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ــس  كوالي ــد“  ?مجته ــهري  الش ــودي  السع ــرّد  املغ ــرش  ن
ــب بن  ــودي متع ــي السع ــرس الوطن ــر الح ــة بوزي اإلطاح
ــارًحا أسباب تأخري ويل العهد السعودي محمد  عبدالله، ش
ــرق إىل قرار إقالة عدد من  ــلمان هذه الخطوة، كما تط بن س

األمراء وأهداف هذه الحملة.
ــرت“، قال  ــع ”توي ــىل موق ــه ع ــىل حساب ــدات ع ويف تغري
ــية أهّم  ــد إن ”إقالة متعب تعترب من الناحية السياس مجته
ــلمان إلقالة  ــل أن يتحّمس ابن س ــداث.. فقب ــن بقية األح م
ــمه  ــد أن صار اس ــث بع ــاز املباح ــب جه ــاد ترتي ــب أع متع
ــى تنتهي أية عالقة للجهاز بالوالءات  جهاز أمن الدولة حت
ــد السابق محمد بن  ــد إقالة ويل العه ــة“، وتابع ”بع السابق
ــة يف الداخلية لسلطة  ــوات املسلح ــل الق ــف وتحويل ك ناي
ــة خارج  ــوات املسلح ــق من الق ــارشة لم يب ــلمان مب ــن س اب
ــلمان  ــرس الوطني، ومأل ابن س ــلمان إال الح ــلطة ابن س س
ــن بالك ووتر خاصة  ــاز بالعنارص املرصية واملرتزقة م الجه
ــي ال تبارش التعامل مع املعتقلني أو  يف األجهزة الخلفية الت

املستجوبني“.
ــار مجتهد بحسب مصادر إىل أن ابن سلمان حاول  وأش
ــيل عن الحرس وتعيني أحد  ــاع متعب بن عبدالله بالتخ إقن

أبنائه فرفض محذرًا إّياه من التهور بقرار مثل هذا.
ــاول إقناع متعب  ــلمان قد ح ــد ”كان ابن س ــال مجته وق
ــه لكن متعب  ــه بتعيني أحد أبنائ ــك بإغرائ ــى، وذل بالحسن
ــو إزالة آخر  ــىل ذلك ه ــلمان ع ــبب حرص ابن س رفض.. س
عائق عسكري متمثال يف الحرس ضد اعتالئه العرش حيث 
ــميا..  ــتالمه امللك رس ــح الطريق لتنحي والده له واس ينفس
ويف حماية لنفسه ومنصبه لجأ متعب لخطوتني، االوىل هي 
ــز، والثانية ضمان والء  ــه أحمد بن عبدالعزي االحتماء بعم
كبار ضباط الحرس ورفضهم االنصياع ألية قيادة جديدة“، 
ــه أحمد  ــزاع وعد من عم ــح يف انت ــب نج ــا أن ”متع موضًح
ــد عدد كبري من  ــان أحمد وقتها ضامًنا تأيي ــه حيث ك بدعم

العائلة معتقًدا بأنهم سيقفون معه لو هب لنجدة متعب“.
ــالة غري  ــد ذلك رس ــل أحمد بع ــد، أرس ــب مجته وبحس
ــب وكان هذا  ــدم التهّور وإقالة متع ــلمان بع مبارشة البن س
ــباب يف تأخري قرار إقالة متعب.. لتحييد  التحذير أحد األس
ــرات داخل العائلة أن من  ــلمان ببث تحذي أحمد قام ابن س
ــب يعرض نفسه  ــداول معه أي ترتي ــىل أحمد أو يت ــرتّدد ع ي
ــا ضباط  ــه.. أم ــرتددون علي ــن ي ــل م ــح بتقلي ــر ونج للخط
ــن والئهم ألنهم وحتى  ــلمان قلًقا م الحرس فلم يكن ابن س
ــذوه.. ويف حني اطمأن ابن  ــدوا ملتعب بيشء فلن ينف لو تعه
ــد ذات قيمة قرر امليض  ــات أحمد لم تع ــلمان إىل أن ترتيب س
ــن مع حملته  ــّد العدة حتى تتزام ــا يف إقالة متعب وأع قدًم

