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وزير خارجية البحرين:

 ترامب يفهم المنطقة أفضل من أوباما

واشنطن ترجح سحب بعثة "يوناميد" من دارفور

قال وزير اخلارجية البحريني خالد بن اأحمد اآل خليفة اإن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام��ب يفهم املنطقة وتهديدات اإيران "الع��دو امل�ضرتك للبلدين" بدرجة اأف�ضل من 
�ضلفه باراك اأوباما. وقال الوزير يف مقابلة مع رويرتز اأم�س، اإن بالده واثقة يف اأن 

الإدارة الأمريكية اجلديدة �ضتو�ضح قريبا مواقفها يف ال�ضيا�ضة اخلارجية.
وتاب��ع الوزير "نحن نرى فهما اأكرث و�ضوحا م��ن جانب البيت الأبي�س للتهديدات 
الت��ي نواجهها هنا يف املنطقة وخا�ضة تلك التي تاأتي من اجلمهورية الإ�ضالمية.. 
يف ال�ضن��وات القليلة املا�ضي��ة كانت توجد �ضيا�ضة كنا نعتقد اأن��ه من الأف�ضل لهم 

ت�ضحيحها ولقد ن�ضحناهم ب�رضورة ت�ضحيحها".
وتته��م مملك��ة البحري��ن احلكوم��ة الإيرانية بن���رض التط��رف وت�ضليح بع���س اأفراد 
الأغلبية ال�ضيعية يف البحرين، كما تقول دول خليجية اأخرى اإن اأوباما مل يفعل ما 

يكفي للت�ضدي ملا تراه تدخال من جانب اإيران يف البحرين ويف حروب املنطقة.
واأ�ض��اف ال�ضي��خ خالد بن اأحمد "اإننا نواجه م�رضوعا كامال ولن يتوقف حتى يغري 
ه��ذا النظام م�ض��اره عن الطريقة التي يتبعها الآن، امل�ضيط��رة الدينية الفا�ضية، اإىل 
نظ��ام ي�ضتجي��ب لتطلعات �ضعبه وعلين��ا اأن ندافع عن اأنف�ضنا حت��ى ن�ضل اإىل هذه 
اللحظ��ة." وتنتقد منظمات مدافعة عن حق��وق الإن�ضان حملة حكومية متزايدة من 
قب��ل البحري��ن منذ حل تكتل املعار�ض��ة الرئي�ضي يف البالد الع��ام املا�ضي واإلقاء 
القب���س عل��ى عدد من اأب��رز الن�ضط��اء والزعيم الروح��ي لل�ضيعة واإ�ضق��اط جن�ضيته 

بتهمة الف�ضاد.

اأعلن��ت وا�ضنطن اأنها �ضت�ضحب بعثة حف��ظ ال�ضالم )يوناميد( من دارفور يف حال 
برهن��ت اخلرطوم قدرتها على وق��ف اأعمال العنف وحماية �ضكان الإقليم الواقع 

غرب ال�ضودان الذي ي�ضهد حربا اأهلية منذ 2003.
وقال��ت ال�ضف��رية الأمريكية ل��دى الأمم املتحدة نيكي هايلي اأم��ام جمل�س الأمن 

اأم�س، "رمبا ل�ضنا بحاجة اإىل 17 األف جندي ملواجهة هذه التحديات".
واأ�ضاف��ت "نح��ن بحاجة لأن تبداأ الأمم املتحدة با�ضتخ��دام اأدوات جديد، ونحن 

بحاجة لأن مت�ضي احلكومة ال�ضودانية قدما".
و�ض��ددت ال�ضفرية الأمريكية على اأنه قبل ان�ضح��اب يوناميد يجب على اخلرطوم 
اأن تدع��م عملية ال�ضالم الرامية اإىل اإنه��اء النزاع يف دارفور واأن حتمي املدنيني 
واأن متنع اأعمال العنف يف الإقليم، "ل يكفي اأن تعد احلكومة باأنها �ضتفعل ذلك، 

نحن بحاجة لأدلة".
وطلبت الوليات املتحدة والحتاد الإفريقي اإعادة النظر ببعثة يوناميد، )قوات 
حفظ ال�ضالم امل�ضرتكة بني الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي(، املنت�رضة منذ 10 

�ضنوات يف الإقليم والتي تبلغ تكلفتها مليار دولر �ضنويا.
وق��وات يوناميد التي يبلغ قوامها حوايل 20 األف جندي، تنت�رض يف دارفور منذ 

عام 2007 وتعترب من بني اأكرب بعثات حفظ ال�ضالم يف العامل.

