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العالم

السعودية ينزلق صراع األجنحة في السعودية إلى األرض،
يشكل حجر عثرة في طريق محمد بن سلمان إلى
ليبدو أنه ّ
العرش بعد سنوات من حكم الوالد الثقيلة على األمراء ،فيما
لم يترك األمير الشاب ،سندًا من أبناء عمومه يتكئ عليه في
حال بلوغه الهزات ،لتبدو عجلته وحماسته لبلوغ الحكم ال
تخلو من مخاطر

ضجيج في «قصر الحكم»:

تمرد األمراء
يؤرق ابن سلمان
علي جواد األمين

لم يكن الضجيج في قصر آل سعود،
واص ـ ـطـ ــدام أحـ ــد ع ـشــر أمـ ـيـ ـرًا ب ــ«ق ــوة
السيف األجرب» ،بعدما تجمهروا في
قصر محمد بــن سلمان فــي الــريــاض
الـسـبــت امل ــاض ــي ،واق ـت ـيــادهــم مكبلني
إل ــى سـجــن ال ـحــائــر ،حــالــة ع ــاب ــرة في
ض ــوء ال ـص ــراع الـ ــذي اش ـتــد احـتــدامــه
خ ــال الـسـنــوات ال ـثــاث األخ ـيــرة منذ
أن تــولــى املـلــك سـلـمــان الـحـكــم فــي 23
كانون الثاني /يناير عــام  .2015هي
ب ــداي ــة ملــرح ـل ــة ج ــدي ــدة م ــن الـ ـص ــراع،
تتوج سنوات من التراكمات ،وتطرد
السكون الــذي حافظ عليه محمد بن
سلمان فــي «قـصــر الـحـكــم» ،حتى في
لـيـلــة االنـ ـق ــاب األب ـي ــض ال ـتــي نـفــذهــا
فــي طريقه نحو والي ــة الـعـهــد ،وقــد ال
تنتهي بـمــوت املـلــك ال ــذي نــاهــز عمره
 83عامًا.

رواية السلطة تثبت عكسها
رواي ـ ـ ــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة بـ ــأن األمـ ـ ــراء
تجمهروا اعتراضًا على األمــر امللكي
الخاص بوقف سداد الكهرباء واملياه
ع ــن األم ـ ـ ــراء ،وال ـت ـعــويــض امل ـ ــادي عن
حكم القصاص الــذي صدر بحق أحد
أبناء عمومتهم ،ال تتقاطع مع الواقع،
خ ـص ــوص ــا أن م ـخ ـص ـصــات األم ـ ـ ــراء،
ت ــؤك ــد أن م ــا م ــن س ـبــب يــدف ـع ـهــم إلــى
التجمهر وتعريض أنفسهم للخطر،
غير خالفهم مع ابن سلمان املستأثر
بــال ـس ـل ـطــة ،إذ يـحـصــل هـ ــؤالء (أب ـن ــاء
أح ـفــاد املـلــك امل ــؤس ــس) ،عـلــى مرتبات
تبدأ منذ الــوالدة ،بنحو  13000دوالر

شهريًا ،وتصل بعضها من  200ألف
دوالر إلى  270ألف دوالر شهريًا ،وفقًا
لــوثــائــق نشرها مــوقــع «ويكيليكس»
في عام  ،2011من بينها وثيقة بعنوان
«ث ــروة العائلة املالكة السعودية :من
أيــن لهم كــل هــذه األمـ ــوال؟» الـصــادرة
فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر ع ــام
ً
 ،1996نقال عن وزارة املالية ،أو «مكتب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات والـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد» ،ال ـ ـ ــذي يـعـمــل
بمثابة مكتب الرفاهية ألفــراد األسرة
الحاكمة .وللمفارقة ،كان امللك سلمان،
ّ
الـ ـ ــذي ي ـق ــل ــل الـ ـي ــوم م ــن مـخـصـصــات
األم ــراء ،قــد عــارض بشدة حينما كان
أمـ ـيـ ـرًا لـ ـل ــري ــاض ،إلـ ــى ج ــان ــب ن ــاي ــف،
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،قـ ـ ــرارات لـلـمـلــك عبد
الله في عام  ،2007من شأنها تخفيف
مظاهر بــذخ األم ــراء وإســرافـهــم ،وفقًا
ل ـبــرق ـيــة أخـ ـ ــرى ،ب ـعــدمــا ق ـطــع األخ ـيــر
خدمة الهاتف الجوال عن «اآلالف من
األم ــراء واألم ـيــرات» ،وألـغــى حجوزات
األجـ ـنـ ـح ــة الـ ـفـ ـن ــدقـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــم ،وتـ ــذاكـ ــر
الـطـيــران املـجــانـيــة ،وح ـ ّـد بشكل كبير
من ممارسة نقل األراضــي العامة إلى
أفراد مفضلني.
روايـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ،ت ــدع ــم
معلومات أعلنها أمراء آخرون ،كشفت
عن أن اعتراض األمراء املسجونني ،لم
يـكــن عـلــى إج ـ ــراءات اق ـت ـصــاديــة ،إنما
رفضًا الستفراد ولي العهد بالسلطة،
وإق ـ ـصـ ــاء األم ـ ـ ـ ــراء ال ـك ـب ــار وال ـص ـغ ــار
ب ـح ـجــة ت ـل ــك اإلص ـ ــاح ـ ــات وب ــذري ـع ــة
محاربة الفساد ،وهــو ما أكــده رئيس
اتحاد الرياضات البحرية ،األمير عبد
ال ـلــه بــن س ـعــود ،فــي تسجيل صوتي
ان ـت ـشــر ف ــي «ت ــوي ـت ــر» ،أول م ــن أم ــس،