املزعومة عىل الفساد“.
ــدة أهداف من هذا  ــلمان تحقيق ع ــح ”يريد ابن س وأوض
ــن يمكن أن  ــاز م ــب، واحتج ــاز متع ــر احتج ــن: تربي التزام

يدعمه من األمراء، وإرهاب البقية من التحرك“.
ــى اآلن أن  ــول ”يبدو حت ــه بالق ــد تغريدات ــم مجته وخت
ــك لوجود جيوب  ــن الجزم بذل ــت لكن ال يمك ــة نجح الخط
ــة ال تزال لديها رغبة جامحة يف االنتقام والتغيري  من العائل

والجميع يرتقب“.
ــراء، فلفت مجتهد اىل  ــوع حملة اعتقال األم أما يف موض
ــملت األمراء إما باالعتقال أو تجميد األموال  أن ”الحملة ش

ــد بن فهد  ــكات ومن بينهم محم ــة للممتل ــارصة أمني أو مح
وخالد بن سلطان“، مضيًفا ”إذا مرت الحملة بدون مشاكل 
ــق منهم أمري  ــن أمراء املناط ــة إقالة عدد م ــوة التالي فالخط
تبوك ومكة والرشقية والرياض وتعيني خواص إبن سلمان“.
ــف الحملة بأنها ضد  ــد مجتهد يف تغريداته أن ”وص وأك
ــلمان يريد  الفساد ليس لها من الحقيقة نصيب وأن ابن س
ــتيالء عىل أكرب  ــن هذه الحملة، االول االس تحقيق هدفني م
ــخصيا من خالل  ــا له ش ــتحواذ عليه ــن املال لالس كمية م
صندوق االستثمارات العامة ومشاريع رشكة نسما والفتات 
ــاد  ــة الفس ــتخدام محارب ــي اس ــدف الثان ــة، واله للميزاني
ــردون عليه ولو بالكالم  ــم وغريهم ممن قد يتم مربرًا إلرهابه

ويتحقق بذلك إزالة العقبات أمام وصوله للملك“.
ــدف األول فقد كان يفكر فيه منذ توّىل  وتابع ”أما عن اله
ــيكون  ــردد يف مجالسه الخاصة أنه س ــده الحكم وكان ي وال
ــح أول ”تريليونري“،  ــوف يصب ــخ وس ــل يف التاري ــى رج أغن
مضيًفا ”كان يقول إن بل جيتس وعمه مشعل وعبدالعزيز 
بن فهد وخالد بن سلطان ومحمد بن فهد سوف يصبحون 
ــتفّجر مقياس  ــة التي س ــه املالي ــراء أمام قدرات ــا وفق أقزاًم
ــك من خالل  ــه يستطيع تحقيق ذل ــس، وكان يظن أن غيني
ــات السالح  ــود الحكومية وصفق ــل العق ــتحواذ عىل ك االس
ــة املبارشة من املال العام من خالل البنود الخاصة“،  والرسق

بحسب مجتهد.
ــعار النفط زاد من  ــد نزول أس ــت مجتهد إىل أنه ”بع ولف
ــط لكنه  ــن دخل النف ــعب للتعويض ع ــىل الش ــب ع الرضائ
ــف أنه لن يحقق أمنيته حتى بعد سنني طويلة فكان  اكتش
ــر بحل بديل، وحني تعاظم نفوذه بعد إقصاء إبن نايف  يفك

