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العالم

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

لـ«الرد على إيران»
الرياض تدعو إلى اجتماع عربي
ّ
تتمسك السعودية ،منذ أيام،
بخطاب التصعيد الخارجي
الذي بلغ ذروته مع الدعوة
أمس إلى اجتماع طارئ
لجامعة الدول العربية
لتنسيق رد على إيران .وفي
تناقض تام ،تقوم مصر ،في
المقابل ،وعبر وزير خارجيتها
سامح شكري ،بجولة إقليمية
موسعة ،بدا واضحًا من أولى
محطاتها أن القاهرة تحمل
مبادرة «إطفائية»
أثناء وصول الملك السعودي إلى الرياض أول من أمس ،قادمًا من المدينة المنورة (أ ف ب)

على وقع التوتر الكبير الذي تعيشه
املـنـطـقــة ،بـعــد الـتـصـعـيــد الـسـعــودي
واألميركي ضد إيران ،تشهد عواصم
عدة حراكًا دبلوماسيًا على أكثر من
خط.
وفـ ـ ـ ــي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد س ـ ـ ـعـ ـ ــودي جـ ــديـ ــد،
ط ـل ـب ــت ال ـ ــري ـ ــاض ،أم ـ ـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا
طــارئــا لجامعة ال ــدول العربية على
م ـس ـتــوى وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة ،األح ــد
املقبل ،للبحث في «كيفية التصدي
لـ ـلـ ـت ــدخ ــات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
العربية وتقويضها لــأمــن والسلم
العربي واتخاذ ما يلزم حيال ذلك».
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ــرس ـم ـي ــة ع ــن مـ ـص ــدر دب ـلــومــاســي
عربي أن االجتماع يهدف إلى بحث
«االنتهاكات التي تقوم بها إيران في

املنطقة العربية ،والتي تقوض األمن
وال ـس ـلــم ل ـيــس ف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل فـ ــي الـ ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
سيناقش إطالق الصاروخ البالستي
اليمني على الــريــاض في الــرابــع من
الشهر الجاري ،وكذلك «ما تعرضت
له مملكة البحرين من عمل تخريبي
إره ــاب ــي بـتـفـجـيــر خ ــط أن ـب ــوب نفط
ليلة الجمعة املاضية».
في غضون ذلك ،دشن وزير الخارجية
املصري سامح شكري جولة عربية،
مــن الـعــاصـمــة األردن ـي ــة عـمــان حيث
التقى نظيره األردني أيمن الصفدي.
وتناول اللقاء ،وفق بيان للخارجية
املصرية ،مجمل األوضاع في املنطقة
العربية والتحديات املرتبطة بها ال

سيما الــوضــع فــي لـبـنــان ،وتطرقت
املباحثات إلــى األوض ــاع في سوريا
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـخ ــاص ــة بــال ـق ـض ـيــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة وج ـ ـ ـهـ ـ ــود ت ـح ـق ـيــق

جولة إقليمية
موسعة لوزير الخارجية
المصري قد تحمل
مبادرة «إطفائية»

املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــرع ــاي ــة
مصرية.
وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــان إن ال ــوزي ــري ــن ج ـ ـ ّـددا
«الـ ـح ــرص ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـت ـشــاور
وال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي م ــا يـتـعـلــق بمجمل
األوضـ ــاع فــي املـنـطـقــة ،وال ـتــي تحتم
على الدول العربية املزيد من تنسيق
املواقف والتشاور حفاظًا على األمن
الـ ـق ــوم ــي الـ ـع ــرب ــي والـ ـتـ ـض ــام ــن فــي
مواجهة التحديات املختلفة» .والتقى
شكري امللك األردني عبد الله الثاني.
وذكرت وزارة الخارجية األردنية أن
ال ـص ـفــدي حـمــل رســالــة مــن الــرئـيــس
املصري عبد الفتاح السيسي للملك
األردني عبد الله الثاني ،مشيرة إلى
ّ
أن املباحثات تتركز على املستجدات
ف ــي ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إض ــاف ــة

