
وعلى الرغم من تاأكيد مراقبني اأن �سبهة الف�ساد قائمة، 
ورمبا تكون بقعة �سغرية يف "بحر الف�ساد"، لكن ما 
القرارات  �ساحبت  التي  الأ�سئلة  اأن  النتباه  يلفت 
بالتحديد،  هوؤلء  ملاذا  على:  الأوىل  بالدرجة  تركزت 
التي  والتوابع  املاآلت  هي  وما  الآن؟  وملاذا  وفقط؟ 
ثم  اأوًل،  املجتمعي  الزلزال  هذا  عن  تنتج  اأن  ميكن 
عن  الإجابات  تف�سيل  يف  تالية؟  بدرجة  ال�سيا�سي 
الأ�سئلة امل�رشوعة، رمبا تتك�سف جوانب كثرية حلقيقة 
مفتوحة  فالأبواب  لحقًا؛  يجري  قد  وما  جرى،  ما 
العنوان  اأن  ويبدو  الحتمالت.  لكل  م�ساريعها  على 
العمل على  للقرارات، كان يحمل يف طياته  العري�ض 
هي  مفا�سل،  ثالثة  على  وال�ستحواذ  ال�سيطرة  ب�سط 
ركائز اأ�سا�سية لأي نظام حكم، يتمثل اأولها يف ال�ساأن 
رمزين  ال��ق��رارات  اأطاحت  اأن  ح��دث  وق��د  الع�سكري، 
والتي  الوطني،  احلر�ض  منظومة  يقودان  فيه،  مهمني 
ت�سليح  نوعيات  باإ�سافة  كثرياً  ودعمت  وقويت،  منت 
الراحل  امللك  عهد  يف  الطائرات،  ت�سمل  لها  مهمة 
اأكرب  لدور  املر�سحة  البحرية  القوات  وكذلك  عبداهلل؛ 
التعامل  من  كثرياً  يقرتب  رمبا  املقبلة؛  املرحلة  يف 
م�رش  من  ال�ستحواذ  ب�سبب  الإ�رشائيلي  الكيان  مع 
هو  الثاين  املف�سل  و�سنافري.   تريان  جزيرتي  على 
القت�ساد، ممثاًل يف اأكرب ال�رشكات اخلا�سة باململكة، 
امللياردير  �رشكات  ومعها  لدن،  بن  جمموعة  وهي 
اأم��ا  اأخ���رى.  ���رشك��ات  وجمموعة  ط��الل،  ب��ن  الوليد 
عن  امل�سوؤولني  توقيف  جرى  اإذ  الإعالم،  فهو  الثالث 
"اإم بي �سي"، و"روتانا"، وغريهما. يقول  جمموعتي 
م�سدر �سعودي، اإن الثغرات يف القرارات رمبا تك�سف 
بامتياز،  �سيا�سية  بالأ�سا�ض  الدوافع  اأن  اإىل حد كبري 
ظاهري،  تناق�ض  من  فيها  يبدو  قد  مما  الرغم  على 

الركنني  من  التخل�ض  هو  فيها  امل�سرتك  اخليط  فاإن 
حتى  اأو  تهديداً،  ي�سكال  اأن  ميكن  اللذين  الأ�سا�سيني 
تعطياًل للقفزة الأخرية ملحمد بن �سلمان، على كر�سي 
العم،  ابن  الأول هو جناح  الركن  اأن  العر�ض. ويو�سح 
متعب  الأم��ري  جناح  وهو  عبداهلل،  الراحل  امللك  ابن 
بن عبداهلل، والذي اأخفق والده الراحل يف مترير خطة 
توليته للعهد؛ وهي اخلطة نف�سها التي نفذها بامتياز 
خطوة  بعد  على  ويبقيه  بابنه  لي�سعد  �سلمان،  امللك 
ي�سمل  اجلناح،  هذا  اململكة.  حكم  من  واحدة  ق�سرية 
ال�سابق  الرئي�ض  هو  فيه،  اأ�سا�سيًا  �سلعًا  بال�رشورة 
للديوان امللكي، اأقوى �سخ�سية �سيا�سية يف عهد امللك 
عبداهلل، وهو خالد التويجري، والذي تتواتر الروايات 
�سدة  اإىل  مبتعب  ال�سعود  خطة  �ساحب  كان  اأنه  عن 
الرتاخي، ثم ق�ست  اأحبط تنفيذها  احلكم؛ وهي خطة 
اجلناح  هذا  وي�سمل  الراحل.  امللك  وفاة  متامًا  عليها 
اأي�سًا، بدرجة اأقل قربًا، وزير املالية ال�سابق، اإبراهيم 
الع�ساف، والذي يعرف املتابعون لل�ساأن ال�سعودي اأنه 
توليته  بالدولة، يف فرتة  م�سوؤوًل  وزيراً  فقط  يكن  مل 
الوزارة، لكنه اأي�سًا كان حتى وقت قريب م�سوؤوًل عن 
من  احل�سا�سة  ولأجهزتها  للوزارة  ياأتي  من  اختيار 
بعده. اأما الركن الثاين، وفقًا للم�سدر، فيتمثل يف اأبناء 
بن  حممد  من  مقربة  دوائر  تقول  والذين  فهد،  امللك 
�سلمان، اإنه يرى فيهم اجلناح الأخطر على طموحاته؛ 
قدراً  اأظهر  والذي  عبدالعزيز،  الأ�سغر  البن  يقودهم 
كان  فقد  احلايل.  العهد  اأزعجت ويل  امل�ساغبات،  من 
الأكرث جراأة يف ا�ستفزاز الأخري، �سواء من جهة حديثه 
ال�سلبي املتكرر عن ويل عهد الإمارات، حممد بن زايد، 
اإليها  ا�ستند  التي  الأ�سا�سية  الركيزة  ميثل  الذي  وهو 
واملفاجئة.  ال�رشيعة  �سعوده  رحلة  يف  �سلمان،  بن 
"امل�ساغبات" �سدى  ومن جهة اأخرى، فقد لقيت تلك 
اأثارت  فقد  العهد؛  لويل  اإزعاجًا  اأ�سد  بدا  رمبا  �سعبيًا، 