ــتيالء عليها  ــدأ يعمل لالس ــوال وب ــه“ عىل األم ــال لعاب ”س
ــة األوىل  ــام.. كانت التجرب ــال الع ــن رسقة امل ــف ع دون توق
ــزازه يف أمالكه ليقيس ردة  ــد العزيز بن فهد وابت ــال عب اعتق
ــه مع اعتقاله ومن ثم يقرر  ــل األرسة ومدى تفاعل إخوان فع
ــىل اعتقال ابن  ــم تعرتض األرسة ع ــوة التالية وحني ل الخط
ــد ولم يغضب أحد من إخوانه قرر امليض قدما يف الحملة  فه
ــا هو األموال  ــوات تبني أن املقصود منه ــأ لها بعدة خط وهّي
ــقًفا للتحويل  ــراء إال بإذنه، ووضع س ــفر األم حيث منع س
ــه، كما قام بإعداد  ــارج اململكة ال يسمح بتجاوزه إال بإذن خ
ــارج، وبعد  ــل والخ ــراء يف الداخ ــكات األم ــن ممتل ــر ع تقري
ــن  ــات التي بحوزة األمراء قرر ش ــر الرتيليون ــنّي التقري أن ب
ــاد وأن يتزامن مع إعفاء متعب  ــة بزعم محاربة الفس الحمل

حتى يقّدم متعب كأحد الفاسدين.
ــال الذين  ــوزراء ورجال األعم ــد اىل أن ”ال ــار مجته وأش
ــارش أو غري مبارش  ــكل مب ــملتهم الحملة محسوبون بش ش
عىل أمراء ولديهم مليارات يطمع يف االستيالء عليها كذلك، 
وأردف ”خالد التويجري مثال قام باختالس ما يزيد عن ??? 
ــوان امللكي مستغًال  ــته للدي ــتوىل عليها أيام رئاس مليار اس
ــم تكن الفكرة لتنفذ لوال  ــة امللك عبدالله املطلقة فيه.. ”ل ثق
ــري طاقم  ــب وهي تغي ــن إقالة متع ــي ع ــه يف حديث ــا ذكرت م
ــن املرصيني  ــة وفريق ضخم م ــن الدول ــم أم ــة بطاق الداخلي
ــإن الجهاز  ــذا التغيري ف ــر، وبسبب ه ــالك ووت ــة الب ومرتزق
ــذ عىل الرغم من ضخامة  ــك ودقيق يف التنفي األمني متماس
ــل اعرتاضات وال  ــم تسج ــني ول ــورة املستهدف ــة وخط املهم

حاالت تمرد أو تردد“.
ــاف  إيق ــة  الحمل ــاوزت  تج ــد،  مجته ــول  ق ــد  ح ــىل  وع

املستهدفني إىل محارصة شخصيات أخرى وإبقائهم تحت 
ــح إن كانوا  ــن آخرين لم يتض ــة الجربية والتحري ع اإلقام
ــلمان تضخيم  ــه تعّمد ابن س ــارج، وعلي ــل أو الخ يف الداخ
ــف من لم  ــك لتخوي ــة وذل ــة مرعب ــا بطريق ــة إعالمي الحمل
ــدف بأن ينطوي عىل نفسه وال يفكر بعمل يشء وإال  يسته

فسيأتيه الدور“.
ــة تسببت يف  ــد عن أن الحمل ــّدث معلومات مجته وتتح

زلزال يف العائلة.
ــلمان من2 إىل 3 تريليونات  ورّجح املغرّد أن يجمع ابن س
ــال جرّاء هذه الحملة، لـ“يتصّدق“ بنصف تريليون منها  ري

عىل امليزانية ويأخذ الباقي“.
ــنها السلطات  ــي تش ــاالت الت ــة االعتق ــياق حمل ويف س
ــت عدًدا  ــاد، والتي طال ــة الفس ــة مكافح ــة بذريع السعودي
ــت السلطات  ــال األعمال، اعتقل ــوزراء ورج ــن األمراء وال م
ــروف ورئيس نادي ”االتحاد“  ــة رجل األعمال املع السعودي

سابًقا منصور البلوي بحسب ما أفادت صحيفة ”سبق“.
ــارص الطيار  ــال ن ــل األعم ــات رج ــت السلط ــا اعتقل كم
ــة ”الطيار  ــس إدارة مجموع ــس مجل ــب رئي ــس ونائ املؤس
ــات، ويرتأس ”دار  ــر“ الذي  يملك مجموعة من الرشك للسف
ــة ”فوربس  ــرصي ملجل ــي النارش الح ــي“، وه ــرش العرب الن

الرشق األوسط“.
ــكلت  ــاد السعودية التي ش ــة مكافحة الفس ــت لجن وكان
مساء السبت املايض بأمر ملكي، ويرأسها ويل العهد محمد 
ــوزراء السابقني،  ــلمان قد أوقفت عدًدا من األمراء وال بن س
ــيول جدة والتحقيق يف قضية وباء  كما أعادت فتح ملف س

كورونا.

