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عربيات
دوليات
ّ
هنية يهنئ عبد الجليل

البحث عن ملك
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة واألج�ن�ب�ي��ة .والعامل
ً
الثاني هو أن امللك عبد الله أب��دى ميال
الى معاودة األمير عبد الرحمن بن عبد
العزيز ممارسة مهماته في إدارة شؤون
ال� � ��وزارة ب �ع��د ان �ق �ط��اع دام س �ن��وات ع��دة
بسب ح��رده على خلفية ق��رار امل�ل��ك عبد
الله سنة  2009بتعيني األمير نايف في
م��وق��ع ال �ن��ائ��ب ال �ث��ان��ي ل��رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء .وي �ش �غ��ل األم �ي ��ر ع �ب��د ال��رح�م��ن
موقع نائب وزير الدفاع منذ سنة 1983
ب �ق ��رار م ��ن ش�ق�ي�ق��ه امل �ل��ك ف �ه��د ،ول ��م تكن
هناك خالفات ملحوظة بينه وبني األمير
سلطان أو ابنه خالد ،وذلك لكون سلطان
وع �ب��د ال��رح �م��ن ي �ن �ح��دران م��ن أم واح ��دة
هي حصة السديري ،ويأتي ترتيب عبد
الرحمن في الوالدة بعد سلطان مباشرة،
وهو يبلغ من العمر  82سنة.
املشكلة الرئيسية بالنسبة إلى امللك عبد
ال�ل��ه ليست ف�ق��ط ف��ي اس �ت��رض��اء شقيقه
عبد الرحمن ،الذي أبدى عدم رضى على
ت�ج��اوزه في تراتب السن وتعيني نايف
األص�غ��ر منه ع�م�رًا ف��ي والي��ة ال�ع�ه��د ،بل
ف��ي إع��ادة ترتيب وزارة ال��دف��اع بصورة
مختلفة عن الطريقة التي أدارها سلطان،
وخ �ص��وص��ًا ل�ج�ه��ة ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ري
داخ � �ل � �ه� ��ا ،وع� �ب ��ر ع� ��ن ن �ف �س��ه م� ��ن خ�ل�ال
س �ي��اس��ة ال� �ع� �م ��والت ،وم �ن �ه��ا م ��ا ت�ح��ول
إل��ى ف�ض��ائ��ح دول �ي��ة ك�م��ا ه��ي ال �ح��ال في
«صفقة اليمامة» سنة  1985التي كلفت
السعودية  86مليار دوالر ،وعرفت باسم
صفقة العصر وبلغت عمولتها  2مليار
دوالر حسب الصحافة البريطانية ،التي
كشفت سنة  2007أن املفاوض األساسي
م��ن ال�ج��ان��ب ال�س�ع��ودي ه��و نجل األمير
سلطان ،األمير بندر .وال يقف األمر هنا،
ف��ال �س �ع��ودي��ون ي�ت�ح��دث��ون ع��ن م�ل�ي��ارات
ال � ��دوالرات ال�ت��ي ت��ذه��ب ل�لأم�ي��ر سلطان
وأوالده من مشتريات األسلحة .وتؤكد
مصادر سعودية أن امللك عبد الله مارس
ض �غ ��وط ��ًا م �ن ��ذ اع� �ت�ل�ائ ��ه ال � �ع� ��رش س�ن��ة
 2005م��ن أج ��ل ض �ب�ّ�ط اإلن� �ف ��اق ف��ي ه��ذا
امل�ي��دان ،لكنه ل��م ي��وف��ق ف��ي ص��ورة تامة،
ول��م يستطع أن ي�ح� ّ�د م��ن ن�ف��وذ شقيقه
س�ل�ط��ان ،وت ��ورد ب��رق�ي��ات «ويكيليكس»
أن ��ه ح ��اول إع �ف��اء خ��ال��د ب��ن س�ل�ط��ان من
مهمة نائب وزير الدفاع في نهاية 2009
بعد فشله في محاربة الحوثيني ،لكنه لم
يتمكن من ذلك.
االس �ت �ح �ق��اق ال �ث��ان��ي ه��و ع �ق��د اج�ت�م��اع
مجلس العائلة و«هيئة البيعة» من أجل
اختيار ّ
ولي العهد ،خلفًا لألمير سلطان.
وهذا أول امتحان لـ«هيئة البيعة» التي

