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طرح «مجلس العالقات الخارجية» االميركي على موقعه
االلكتروني ،ملفًا خاصًا أول من أمس ،موضوعه االساسي:
«اململكة العربية السعودية وتحديات الشرق االوسط
يتغير وال أحد ّ
الجديد» .العالم العربي ّ
محصنًا تجاه ذلك

التفتيش
في مدينة
القطيف
ّ
السعودية
(فهد الشديد ــ
رويترز)

ّ
تغيرات الشرق األوسط:
هل تكون السعودية التالية؟
إعداد صباح أيوب
انطالقًا من أن ال��والي��ات املتحدة «ب��دأت
إع � � ��ادة ت �ق �ي �ي��م ال �ت ��زام ��ات� �ه ��ا ب� �ـ«ال� �ش ��رق
االوس ��ط ال�ك�ب�ي��ر»» ،خ�ص��ص غ��ري�غ��وري
غ��وز ،بروفيسور العلوم السياسية في
ج��ام�ع��ة ف��رم��ون��ت وامل �ح��رر االس�ت�ش��اري
ف� ��ي «م� �ج� �ل ��س ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة»
ً
االميركي ،تقريرًا كامال عن وضع اململكة
العربية السعودية الحالي واملستقبلي.
مستقبل م�ض�ط��رب ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،وفشل
إق �ل �ي �م��ي ،وت� �ح � ّ�دي ��ات ك �ث �ي��رة ي��رس�م�ه��ا
التقرير ،داعيًا الى تغيير نمط العالقات
االميركية ـ السعودية وتحديد أولويات
املصالح فيها.
ّ
املفصل بعنوان
غ��وز ي��رك��ز ف��ي تقريره
«السعودية في الشرق االوسط الجديد»
ع�ل��ى اس �ت �ق��رار امل�م�ل�ك��ة ل�ك��ون��ه «أس ��اس
سوء الفهم وعدم الثقة اللذين يشوبان
ال �ع�لاق��ات ال �س �ع��ودي��ة ـ األم �ي��رك �ي��ة منذ
فترة» .ويشرح املتخصص في الشؤون
السعودية ،أن هناك عوامل كثيرة تشير
الى مستقبل «مضطرب وغير مستقر»
ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،وم��ن أب��رزه��ا :دخ ��ول جيل
جديد من الحكام الى العرش السعودي
بما أن ك��ل ال��ورث��ة الحاليني متقدمون
ّ
ج �دًا ف��ي ال �س��ن .ث��ان�ي��ًا ،ي�ش�ي��ر غ��وز ال��ى
ن �م� ّ�و امل�ج�ت�م��ع ال �س �ع��ودي ب�ش�ك��ل كبير
وس��ري��ع وي�ق��ول إن «النفط ال يستطيع
ش��راء ه��دوء املجتمع وراح��ة ال�ب��ال الى
األب� � � ��د» .أم � ��ا «ال� �ع ��ام ��ل األه � � � � ّ�م» ،ح�س��ب
الباحث ،فهو ّ
رد الفعل السعودي تجاه
ال �ت �ح��رك��ات ال �ع��رب �ي��ة االخ � �ي� ��رة ،وال �ت��ي
تظهر أن «اململكة فعلت القليل لتجنب
أزم � � ��ات ج ��دي ��دة م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،إذ إن �ه��ا
أضاعت فرصة القيام بإصالح سياسي
ّ
طيع».
ل �ك��ن غ� ��وز ي�ط�م�ئ��ن ال� ��ى ب �ع��ض ج��وان��ب
ال�ت�ف��اه��م وال �ت �ع��اون ال�ت��ي ال ت ��زال قائمة
ب�ين االدارة االميركية واململكة ،ويقول
ّ
إن «ت �ف��اه �م��ًا م� ��ا ح � ��ل ب �ي�ن ال �س �ع��ودي��ة
واالدارة االميركية خصوصًا حول نقاط
أيضًا
خالفية مثل مصر والبحرين لكن ّ
حول اليمن وسوريا» .رغم ذلك ،صنفت
ال �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى خ��ري �ط��ة «األول ��وي ��ات
ال��وق��ائ �ي��ة ل �ل �ع��ام  »٢٠١٢ال �ت��ي ن�ش��ره��ا
«امل �ج �ل��س» ،ف��ي امل�ج�م��وع��ة «ال�خ�ط�ي��رة»
م��ع إي ��ران وب��اك�س�ت��ان وال �ص�ين وك��وري��ا
ال�ش�م��ال�ي��ة وغ �ي��ره��ا م��ن «ال �ب �ل��دان ال�ت��ي
تشكل تهديدًا مباشرًا على أمن الواليات
املتحدة» ،وذل��ك «بسبب عدم االستقرار
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي س�ي��ؤث��ر ع�ل��ى إم ��دادات
النفط العاملية».
وفي الشق االقليمي ،يشرح تقرير غوز
لاّ ً
أن للمملكة سج «مليئًا باالخفاقات»
على صعيد املنطقة :فهي ،حسب الكاتب،
لم تنجح بمنع سيطرة إيران على عراق
م��ا ب �ع��د ص � � ّ�دام ،وأخ �ف �ق��ت ف��ي ال �ح��ؤول
دون وص��ول ح��زب الله ال��ى السلطة في
ل �ب �ن��ان ،ك �م��ا أن �ه��ا ل ��م ت�س�ت�ط��ع تحقيق
امل �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ح��رك �ت��ي ف �ت��ح وح �م��اس
الفلسطينيتني .غ��وز يستنتج أن��ه «في
أغ� �ل ��ب األم� ��اك� ��ن ال� �ت ��ي ت� �ن ��ازع ��ت ع�ل�ي�ه��ا
ال �س �ع��ودي��ة م��ع إي � ��ران ب�غ�ي��ة ال�س�ي�ط��رة،
طوال الخمس أو الست سنوات املاضية،
خرجت السعودية خاسرة» .ل��ذا ،يردف
ال �ك��ات��ب ،ف ��إن «إس �ق ��اط ال �ن �ظ��ام ال�ح��ال��ي
ف��ي س��وري��ا ،بالنسبة إل��ى السعوديني،
سيكون ضربة لتلك السيطرة االيرانية
على العالم العربي».
أم� � � ��ا ع� � ��ن إع � �ل � ��ان ال� � �س� � �ع � ��ودي �ي��ن أن� �ه ��م
سيسعون الم�ت�لاك ال�س�لاح ال�ن��ووي في
م��واج�ه��ة إي ��ران ،فيشير امل�ح�ل��ل إل��ى أن��ه

