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الصحف االجنبية..معاونو ترامب يعارضون التصعيد العسكري ضد إيران في سوريا والعراق

قادة الشرق الشجعانرويترز: السعودية اعتقلت دعاة بارزين إلسكات معارضة "محتملة"
غالب قنديل

ــتقبل  ــس مس ــي يم ــول تاريخ ــو تح ــل ه ــا ب ــا عارض ــس حدث ــرق لي ــاحة الش ــى س ــري عل ــا يج م
العالــم فــي العقــود المقبلــة ويرســي قواعــد جديــدة اقتصاديــة وسياســية واســتراتيجية هــذه الحقيقــة بــات 

التســليم بهــا مــن نافــل القــول وربمــا يعلــق كثيــرون بالتســاؤل مــا فائــدة تكــرار البديهيــات ؟
كانــت  أيــن  أوال 
قبــل  البديهيــات  هــذه 
عندمــا  ســبع ســنوات 
الكثيــرون  أذعــن 
للروايــات  ببالهــة 
غيــر  مــن  الزائفــة 
تمحيــص  او  تدقيــق 
عندمــا انطلــق العــدوان 
علــى  االســتعماري 
ــاد  ســورية وســاد االعتق
فــي  كثيــرة  اوســاطا 
حركــة  بــان  العالــم 

ديمقراطيــة إصالحيــة تتحــرك علــى أرض ســورية ســموها الثــورة ومــا لبثــت ان تكشــفت عــن فصائــل 
ــادة الواليــات المتحــدة ومعــه الكيــان الصهيونــي  التكفــر والتوحــش بينمــا كان الغــرب االســتعماري بقي
ــى حشــد  ــة إل ــة إضاف ــة التابع ــا مــن الحكومــات الرجعي ــع قوامه ــة بجمي ــو ومنظومــة الهيمن ــف النات وحل
ــة  ــم المالي ــة يحشــدون قواهــم وقدراته ــة األميركي ــة بالهيمن ــة والملحق ــات التابع مــن عشــرات الحكوم
ــع  ــة ومجتم ــر دول ــة تخــاض لتدمي ــي أشــرس حــرب بالوكال ــة واالســتخباراتية والعســكرية ف واإلعالمي
وجيــش وإخضــاع شــعب فــي بلــد كان قــدره عبــر التاريــخ انــه عقــدة الشــرق ومركــز العالــم كمــا يفاخــر 
أبنــاؤه وهــو ســورية القديمــة العريقــة التــي قــال الرئيــس األميركــي األســبق بيــل كلينتــون عشــية زيارتــه 
لعاصمتهــا انــه قــادم للتعــرف إلــى أقــدم مدينــة فــي العالــم وهــي المدينــة التــي لــم يســتطع أي مــن الغــزاة 

جديــد. مــكان  فــي  بنائهــا  إعــادة  إلــى  اهلهــا  يضطــر  ولــم  تدميرهــا 
ثانيــا كتــب كثيــر مــن الفالســفة عــن اهميــة دور القــادة فــي صنــع التاريــخ وحيــث يمثــل إدراك التناقــض 
الرئيســي كمــا يقــول ماوتســي تونــغ العتلــة الرئيســية فــي فهــم التحديــات واالنطــالق بالتصــدي لهــا وحيــث 
يعتبــر هوشــي منــه زعيــم الثــورة الفيتناميــة ان تمحيــص المشــهد حيــن تمتنــع المعلومــات ويتعثــر التحليــل 

لتبيــان الخيــط األبيــض مــن األســود يجلــي الحقيقــة بالســؤال عــن أيــن مصلحــة العــدو.
ــه عــن  ــا الســيد حســن نصــراهلل فــي معــرض حديث ــة التــي أشــار إليه ــكالم هــي الواقع مناســبة ال
الحــرب علــى ســورية ودور المقاومــة اللبنانيــة وموقــف إيــران وهنــا يختصــر المشــهد بثالثــة قادة شــجعان 
ــام  ــس بشــار األســد والســيد حســن نصــراهلل واإلم ــم الرئي ــادرة وه ــي والمب ــم ســبق الوع يســجل له