أس�س�ه��ا امل �ل��ك ع�ب��د ال �ل��ه س�ن��ة  2006من
أجل تالفي مطبات طريقة التداول على
الحكم في السعودية التي أرساها امللك
املؤسس عبد العزيز آل سعود القائمة
ع �ل��ى ال �ت �ق��ادم ف ��ي ال �س ��ن .وق ��د اع�ت�ب��رت
ه� ��ذه اآلل� �ي ��ة غ �ي��ر م�ت�م��اش�ي��ة م ��ع ال��زم��ن
وعاجزة عن تلبية شروط املرحلة التي
ت�ح�ف��ل ب��ال �ت �ن��اف��س ع �ل��ى امل ��واق ��ع ،األم ��ر
ال��ذي أث��ار خ�لاف��ات داخ��ل العائلة ،ومن
ّ
هنا أراد امللك عبد الله أن يسن نظامًا
أساسه توافق العائلة ،وعليه ُينتظر أن
يعمل ألول م��رة مجلس العائلة وهيئة
البيعة ضمن تناسق واحد ،وأي خلل أو
خ�لاف من شأنه أن ينعكس على وفاق
ال �ع��ائ �ل��ة ،وي�ش�ك��ل س��اب�ق��ة ت��اري�خ�ي��ة في
سياق نظام الحكم السعودي ال��ذي قام
على قاعدتني .اتخاذ القرارت باألغلبية،
واح � �ت� ��رام ت��رات �ب �ي��ة ال� �س ��ن .ول� ��م ي �خ��رق
ق��ان��ون األخ�ي��رة إال ف��ي حالتني .األول��ى:
ال�ت�ن��ازل ع��ن ال�ح��ق ف��ي ال�ع��رش أو والي��ة
ال �ع �ه��د .وال �ث��ان �ي��ة :ص� ��دور ق� ��رار ع��ائ�ل��ي
بإعفاء صاحب ال�ع��رش أو والي��ة العهد
بسبب عدم األهلية للحكم ،مثلما حصل
مع امللك سعود سنة .1964
أم ��ا االس �ت �ح �ق��اق ال �ث��ال��ث امل �ط��روح أم��ام
امللك عبد الله فهو إجراء تعديل حكومي
ك �ب �ي��ر ،ي� �ه ��دف ال� ��ى أم� ��ري� ��ن .األول م��لء
الشواغر الوزارية التي ستنشأ من جراء
رحيل سلطان وتصعيد نايف الى والية
العهد .ويتعلق األمر هنا بأهم وزارتني
وهما الدفاع والداخلية .وإذا كان تعيني
وزي� ��ر دف� ��اع ج��دي��د أم � �رًا ال ن �ق��اش ف�ي��ه،
ف��إن��ه ي�ب��دو صعبًا تعيني وزي��ر داخلية
في الظرف الراهن ،فاألمير نايف ،سواء

ت��ول��ى والي ��ة ال�ع�ه��د أو ال ،ف��إن��ه ال يبدو
في وارد التخلي عن الداخلية ،وترفيعه
ال��ى موقع ول��ي العهد ال يلزمه قانونيًا
ب��ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ال ��داخ �ل �ي ��ة ،وم� �ث ��ال ذل��ك
س�ل�ط��ان ال ��ذي ج�م��ع ب�ي�ن م�ن�ص�ب��ي ول��ي
العهد والدفاع .وفي كل األحوال ،ال يبدو
أن وزارة الداخلية ستخرج عن سيطرة
وإش� ��راف األم �ي��ر ن��اي��ف ال ��ذي ع�م��ل منذ
سنوات عدة على تولية ش��ؤون ال��وزارة
ل�ن�ج�ل��ه األم �ي��ر م �ح �م��د ،ال� ��ذي ع �ه��د إل�ي��ه
بملف محاربة القاعدة ،ويعتبر نجاحه
ف��ي ه��ذا امل �ي��دان م�ص��در ق��وة ل��ه ،يؤهله
أكثر من غيره لتولي الوزارة بعد والده.
واألم � � ��ر ال �ث ��ان ��ي امل �ن �ت �ظ��ر م ��ن ال �ت �ع��دي��ل
ال � ��وزاري ه��و إرض� ��اء ال �ع��دي��د م��ن أم ��راء
ال�ص��ف الثاني ال��ذي��ن ينتظرون دوره��م
في الحكم منذ زمن طويل ،من أمثال بندر
ب��ن س�ل�ط��ان وخ��ال��د ب��ن س�ل�ط��ان وت��رك��ي
الفيصل ...الخ .فاألمير خالد يضع عينه
على وزارة الدفاع خلفًا لوالده ،واألمير
بندر يطمح الى وزارة الداخلية انطالقًا
من موقعه الحالي كمسؤول عن شؤون
األمن القومي ،واألمير تركي يتطلع الى
وزارة الخارجية ،خلفًا لشقيقه سعود
الفيصل ،ال��ذي يعاني متاعب صحية،
وسرت أنباء عن طلبه التقاعد ،لكن امللك
عبد الله رفض.
قرارات امللك عبد الله وخطواته في هذا
االت�ج��اه تتطلب مقاربة مختلفة لسبب
رئ�ي�س��ي ه��و أن �ه��ا رب �م��ا ك��ان��ت األخ �ي��رة
ف ��ي ف �ت��رة والي �ت ��ه ال �ت��ي ت�ج�م��ع أوس ��اط
س �ع��ودي��ة ع �ل��ى أن �ه��ا ل ��ن ت �ط��ول بسبب
مرضه ال�ش��دي��د ،فهو خ��رج م��ن العملية
ال �ج��راح �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة خ�ل�ال س �ت��ة أش �ه��ر،

