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السعودية

أوامر ملكية تطيح القيادة العسكرية
 ...وتسترضي المنافسين
وتـسـلـيـحــه ب ـم ـحــددات ه ــي عـيـنـهــا ما
يحكم خطاب دول املقاطعة ،خصوصًا
فيما يتصل بكون األمير الحالي ،تميم
َ
ـ«املتحكمني
بن حمد ،مجرد «واجهة» ل
ال ـف ـع ـلـ َـيــن» ب ــالـ ـق ــرار ،األمـ ـي ــر ال ـســابــق
حمد بن خليفة ،ورئيس الوزراء ،وزير
الخارجية السابق ،حمد بن جاسم.
يتنقل األمراء الثالثة ما بني السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــن ،م ـك ـث ـف ــن
ل ـق ــاءات ـه ــم ب ــزع ـم ــائ ـه ــا ،وظ ـه ــوره ـه ــم
ف ــي م ـحــاف ـل ـهــا الـ ـع ــام ــة ،ف ــي م ـحــاولــة
ً
لتوصيل رسالة مفادها بأن ثمة بديال
للوجوه الحاكمة في قطر .بديل يبدو
أن الــريــاض تـعــول ،أكثر مــا تـعــول ،في
ص ـي ــاغ ــة «رؤي ـ ـتـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،عـلــى
«ك ـب ـي ــر» األم ـ ـ ــراء ،مـ ـب ــارك ب ــن خـلـيـفــة.
لـ ــذا ي ـتــم تـكـثـيــف ال ـت ــروي ــج اإلع ــام ــي
لـهــذا األخ ـيــر ،وإفـ ــراد مـســاحــة واسـعــة
لسرديته فــي مــا يتصل بالديناميات
ال ـحــاك ـمــة ف ــي ق ـط ــر ،وتــزخ ـيــم وع ــوده
ب ـ ــ«ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى قـ ـط ــر ،وال ـع ـم ــل عـلــى
تنظيفها من العبثية التي تعمل على
الـتـفــرقــة بــن دول الـخـلـيــج ،بمساعدة
مـسـتـشــاريــن مــن خ ــارج قـطــر يقيمون
ع ـلــى أراض ـي ـه ــا» ،وف ــي ه ــذه اإلضــافــة
األخـ ـي ــرة م ــا ي ـم ـكــن أن ُي ـف ـه ــم م ـن ــه أن
«العمل على تنظيف قطر» ليس مجرد
ً
ش ـع ــارات ،إن ـمــا قــد ي ـكــون ع ـمــا أمنيًا
واستخباريًا جاريًا بالفعل.
ه ــل سـتـنـجــح ال ـس ـعــوديــة ف ــي تحقيق
ما تتطلع إليه؟ يبدو أن الهدف األول
املـتـمـثــل فــي إحـ ــداث انـقـســامــات داخــل
ً
آل ثــانــي ب ــدأ بالتحقق ف ـعــا ،بالنظر
إلـ ــى الـ ـت ــراش ــق ال ـك ــام ــي ب ــن األمـ ـ ــراء
امل ـ ــوال ـ ــن لـ ـل ــري ــاض وبـ ـ ــن أق ــرب ــائ ـه ــم
امل ــوال ــن ل ـل ــدوح ــة ،إال أن دون تحقق
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي امل ـت ـم ـثــل ف ــي تــرجـيــح
كفة معارضي النظام القطري ال تزال
دونه عقبات كثيرة ،ليست أقلها رابطة
ال ـ ـ ــوالء امل ـت ـي ـنــة الـ ـت ــي ت ـج ـمــع ش ــرائ ــح
قـ ـط ــري ــة مـ ـتـ ـع ــددة ب ــاألمـ ـي ــر ال ـس ــاب ــق
وأسرته.
(األخبار)

اإلطاحة بالقيادة العسكرية
القديمة بوجوهها كافة،
واسترضاء األجنحة الساخطة
على حكم ابن سلمان .تلك أبرز
الرسائل التي حملتها الدفعة
الجديدة من األوامر الملكية
السعودية ،والتي ال تبدو
معزولة من سياق التحديات
التي تواجهها المملكة
 38أمـ ـ ـ ـرًا أص ـ ــدره ـ ــا املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي،
سلمان بــن عبد الـعــزيــز ،دفـعــة واح ــدة،
مـســاء اإلث ـنــن .أوام ــر ب ــرزت مــن بينها
تـلــك املـتـصـلــة بــالـقـيــادة الـعـسـكــريــة في