لدى قطاع كبري من النخب، ومن عامة النا�ض، م�ساعر 
اأن  "ال�سعودي" يرى  اأن  تاريخية معروفة، تتمثل يف 
حاكمه، ولو مل يكن را�سيًا عنه، يجب اأن يكون قائداً 
هذا  يف  قادتها.  من  لأحد  تابعًا  ولي�ض  اخلليج  لدول 
قرارات  �سملتهم  الذين  من  كثرية  رموز  تربز  الركن، 
اإبراهيم،  اآل  وليد  مقدمتهم  ويف  والتوقيف،  الإبعاد 
للذراع  الأول  واملوؤ�س�ض  فهد،  بن  العزيز  عبد  خال 
بي  "اإم  قنوات  جمموعة  الأوىل؛  الف�سائية  الإعالمية 
�سي". وهذا م�سدر خطر اآخر، خ�سو�سًا اأنه ان�سم لبن 
ال�سعوديني،  من  عري�ض  قطاع  ا�ستثارة  يف  �سقيقته، 
على  يتناوبان  كانا  اإذ  ال�سلفي،  التيار  يف  يتمثل 
دغدغة امل�ساعر الدينية، والعزف على الوتر احل�سا�ض، 
يقول  ال��ق��رارات،  يف  التناق�ض  وع��ن  بتعليقاتهما. 
امل�سدر اإن امللك �سلمان بن عبدالعزيز كان وليًا للعهد 
اأخيه متعب بن عبداهلل رئي�سًا للحر�ض  ابن  حني كان 
اأمراء  عن  اأي�سًا  عمله  بحكم  م�سوؤوًل  وكان  الوطني؛ 
اإيقاف  مت  والتي  الريا�ض،  منطقة  ومنها  املناطق، 
اأمريها ال�سابق، فهد بن عبداهلل، على خلفية ف�ساد يف 
م�رشوع قطار الريا�ض الذي مل يكن بعيداً عن رقابة 
امللك، حني كان وليًا للعهد؛ فهل كان يعلم و�سكت، اأم 
مل يكن يعلم من الأ�سا�ض؟ ويتجّلى التناق�ض يف عدد 
اليمامة"،  "�سفقة  اأن  الأخرى، منها مثاًل  النقاط  من 
بن  نا�رش  بن  تركي  الأمري  اإيقاف  مت  اإنه  قيل  والتي 
عبدالعزيز، الرئي�ض الأ�سبق مل�سلحة الأر�ساد وحماية 
البيئة، على اإثرها، متت حني كان ويل العهد الراحل، 
وطوال  للدفاع؛  وزي��راً  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ري 
يف  الق�سية،  ملفات  وفتح  اإث��ارة  ومنذ  م�ست،  عقود 
بحماية  حظي  تركي  ف��اإن  اأوًل،  الربيطاين  الإع��الم 
اأكرث من موقع، كانت كلها تقع  خا�سة، بل تنقل يف 
�سلطان،  الأمري  زوجاته،  اإحدى  والد  م�سوؤولية  �سمن 
اأو  تق�سري  اأي  اإىل  الأخ��رية  القرارات  ت�رش  مل  وال��ذي 

