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العالم
األجــرب» الخاصة به ،أكثر من عشرة
أمـ ـ ـ ــراء ،واألم ـ ـ ـ ــراء ال ـب ــاق ــن ف ــي ف ـنــدق
«الــريـتــز كــارلـتــون» بينهم الوليد بن
طــال ،إلــى سجن الحائر ،ترجم على
األرض خ ـش ــون ــة الـ ـ ـص ـ ــراع وع ـن ـف ــه.
فالسجن السيئ السمعة ،بات يخضع
لـسـلـطــة ابـ ــن س ـل ـمــان م ـب ــاش ــرة ،منذ
صــدور األمــر امللكي ،القاضي بفصل
«املـبــاحــث الـعــامــة» الـتــي تـشــرف على
السجن ،عن وزارة الداخلية ،واتباعها
لـ«جهاز أمــن الــدولــة» املستحدث في
ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ــدي ــره ولــي
ً
العهد مباشرة.

خل
تفاوت أجنحة الصراع ُي ّ
بالتوازن

القبائل ،إلــى تنظيم اجـتـمــاع طــارئ
والـتــوجــه إلــى إم ــارة الــريــاض ،حيث
ُمنعوا من الــدخــول بأمر مباشر من
محمد بن سلمان ،فقرروا التوجه إلى
أمــام سجن الحائر للتجمهر هناك،
وح ــن اق ـت ــرب ــوا م ــن ب ــواب ــة الـسـجــن،
ب ـ ــادره ـ ــم حـ ـ ـ ــراس الـ ـسـ ـج ــن ب ــإط ــاق
رص ــاص ع ـشــوائــي ،أدى إل ــى تـبــادل
إطالق النار وسقوط عدد من القتلى
مـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـي ـم ــا أك ـ ــد مـ ـغ ــردون
آخــرون كثر ،تحليق طيران مروحي
م ـك ـثــف فـ ــوق ال ـس ـجــن ف ــي ال ــري ــاض،
وإغالق األجهزة األمنية كافة الطرق
امل ــؤدي ــة إلـ ــى ال ـق ـصــر امل ـل ـكــي وقـصــر
الحكم ،إضافة إلى الطرق املؤدية إلى
سجن الـحــائــر ،وســط انتشار واســع
لـلـعــربــات املـصـفـحــة الـتــابـعــة لـقــوات
ال ـط ــوارئ وق ــوات املـهـمــات الـخــاصــة،
بحسب املغردين.
بعيدًا عن هذا السيناريو ،أو أسباب
السلطة لسجن األمــراء ،إال أن املشهد
غ ـيــر امل ـس ـب ــوق ف ــي ق ـصــر م ـح ـمــد بن
سـ ـلـ ـم ــان ،ب ــاق ـت ـي ــاد «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـس ـيــف

ّ
األكثر تحفظًا الذي اتخذته الخارجية
األميركية» ،مضيفة أن هذا يظهر مرة
ً
أخ ـ ــرى «ات ـب ــاع ـه ــا ن ـه ـجــا م ـس ـت ـقــا عن
رئ ـي ــس دي ـب ـلــومــاس ـيــة الـ ـب ــاد ،ريـكــس
ّ
تيلرسون (وزيــر الخارجية)» .وذكــرت
الصحيفة بــأن اإلدارة األمـيــركـيــة منذ
ّ
ت ــول ــي ت ــرام ــب «ك ــان ــت تــرســل إشـ ــارات
مـتـنــاقـضــة لـلـغــايــة ب ـش ــأن جــاهــزيـتـهــا
للتفاوض مع بيونغ يانغ أو عدمها».
ولـفـتــت الصحيفة إل ــى تـجــربــة سابقة
ح ـي ـن ـمــا ح ـ ــذر تـ ــرامـ ــب ع ـب ــر «ت ــوي ـت ــر»
ت ـي ـلــرســون م ــن «إض ــاع ــة ال ــوق ــت» في
تحريك االت ـصــاالت بــن الــدولـتــن ،في
إشـ ــارة إل ــى اح ـت ـمــال أن يـتـكــرر مشهد
شبيه في الوضع الراهن.
ورغ ــم أن تــرامــب ك ــان قــد أعـلــن السبت
امل ــاض ــي ،خ ــال اج ـت ـمــاعــه م ــع أع ـضــاء
حكومته وقادة الكونغرس الجمهوري،
أنه مستعد للحوار املباشر مع رئيس
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة مـ ــن دون ش ـ ــروط،
وكذلك رضاه عن الحوار بني الكوريتني
الـجـنــوبـيــة وال ـش ـمــال ـيــة ،ف ــإن صحيفة
«وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» األم ـيــرك ـيــة
نشرت يوم اجتماع الوفدين (الثالثاء)