ــماء وصور  ــعودية، قائمة بأس ــالم س ــائل إع ونرشت وس
ــم اعتقالهم،  ــني الذين ت ــراء واملسؤول ــات وأعمال األم وصف
ــرس الوطني  ــالل“، ووزير الح ــري ”الوليد بن ط ــم األم أبرزه

املعفي األمري متعب بن عبدالله“.
ــة“ التابعة  ــة ”اململكة القابض ــًدا، أعلنت رشك وليس بعي
ــاطها التجاري كما هو  ــا مستمرة بنش ــد بن طالل أنه للولي
ــال الرشكة  ــام بأعم ــكل ت ــا ملتزمة بش ــًة أنه ــاد، مضيف معت
ــن له  ــل م ــا، وك ــح مساهميه ــة مصال ــتمرارها يف خدم واس

مصلحة بها.
ــالع باألخبار  ــا عىل اط ــان لها أنه ــة  يف بي ــدت الرشك وأك
ــت، املتعلقة  ــالم عن أحداث السب ــائل إع املتداولة عىل وس

برئيس مجلس اإلدارة، لكنها لم تكذب أو تؤكد صحتها.
ــالل امليمان،  ــس التنفيذي، ط ــة أن ”الرئي ــرت الرشك وذك
ــريًة اىل  ــم الحكومة السعودية للرشكة“، مش تلقى تأكيد دع

أنها ستقوم باإلعالن عن أية تطورات جوهرية يف وقتها.
ــنها  ــاالت التي تش ــة االعتق ــة بحمل ــور ذي صل ويف تط
ــال أعمال  ــراء ووزراء ورج ــق أم ــة بح ــات السعودي السلط
ــاص ملوقع  ــف مصدر خ ــابقني وحاليني، كش ــني س ومسؤول

”الخليج الجديد“ أن هذه الحملة مدعومة من اإلمارات.
ــارات، ارتياح  ــن اإلم ــرب م ــخص مق ــل املوقع عن ش ونق
ــون ال يرحبون  ــون املعتقل ــوة، ك ــاه هذه الخط ــي تج أبوظب
بعالقة ويل العهد السعودي محمد بن سلمان مع اإلمارات.

ــد بن زايد،  ــدر إىل أن ويل عهد أبوظبي محم ــت املص ولف
ــارزة (لم  ــخصية ب ــل ش ــىل علم بكل ما جرى، وأرس ــان ع ك
ــة االعتقاالت وكانت موجودة  يسمها)، لإلرشاف عىل عملي

يف فندق ”ريتز كارلتون“، الذي احتجز فيه األمراء.
ــمي ألبوظبي  ــن الصمت الرس ــك، عىل الرغم م وجاء ذل
ــاه األحداث، فقد تجنب بن زايد أي تعليق عىل ما جرى  تج
ــتقباالت رسمية،  يف اململكة، واكتفى بتغريدات عامة عن اس
ــة يف مواجهة القصف الصاروخي  ــم اإلمارات للسعودي ودع
ــا تقف بكل قوة  ــب تعبريه - وأنه ــة أنصار الله، - حس لحرك
ــًدا أن ”أمن اململكة جزء ال يتجزأ من  ــزم مع اململكة، مؤك وح

أمن دولة اإلمارات“.
بموازاة ذلك، غرد مستشار ابن زايد السابق عبدالخالق 
ــة  ــري مسبوق ــجاعة وغ ــة ش ــر ملكي ــًال: ”أوام ــه، قائ عبدالل
ــرشات  ــملت ع ــة ش ــاد يف السعودي ــة الفس ــة ملحارب البارح
ــال العامة“، وتابع منتقًدا  ــراء والوزراء بتهم اختالس امل األم
ــار  رفض البعض لالعتقاالت: ”األصوات التي انتقدت انتش
ــر محاربة  ــي تنتقد أوام ــة أمس هي الت ــاد بالسعودي الفس