 

مقتل ستة أشخاص بتفجير انتحاري في باكستان
قتل ما ل يقل عن 6 اأ�ضخا�س، بينهم 4 ع�ضكريني، واأ�ضيب 22 اآخرون، جراء تفجري 
اإرهاب��ي نفذه انتح��اري يف لهور ���رضق باك�ضتان.ووقع احل��ادث، بح�ضب تلفزيون 
"جيو تي يف" املحلي، �ضباح اليوم يف الق�ضم اجلنوبي ال�رضقي من املدينة )لهور(، 
والعملي��ة الإرهابي��ة، كانت ت�ضتهدف ع�ضكري��ني يرافقون جمموع��ة من املتطوعني 
امل�ضارك��ني يف حملة التعداد ال�ضكاين التي جتري يف البالد.وبح�ضب معطيات اأجهزة 
الأم��ن، نفذ التفجري انتح��اري كان يقود دراجة نارية.هذا ومل تعلن اأي جماعة حتى 

الآن م�ضوؤوليتها عن احلادث.

ذك��ر حمللون ع�ضكري��ون رو���س اأن ال�ضهادات واللقط��ات من بلدة 
خ��ان �ضيخون ال�ضوري��ة ل تت�ضمن اأي دلئل عل��ى ا�ضتخدام قنبلة 
جوية حتتوي على مواد كيميائية، اإذ من الوا�ضح اأن م�ضدر التلوث 

كان على الأر�س.
واأو�ض��ح املحلل��ون اأن اإ�ضقاط م��واد كيميائية م��ن الطائرة ميكن 
تنفي��ذه بطريقتني فقط: اإما عرب اأجهزة خا�ضة لر�س املادة ال�ضامة 
)وهو الأ�ضلوب الذي ا�ضتخدمه �ضالح اجلو الأمريكي يف فيتنام(، اأو 

عرب اإلقاء قنابل جوية حتتوي على مادة كيميائية. 
وح�ض��ب بيانات الأر�ضاد اجلوية، كان��ت اأحوال الطق�س يف منطقة 

خان �ضيخون �ضباح الثالثاء )عندما وقع الهجوم املزعوم( جيدة، 
اإذ كان اجل��و غائم��ا جزئيا، فيم��ا بلغت �رضعة الري��ح 3 اأمتار يف 

الثانية، وجتاوز مدى الروؤية الأفقية 1500 مرت.
واأك��د املحلل��ون اأنه لو ا�ضتخ��دم الطريان ال�ض��وري قنبلة كيميائية 
اأو ر���س م��ادة �ضام��ة �ضائلة م��ن اجلو، لبلغ��ت ح�ضيل��ة ال�ضحايا 
اآلف القتل��ى. ويف حال ر���س املادة الكيميائي��ة ال�ضامة من اجلو، 
�ضتتجاوز م�ضاحة املنطقة امللوثة مئات الأمتار، اأما الهواء امللوث 

ف�ضينت�رض على م�ضافة تتجاوز كيلومرت.
ويف ح��ال ا�ضتخدام القنبلة اجلوية الكيميائية، �ضيبلغ عمق منطقة 
التل��وث حول مكان �ضق��وط القنبلة مئات الأمت��ار، اإذ �ضت�ضمل تلك 

املنطقة ع�رضات املنازل يف ال�ضوارع املجاورة.