ــر بوتيــن. الخامنئــي ومعهــم وإلــى جانبهــم كان الرئيــس فالديمي
ثالثــا كنــه األحــداث المشــحونة بااللتباســات وبالتعميــة والتضليــل غــاب عــن الكثيريــن لكــن 
الرئيــس بشــار األســد كان واضحــا فــي قراءتــه العميقــة منــذ البدايــة وهــو ادرك بقــوة ان التناقــض 
الرئيســي هــو ضــد منظومــة الهيمنــة االســتعمارية بينمــا كان الســيد نصــراهلل يحاكــي نصيحــة هوشــي 
ــى ســورية  ــي الحــرب عل ــي هــو المحــرك والمســتثمر األول ف ــدو الصهيون ــوة ان الع ــه فيكتشــف بق من
وقــد كشــفت األحــداث وقائــع متينــة وصلبــة مــا خفــي منهــا حتــى اليــوم اكبــر بكثيــر مــن مئــة غــارة جويــة 
لتغطيــة جيــش اإلرهــاب فــي المعــارك ضــد الجيــش العربــي الســوري وقــد تميــز نصــراهلل منــذ احتــالل 
العــراق بوعــي اســتباقي لطبيعــة عصابــات التكفيــر قبــل ســنوات مــن الربيــع المزعــوم وهــو مــا ســاعد فــي 

صياغــة موقــف واضــح وقــوي ممــا جــرى فــي ســورية.
أمــا عبــارة اإلمــام الســيد علــي الخامنئــي مرشــد الجمهوريــة اإلســالمية التــي نقلهــا الســيد نصــراهلل 
ومضمونهــا الهــام حــول وحــدة المعركــة دفاعــا عــن الشــرق والخطــر الــذي ســيعصف بإيــران إن لــم يهــزم 
فــي ســورية فهــي معادلــة اســتراتيجية حاســمة عــن وحــدة المنطقــة كنطــاق اســتراتيجي فــي مجابهــة 
ــان  ــان لبن ــق ب ــن عمي ــدى الســيد نصــراهلل يقي ــة ول ــة الرجعي ــة االســتعمارية الصهيوني ــة الهيمن منظوم

والعــراق كانــا فــي قلــب الخطــر نفســه.
الوعــي والمبــادرة والشــجاعة هــي ميــزات تختصــر اداء هــؤالء القــادة الكبــار فــي زمــن حافــل باالخطــار 
الوجوديــة التــي حملهــا إعصــار التوحــش التكفيــري وال شــك ان مآثــر تاريخيــة ســتحفظها ذاكــرة شــعوب 
ــى الشــرق  ــق إل ــة تشــق الطري ــي ملحمــة قاســية ومكلف ــادة ولشــريكهم الروســي ف ــؤالء الق الشــرق له

الجديــد الــذي هــم قادتــه الشــجعان ورمــز حريتــه وتقدمــه فــي العقــود القادمــة.

ماذا بعد إصرار بارزاني على االستفتاء؟
 حميدي العبداهلل

ــم كردســتان. واضــح أّن  ــى اســتقالل إقلي ــى إجــراء االســتفتاء عل ــن مســعود البارزانــي تصميمــه عل أعل
النتيجــة ســتكون لمصلحــة التصويــت علــى االنفصــال عــن العــراق، وعندهــا لــن يكــون مــن الســهل علــى 
البارزانــي عــدم المضــيّ فــي هــذا الخيــار حتــى النهايــة، ألّن التراجــع عــن االنفصــال ســوف يشــكل مخالفــة 

