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مسؤولية ت��ده��ور م��واق��ع اململكة الحالية
إقليميًا ودوليًا.
وال يمكن ال�س�ع��ودي��ة ،ع�ل��ى م��ا ي�ظ�ه��ر ،إال
ت �ع��وي��م ال �ج �ن��اح امل � ّ
�ؤي ��د ل �ل �ت �س��وي��ات ف��ي
ّ
املنطقة ،واملتمثل في أبناء امللك عبدالله.
ال�خ�لاف ال�س�ع��ودي ـ�ـ األم�ي��رك��ي ف��ي ذروت��ه
نتيجة ع��دم فهم الطرف السعودي أن َمن
ي�ح�ك��م ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ه��و مصالحها
ب��ال��درج��ة األول ��ى ح�ت��ى ال �ع��اش��رة ،بعدها
تنظر إلى رغبات َمن يهمها أمرهم.
ب� � � �ع � � ��ض امل � � � � �س � � � ��ؤول � �ي� ��ن ال � � �س � � �ع� � ��ودي �ي ��ن
والخليجيني ،خصوصًا وال�ع��رب عمومًا،
األميركي
يعتقدون بسذاجة بأن الجيش ّ
والنظام الدفاعي الغربي كله مسخر لهم
مل �ج��رد اس �ت �ي��راده��م امل � ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة
م�ن�ه��م ،أو الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ن�ف��ط امل��وج��ود
ه�ن��اك .السبب األخ�ي��ر صحيح بالتأكيد،
ولكن النفط بالدرجة األولى ّ
مؤمن .يبقى

ال�ت�ف�ص�ي��ل ف��ي رس ��م ال �ت �ح��ال �ف��ات ال�ق��ائ�م��ة
على م��وازي��ن ال�ق��وى لديمومة ت��أم�ين هذا
املخزون االستراتيجي.
من هنا ،يشير البعض إلى تسليم األمير
م �ح �م��د ب ��ن ن ��اي ��ف ،م �ل��ف األم � ��ن ال��داخ �ل��ي
ب��ام�ت�ي��از ،وت�ق��اع��د األم�ي��ر س�ع��ود الفيصل
(آخ� � ��ر أوالد امل� �ل ��ك ف �ي �ص��ل ن� �ش ��اط ��ًا ،ب�ع��د
تقاعد أخ�ي��ه األم�ي��ر ت��رك��ي الفيصل مدير
االس�ت�خ�ب��ارات ال�س��اب��ق ،وان�ش�غ��ال األم�ي��ر
خالد الفيصل في شؤون مكة) ،ثم تعيني
األم �ي��ر ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب��ن ع�ب��د ال�ل��ه ب��ن عبد
العزيز ،وزي �رًا للخارجية بعد ترقيته من
وكيل للوزارة.
الدور األبرز املتوقع سيكون لألمير متعب
ّ
والده
بن عبد الله ،ال��ذي حل سابقًا مكان ُ ّ
امللك ف��ي رئ��اس��ة ال�ح��رس ال��وط�ن��ي ،ليرقى
أخيرًا إلى رتبة وزير للحرس الوطني.
ه ��ذا األم �ي��ر س �ي �ك��ون أب� ��رز امل��ؤه �ل�ين ألن

ي �ك��ون ف ��ي ال �ص��ف األول ل �ح �ك��م امل�م�ل�ك��ة
ُّ
�خ��ذ ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي بانتقال
ف��ي ح��ال ات� ِ
ال�س�ل�ط��ة م��ن ال �ج �ي��ل ال �ق��دي��م إل ��ى ال�ج�ي��ل
ال �ج��دي��د ،ك ��ون ب �ع��ض األم � ��راء ال�ح��ال�ي�ين
املتقدمني في العمر ّإما على خالف حول
آل�ي��ة االن �ت �ق��ال ،أو ُم�ب�ع��دي��ن ع��ن إمكانية
ّ
ت�س��ل�م�ه��م ال�ح�ك��م نتيجة ظ ��روف خاصة
ل �ك��ل م �ن �ه��م؛ م �ث��ل األم �ي ��ر م �ق��رن ب ��ن عبد
العزيز واألمير ط�لال .الواضح أن صحة
ول� � ّ�ي ال �ع �ه��د ال �ح��ال��ي األم �ي��ر س �ل �م��ان لن
ّ
ّ
تمكنه من تولي الحكم.
