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ــر القليلة  ــالل األشه ــدت السعودية خ شه
ــة غري مألوفة يف اململكة،  املاضية أحداثا درامي
التي طاملا عرفت بنهجها املستمر من الوهابية 

املتطرفة.
ــز أثار  ــن عبدالعزي ــك سلمان ب ــع أن املل وم
ــا  ــة اتخذه ــرارات مفاجئ ــني بق ــة املراقب دهش
ــم يف يناير 2015،  ــب صعوده إىل سدة الحك عق
ــالل 2017 غري مسبوقة  فقد كانت األحداث خ
ــذي قام به  ــان أهمها االنقالب ال ــا وك يف وتريته
ــيل العائلة السعودية  ــان ونجله محمد ع سلم

الحاكمة.
ــادة ترتيب خالفة  ــرص األمر عىل إع ولم يقت
ــاح املجال أمام األمري  العرش السعودي وإفس
ــن سلمان، بل تعقدت عالقات  الشاب محمد ب
ــن  ــل الكثريي ــو جع ــىل نح ــا ع ــة إقليمي اململك

يخشون نشوب حرب أخرى يف املنطقة.
القطيعة مع قطر

ــو املايض، بدت  ــاح الخامس من يوني يف صب
ــف جديد يف  ــىل شفا منعط ــة الخليج ع منطق

العالقات بني دولها.
ــن سلسلة من  ــاء متتابعة ع ــد وردت أنب فق
ــع - ويف  ــة أرب ــا دول عربي ــات فرضته العقوب

مقدمتها السعودية - ضد قطر.
ــدى  ص ــح  أصب ــا،  وضحاه ــة  عشي ــني  وب
ــرب يرتدد يف  ــال نشوب ح ــث عن احتم الحدي

أرجاء املنطقة.
ــرص  وم ــارات  واإلم ــة  السعودي ــت  وجه
ــم "اإلرهاب" إىل قطر،  والبحرين اتهامات بدع
ــر يف قمة  ــن شه ــل م ــل أق ــم قب ــي شاركته الت
نظمت يف الرياض بمناسبة أول زيارة خارجية 

للرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ــرية، التي  ــة الخليجية الصغ ــدا أن الدول وب
ــة أمريكية يف  ــدة عسكري ــف أكرب قاع تستضي
ــب لألسوأ. وخالل فرتة وجيزة  املنطقة، تتحس
ــد موافقة  ــوات تركية، وذلك بع ــت إليها ق وصل

الربملان الرتكي عليها بشكل عاجل.
ــدول األربعة  ــود للوساطة بني ال ــت جه ُبذل
ــد ورود نبأ اتصال  ــدت بارقة أمل بع وقطر، وب
ــد آل ثاني  ــن حم ــري تميم ب ــري القط ــني األم ب

واألمري السعودي محمد بن سلمان.
ــن  ع ــاض  الري ــت  أعلن ــا  م ــان  رسع ــن،  لك
ــة، متهمة إياها  ــل أي تواصل مع الدوح تعطي

ــة  الثق ــي  يبن ال  ــا  بم ــق،  الحقائ ــف  بـ"تحري
املطلوبة للحوار".

ــدم الوصول إىل حل "يف  ويتوقع مراقبون ع
ــر، ألن كال الطرفني  ــت قريب" لألزمة مع قط وق

متمسك بموقفه.
ومع مرور األيام، لم تعد هذه األزمة تستحوذ 
ــا، فقد  ــة عىل أهميته ــن الرئيسي ــىل العناوي ع
باتت ترتدد أصداء تغريات درامية أخرى داخل 

اململكة.

صعود مفاجئ
ــورة مفاجئة  ــد بص ــن سلمان صع محمد ب
ــرور ما يزيد قليال  ــب ويل العهد بعد م إىل منص
عن أسبوعني عىل اندالع األزمة مع قطر، صعد 
ــىل بعد  ــأة، ليصبح ع ــان فج ــن سلم ــد ب محم

خطوة واحدة فقط عن عرش اململكة.
ــت  نقل ــران،  يونيو/حزي  21 ــاح  صب ــي  فف
ــريات يف ترتيبات  ــار تغي ــالم أخب ــل اإلع وسائ
خالفة العرش السعودي، إذ عزل األمري محمد 

ــد، وأخذ محمد  ــن نايف من منصب ويل العه ب
بن سلمان موقعه خلف أبيه مبارشة.