صريحــة إلرادة غالبيــة أكــراد شــمال العــراق. لكــن مــاذا إذا تكــرّس انفصــال شــمال العــراق؟
ــدة  ــة الولي ــة الكردي واضــح أّن الدول

ــة: ســتواجه المعضــالت اآلتي
وجودهــم  األكــراد  أواًل، سيخســر 
المركزيــة.  العراقيــة  الدولــة  فــي 
ومعــروف أّن رئاســة العــراق وكذلــك 
يشــغلها  الهامــة  الــوزارات  مــن  عــدد 
ــراد. الوضــع الحالــي يعكــس  اآلن األك
كردســتان  إقليــم  التاليــة،  المعادلــة 
العــراق مســتقّل مــن الناحيــة العمليــة، 
وال  عليــه  أحاديــة  ســيطرة  وهنــاك 
ــك  ــل ذل ــة، مقاب ــة المركزي وجــود للدول
األكــراد يحــوزون علــى حصــة فــي الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد تــوازي عددهــم مــن ســكان العــراق.

ــي  ــاركتهم ف ــراد مش ــر األك ــة ويخس ــذه المعادل ــي ه ــراق تنته ــن الع ــتان ع ــم كردس ــل إقلي ــا انفص إذا م
الحكومــة المركزيــة، وهــذه خســارة يصعــب تعويضهــا.

ثانيــًا، االنفصــال، علــى عكــس مــا أشــار إليــه بيــان مســعود البارزانــي الــذي حــرّض األكــراد علــى 
التصويــت عليــه، االنفصــال ســيقود إلــى نشــوب مشــاكل حدوديــة فــي محافظتــي كركــوك ونينــوى، وســتؤدّي 
هــذه المشــاكل إلــى صراعــات ونشــوء حــال عدائيــة بيــن العــراق والدولــة الكرديــة، وال يعــرف أحــد إلــى مــاذا 

ســتقود هــذه الصراعــات ومــا ســيترتب عليهــا.
ثالثــًا، اليــوم جــزء مــن ازدهــار إقليــم كردســتان، وتحديــدًا أربيــل، ينبــع مــن أّن أربيــل تلعــب دور »هونــغ 
كونــغ« العــراق، أيّ أّن أربيــل بســبب االســتقرار األمنــي فيهــا بالمقارنــة مــع بغــداد، فــإّن جميــع الشــركات التــي 
تنشــط فــي العــراق فتحــت مكاتــب لهــا فــي أربيــل، فــي حــال االنفصــال ســتفقد أربيــل دورهــا هــذا وســتضطر 
ــي ســوف تنجــم عــن انفصــال  ــود الت ــة أخــرى لتخطــي القي ــي مــدن عراقي ــا ف ــح مكاتبه ــى فت الشــركات إل

األكــراد عــن الدولــة المركزيــة، وســيترتب علــى ذلــك تبعــات تؤثــر علــى ازدهــار إقليــم كردســتان.
ثالثــًا، ســتواجه الدولــة الكرديــة صعوبــات جديــة فــي بيــع نفــط األكــراد ألّن منافــذ البيــع، يجــب أن تمــرّ 
إمــا فــي العــراق أو تركيــا أو إيــران أو ســورية، وجميــع هــذه الــدول ال تريــد قيــام دولــة كرديــة، أو علــى األقــّل لــن 

تقــدّم التســهيالت للدولــة الكرديــة.
هــل أخــذ مســعود البارزانــي بعيــن االعتبــار كّل هــذه القضايــا عندمــا صمّــم علــى الســير فــي 

ــار االنفصــال؟ خي

ــا  ــران وحلفائه ــد ضــد إي ــون يعارضــون التصعي ــراالت األميركي الجن
ــة. ــل الســاحتين الســورية والعراقي داخ