لكن بغض النظر ّ
عما ستؤول إليه األمور
نتيجة معركة س��وري��ا واملسؤولية فيها،
واألوض � � ��اع ال �خ��اص��ة ل�ل�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة،
واه � ٌ�م َم��ن يعتقد أن اململكة ل��ن تبقى في
األه �م �ي ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ال �ت��ي
ت�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن اس �ت �ق��راره��ا
ليس هدفًا محليًا ألهلها فقط ،وإنما هو

دول��ي ملا يمثله النفط من حاجة عاملية ال
مؤشرات في األفق عن بديل له.
ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ن� �ف� �س ��ه ،ت ��رك� �ي ��ا أردوغ � � � ��ان
امل ��رف ��وض ��ة أوروب � �ي � ��ًا (ي� �ت� �ص � ّ�ور ال �ب �ع��ض
م �ن ��اف ��ع ل� ��و ان �ض �م ��ت ت ��رك �ي ��ا ب �ج �ن��وح �ه��ا
اإلسالمي اإلخ��وان��ي إل��ى أوروب��ا) ،تحاول
أن ترسم معالم املرحلة املقبلة .الحالم في
األمبراطورية العثمانية ،والطامح لحكم
سوريا ،واملتفائل بدخول آسيا الوسطى
كالفاتح ،بات وزير خارجيته أحمد داوود
اوغ�ل��و ،ف��ي ه� ّ�م تفسير وتعليل م��ا حصل
في أوساطه الداخلية.
س ��وري ��ا أص �ب��ح ه��اج �س��ه األول أن ي��دف��ع
ث�م��ن م��واق�ف��ه ف�ي�ه��ا ،خ��اص��ة أن األزم ��ة في
س ��وري ��ا وم �ض��اع �ف��ات �ه��ا ك �ش �ف��ت ه�ش��اش��ة
الواقع االجتماعي التركي ،وال��ذي ما كان
لينكشف ل ��وال س�ي��اس��ة أردوغ � ��ان ووزي ��ر
خارجيته .أول الشامتني هو رئيسه عبد
ال�ل��ه غ��ول ،ال��ذي ب��دأ م�ح��اول��ة إع ��ادة نسج
ع�لاق��ات ّ
دم��ره��ا الفريق األردوغ��ان��ي ،ب��دءًا
ً
ب ��إي ��ران وص � ��وال إل ��ى م �ص��ر وال �س �ع��ودي��ة
والخليج.
وإذا كانت روسيا والصني جادتني ،يمكن
م �ص��ر أن ت �ع �ي��د ال �ن �ظ��ر ف ��ي اص �ط �ف��اف �ه��ا
الجيواستراتيجي ،وال�خ��روج من معادلة
كامب ديفيد.
أم ��ا إي� ��ران امل�ت�ج�ه��ة األن �ظ ��ار إل�ي�ه��ا ال�ي��وم
أك �ث ��ر م ��ن أي� ��ة دول � ��ة أخ� � ��رى ،ف �ه��ي أث� ��ارت
ان� �ت� �ب ��اه ج �م �ي��ع ال �س �ي��اس �ي�ي�ن وامل ��راق� �ب�ي�ن
بثبات مواقفها .البعض يقول إن الحصار
الشديد قد أفادها بدفعها لالعتماد على
التصنيع املحلي في شتى امل�ج��االت بدءًا
ً
بالعسكرية وصوال إلى الغذائية.
