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العالم

الحدث

مقالة

واشنطن تستنزف الرياض!
لقمان عبد اهلل
زاد الرئيس األميركي ،رونالد ترامب ،من ابتزاز
السعودية واستغاللها ،في مقابل ارتماء القيادة
السعودية بالكامل في الحضن األميركي بدافع
حاجة ولي عهدها ،محمد بن سلمان ،إلى نيل املوافقة
األميركية في تهشيم األعراف والتقاليد الحاكمة في
نظام أسرة آل سعود بغية الوصول إلى سدة امللك.
وكذلك لشعور الرياض بزيادة التهديدات الخارجية
عليها وضيق الطوق على عنقها.
في املقابل ،تعمل واشنطن على استنزاف االحتياط
املالي السعودي لترميم اقتصادها والبنى التحتية فيه.
وقد بدأ ترامب واليته بتنفيذ ما وعد به في حملته
االنتخابية بتدفيع السعودية ثمن حمايتها بالعقود
والصفقات الكبرى ،إذ طلب من القيادة السعودية بيع
بورصة نيويورك حصة «أرامكو» املعروضة للبيع،
بعدما وقع على عقود بقيمة  480مليار دوالر أثناء
زيارته الرياض.
يمكن تلخيص الوظيفة املوكلة للمملكة السعودية من
الواليات املتحدة على هذا النحو:
ً
أوال :الحاجة األميركية إلى خلق ماليني الوظائف
(هدف ترامب في حملته االنتخابية) من الصفقات
واالستثمار الخليجي والسعودي خصوصًا ،ليكون
املورد الذي يعتمد عليه ترامب لتوفير املال .وال يخفي
الرئيس األميركي هذا الهدف ،وقد تصدر جدول أعماله
أثناء زيارته الرياض.
ثانيًا :بعد االنسحاب األميركي من العراق وفشل
مخططات واشنطن في اإلقليم ،كبرت الحاجة الوظيفية
األميركية إلى السعودية عبر تحميل األخيرة أعباء
وكلفة املخططات واملشاريع األميركية (سوريا واليمن
والعراق) ،وكذلك كلفة إنشاء منظمات إرهابية في
الدول املجاورة إليران ،وذلك في محاولة لزعزعة األمن
فيها (أفغانستان وباكستان).
ثالثًا :تشغيل مصانع السالح وإنعاشها ،إذ إن
السعودية الزبون األسهل واألربح في عقد الصفقات
التسليحية الكبرى .كما أن اململكة معنية باالستثمار
في البنى التحتية األميركية ،كذلك ال تقل األهمية لديها
في عقدها الصفقات مع مصانع السالح األميركية.
ولتلبية طلبات املصانع ،تعمل اإلدارة األميركية على
التحفيز الدائم للرياض ورفع عصبيتها املرتفعة
باألصل تجاه إيران وتحويلها إلى فزاعة دائمةًَ .تجدر
اإلشارة إلى أن السعودية تصنف الثانية عامليا في
شراء السالح ،وهو سالح «غربي معظمه من أميركا».
رابعًا :التطبيع مع إسرائيل ،وكذلك دفع املنظومة
العربية التي تعمل في فلك السعودية إلى االلتحاق بها
في التطبيع لتحقيق الرغبة األميركية التاريخية وفق
رؤيتها لحل الصراع العربي اإلسرائيلي ،لكن التطبيع
السعودي بجانب دول «االعتدال العربي» مع إسرائيل
يستدعي حكمًا إيجاد حل ،ولو شكلي ،للقضية

خـ ــارج حـ ــدود أي ش ــيء يـشـبــه حتى
عملية قانونية شفافة» ،مضيفًا أنه
«إذا لم تسمح السعودية ملحتجزيها
بـفــرصــة االسـتـعــانــة بــدفــاع قــانــونــي،
فإن ما يحدث ال يمكن اعتباره سوى
عملية ابتزاز».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـص ــف املـ ـ ّـداف ـ ـعـ ــون عــن
امل ـبــادرة السعودية تجنبها القضاء
بــاعـتـبــاره مـيــزة ولـيــس عـيـبــا .إذ قــال
علي الشهابي املدير التنفيذي ملعهد
َّ
«ال ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة» ،وه ــي مـنــظـمــة
ب ـح ـث ـيــة م ـق ــره ــا واشـ ـنـ ـط ــن وم ـق ــرب ــة
م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـس ـع ــودي ــة ،إنـ ــه «إذا
كـنــت تــواجــه مــوقـفــا تـضـطــر فـيــه إلــى
احـتـجــاز ه ــذا ال ـعــدد مــن األش ـخــاص،
ّ
وكلهم ب ــارزون كما فــي هــذه الحالة،
ّ
فإن اإلجــراءات القانونية ستستغرق
أع ــوام ــا ،ب ــاف ـت ــراض أن ل ــدي ــك الـسـعــة
الـقـضــائـيــة ل ــذل ــك» .وأشـ ــار الـشـهــابــي