وال ـتــي حـمـلــت ت ـبــدالت كبيرة
املـمـلـكــةُ ،
وش ــامـ ـل ــة أدرج ـ ـ ـ ـ ــت ضـ ـم ــن م ـت ـط ـل ـبــات
«تطوير وزارة الــدفــاع» ،وكــذلــك الستة
األولـ ــى ال ـتــي مـنـحــت مـنــاصــب لــوجــوه
من أجنحة كــان ولــي العهد السعودي،
م ـح ـم ــد ب ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،ات ـ ـخـ ــذ ح ـيــال ـهــا
خطوات إقصائية.
وتضمنت األوامر امللكية إحالة الفريق
األول ال ــرك ــن ،عـبــد الــرح ـمــن بــن صــالــح
الـ ـبـ ـنـ ـي ــان ،إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاع ــد م ـ ــن رئ ــاس ــة
األرك ــان ،وتعيني الفريق الــركــن فياض
ً
بن حامد الرويلي بدال منه ،بعد ترقيته
إلــى رتبة فريق أول ركــن .كما تضمنت
إقالة قائد قوات الدفاع الجوي ،الفريق
ال ــرك ــن م ـح ـمــد ب ــن عـ ــوض س ـح ـيــم ،من
منصبه ،وتعيني الـلــواء الطيار الركن،
ً
تركي بن بندر بن عبد العزيز ،بدال منه
فريق ركن .وعلى
بعد ترقيته إلى رتبة
ُ
مستوى ال ـقــوات الـبــريــة ،أعـفــي الفريق

أثناء تخريج دفعة من القوات الجوية السعودية (أ ف ب)

الركن ،فهد بن تركي بن عبد العزيز ،من
ّ
ّ
قيادتها ،ليحل محله اللواء الركن ،فهد
بــن عـبــد الـلــه املـطـيــر ،بـعــد تــرقـيـتــه إلــى
تستثن التغييرات
رتبة فريق ركن .ولم
ِ
ق ـيــادة ق ــوة ال ـصــواريــخ االستراتيجية

شملت األوامر تغييرات
شاملة وكبيرة في
القيادة العسكرية

ُ
التي أسندت إلى اللواء الركن ،جار الله
بــن محمد الـعـلــويــي ،بـعــد تــرقـيـتــه إلــى
رتبة فريق ركن.
وت ــم الـتـمـهـيــد لـتـلــك ال ـت ـغ ـي ـيــرات بــأمــر
ملكي ّ
أقر املوافقة على «وثيقة لتطوير
وزارة الدفاع» ،تشتمل «على النموذج
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ل ـل ـت ـط ــوي ــر،
والـ ـهـ ـيـ ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ،والـ ـح ــوكـ ـم ــة،
وم ـت ـط ـل ـب ــات امل ـ ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ال ـتــي
أع ــدت على ضــوء استراتيجية الــدفــاع
الــوط ـنــي» .وع ـلـ ُـى الــرغــم مــن أن اإلط ــار
الــرسـمــي ال ــذي أدرجـ ــت ضمنه األوام ــر
اقتصر على مــا تـقــدم ،إال أن التبدالت
العسكرية ال تظهر معزولة من سياقها
ال ــذي تـبــدو فيه السعودية عــاجــزة عن
حسم حرب شارفت إنهاء عامها الثالث،
مــن دون أي «إن ـج ــاز» حقيقي ُيحسب
لـ«التحالف» الذي تقوده اململكة هناك.
عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ،ب ــدت الفـتــة األوام ــر
ال ـس ـت ــة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت تـعـيــن
األمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز
أمـ ـيـ ـرًا ملـنـطـقــة الـ ـج ــوف ب ـمــرت ـبــة وزيـ ــر،
واألم ـي ــر فـهــد بــن ب ـنــدر بــن عـبــد الـعــزيــز
مستشارًا للملك بمرتبة وزيــر ،واألمير
فـ ـيـ ـص ــل بـ ـ ــن ت ـ ــرك ـ ــي بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد الـ ـع ــزي ــز