الفساد اليوم .. أصوات نكرة وكارهة للسعودية فقط“.
ــارز خلف الحبتور،  ــرد رجل األعمال اإلماراتي الب كما غ
ــلمان  ــال إن ”قرار امللك س ــرارات السعودية، وق ــا للق داعَم
ــة رهن  ــة املعروف ــخصيات السعودي ــض الش ــاز بع باحتج
ــو إثبات للعالم عىل مدى نزاهة  التحقيق يف قضية فساد ه

السعودية“.
ــرارات السعودية،  ــارات“ ق ــد اإلم ــرد ”مجته ــرب املغ واعت
تصب يف مصلحة ابن زايد، وغرد بالقول: ”محمد بن زايد يف 
ــه الخاصة يفتخر أنه وراء إزاحة ويل العهد السابق  مجالس
ــرصه بازاحة  ــاالت داخل ق ــف.. واليوم احتف ــن ناي محمد ب
ــه والقضاء  ــري متعب بن عبدالل ــرس الوطني األم وزير الح

عىل نفوذه داخل املؤسسة األمنية“.

هكذا ُأطيح بمتعب بن عبداهللا وُقبض على األمراء بذريعة محاربة الفساد
حملة االغتياالت تتواصل واإلمارات تؤيد:حملة االغتياالت تتواصل واإلمارات تؤيد:

السعودية يف  األخــري  إجـــراءات  وراء  سلمان  البــن  القوّي  ترامب  دعــم 
ــة  ــة اليوم بمرحلة حساس تمر السعودي
ــرتق طرق، وقال باحثون  جداً وتقف عند مف
ــث السلطة من  ــة توري ــون : إن عملي أمريكي
امللك سلمان بن عبدالعزيز إىل نجله محمد 
ــهلة عندما  ــون عملية س ــن تك ــلمان ل بن س

يحني وقتها.
ــون إىل ان حملة  ولفت صحفيون أمريكي
االعتقاالت بحق عدد من األمراء السعوديني 
ــني جاءت بعد زيارة قام بها زوج ابنة  املعروف
ــاريه  ــد كبار مستش ــس األمريكي وأح الرئي
ــري  االخ أن  ــن  مؤكدي  ،"Jared Kushner"
ــن اجل  ــلمان م ــن س ــع اب ــوًال م ــع مط اجتم

"إعداد اسرتاتيجية".
 "David Ignatius" ويف هذا الصدد، كتب
ــت"،  ــنطن بوس مقالة نرشتها صحيفة "واش
ــاالت التي قام بها  ــاول فيها حملة االعتق تن
ويل العهد السعودي محمد بن سلمان لعدد 
من الشخصيات السعودية البارزة، وقال إن 
ــدد من املراقبني  ــذه االعتقاالت اعتربها ع "ه
ــوة جريئة وخطرية من أجل  العرب انها خط

توطيد سلطة ابن سلمان".
ــال األعمال  ــد رج ــب عن اح ــل الكات ونق
ــلمان  ــن س ــه اب ــام ب ــا ق ــني ان "م السعودي
ــدى األمراء  ــه يتح ــرية، ألن ــة كب ــد مجازف يع
واملؤسسة الدينية الوهابية يف آن (بعد قراره 

السماح للنساء بقيادة السيارات).
ــني املعتقلني  ــار املصدر إىل أن "من ب وأش
ــه  عبدالل ــن  ب ــب  متع ــرية  األخ ــة  الحمل يف 
ــق ووزير الحرس  ــك عبدالله الساب نجل املل
ــت إىل ان الحرس  ــودي"، ولف ــي السع الوطن
الوطني يشكل جزءا من توازن القوى داخل 
العائلة امللكية، وبالتايل فإن ابن سلمان أزال 