األحـ ــداث األخ ـيــرة تـشــي ب ــأن «قصر
ال ـح ـك ــم» ف ــي الـ ــريـ ــاض ،أم ـ ــام ب ــداي ــة
م ــرح ـل ــة رب ـم ــا ه ــي أخـ ـي ــرة ف ــي ه ــذه
الـ ـج ــول ــة م ــن الـ ـ ـص ـ ــراع ،الـ ـ ــذي شـكــل
ع ـنــوانــا ثــاب ـتــا لـعـهــد امل ـل ــك سـلـمــان،
ب ـع ــدم ــا س ـم ــح ل ـن ـج ـلــه «الـ ـعـ ـج ــول»،
ب ــإق ـص ــاء م ـنــاف ـس ـيــه ب ـت ـهــم ال ـف ـســاد
وغ ـســل األمـ ـ ــوال واالخـ ـت ــاس وعـقــد
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة والـ ـ ــرشـ ـ ــوة
وغيرها ،إلى أن جعل أبناء أعمامه،
م ــا ب ــن س ـجــن (مـ ــن «ال ــريـ ـت ــز» إلــى
«الحائر») ،أو تحت اإلقامة الجبرية
ك ــول ــي ال ـع ـه ــد الـ ـس ــاب ــق م ـح ـم ــد بــن
نــايــف ،أو بــن مـفـقــود كعبد العزيز
بـ ــن فـ ـه ــد وسـ ـلـ ـط ــان بـ ــن تـ ــركـ ــي ،أو
م ـم ـنــوع م ــن ال ـس ـفــر كـمـتـعــب وبــاقــي
امل ـف ــرج ع ـن ـهــم م ــن «ال ــريـ ـت ــز» ،خــوفــا
مـ ــن أن يـ ـتـ ـح ــول ــوا إلـ ـ ــى م ـع ــارض ــن
ضاغطني في الخارج.
س ـيــاســة ابـ ــن س ـل ـمــان ض ــد األمـ ـ ــراء،
جعلت األســرة الحاكمة ،تنقسم إلى
مركزين متصارعني ،غير متكافئني
مــن حيث الـعــدد للمرة األول ــى ،امللك
وابـ ـن ــه م ــن ج ـه ــة ،وعـ ـش ــرات األم ـ ــراء
املـ ـع ــارض ــن م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،فـيـمــا
األمــراء البعيدون عن حلبة الصراع،
قد تدفعهم التحوالت وتفكك العقد
االجـتـمــاعــي ،ال ــذي سببته إج ــراءات
ابـ ــن س ـل ـمــان ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،إلـ ــى جهة
ثالثة ،أشبه بحركة «األمراء األحرار»
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـت ــي تـشـكـلــت ف ــي عــام
 1958برئاسة طــال بــن عبد العزيز
(والد الوليد السجني) ،في ظل صراع
بــن املـلــك فيصل واملـلــك سـعــود على
العرش ،الذي انتهى بانقالب أبيض
على سعود بــن عبد العزيز فــي عام
 ،1964وهـ ــي ح ــرك ــة ح ـم ـلــت م ـبــادئ
مثل إنشاء حكم دستوري وبرملاني
فــي ال ـبــاد ،وفـصــل األس ــرة الحاكمة
ع ــن ال ـح ـكــم ،وامل ـ ـسـ ــاواة ب ــن الــرجــال
والنساء وإلـغــاء العبودية ،وال تزال
تلك املبادئ محركًا لكثير من األمراء
إلى اليوم.