واإذا م��ا اأخذ بالعتبار اأن عدد ال�ض��كان بلدة خان �ضيخون الواقعة 
يف ريف اإدلب يبلغ نحو 40 األف ن�ضمة، فاإن عدد ال�ضحايا �ضيكون 

بالآلف يف حال ا�ضتخدام مثل هذا النوع من الأ�ضلحة من اجلو.
واأو�ض��ح املحلل��ون اأن��ه يف ظل مثل ه��ذا اجلو الهادئ م��ع الرياح 
اخلفيف��ة، ل��ن ي�ضمح اخللي��ط من الغ��ازات ال�ضام��ة يف اجلو لعمال 
الإغاث��ة باإجراء اأي عملي��ات اإنقاذ بدون كمامات لفرتة تتجاوز 5 
دقائق. ومن الالفت اأن اللقطات من خان �ضيخون تظهر ن�ضطاء من 
فري��ق "اخلوذ البي�ضاء" بدون كمام��ات وهم يعملون على اإ�ضعاف 

امل�ضابني.
ولف��ت املحلل��ون اإىل اأن��ه على الرغم من مرور اأك��رث من 24 �ضاعة 
عل��ى وقوع ماأ�ضاة خ��ان �ضيخون، مل تن���رض يف الإنرتنت اأي �ضور 

حلف��رة قد تكون تكون ناجمة عن ا�ضتخ��دام قنبلة جوية اأو �ضظايا 
مثل هذه القنبلة.

و�ض��دد املحلل��ون عل��ى اأن التف�ضري الوحي��د للو�ض��ع الكارثي الذي 
ن�ض��ب يف خان �ضيخون، ه��و وجود م�ضدر التلوث عل��ى الأر�س اأو 

حتت الأر�س يف املنطقة نف�ضها.
وكانت وزارة الدفاع الرو�ضية قد اأكدت يف بيان ر�ضمي اأن بيانات 
و�ضائ��ل املراقب��ة الإلكرتوني��ة توؤك��د اأن الط��ريان ال�ض��وري وج��ه 
يف ال�ضاع��ة 11.30 – 12.30 �رضب��ة جوي��ة اإىل م�ض��ارف خان 
�ضيخ��ون ال�رضقي��ة ، اإذ ا�ضتهدف��ت الغارة م�ضتودع��ا كبريا للذخرية 
وجتم��ع اآلي��ات حربية تابع��ة لالإرهابيني. وكان��ت ور�س لت�ضنيع 

قذائف كيميائية توجد يف حميط املخزن.

ل��وك  ج��ان  الي�ض��اري  وال�ضيا�ض��ي  ال�ضحف��ي  حق��ق 
ميلون�ض��ون، املر�ض��ح يف النتخاب��ات الفرن�ضي��ة، فوزا 
مفاجئا يف مناظرة تلفزيونية، اإذ متكن من التقدم على 

اأقوى املر�ضحني يف ال�ضباق الرئا�ضي.
واعترب %25 من م�ضاهدي املناظرة، وفق ا�ضتطالعات 
ل��الآراء، اأن ميلون�ضون الذي ميثل حركة "فرن�ضا الأبية" 
الي�ضاري��ة، كان الأق��وى خالل املناظ��رة. وجاءت هذه 
النتيجة خالف��ا ملوؤ�رضات ا�ضتطالعات الآراء حول دعم 
الناخبني للمر�ضحني امل�ضاركني يف ال�ضباق النتخابي، 

اإذ ل يدخ��ل ميلون�ضون �ضمن قائم��ة املر�ضحني الأكرث 
حظا ح�ضب تلك ال�ضتطالعات.