«فعليًا ،ال يملك السعوديون أي صناعة
ن��ووي��ة أو ام �ك��ان��ات ت�خ��ول�ه��م ذل ��ك .لكن
االن� �ظ ��ار ت�ت�ج��ه ال ��ى ب��اك �س �ت��ان ال �ت��ي قد
ت�س��اع��د اململكة ف��ي امل �ش��روع ال �ن��ووي».
وه �ن��ا ،ي �ق��ول غ ��وز« ،ع�ن��ده��ا ي�ج��ب على
الواليات املتحدة أن تسعى جاهدة إلى
وقف ذلك».
م � � ��اذا ع� ��ن م� �ص ��ر؟ ي ��وض ��ح ال� �ك ��ات ��ب أن
األوض� � ��اع ف ��ي م �ص��ر ل ��ن ت �ك��ون م��ري�ح��ة
ّ
ل �ل �س �ع��ودي��ة أي� �ض ��ًا .إذ ي ��ذك ��ر ب �ع��دائ �ي��ة
امل� �م� �ل� �ك ��ة امل� �س� �ت� �م ��رة ت � �ج� ��اه «االخ� � � � ��وان
امل �س �ل �م�ي�ن» .ل �ك��ن ال �س �ل �ف �ي�ين ه ��م ن�ق�ط��ة
اه �ت �م��ام ال �س �ع��ودي��ة ف ��ي م� �ص ��ر .ي�ش�ي��ر
غ��وز إل��ى أن اململكة أغ��دق��ت الكثير من
االم��وال على الحركة السلفية في مصر
خالل السنوات املاضية ،وهي «مسرورة
ب ��ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال � �ت � ��ي ي �ح �ق �ق �ه ��ا ال� �ج� �ن ��اح
االس�ل ّ�ام ��ي ال ��ذي ت��دع �م��ه» .ل�ك��ن ال�ك��ات��ب
ي� �ح ��ذر م ��ن أن م��واف �ق��ة ال �س �ل �ف �ي�ين على
أحد مبادئ الديموقراطية ومشاركتهم
ف��ي االنتخابات« ،ق��د يشكل خطرًا على
السعودية في املستقبل» .إذ إن السلفيني
قبلوا بما كانوا يرفضونه باملطلق في
السابق ،أي االنتخابات ،بما أن مصدر
التشريع هو الله حسب معتقداتهم يذكر
الكاتب .ويلفت الى ما قد يفهم «كإشارة