ويواصل العالج في قصره ،وهناك من
يؤكد أنه يعيش في شبه غيبوبة دائمة
بسب األدوي ��ة ،وت�ق��در أوس��اط سعودية
مطلعة أنه لن يتمكن من استعادة قواه،
ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك��س ق��د ي �ف��ارق ال�ح�ي��اة في
أي ل�ح�ظ��ة ،إذ إن اس�ت�ج��اب�ت��ه الجسدية
ل �ل��أدوي � ��ة ت � �ب� ��دو ب �ط �ي �ئ ��ة ،ون � �ظ � �رًا إل ��ى
ال�س��ن ( 88س �ن��ة) ،ف��إن ت��أث�ي��ر العمليات
الجراحية يمكن أن يصير عكسيًا.
خ �ط��وات ع�ب��د ال �ل��ه ح�ت��ى ت �ك��ون مجدية
وذات مفعول يجب أن تتسم بمزايا عدة.
أوال ،ينبغي أن ت�ك��ون م �ت��وازن��ة تحفظ
حقوق الجميع ،وخصوصًا األم��راء من
جيل األب�ن��اء الذين يتقدمون في السن،
ويشعرون بغنب حقيقي لعدم إعطائهم
فرصة الوصول الى مراتب املسؤوليات
ال �ع �ل �ي��ا ،وي �ن �ظ��ر ه� ��ؤالء ال ��ى أب �ن��اء عبد
العزيز الذين يتداولون العرش كقطيع
م��ن ال��دي�ن��اص��ورات الهرمة ال�ت��ي تعيش
ف��ي زم ��ن غ��اب��ر ،وي �ع �ت �ب��رون أن �ه��م أول��ى
ب �ق �ي��ادة امل�م�ل�ك��ة ألن �ه��م أ ّق� ��رب ال ��ى م��زاج
األجيال الشابة التي تمثل أكثر من 60
ّ
وتحس
في املئة من املجتمع السعودي،
أنها غير ممثلة في هيئات الحكم التي
يتم تشكيلها وف��ق ط��رق بالية .وثانيًا
أال تكون مؤقتة ،لكي تؤسس للمرحلة
ً
امل�ق�ب�ل��ة ،م��ن دون أن ت�ت��رك م �ج��اال لفتح
ن ��زاع ��ات ب �م �ج��رد وف ��ات ��ه .وث��ال �ث��ًا ،يجب
أن ت �ض��ع ض ��واب ��ط ت�م�ن��ع ال �ت��راج��ع عن
خ��ط اإلص�ل�اح ��ات ال� ��ذي س ��ار ع�ل�ي��ه في
السنوات األخ�ي��رة ،وآخ��ره��ا ك��ان إدخ��ال
امل� � ��رأة ال� ��ى م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ،وإع �ط ��اء
هامش من الحريات السياسية.
وف � � � ��ي ك � � ��ل األح � � � � � � � � ��وال ،ي� � �ظ � ��ل ه ��اج ��س
ال�س�ع��ودي�ين امل�ب��اش��ر ال �ي��وم ه��و صعود
األم�ي��ر ن��اي��ف ،وإمكانية توليه العرش،
وي�ق��ول م�ص��در س�ع��ودي إن ال�ج��و العام
في السعودية مشحون بالقلق والتوتر.
وه �ن��اك ت��رق��ب مل��ا ي�م�ك��ن أن ت� ��ؤول إل�ي��ه
اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ج �ل��س ال �ع ��ائ �ل ��ة وه �ي �ئ��ة
ال �ب �ي �ع��ة ،ورغ � ��م أن ال �غ��ال �ب �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى
ع �ل��ى اق �ت �ن��اع ب ��أن ن��اي��ف س �ي �ك��ون رج��ل
املرحلة املقبلة ،فإن السعوديني يحسون
بأنه آن األوان لكي يحلموا بملك آخ��ر،
س� � ��واء وص� �ل ��ت ري� � ��اح ال ��رب� �ي ��ع ال �ع��رب��ي
للسعودية أو ل��م ت�ص��ل .وه�ن��اك اقتناع
ع��ام في األوس��اط الداخلية والخارجية
ب��أن اململكة ف��ي ظ��ل ت��ول��ي األم�ي��ر نايف
ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة س �ت� �ك ��ون م �خ �ت �ل �ف��ة ،وأن
التوتر املوجود سوف يتطور الى تذمر
علني ،األمر الذي يرشح اململكة للدخول
في مرحلة من االضطرابات.

