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قضية

ّ
السعودية:

رحيل ّ
ولي العهد السعودي،
األمير سلطان ،صباح السبت
املاضي ،ستكون له تداعيات
مباشرة على الوضع الداخلي
في اململكة ،وخصوصًا لجهة
ترتيب شؤون الحكم والعائلة
على نحو يحفظ االستقرار
والتوازن ،في ظل قلق عام
من صعود وزير الداخلية
األمير نايف الذي يوصف
بـ«املخيف»

بشير البكر
«ل ��و أن امل �ل��ك ع �ب��د ال �ل��ه ه ��و ال � ��ذي رح��ل
ً
فجأة ملا كانت السعودية على هذا القدر
م��ن القلق وال�ت��وت��ر واالض �ط��راب» .هكذا
لخص مصدر سعودي وقع رحيل الرجل
الثاني في السعودية ،األمير سلطان بن
عبد العزيز .وقال إن الترتيبات الخاصة
برحيل امللك تكون في ال�ع��ادة روتينية،
ّ
وت�ت�م�ث��ل ف��ي ت��ول��ي ول � ّ�ي ال�ع�ه��د ال�ع��رش
ب �ص��ورة ت�ل�ق��ائ�ي��ة ،وم��ن ث��م ت �ج��رى بقية
اإلج � � ��راءات وف ��ق ال �ق��واع��د امل�ت �ب �ع��ة .لكن
رحيل األمير سلطان جاء ليكسر القاعدة
القديمة من الناحية التقنية للمرة األولى
ف��ي ت��اري��خ امل�م�ل�ك��ة ،وس�ي�ك��ون امل�ل��ك عبد
الله أول ملك سعودي يختار ّ
ولي عهده
ملرتني .وتبدو مهمة امللك مزدوجة ،فهو
أم ��ام ص�ف�ح��ة ق��دي�م��ة م��ن ت��اري��خ اململكة
انطوت برحيل سلطان ،وعلى عاتقه يقع
ثقل فتح صفحة جديدة ،وسط مخاوف
داخلية وخارجية من انتقال الحكم إلى
الذي
األمير نايف وزير الداخلية ،الرجل ّ
يحوز إجماع من هم حوله لكونه يمثل
قطب املحافظة واألكثر قربًا من املؤسسة
ال��وه��اب�ي��ة امل �ت �ش��ددة ،ال �ت��ي ت �ع��ارض كل
انفتاح سياسي واجتماعي وديني.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ي �ب��دو امل �ل��ك ع �ب��د ال�ل��ه
م�ط��ال�ب��ًا ،ع�ل��ى وج ��ه ال �س��رع��ة ،ب ��أن يقف
إزاء ج�م�ل��ة م ��ن االس �ت �ح �ق��اق��ات ال �ه��ام��ة.
االستحقاق األول هو تعيني وزي��ر دفاع
ج��دي��د ي �ح��ل ف ��ي م��وق��ع األم �ي ��ر س�ل�ط��ان
ال� ��ذي ي �ت��ول��ى ال� � ��وزارة م�ن��ذ س �ن��ة .1962
وي �ك �ت �س��ي ه� ��ذا األم � ��ر ص �ع��وب��ة ب��ال�ن�ظ��ر
ال��ى ع��وام��ل ع��دة .أول �ه��ا أن ال� ��وزارة ّ
تعد
ش �ب��ه إق �ط��اع �ي��ة ك��ام �ل��ة ل�لأم �ي��ر س�ل�ط��ان
منذ خمسني سنة ،فهو وحده املقرر في
وزارة ت �ع��ادل م��وازن�ت�ه��ا ن�ص��ف م��وازن��ة
امل �م �ل �ك��ة ال �س �ن��وي��ة ،وال � �ج� ��زء األس ��اس ��ي
م �ن �ه��ا ي � �ص� ��رف ف � ��ي ص� �ف� �ق ��ات ال �ت �س �ل��ح
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ك��ان ل�ل��والي��ات املتحدة
منها ،على ال� ��دوام ،حصة األس ��د .وأدار
األم� �ي ��ر س �ل �ط��ان ه� ��ذه ال� � � ��وزارة ب �ص��ورة
م �ب��اش��رة .وح�ي�ن تشعبت مسؤولياتها
وزادت ،ع �ه��د ال ��ى ن�ج�ل��ه األك �ب ��ر األم �ي��ر
خ��ال��د بتولي شؤونها منذ سنة ،1991
وتحديدًا خالل عملية عاصفة الصحراء،
حني تحولت اململكة إل��ى قاعدة للقوات
األميركية والجيوش األجنبية والعربية
التي ش��ارك��ت ف��ي ح��رب تحرير الكويت،
وت��ول��ى خ��ال��د ف��ي ح�ي�ن�ه��ا ل ��واء ال�ق�ي��ادة
من الجانب العربي ال��ى جانب الجنرال
األميركي نورمان شوارزكوف الذي قاد

الجو في السعودية
مشحون بالقلق
وترقب لما ستؤول إليه
اجتماعات مجلس العائلة
وهيئة البيعة
المنتظر من التعديل
الوزاري إرضاء العديد من
أمراء الصف الثاني الذين
ينتظرون دورهم في
الحكم

امللك عبد الله خالل
جنازه األمير سلطان
في الرياض أمس (فايز
نور الدين ـ أ ف ب)

