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"انقالب أبيض" في السعودية ..هل يمهد لعزل سلمان أم ابنه؟
بوادر صلح بين موسكو ولندن بعد أزمة العميل الروسي
مو�سكو  -اجلورنال� :أعلن ال�سفري الرو�سي يف بريطانيا� ،ألك�سندر ياكوفينكو� ،أن مو�سكو
تو�صلتا �إىل اتفاق لإع��ادة الدبلوما�سيني املطرودين م��ن البلدين ب�سبب ق�ضية
ولن��دن ّ
العميل الرو�سي� ،سريغي �سكريبال.
و�أ�ض��اف ياكوفينك��و ،يف ت�رصي��ح لقناة "رو�سيا  24ت��ي يف"� ،أنه "من املق�� ّرر �إعادة
الدبلوما�سيني على نحو تدريجي ،اعتباراً من يناير ."2019
وتاب��ع" :ل�س��ت مت�أك��داً مم��ا �إذا كان االتف��اق يق�ض��ي ب�إع��ادة جمي��ع الدبلوما�سي�ين
املطرودين ،لكن ن�صفهم على الأقل �سيعودون".
ويبدو �أن االتفاق ميثّل بوادر م�صاحلة بني البلدين ،عقب توتّر العالقات نتيجة حماولة
ت�سمي��م اجلا�سو�س الرو�سي وابنته يوليا ،يف  4مار�س املا�ضي ،با�ستخدام غاز �أع�صاب
�س��ام .واتهمت بريطاني��ا رو�سيا مبحاولة قتلهما با�ستخدام "غ��از الأع�صاب" ،وهو ما
نفت��ه مو�سك��و ،وقال��ت �إن لندن ترف�ض �إطالعه��ا على نتائج التحقي��ق �أو �إ�رشاكها فيه،
م��ا ت�س ّبب بت�أزّم العالقات بني الدولتني .وط��ردت بريطانيا  23دبلوما�سي ًا رو�سي ًا ،يف
خطوة قابلتها مو�سكو ب�إجراء مماثل ،يف حني اتّ�سعت رقعة العقوبات الدبلوما�سية على
رو�سيا لت�شمل العديد من الدول الغربية التي وقفت �إىل جانب بريطانيا.

اليمن ..الحوثيون يسلمون ميناء
الحديدة
�صنع��اء  -اجلورن��ال :ذك��رت م�صادر اعالمي��ة ان جماع��ة �أن�صار اهلل
احلوثي��ة يف اليم��ن �سلمت  ،مين��اء احلديدة �إىل م�صلحة خف��ر ال�سواحل
وذلك تنفيذا التفاق م�شاورات ال�سويد.
و�أف��اد م�صدر �أمن��ي يف امليناء لوكال��ة الأنباء الأملاني��ة (د ب �أ) ،ب�أن
اللج��ان ال�شعبي��ة التابع��ة للحوثي�ين �سلموا مين��اء احلدي��دة �إىل قوات
م�صلحة خف��ر ال�سواحل ب�شكل ر�سمي وبح�ض��ور الفريق الأممي برئا�سة
اجلرنال الهولندي باتريك كامريت.
و�أو�ض��ح امل�ص��در �أن ق��وات خف��ر ال�سواح��ل ه��ي امل�س�ؤولة عل��ى �إدارة
املوانئ من قبل اندالع احلرب التي ت�شهدها اليمن.
و�أك��د املتحدث با�سم "اجلي�ش اليمني" يف �صنع��اء العميد يحيى �رسيع
�أن ق��وات اجلي���ش واللج��ان ال�شعبية بد�أت من��ذ اجلمعة تنفي��ذ املرحلة
الأوىل من �إعادة االنت�شار يف ميناء احلديدة.
و��صرح العميد �رسي��ع يف ت�رصيح لوكال��ة الأنباء اليمني��ة (�سب�أ) "�إنه
وبن��اء على ما ن�ص عليه اتفاق �ستوكهومل وتنفي��ذا لتوجيهات القيادة
فقد بد�أت قواتنا منذ ليلة �أم�س تنفيذ املرحلة الأوىل من �إعادة االنت�شار
من ميناء احلديدة".
و�أ�ض��اف "ننتظر من جلن��ة املراقبة الأممية �إلزام الط��رف الآخر بتنفيذ
التزامات��ه املن�صو�ص عليه��ا يف املرحلة الأوىل من اتف��اق �ستوكهومل
وه��ي االن�سح��اب من اجله��ة ال�رشقية للمدين��ة وبقية الأج��زاء احلرجة
ح�سب ن�ص االتفاق".