وج��اء اإميانيول ماكرون، املر�ضح امل�ضتقل، الذي يعترب 
الأك��رث حظ��ا للف��وز يف النتخاب��ات، يف املركز الثاين 
ح�ضب تقييم امل�ضاهدين لأدائه خالل املناظرة. واعترب 
%21 مم��ن �ضملهم ال�ضتطالع اأن ماكرون هو الفائز 

يف املناظرة.
وكان املرك��ز الثال��ث م��ن ن�ضي��ب املر�ض��ح الي�ض��اري 
فران�ض��وا فيون الذي ميثل ح��زب "اجلمهوريون". وعرب 
%15 م��ن امل�ضاهدي��ن ع��ن اإعجابه��م باأدائ��ه. ومن 
الالف��ت اأن في��ون تعر���س خ��الل املناظ��رة لهجم��ات 

كث��رية عل��ى خلفية ف�ضيح��ة توظيف زوجت��ه م�ضاعدة 
ل��ه يف الربمل��ان. وكان��ت ه��ذه الف�ضيح��ة ق��د اأ�رضت 
بق��در كبري بفر�س فيون يف ال�ضباق الرئا�ضي واأدت اإىل 

تراجع �ضعبيته.
وجاءت املر�ضحة اليمينية مارين لوبان، زعيمة حركة 
"اجلبه��ة الوطنية" يف املركز الرابع بتاأييد %11 من 

امل�ضاهدين.
و�ضارك يف املناظرة التي بثها التلفزيون الفرن�ضي على 
اله��واء مبا�رضة م�ضاء اأم�س الثالث��اء، جميع املر�ضحني 
ال�11 يف النتخابات التي �ضتجري اجلولة الأوىل منها 

يف 23 اأبريل احلايل.

اأك��دت جلنة التحقيق يف تفج��ري مرتو �ضان بطر�ضبورغ 
اعتق��ال 6 اأ�ضخا���س م��ن جمهوري��ات اآ�ضي��ا الو�ضطى 

لال�ضتباه ب�ضلتهم بتنظيمي "داع�س" و"الن�رضة".
مت فت��ح حتقي��ق جنائ��ي يف بطر�ضب��ورغ  وفق��ا للجزء 
الأول من املادة 205.1 من قانون العقوبات اجلنائية 
الرو�ضي ) م�ضاعدة ن�ضاط اإرهابي( وذلك بحق جمموعة 

من مواطني جمهوريات اآ�ضيا الو�ضطى.
وجت��در الإ�ض��ارة اإىل اأن رجال الأمن متكن��وا اليوم من 
توقي��ف 6 اأ�ضخا�س من اآ�ضيا الو�ضطى قدموا اإىل رو�ضيا 
بق�ض��د العمل.  ويرى التحقي��ق اأن املذكورين قاموا يف 
بطر�ضبورغ يف الفرتة من نوفمرب 2015 وحتى الوقت 
الراه��ن بتجني��د اأبناء جمهوري��ات و�ضط اآ�ضي��ا ل�ضالح 
تنظيم��ي جبه��ة الن���رضة وداع���س الإرهابي��ني لتنفيذ 

جرائم داخل رو�ضيا ويف بع�س الدول الأجنبية.
وخ��الل مداهمة بي��وت امل�ضتبه بهم عرث رج��ال الأمن 
على مطبوع��ات اإ�ضالمية متطرفة وم��واد ووثائق ذات 
�ضل��ة بالإج��رام ميك��ن اأن تفي��د التحقي��ق يف الق�ضية 
اأنف��ة الذك��ر. وتقوم جلن��ة التحقيق يف رو�ضي��ا بتدقيق 
�ضام��ل يف كل العالق��ات والت�ض��الت الت��ي لها �ضلة 
باملوقوف��ني لكنه��ا توؤك��د اأنه��ا ل متلك حت��ى الآن اأي 
معلوم��ات اأومعطي��ات ت��دل عل��ى وج��ود ارتب��اط بني 

املوقوفني ومنفذ جرمية تفجري مرتو بطر�ضبورغ.