تقريرًا يفيد بأن «إدارة ترامب تفكر في
ضربة استباقية على كوريا الشمالية،
ح ـت ــى ل ــو أثـ ـم ــرت املـ ـح ــادث ــات ن ـتــائــج
جيدة» ،وذلك ضمن استراتيجية «كسر
األنف».
مــن جــانــب غير بعيدّ ،
رحـبــت موسكو
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مقال

صراع في أعلى هرم السلطة
وليد شرارة
ال ـصــراع فــي أعـلــى هــرم السلطة بــن الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
تــرامــب والــدولــة العميقة مستمر بـقــوة وبنحو ال ســابــق لــه في
التاريخ املعاصر للواليات املتحدة .جميع رؤساء الواليات املتحدة
يتعرضون ألشـكــال مختلفة مــن الـضـغــوط ومــن النقد العلني
ومــن حمالت التشهير مــن قبل خصومهم السياسيني أو من
قبل جماعات املصالح واللوبيات عندما تتضرر من سياساتهم.
وقــد أدى الصدام بني الرئيس األميركي األسبق جــون كينيدي
وبعض أجنحة الدولة العميقة ،كما كانت قائمة أيام رئاسته ،إلى
اغتياله .لكننا اليوم أمــام معركة أشــرس وأوســع نطاقًا ّأدت إلى
فرز حقيقي داخــل أبــرز مؤسسات الدولة وفي املجتمع وكذلك
داخ ــل اإلدارة ،وإل ــى مــواجـهــة مستمرة بــن مكتب التحقيقات
الفدرالي  FBIوالرئيس وأقرب املقربني إليه وإلى استقالة أو إقالة
 13مــن كبار املسؤولني حتى اآلن ،ومنهم أعـضــاء بــارزيــن في
اإلدارة ،خالل السنة األولــى من رئاسة ترامب :مستشار األمن
القومي مايكل فلني ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس
كومي وكبير موظفي البيت األبيض رينس بريبوس ومستشار
الشؤون االستراتيجية في البيت األبيض ستيف بانون وكذلك
مـسـتـشــار مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب فــي الـبـيــت األب ـيــض سيباستيان
غــوركــا .واألنـكــى بالنسبة إلــى الــواليــات املتحدة أن هــذا الصراع
يتصاعد في ظل تحوالت خطيرة ومتسارعة في بنية النظام
الــدولــي وفــي مــوازيــن الـقــوى االجـمــالـيــة ،السياسية والعسكرية
واالقـتـصــاديــة ،الـتــي حكمت الـعــاقــات بــن أطــرافــه أغلبها لغير
ً
مصلحتها وبــأن الـصــراع املــذكــور سيكون عــامــا إضافيًا من
عوامل تراجع نفوذها على الصعيد العاملي.
ســرديـتــان ســائــدتــان تمنعان مــن فهم الخلفية الفعلية لألزمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــال ـيــة ،وال ـك ـث ـي ــرون ال ي ـس ـت ـخــدمــون كـلـمــة أزم ــة
عند تحليل هــذه الـتـطــورات األميركية ،وعــن العامل أو العوامل
الـحــاسـمــة الـتــي ّ
سببتها ،وتـحــديـدًا الـعــوامــل الـخــارجـيــة .األول ــى
يروجها املبشرون بالديمقراطية ،أي الذين يعتنقونها باعتبارها
ً
شبه عقيدة دينية ،وحــا سحريًا لجميع مشكالت املجتمعات
عـبــر الـعــالــم ولـيـســت مـجــرد آلـيــة إلدارة ال ـصــراعــات السياسية
واالجتماعية سلميًا قابلة للتطبيق جزئيًا أو كليًا في سياقات
جيوسياسية واقـتـصــاديــة  -اجتماعية مـحــددة .يــرفــض هــؤالء
ً
بداية استعمال مفهوم الدولة العميقة للحديث عن مراكز قوى
غير منتخبة تساهم بنحو رئيسي فــي عملية صناعة القرار
فــي ديـمـقــراطـيــة «عــري ـقــة» كــالــواليــات امل ـت ـحــدة .ه ــذا التوصيف
يـصـ ّـح بــرأيـهــم عـلــى ال ــدول «ال ـنــام ـيــة» ،كــانــوا حـتــى فـتــرة قريبة
يقولون «متخلفة» ،أو «الديمقراطوريات» كما يسميها البعض،
ً
أي األنظمة الديمقراطية شكال ،حيث السلطات املنتخبة مجرد
واجهة ملراكز صنع القرار الفعلي كما كانت الحال مع مجلس
األمــن الـقــومــي فــي تركيا سابقًا وكـمــا هــي الـحــال مــع مصر أو
بــاكـسـتــان .أم ــا فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،فـمــن الـبــديـهــي بظنهم أن