ترامب يبتز الكونغرس :اإلغالق الحكومي لن
ينتهي إال بشرط
وا�شنط��ن  -اجلورن��ال� :أعلن الرئي���س الأمريكي دونالد ترام��ب� ،أن الإغالق اجلزئي
مل�ؤ�س�س��ات احلكوم��ة لن ينتهي �إال بتوفري التمويل ال�لازم للجدار احلدودي املقرتح
عل��ى احل��دود م��ع املك�سي��ك .و�أ�ضاف ترام��ب يف ت�رصيح��ات �أدىل بها م��ن البيت
الأبي�ض" :ال �أ�ستطيع �أن �أبلغكم مبوعد �إع
ويبل��غ طول حدود الواليات املتحدة مع جارتها املك�سيك � 3آالف كم ،منها 1100
ك��م م�سيج��ة بجدار و�أ�س�لاك �شائكة ،لكن ه��ذا الق�سم ي�شوبه عدد م��ن الفتحات التي
تتم من خاللها عمليات التهريب والت�سلل .و�سبق للحكومة الفيدرالية الأمريكية �أن
�أُغلقت مرتني يف يناير وفرباير املا�ضيني ب�سبب �أزمة موازنة م�شابهة.

الرياض  -الجورنال

بالتزامن مع الذكرى الرابع��ة ملبايعة العاهل ال�سعودي،
املل��ك �سلم��ان ،ويف ظ��ل �سل�سل��ة �أزم��ات ح��ا ّدة ح ّول��ت
الريا���ض �إىل متهمة بجرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية
يف املحاف��ل الدولية؛ �أ�صدر امللك �سلم��ان �أوامر اعتُربت
مبنزل��ة "انق�لاب �أبي���ض"؛ لكونها طال��ت مفا�صل مهمة
يف الدول��ة ال�سعودي��ة ،ال �سيم��ا الأمن الع��ام واخلارجية
والإعالم.
وت�أت��ي التغي�يرات الكب�يرة يف ظ��ل التناق���ض ب�سيا�سة
ال�سعودي��ة الداخلي��ة واخلارجية ،منذ �صع��ود جنم الأمري
حمم��د بن �سلمان� ،إذ فتح الب��اب �أمام حقيقة ال�رصاعات
والنزاع��ات بني �أف��راد العائلة املالكة ،الت��ي باتت ت�أخذ
منح��ى غ�ير م�سب��وق يف تاري��خ احلك��م من��ذ الت�أ�سي�س،
وتتن��اول حيثيا ِته��ا ال�صحاف��ة الغربي��ة قب��ل العربي��ة
واملحلية.
ويف �إ�شارة مهمة �إىل ت�ضارب وجهات النظر وال�سيا�سات
داخ��ل الأ�رسة احلاكمة ر َّد الأمري ال�سعودي� ،أحمد بن عبد
العزي��ز ،على متظاهري��ن هتفوا �أمامه �أثن��اء دخوله مق ّر
�إقامت��ه يف لندن ،بعدد من الهتافات املن�� ّددة ب�سيا�سات
"�آل �سعود" ،وو�صفوهم بـ"املجرمني القتلة".
الأم�ير �أحمد نف�س��ه عاد �إىل الريا�ض ،فاحت�� ًا الباب �أمام
احتمال تويل من�صب ويل العهد بد ًال من حممد بن �سلمان،
ال �سيم��ا �أن ت�رصيح ًا من وزارة اخلارجية الرو�سية ك�شف
عن تخ ّلي الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،عن حممد بن
�سلمان يف ق�ضي��ة خا�شقجي ،و�ضغطه على امللك �سلمان
لإيجاد بديل عنه .وكانت �صحيف��ة "بوبليكو" الإ�سبانية
ذك��رت �أن املل��ك �سلم��ان يبح��ث ع��ن بدي��ل �آخ��ر لوالية
العه��د خلف ًا البنه حممد ،ال��ذي يبدو �أنه "خرج عن نطاق
ال�سيا�س��ة التقليدي��ة الت��ي �سارت عليه��ا اململكة ،خا�صة
�أن م�شاريع��ه الداخلي��ة واخلارجية تع ّر�ض��ت النتكا�سات
كبرية" ،ح�سب ال�صحيفة.
من يعزل الآخر؟
يف الع��ادة جت��ري تعدي�لات مهم��ة يف مفا�ص��ل الب�لاد
للخ��روج من م�أزق كب�ير �أو �أزمة مت�صاع��دة .وباعرتاف
الريا���ض نف�سه��ا ف�إنها تعي���ش �إحدى �أك�بر الأزمات يف
تاريخيه��ا؛ لوج��ود اتهام��ات دولي��ة ملحمد ب��ن �سلمان
بارت��كاب جرمية قتل �شنيعة ملواط��ن �سعودي يف تركيا