ـــ31 عاماً سلطات غري  وأصبح لألمري ذي ال
مسبوقة، فهو أيضا وزير للدفاع ونائب لرئيس 
ــؤون السياسية  ــس الش ــوزراء ورئيس ملجل ال
ــس الشؤون االقتصادية  واألمنية ورئيس مجل

والتنمية.
ــك  املل ــدم  يق أن  ــون  مراقب ــد  يستبع وال 
ــودي عىل ترك عرشه البنه ، لكن ربما لن  السع

ــع أن يقوم بها  ــل الزيارة املتوق ــدث ذلك قب يح
امللك للواليات املتحدة أوائل 2018.

ــىل السعوديات، إذ  ــن ال تزال ثمة قيود ع لك
ــن االلتزام بها عند السفر للخارج  يتعني عليه

أو فتح حساب بنكي، عىل سبيل املثال.
ــرأة السعودية ال تزال  ــريف إن امل ويقول باط

تنتظر قانوناً بشأن قضية التحرش.
ــه  ــب ل ــون املرتق ــذا القان ــىل أن ه ــد ع ويؤك
ــة  العامل ــرأة  للم ــة  بالنسب ــة  خاص ــه  أهميت

"لضمان حمايتها من أي تحرش".
ــري إىل أن املرأة أقبلت عىل كافة الفرص  ويش
ــريات، قائال  ــار التغي ــا يف إط ــت له ــي أتيح الت
ــب عليا  ــود يف مناص ــا وج ــح له ــرأة أصب إن امل

والقطاع الخاص وقيادة الرشكات.
اعتقاالت الريتز

ــا السعودية  ــورات التي شهدته كانت التط
ــة يف أرجاء  ــرب املايض مدوي ــع من نوفم يف الراب
ــن عن موجة اعتقاالت شملت  العالم، فقد أعل
ــو مئتي شخص من بينهم األمري الوليد بن  نح
ــم، ووزير  ــاء العال ــن أغنى أغني ــالل، وهو م ط
ــن عبدالله،  ــب ب ــي األمري متع ــرس الوطن الح
ــاره وريثا محتمال  ــر إليه باعتب الذي كان ينظ
ــوه يجلس عىل  ــان أب ــة عندما ك ــرش اململك لع

كريس الحكم.
ــالل أثار  ــن ط ــد ب ــر الولي ــال امللياردي اعتق
ــم وتزامنت هذه  ــول العال ــق املستثمرين ح قل
ــة  ــة "ملكافح ــن لجن ــالن ع ــع اإلع ــداث م األح
الفساد" لتكون سلطة أخرى يف يد ويل العهد.

ــودي عن أن  ــام السع ــب الع ــدث النائ وتح
ــاءة استغالل  ــاد داخل اململكة شمل إس الفس

100 مليار دوالر، عىل األقل، عىل مدار عقود.
ــن، ومن  ــن املحتجزي ــدد م ــق رساح ع وأطل
ــل  ــه، مقاب ــد الل ــن عب ــب ب ــري متع ــم األم بينه

تسويات مالية.
ــة مع  ــودي يف مقابل ــد السع ــال ويل العه وق
ــز - إن 95 يف املئة من  ــورك تايم ــة نيوي صحيف
ــىل "تسوية مع الحكومة  املحتجزين وافقوا ع
يتنازلون بموجبها عن ما كسبوه بطريقة غري 

قانونية".
ــن طالل،  ــر الوليد ب ــزال امللياردي ــن، ال ي لك
ــن حول  ــق املستثمري ــه قل ــار اعتقال ــذي أث ال
ــأن السلطات  ــط أنباء ب ــم، محتجزا وس العال
ــارات من  ــة ملي ــع ست ــه بدف ــة طالبت السعودي

الدوالرات لتسوية قضيته.
ــرار نهج التغيريات يف  ويتوقع باطريف استم
ــن الشباب، وهم  ــة، قائال إنه "هذا زم السعودي

ليس لديهم وقت لالنتظار".

