغان لوفيز» التي يشير
ّ
ملجلة ذا نيشني األميركية إلــى أن ّها
مــن بــن مجموعة مـ ّ
ـؤسـســات تتلقى
ً
ت ـم ــوي ــا م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة،
ب ـجــانــب م ـ ّ
ـؤس ـس ــات أخ ـ ــرى وم ــراك ــز
أبـحــاث (املـجـلــس األطـلـســي ،مجلس
س ـي ــاس ــات الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،معهد
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط )...،بـ ــاتـ ــت تـثـيــر
قانونية ،مــع وجــود ثغر
إشكاليات ّ
ّ
فــي ه ــذا امل ـلــف لـكــون ه ــذه املنظمات
ّ
«غ ـيــر رب ـح ـيــة» ف ــي ظــاه ــره ــا .يـعــلــق
هوملان
خبير جماعات الضغط كريغ ّ
على ذلك بالقول« :من املؤسف أنه لم
ّ
مشرعًا
يعد من غير املعتاد أن تجد
سابقًا يعمل كبندقية مستعارة لدى
الحكومات األجنبية ،لكن هــذه هي
ّ
املرة األولى التي أسمع فيها بشخص
ّ
دوار _ في إشــارة إلى كوملان -يعمل
في آن واحد كخبير جماعات ضغط
لدى حكومة أجنبية ،ومديرًا لعملية
ّ
مـ ـح ــلـ ـي ــة لـ ــإن ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى ال ـح ـم ــات
اإلن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــن خـ ــال ل ـج ـنــة عـمــل
سياسية وم ــن خ ــال مجموعة غير
ربحية تمويلها ّغامض ،لم يكن من
ً
امل ـفــروض أن تتلقى أو تنفق أم ــواال
مصدرها خارجي في انتخاباتنا.»...
ي ـس ـت ــأن ــف ال ـ ـيـ ــوم م ـس ــاع ــد بـ ـن ــدر بــن
سلطان السابق ورفيقه املــوثــوق في
عمله بواشنطن أي وزيــر الخارجية
عــادل الجبير مــا بــدأه رئيسه القديم
ال ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ّ
ـدرج ع ـل ــى ي ــدي ــه فـ ــي م ـجــال
ت ـش ـب ـيــك ال ـ ــرواب ـ ــط م ــع دوائـ ـ ـ ــر صـنــع
ّ
القرار في الواليات املتحدة.
تترافق هذه املساعي السعودية على
األراض ــي األمـيــركـيــة وحـمــات تعاقد
م ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـم ــاق ــة ل ـل ـعــاقــات
الـعـ ّ
ـامــة األضـخــم فــي الـعــالــم ،مــن أجل

الجيل الفتي هو ّاألكثر تأثرًا
بصدمة التحول السريع
(الحياة في السعودية _
بلوغسبوت)

ستنفد المياه
الجوفية في المملكة
خالل  13عامًا

اإلنخفاض الحاد في مستوى املياه
في املناطق الزراعية» ،الفتًا أن ذلك
ي ـع ـنــي «وضـ ـع ــا خ ـط ـي ـرًا تــواج ـهــه
جميع املحاصيل املستقبلية التي
تعتمد على اآلبار الجوفية» ،علمًا
أن األخـ ـي ــرة تـمـثــل ن ـحــو  %98من
املوارد املائية في اململكة .وفي هذا
الـسـيــاق ،تشير صحيفة «الــوطــن»
السعودية إلــى أن اسـتـهــاك الفرد
ف ــي املـمـلـكــة ل ـل ـمــاء ه ــو م ــن األع ـلــى
عـ ــامل ـ ـيـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث يـ ـبـ ـل ــغ ن ـ ـحـ ــو 265
ليترًا فــي ال ـيــوم ،أي ضعف املعدل
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ـمــا أشـ ـ ــارت ت ـقــاريــر
إعالمية إلى ّأن ثمة آبارا في وسط
اململكة قــد جــفــت بالكامل .وتجدر
اإلشارة هنا إلى أن املصدر الثاني
ل ـل ـم ـيــاه ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،وهـ ــو تحلية
مـ ـي ــاه الـ ـبـ ـح ــر ،م ـك ـلــف جـ ـ ــدا ،حـيــث
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـك ـث ــف ع ـلــى
الطاقة .وتنقل شيفيلد عن خبراء
سعوديني اعتقادهم أن أزمة املياه
نــاتـجــة مــن ق ــرار ع ــام  1983إلنـتــاج
ال ـق ـمــح ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،مـشـيــريــن إلــى
أنه رغم منع هذه الزراعة اآلن ،فإن
زراعـ ــة األعـ ــاف وأش ـج ــار الــزيـتــون
والنخيل مستمرة.