إل ــى ات ـفــاق ثــاثــي أردنـ ــي ـ ـ ـ ـ أمـيــركــي
ـ ـ ـ ـ ـ روس ـ ـ ــي خ ـ ــاص ب ـم ـن ـط ـقــة خـفــض
التصعيد جنوب سوريا .إال أن جولة
شـكــري تشمل ســت عــواصــم عربية،
هـ ــي الـ ــريـ ــاض وأب ــوظـ ـب ــي وامل ـن ــام ــة
والكويت ومسقط ،إضافة إلى ّ
عمان،
م ــا يــؤشــر عـلــى أن ال ـح ــراك املـصــري
الــدبـلــومــاســي ،الــواســع واملستعجل،
يتعدى حدود التنسيق الروتيني.
وال ـت ـق ــى ش ـك ــري ،ف ــي ع ـم ــان ،رئـيــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـح ـم ــود
ع ـب ــاس ،ق ـبــل أن يـنـتـقــل إل ــى املـنــامــة
ح ـي ــث س ـل ــم «رس ـ ــال ـ ــة ش ـف ـه ـي ــة» مــن
الرئيس السيسي إلى امللك حمد بن
عـيـســى آل خـلـيـفــة .وأش ـ ــار مـتـحــدث
ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة إل ــى
أن ال ــرس ــال ــة ت ـت ـنــاول «تـقـيـيــم مصر
ورؤي ـت ـهــا ل ـل ـت ـطــورات املـتــاحـقــة في
املـنـطـقــة وتــأث ـيــرات ـهــا عـلــى اسـتـقــرار
الــدول العربية وشعوبها» .وأضاف
أن املـحــادثــات تطرقت إلــى تـطــورات
األوضــاع في لبنان واليمن والعراق
وسـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى األزمـ ـ ـ ـ ــة
الخليجية .وأش ــار وزي ــر الخارجية
املصري ،من جانبه ،إلــى أن القاهرة
«ت ـت ـط ـلــع إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن الـتـنـسـيــق
والتشاور بني الدول العربية ملواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات امل ـح ـي ـطــة بـ ـه ــا» ،مـشـيــرا
إل ـ ــى «أه ـم ـي ــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـجـنـيــب
املنطقة املزيد من أسباب التوتر أو
االستقطاب وعدم االستقرار».
الـ ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي وال ـس ـيــاســي
في املنطقة ،دخلت على خطه أنقرة
مـ ــع إعـ ـ ـ ــان الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة عــن
زيــارة يقوم بها الرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان ،فــي الـســاعــات املقبلة ،إلى
ال ـكــويــت وق ـط ــر ،ح ـيــث يـلـتـقــي أمـيــر
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ال ـج ــاب ــر
الصباح ،بناء على دعوة من األخير،
وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
(األخبار)

«ترامب أطلق السعودية التي أردناها وخفناها»
ال يقتصر تأثير ما يجري في السعودية على
المملكة أو المنطقة فحسب .في الجانب
اآلخر من القضية والمسائل التي تحدث ،منذ
أكـثــر مــن أس ـبــوع ،هـنــاك الحلفاء الغربيون،
تطرق إليه
وخصوصًا األميركيين ،وهو ما ّ
عدد من الصحف والمجالت األميركية خالل
اليومين الماضيين
ال تزال وسائل إعالم أميركية عدة تسعى
إل ــى تـقــديــر مــا يـحـصــل فــي الـسـعــوديــة
مــن تغييرات ،محاولة فــي الــوقــت ذاتــه
ّ
االس ـتــرســال فــي الـتـحـلـيــل ،عــلـهــا بذلك
تتمكن من التقاط طرف خيط يقودها
إلــى مــا قــد يحمله املستقبل مــن نتائج
ملا يقوم به ولي العهد السعودي محمد
بــن سلمان مــن خ ـطــوات غير مسبوقة
في اململكة التي تعد الحليف األساسي
للواليات املتحدة في املنطقة.
وبالتوازي مع ظهور التداعيات ،يحاول
عدد من الصحف واملجالت األميركية،
الـتـكـ ّـهــن بنوعية ه ــذه الـتــداعـيــات على
واش ـن ـط ــن ،بـنـحــو خ ـ ــاص ،األم ـ ــر ال ــذي
تـطـ ّـرق إلـيــه كــل مــن ديفيد آي ــرون ميلر
وريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد س ــول ــوسـ ـك ــي ف ـ ــي مـجـلــة
«فورين بوليسي» .وفي تقرير تحليلي
بعنوان «دونالد ترامب أطلق السعودية