وزير النفط الليبي علي الترهوني
(عبد الله دوما ــ أ ف ب)

ال � �ط ��وارق ،ل �ك��ن ال ي�م�ك�ن�ن��ي ت��أك �ي��د ه��ذه
املعلومة بعد».
وفي السياق ،نسبت صحيفة «الشروق»
ال�ج��زائ��ري��ة ،ال��ى م�ص��در م�ق��رب م��ن عائلة
القذافي املقيمة في الجزائر حاليًا ،قوله
إن «ع��ائ�ل��ة ال�ق��ذاف��ي املتمثلة ف��ي زوج�ت��ه
صفية وابنته عائشة ونجليه هنيبعل
العاجل
وم�ح�م��د ،ستتوجه ف��ي ال�ق��ري��ب
ّ
إلى دولة جنوب إفريقيا ...قريبًا» .وتوقع
املصدر أن يلتقي هؤالء مع سيف اإلسالم
وأخ �ي��ه ال �س��اع��دي ،ف��ي ج �ن��وب إف��ري�ق�ي��ا،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن م �ج �م��ل أم� � ��وال ال �ق��ذاف��ي
موجودة في جنوب أفريقيا.
في غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «التايمز»

أم��س أن ول��ي ال�ع�ه��د ال�ب��ري�ط��ان��ي األم�ي��ر
تشارلز بعث رسالة مؤرخة في 7حزيران
 2007إل��ى العقيد القذافي دع��ا فيها إلى
ت�ح�س�ين ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة
وليبيا .وقالت الصحيفة إن رسالة األمير
تشارلز ُعثر عليها في قصر يستخدمه
س�ي��ف اإلس �ل��ام ،وت�م�ث��ل إح��راج��ا ج��دي�دًا
بسبب ال��رواب��ط ال�ت��ي أقامتها املؤسسة
البريطانية مع نظام القذافي.
وف� ��ي امل� ��واق� ��ف ،ق� ��ال ال ��رئ �ي ��س اإلي ��ران ��ي
محمود أحمدي نجاد ،إن الدول الغربية
دعمت القذافي عندما كان ذلك يناسبها،
لكن قذفته بالقنابل عندما لم يعد يخدم
غرضها من أجل «نهب» الثروة النفطية

ل �ل �ي �ب �ي��ا .وأوض� � � ��ح ن � �ج� ��اد ،خ �ل��ال ك�ل�م��ة
ألقاها في مدينة «بيرجند» في محافظة
خراسان الجنوبية« ،أن البعض يعتقد
ب��أن ه��ذا ال�ش�خ��ص (ال �ق��ذاف��ي) ق�ت��ل لكي
ال ي �ب��وح ب� ��أس� ��راره ض��ده��م ك �م��ا ف�ع�ل��وا
بـ(أسامة) بن الدن ،وخاصة األموال التي
دف�ع�ه��ا إل��ى ب�ع��ض ال��زع �م��اء األوروب �ي�ي�ن
ل �ي �ف��وزوا ب��االن �ت �خ��اب��ات» .ب� ��دوره ،أع��رب
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ع �ل��ي أك�ب��ر
ص��ال �ح��ي ع ��ن أم� �ل ��ه ب� ��أن ي� �ك ��ون ال �ن �ظ��ام
ال�ل�ي�ب��ي ال�ج��دي��د ب�ي��د ال�ش�ع��ب وأن يقوم
ع�ل��ى أس ��اس «ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال��دي�ن�ي��ة»
ومنع التدخالت األجنبية.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

