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 انــتــهــت الــتــكــهــنــات بــخــصــوص  الــحــكــم فــي اململكة 
العربية السعودية   فخادم الحرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز اتخذ قرارًا ينص على تنحية 
ولـــي عــهــده األمــيــر محمد بــن نــايــف وتــعــيــني نجله 

األمير محمد بن سلمان بدال منه وليًا للعهد.
الــقــرار من  بطبيعة الــحــال، ال يمكن النظر إلــى هــذا 
التوقف عند مــآالتــه، وهــنــاك طيف واســـع من  دون 
املـــراقـــبـــني واملــحــلــلــني يــــرى أن مـــا يــســمــى بــمــقــاربــة 
الــســعــوديــة كان  الــخــارجــيــة  «الــحــزم» فــي السياسة 
يقف وراءهـــا األمــيــر محمد بــن سلمان، والــحــق أن 
األمــيــر محمد بــن نــايــف كــان أكــثــر روّيـــة وحــــذرًا  ، 
غير أن ولي العهد الجديد كان األكثر حضورا في 
السابقتني  السنتني  مـــدار  السياسي على  املشهد 
السياسي مستندًا إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من 
والده، ما مكنه من تسويق نفسه غربيا بأنه رجل 

السعودية القوي.
 وعلى نحو الفت استخدم األمير محمد بن سلمان 
ــدفـــني   وهـــمـــا: عقد  ــثـــروة الــســعــوديــة لــتــحــقــيــق هـ الـ
تــرامــب تقوم بموجبها  الرئيس دونــالــد  صفقة مــع 
الــدوالرات  املليارات من  السعودية باستثمار مئات 

فــي مشاريع تخلق وظــائــف لألمريكيني ببالدهم، 
وهـــو أمـــر خــلــق حــالــة مــن الــدعــم األمــريــكــي لألمير 
إلــيــه فــي واشنطن  بــات بالفعل ينظر  الـــذي  محمد 
الـــريـــاض. ثــانــيــا، استغل  الــقــوي فــي  بمثابة الــرجــل 
إلى  تــدهــور األوضـــاع االقتصادية بمصر ودفعها 
الــتــنــازل عــن جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر مــا جعله 
الــذي يحقق  الــقــوي  السعودية  يظهر بمظهر رجــل 

مكتسبات لبالده.
 ال يــعــرف بــعــد كــيــف ســيــؤثــر عــلــى األمــيــر محمد 
بــوصــفــه وزيــــرا لــلــدفــاع مـــآالت الــحــرب العبثية في 
الــحــرب املجنونة  أن تستمر هــذه  اليمن، فــال يعقل 
السعودية بشكل  املــوازنــة  أرهــق  الــذي  الشكل  بهذا 
ــدادات فــي قـــادم األيـــام.  ــ ــ غــيــر مــســبــوق مــن دون ارت
إلــى مراوحة  العسكري تحول  الحسم  أن  فالراهن 
ال يمكن للسعودية االدعـــاء باالنتصار بها إال إذ 
أنها  الــحــزم ويــبــدو  املعلن لعاصفة  الــهــدف  حققت 

بعيدة عن تحقيق ذلك في املستقبل املنظور.
سأفترض أن األمير محمد بن سلمان كان الالعب 
األبــرز في السعودية في السنتني االخيرتني، وهنا 
الــســعــوديــة دخلت  أن  نــرصــد حقيقة  أن  حــرّيــًا بنا 

أزمتها  االنــحــدار وأصــبــحــت  فــي منزلقات شــديــدة 
تولد أزمــات أخــرى كما يجري اآلن إزاء دولــة قطر، 
ــة قــطــر ربــمــا جــاء  ــ فــتــوقــيــت افــتــعــال األزمــــة مــع دول
أيضا في سياق بحث األمير الشاب عن انتصارات 
الجميع  لـــدى  اعــتــمــاده  أوراق  تــقــديــم  فــي  تــســاعــده 
لينظر إليه بأنه رجل الخليج األول. وتفيد مصادر 
متعددة أن محمد بن نايف لم يكن متحمسا لتأزيم 
العالقات مع قطر غير أنه لم يكن الالعب الرئيسي 
أمام حس املغامرة الذي يتمتع به محمد بن سلمان 
املدعوم من والده امللك،   بمعنى أن األمير محمد بن 
سلمان يوظف السياسية الخارجية خدمة لتحقيق 
أهداف سياسية داخلية بصرف النظر عن انعكاس 

ذلك على اململكة ومكانتها.
التوقف عند محمد بن  الختام ال مناص من  وفــي 
زايد والتناغم التام مع محمد بن سلمان في مسألة 
صياغة سياسة خارجية قائمة على سياسة حافة 
الهاوية والتنمر كما يجري مع قطر. وربما يتعني 
التنسيق بني املحمدين  أن نتوقع رفع وتيرة  علينا 
ما يعني تصلبا في املوقفني السعودي واإلماراتي 

إزاء حل األزمة مع قطر. 

د. حسن البراري أقول لكم
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