ب ــامل ـب ــاح ـث ــات امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـ ــن مـمـثـلــي
الـ ـك ــوريـ ـت ــن ،داع ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى «االمـ ـتـ ـن ــاع
عـ ــن أي خ ـ ـطـ ــوات مـ ــن ش ــأن ـه ــا عــرق ـلــة
ال ـح ــوار املـبــاشــر بـيـنـهـمــا» ،فــي إش ــارة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،كـ ـم ــا ج ــاء
عـلــى ل ـســان امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن

تظاهرة في سيول اعتراضًا على المفاوضات مع بيونغ يانغ (أ ف ب)

السلطات املنتخبة التشريعية والتنفيذية هــي صانعة الـقــرار
ول ـيــس ل ـق ـيــادة الـجـيــش وقـ ــادة األج ـه ــزة األم ـن ـيــة الـسـبـعــة عشر
ولـلـمـجـمــع الـصـنــاعــي الـعـسـكــري وج ـمــاعــات الـضـغــط املختلفة
املسيطرة على الكونغرس والتيارات األيديولوجية داخل الحزبني
الرئيسيني أي دور في توجيه أو تعطيل عملية صناعة القرار.
ً
هــم ال يـسـتـطـيـعــون أن ي ـشــرحــوا م ـثــا كـيــف حـصــل الـتـخــريــب
املتكرر واملنهجي ملحاوالت ترامب الدؤوبة للتقارب مع روسيا
من قبل تكتل داخــل الدولة العميقة ما زال يعتبر أنها التهديد
الرئيسي بالنسبة إلــى أمـيــركــا .هــم تـنــاســوا أن مبتكر مفهوم
املجمع الصناعي العسكري واملحذر من خطره على الديمقراطية
منذ عام  1961هو الرئيس األميركي دوايت ايزنهاور في خطابه
الوداعي إلى األمة وليس أي مفكر يساري .حسب سردية هؤالء،
نحن أمام مقاومة يبديها مواطنون صالحون داخل الدولة وفي
املجتمع حفاظًا على النظام الذي بناه اآلباء املؤسسون وقيمه في
مواجهة متسلل أخرق وصل إلى أعلى منصب في الدولة نتيجة
َُ
قدرته على خداع وتضليل الرأي العام ومستفيدًا من ثغر النظام
االنتخابي األميركي .والخاتمة طبعًا كما في األفالم الهوليوودية
هي انتصار الحق أي دولة القانون واملؤسسات.
السردية األخــرى عن خلفيات األزمــة هي التي يسوقها ترامب
وأن ـصــاره ،ومـفــادهــا أن الــدولــة العميقة ،التي أضحى يهاجمها
علنًا ،في الواليات املتحدة أصبحت مرتهنة ملجموعة من النخب
االقتصادية والسياسية املعوملة التي انفصلت مصالحها عن
ً
مصالح غالبية األميركيني أكانوا عماال أم مزارعني أم صناعيني.
طـبـعــا ،هــم ال يـقــدمــون تفسيرًا واف ـيــا لكيفية ح ــدوث مـثــل هــذا
التحول ،وال يتطرقون إلى حقيقة أساسية ،هي أن العوملة مشروع
أميركي في األصل جنت منه الواليات املتحدة أرباحًا هائلة على
ً
املستوى االقتصادي واملالي ،وأنه قام أوال على التفوق العسكري
والهيمنة الناجمة عنه قبل أي عامل آخر ،وهو تفوق تسعى إدارة
ترامب إلــى تأبيده وتخصص له ميزانية أسطورية ( 80مليار
دوالر) .مشكلة تــرامــب مــع الـعــوملــة أن آخــريــن ،وفــي مقدمتهم
ال ـص ــن ،اس ـت ـطــاعــوا االس ـت ـف ــادة مـنـهــا لـلـتـحــول إل ــى مـنــافـســن
اقتصاديني بــارزيــن للواليات املتحدة ،وهــو ال يملك أيــة وسيلة
فعلية ملنع تعاظم قدراتهم .وبدل القبول بما أوصى به زبغنيو
بريجنسكي ،أحــد كبار االستراتيجيني األميركيني ،بــأن تنظم
الواليات املتحدة تراجعها لتكون «األولى بني متساوين» ،يعتقد
ترامب بــأن مزيجًا من خطابات التهديد والوعيد والسياسات
االقتصادية والتجارية العدوانية كفيلة بوقف انـحــدار بــدأ منذ
أكثر من عقدين ألسباب بنيوية ،وهو مستمر اليوم.
ال يمكن فصل األزمــة السياسية الحالية في أعلى هرم السلطة
في الواليات املتحدة عن االنحدار املستمر للقوة األميركية .ما
كان لخصم معلن للعوملة في بعض جوانبها األساسية ليصل
إلــى السلطة في واشنطن لــوال التداعيات الداخلية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية لــانـحــدار املـشــار إلـيــه .الـقــرن الواحد
والعشرون لن يكون أميركيًا.