سلطان إلى مثواه األخير
ش��ارك في تشييع ول ّ��ي العهد السعودي ،األمير سلطان ،ال��ى جانب امللك عبد الله بن
عبد العزيز ،عصر أم��س ،ع��دد غفير م��ن الشخصيات العاملية واإلس�لام��ي��ة والعربية.
وأظهرت قنوات التلفزيون امللك واضعًا كمامة ،جالسًا على كرسي ،يحيط به إخوته
من كبار السن في العائلة املالكة ،والعديد من األمراء يشاركون في الصالة في مسجد
اإلمام تركي بن عبد الله .وحضر الجنازة رئيس املجلس العسكري في مصر ،حسني
طنطاوي ،والرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر حمد بن خليفة وأمير الكويت
صباح األحمد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،ونائب الرئيس السوري
ف���اروق ال��ش��رع وملك األردن عبد الله ال��ث��ان��ي .كما حضر شقيق ملك امل��غ��رب ورئيس
ال���وزراء اللبناني نجيب ميقاتي ،إض��اف��ة ال��ى نائب الرئيس األميركي ج��وزي��ف بايدن،
ووزير الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي.
(أ ف ب)

هنأ رئيس الحكومة الفلسطينية
املقالة اسماعيل هنية (الصورة)
رئيس املجلس االنتقالي في
ليبيا ،مصطفى عبد الجليل
بـ«االنتصار الكبير للثورة
الليبية» .وأكد مكتب هنية في
بيان أن «رئيس الوزراء هنأ رئيس
املجلس الوطني االنتقالي والشعب
الليبي وجموع الثوار باالنتصار
الكبير التي حققته الثورة الليبية

على الظلم والطغيان» .وقال
إن «للثورة الناجحة في ليبيا
تداعيات ايجابية على القضية
الفلسطينية ودعم الحقوق
الفلسطينية الثابتة في الحرية
وتقرير املصير» .وأضاف أن
«انتصار الثورة الليبية هو
انتصار للثورة الفلسطينية على
املحتل ،لذا شعرنا بفرحة غامرة
يوم انتصاركم واعالنكم تحرير
كامل التراب الليبي ،وشعرنا بأن
امال جديدا يشرق على فلسطني
من طرابلس وبنغازي».
(أ ف ب)

أمير الكويت يدعو البرملان
والحكومة إلى إنهاء خالفاتهما
دعا امير الكويت الشيخ صباح
االحمد الصباح أعضاء مجلس
االمة والحكومة امس ،الى انهاء
خالفاتهم الحادة ،مشيرًا الى ان
احتجاجات املعارضة «تجاوزت
كل الحدود وتخطت ثوابتنا
الوطنية» .وقال األمير خالل
افتتاح الدورة الجديدة في مجلس
االمة «يؤملني ما يعانيه وطننا
من توتر وتأزيم سياسي بني
مجلس االمة والحكومة وانحدار
لغة الخطاب السياسي» .وندد
بـ«التشكيك من دون دليل وبرهان
بتهم الرشوى والفساد والخيانة
والعمالة».
(أ ف ب)

بريطانيا :قضية فساد
ّ
بحرينية
تتعلق بشركة
ألقى مكتب مكافحة الفساد
في بريطانيا القبض على رجل
األعمال فيكتور دحدلة ،ووجهت
إليه تهم فساد متعلقة بعقود
امداد الومنيوم للبحرين.
وقال املكتب في بيان أول من
أمس «أفرجت عنه الشرطة بكفالة
مشروطة ويمثل أمام محكمة
مدينة وستمنستر في 31
تشرين االول .»2011
وذكر املكتب ان دحدلة يحمل
الجنسيتني البريطانية والكندية
ويعيش في حي بلغرافيا في
لندن ،وثمة ادعاء بأنه دفع رشى
للمسؤولني في شركة الومنيوم
البحرين (البا) اململوكة للدولة
بشأن عقود مع شركة الكوا
األميركية.
(رويترز)