الأهم، فمحمد  اجلانب  بحقه. وهنا يربز  ف�ساد  �سبهة 
والر�سى،  الف�ساد  يف  التحقيق  اأن  ي��درك  �سلمان  بن 
والتي �سابت "�سفقة اليمامة" يتعلق يف جانب كبري 
له  هناك  التحقيق  وفتح  الربيطاين،  بالطرف  منه 
الأقل  تكون متاحة، على  لن  اأخرى،  واآليات  م�سارات 
اأن  يعني  مبا  متعددة؛  لعتبارات  احلالية  الفرتة  يف 
الف�ساد؛  على  املحا�سبة  لي�ض  قراراته  من  املق�سود 
املقام  يف  ولكنه  بالفعل،  حدث  يكون  قد  اأم��ر  وهو 
الأول لأ�سباب تتعلق بالرتكيبة العائلية التي تقت�سي 
اإبعاد كل املناوئني له، واإدخالهم يف م�ساكل ت�سغلهم 
متامًا عن العمل على تعطيل طموحات ويل العهد يف 
ا�ستقرار هادئ ومريح، على كر�سي العر�ض. يف �سل�سلة 
عادل  القت�ساد  وزير  عزل  ياأتي  كذلك،  التناق�سات 
فقيه، وتوقيفه على خلفية التحقيق يف كارثة ال�سيول 
التي راح �سحيتها اأكرث من مائتي مواطن ومقيم حني 
اأجرتها جلنة  اأمينًا ملحافظة جدة؛ فالتحقيقات  كان 
جرفت  التي  الأرا�سي  خمططات  اأن  ك�سفت  ر�سمية، 
غرقًا،  الع�رشات  فيها  ومات  املنازل،  فيها  ال�سيول 
بن  متعب  الأمري  وقتها،  الأ�سغال  لوزير  تابعة  كانت 
اأو  ت�رشيحًا،  ذك��ره  ي��اأت  مل  الآخ��ر  وهو  العزيز؛  عبد 

تلميحًا، يف قرارات ليل ال�سبت.
تربز  الآن؟  مل��اذا  الثاين،  ال�سوؤال  على  الإج��اب��ة  يف 
كثرياً  ُتف�رش  جمتمعة،  هي  اأو  اأحدها،  ع��دة،  اأ�سباب 
التناق�سات  تو�سح  وكما  فهي  امل�سهد؛  غمو�ض  من 
تاأتي للق�ساء على ما ميكن ت�سميتها "مراكز القوى"، 
الأخرية يف  القفزة  اأن تعطل  التي ميكن  اأو املحطات 
الر�سمي،  ال�ستقرار  نحو  �سلمان،  بن  حممد  م�سرية 
معروفًا،  بات  اأنه  ذلك  احلكم؛  كر�سي  على  وال�سكلي، 
وفقًا للمتابعني لل�ساأن ال�سيا�سي ال�سعودي، بل ولعامة 
على  وي�سيطر  الأمور،  بزمام  فعليًا  اأنه مي�سك  النا�ض، 
مفا�سل الدولة يف اأكرث من اجتاه، ب�سورة جتعل منه 