في أغلب األماكن
التي تنازعت عليها
السعودية مع إيران
خرجت المملكة
خاسرة

من السلفيني السعوديني ،الذين وقعوا
ه��ذا ال�ع��ام على عريضة تطالب بإجراء
ان �ت �خ��اب��ات ل�ل�م�ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة في
اململكة».
أما في الشأن الداخلي السعودي ،فيقول
غوز إن قضية االحتجاجات التي قادتها
أقلية شيعية في املنطقة الشرقية يجب
أن ت �ف �ص��ل ع� ��ن االس � �ت � �ي ��اء ال � �ع� ��ام ل ��دى

ال�س�ع��ودي�ين ال�ن��ات��ج م��ن يعض املشاكل
االقتصادية كالسكن والبطالة .وعن تلك
امل�ش��اك��ل ي�ت�ح��دث ال�ك��ات��ب روب ��رت دان�ين
في مقال منفصل ،ويلفت ال��ى نسبة قد
تفوق الـ ٪٢٥من العاطلني من العمل في
املجتمع السعودي .لكن دان�ين يقول إن
ال�س�ع��ودي��ة لعبت «ب��ال �ج��زرة وال�ع�ص��ا»
م��ع م�ج�ت�م�ع�ه��ا خ�ل�ال ال� �ح ��راك ال �ع��رب��ي،

وأغ� ��دق� ��ت ع �ل �ي �ه��م االم � � ��وال ك �م��ا ن �ش��رت
قواتها املسلحة لقمع أي احتجاجات قد
تنشأ خصوصًا في املنطقة الشرقية.
لكن م��اذا ع��ن االدارة االم�ي��رك�ي��ة؟ يوجه
غوز إلدارة بالده مجموعة من املطالب،
وب �ي �ن �ه��ا أن ت �ع �ي��د ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
ّ
تصورها للعالقة مع اململكة السعودية،
«فتتعاون معها عندما تفرض املصالح

املرزوقي يتسلم مهامه رئيسًا مؤقتًا لتونس
بعد ادائه اليمني
الدستورية ،تسلم الرئيس
الجديد لتونس املنصف
املرزوقي مهامه الرسمية،
واستهلها بدعوة األحزاب
إلى التشاور في تشكيلة
الحكومة الجديدة

تونس ــ سفيان الشورابي
في مشهد قلما يحدث في املنطقة العربية،
تسلم ال��رئ�ي��س ال�ج��دي��د ل�ت��ون��س املنصف
امل � ��رزوق � ��ي م �ف��ات �ي��ح ال �ق �ص��ر ال �ج �م �ه��وري
م��ن ال��رئ�ي��س امل��ؤق��ت ف��ؤاد امل �ب��زع .ولثاني
م��رة ف��ي ت��اري��خ ت��ون��س امل�ع��اص��ر بعد يوم
 8ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي  1959ع �ن��دم��ا ان�ت�خ��ب
امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ال �ح �ب �ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة
رئيسًا للبالد بعد إط��اح��ة النظام امللكي،
ي�ل��ج ق�ص��ر ق��رط��اج ال��رئ��اس��ي رئ�ي��س لديه
مقدار من املشروعية االنتخابية.
ف�ب�ع��د ان �ت �خ��اب أع �ض��اء امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي

املرزوقي متسلمًا مهامه من املبزع في القصر الرئاسي أمس (زبير سويسي ــ رويترز)

