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تجريبي

محمد بن سلمان: ال عالقة مع إسرائيل قبل حل قضية السالم مع

الفلسطينيين

السبت، ٧ أبريل/ نیسان ٢٠١٨ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

واشنطن - «الحیاة» 

قال ولي العھد السعودي نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمیر محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز، إن السعودية تعیش نقلة تاريخیة ولديھا خطة إلحداث نقلة داخل مجتمعھا،

مؤكداً أنھا تعیش اآلن «في عھد الدولة السعودية الثالثة».
وأوضح ولي العھد في حديث نشرته مجلة «تايم» األمیركیة أمس، لمناسبة زيارته

الواليات المتحدة، أن المملكة لم تستغل إال 10 في المئة من قدرتھا، «ولدينا 90 في المئة
متبقیة لنحققھا».

ورداً على سؤال قال األمیر محمد بن سلمان: «ال يمكن أن تكون لنا عالقة مع إسرائیل
قبل حل قضیة السالم مع الفلسطینیین، ألن كالً منھما له الحق في العیش والتعايش.

وحتى حدوث ذلك، سنراقب، وسنحاول دعم حل للسالم».
واعتبر أن واشنطن ارتكبت خطأين في المنطقة، األول دخول العراق واآلخر ھو انسحابھا

في شكل سريع من ھذا البلد.
وكشف أن بالده لم تكن متفقة كثیراً مع إدارة الرئیس باراك أوباما، «ومع ذلك عملنا سوياً
في مكافحة اإلرھاب مع الرئیس أوباما بداية عام 2016، وكانت لدينا وجھات النظر ذاتھا
تجاه النظام اإليراني والخطر الذي يشكّله. كان الفارق الوحید يتمثل في الطريقة التي

يجب أن نتعامل بھا مع تلك الرواية الشريرة للنظام اإليراني، وھذا لیس فرقاً كبیراً».
وأضاف:« نحن نتعامل مع الواليات المتحدة، وأيّاً كان الشخص الذي يمثّلھا، سنعمل معه.

ونعتقد بأن مصالحنا متماشیة مع المصالح األمیركیة».
وشدد على أن «اإليرانیین ھم سبب المشاكل في الشرق األوسط، لكنھم ال يشكلون
تھديداً كبیراً للمملكة»، مؤكداً أن السعودية ستمتلك السالح النووي في حال «امتلكته

إيران».
ولفت إلى ثقته في جیش المملكة وقال: «نقوم بتجھیزه. نحن نمتلك جیشاً قوياً ومجھزاً،
يحظى بأعلى معايیر الجودة ويجمع بین الجودة والحجم في الشرق األوسط. السعودية

تملك أفضل جیش في المنطقة».
وأشار إلى أن إيران تنشر المشاكل في المنطقة، وزاد: «إنھم يقومون بذلك منذ 1979،

ومتى ما رأيت أي مشكلة في الشرق األوسط ستجد أن إليران يداً فیھا (...) لذلك
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أخرجناھم (اإليرانیین) من أفريقیا في شكل قوي بأكثر من 95 في المئة. واألمر ذاته
ينطبق على آسیا. وينطبق على الیمن، وفي العراق».

وأكد ولي العھد السعودي أن الحرب في الیمن ھي بین «أطراف الشعب الیمني،
والحكومة ھناك تسعى جاھدة من أجل التخلص من اإلرھابیین الذين خطفوا بالدھم

وحیاتھم الطبیعیة. ھي حربھم. ومھما كان األمر الذي يطلبونه من السعودية أو الدول الـ12
في التحالف العربي، سنقدمه. حتى الیوم لم يطلبوا تواجد جنود على أرض المعركة، وفي
حال دعت الحاجة، وفي حال طالبتنا الحكومة الیمنیة بذلك، سنلبي نداء الرئیس الشرعي

المنتخب والمعترف به من قبل كل دول العالم والمدعوم من مجلس األمن».
وعن مصیر الرئیس بشار األسد أجاب: «بشار باقٍ في الوقت الحالي، وسورية ُتمثل جزءاً