الفلسطينية .وتلعب الرياض دورًا وظيفيًا ورئيسيًا في
ما سمي «صفقة القرن» ،بتطويع القيادة الفلسطينية
للقبول بالتنازل عن الحقوق التاريخية للشعب
الفلسطني ،مقابل إغرائهم بوهم إقامة دولة في قطاع
غزة وجزء من سيناء ،وإدارة الفلسطينيني شؤونهم
املحلية في املدن والقرى في الضفة املحتلة ،على أن
تبقى القدس واملستوطنات في الضفة محسومتني في
الصفقة املذكورة للجانب الصهيوني ،كما على أن تحل
قضية الالجئني في أماكن وجودهم في الشتات.
وقد أبلغت القيادات الفلسطينية ،على رأسها الرئيس
محمود عباس أثناء زياته األخيرة للرياض ،بتفاصيل
«صفقة القرن» ،باإلضافة إلى جوانب أخرى متعلقة
بالخطة العامة للواليات املتحدة في الشرق األوسط
في ضرب محور املقاومة .لكن «أبو مازن» أظهر
إرباكًا كبيرًا لعجزه عن االستجابة للمطالب األميركية
والسعودية.
المطالب السعودية من واشنطن
ً
أوال :تؤمن الواليات املتحدة الحماية األمنية والعسكرية
منذ عقود عبر االستفادة من القواعد العسكرية في
الخليج خصوصًا ،واملنطقة الوسطى األميركية عمومًا.
وفي هذا اإلطار ،تشارك واشنطن على املستويات
الفنية واللوجستية واالستخبارية مع التحالف العربي
في الحرب على اليمن ،على أن الخبراء العسكريني
وقسمًا من أعضاء الكونغرس يرجحون أن املشاركة
األميركية أساسية في استمرار العدوان ،وفي تعنت
الرياض ورفضها املسار السياسي وحل النزاع عبر
التفاوض.
ثانيًا :الحماية األميركية للسعودية في املحافل الدولية
واملنظمات اإلنسانية ومنع تجريمها في تلك املحافل،
وال سيما في حربها على اليمن ،إذ تشكل واشنطن
جدارًا مانعًا أمام مجلس األمن واملنظمات اإلنسانية
إلدانة الرياض ومعاقبتها على الجرائم بحق الشعب
اليمني ،وتستخدم واشنطن تلك الورقة البتزاز
السعودية كلما اكتشفت أن لديها نية لتنويع عالقاتها،
كما حدث عندما وضعت السعودية على الالئحة
السوداء لقتل األطفال الصادرة عن األمم املتحدة لهذا
العام ،وذلك بعدما سحب التقرير في العام املاضي إثر
الضغوط األميركية التي مورست على األمني العام
السابق لالمم املتحدة.
لكن اإلدراج األممي للسعودية على الالئحة السوداء
ربط بزيارة امللك سلمان لروسيا ومحاولة كسب
موسكو إلى جانبها في ملفات املنطقة ،وفتح الطرفني
(السعودي والروسي) مجاالت للتعاون ترى واشنطن
أنها حق حصري لها ،وفي استمرار عالقتها مع
السعودية ،وال سيما الطلب السعودي شراء منظومة
«أس  .»400وعلى الفور ،قدم الرئيس األميركي للرياض
عرضًا جديدًا ببيعها منظومة الدفاع الجوي «ثاد»
املوازية للمنظومة الروسية.

إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه يـ ـت ــوق ــع أن يـ ـص ــل م ـع ـظــم
املـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن إل ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة ت ـق ـضــي
بتسليم ممتلكاتهم إلى الدولة .وقال:
«سـتـخـضــع بـقـيــة األط ـ ــراف الــرافـضــة
ُ
ـراءات القانونية بكل
للتسوية لــإجـ َّ
م ــا تـتـضـمـنـهــا .ألنـ ــه عـلـيــك أن تـكــون
ق ـ ــادرًا ع ـلــى إظ ـه ــار ذل ــك ح ـتــى يـكــون
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ــك الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ت ـلــك
األصول ،والتي يوجد معظمها خارج
البالد».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،ك ــان ــت صحيفة
«فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة قد
أف ـ ــادت ،ق ـبــل ي ــوم ــن ،ب ــأن الـسـلـطــات
السعودية تسعى إلى تحصيل مبالغ
هــائـلــة تـصــل إل ــى  300مـلـيــار دوالر،
مقابل إسقاط التهم بقضية الفساد
ّ
املـتـعــلـقــة بــاملـبــالــغ املـخـتـلـســة ،والـتــي
تصل إلى  100مليار دوالر.
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ع ـ ــن ش ـخ ـصــن
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ع ـل ــى م ـع ــرف ــةٍ ب ــال ــوض ــع ،إشــارت ـه ـمــا
إلــى وجــود محادثات ّ
معمقة وسرية
بــن الـسـعــوديــن وال ـق ـطــاع املـصــرفــي
ّ
الـســويـســري ،مــن دون أن يتمكنا من
الداللة إلى ما تسعى إليه السعودية
بــالـضـبــطّ .
ورج ــح ه ــؤالء أن «السبب
ي ــرت ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا مـ ـب ــاشـ ـرًا بـقـضـيــة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» ،م ــوضـ ـح ــن أنـ ـ ــه «ب ـي ـن ـمــا
ي ـحــاول األم ـ َّيــر مـحـمــد تـعــزيــز قــاعــدة
سـلـطـتــه ،ف ــإن ــه ح ــري ــص ع ـلــى الـتــأكــد
مـ ــن أن األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن يـ ـح ــاول
إضـ ـع ــافـ ـه ــم ال ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـ ـهـ ــرب مــن
حملته باللجوء إلى حلول خارجية».
وأض ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدران أنـ ــه «إذا ثـبـتــت
صـحــة أن مـحـمــد بــن سـلـمــان يطالب
البنوك السويسرية بالحصول على
معلومات عــن عمالئها السعوديني،
فمن املستبعد أن تنجح محاولته».
(األخبار)