وداخ��ل قن�صلية بالده ،الأمر الذي �ش�� ّوه �صورة اململكة،
وجع��ل منظم��ات حقوقي��ة وبرملاني�ين ح��ول الع��امل
يطالبون مبحاكمة بن �سلمان.
انق�سم��ت التحلي�لات �إىل �شق�ين؛ الأول ه��و �أن يع��زل بن
�سلم��ان والده ويتولىّ �سدة احلكم كي يفلت من العقوبات
الدولي��ة ،ال �سيم��ا �أن الع��امل ي�ؤكّ��د عم��ق العالق��ات مع
ال�سعودي��ة كدولة ،ويف الوقت ذات��ه يطالب مبحاكمة َمن
�أمر بقتل الإعالمي خا�شقجي .ف�إن �أ�صبح ملك ًا فال ميكن
الف�ص��ل ب�ين �شخ�صه والدول��ة ال�سعودي��ة ،ما ق��د ي�شكّل
خمرج ًا له يقوم على امل�صالح الدولية.
�أما التحليل الآخر فهو قيام امللك �سلمان ب�إنقاذ اململكة
و�سمعته��ا ا�سرتاتيجي�� ًا ب�إعفاء جنله وتعي�ين بديل عنه،
وذل��ك عرب حتمل ابن��ه م�س�ؤولي��ة ما قام ب��ه م�ست�شاروه
واملق ّربون من��ه يف قتل خا�شقجي ،مقابل عدم مالحقته
يف املحاك��م الدولية� ،إال �أن هناك من ي�ستبعد ذلك؛ لكون
ب��ن �سلمان م��ا زال �شاب ًا ،وهو مم�سك بزم��ام الدولة �أكرث
من والده ،ويتعامل وك�أنه احلاكم الفعلي للبالد.
اخلالف��ات ب��د�أت تظه��ر ب�ين الأب وابن��ه يف العدي��د من
الق�ضاي��ا؛ االقت�صادي��ة وال�سيا�سي��ة وحت��ى الع�سكري��ة
والعالق��ات الثنائية بني دول اخلليج ،خ�صو�ص ًا �أن امللك
�سلم��ان مل يت�ص ّدر م�شهد الت�رصيح��ات يف هذه الق�ضايا
كما هو احلال مع ابنه.
�أرامكو �أول الأزمات
تدخ��ل املل��ك
يعت�بر خ�براء اقت�ص��اد وم�ستثم��رون � َّأن ُّ
ال�سع��ودي يف وقف طرح "�أرامكو" �صفع��ة قوية لـ"ر�ؤية
 "2030ولأح�لام الأمري ،ال��ذي �أراد �ض ّم عمالق النفط
الأ�ضخ��م يف الع��امل �إىل �صن��دوق اال�ستثم��ار ال�سي��ادي،
وط��رح ن�سبة  100( 5%ملي��ار دوالر) فقط من ال�رشكة،
التي تق�� َّدر قيمتها ب�أكرث من تريلي��وين دوالر ،لالكتتاب
بالبور�صة.
ومن��ذ �صع��ود بن �سلم��ان �إىل �س��دة احلكم ب�ش��كل �رسيع،
اتخ��ذ ع��دة ق��رارات مل تعهده��ا اململك��ة يف تاريخه��ا
احلدي��ث؛ �إذ طرح على ال�سعوديني خط��ة اقت�صادية �أطلق
عليه��ا ا�س��م "ر�ؤية اململكة  ،"2030تزام��ن هذا الإعالن
مع حمالت �إعالمي��ة ودعائية ن�سبت النجاح والتم ُّيز �إىل
ه��ذه الر�ؤية قب��ل الك�شف عن حمتوياته��ا وبنودها ،رغم
ال�شك��وك الكبرية ،وبالفعل ب��د�أت تتال�شى مع ما تواجهه
من �صعوبات بدا �أن ملك البالد قد مل�سها.