هل قصف الطيران السوري خان شيخون بالكيميائي؟

هؤالء المرشحون .. من سيخلف السلطان قابوس في حكم عمان؟

التحقيق ببطرسبورغ يوقف فوز مفاجئ لـ ميلونشون في مناظرة تلفزيونية قبيل االنتخابات الفرنسية
6 أشخاص يشتبه بصلتهم 
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انطالق مؤتمر بروكسل الدولي لدعم سوريا ودول الجوار

فيديري��كا  الأوروب��ي  الحت��اد  خارجي��ة  وزي��رة  دع��ت 
موغريين��ي يف موؤمت��ر بروك�ضل لدعم �ضوري��ا ودول اجلوار 
اإىل اإعط��اء "زخم ق��وي" ملحادث��ات ال�ضالم ح��ول �ضوريا 

وتوحيد اجلهود الدولية خلف هذه املفاو�ضات.
وقال��ت موغرييني املمثل الأعل��ى ل�ضيا�ضة الأمن وال�ضوؤون 
اخلارجي��ة يف الحت��اد الأوروب��ي، ل��دى افتت��اح املوؤمت��ر 
اليوم، "يج��ب اأن نعطي زخما قوي��ا ملحادثات ال�ضالم يف 

جنيف".
كم��ا اأكدت موغريني �رضورة دف��ع حمادثات جنيف حول 
الأزمة ال�ضوري��ة للمرحلة النتقالي��ة، وم�ضاعدة ال�ضوريني 
ل�ضتع��ادة ال�ضتق��رار يف بلده��م، "علينا �ضم��ان ا�ضتمرار 
ال��دول امل�ضت�ضيف��ة  لل�ضوري��ني ودع��م  تق��دمي امل�ضاع��دة 
لالجئ��ني ال�ضوري��ني مب��ا فيه��ا زي��ادة حج��م امل�ضاعدات 

املقدمة اإىل لبنان والأردن."
كم��ا اأ�ض��ارت موغرين��ي اإىل اأن هج��وم اإدل��ب الكيميائ��ي 

ب�ضوريا ميثل جرمية حرب ويجب الرد عليه،
واأو�ضح��ت موغرييني اأنه يجب وقف اإطالق النار، "نحتاج 
اإىل هدنة هذا هو امل�ضار الذي نحتاج اإليه �ضد هذه الأعمال 
غري الإن�ضانية، ونعتقد اأن احلل ال�ضيا�ضي هو الذي ميكن اأن 

يخرجنا من الأزمة".
م��ن جهت��ه اأك��د الأم��ني الع��ام ل��الأمم املتح��دة اأنطوني��و 
غوتريي���س، اأن "جرائم حرب ل تزال ترتكب يف يف �ضوريا، 

واأن هنالك حاجة ملحة لوقف احلرب يف �ضوريا.
وق��ال غوتري���س "يج��ب اأن نتحم��ل م�ضوؤولي��ة الالجئ��ني 
ال�ضوري��ني ودول اجل��وار يج��ب اأن ت��وؤدي دوره��ا بال�ضكل 
املطل��وب، هذه الأزمة ل بد م��ن حلها، اإننا م�ضتعدون لبذل 
كل اجله��ود م��ن اأج��ل الت�ضوي��ة ال�ضلمية وتق��دمي املطلوب 

واخلروج من هذه الأزمة".
كما اأك��د رئي�س الوزراء الأردين ه��اين امللقي على �رضورة 
ب��ذل كل ما ميكن للتو�ضل اإىل ح��ل �ضيا�ضي ل�ضالح �ضوريا 
واملنطق��ة، ووق��ف اإطالق الن��ار ب�ضكل نهائ��ي ووقف قتل 
املدني��ني وتدم��ري البني��ة التحتي��ة له��ذا البل��د، ف�ضال عن 

حماربة الفكر الراديكايل بكافة اأ�ضكاله.
كم��ا اأ�ض��ار امللق��ي اإىل اأن �ضوري��ا يجب اأن حت��رر من قبل 

ال�ضورييني اأنف�ضهم.

بروكسل - متابعة

قالت �صحيفة فورن 
بولي�صي الأمريكية 

الثالثاء 4 اأبريل/
ني�صان 2017، اإنه على 
الرغم من الأمر قد يبدو 

وكاأنه مقتب�س من اإحدى 
احلكايات العربية القدمية، 

اإل اأن ا�صم حاكم �صلطنة 
عمان القادم قد ُكتب على 

قطعة من الورق يف ظرف 
خمتوم يتم الحتفاظ به 

داخل الق�صر امللكي يف 
العا�صمة، م�صقط. 