هذه  وتاأتي  للبالد.  اللحظة،  حتى  املتوج،  غري  امللك 
املتتالية  الإخفاقات  �سل�سلة  لأن  اأي�سًا  الآن  القرارات 
تقارير  اإليها  ت�سري  والتي  ال�سعودي،  القت�ساد  يف 
القرارات  ب�سبب  احل��ال،  واق��ع  عليها  وي�سهد  دولية، 
"بلومبريغ"،  لوكالة  وفقًا  العهد،  ل��ويل  املتهورة 
الإعالمية،  للربوباغندا  اأقرب  ما،  اإجراء  منه  تقت�سي 
ال�سلبية،  التداعيات  عن  واخل��ارج  الداخل  بها  ي�سغل 
والف�سل  القت�سادية،  لقراراته  اخلطرة  والنتائج 
املبكر خلطة 2030، والتي كان يت�سور اأنها �ستكون 
بكر�سي  ودولية، ومربر جدارة  اعتماد حملية  �سهادة 
اأن  الآن  التوقيفات  هذه  حل�سول  ثالث  �سبب  احلكم.  
يتمتع بحماية معنوية من وجود  زال  ما  �سلمان  بن 
فر�سة  العر�ض؛ وهي  كر�سي  على  �سلمان  امللك  والده 
الثمار الإيجابية لأي قرار يتخذه، ويتخل�ض  ليح�سد 
القرارات م�ستقباًل، بذريعة  اأي تاأثري �سلبي لنف�ض  من 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  للبالد؛  الأول  احلاكم  يكن  مل  اأنه 
الوالد ميكن اأن ي�ساعد يف امت�سا�ض الغ�سب املتوقع 
وقعت  اآث��ار  وه��ي  �سعود؛  اآل  �سفوف  يف  للقرارات 
ال�سوؤال الأهم، ما  بالفعل، ومر�سحة للت�ساعد. ويبقى 
النتائج املتوقعة لهذا الزلزال ال�سيا�سي، وهل يتحملها 
حممد بن �سلمان؟ رمبا جاء الرد القت�سادي �رشيعًا، 
يدفع  والذي  والتوج�ض،  الرتباك  اإىل  اأقرب  حالة  يف 
ح�ساباتها  لإعادة  عاملية  و�رشكات  دوليني  �رشكاء 
وه��ذه  اململكة.  يف  وال�ستثمار  بالعمل  اخلا�سة 
النتيجة على وجه التحديد، متّثل التحدي الأكرب لويل 
اأي�سًا  الداخلية  انعكا�ساتها  اأن  ذلك  احل��ايل،  العهد 
امل�سغول  الب�سيط،  ال�سعودي  املواطن  على  موؤثرة 
باجلانب  ان�سغاله  من  اأكرث  القت�سادي،  بالهم  دائمًا 
باأ�ض  ل  �رشيحة  ا�ستمتاع  من  حتى  واأكرث  ال�سيا�سي، 
بها مبتابعة اخلالفات بني الأ�سقاء واأبناء العمومة يف 

العائلة احلاكمة.
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طوكيو: حان الوقت للضغط بشدة على بيونغ يانغ

اإلفراج المشروط عن زعيم كتالونيا في بلجيكا

الفساد ينخر الصليب األحمر

وكالت � متابع��ة: ���رشح رئي�ض ال��وزراء الياباين، �سينزو اآب��ي، اليوم الثنني، 
اأن��ه حان الوقت ملمار�سة اأكرب �سغوطات ممكنة عل��ى كوريا ال�سمالية. ووافق 
اآب��ي عل��ى موقف الرئي�ض الأمريك��ي دونالد ترامب مف��اده، اأن ال�سني يجب اأن 
تعم��ل دورا اأك��رب لإرغام بيونغ يانغ على التخلي ع��ن براجمها النووية. وقال 
لل�سحفيني اإن اليابان تدع��م املوقف الأمريكي باأن جميع اخليارات مطروحة 
عل��ى الطاول��ة من اأجل حل ق�سية كوريا ال�سمالية. يذك��ر اأن الرئي�ض الأمريكي 
دونال��د ترامب يقوم بجولة اآ�سيوية ت�سمل 5 دول. وتعد ق�سية كوريا ال�سمالية 

والعالقات التجارية على راأ�ض اأجندة جولته.

وكالت � متابع��ة: ق��رر الدع��اء البلجيك��ي، الي��وم الثنني، الإف��راج عن زعيم 
اإقلي��م كتالوني��ا، كارلي���ض بوت�سدمي��ون واأربع��ة م��ن وزرائه ���رشط اأن ميثلوا 
اأم��ام املحاكم��ة خالل 15 يوما. وقال الدعاء، يف بي��ان، اإن "اخلطوة التالية 
يف الإج��راءات ه��ي مثول املتهمني اخلم�س��ة اأمام املحكمة خ��الل 15 يوما"، 
ول ميك��ن لزعي��م كتالوني��ا مغ��ادرة بلجي��كا دون موافقة ق�سائي��ة. وقد �سلم 
بودت�سدميون نف�س��ه لل�رشطة البلجيكية يف اأعقاب اإ�س��دار ال�سلطات الإ�سبانية 
مذك��رة اعتق��ال بحقه لتهام��ه بالتمرد والع�سي��ان. وكان اإقلي��م كتالونيا قد 
اأج��رى، يف م�ستهل اأكتوبر/ت�رشي��ن الأول املا�سي، ا�ستفتاء على ا�ستقالله عن 
اإ�سبانيا، و�سوت خالله نحو %90.18 من امل�ساركني ل�سالح النف�سال. ومل 

تعرتف احلكومة الإ�سبانية بنتائج ال�ستفتاء، وو�سفته باأنه غري د�ستوري.

وكالت � متابع��ة: ق��ال ال�سليب الأحمر الدويل ، يف بي��ان يوم الأحد، اإن الف�ساد اأدى 
خل�سارة م�ساعدات تقدر ب�6 ماليني دولر خالل حملة مكافحة الإيبول.