هذا التوازن.
ــكك  ــلمان يف ــن س ــب ان اب ــرب الكات واعت
ــكل  نظام الحكم التقليدي يف السعودية بش
ــباب  الش ــد  تأيي ــب  ــار كس اخت إذ  ــد،  متعم
ــباب  ــد الش ــىل حش ــن ع ــودي ويراه السع
ــدة، مضيفا  ــعودية جدي ــة س ــني بدول الراغب
ــسة  ــم املؤس ــل ان تدع ــلمان يأم ــن س ان اب
الدينية يف السعودية حملة االعتقاالت التي 

استهدفت األمراء الكبار.
ــلمان تخلص  ــن س ــب ان "اب ــال الكات وق
ــن  ــة م ــت مقرب ــي كان ــخصيات الت ــن الش م
ــة  ــق"، ورأى ان حمل ــه الساب ــك عبدالل املل
ــبه "مقاربة  ــا تش ــام به ــي ق ــاالت الت االعتق
ــني"، عىل حد  ــتبدادية مثل الص ــة اس انظم

تعبريه.
ــلمان يتخذ  ــت الكاتب إىل أن "ابن س ولف
ــم القوي الذي  ــوات جريئة بسبب الدع خط
ــس األمريكي  ــن إدارة الرئي ــه م ــل علي حص
ــني"، وقال :  ــد ترامب ومساعديه املقرب دونال
ــارة "Jared Kushner" ليست صدفة ،إذ  "زي
ــلمان و"Kushner" اجتمعا  يروى ان ابن س
ــل إعداد  ــراً من اج ــة الرابعة فج ــى قراب حت

اسرتاتيجية".
السعودية تشهد اكرث املراحل 

املتقلبة منذ ما يزيد عن نصف قرن
 "Bruce Riedel" ويف سياق متصل، كتب
مقالة نرشت عىل موقع "Al-Monitor"، قال 
ــن عبدالعزيز  ــلمان ب ــا ان "قرار امللك س فيه
ــن  ــب ب ــي متع ــرس الوطن ــر الح ــة وزي اقال
عبدالله يهدف إىل التخلص من خصم قوي 

لويل العهد محمد بن سلمان".
ــو  ــب ه ــة متع ــب إن "إقال ــاف الكات وأض
ــاالت االخرية  ــن حملة االعتق الجزء األهم م
يف  ــارزة  الب ــخصيات  الش ــن  م ــدد  ع ــق  بح
ــري  تش ــذه  ه ــاالت  االعتق وان  ــة،  السعودي
ــط ابن  ــة" لخط ــة عميق ــود "معارض إىل وج

سلمان".
ــي  الوطن ــرس  الح ان  ــر  ذّك ــب  الكات
ــك عبدالله السابق يف  ــسه املل السعودي اس
ــه  ــريا اىل ان ــات، مش ــات الستيني الخمسيني
ــّمر منذ  ــز قوة عائلة عبدالله وقبيلة ش "مرك

ما يزيد عن نصف قرن".

ــلطة  ــىل تعزيز س ــم ع ــع ان التصمي وتاب
ــلمان يعكس "طموحاً وقلقاً يف الوقت  ابن س
ــلمان يدرك ان  ــرياً اىل أن "ابن س نفسه"، مش
ــب العديد من  ــوده اىل السلطة أثار غض صع
ــوا". ولفت  ــة ممن ُهّمش ــراد العائلة امللكي أف
ــات  ــىل السياس ــني ع ــني مطلع اىل ان مراقب
الداخلية يف السعودية يرون ان اعتقال عدد 
ــال الدين واملثقفني السعوديني خالل  من رج
ــود توتر داخل  ــدل عىل وج ــل الصيف ي فص

السعودية.
ــات بأن عملية التوريث  ورأى ان ال ضمان
ــن  ــد ب ــه محم ــلمان اىل نجل ــك س ــن املل (م
وأن  ــلسلة،  س ــة  عملي ــتكون  س ــلمان)  س
ــد أن عملية توريث  ــاالت األخرية تؤك االعتق
ــك  ــا أراد املل ــب مم ــتكون أصع ــة س السلط