العالم

15

ّ
ّ
المتمرد
تتوعد اإلعالم
الرياض
نفى وزير الثقافة واإلعالم السعودي عادل الطريفي أن يكون لدى حكومته نية لشراء
أسهم في مؤسسات إعالمية أجنبية ،بهدف توظيفها إليصال «صوت اململكة للعالم
ّ
الخارجي» و«التعريف بسياستها املعتدلة في مختلف الشؤون» ،مؤكدًا أن «الرغبة
لدى اململكة في «اإلستفادة من املبتعثني».
ّ
وقال الطريفي« :الكثير من الرسائل السلبية التي توجه لدول املجلس (الخليجي)
وتستهدف زرع الفتنة ،من بينها النجف ،وهناك دول خــارج العالم العربي األمر
ّ
ّ
والتحول لوسائل اإلعالم الجديد ،وقد بدأنا
والتصدي لها،
الذي يستدعي اإلنتباه
ّ
بالوصول إلى هذه األصــوات وسنحاول خالل األسابيع واألشهر املقبلة التصدي
ملثل هذه الخطابات ّ
املوجهة» .وأشار الوزير السعودي إلى أن «هناك حمالت ممنهجة
من جانب خصوم وأعــداء ودول ال تشترك في الــرأي مع تقاليدنا ،ونحن ّ
نعد لها
آليات الرد».
وعـلــى هــامــش اجـتـمــاع وزراء اإلع ــام الخليجيني ،قــال الـطــريـفــي« :لــن نحتاج إلى
اإلستثمار في اإلعــام الخليجي ،وقـ ّـررنــا اإلعتماد على الكفاءات الوطنية ،إذ من
واجبنا فضح زيف النظام اإليراني وإبراز جرائمه الفظيعة ومحاولته تفكيك الدول».
وتـحـ ّـدث الطريفي فــي مؤتمر صحافي مشترك مــع األمــن الـعــام ملجلس التعاون
الخليجي عـبــدالـلـطـيــف الــزيــانــي ،عــن وج ــود «ب ــرام ــج خليجية مـشـتــركــة إليـصــال
الصوت اليمني والسعودي» بوجه ما ّ
سماها «انتهاكات نظام علي عبدالله صالح
وامليليشيات الحوثية».
(األخبار)

تحسني صــورة السعودية ،كشركتي
«ايدملان» و«بوديستا غروب».
األعـمــال التي تضطلع فيها الشركة
األخ ـي ــرة تـشــي ب ــأن امل ـســألــة تـتـعـ ّـدى
فـكــرة استئجار مساحيق التجميل
والـتـلـمـيــع لــوجــه ال ـن ـظــام الـسـعــودي
ف ــي م ـ ــرآة ال ـغ ــرب ـي ــن ،ف ــ«بــودي ـ ّس ـتــا»
اآلن ه ــي م ــن ت ـقــود حـمـلــة املــرش ـحــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة هـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون.
ال ـك ــات ــب ل ــي ف ــان ــغ -م ـع ـ ّـد تـحـقـيــق ذا
نـيـشــن امل ــذك ــور -كـشــف فــي مـقــال له
بموقع «انترسبت» األميركي عن هذا
الدعم لبوديستا ،وهو ما يقود إلى
ّ
اإلعتقاد وفــق املتابعني بــأن اختيار
ّ
بوديستا يؤكد حماسة السعوديني
ل ـنـ ـج ــاح ك ـل ـي ـن ـت ــون ،وع ـ ـ ــدم وصـ ــول
«أوباما» ثان إلى البيت األبيضّ .أما
كلينتون مــن جهتها ،فهي معتادة
ّ
ّ
ـؤسـســة
تـلــقــي األمـ ــوال ال ـس ـعــوديــة .مـ ّ
ـف تلقيها
كلينتون ،التي أعلنت وقـ ّ
األم ــوال مــن السعودية تجنبًا ملزيد
م ــن اإلن ـت ـق ــادات بــاتــت كـلـيـنـتــون في

غنى عنها ،وال سيما مع مواصلتها
السباق الرئاسيّ ،
تقدر وول ستريت
جـ ـ ّـورنـ ــال امل ـب ــال ــغ ال ـس ـع ــودي ــة ال ـتــي
تلقتها بــن  10مــايــن و 25مليون
دوالر.
ّ
في الخالصة يمكن املالحظة أن أمام
اللوبي السعودي املستحدث الكثير
من العمل في مجاالت عديدةّ ،
أهمها
ّ
اإلن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـتــال ـيــة ،أم ــا
ال ـج ـه ــد فـ ــي س ـب ـيــل ت ـح ـســن صـ ــورة
اململكة أمام الرأي العام الغربي فربما
ّ
ً
ي ـت ـطــلــب عـ ـم ــا أقـ ـ ــرب إل ـ ــى امل ـع ـج ــزة.
ّ
الــر ّهــان على أن األم ــوال تستطيع أن
تحقق اختراقات على مستوى دوائر
ّ
الـ ـق ــرار ره ـ ــان م ّـن ـط ـقــي ،ل ـك ــن تـعـلـيــق
ال ـف ـشــل ف ــي م ـل ــف الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
ع ـلــى غ ـي ـ ّـاب ه ــذا ال ـلــوبــي أم ــر يفتقر
إلـ ــى الـ ــدقـ ــة ،ف ـل ــن ي ـك ــون « س ــاب ــراك»
ّ
متفوقًا
الـسـعــودي بــأحـســن األحـ ــوال
اإلسرائيلي «ايباك» ،الذي
على زميله
ّ
يملك امتدادًا متجذرًا في شريحة من
املواطنني األصليني.