وقال��ت وكيلة الأمني العام لالحتاد الدويل لل�سلي��ب الأحمر والهالل الأحمر، جميلة 
حممود اإن الحت��اد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر غا�سب، ب�سبب 
ظه��ور اأدل��ة على ح��دوث اأعمال اختال�ض خ��الل عمليات مكافح��ة الإيبول يف غرب 

اإفريقيا.
وكان فريو�ض الإيبول قد قتل نحو 11 األف �سخ�ض يف الفرتة من 2014 و2016 يف 

املنطقة، مما اأدى لتد�سني عملية اإن�سانية كبرية �سملت عددا من املنظمات الدولية.
وك�سف��ت مراجع��ة ق��ام بها الحت��اد الدويل ع��ن تواط��وؤ حمتمل بني موظ��ف �سابق 
بالحت��اد وموظف��ي بن��ك يف �سرياليون، مم��ا اأدى خل�سارة نح��و 2.13 مليون فرنك 

�سوي�رشي )2.23 مليون دولر(.
وبالإ�سافة لذلك، اأ�سفرت اأعمال ف�ساد من جانب �رشكة خلدمة العمالء يف غينيا عن 

خ�سارة 1.17 مليون فرنك �سوي�رشي )1.18 مليون دولر( .
وكان الحت��اد قد ق��ال اإن التحقيقات ال�سابقة يف ليبرييا ك�سفت خ�سارة 2.7 مليون 

دولر ب�سبب الأ�سعار املبالغ فيها ملواد الإغاثة ومرتبات املتطوعني.
وق��ال الحت��اد "ملتزم��ون مبحا�سب��ة جمي��ع م��ن ت��ورط يف اأي �س��كل م��ن اأ�س��كال 

الختال�ض"، م�سيفا اأنه �سوف يتم ا�ستعادة الأموال املنهوبة.
ويف غيني��ا وليبرييا، تورط موظفو الحتاد الدويل لل�سليب الأحمر وموظفو ال�سليب 

الأحمر املحليون يف الف�ساد، وفقا ملا ذكره متحدث با�سم ال�سليب الأحمر الدويل.
واأ�س��اف املتحدث اأن الأ�سخا�ض املتورط��ني ل يعملون لدى ال�سليب الأحمر حاليا، 

كما مت ف�سل العاملني الذين مل يتمكنوا من ك�سف الحتيال اأو منعه اأي�سا.
وقال��ت جميل��ة حمم��ود: "ل يجب اأن تقلل ه��ذه احلالت باأي �سكل م��ن الأ�سكال من 
�سجاع��ة وتف��اين الآلف من املتطوع��ني والعاملني خ��الل جه��ود مكافحة فريو�ض 
اإيب��ول"، م�سرية اإىل جهود ال�سليب الأحمر من اأج��ل معاجلة املر�سى ودفن املوتى، 

وهي مهمة �ساعدت فى احلد من انت�سار املزيد من حالت الإ�سابة باملر�ض.

 اأعادت املغامرة ال�سعودية يف لبنان با�ستقالة الرئي�ض �سعد احلريري 
م��ن رئا�س��ة احلكوم��ة الب��الد اإىل مرب��ع الف��راغ الر�سم��ي، م��ع توايل 
ا�سطفاف امُلر�سحني الطبيعيني ملوقع رئي�ض احلكومة خلف ال�سعودية 
برف�سه��م خالفة احلري��ري ورئا�سة حكومة ُي�س��ارك فيها "حزب اهلل" 
يف مرحل��ة الت�سعي��د ال�سعودي الإقليم��ي، التي تتزام��ن مع اخلطوات 
امُلت�سارعة داخل الأ�رشة احلاكم��ة يف اململكة. بدورهما حافظ رئي�ض 
اجلمهورية مي�سال عون، ورئي�ض جمل�ض النواب نبيه بري، على م�سافة 
م��ن التط��ورات اإىل ما بعد اخلطاب ال��ذي األقاه الأم��ني العام ل�"حزب 
اهلل" ح�س��ن ن���رش اهلل، اأم���ض الأح��د.  و�سه��د الي��وم الت��ايل ل�ستقال��ة 