سلمان ونجله محمد بن سلمان.
ــار إىل أن السعودية تقف عند  الكاتب أش
ــا اىل الجمود االقتصادي  مفرتق طرق"، الفت
ــعار النفط املنخفضة وأن الحرب  بسبب أس
ــأزق للرياض". وقال  عىل اليمن عبارة عن م
ــلة وأن نفوذ ايران  ــة عزل قطر فاش إن "حمل
ــراق، وذلك اىل  ــوريا والع ــزز يف لبنان وس يتع
ــة  املحتمل ــة  املبهم ــات  السيناريوه ــب  جان

لعملية توريث السلطة"، عىل حد قوله.
ــرث  ــهد أك ــة تش ــه رأى أن السعودي وعلي
ــا يزيد عن  ــا يف تاريخها منذ م ــرتات تقلب الف

نصف قرن.

الرياض/
ــري"  ــعد الحري ــي "س ــوزراء اللبنان ــس ال ــالن رئي ــد إع بع
ــة السعودية  ــده يف العاصم ــن منصبه خالل تواج ــتقالته م اس
ــأن  ــاؤالت والتكهنات بش ــن التس ــد م ــريت العدي ــاض" أث "الري
ــذا الوقت  ــتقالة، وملاذا جاءت يف ه ــذه االس ــات ودوافع ه خلفي

بالذات؟!.
يعتقد معظم املراقبني بأن استقالة الحريري جاءت بضغط 
ــة يف لبنان من  ــوىض والفتن ــة، إلثارة الف ــكا والسعودي ــن أمري م
ــران ومحور املقاومة من جهة  ــة، وتأليب الرأي العام ضد إي جه
ــرى، خصوصاً وأن الحريري كان قد اتهم إيران بالتدخل يف  أخ
ــه بتهديد أمن  ــة اللبنانية، كما اتهم حزب الل ــؤون الداخلي الش

لبنان واملنطقة.
ــكا أرادا من وراء  ــي أن السعودية ومن ورائها أمري ــذا يعن وه
إرغام الحريري عىل االستقالة زيادة الضغط عىل إيران وحزب 
ــرتاتيجية  ــق انتصارات مهمة واس ــه اللذين تمكنا من تحقي الل
ــاض وعواصم  ــن الري ــة م ــة املدعوم ــات اإلرهابي ــىل الجماع ع

إقليمية أخرى السّيما يف سوريا والعراق.
ــتقالة الحريري "من  وهناك اعتقاد آخر يؤكد بأن إعالن اس
ــرأي العام  ــر آخر، هو حرف ال ــتهدفت تحقيق أم ــاض" اس الري
ــهدتها  ــية التي ش ــات السياس ــىل التصفي ــرض التغطية ع لغ
ــخصيات  ــن الش ــري م ــت الكث ــي طال ــراً والت ــة مؤخ السعودي
ــابقون  ــون س ــراء ووزراء ومسؤول ــم أم ــة بينه ــة يف اململك املهم
ــات بني العزل  ــاد. وتوزعت هذه التصفي ــة مكافحة الفس بذريع
ــادرة األموال  ــر ومص ــع من السف ــب واالعتقال واملن ــن املنص ع

وإجراءات عقابية أخرى.
ــذه التصفيات حصلت بأمر من ويل العهد  ومن املعلوم أن ه
السعودي "محمد بن سلمان" يف إطار مساعيه الرامية لتعزيز 
ــطوته وتقوية نفوذه يف جميع مفاصل اململكة تمهيداً لتسلم  س
ــد العزيز "  ــلمان بن عب ــده "امللك س ــة بعد وال ــد السلط مقالي

الكبري السّن والذي يعاني من املرض.
ــن تغيريات  ــة م ــدث يف السعودي ــا يح ــون م ــف املراقب ويص
ــخصيات املقربة  ــة عىل مستوى األرسة الحاكمة والش متسارع
ــدف لإلطاحة بالرموز املخرضمة  ــا بأنه محاولة انقالبية ته منه
ــه يرشف عىل  ــّيما وأن ــلمان الس ــو ملحمد بن س ــي يخلو الج ك
ملفات مهمة داخلية وخارجية يف مختلف املجاالت السياسية 