كشــفت وكالــة »رويتــرز«  فــي تقريــر لهــا نقــاًل عــن ســتة مســؤولين 
أميركييــن حالييــن وســابقين أّن »الرئيــس االميركــي 
دونالــد ترامــب يــدرس اســتراتيجية »قــد تســمح بــرد 
أميركــي أقــوى علــى القــوات االيرانيــة ووكالئهــا  فــي 
للجماعــات  دعمهــا  علــى  وكذلــك  وســوريا،  العــراق 

المســلحة« بحســب تعبيــر هــؤالء المســؤولين.
ونقلــت »رويتــرز« عــن هــذه المصــادر أّن« هــذه 
الحــرب  وزيــر  أعدّهــا  المطروحــة  االســتراتيجية 
 Rex« الخارجيــة  ووزيــر   »James Mattis«
 H.R« القومــي  االمــن  ومستشــار   »Tillerson
ــن، وبأنهــا  McMaster« ومســؤولين أميركييــن آخري
ــى ترامــب خــالل اجتمــاع لمجلــس االمــن  ُقدمــت ال

الفائــت«. الجمعــة  يــوم  االميركــي  القومــي 
كمــا نُقــل عــن مصدريــن اثنيــن بأنــه »قــد يتــم 
المصادقــة علــى هــذه االســتراتيجية وتصبــح علنيــة قبــل 

ــة شــهر أيلول/ســبتمبر الجــاري«. نهاي
وأشــار تقريــر »رويتــرز« الــى أنــه »وخالفــًا للتعليمــات الدقيقــة التــي 
كان يصدرهــا الرئيــس الســابق بــاراك اوبامــا ورؤســاء ســابقين آخريــن، 
فمــن المتوقــع أن يحــدّد ترامــب أهدافــا اســتراتيجية عامــة ويتــرك 
عمليــة تنفيــذ الخطــة للقــادة العســكريين والدبلوماســيين االميركييــن، 

وذلــك بحســب مــا نقــل عــن مســؤول رفيــع فــي االدارة االميركيــة.
كذلــك نقــل عــن مصــادر عــدة بأن«الخطــة ترمــي الــى تكثيــف 
الضغــوط علــى طهــران فــي مجــال برنامجهــا للصواريــخ البالســتية 
وايضــًا فــي مجــال مــا اســموه »دعمهــا للمســلحين«« وفــق زعمهــم، 
ونقــل عــن مســؤول اميركــي رفيــع آخــر بــأّن« الخطــة المطروحــة تدعــو 
الــى اســتراتيجية واســعة لمواجهــة مــا اســماه »انشــطة ايــران الشــريرة 
مثــل المــواد الماليــة ودعــم االرهــاب وزعزعــة اســتقرار المنطقــة، خاصــة 

ــذا المســؤول. ــم ه ــراق واليمن«،بحســب مزاع ــي ســوريا والع ف
ونقــل عــن مســؤول أميركــي مطلــع بــأّن« الخطــة تشــمل ايضــًا 
ــة  ــة لشــحنات الســالح االيراني ــراض األميركي ــات »االعت ــف عملي تكثي
الــى جماعــات مثــل حركــة »أنصــار اهلل » فــي اليمــن والمجموعــات 

ــه. ــق قول ــيناء«، وف ــزة وس ــي غ ــطينية ف الفلس
ــإّن »الخطــة  ــرز« عــن المصــادر ف ــة »رويت ــت وكال ــا نقل وبحســب م
تتضمــن كذلــك الدعــوة الــى رد فعــل أميركــي أقــوى علــى مــا تقــوم بــه 

ســلطات البحريــن مــن عمليــات القمــع فــي الداخــل«.
غيــر أن التقريــر شــدّد فــي الوقــت نفســه علــى أن« الخطــة ال 
ــراق«،  ــي ســوريا والع ــي ف ــد النشــاط العســكري االميرك تشــمل تصعي
وأفــاد بــأّن« معاونــي ترامــب يعتبــرون أن تصعيــد العمــل العســكري 
ضدمــن وصفهــم بـــ »وكالء ايــران« فــي ســوريا والعــراق مــن شــأنه 
ــات المتحــدة ضــد »داعــش««،اذ  ــي تقودهــا الوالي ــة الت ــد »المعرك تعقي
نقــل عــن اربعــة مصــادر بــأن معاونــي ترامــب شــددوا علــى ضــرورة أن 