طهران تطالب اوروبا بااليفاء تجاه التزاماتها بشان االتفاق النووي
طهران  -الجورنال

طال��ب وزي��ر اخلارجية الإي��راين حممد ج��واد ظريف
�أوروب��ا بالوف��اء بالتزاماته��ا ال��واردة يف االتف��اق
النووي ،م�شددا على �أن بالده مل ولن تنتظرها.
ونقل��ت و�سائ��ل �إع�لام �إيرانية عن ظري��ف ت�أكيده يف
ت�رصيح لقن��اة "فونيك�س" ال�صينية �أن بالده "مل تكن
يف �أي وق��ت ولن تكون بانتظار �أوروبا التي عليها �أن
تفي بالتزاماتها يف �إطار االتفاق النووي".
وب�ش���أن الظ��رف احل��ايل املحي��ط باالتف��اق الن��ووي
بع��د ان�سح��اب الوالي��ات املتح��دة من��ه ،ق��ال رئي�س
الدبلوما�سي��ة الإيرانية" :لي�س �صحيحا �أننا قبل ثالثة
�أع��وام مل نك��ن نتوقع ح��دوث �أو�ض��اع الي��وم (ب�شان
االتف��اق النووي) ،لكنن��ي �أرى ب�أنه كان من ال�صعوبة
الو�صول �إىل اتفاق �أف�ضل مما هو الآن".

استطالع :أكثر من نصف األميركيين يؤيدون عزل ترامب
واشنطن  -الجورنال

�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أن معظم الأمريكيني يريدون عزل الرئي�س ،دونالد ترامب� ،أو
�إخ�ضاعه ر�سمي ًا ملراقبة من قبل الكونغر�س الأمريكي.
و�أفاد اال�ستطالع ب�أن  59%ممن �شملهم اال�ستطالع �أبدوا رغبتهم يف ذلك ،ح�سبما �أفادت
�صحيفة "ذا هيل" الأمريكية� ،أم�س اجلمعة.
و�أُجري اال�ستطالع على نحو م�شرتك بني مركز الدرا�سات ال�سيا�سية الأمريكية بجامعة
م�سج ًال،
"هارفارد" ،ومركز "هاري�س" ال�ستطالعات الر�أي ،و�شمل عينة من  1473ناخب ًا ّ

و�أُجري �إلكرتوني ًا ،بني  24و 26دي�سمرب.
وت�أتي نتائج اال�ستطالع يف وقت يواجه فيه ترامب اتهامات تتع ّلق بتواط�ؤ حملته
االنتخابية مع رو�سيا يف انتخابات  ،2016التي �أو�صلته �إىل البيت الأبي�ض.
كما اتهم االدعاء الفيدرايل ترامب� ،أوائل ال�شهر اجلاري ،يف ق�ضية منف�صلة تتع ّلق بتقدمي
مدفوعات �رسية المر�أتني تتّهمانه ب�إقامة عالقات معهما ،مقابل �رشاء �صمتهما.
وح�سب و�سائل �إعالم �أمريكية ،ف�إن عزل الرئي�س الذي يوا�صل الدفاع عن ويل العهد
ال�سعودي ،حممد بن �سلمان ،خا�صة يف جرمية قتل ال�صحفي جمال خا�شقجي ،يحتاج
لأغلبية الأ�صوات مبجل�سي النواب وال�شيوخ.

تقرير اميركي :الرياض تشتري مقاتلين سودانيين لحربها باليمن
الخرطوم  -الجورنال

إن السعودية

استخدمت ثروتها

النفطية الهائلة

لتجنيد العشرات من
الناجين اليائسين

من الصراع في

دارفور ،غربي

السودان ،للقتال

في اليمن ،مؤكدة أن

بين  20إلى  40%منهم

أطفال.

ك�شف��ت �صحيفة نيويورك تامي��ز الأمريكية ،ا�ستغ�لال ال�سعودية
حاج��ة �سوداني�ين للم��ال لزجهم يف القت��ال باليم��ن ،و�أن ن�سبة
كبرية منهم هم "�أطفال".
وقال��ت ال�صحيف��ة الأمريكي��ة يف تقري��ر له��ا م��ن اخلرط��وم� ،إن
ال�سعودي��ة ا�ستخدمت ثروته��ا النفطية الهائل��ة لتجنيد الع�رشات
م��ن الناج�ين اليائ�سني من ال�رصاع يف دارف��ور ،غربي ال�سودان،
للقتال يف اليمن ،م�ؤكدة �أن بني � 20إىل  40%منهم �أطفال.
و�أ�ضاف��ت �أنه منذ �أرب��ع �سنوات يقاتل يف اليمن نحو � 14ألف ًا من
�أفراد ملي�شيات �سودانية ،قتل منهم املئات.
نيوي��ورك تاميز �أ�ش��ارت يف تقريرها �إىل �أن معظم ه�ؤالء ينتمون
�إىل ملي�شي��ا اجلنجويد ،التي �ألقي باللوم على �أفرادها يف ارتكاب
فظائع ب�إقليم دارفور.
وج��اء يف التقري��ر �أن بع���ض الأه��ايل التواق�ين للم��ال يعمدون