من النفوذ الروسي في الشرق األوسط لفترة طويلة جداً. لكنني أعتقد بأن مصلحة
سورية ال تتمحور حول ترك اإليرانیین يفعلون ما يشاؤون في سورية على المديین

المتوسط والبعید، ألنه إن غیَرت سورية أيديولوجیتھا، حینھا بشار سیكون ُدمیًة إليران».
وكرر األمیر محمد بن سلمان أن اإلسالم «ُمنفتح، ولیس مثل ما يحاول المتطرفون إظھاره
عن اإلسالم بعد عام 1979 (الثورة اإليرانیة)». وانتقد «ممارسة األشخاص الذين خطفوا
اإلسالم بعد ھذا العام. والممارسة لیست من ممارسة الحیاة االجتماعیة في السعودية

حتى قبل عام 1979».
ورفض االتھامات الموجھة إلى المملكة في شأن ما يسمى بـ «الوھابیة»، قائالً:«ال يوجد

شيء يسمى بالوھابي. لدينا في السعودية طائفتان، السنیة والشیعیة، ولدينا أربع
مدارس فكرية سنیة، كما لدينا مدارس فكرية شیعیة كثیرة، وھم يعیشون حیاة طبیعیة

في السعودية. يعیشون باعتبارھم سعوديین في السعودية. وقوانیننا مشتقة من القرآن
وممارسات النبي. وھذه القوانین ال ُتحدد أي طائفة أو مدرسة فكرية بعینھا».

وشدد على أن السعودية «ال تنشر أي أيديولوجیة متطرفة. السعودية ھي أكبر ضحیة
للفكر الُمتطرف». وأكد أن «شبكة اإلخوان المسلمین جزء من ھذه الحركة. فلو نظرت إلى
أسامة بن الدن، ستجد أنه كان من اإلخوان المسلمین، ولو نظرت إلى البغدادي في تنظیم
الدولة اإلسالمیة، ستجد أنه أيضاً كان من اإلخوان المسلمین. لو نظرت إلى أي إرھابي،

ستجد أنه كان من اإلخوان المسلمین».
وتحدث عن والية العھد في السعودية، قائالً: «الملك لديه الحق في اختیار ولي العھد
وولي ولي العھد، وال يمكن أحداً أن يصبح ولي العھد أو ولیاً لولي العھد من دون إجراء
التصويت الذي يتم بین 34 ناخباً يمثلون أبناء الملك عبدالعزيز. وأنا حصلت على أعلى
نسبة أصوات في تاريخ المملكة العربیة السعودية، أكثر من أي شخص قبلي. حصلت
على 31 من 34 صوتاً في مجلس البیعة. لذلك ھذه ھي األعلى. وثاني أعلى رقم في

المملكة كان 22 صوتاً. لذا، من الناحیة التاريخیة، حققت رقماً قیاسیاً في األصوات المؤيدة
داخل العائلة المالكة. وھم ينتھي دورھم عندما يقومون بالتصويت. وأصبحت رسمیاً ولي

ولي العھد ثم ولي العھد».
إلى ذلك، زار األمیر محمد بن سلمان أمس، شركة «غوغل» في وادي السیلكون بمدينة

سان فرانسیسكو األمیركیة. والتقى المؤسسین للشركة سیرجي برين والري بايج
والمدير التنفیذي لـ «غوغل» ساندر بیتشاي والقیادات العلیا في الشركة.

وتم خالل اللقاء بحث التعاون في خدمات الحوسبة السحابیة في المملكة، والفرص
الواعدة في مبادرة التحول الرقمي في توطین التكنولوجیا وتطوير البیئة الرقمیة، وإنشاء

مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال األمن
السیبراني.

كما اطلع ولي العھد على عرض عن سحابة «غوغل» اإللكترونیة، وآخر عن الذكاء
االصطناعي والتعلیم اآللي.

والتقى في مقر إقامته أمس، كبار المستثمرين في سان فرانسیسكو، وتم خالل اللقاء
عرض آخر المشاريع االستثمارية والفرص في شأنھا، خصوصاً رؤية السعودية لخلق بیئة

جاذبة للشركات الناشئة ذات االستثمارات المبتكرة.
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