بريطانيا تعيد ال�ع�لاق��ات الدبلوماسية
م�ع�ه��ا ب�ع��د أن ك��ان��ت ال ت�ق�ب��ل إال بسقوط
ب �ش ��ار األس� � ��د ،وم �ع��اق �ب��ة إي� � ��ران ل��دع�م�ه��ا
ل ��ه .ال �غ ��رب ب�م�ج�م��وع��ة « »1 + 5س�ي�ع��ود
ل �ل �ت �ف ��اوض م �ع �ه��ا ح � ��ول امل� �ل ��ف ال� �ن ��ووي
وإي �ج��اد ح��ل ن�ه��ائ��ي ل��ه خ�ل�ال ع ��ام ق��وام��ه
ضمان حرية التخصيب في إي��ران مقابل
ال�ت��زام�ه��ا بفتح منشآتها ل��وك��ال��ة الطاقة
الذرية.
ثمن ه��ذه الشفافية النووية سيكون رفع
ال�ع�ق��وب��ات ع�ن�ه��ا ن�ه��ائ�ي��ًا .ي �ق��ول اإلي��ران��ي
إن��ه ال ت�ف��اوض ح��ول التدريج إال كآلية ال
كهدف .داخليًا ،إي��ران ّإم��ا واقعًا منقسمة
حيال االنفتاح األميركيّ ،
وإما أنها تلعب
بامتياز توزيع األدوار بني مرشد الثورة
وح ��رس ث ��وري م��ن ج�ه��ة وان�ف�ت��اح�ي�ين من
ج�ه��ة أخ ��رى .ل�ك��ن إي ��ران ب��ره�ن��ت بامتياز
النظرية التاريخية القائلة إن التفاوض
ْ
ال ي �ج��ري إال م��ع ال �ق��وي ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر إن

الجماعي ،إق��رار القوانني وهي العناوين
ال �ت��ي ك ��ان ال �ن��اس ي �ق� ّ�درون �ه��ا ف�ع�ل�ي��ًا في
العمل السياسي».
بحسب استطالع للرأي أجرته صحيفة
«واش �ن �ط��ن ب ��وس ��ت» م ��ع ش�ب�ك��ة «»ABC
عن رأي األميركيني في أزم��ة امل��وازن��ة مع
دخولها أسبوعها الثاني ،تبينّ أن  45في
املئة من املستطلعة آراؤهم يوافقون على
كيفية إدارة الرئيس أوباما لألزمة ،فيما
 24ف��ي امل�ئ��ة ف�ق��ط ي��واف�ق��ون ع�ل��ى تعاطي
الجمهوريني مع الحالة.
ّ
صحيح أن أميركا ب�لا م��وازن��ة يعني ما
ي�ش�ب��ه ال �ش�ل��ل ال �ح�ك��وم��ي ألق� ��وى ب �ل��د في
ال �ع��ال��م وع �م ��ل اإلدارات ب��ال �ح��د األدن� ��ى
ّ
ّ
التحمل
امل�ت��واف��ر ،غير أن ال�ب�لاد ُيمكنها
بعد ،وخصوصًا أن أوباما جزم بأنه لن
يخضع ل�لاب�ت��زاز م��ن أقلية يمينية تجر
وراء ه� � ��ا أك �ث��ري��ة ج �م �ه� ّ�وري��ة ف ��ي مجلس
النواب لعرقلة قانون وقعه الرئيس قبل
ث�ل�اث��ة أع� � ��وام وم � � � ّ�رره ال �ش �ي��وخ وان �ط �ل��ق

العمل بآلياته فعليًا مع ب��دء األميركيني
امل� �ح ��دودي ال��دخ��ل ال�ت�س�ج�ي��ل للحصول
على تأمني صحي.