ف�ض��اًل عن ذلك، اأودع ظرف ث��ان يف ق�رض ملكي اآخر 
جن��وب مدين��ة �ضاللة، ويحت��وي، عل��ى الأغلب، على 
ال�ض��م ذاته ال��ذي يحمله املغّلف الأول. م��ع العلم اأنه 
�ضيت��م اللجوء اإىل الظرف الثاين يف حال مل يتم العثور 
عل��ى الأول، وذلك بعد وفاة احلاك��م احلايل، ال�ضلطان 

قابو�س بن �ضعيد، البالغ من العمر 76 �ضنة.
وت�ضي��ف ال�ضحيفة الأمريكية اأن القليل من الغمو�س 
ي�ض��وب م�ضاأل��ة الك�ضف عن كيفي��ة انتقال اخلالفة يف 
ه��ذه الدول��ة اخلليجية. فت�ض��ري الرواية الأك��رث رواجًا 
اإىل اأن كل ظ��رف يحتوي على ا�ضمني خمتلفني، وهما 
خيارا ال�ضلطان قابو���س الأول والثاين حول ال�ضخ�س 

الذي �ضيخلفه.
ويف ن�ضخ��ة اأخرى للرواي��ة قيل اإن الظ��رف الأول يف 
ق���رض م�ضقط يحت��وي على ا�ض��م واحد، فيم��ا يحتوي 
مغّل��ف ق�رض �ضالل��ة على ا�ضم اآخر.عموم��ًا، �ضيجتمع 
جمل�س مكون من اأقارب ال�ضلطان قابو�س الذي يعاين 
م��ن مر���س �رضط��ان القولون من��ذ �ضن��ة 2014، بعد 

رحيله، بهدف اختيار خليفته.
ويف ح��ال مل يتف��ق اأع�ض��اء املجل���س، خ��الل مدة ل 
تزي��د عن 3 اأيام، على اختيار ال�ضلطان اجلديد، ف�ضيتم 
اللجوء اآنذاك اإىل املغلفات. كما اأفادت م�ضادر اأخرى 
اأن اأف��راد الأ���رضة احلاكم��ة له��ا ماآخذ ح��ول �رضعية 
ال�ضخ���س ال��ذي اخت��اره ال�ضلط��ان م��ا �ضيدفعهم اإىل 
املطالب��ة بالط��الع عل��ى املغلف��ات قب��ل اتخاذه��م 

للقرار النهائي، بح�ضب ال�ضحيفة الأمريكية.
وعل��ى الرغم من اأن �ضالل��ة البو�ضعيدي متواجدة على 
راأ���س حكم �ضلطنة عمان منذ 14 جياًل، اإل اأن ما يثري 
الده�ض��ة هي اآلية اخلالف��ة التي تتبعها ه��ذه ال�ضاللة 

والتي تعّد غري مدرو�ضة، بح�ضب فورن بولي�ضي.
واعتل��ى ال�ضلط��ان قابو�س العر�س �ضن��ة 1970، خلفًا 

لوالده، ال�ضلطان �ضعيد بن تيمور.
وق��د عا�ضت �ضلطنة عم��ان يف عهد قابو���س ا�ضتقالًل 
�ضيا�ضي��ًا "ملتوي��ًا" اإىل حد ما، كم��ا اأن حاكمها �ضعى 
جلعله��ا ذات وزن يف املنطق��ة، وذلك عل��ى الرغم من 
ع��دم متتعه��ا بحج��م جغرايف مه��م اأو ث��روة �ضخمة. 
وبغ���س النظر ع��ن ع�ضوية �ضلطنة عم��ان يف كل من 
جامعة الدول العربي��ة وجمل�س التعاون اخلليجي، اإل 
اأنها لعبت دور الو�ضيط بني اإيران والوليات املتحدة.