عارض سلمان ،حينما كان أميرًا للرياض ،تخفيف مظاهر بذخ األمراء وإسرافهم (أ ف ب)

ي ــؤك ــد أن اح ـت ـج ــاج ـه ــم ك ـ ــان بـسـبــب
س ـج ــن أبـ ـن ــاء ع ـمــوم ـت ـهــم ولـ ـي ــس مــن
أجل الفواتير واملخصصات ،ما ّ
سبب
إعـفــاءه من منصبه أمــس ،بحسب ما
أك ــدت وســائــل إع ــام سـعــوديــة .وكــان
املـ ـغ ــرد ال ـش ـه ـيــر «م ـج ـت ـه ــد» ق ــد ذك ــر
األس ـبــاب نفسها ،مـشـيـرًا إل ــى أن ابــن
س ـل ـمــان «أدرك أن هـ ــذه ب ــداي ــة تـمــرد
داخــل العائلة» ،فأوعز إلــى املستشار

شراسة ابن سلمان تشي بأنه
يخشى إرثي محمد بن نايف
ومتعب بن عبد اهلل
في الديوان امللكي سعود القحطاني،
بتكليف صحيفة «سبق» املقربة منه،
«نشر هذه األكذوبة» ،ملحاكمة هؤالء
امل ـع ـتــرضــن أي ـضــا بــالــذري ـعــة ذات ـهــا،
من خــال إظهار األمــراء املتجمهرين،
ع ـلــى أن ـه ــم م ــن األمـ ـ ــراء «املـتـطـفـلــن»،
على أنهم ليسوا أثــريــاء ومتضررين
م ــن «اإلصـ ــاحـ ــات ال ـج ــري ـئ ــة» ،إال أن

األمـ ـي ــر الـ ـ ــذي ح ـ ــرك األمـ ـ ـ ـ ــراء ،وال ـ ــذي
كـشـفــت «س ـب ــق» أن ــه «س .ع .س» بن
سعود بن فيصل بن تركيُ ،حدد بأنه
سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن
سعود ،مستشار السفارة السعودية
في فرنسا ،وهو من األمراء املعروفني،
ولديه نشاطات في الخارج تدل على
ث ــرائ ــه ،كـتــأسـيــس «نـ ــادي املـحــركــون»
ودعـ ــم ن ـش ــاط مـتـحــف ال ـف ــن الـحــديــث
ف ــي مــديـنــة ب ــاري ــس« .األم ـي ــر الـثــائــر»
ه ــذا ،ال ــذي يـنـحــدر مــن فــرع تــركــي بن
عـبــد الـلــه بــن مـحـمــد ،مــؤســس الــدولــة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،الق ـ ــى مـصـيــره
ب ــ«ق ــوة الـسـيــف األجـ ــرب» املــؤلـفــة من
 5000مقاتل واملرتبطة بابن سلمان،
وال ـتــي سـمـيــت عـلــى اس ــم سـيــف جــده
مـحـمــد ،األش ـهــر فــي تــاريــخ الـسـيــوف
العربية.