احلري��ري �سل�سلة لقاءات ا�ست�س��اف فيها مفتي اجلمهوري��ة اللبنانية 
ال�سي��خ عبد اللطيف دريان، القائم بالأعمال ال�سعودي والوزير امُلكلف 
وليد البخاري، ورئي�ض احلكومة الأ�سبق جنيب ميقاتي. وبرزت فحوى 
اللق��اءات من الت�رشيحات الالحقة، التي اأّمنت الغطاء ال�سني املطلوب 
خلطوة احلريري، مع اإعالن املفتي اأن "ا�ستقالة الرئي�ض �سعد احلريري 
م��ن احلكومة �سّكلت �سدم��ة ومل تاأت من فراغ، ونح��ن نوؤيده وندعمه 
ونتفهم ه��ذه ال�ستقالة وينبغ��ي اأن نعاجلها بالروي��ة واحلوار". وهو 
م��ا يعن��ي عملي��ًا و�سع الطائف��ة ال�سني��ة يف لبنان خل��ف اململكة يف 
رف���ض تويل �سخ�سية �سيا�سية موقع رئا�سة احلكومة مُب�ساركة "حزب 
اهلل". و�سب��ق كلمة ن���رش اهلل التي و�سّحت موقف احلزب ب�سكل ر�سمي، 
ت�رشيب احلزب موقفًا لن�رش اهلل اأطلقه اأمام املئات من عنا�رش "�رشايا 

املقاومة" التابعة للحزب، اعترب فيه اأن "ما حدث هو جنون �سعودي، 
و�سننتظر الأي��ام امُلقبلة لُيبنى على احل��دث مقت�ساه". واأ�ساف ن�رش 
اهلل يف اللق��اء الداخل��ي اأنه "ل يرى حربًا قريبة )م��ع اإ�رشائيل(، ولكن 
احل��رب القادمة �ستكون م�سريية وحا�سمة". ورغم اأن موقف ن�رش اهلل 
حم��ل ا�ستيعابًا ملوقف احلريري وخلطوته، اإل اأن نوعية احل�سور الذي 
حت��دث ن�رش اهلل اأمامه، ُعّد ر�سالة داخلية، ذلك لأن "�رشايا املقاومة" 
التي مل ُتفّوت حدثًا اأمنيًا داخليًا اإل و�ساركت فيه، وقاتل عنا�رشها يف 
الداخ��ل اللبناين، ل تزال جاهزة لتاأدية الأدوار الأمنية املطلوبة منها 
لإجب��ار الق��وى ال�سيا�سية على امل�س��ي يف خيارات احل��زب الداخلية، 
كم��ا حدث عند تكلي��ف الرئي�ض جنيب ميقاتي يف عام 2011، وقبلها 
يف اأح��داث ال�سابع من مايو/اأيار 2008. واإن بقيت املالب�ض ال�سوداء 

الت��ي انت���رش فيه��ا عنا���رش احل��زب لل�سغط باجت��اه تكلي��ف ميقاتي 
ت�سكي��ل احلكومة موجودة، فاإن احلزب يفتقد اإرادة ال�سخ�سيات ال�سنية 
اجلاه��زة مللء الفراغ الذي اأحدثته ا�ستقالة احلريري. والالفت يف هذا 
املج��ال هو غياب وزير الداخلية نهاد امل�سنوق، عن ال�سمع. وهو الذي 
يجم��ع بني �سفة "ال�سق��ر" يف "تيار امل�ستقبل" وب��ني �سبكة عالقات 
قوي��ة م��ع ال�سخ�سي��ات الأمني��ة وال�سيا�سي��ة يف "ح��زب اهلل" وعل��ى 
راأ�سه��م م�س��وؤول "وحدة التن�سي��ق والرتباط" يف احل��زب وفيق �سفا. 
وكان امل�سن��وق �سّباق��ًا يف و�س��ف اخلط��وات املتتالية الت��ي اتخذها 
"حزب اهلل" وحلفاوؤه جلهة التطبيع مع النظام ال�سوري وت�سليم ملف 
احل��دود اللبنانية ال�سورية اإىل احل��زب، ب�"التجاوزات الكبرية للت�سوية 

ال�سيا�سية" وهو ما مّهد ل�ستقالة احلريري.

ك�س��ف حتقي��ق �سحفي جدي��د يتعلق بامل��الذات ال�رشيبية 
"اأوف�س��ور"، عن اأن امللكة الربيطاني��ة اإليزابيث الثانية قد 
تك��ون متورط��ة يف ف�سيح��ة ته��رب �رشيبي اأطل��ق عليها 
ت�سمي��ة "اأوراق اجلن��ة". و�سدر  اأم�ض الأح��د امللف املف�سل 
ب�س��اأن "اأوراق اجلن��ة" باإعداد "الحتاد ال��دويل للتحقيقات 
ال�سحفي��ة" بالتع��اون م��ع "غاردي��ان" و"ب��ي ب��ي �س��ي" 
و"نيويورك تاميز"، ا�ستنادا اإىل 13.4 مليون وثيقة م�رّشبة 
ح�سل��ت عليها �سحيفة "زود دويت�سي ت�سايتوجن" الأملانية 
م��ن مركزين خلدمات النقل اإىل اخلارج و�سجالت ال�رشكات 
يف 19 م��الذا �رشيبيا وخا�سة يف ج��زر كاميان وبرمودا. 