وكما �ضاركت م�ضقط يف م�ضاألة اإطالق �رضاح الرهائن، 
وم��ن ثم احت�ضن��ت املحادث��ات الأولية ب��ني البلدين 
�ضن��ة 2015، التي اأدت اإىل التفاق النووي بني اإيران 

والقوى الغربية.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق، يت�ضب��ب الهتم��ام ال��ذي يوليه 

ال�ضلطان قابو�س للدبلوما�ضية اخلارجية على ح�ضاب 
امل�ضائل الداخلية لبلده، يف اإثارة جدل وا�ضع.

وينتم��ي ال�ضلطان قابو�س والكث��ري من العمانيني اإىل 
املذهب الإبا�ضي، الذي يعزز من اجلفاء بني ال�ضلطنة 
ودول اخللي��ج العربي��ة ال�ضنية. وخالف��ًا لذلك، ينتمي 
اأغلب ال�ضعب العماين، مبا فيهم العمانيون املغرتبون، 
اإىل املذهب ال�ضني. وعلى الرغم من اأن ال�ضيعة ميثلون 

اأقلية، بيد اأنهم يتمتعون بنجاح جتاري.
ويف الآونة الأخرية، �ضه��دت ال�ضلطنة �ضباقًا حممومًا 
نح��و الظفر بخالف��ة قابو�س، حي��ث مت تعيني ابن عم 
ال�ضلط��ان، اأ�ضع��د ب��ن ط��ارق، نائ��ب رئي���س ال��وزراء 
للعالق��ات الدولي��ة و�ض��وؤون التع��اون، يف الثاين من 
اآذار/مار���س املا�ض��ي. بالإ�ضاف��ة اإىل ذل��ك، حت��وم 

الحتم��الت ح��ول احت��واء املغلف��ات عل��ى ا�ض��م بن 
ط��ارق، فيما تدل موؤ�رضات اأخرى على ارتفاع مكانته 
بع��د اأن اأر�ضل��ه قابو���س كممثل ع��ن ال�ضلطنة يف قمة 

اجلامعة العربية بالأردن الأ�ضبوع املا�ضي.
وبغ���س النظ��ر ع��ن من�ضب��ه كقائ��د لق��وات اجلي���س 
العماين و"ممثل خا�س" لل�ضلط��ان، فاإن امل�ضوؤوليات 
التي ترافق من�ضبه اجلديد تبدو غري وا�ضحة املعامل.

يف املقاب��ل، ي�ضع��ه ه��ذا املن�ض��ب على راأ���س لئحة 
اخللف��اء املحتمل��ني. ويف الأثن��اء، يواج��ه اأ�ضع��د بن 
ط��ارق مناف�ضني �رض�ضني وهم��ا اأخواه غري ال�ضقيقني، 
هيث��م بن ط��ارق، ال��ذي ي�ضغ��ل من�ضب وزي��ر الرتاث 
والثقاف��ة، والقائد ال�ضابق للبحري��ة العمانية، �ضهاب 
ب��ن ط��ارق، اإذ يبل��غ جميعه��م العق��د ال�ضاد���س م��ن 
العم��ر. بالإ�ضافة اإىل ذل��ك، كان قابو�س متزوجًا من 

�ضقيقتهم.
وتب��دو قراءة م��ا يدور يف عقل ال�ضلط��ان قابو�س اأمراً 
معق��داً، حي��ث اأن��ه يف الوقت ال��ذي ت�ضلم في��ه مقاليد 
احلكم، مل تكن هناك �ضوى ثالثة مدار�س فقط وب�ضعة 
اأمي��ال من الط��رق املعبدة يف البالد. اأم��ا الآن، ُتعترب 
�ضلطنة عم��ان، التي يبلغ ع��دد �ضكانها ثالثة ماليني 
فيه��ا  للعي���س  الأماك��ن  اأف�ض��ل  م��ن  ن�ضم��ة،  و300 
يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي، وذل��ك عل��ى الرغ��م من 
احتياطي��ات النفط والغ��از املتوا�ضعة. بالإ�ضافة اإىل 
ذلك، تتمي��ز البالد بنظام تعليم وخدم��ات اجتماعية 
متين��ة، كما اأن البع�س م��ن العمانيني املف�ضلني عند 
ال�ضلط��ان ق��د اأ�ضبحوا اأثرياء ب�ضكل مث��ري للده�ضة يف 