عواصم/ وكاالت
ــىل أساس مبدأ  ــم "داعش" اإلرهابي ع تشكل تنظي
الخالفة وما يسمى بالدولة اإلسالمية ونظرا إىل أن هذا 
ــة الخالفة اإلسالمية  ــم اإلرهابي يعتقد بأن دول التنظي
ــري  ــذل الكث ــه ب ــا ، فإن ــل عليه ــاج إىل ارض لتتشك تحت
ــة من العراق  ــرة عىل مناطق مختلف ــن الجهد للسيط م
ــدد، يقوم الكثري من الباحثني  وسوريا. وحول هذا الص
ــدد هذا  ــف سيح ــة كي ــدة ملعرف ــات ع ــراء تحقيق بأج
التنظيم اإلرهابي مساره يف املستقبل وهنا يعتقد بعض 
أولئك الباحثني أن تنظيم "داعش" سوف ينتهج نفس 
ــن يهتم بدور  ــم القاعدة اإلرهابي ول اسرتاتيجية تنظي
األرض لتشكيل دولته اإلسالمية املزعومة. بينما يتوقع 
ــم "داعش"  ــني أن تنظي ــك الباحث ــر من أولئ ــق آخ فري
ــت"  ــرتايض "اإلنرتن ــاء االف ــه يف الفض ــل أعمال سيواص
ــوم بتجنيد الكثري من املغرر بهم للقيام بعمليات  وسيق
ــن العالم وهناك سيناريو  إرهابية يف مناطق مختلفة م
ــزز من  ــوف يع ــم "داعش" س ــأن تنظي ــي ب ــر يحك آخ
أنشطته العسكرية والرتويجية يف البلدان النامية لكي 
يستطيع السيطرة عىل مناطق شاسعة يف تلك البلدان 

وهنا يمكن اإلشارة إىل بعضا من تلك الدول:
أفغانستان

ــش" اإلرهابي أن يسيطر عىل  ــاع تنظيم "داع استط
ــري من املناطق األفغانية ويرجع السبب يف ذلك إىل  الكث
ــا الحكومة  ــذي كانت تعيش فيه ــف والفوىض ال الضع
ــالم الروسية، فإن  ــا لبعض وسائل اإلع األفغانية ووفق
ــن مقاتيل "داعش" يتمركزون  هنالك حوايل 10 آالف م
يف مناطق مختلفة من أفغانستان ولقد رصحت وسائل 
ــذا التنظيم  ــدداً كبرياً من أفراد ه ــالم هذه إىل أن ع اإلع
ــي  قد فروا إىل أفغانستان بسبب تلك الرضبات  اإلرهاب
ــا والتي عىل  ــراق وسوري ــي تلقوها يف الع ــة الت املوجع
ــوا يسيطرون  ــري من األرايض التي كان ــا فقدوا الكث اثره
ــرت وكالة أنباء "أعماق"  عليها. وحول هذا السياق ذك
ــم "داعش"  ــش"، أن قوات تنظي ــة لتنظيم "داع التابع
ــات التي أدت  ــن العملي ــري م ــام بالكث ــت القي استطاع
ــاً تابعني لوحدة  ــرث من 150 شخص ــل وجرح اك إىل مقت
ــة كابول ومن جهة  ــارات األفغانية يف العاصم االستخب
اخرى أعربت هذه الوكالة عن أن عددا كبريا من أعضاء 
ــن يف والية "رسبل" و"غور" يف  حركة طالبان املتواجدي
ــم "داعش" اإلرهابي.  ــان، قاموا بمبايعة تنظي أفغانست
ــات اإلرهابية ومبايعة  ــدر اإلشارة إىل أن هذه العملي تج