يخيم
هاجس االغتيال ّ
على القرارات
شـ ـ ــراسـ ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان فــي
مــواجـهــة املـعــارضــن ب ــ«قــوة السيف

األج ـ ــرب» ،تـشــي ب ــأن الــرجــل ال يــزال
يخشى إرثي محمد بن نايف ومتعب
ب ــن عـبــد ال ـلــه ف ــي مــؤس ـســات الــدولــة
ّ
العسكرية واألمـنـيــة ،وأن ــه يــريــد بث
الــرعــب بباقي أف ــراد األس ــرة ،بــأن من
يحاول اعتراض طريقه نحو العرش،
سيلقى مصيره في السجن .يخشى
ابـ ــن س ـل ـمــان أن ي ـل ـقــى م ـص ـيــر املـلــك
فيصل بــن عبد العزيز ،الــذي اغتيل
على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد
في عام  ،1975انتقامًا لشقيقه األكبر
خالد بــن مساعد ،الــذي قتل بعد أن
قاد في حينها تظاهرات وإضرابات
في أواسط الستينيات.
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،وفـ ــي م ـقــابــل روايـ ــة
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ــردت «ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات»
سيناريو كارثي أكثر خطورة ،يشي
ب ــأن م ــا ح ـصــل تـخـطــى امل ــأل ــوف ،إذ
تـ ـح ــدث م ـ ـغـ ــردون مـ ــن امل ـم ـل ـك ــة ،عــن
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـس ـل ـح ــة ح ـص ـل ــت فــي
محيط سـجــن الـحــائــر فــي الــريــاض،
ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اع ـت ـق ــال األم ـ ـ ــراء،
م ــا دف ــع أقــارب ـهــم وعـ ــددًا م ــن شـيــوخ

تقرير

تقارب بيونغ يانغ وسيول :هل تفسده واشنطن؟
يسير التفاهم الكوري ـ
الكوري على خيط رفيع
يمكن أن تقطعه السياسات
األميركية التي شهدت في
هذا الملف تقلبات وتناقضات
متسارعة خالل عام من رئاسة
دونالد ترامب .وبجانب التحذير
الروسي من «تخريب» هذا
التفاهم ،يبقى التشكيك في
نجاح الحوار بين سيول وبيونغ
يانغ هو العامل المشترك بين
جهات عدة ،مع أن تأجيل
المناورات األميركية ـ الكورية
الجنوبية أتى في مصلحة
المحادثات الجديدة من حيث
قصدت واشنطن أو لم تقصد

بتول سليمان
عام من التصعيد املستمر
بعد أكثر من ٍ
فــي شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة ،الح ــت في
بــدايــة األس ـبــوع املــاضــي ب ــوادر انـفــراج،
خــاصــة بـعــد مــواف ـقــة ك ــوري ــا الشمالية
ع ـل ــى ط ـل ــب ج ــارتـ ـه ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة عـقــد
محادثات ملشاركة األولى في «أوملبياد
ب ـي ــون ــغ ت ـش ــون ــغ» الـ ـ ــذي س ـ ُـي ـج ــرى فــي
شباط املقبل على أرض األخيرة .فبعد
أكثر مــن عامني مــن االنـقـطــاعُ ،عقد أول
مــن أم ــس (ال ـثــاثــاء) لـقــاء جـمــع وفــديــن
ّ
الكوريتني في «بيت السالم» الواقع
من
في املنطقة الحدودية املنزوعة السالح
ب ــانـ ـم ــونـ ـج ــوم .وف ـي ـم ــا س ـ ـ ــادت أج ـ ــواء
إيجابية بــن الطرفني ،تتوجه األنظار
إل ــى حـلـيـفــة س ـيــول ال ـك ـب ــرى ،ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،ف ــي ظ ــل االن ـق ـســام ال ـح ــاد في
سياستها تجاه األزمة في شبه الجزيرة
الكورية.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ال ـ ـعـ ــريـ ــض ال ـ ــذي
انـضــوى تحته اللقاء هــو «األوملـبـيــاد»،
حـ ــاولـ ــت س ـ ـيـ ــول ال ـت ـف ـت ـي ــش عـ ـ ّـمـ ــا هــو
أعمق مــع بيونغ يانغ لجهة «محاولة

تهدئة األوضاع امللتهبة» ،على خلفية
ال ـت ـج ــارب ال ـص ــاروخ ـي ــة الـبــالـيـسـتـيــة
لـكــوريــا الشمالية ومقابلها مـنــاورات
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن وح ـ ـل ـ ـف ـ ــائ ـ ـه ـ ــا .فـ ــال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
«الرياضي» تطرق إلى الشق العسكري،
إذ اقترح الوفد الجنوبي عقد محادثات
عسكرية للحد مــن االشـتـبــاكــات التي
وصفها بـ«العابرة» ،األمــر الــذي وافق