واالقتصادية والعسكرية.
ــان بمثابة كبش  ــعد الحريري ك من هنا يمكن القول بأن س

ــلمان لتمرير  ــتقالته غطاًء ملحمد بن س ــداء، حيث وّفرت اس ف
ــي أن الجناح  ــل السعودية، ما يعن ــية داخ التصفيات السياس
ــان  ــتقرار لبن ــن واس ــح وأم ــه مصال ــة ال تهم ــم يف اململك الحاك
ــة التخلص من  ــم عنده هو كيفي ــكل عام، بل امله ــة بش واملنطق
ــت تعاني من أزمات  ــؤون اململكة التي بات ــه وتسيري ش منافسي
ــر الكبرية التي  ــا الخسائ ــة كثرية، يف مقدمته ــة وخارجي داخلي
ــدى للعدوان  ــي تتص ــة الت ــوات اليمني ــد الق ــا عىل ي ــى به تمن
السعودي املتواصل منذ أكرث من عامني ونصف العام، باإلضافة 
ــر االقتصادية الهائلة التي نجمت عن هذا العدوان  إىل الخسائ
ــواق العاملية، ما  ــعار النفط يف األس والتي تزامنت مع تراجع أس
ــة السعودية إىل حد كبري والذي انعكس  أدى إىل تراجع امليزاني
ــن  ــني. وم ــي للمواطن ــيش والخدم ــوى املعي ــىل املست ــدوره ع ب
ــىل تصدير النفط  ــايس ع ــكل أس املعروف أن اململكة تعتمد بش

لتأمني ما تحتاجه من إمكانات مادّية إلدارة شؤونها.
ــىل التنسيق مع  ــة دأبت ع ــارة إىل أن السعودي ــدر اإلش وتج
ــني واإلقليميني  ــي وحلفائهم الغربي ــان الصهيون ــكا والكي أمري
ــالمية يف إيران ومحور  ــط عىل الجمهورية اإلس من أجل الضغ
ــدى للمرشوع  ــران بقوة والذي يتص ــة الذي تدعمه طه املقاوم
ــة والعبث بمقدراتها  ــي الرامي إىل تمزيق املنطق الصهيوأمريك
ــي  ــف "األمريك ــرر التحال ــر يك ــني واآلخ ــني الح ــا. وب ومصريه
ــران فوبيا" لتحقيق أهداف  ــودي اإلرسائييل" معزوفة "إي السع
ــرب أحداً بعد  ــن هذه النغمة لم تعد تط ــية وإعالمية، لك سياس
إن انكشف زيف املزاعم التي يطرحها هذا التحالف ضد إيران، 
ــر لتمرير مرشعها  ــلوب آخ ــررت السعودية اعتماد أس ــذا ق وله
ــي إىل تصفية التيار املعارض داخل األرسة الحاكمة وذلك  الرام
ــة االوىل لكنها  ــة يف الوهل ــا تبدو خارجي ــالل إثارة قضاي ــن خ م
ــتقالة الحريري  ــاً باألزمة الداخلية يف اململكة، واس ترتبط أيض
من منصبه خالل تواجده يف الرياض قد عززت االعتقاد بصحة 
ــأن ويل العهد  ــاد السائد ب ــل االعتق ــّيما يف ظ ــرأي، الس ــذا ال ه
السعودي "محمد بن سلمان" الذي يسعى منذ مدة للسيطرة 
ــو الذي يقف وراء هذا املخطط لتحقيق  عىل مقدرات اململكة ه
ــة؛ األول: إكمال مرشوعه لتصفية خصومه  ثالثة أهداف رئيسي
ــرأي العام ضد إيران  ــيني يف الداخل، والثاني: تأليب ال السياس
ــزب الله، والثالث: إثارة الفتنة الداخلية يف لبنان باعتبار أن  وح
ــتؤدي إىل زعزعة االستقرار السيايس يف  ــتقالة الحريري س اس
ــي ودويل ملا له من موقع  ــذا البلد الذي يحظى باهتمام إقليم ه

جغرايف وسيايس متميز بني دول املنطقة.

عالقة استقالة الحريري بالتصفيات 
السياسية يف السعودية؟