ال � � �ص � ��ورة ن �ف �س �ه��ا ُي� �م� �ك ��ن رس� �م� �ه ��ا ف��ي
م �ج��ال س �ق��ف ال ��دي ��ن .امل �ن �ط��ق ال� �ي ��وم هو
ّ
أن ال��دي�م��وق��راط�ي�ين ف��ي مجلس الشيوخ
ّ
س � ُ�ي� �ع ��دون ق��ان��ون��ًا خ�ف�ي�ف��ًا ن�ظ�ي�ف��ًا ل��رف��ع
سقف الدين وتجنيب البالد وضعًا ُيشبه
اإلفالس بعد منتصف الشهر الجاري.
سيوافق بعض السيناتورات الجمهوريني
ـ �ـ وت �ح��دي �دًا ال�غ��اض�ب�ين بينهم م��ن الشلل
ال� ��ذي أوق� ��ع زم�ل�اؤه ��م ال �ب�ل�اد ف �ي��ه ـ �ـ على
ه��ذا ال �ق��ان��ون .ال �ت �س��اؤالت ال�ت��ي يطرحها
املحللون هي ّ
عما إذا ك��ان القانون ق��ادرًا
ّعلى جمع األصوات الستني املطلوبة؛ غير
أنهم ُيشيرون إلى عدم وجود خوف كبير،
ّ
خصوصًا أن شخصيات مثل السيناتور
جون ماكني سيمنحون بركتهم.
امل �خ �ض��رم��ون ال �ج �م �ه��وري��ون ال ُيمكنهم
املخاطرة أبعد م��ن امل�غ��ام��رات السياسية

ّ
التي م� ّ�روا بها حتى اليوم .تبقى العقدة
األخيرة في مجلس النواب ال��ذي سيجد
نفسه أم��ام قانون ُم ّ
عد بتوافق الحزبني،
م��ا سيمسح العقبة ،م��ع العلم ب��أن زعيم
ال �ن��واب ال�ج�م�ه��وري�ين ،ج��ون ب��اي�ن��ر ،ك��ان
قد أوح��ى أخيرًا ب��أن البالد لن تصل إلى
مرحلة عدم القدرة على االقتراض.
ول �ك��ن م� ��اذا ي �ح��دث ت �ح��دي �دًا ف��ي ح ��ال لم
ُيرفع سقف االستدانة ،أي تمديد رخصة
االقتراض لإلدارة األميركية؟
ط�ب�ع��ًا ال�س�ي�ن��اري��و خ�ط�ي��ر ج � �دًا ،ت�ح��دي�دًا
بسبب ال�ح�ج��م ال�ه��ائ��ل ل�ل��دي��ن األم�ي��رك��ي.
ف��ي نهاية ه��ذا ال�ع��ام سيبلغ ال��دي��ن 17.5
تريليون دوالر ،أي ما يفوق 108في املئة
م ��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي ،بحسب
ت �ق��دي��رات ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي .ه��ذا
ً
يعني معدال يفوق  55ألف دوالر لكل فرد،
ّ
أي إن كل أميركي يدين بهذا املبلغ (هذا
الرقم ليس علميًا وهو بداعي الداللة على
حجم الدين الهائل).

ّ
غ �ي��ر أن س �ي �ن��اري��وات ب��راغ �م��ات �ي��ة ج��رى
ّ
تداولها أخيرًا تفيد بأن اإلدارة األميركية
قد تعمد إل��ى منح األول��وي��ة للمتوجبات
ع� �ل ��ى دي� �ن� �ه ��ا (أي ال � �ف� ��ائ� ��دة واألص� � � ��ول
امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى ال� �س� �ن ��دات األم �ي��رك �ي��ة)
أم��ام أي دفعات فدرالية أخ��رى ،مثل ّتلك
الخاصة بالضمان االجتماعي ،لتجنب
عدم القدرة على السداد.
كبار املصرفيني واملديرين املاليني حذروا
من خطوة كهذه خالل لقاءاتهم مع زعماء
ال�ج�م�ه��وري�ين وال��دي �م��وق��راط �ي�ين .ق��ال��وا،
وف �ق��ًا مل��ا ن�ق�ل�ت��ه ص�ح�ي�ف��ة «وول س�ت��ري��ت
جورنال»ّ ،إن خطوة كهذه ّ
تؤدي إلى حالة
من الريبة في أوس��اط املستثمرين ،وإلى
رف��ع أك�ل�اف االق �ت��راض وإل ��ى اض�ط��راب��ات
في األسواق املالية.