مـسـتـشــارًا ف ــي ال ــدي ــوان املـلـكــي بمرتبة
وزي ــر ،واألم ـيــر تــركــي بــن طــال بــن عبد
العزيز نائبًا ألمير منطقة عسير بمرتبة
وزيــر ،واألمير فيصل بن فهد بن مقرن
ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ن ــائ ـب ــا ألمـ ـي ــر مـنـطـقــة
حائل باملرتبة املمتازة ،واألمير سلطان
بــن أحمد بــن عبد العزيز مستشارًا في
الديوان امللكي باملرتبة املمتازة.
مــا يثير االنـتـبــاه فــي تلك األوام ــر أنها
تمنح امتيازات ومناصب ألبناء أنجال
امللك املؤسس وأحفادهم ،من السديريني
وغيرهم ،والذين كان امللك تخطاهم في
طريق توصيل نجله ،محمد ،إلى سدة
واليـ ــة ال ـع ـهــد .م ــن ب ــن أول ـئ ــك األن ـج ــال
م ــن ك ــان مـعـتــرضــا ع ـلــى م ـس ــار انـتـقــال
ً
السلطة من أساسه كطالل مثال ،ومنهم
من طالته أولى الضربات «السلمانية»
املتتالية كمقرن نـمــوذجــا ،وآخ ــرون لم
يـسـلــم أق ــرب ــاؤه ــم م ــن حـمـلــة «مـكــافـحــة
الفساد» التي أطلقها ابن سلمان أوائل
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي (مثلما
حدث ألقرباء سلطان) ،والتي استولى
م ــن خــال ـهــا ع ـلــى مـمـتـلـكــات ك ـث ـيــر من
األمراء وأصولهم.
فـ ــي ضـ ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم األوام ـ ـ ــر
الجديدة على أنها محاولة من قبل ولي
الـعـهــد المـتـصــاص الـغـضــب املتصاعد
على سياساته داخل العائلة الحاكمة،
وإع ـ ـ ــادة ك ـســب ود األج ـن ـح ــة امل ـغــايــرة
ل ـل ـج ـنــاح «الـ ـسـ ـلـ ـم ــان ــي» ،ف ــي م ـحــاولــة
لتذليل العقبات الـتــي تعترض تنفيذ
رؤي ــة اب ــن سـلـمــان .إذ إن البلبلة التي
تثيرها إجراءات ولي العهد املتسارعة
ضـ ـ ــد خ ـ ـصـ ــومـ ــه أو مـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه ع ـلــى
املـسـتــويــات كــافــة ،وال ـتــي ال تـكــاد تهدأ
حتى تتجدد ،تمثل حجر عثرة رئيسًا
دون تحقق االستقرار الذي يتطلع إليه
لجذب االستثمارات ،وتمهيد الطريق
أمام تحرير االقتصاد.
(األخبار)

السعودية تجبر مسافري اليمن
على تفريغ وقودهم!
األمــم املـتـحــدة ،جــونــاثــان ألــن ،إلى
أن «ال ـ ـنـ ــص الـ ــروسـ ــي ال ي ـت ـن ــاول
امل ـس ــائ ــل األس ــاسـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
تـقــريــر الـخـبــراء» األمـمـيــن األخـيــر
ب ـش ــأن ال ـي ـم ــن ،وال ـ ــذي ت ـح ــدث عن
رص ــده أسلحة إيــرانـيــة املنشأ في
هــذا البلد مــن دون تحديد الجهة

تواصل استهداف
الجيش واللجان
للمواقع السعودية
على الحدود
ُ
امل ـ ـصـ ـ ّـدرة ،مـضـيـفــا أن «روس ـي ــا ال
تـحـبــذ نـتــائــج بـعــض ت ـقــاريــر فــرق
ال ـخ ـبــراء ،ولـكــن ال يـجــب أن يعني
ذلـ ـ ــك تـ ـق ــوي ــض كـ ــل مـ ــا ن ـ ـقـ ــوم ب ــه،
ولـ ــذلـ ــك ن ـح ــث زمـ ــاء نـ ــا بـمـجـلــس
األم ـ ـ ــن عـ ـل ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت ل ـصــالــح
مشروع قرارنا».

ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ات ـهــم امل ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،بهرام
ق ــاس ـم ــي ،ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة،
بأنها «غـيــر صــادقــة» فــي التعامل
م ــع األزم ـ ــة الـيـمـنـيــة ،مــوضـحــا أنــه
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن لـ ـن ــدن تــرفــع
ش ـع ــار ت ـســويــة األزم ـ ــة سـلـمـيــا ،إال
أنها «تستخدم آليات دولية للدفاع
عن املعتدي» .وأكد ،في تصريحات
صحافية قبيل التصويت ،أن بالده
«ال ت ــرس ــل الـ ـس ــاح إل ـ ــى ال ـي ـم ــن»،
ّ
مـ ــذك ـ ـرًا ب ـ ـ ُـأن ك ــل االتـ ـه ــام ــات ب ـهــذا
ّ
ال ـ ـشـ ــأن «ت ـ ــوج ـ ــه مـ ــن ق ـب ــل م ـث ـيــري
ال ـح ــروب وس ـفــك ال ــدم ــاء» .واعـتـبــر
أن «ما يحدث في اليمن هو نتيجة
تصدير بريطانيا وأميركا السالح
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ــه
كانت لـبــاده خــال األي ــام املاضية
«ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت م ـ ــع أعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
األمن للفت انتباههم نحو الجرائم
التي تحدث في اليمن» ،منبهًا إلى
أن «هــذا الـقــرار ،فــي حــال املصادقة
عليه ،سيساعد املعتدين ويصعد
العدوان».
وجـ ـ ـ ـ ــاء سـ ـ ـق ـ ــوط م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـب ــري ـط ــان ــي ف ــي وق ـ ــت ك ــان ــت فـيــه

املـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة ف ـ ــي نـ ـج ــران
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــزان تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض لـ ـقـ ـص ــف
متجدد مــن قبل الجيش واللجان
وال ـش ـع ـب ـيــة ،أدى خـ ــال ال ـســاعــات
األخـ ـي ــرة إلـ ــى «م ـق ـتــل وج ـ ــرح عــدد
م ــن ال ـج ـن ــود الـ ـسـ ـع ــودي ــن» ،وف ـقــا
مل ــا ذك ــرت ــه وك ــال ــة «س ـب ــأ» الـتــابـعــة
لـ«أنصار الله».
جنوبًا ،تصاعد التوتر بني السلطة
املــوالـيــة للرئيس املنتهية واليـتــه،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،وب ــن
الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـ ــإم ـ ــارات ،عقب
قيام األخيرة بمنع وزير النقل في
حكومة ه ــادي ،صــالــح الجبواني،
من الوصول إلى سواحل محافظة
شبوة بهدف وضع حجر األساس
مليناء بحري جديد .وعلى إثر ذلك،
ّ
ش ـ ــن الـ ـجـ ـب ــوان ــي ه ـج ــوم ــا كــام ـيــا
عنيفًا على اإلم ــارات ،متهمًا إياها
بـ«إنشاء جيوش قبلية ومناطقية
تفكك الـيـمــن» ،وبأنها هــي السبب
في «الوضع املــزري في املحافظات
املـ ـ ـح ـ ــررة» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «تـنـظـيــم
القاعدة لم ينتشر في السابق في
اليمن كما ينتشر اليوم».
(األخبار)

انتشــر يــوم أمــس ،علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مقطــع مصـ ّـور يظهــر عناصــر
حــرس الحــدود الســعودي وهــم يجبــرون ســائقني يمنيــن علــى تفريــغ مركباتهــم مــن
أكثــر مــن نصــف كميــة الوقــود التــي تحتويهــا ،وكذلــك تســليم كل مــا يزيــد مــن أمــوال
فــي حوزتهــم علــى  20ألــف ريــال ســعودي .وأثــار املقطــع غضــب الناشــطني علــى مواقــع
التواصــل ،الذيــن اتهمــوا النظــام
الســعودي بـ«اضطهــاد اليمنيــن
وابتزازهــم» .وقــال أحــد الناشــطني
علــى موقــع «فايســبوك»« :شــوفوا
إلــى ّأي حــد وصلــت اإلنســانية عنــد
جارتنا .رغم أن الســائقني يشــترون
الديــزل بفلوســهم ،إال أنهــم ُيجبــرون
علــى تفريغــه علــى األرض!».ويأتــي
هــذا التطــور فــي وقــت تتفاقــم فيــه
معانــاة العمــال اليمنيــن املغتربــن
فــي الســعودية ،جــراء عجزهــم عــن
دفــع الرســوم املســتحقة عليهــم ،التــي
ترفــض اململكــة اســتثناءهم منهــا.
وبــات الكثيــر مــن هــؤالء مضطريــن
إلــى تــرك أعمالهــم فــي الســعودية ّ،والعــودة إلــى بالدهــم التــي تتعــرض لحصــار شــديد،
أدى إلــى تفاقــم أزمــة الجــوع ،وتفشــي األوبئــة واألمــراض .وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك ،لــم
يمتنــع وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر ،فــي آخــر تصريحاتــه ،عــن القــول إن
ّ
بــاده «اســتقبلت أكثــر مــن مليــون الجــئ يمنــي ،ووفــرت لهــم فــرص العمــل».

(األخبار)