ديـمـتــري بيسكوف .لكن هــذه األج ــواء
«اإليجابية» أث ــارت أسئلة عــن أسباب
ّ
«التغير» املفاجئ .هنا يرى األستاذ في
جامعة هــانـكــوك ل ـلــدراســات األجنبية
في سيول ،ماسون ريتشي ،أن «االتفاق
على إجراء محادثات عسكرية يظهر أن
«كوريا الجنوبية تحاول الحفاظ على
قوة الدفع لألمام» .ويقول إن «كل شيء
من هــذه املـحــادثــة ...أمــر جيد بالنسبة
إليهم (كوريا الشمالية)».
ك ــذل ــك ،قــالــت املـتـخـصـصــة ف ــي األم ــن
الــدولــي والـسـيــاســة االقـتـصــاديــة في
منتدى املحيط الهادئ ( ،)CSISناوكو
أوك ـ ــي ،إن م ــا ح ــدث يـمـثــل «خ ـطــوات
صغيرة في تخفيف حدة التوتر ...ال
تزال سيول وبيونغ يانغ بحاجة إلى
تفاصيل مثل الكيفية التي سيسافر
بها وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب
وأي ــن سيكون سكنهما ...مــن املمكن
أن ي ــؤدي ال ـخــاف عـلــى ه ــذه النقاط
إلى إضعاف اتفاق الثالثاء»ّ .
ونبهت
م ــن أن «الـ ـتـ ـق ــارب ي ـم ـكــن أن يستمر
خ ــال دورة األل ـع ــاب ،ثــم ينفجر في
الربيع عندما تجري كوريا الجنوبية

والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات
العسكرية السنوية».
ُيــذكــر أن كــوريــا الجنوبية والــواليــات
امل ـت ـح ــدة واف ـق ـت ــا أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى تــأجـيــل
بعض التدريبات إلى ما بعد املباريات،
رغ ـ ــم أن ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض لـ ــم ي ـع ـتــرف
ب ــأن الـسـبــب ه ــو ال ـح ــرص عـلــى نـجــاح
املحادثات ،بل بررها من منطلق عملي
ل ــوج ـس ـت ــي ،ك ـم ــا أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ــدف ــاع،
جيمس ماتيس.
وأيًا يكن التصعيد األميركي الخطابي،
فـ ــإن ال ـح ــدي ــث ع ــن ض ــرب ــة ت ـ َّ
ـوج ــه إل ــى
كوريا الشمالية بات صعبًا حاليًا ،في
ظل الرفض الصيني والروسي وحتى
ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي .ك ــذل ــك ،يـتـعــرض
الرئيس األميركي لتهديدات مباشرة
ملستقبله الـسـيــاســي بـعــد التحقيقات
في اتصاالته بروسيا في االنتخابات
الرئاسية ،وال يبدو أن الــذهــاب بعيدًا
فــي امل ـلــف ال ـك ــوري سـيـنـقــذه ،ويـضــاف
إل ــى ذل ــك األزمـ ــة األخ ـي ــرة الـتــي أثــارهــا
بسبب ق ــرارات ــه فــي مـلـفــات ع ــدة ،منها
وضــع مدينة الـقــدس املحتلة وخالفه
مع «حلف شمال األطلسي».