ال ـتــي طــاملــا أردن ــاه ــا وخ ـف ـنــاهــا» ،رأى
الكاتبان أن «ابــن سلمان وضــع الشرق
األوس ـ ـ ّـط عـلــى م ـســار ت ـصــادمــي ،فيما
سـيـتـلــقــى ال ـب ـيــت األب ـي ــض ال ـع ــواق ــب».
وقاال« :اآلنّ ،
سرع ولي العهد السعودي
صعوده إلى العرش ،من خالل سلسلة
من عمليات التطهير الواسعة النطاق
وال ـ ـحـ ــركـ ــات املـ ـتـ ـه ــورة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
السياسة الخارجية».
وبناء عليه ،انطلق ميلر وسولوسكي
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــوراء ،بـ ـن ــاء عـلــى
تـ ـج ــربـ ـتـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـك ــاتـ ـب ــان إل ــى
«ش ـع ــور م ــا بــال ـح ـنــن» ،ل ـكــن ل ـيــس أي
حنني ،بل إلى األيام القديمة «حني كان
ّ
السعوديون يخافون من ظلهم»« .خالل
عقود مــن العمل فــي وزارة الخارجية،
ّ
كــنــا ن ـتــوق إل ــى ال ـيــوم ال ــذي سيخاطر
فيه الـقــادة السعوديون إليـجــاد حلول
ملشاكلهم األمنية املحلية واإلقليمية،
وت ـق ـل ـيــص اع ـت ـم ــاده ــم ع ـلــى ال ــوالي ــات
املتحدة ...كنا نشعر باإلحباط بسبب
حــذرهــم وعــدم قيامهم بــأي عـمــل» ،قال
الـكــاتـبــان ،موضحني أن «الـسـعــوديــن،
اآلن ،أص ـب ـحــوا ك ــل م ــا أردن ـ ــاه مـنـهــم ـ
وبالنظر إلى األمور ربما أصبحوا أكثر
مما أردناه».
وف ـي ـمــا رأي ـ ــا أن «ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ـق ـيــادة
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،ت ـحـ ّـولــت إل ــى قــوة

مستقلة ت ـضــرب بـعــدائـيــة فــي الــداخــل
وبـمـخــاطــرة فــي ال ـخ ــارج» ،فـقــد اعتبرا
أنها «تسحب واشنطن معها في ذلك».
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ه ـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــاب وراء ه ــذا
التحليل؟ يــوضــح ميلر وسولوسكي
أنه «في سلسلة من األحداث السياسية
الخارجية الفاشلة (اليمن ،قطر ،واآلن
قــد ال يـكــون لـبـنــان بـعـيـدًا) ،يبقى أبــرز
نـ ـج ــاح ح ـق ـقــه م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان فــي
الخارج ،االستيالء على الرئيس دونالد
تــرامــب وص ـهــره ج ــارد كــوش ـنــر» .وفــي
(أ ف ب)