زيمبابوي أمام تغيير سياسي سلمي

موغابي «بطل التحرير»
يترك السلطة
تنحى رئيس زيمبابوي ،روبرت موغابي،
بعدما صمد أسبوعًاّ ،
أمس ،تحت ضغط كبير من المعارضة على مختلف
الجبهات ،الشعبية والعسكرية والسياسية ،وبعدما بات عزله
من السلطة أمرًا نهائيًا ،لينهي مسيرة سياسية استمرت لمدة
 37عامًا ،لعبت زوجته غرايس دورًا في القضاء عليها
من بطل االستقالل عن بريطانيا ،إلى رئيس مستقيل .هكذا انتهت مسيرة 37
عامًا لرئيس زيمبابوي ،روبــرت موغابي ،بإعالنه استقالته ،أمــس ،في لحظة
انـتـظــرتـهــا ال ـبــاد خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع ،بـعــدمــا ب ــات وقــوعـهــا أمـ ـرًا ال مـفـ ّـر منه.
واس ـت ـجــاب مــوغــابــي لضغط الـجـيــش وال ـبــرملــان ،بـعــدمــا مـنــح مهلة  24ساعة
فقط للتنحي أو يقوم البرملان بعزله .وأعلن رئيس البرملان ،جاكوب موديندا،
تلقيه استقالة موغابي أمــام الـنــواب في ختام جلسة طارئة في هــراري كانت
تناقش مسألة إقالته .وتال رئيس البرملان رسالة من رئيس الدولة جاء فيها:
ّ
«أنا روبرت موغابي ،أسلم رسميًا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي مع
مفعول فوري» ،وسط تصفيق النواب .وأضاف موغابي في رسالته أنه اختار أن
يستقيل «طوعًا ...يعود هذا القرار إلى ...رغبتي في ضمان انتقال سلمي للسلطة
من دون مشاكل وعنف».
يــأتــي ذل ــك بـعــدمــا ض ــم ،فــي وق ــت ســابــق ،الـنــائــب الـســابــق لــرئـيــس زيـمـبــابــوي،
إيمرسون منانغاغوا ،صوته إلــى جميع الذين يطالبون باالستقالة الفورية
للرئيس موغابي .وبعد حوالى أسبوع على تحرك الجيش بسبب عزله ،دعا
منانغاغوا ،امللقب بـ«التمساح» في بيان «الرئيس موغابي إلــى أن يأخذ في
االعـتـبــار الــدعــوات الـتــي وجهها الشعب الستقالته لتتمكن الـبــاد مــن املضي
ق ــدم ــا» .وأضـ ــاف مـنــانـغــاغــوا ،ال ــذي يـعــد األوفـ ــر حـظــا لـتــأمــن مــرحـلــة االنـتـقــال
السياسي املقبلة ،أن الشعب «أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة» في
التغيير.
وعزل روبرت موغابي نائبه منانغاغوا ( 75عامًا) في  6تشرين الثانيً ،
بناء على
إلحاح السيدة األولــى غرايس موغابي التي تنازعه خالفة رئيس الدولة .لكن
األمور انقلبت على موغابي وزوجته ،فقد أدت إطاحة ّمنانغاغوا املؤيد للنظام
ولبطل النضال من أجل «تحرير» زيمبابوي ،إلى تدخل الجيش الذي يسيطر
على البالد منذ ليل  14تشرين الثانيّ .
ومنذ ذلــك الحني ،قــاوم أكبر الــرؤســاء سنًا في الحكم في العالم ،الـنــداءات إلى
االستقالة التي ّ
وجهها العسكريون والشارع وحزبه الذي تخلى عنه .وقبل أن
يخضع موغابي إلرادة املعارضة ،كان أحد قدامى املحاربني في حرب االستقالل
الذين يشكلون أحد أركــان النظام ،قد دعا ،أمس ،إلى التظاهر لتسريع سقوط
مــوغــابــي .وفــي األي ــام السابقة ،ق ــررت قـيــادة الـحــزب الحاكم «االت ـحــاد الوطني
األفــريـقــي لزيمبابوي ـ ـ الجبهة الــوطـنـيــة» خــال اجـتـمــاع ط ــارئ إقــالــة روبــرت
مــوغــابــي مــن رئــاســة الـحــزب وأمهلته حتى ظهر االثـنــن للتخلي عــن منصب
رئيس البالد ،وإال فستبدأ إجراءات إقالته.
ومـنــذ بــدايــة األزمـ ــة ،أص ـ ّـر الـجـيــش عـلــى أن مــا يـقــوم بــه لـيــس انـقــابــا ،وح ــاول
التوصل بهدوء إلى إقالة رئيس الدولة ،لتجنب االنتقادات والتهديدات املحتملة
من البلدان املـجــاورة ،حيث ال تــزال صــورة روبــرت موغابي «املـحــرر» حاضرة،
وهي تعود إلى السبعينيات والثمانينيات نتيجة الدور الذي لعبه في تحرير
بالده .موغابي الذي هيمن على املشهد السياسي في زيمبابوي ألربعة عقود،
ً
قــاد بــاده منذ االستقالل في عــام  ،1980إذ كــان بطال في حــرب العصابات في
السبعينيات ،وقاتل لتحرير البالد من حكم األقلية البيضاء (كانت زيمبابوي
تعرف حينها بروديسيا وكانت مستعمرة بريطانية منذ مئة عام).
ربح موغابي االنتخابات عام  1980ليصبح رئيس حكومة البالد ،وفي عام 1982
اتهم املعارضة بمحاولة إطاحة حكومته ،ما أدى إلى صراع راح ضحيته عشرات
اآلالف من املدنيني ،بعدما أحضر موغابي جنودًا مدربني في كوريا الشمالية
إلى زيمبابوي في محاولة منه لضرب مناوئيه .أصبح رئيسًا للجمهورية في
عام  1987بعدما ّ
عدل الدستور وعزز صالحياته وسلطته.
بدأ االنهيار االقتصادي الكبير في عام  2000عندما طلب موغابي وضع اليد
على امل ــزارع اململوكة مــن قبل األقلية البيضاء والـتــي كــانــت حيوية القتصاد
البالد .وتراجعت نتيجة لذلك العملة الوطنية .بعد انتخابات عام  ،2008أجبر
موغابي على مشاركة السلطة مع قائد املعارضة مورغان تسفانجيراي .وقد
حصل ذلك على الرغم من العنف الــذي مــورس بحق تسفانجيراي ومناصريه
خ ــال الـحـمــات االنـتـخــابـيــة .ك ــان زواجـ ــه مــن غــرايــس مــوغــابــي ال ـتــي تصغره
بأربعني عامًا خطوة سيئة في مسيرته السياسية ،وخصوصًا بعدما غضب
كثيرون من إمكانية توليها السلطة من بعده ليتدخل الجيش أخيرًا ويجبر
موغابي على االستقالة.
(األخبار ،أ ف ب)
انتهت مسيرة موغابي التي بدأت منذ تحريره بالده من حكم األقلية البيضاء (أ ف ب)