واأف��ادت "غارديان" باأن ه��ذه الت�رشيبات ك�سفت عن نظام 
دويل وا�س��ع النط��اق يتيح لكب��ار امل�سوؤول��ني والأثرياء يف 
الع��امل، وخا�سة يف بريطاني��ا والوليات املتحدة ورو�سيا، 
التهرب من ال�رشائب، وكذل��ك �سلطت ال�سوء على الأ�ساليب 
املعق��دة التي تلج��اأ اإليها ال�رشكات العمالق��ة، مثل "نايك" 
و"اآب��ل" م��ن اأج��ل تف��ادي امل�س��اكل القانوني��ة يف حماية 
ثرواته��ا. واأو�سحت ال�سحيف��ة اأن التحقيق ك�سف اأن امللكة 
اإليزابيت نقلت ماليني اجلنيهات ال�سرتلينية من ممتلكاتها 
اخلا�س��ة اإىل �سن��دوق يف جزر كامي��ان، ومت ا�ستثمار جزء 
م��ن ه��ذه الأم��وال يف ���رشكات ذات �سمع��ة �سيئ��ة ومتهمة 
با�ستغ��الل تعب الفقراء. ونقلت وكالة "نوفو�ستي" الرو�سية 
عن م�سدر مقرب م��ن احلكومة الربيطانية اأن احلديث يدور 

ع��ن اأموال دوقي��ة لنك�سرت التابع��ة للملك��ة اإليزابيث، اأكرب 
مالك��ي الأرا�س��ي يف البالد. وذكر امل�س��در اأن نقل الأموال 
اإىل احل�ساب��ات اخلارجي��ة يف امل��الذات ال�رشيبية ل يعترب 
اأم��را غ��ري م���رشوع يف اململك��ة املتح��دة ول يه��دد امللكة 
ب��اأي عواق��ب قانوني��ة، غ��ري اأن الت�رشيب��ات �ستت�سبب على 
الأرجح بف�سيحة داخل البالد وخارجها، علما اأن الف�سيحة 
املماثل��ة ال�سابقة املعروف��ة ب�"وثائق بنم��ا"  كلفت رئي�ض 
الوزراء ال�سابق ديفيد كامريون مقعده. من جانب اآخر، كتب 
رئي���ض حزب العمال وزعيم املعار�س��ة الربيطانية جريمي 
كورب��ني يف ح�ساب��ه على "تويرت": "وثائ��ق اجلنة تدل مرة 
اأخ��رى على ما اأكدت��ه لرئي�ض الوزراء: ثم��ة قانون لالأثرياء 

واآخر لغريهم فيما يتعلق بدفع ال�رشائب".

اعت��رب الوزير اللبناين ال�ساب��ق اأ�رشف ريفي اأن لبنان 
ب��داأ مرحل��ة اإنه��اء و�س��ع الي��د الإيرانية علي��ه، واأن 
ا�ستقال��ة رئي���ض احلكوم��ة �سعد احلري��ري جاءت يف 
هذا الجت��اه. وق��ال الوزير ريف��ي: "ا�ستقال��ة رئي�ض 
احلكوم��ة �سع��د احلري��ري، ج��اءت كنتيج��ة حتمي��ة 
مل��ا �سبق وحذرنا من��ه، لأن الت�سوي��ة الرئا�سية التي 
ح�سل��ت قدمت لبنان على طبق من ف�سة لالإيرانيني، 
وه��و م��ا يناق���ض توجهاتن��ا ويناق���ض م�سلحتن��ا 
العربي��ة". واأ�س��اف، يف حدي��ث �سحفي ن���رش اليوم 
الثن��ني: "بداأنا مرحلة جدي��دة عنوانها فرملة نتائج 
الت�سوي��ة الرئا�سي��ة، و�س��ول اإىل اإلغ��اء كل مفاعي��ل 
ه��ذه الت�سوية، ومب��ا ينهي و�سع الي��د الإيرانية على 
لبنان". وراأى هذا الوزير ال�سابق الذي كان من اأتباع 
احلريري قبل اأن ين�س��ق عنه، اأن "الأزمة �ستطول لأن 
مواجه��ة امل���رشوع الإيراين حتتاج وقت��ا"، لفتا اإىل 
اأن��ه "ل يخ�سى من التوت��رات الأمنية، واإن كان حزب 
اهلل يلج��اأ اإىل الغتي��الت والأعم��ال الأمني��ة كلم��ا 
تع��رث م�رشوعه، لك��ن اجلميع يعل��م اأن الأمور تغريت 
يف الوق��ت احلا�رش". و�سدد ريف��ي على اأنه "ل يجوز 
اأن يتم تطي��ري النتخابات النيابية، بل يجب ال�سغط 