ليبيا

«االنتقالي» يطلب تمديد مهمة األطلسي ...وسيف اإلسالم في الطريق إلى النيجر
أس ��دل ال �س �ت��ار ع�ل��ى آخ ��ر ف �ص��ول نهاية
الزعيم الليبي معمر القذافي بعد أقل من
اسبوع على مقتله في سرت ،حيث ُدفن
أم��س ف��ي م�ك��ان س��ري م��ع اب�ن��ه املعتصم
بالله ،فيما برز تطور ميداني في مدينة
س��رت ،حيث قتل  100شخص بانفجار،
وط �ل �ب��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ل �ي �ب �ي��ة ال �ج��دي��دة
تمديد مهمة حلف شمالي األطلسي في
ليبيا «شهرًا على األقل».
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط وامل � � ��ال ف ��ي امل �ك �ت��ب
التنفيذي للمجلس ال��وط�ن��ي االنتقالي
ال �ح��اك��م ،ع �ل��ي ال �ت��ره��ون��ي ،ف��ي ب�ن�غ��ازي
(ش � � ��رق) «أط� �ل ��ب م ��ن ال �ح �ل��ف األط �ل �س��ي

ال �ب �ق��اء ش �ه �رًا اض��اف �ي��ًا ع�ل��ى األق� ��ل» بعد
اع�لان الحلف نيته انهاء مهمته في 31
تشرين األول الجاري.
من ناحية ثانية ،يشارك رئيس املجلس
الوطني االنتقالي مصطفى عبد الجليل
اليوم في مؤتمر «لجنة األصدقاء لدعم
ليبيا» الذي يضم املسؤولني العسكريني
ل�ح�ل��ف ش�م��ال��ي االط�ل�س��ي ف��ي العاصمة
القطرية الدوحة.
في هذه األثناء ،قال وزير االعالم الليبي
امل ��ؤق ��ت ،م �ح �م��ود ش� �م ��ام ،إن اث �ن�ي�ن م��ن
امل��وال�ي�ن ل�ل�م�ج�ل��س االن �ت �ق��ال��ي «امل��وث��وق
ّ
ب�ه�م��ا» ،تسلما جثمان ال��زع�ي��م املخلوع

معمر القذافي لدفنه س�رًا ف��ي الصحراء
الليبية ب�ع��دم��ا ص�ل��ى «م�ف�ت��ي ال�ق��ذاف��ي»
على جثته املتحللة .وأض ��اف ش�م��ام أن
«هناك فتوى من رئيس مجلس اإلفتاء
ب �خ �ص��وص م �ك��ان دف ��ن ه ��ذه ال �ج �ث��ة وال
أستطيع ان أق��ول على وج��ه ال��دق��ة م��اذا
كانت الفتوى ،لكنها تتعلق بأنه ال ُيدفن
ف��ي م�ق��اب��ر امل�س�ل�م�ين وال ُي��دف��ن ف��ي قبر
معلوم حتى ال يثير فتنة ،وبالتالي هذا
هو االتجاه العام في هذا املوضوع».
وف��ي ح ��ادث دم ��وي ج��دي��د ،أع�ل��ن محمد
ليث ،وهو قائد كتيبة في قوات املجلس
االن �ت �ق��ال��ي ،أن «ان �ف �ج��ارًا ك�ب�ي�رًا وق��ع في

خزانات الوقود في مدينة سرت أدى إلى
سقوط أكثر من مئة قتيل و 40جريحًا»،
مشيرًا الى ان االنفجار ناجم عن شرارة
من مولد كهربائي وضع في جوار خزان
للوقود.
من جهة ثانية ،ذك��رت صحيفة «األه��رام
ال �ي��وم» أن س�ي��ف اإلس�ل�ام ال�ق��ذاف��ي نجل
العقيد الراحل ،يختبئ في منطقة «باو»
ع �ل��ى ال �ح ��دود ال�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت �ش��ادي��ة تحت
ح �م��اي��ة زع �ي��م ح��رك��ة ال� �ع ��دل وامل� �س ��اواة
خليل إب��راه �ي��م ،وق ��ال امل �ص��در إن سيف
اإلس� �ل ��ام ت �ح��ت ح �م��اي��ة إب ��راه� �ي ��م ب �ن� ً
�اء
على توصية القذافي له بحماية أسرته

واإلشراف عليها مقابل األموال الضخمة
ال �ت��ي ق� ّ�دم �ه��ا ل��ه وخ� ��رج ب �ه��ا م��ن ل�ي�ب�ي��ا.
وأشار إلى أن التعويذة التي وجدت مع
القذافي بعد قتله هي إح��دى تعويذتني
أهداهما خليل إبراهيم للقذافي واحدة
لحمايته م��ن األع �ي��رة ال�ن��اري��ة واألخ��رى
ل�ل�إخ �ف��اء ،ب�ح�س��ب م ��ا ي�ع�ت�ق��د م�ن�س��وب��و
حركة العدل واملساواة.
ً
لكن ممثال عن قبائل الطوارق في شمال
النيجر ،قال إن سيف اإلسالم «بات على
م �ش��ارف ال �ح ��دود ال �ن �ي �ج��ري��ة ،ل��م ي��دخ��ل
النيجر بعد لكنه ليس بعيدًا منها .يبدو
أنه يتقدم بمواكبة مقاتلني سابقني من

