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وزير الخارجية الكوي�� يصل إ��

الرياض �� زيارة غ�� معلنة

 حسن ن�� الله... الرؤية

بع�� واحدة

�� خضم االنشغال العر�� واإلقليمي والدو�� �� قضية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وقصة استقالته
ووجوده �� الرياض، وبال��امن مع االستقالة واألثر الذي تركته، مرت زيارة الرئيس الفلسطي��، محمود عباس،
إ�� الرياض، ولقاؤه و�� العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل ��يع وعر�� �� التداوالت اإلعالمية ال�� لم
تعطهما حقهما من البحث عن الخلفيات، خصوصاً أن الزيارة لم يكن مخططاً لها مسبقاً، وجاءت ع�� عجل،

 
وإثر ما بدا استدعاًء من المسؤول�� السعودي�� ألبو مازن. 

ما ت��ب ح�� اآلن من اللقاء هو الحديث عن الوثيقة ال�� يع��م الرئيس األم����، دونالد ترامب، الكشف عنها
الشهر المقبل، وقيل إنها تهدف إ�� رسم خط جديد للتسوية الفلسطينية - اإل��ائيلية. غ�� أن أي تفاصيل
واضحة عن هذه الخطة لم يكشف عنها، باستثناء أن الغرض األسا�� منها هو مواجهة مد النفوذ اإليرا�� ��
المنطقة، وهو غرٌض يتوافق عليه بشكل كامل المسؤولون �� السعودية والرئيس األم����. فليس خافياً ع�� أحد
أن الرياض وضعت إيران �� مقدمة قائمة األعداء الذين يجب التخلص منهم، و�� لهذا الغرض ع�� استعداٍد
لفتح خط تنسيق مبا�� مع إ��ائيل، �� إطار تحقيق هذا الهدف وإرضاء الرا�� األم���� الذي يقوم بدور
التغطية ع�� كل الممارسات السعودية �� المنطقة، بدءاً من اليمن وصوالً حالياً إ�� لبنان، إضافة إ�� مباركة

 
اإلجراءات الداخلية ال�� يقوم بها و�� العهد السعودي. 

العداء السعودي اإليرا�� معروف، لكن جديده اليوم محاولة زج الفلسطيني�� فيه، تماماً كما جرى مع اليمن
ويجري حالياً مع لبنان. ولهذا، كانت زيارة أبو مازن ال�� لم يعرف إ�� اآلن ما دار فيها، وكيف تريد الرياض
استثمار الطرف الفلسطي�� �� المواجهة مع طهران. ال شك أن الخطوة األو�� ستكون ع�� إقناع عباس، أو

 
الضغط عليه، لقبول خطة ترامب المرتقبة، باعتبارها تخدم هذا الهدف. 

فكرة الضغط ع�� أبو مازن لقبول "وثيقة" ترامب قد تعطي فكرة أولية عن ماذا يحمل الرئيس األم���� ��
جعبته، فالرئيس الفلسطي�� من المنادين األساسي�� بالتسوية والتفاوض، وكان خالل السنوات الماضية يقدم
التنازل تلو اآلخر الستدراج قبول إ��ائي�� بالجلوس ع�� طاولة المفاوضات، لبحث قضايا الوضع النها�� وإعالن
الدولة الفلسطينية الذي سعى إ�� القيام به من طرف واحد، لكنه لم يفلح �� ذلك. والمعروف أن أبو مازن
مستعد للقبول بالحد األد��، �� مرحلة أو��، لتحقيق هذا الهدف �� حياته، وتسجيل اسم دولة فلسط�� ��
عهده. وبالتا�� ال حاجة لممارسة ضغوط كث��ة عليه لقبول التفاوض، إال إذا كان المعروض أقل بكث�� من الحد
األد��، وهو ما يمكن استنتاجه من الحراك السعودي �� هذا المجال، والذي يمكن أن يكون حراكاً باتجاه إعادة
صوغ المبادرة العربية للسالم، السعودية األصل، أو ربما وأدها والخروج بفكرة جديدة من و�� التحالف مع

 
ترامب. 

قد تكون األيام المقبلة كفيلًة بت��يب مزيد من المعلومات عن التحرك السعودي األم���� تجاه القضية
الفلسطينية، والذي بالتأكيد لن يكون لصالحها، وإنما لخدمة م��وع المواجهة السعودية اإليرانية، وإدخال

الفلسطيني�� طرفاً فيها.
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لبنان عندما ي��ّيث6

أحجية الحريري ومآالتها

17 نوفم�� 2017 | ماذا لو قرر رئيس الحكومة

اللبنانية، سعد الحريري، اإلقرار بالوضع الذي كان

عليه �� السعودية، وهو بالحد األد�� "تقييد سيا��

ومصادرة قرار"، بحسب ما أ�ّ� به كث��ون من

المقرب�� جداً منه، والذين رفضوا فكرة االحتجاز

الفع��، ولم ينفوا مصادرة القرار.

لبنان والنموذج القطري

12 نوفم�� 2017 | يبدو أن مؤ��ات حصار

لبنان بدأت بقرصنة من نوع آخر، ع�� اختطاف

رئيس الحكومة، سعد الحريري، ودفعه إ�� قراءة

خطاب استقالٍة يحتوي ع�� عبارات ال أحد يتوقع

أن يكون الحريري نفسه مقتنعا بقولها، ومن ثم

احتجازه �� مكان مجهول.

قنبلة الحريري

5 نوفم�� 2017 | سيناريوهات المواجهة قد

تتنوع ب�� االقتصادي والسيا�� والعسكري، رغم

أن األخ�� األك�� استبعاداً �� المرحلة الحالية.

ولعل المواجهة االقتصادي، �� السالح األم��

الذي قد تستخدمه السعودية، �� إطار الحديث

عن سحب اسثمارات وودائع قد تؤثر ع�� العملة

المحلية.

االنفصال االنتحاري

29 أكتوبر 2017 | إذا كان األكراد يعولون ع��

امتالكهم جيشاً شبه نظامي، يمكنهم من تأم��

الحد األد�� من الدفاع عن النفس، فإن المسؤول��

�� كتالونيا ال يمتلكون أك�� من قوات ��طية

منخفضة التسليح، ليس بإمكانها التصّدي للقوات

اإلسبانية، �� حال قّررت دخول المقاطعة.
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مقاالت أخرى للكاتب

التعليقات الواردة من القراء تع�� عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "العر�� الجديد" االلك��و��

ان�� تعليقك عن طريق

اإلسم* 

ال��يد االلك��و�� 

التعليق*

توي��فيسبوكزائر

 قد تهمك

مز": السعودية تعرض

ء المع...

فيديو ال��ازي�� ف��مينيو ُيسجل

أ��ع هدف �� تاريخ ليف...

طهران تدين بيان "الوزاري العر��"

وتنتقد السعودية

"نيوم" السعودي... مع�� اقتصادي

لتحالف إقليمي يضم إ��...

الحريري بعد تراجعه عن االستقالة:

باٍق معكم وسنكمل سوياً

ضغوط إ��ائيلية وسعودية وإماراتية

لوقف المساعدات األم...
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