لإجناز املحطات الد�ستورية، 

مرحلة مواجهة في لبنان بعنوان الفراغ

وزير سابق: لبنان بدأ "أوراق الجنة": فضيحة تهرب ضريبي تطال الملكة البريطانية
برفع اليد اإليرانية 

عن كاهله!
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ترامب يتباهى بأسلحة بالده ويوضح مالبسات حادثة تكساس !

اأعل��ن الرئي�ض الأمريكي دونال��د ترامب من طوكيو، 
اليوم الثنني، اأن بالده تنتج اأف�سل معدات ع�سكرية 

يف العامل.
واأ�سار �سيد البيت الأبي�ض، يف خطاب األقاه يف مقر 
�سف��ري وا�سنطن ل��دى طوكي��و اأمام رج��ال الأعمال 
الأمري��كان والياباني��ني اأثن��اء زيارت��ه اإىل "ب��الد 
ال�سم���ض"، اإىل اعرتا���ض ق��وات الدف��اع ال�سعودية، 
اأم���ض الأول ال�سب��ت، با�ستخ��دام الأنظم��ة اأمريكية 
ال�سنع �ساروخ��ا اأطلق من اليمن باجتاه العا�سمة 
"التكنولوجي��ا الأمريكي��ة  الريا���ض، متباهي��ا ب��� 
املذهل��ة". م��ن جانب��ه، علق نائ��ب رئي���ض الوزراء 
الرو�س��ي دميرتي روغوزين على ت�رشيحات ترامب 
ح��ول "الأ�سلح��ة الأمريكية ل مثي��ل لها يف العامل" 
بن���رش تغري��دة �سخري��ة ق�س��رية عل��ى ح�ساب��ه يف 

اأنت جاد فيما تتكلم!". "هل  "تويرت"، قائال فيها 
من جانب اخر قال الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
اإن اأ�سباب حادث اإطالق النار اأم�ض داخل كني�سة يف 
تك�سا�ض وال��ذي اأودى بحياة 26 �سخ�سا، تعود اإىل 
م�س��كالت نف�سي��ة يعاين منها املنف��ذ ول عالقة لها 

بحرية حمل ال�سالح.
وردا عل��ى �س��وؤال ح��ول ردة فعل��ه املحتمل��ة عل��ى 
احل��ادث وذل��ك اأثن��اء موؤمت��ر �سحف��ي يف طوكيو، 
الي��وم الثنني، قال ترامب اإن التقارير الأولية ت�سري 
اإىل اأن املهاج��م كان "�سخ�س��ا ذا م�س��كالت نف�سية 

وكانت لديه الكثري من الق�سايا".
وع��رب ترامب ع��ن اعتقاده اأن��ه من ال�ساب��ق لأوانه 
مناق�س��ة الق�سايا اخلا�سة بالإ���رشاف على جتارة 

الأ�سلحة يف بالده.
وقال: "اأعتقد اأن الق�سية الرئي�سة هي ق�سية احلالة 
النف�سي��ة لل�سخ�ض. لدينا الكثري من امل�سائل يف هذا 
اخل�سو���ض، كم��ا يف اأي دولة اأخ��رى. لكنها لي�ست 
ق�سية خا�سة بال�س��الح.. طبعا ميكننا بدء مناق�سة 
ه��ذه امل�ساأل��ة، لكنن��ي اأظ��ن اأن ذل��ك م��ن ال�ساب��ق 

لأوانه".
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رويدًا رويدًا ينق�شع 
الغبار ويختفي اأثر قنابل 

الدخان التي اأ�شعلها 
ليل ال�شبت، ويل العهد 

ال�شعودي، حممد بن 
�شلمان، ب�شل�شلة قرارات، 

هي اأقرب لل�شدمات 
الكهربائية، ت�شّمنت 

عزاًل وتعيينات يف اأكرث 
من موقع، �شاملة اأ�شماء 

اأمراء من امل�شتوى االأول، 
ووزراء، كانوا حتى وقت 
قريب جدًا ميّثلون مراكز 

قوى حقيقية يف بنية 
الدولة ال�شعودية على 

مدى عقود طويلة.
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