الفكرة هي أنه حتى لو لم تسقط الواليات
املتحدة في فخ دينها فسيتأثر اقتصادها
ب��أك�ث��ر م��ن م�ج��ال وت�ت�ع��اظ��م ال�ش�ك��وك في
ً
صدقية وزارة الخزانة مستقبال.

أوباما ـ الجمهوريون :بصيص أمل في آخر النفق؟
تلوح بوادر أمل في التوصل الى تسوية تخرج واشنطن من املأزق السياسي حول امليزانية
ّ
ّ
الذي يشل اإلدارة األميركية ،وذلك إثر محادثات «بناءة» جرت بني البيت االبيض واملسؤولني
ال�ج�م�ه��وري�ين ف��ي ال�ك��ون�غ��رس أخ �ي �رًا سعيًا لتجنيب ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت�ع�ث��ر ف��ي س��داد
ّ
استمر أكثر من ساعة يوم الخميس املاضي بني الرئيس
مستحقاتها .وفي ختام اجتماع
ب��اراك أوباما وعشرين مسؤوال جمهوريًا ،أوح��ى زعيم الغالبية في مجلس النواب إريك
كانتور بإمكانية تحقيق اختراق ما مؤكدًا «سنجري املزيد من املحادثات .الرئيس قال إنه
ّ
سيستشير إدارته ،وآمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدمًا».
واقترح الجمهوريون على أوباما رفع سقف الدين مؤقتًا حتى  22تشرين الثاني القادم
إلبعاد خطر التعثر عن السداد ،لكن بدون إقرار إجراء يضمن إعادة تشغيل كامل الدولة
ال�ف��درال�ي��ة املشلولة .وق � ّ�دم الجمهوريون ه��ذه الخطة الخميس للرئيس لكن ب��ري�ن��دان باك
املتحدث باسم رئيس مجلس النواب قال إنه «لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي» واصفًا املحادثات
ّ
بـ«املفيدة والبناءة».
من جهته ،لزم البيت االبيض نبرة محايدة في إعالنه عن نتيجة االجتماع مشيرًا الى أنه
«بعد مناقشة السبل املمكنة للمضي قدمًا لم يتم اتخاذ أي خيار محدد» .وأوضح مصدر
في البيت األبيض أن أوباما ما زال يسعى الى اتفاق يعيد فتح الهيئات الحكومية ويرفع
سقف الدين في آن .ولقاء رف��ع سقف الدين يطالب الجمهوريون ببدء مفاوضات حول
امليزانية واصالح البرامج االجتماعية مثل نظام التقاعد .وقال السناتور الجمهوري روب
بورتمان إن «هناك بصيص أمل في نهاية النفق».
كما وقع أوباما أخيرًا قانونًا يقضي بإعادة صرف التعويضات لعائالت الجنود القتلى
والتي أدى تجميدها بسبب تعطيل االدارة الفدرالية إلى فضيحة كبيرة في الواليات املتحدة.
(أ ف ب)

ك ��ان ع�ل� ّ�ى ح��ق أم ال ،وإن ال�ض�ع�ي��ف ،ول��و
ك��ان م�ح��ق��ًا ،ال ج��دوى م��ن بكائه ول��و طال
لسنوات.
«ال� �ت� �س ��وي ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة» األم� �ي ��رك� �ي ��ة ـ�ـ
ال��روس �ي��ة ال �ظ��اه��ر ،األم�ي��رك�ي��ة ـ �ـ اإلي��ران�ي��ة
النتائج ،ستفضي حسب إجماع املحللني
إل��ى ت�ق��ارب س�ع��ودي ـ�ـ إي��ران��ي .م��اذا يعني
كل هذا؟
باتت املعركة في سوريا واضحة املعالم.