خ�ضم هذا التطور القت�ضادي.
ويت��وىل ال�ضلطان قابو���س اأغلب املنا�ض��ب احل�ضا�ضة 
م��ن رئي���س وزراء، ووزي��ر دف��اع، ووزي��ر خارجي��ة، 
ووزي��ر مالي��ة، وحاك��م البن��ك املركزي. كم��ا يرتاأ�س 
ال�ضلط��ة التنفيذي��ة اإذ يع��ّد ه��و امل�ض��وؤول الوحيد عن 

اإ�ضدار القرارات ال�ضيا�ضية.

��ون يف الأم��ن وال�ضتخبارات، داخل  وُيعترب املخت�ضّ
ما يعرف باملكتب امللكي برئا�ضة اجلرنال �ضلطان بن 
حممد النعماين، من امل�ضت�ضاري��ن املقربني لل�ضلطان. 
ووفقًا لنظرية املغلفات، ف��اإن اجلرنال �ضيقود جمل�س 
اجلي���س الذي �ضيحكم ملدة ثالثة اأيام، يف الوقت الذي 
�ضيعم��ل خالله جمل���س الأ�رضة على اختي��ار ال�ضلطان 

املقبل.
واجلدي��ر بالذكر اأن ال�ضلطان قابو���س قد تبّنى وجهة 
نظ��ر ا�ضرتاتيجي��ة للمنطق��ة ف�ض��اًل ع��ن ر�ض��م ال��دور 
العم��اين فيه��ا، دون اأن ي�ضتخ��ف بالعالق��ات الت��ي 

تربطه مب�ضوؤويل املخابرات الأجنبية.
وقد و�ضل الأمر بال�ضلطان اإىل اإر�ضال طائرة �ضخ�ضية 
اإىل لن��دن لنق��ل مدي��ر متقاع��د من جه��از املخابرات 
اخلارجية الربيطانية "اإم اآي 6" كان يعمل يف ال�رضق 

الأو�ضط، حيث كانت اآراوؤه مهمة بالن�ضبة لل�ضلطان.
وح��ني زار وريث العر���س الربيطاين، الأم��ري ت�ضارلز، 
املا�ضي/نوفم��رب  ت�رضي��ن  يف  م�ضق��ط  العا�ضم��ة 
اإىل  احل��ايل   "6 اآي  "اإم  رئي���س  رافق��ه  املا�ض��ي، 
الجتم��اع الذي ا�ضتمر مدة اأربع �ضاعات مع ال�ضلطان 
قابو�س. ع��الوة على ذلك، تبدو العالق��ات التي تربط 
ال�ضلطن��ة بوا�ضنط��ن جيدة، على الرغم م��ن اأنها تفتقر 

للقرب واحلميمية.
من ناحية اأخرى، تعّد روؤية ال�ضلطان العاملية خمتلفة 
بع���س ال�ض��يء ع��ن دول اخللي��ج الأخرى ف�ض��اًل عن 
اأنه��ا غالبًا ما تثري غ�ضب حلف��اء عمان الدوليني من 
خليجيني وغربيني. فحني ق��ام انتحاريون مبهاجمة 
قاع��ات املحاكم يف العا�ضمة ال�ضوري��ة، دم�ضق، قبل 
اأ�ضبوع��ني، م��ا اأ�ضفر ع��ن �ضقوط الع�رضات م��ن القتلى 
واجلرح��ى، اأر�ضل��ت م�ضق��ط ر�ضال��ة تعزي��ة اإىل نظ��ام 
ب�ضار الأ�ضد. ويف الأثناء، اعترب الكثريون يف وا�ضنطن 
وعوا�ضم اأخرى اأن هذه اخلطوة مبثابة تطبيع ل داعي 

له للعالقات مع م�ضتبد ي�ضعون لالإطاحة به.