أعضاء حركة طالبان لتنظيم "داعش" اإلرهابي، تؤكد 
ــىل الكثري من  ــم يسعى إىل السيطرة ع ــأن هذا التنظي ب

األرايض األفغانية.
نيجرييا

ــة يف عام  ــرام" اإلرهابي ــو ح ــة "بوك ــت جماع تشكل
ــي يف املدارس  ــة للتعليم الغرب ــة معارض 2002 كجماع
النيجريية ولقد أعلنت هذه الجماعة مبايعتها لتنظيم 
ــريت اسمها إىل  ــام 2015، وغ ــي يف ع ــش" اإلرهاب "داع
ــا".  ــرب أفريقي ــة يف غ ــة اإلسالمي ــة الخالف ــة دول "والي
ــىل الرغم من وجود تقارير تفيد بوجود خالفات بني  وع
ــش" اإلرهابيتني،  ــرام" وتنظيم "داع ــة "بوكو ح جماع
ــري تكفريي مشرتك بني  ــرا لوجود تشابه فك إال انه نظ
ــني الجماعتني يف الفكر والعمل، فإن ذلك سيساعد  هات
ــد والسيطرة عىل مناطق  ــم "داعش" عىل التواج تنظي

مختلفة يف نيجرييا.
ليبيا

ــن  ــري م ــي بالكث ــش" اإلرهاب ــم "داع ــام تنظي ــد ق لق
ــا  ــط ليبي ــوب ووس ــق جن ــد يف مناط ــات التجني عملي
واستطاع أن يستقطب الكثري من املغرر بهم لالنضمام 
ــىل استخدام  ــذا التنظيم اإلرهابي ع ــه ولقد اقدم ه إلي
ــد فيها  ــي توج ــق الت ــدن واملناط ــة يف امل ــذه السياس ه

ــر. حيث يحاول هذا  ــات قبلية ويتفىش فيها الفق نزاع
ــرة عىل عدد  ــذي استطاع السيط ــم اإلرهابي ال التنظي
ــه  ــع سيطرت ــام 2016،  توسي ــالد يف ع ــق الب ــن مناط م
ــالء عىل الكثري من املدن واملناطق يف هذا البلد.  واالستي
ــة" يف تقرير  ــة "العربي ــل أعلنت شبك ــاق متص ويف سي
ــة البنوك  ــوم برسق ــي يق ــم اإلرهاب ــذا التنظي ــا، أن ه له
ــه وميزانيته  ــن تمويل ــي يؤم ــذ الرهائن لك ــوم بأخ ويق
ــري من املواطنني  ــر إىل أن هنالك الكث ــار هذا التقري وأش
ــروا إىل ليبيا  ــني والسودانيني، ساف التونسيني واملرصي
ــي ولفت هذا التقرير  ــوا إىل هذا التنظيم اإلرهاب وانضم
ــات مكثفة يف  ــاس يتلقون تدريب ــا إىل أن هؤالء الن أيض
مدينة "صرباتة" الليبية، ثم يرسلون ليقوموا بعمليات 

إرهابية. 
مرص

ــم "داعش" اإلرهابي يف  يشري التواجد القوي لتنظي
ــن مدينة  ــاء" بعد طرده م ــاء "والية سين ــراء سين صح
"البوكمال" السورية وتكثيف أنشطته فيها، فضال عن 
ــي تظهر عمليات التدريب  ــرشه للعديد من الصور الت ن
ــذا التنظيم يف تلك املنطقة، إىل  ــي يتلقاها أعضاء ه الت
ــل كامل عىل  ــى للسيطرة بشك ــم يسع ــذا التنظي أن ه
ــال، أدى الهجوم  ــق شمال مرص. فعىل سبيل املث مناط

ــذا التنظيم عىل املصلني يف أحد  اإلرهابي الذي شنه ه
ــرث من 350 شخصا  ــد شمال مرص إىل مرصع أك مساج
ــة 150 آخرين وهذا الهجوم اإلرهابي يعد األكرب  وإصاب