مقابل ُ إشــارتـهـمــا إلــى أن «األميركيني
طاملا فتنوا بامللوك واملـمــالــك» ،يلفتان
إلى أن «امللك سلمان ومحمد بن سلمان
يـ ـب ــدوان كــأن ـه ـمــا س ـجــا رق ـم ــا جــدي ـدًا
في إقناع إدارة ترامب بأنهما يملكان
م ـف ــات ـي ــح ال ـ ـحـ ــرب والـ ـسـ ـل ــم وت ـح ــوي ــل
املنطقة» .لم يحتاج سلمان وابنه إلى
الكثير من أجل اإلقناع ،فعلى حد تعبير
ال ـكــات ـبــن «ي ـم ـلــك ال ـس ـع ــودي ــون بعض
املزايا الطبيعية ،التي تمنحهم نقاطًا
في البيت األبيض ،من بينها االستقرار
والـ ـق ــوة ،وط ـب ـقــة حــاك ـمــة اس ـت ـبــداديــة،
ً
فضال عن أطنان األم ــوال ،والرغبة في
ّ
ّ
التملق والترجي».
من جهتها ،أشارت صحيفة «نيويورك
تايمز» ،في افتتاحيتها أول من أمس،
إل ــى «ن ـف ــوذ ال ـس ـعــوديــة ال ـخ ــاص على
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب» .واسـ ـت ــرسـ ـل ــت فــي
امل ـق ــارن ــة ب ــن م ـقــاربــة ت ــرام ــب وإدارت ـ ــه
للسعودية وإيــران« .خــذوا في االعتبار
ال ـت ـحــدي ال ـس ـيــاســي :قــائــد م ــن الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ي ـ ـقـ ــوم ب ـل ـع ـب ــة ق ـ ــوة مــذه ـلــة
لتدعيم سلطته املحلية ...وقائد آخر في
الشرق األوســط ،يستقيل فيما كان في
زيــارة لبلد القائد األول ،وال يعود إلى
وطـنــه» ،تبدأ الصحيفة بهذا التنويه،
موضحة أنه «لو حصل ذلك في إيران،
لـكــان مــن املـمـكــن االعـتـقــاد ب ــأن تــرامــب،
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس وم ـج ـم ــوع ــة أخـ ـ ــرى مــن

األص ـ ــوات يمكن أن ت ــرد بـغـضــب» .من
هذا املنطلق ،أشارت إلى «الفرق الكبير
بــن الـسـعــوديــة وإي ـ ــران» .وفـيـمــا لفتت
إلــى أن ترامب لم يـ َـر مشكلة في سلوك
األمير محمد بن سلمان «العدائي» ،فقد
رأت أن املشكلة هي أن هذا الدعم «يثير
م ـخ ــاوف م ــن ح ــرب م ــع إيـ ـ ــران ،ويـهــدد
املصالح األميركية».
أندرو بوين ّ
تطرق في معهد «أميركان
انتربرايس» املحافظ إلى نقطة أخرى،
الفتًا إلى أن «من املتوقع أن ينضم املزيد
من النخب إلى توقيفات الريتز» .وعلى
هذا الصعيد ،أشار إلى «الشائعات التي
تتحدث عن أن املسؤول األمني السابق
األم ـ ـيـ ــر خ ــال ــد بـ ــن سـ ـلـ ـط ــان ،وشـقـيـقــه
السفير السابق إلــى الــواليــات املتحدة
بندر بن سلطان سيدخالن ،قريبًا ،إلى
الريتز».
وفيما ّ
ينوه الكاتب إلــى أنــه «ال األمير
مـحـمــد ب ــن سـلـمــان وال والـ ــده ُيـعــرفــان
بــأنـهـمــا نـظـيـفــان» ،يــوضــح فــي الــوقــت
ذاتــه أن «األمـيــر الـشــاب يتخذ خطوات
لــم يـجــرؤ أح ــد على اتـخــاذهــا سابقًا»،
معتبرًا أن «تصرفاته في الداخل تخلق
مساحة إلعــادة بناء النخبة السعودية
وامل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،ف ــي سـبـيــل السعي
نـحــو اإلص ــاح ــات االجـتـمــاعـيــة ،تحت
والية شعبوية جديدة».
(األخبار)