�إىل ر�ش��وة قادة امللي�شي��ات يف دارفور؛ وذل��ك لل�سماح لأبنائهم
بالذهاب للقتال يف اليمن.
ي�ش��ار �إىل �أن��ه بالإ�ضاف��ة للملي�شي��ات ،ينت�رش مئ��ات من اجلنود
ال�سوداني�ين يف اليمن �ضمن �إطار التحال��ف ال�سعودي الإماراتي
ال��ذي تقوده الريا���ض ملقاتلة احلوثي�ين وحلفائهم م��ن �أن�صار
الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح.
و�أكدت اخلرطوم على ل�سان وزير دفاعها الفريق �أول ركن عو�ض
حمم��د �أحمد بن ع��وف ،يف مايو املا�ضي� ،إ��صرار احلكومة على
�إبقاء جنودها يف اليمن ،معتربا �أن ذلك "واجب والتزام �أخالقي".
وارتفع��ت �أ�صوات �سودانية وعرب الربملان منادية ب�إعادة القوات
ال�سوداني��ة م��ن اليم��ن؛ بعدم��ا مل يع��د م�برر لوجوده��ا هن��اك،
وخ�سارة جمموعة من اجلنود يف مواجهة مع احلوثيني.
اىل ذلك قالت الأمم املتحدة� ،إنه جرى تنفيذ عدد من بنود اتفاق
احلدي��دة املوقع م�ؤخراً يف العا�صمة ال�سويدية ،وذلك بعد �أ�سبوع
واحد من و�صول بعثة املراقبة الأممية �إىل اليمن.

وتاب��ع ظري��ف يف ه��ذا ال�ش���أن قائ�لا " :ل��و �أردنا �أن
نعي��د كتابة االتفاق النووي من جدي��د ف�إنني ا�ستبعد
الو�ص��ول �إىل اتفاق .ولو متكنا من الو�صول �إىل اتفاق
ف�إنه �سيكون �شبيها ملا هو موجود الآن".
ور�أى وزي��ر اخلارجي��ة الإي��راين �أن اعتق��ال مدي��رة
ال�ش���ؤون املالي��ة ب�رشكة ه��واوي ال�صيني��ة دليل على
عزل��ة الواليات املتحدة ،داعيا �سائ��ر الدول ،وخا�صة
ال�ص�ين� ،إىل "الت�ص��دي ب�ص��ورة منا�سب��ة ملث��ل ه��ذه
املمار�س��ات الأمريكية" ،لي�س من �أج��ل �إيران ،بل من
�أجل انف�سهم.
وتوق��ع ظريف �أن ت�ستمر عالقات ب�لاده مع الواليات
املتح��دة على املنوال الراهن ،م�شددا على �أن �إيران "ال
تتفاو���ض مع �أمريكا يف الظ��روف الطارئة ومل تخرج
�إي��ران م��ن االتف��اق ،ب��ل �إن �أمريكا هي الت��ي خرجت
وعليها هي نف�سها العودة �إليه".

وب�ش���أن �سع��ي الوالي��ات املتح��دة �إىل من��ع �صادرات
النف��ط الإيراين� ،أكد ظريف �أن وا�شنطن �إذا �أرادت "منع
�ص��ادرات النف��ط الإيراني��ة ف�إنه��ا �ستك��ون م�ضط��رة
التخاذ �سيا�سات تخلق الفو�ضى يف العامل".
و�شددظري��ف عل��ى �أن ال�ص�ين اهم لبالده م��ن �أوروبا
ورو�سي��ا ،الفت��ا �إىل �أن �سيا�سات ب�لاده "لي�ست مبنية
عل��ى ال��رد عل��ى �أوروب��ا ،و�أن �أوروب��ا لي�س��ت الطرف
التج��اري الأهم بالن�سبة لن��ا ،بل �إن الطرف الأهم هي
ال�ص�ين ودول اجلوار ورو�سي��ا ،ولكن بطبيعة احلال ال
ن�سعى من �أجل �أن ال تكون لنا عالقات مع �أوروبا".
كم��ا تطرق وزي��ر اخلارجية الإي��راين لتعزيز الواليات
املتحدة لقواتها البحرية يف املنطقة ،م�ؤكدا �أن وجود
حامل��ة الطائرات الأمريكية يف مي��اه اخلليج �سي�ؤدي
�إىل زي��ادة ح��دة التوتر يف املنطق��ة ،وتعري�ض جميع
دولها للمزيد من املخاطر.