يف تاريخ مرص.
بلدان أخرى

ــش" اإلرهابي أيضا يف بلدان  ــد نشط تنظيم "داع لق
ــس وإندونيسيا  ــان وتون ــني وباكست ــرى مثل الفلب اخ
ــة النطاق  ــن واسع ــذه األنشطة لم تك ــن ه ــا ولك وغريه
ــاله وهذا األمر  ــدان التي تم ذكرها أع ــا كانت يف البل كم
ــع إىل أن حكومات تلك الدول استطاعت التصدي  يرج
ــي. وكمثال  ــم اإلرهاب ــوات هذا التنظي ــاء عىل ق والقض
ــش" يف الفلبني  ــم "داع ــا تمكن تنظي ــك، عندم عىل ذل
ــن السيطرة عىل مدينة "ماراوي"، استطاعت القوات  م
ــىل قوات ذلك  ــني التصدي والقضاء ع ــة يف الفلب األمني

التنظيم اإلرهابي وتمكنت من طرده خارج املدنية.
ــي بشكل نسبي  ــم "داعش" اإلرهاب ــد نجح تنظي لق
واستطاع السيطرة عىل بعض املناطق يف تلك البلدان، 
ــم يف الوقت الحارض يواجه هذا التنظيم العديد من  ولك
ــل أن يفقد هذا  ــات واملشاكل، فأوال، من املحتم التحدي
ــك األرايض التي سيطر عليها  ــم اإلرهابي كل تل التنظي
ــك البلدان سوف  ــت سابق وذلك الن حكومات تل يف وق

ــي وستسعى إىل  ــم اإلرهاب ــة هذا التنظي ــوم بمحارب تق
ــش" اإلرهابي  ــدى تنظيم "داع ــاء عليه. ثانيا، ل القض
ــر عليها  ــك األرايض التي سيط ــني يف تل ــض املنافس بع
وهذا األمر سوف يؤثر سلبا عىل هذا التنظيم اإلرهابي 
ــض  بع ــد  توج ــان  أفغانست يف  ــال،  املث ــل  سبي ــىل  وع
ــي تعترب من اهم  ــة كـ"طالبان" الت ــات اإلرهابي الجماع
ــك البلد، ويف  ــم "داعش" اإلرهابي يف ذل ــيس تنظي مناف
ــار الرشيعة" ال  ــد أيضا جماعات مثل "أنص ليبيا توج
ــا، فقد الكثري من  ــذا التنظيم اإلرهابي. ثالث ــق مع ه تتف
ــي الكثري من معنوياتهم  ــوات تنظيم "داعش" اإلرهاب ق
ــا هذا  ــى منه ــي عان ــة الت ــات املتتالي ــة لإلخفاق نتيج
ــراق. رابعا، يف بعض  ــي يف سوريا والع ــم اإلرهاب التنظي
ــي رفضا شعبيا  ــذا التنظيم اإلرهاب ــاالت، يواجه ه الح

كبريا يف تلك األرايض التي يسيطر عليها.
ــش" اإلرهابي إىل السيطرة عىل  يسعى تنظيم "داع
ــن اجل أن يصبح قادرا عىل  الكثري من األرايض وذلك م
ــة والخالفة اإلسالمية  ــه املتعلقة بالدول ــق قوانين تطبي
ــم اإلرهابي  ــد استطاع هذا التنظي ــك األرايض ولق يف تل
ــروف املوجودة يف تلك  ــض العوامل والظ ــدام بع استخ
ــدام األمن ووجود  ــات الداخلية وانع ــق كالرصاع املناط
ــة فاشلة والفقر وما إىل ذلك، لصالحه لكي يستويل  دول

عىل مناطق شاسعة يف تلك البلدان.

السلماين الــعــهــد  ــة  ــداي وب الــحــاكــمــة  الــعــائــلــة  عــلــى  ــالب  ــق ان

ـــــاســـــه األخـــــــــرية  ــــــظ أنـــــف ــــــف ــــــل ــــــش"ي "داع
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