التأسيسي باألغلبية للمنصف املرزوقي
رئ �ي �س��ًا ل �ل��دول��ة م�ث�ل�م��ا اق �ت �ض��اه ال �ق��ان��ون
التأسيسي املنظم للسلطات أو ما يسمى
«الدستور الصغير» ،بدأت مالمح السلطة
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي س �ت��دي��ر ش � ��ؤون ال �ب�لاد
للفترة االنتقالية املقبلة تتضح .املرزوقي،
ال��ذي سبق أن ترشح سنة  1994ملنافسة
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي ،ما
أدى الحقًا إلى سجنه ،يجد نفسه بفضل
ث��ورة  14ك��ان��ون الثاني على نفس املقعد
الذي كان يحكم فوقه بن علي بقبضة من
حديد.
وسيتولى امل��رزوق��ي بمقتضى الدستور
امل��ؤق��ت ت�ع�ي�ين رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة وم�ف�ت��ي
ً
ال � �ج � �م � �ه ��وري ��ة ف � �ض �ل��ا ع � ��ن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
واإلع � � �ف� � ��اءات ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع �س �ك��ري��ة
العليا وف��ي الوظائف السامية ف��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة وف ��ي ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
وال � �ق � �ن � �ص � �ل � �ي ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ل � � � ��دى ال � � � ��دول
وامل�ن�ظ�م��ات اإلقليمية وال��دول �ي��ة ب��اق�ت��راح
م��ن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ال�ح��ال�ت�ين .كذلك
يمثل الرئيس الجديد تونس في الخارج
ويتولى رسم السياسة الخارجية للدولة
بالتشاور وال�ت��واف��ق م��ع رئيس الحكومة
وخ �ت ��م ون �ش ��ر ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ي �ص��دره��ا
امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي .وس �ي��ؤم��ن ال �ق �ي��ادة
العليا ل�ل�ق��وات املسلحة وإش �ه��ار ال�ح��رب
وإع�ل�ان السلم بعد م��واف�ق��ة ثلثى أعضاء
املجلس الوطني.
ورغ��م تشكيك أح��زاب امل�ع��ارض��ة ف��ي ق��درة
امل ��رزوق ��ي ع �ل��ى ال �ت��أث �ي��ر ال �س �ي��اس��ي ج��راء
ال�ص�لاح�ي��ات امل �ح��دودة ال�ت��ي يتمتع بها
ب �م �ق �ت �ض��ى ذل� � ��ك ال � �ق� ��ان� ��ون ،ف� � ��إن ت ��واج ��د
ش�خ�ص�ي��ة ع�ل�م��ان�ي��ة م��ن ش��أن�ه��ا أن تصد
م � �ح� ��اوالت ال �ن �ه �ض��ة لل��اس �ت �ئ �ث��ار ب�ك��ام��ل
الحكم ،وزرع كيانها في داخل منظومتها.
ورغ��م أن ال��وزن الضعيف من حيث العدد
ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى ب ��ه ح ��زب امل��ؤت �م��ر م ��ن أج��ل

ال�ج�م�ه��وري��ة ال ��ذي ك��ان يتزعمه امل��رزوق��ي
قبل أن يستقيل منه بحكم منصبه الجديد،
فإن الضغوط األميركية واألوروبية جعلت
م��ن النهضة م�ج�ب��رة ع�ل��ى ال�ت�ح��ال��ف على
أطراف علمانية تمنحها مناصب سيادية
مهمة مثلما حصل كذلك مع حزب التكتل
ال��دي�م��وق��راط��ي م��ن أج��ل العمل والحريات
ال �ت��ي ان�ت�خ��ب ق��ائ��ده م�ص�ط�ف��ى ب��ن جعفر
رئيسًا للمجلس التأسيسي.
وتزامنًا مع أداء قسمه ،استعجل املرزوقي
بداية نشاطه الرئاسي ،حيث دعا رؤساء
األحزاب إلى التشاور في ما يخص تشكيل
ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ،م��وض �ح��ًا أن� ��ه سيكلف
ال �ي��وم األرب� �ع ��اء ح �م��ادي ال�ج�ب��ال��ي عضو
املجلس الوطني التأسيسي واألمني العام
لحركة النهضة بمنصب رئاسة الحكومة.
وكشفت تسريب أسماء لتركيبة الحكومة
املقبلة عن استحواذ حركة النهضة على
وزارات ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة وال �ع��دل
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي وال� �ه� �ج ��رة .وت ��وزع ��ت
ب �ق �ي��ة ال �ح �ق��ائ��ب ال �ت �ق �ن �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ع�ل��ى
م �م �ث �ل�ين ل� �ش ��رك ��اء ال �ن �ه �ض��ة ف ��ي ت �ح��ال��ف
«ال�ت��روي�ك��ا» املؤتمر م��ن أج��ل الجمهورية
والتكتل الديموقراطي ،فيما ستغيب عن
الحكومة وجوه تنتمي إلى أح��زاب أخرى
أو شخصيات مستقلة .وتواجه الحكومة
امل��رت �ق �ب��ة ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اك��ل ال �ع��اج �ل��ة
وأهمها االعتصام ال��ذي ينفذه املئات من
التونسيني أم��ام مقر املجلس التأسيسي
ال � ��ذي � ��ن ت �خ �ت �ل��ف م �ط ��ال �ب �ه ��م ب �ي��ن ال ��ذي ��ن
يحتجون على «أسلمة ال��دول��ة» وانتشار
التطرف الديني ،وبني الذين يبحثون عن
موطن شغل أو مسكن .وكان املعتصمون
ق ��د أص� � ��دروا ب �ي��ان��ًا ب�م�ن��اس�ب��ة االن �ت �خ��اب
اع�ت�ب��روا فيه أن «ف��ري��ق األغلبية يتمادى
داخ��ل امل�ج�ل��س ،ف��ي خياطة ن�م��وذج سلط
على مقاسه ،في سعي محموم إلى إعادة
إنتاج منظومة حكم غير ديموقراطي».