يمكن أن تفجر أي
مناورات أميركية مقبلة نتائج
المحادثات األخيرة
عليه الوفد الشمالي .وفي خطوة الفتة،
ُّ
اتفق على إعادة العمل بالخط الهاتفي
العسكري املقطوع منذ شباط  2016من
أج ــل تـحـســن االت ـص ــاالت بــن جيشي
البلدين.
وفي تواصل لسياسة الفرملة الكورية
الـجـنــوبـيــة لــانــدفــاع األم ـيــركــي ،كانت
س ـيــول هــي الـسـبــاقــة فــي االق ـتــراحــات،

إذ تطرق اللقاء إلى بحث ّ
«لم الشمل»،
م ــع اقـ ـت ــراح ال ــوف ــد ال ـج ـنــوبــي «إق ــام ــة
فـعــالـيــة ح ــول ل ـ ّـم شـمــل األس ــر املشتتة
بــن ال ـكــوري ـتــن» .مــع ذل ــك ،بـقــي عالقًا
الـبـحــث فــي «مـســألــة ال ـســاح ال ـنــووي»
ال ـتــي رف ــض الــوف ــد الـشـمــالــي الـحــديــث
فيها .لكن يبقى على كوريا الجنوبية
أن تـعـمــل ع ـلــى تـ ـج ــاوز عـتـبــة ق ـ ــرارات
مجلس األمن حتى بصورة مؤقتة من
أجــل السماح للوفد الـكــوري الشمالي
بحضور األوملبياد ،أو تقديم تسهيالت
أخرى ،وكذلك التنسيق مع األميركيني
بشأن الخطوات الجديدة.
وم ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،أظـ ـه ــر ه ـ ــذا ال ـت ـق ــارب
ال ـخ ــاف ــات ال ــواض ـح ــة ف ــي الـسـيــاســة
األميركية بني البيت األبيض ووزارة
الخارجية .فرغم ترحيب «الخارجية»
بـ ــامل ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ووص ـف ـه ــا
بـ«البداية الـجـ ّـيــدة» ،أعلنت املندوبة
األميركية لــدى األم ــم املـتـحــدة ،نيكي
هـيـلــي( ،املـحـســوبــة عـلــى تــرامــب) من
اللحظة األولى ،أن «الواليات املتحدة
لن تتعامل بجدية مع أي مفاوضات
مـ ـ ــا لـ ـ ــم تـ ـتـ ـخ ــذ أط ـ ــراف ـ ـه ـ ــا خ ـ ـطـ ــوات

ت ــؤدي إل ــى حــرمــان كــوريــا الشمالية
ترسانتها النووية» ،مستدركة بأنه
«يـمـكــن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة الـتـفــاوض
مع كل من تريد التفاوض معه ،لكن
الواليات املتحدة لن تعترف أو ّ
ترحب
ّ
ب ـهــا م ــا ل ــم ت ـت ـخــلــص م ــن أسـلـحـتـهــا
النووية».
وربما أتى إعالن البيت األبيض أمس،
أن ن ــائ ــب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،مــايــك
ب ـنــس ،وزوجـ ـت ــه ،ك ــاري ــن ،سـيــرأســان
وف ـ ــد ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى دورة
األل ـعــاب األوملـبـيــة الـتــي تستضيفها
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ون ـي ـت ــه «ت ـف ـقــد
أنـظـمــة ال ــدف ــاع امل ـض ــادة لـلـصــواريــخ
ال ـبــال ـي ـس ـت ـيــة الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـق ــارات فــي
أالس ـ ـكـ ــا» ،ض ـمــن اس ـت ـم ــرار سـيــاســة
ترامب نفسها في امللف الكوري ،لكن
ً
مسؤوال في اإلدارة األميركية قال إن
بنس ،سـ«يؤكد لقادة اليابان وكوريا
الـجـنــوبـيــة ال ـت ــزام ال ــوالي ــات املتحدة
الكامل باالستقرار في املنطقة».
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،وصـ ـف ــت صـحـيـفــة
«ال ـغ ــاردي ــان» البريطانية تصريحات
«تناقض بوضوح املوقف
هيلي بأنها
ِ