في ظل الدعم املستمر الخليجي ــ األميركي
للمعارضة املسلحة املنتشرة ف��ي أري��اف
س ��وري ��ا ،ل ��ن ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ن �ظ��ام إن �ه��اء ه��ا
ول ��و ل �س �ن��وات .وال �ع �ك��س ص �ح �ي��ح .ول�ك��ن
ه��ذه امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة ت�ض��م ال �ي��وم في
غالبيتها فئات كبيرة خارجة عن االلتزام
وال� ��وف� ��اء ل��رغ �ب��ات م �م��ول �ي �ه��ا وم� ّ
�درب �ي �ه��ا
ّ
ومخططيها .األخطر من ذلك أنها تسيطر
ال� �ي ��وم ع �ل��ى م �س ��اح ��ات ك �ب �ي��رة ج �غ��راف �ي��ًا
على ال�ح��دود مع األردن وال�ع��راق وتركيا،
ال�ت��ي أصبحت م�ب��اش��رة ف��ي تهديد علني
بتفجيرات انتحارية في اسطنبول وأنقرة
وإزمير أسوة بكل املناطق العراقية .ولذلك
س �ي �ض �ط��ر َم � ��ن س �ي �خ �ل��ف أردوغ� � � � ��ان إل ��ى
العودة إلى الجيش وتفعيل دوره.
أردن �ي��ًا ،ه �ن��اك ق ��رار ب�ت�ح�ي�ي��ده ع��ن «أرض
الجهاد»
ه��ذه ال ��دول امل �ج��اورة ل�س��وري��ا ،ب�م��ا فيها
سوريا الدولة ،لم تحتمل حتى اليوم مع
إي ��ران إن �ش��اء دول ��ة ك��ردي��ة .ه��ل ستتحمل
دول ��ة إس�لام �ي��ة خ�لاف�ي��ة س�ل�ف�ي��ة مجبولة
ب� �ك ��ل ت� �ن ��اق� �ض ��ات م �ج �ت �م �ع��ات �ه��ا امل��دن �ي��ة
امل�ج��اورة؟ الجواب واض��ح ،إن ه��ذه ال��دول
لن تستطيع التعايش مع دول��ة «داع��ش»
أو جبهة النصرة أو لواء محمد ،وما إلى
ذل ��ك م ��ن ف �ص��ائ��ل وك �ت��ائ��ب ت �ح �ك��م خ ��ارج
ً
الزمن والجغرافيا ،فضال عن صراعاتها
في ما بينها أو مع الجوار الكردي املهدد.
ل��ذل��ك ،ف��إن أب ��رز ن�ت��ائ��ج ال�ت�س��وي��ات اآلت�ي��ة
التي فتحت لها الباب تسوية الكيميائي
ال � �س� ��وري ،س �ت �ك��ون ال �ج �ه��د امل �ش �ت��رك بني
أخ � �ص� ��ام امل� ��اض� ��ي ح �ل �ف ��اء ال � �غ� ��د ،إلن �ه ��اء
ظاهرة ال��دول��ة الغريبة في أري��اف سوريا
ومنع تفتيت الكيان ال�س��وري مل��ا ف��ي ذلك
م��ن أخ �ط��ار ك �ح��االت ف�ُ�وض��ى ف��ي املنطقة
كلها تجعل اإلره��اب امل�ص� ّ�در منها خطرًا
ع� �ل ��ى ال � �س�ل��ام ال� �ع ��امل ��ي ن �ت �ي �ج��ة س �ه��ول��ة
الحصول على األسلحة التدميرية ومنها
الكيميائي ،إذ لن يستطيع الغرب حينها
عقد صفقة م��ع التكفيريني للتخلص من
أسلحتهم عبر «صفقة كيميائي تكفيري».
باملناسبة ،إس��رائ�ي��ل ل��ن تكون بعيدة عن
الهدف املشترك أعاله.