تبقــى محاربــة »داعــش« االولويــة«.
و   »Mattis« مــن  كل  بــأّن  المصــادر  نفــس  عــن  نقــل  كمــا 
»McMaster« وكذلــك قــادة القيــادة الوســطى االميركيــة وقيــادة القــوات 
الخاصــة عارضــوا الســماح للقــادة العســكريين االميركييــن فــي ســوريا 
ــل  ــن قب ــتفزازات م ــا اســموه »اس ــد م ــدي ض ــل تصعي ــرد فع ــراق ب والع

قــوات حــرس الثــورة االيرانيــة وحــزب اهلل«.
ونقــل عــن مســؤول أميركــي رفيــع تحذيــره مــن أّن »رفــع القيــود قــد 
يدخــل الواليــات المتحــدة بمواجهــة مــع ايــران فــي الوقــت الــذي تواجــه 
فيــه الواليــات المتحــدة مشــكلة مــن حيــث عديــد القــوات وبعــد مــا قــرر 

ترامــب زيــادة عديــد القــوات فــي افغانســتان«.
هــذا ونقلــت »رويتــرز« عــن مســؤول أميركــي ســابق قولــه »إّن 
ــران  ــا اي حــزب اهلل ومــن أســماهم بالمنظمــات الشــيعية التــي تدعمه
كان  التــي  المناطــق  باســتعادة  »مفيديــن جــدًا«  كانــوا  العــراق  فــي 

يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش« فــي ســوريا والعــراق.
وحــول االتفــاق النــووي بيــن ايــران ودول خمســة زائــد واحــد، نقلــت 
»رويتــرز« عــن مســؤولين أميركييــن مطلعيــن بــأن أغلــب معاونــي ترامــب 
يؤيــدون اســتمرار االتفــاق، ونقــل عــن أحــد المســؤولين االميركييــن 
ــووي،  ــاق الن ــن االتف ــدم االنســحاب م ــب بع ــاع ترام ــدف كان اقن ــأن اله ب
 Nikki« اال أن ترامــب وكذلــك الســفيرة االميركيــة لــدى االمــم المتحــدة
Haley« لديهمــا مواقــف عدائيــة تجــاه ايــران وان االســتراتيجيات التــي 
عرضــت علــى ترامــب كانــت ترمــي بالتالــي الــى الحفــاظ علــى االتفــاق 

النــووي وبنفــس الوقــت التصعيــد ضــد ايــران فــي مجــاالت اخــرى«.
ــى  ــًا عل ــة حرص ــة القطري ــوية األزم ــاعي لتس ــف المس ــب يكّث ترام

ــران ــة اي ــن مواجه ــاء واشــنطن ع ــدم انشــغال حلف ع
بــدوره، نشــر موقــع »Bloomberg« تقريــرًا كشــف فيه أّن مســاعي 
الرئيــس االميركــي الجديــدة لتســوية األزمــة القطريــة تنبــع مــن قناعــة 
بــأّن« الحملــة علــى قطــر أشــغلت حلفــاء أميــركا الخليجييــن عــن 

مواجهــة ايــران«.
ونقــل الموقــع عــن مســؤول خليجــي مطلــع اشــترط عــدم الكشــف 
عــن اســمه بأنــذ« ترامــب أبلــغ المســؤولين الكويتييــن الذيــن زاروا 
البيــت االبيــض االســبوع الفائــت بــأن األنظمــة الملكيــة الخليجيــة ال 
يمكنهــا مواجهــة نفــوذ ايــران فــي المنطقــة بينمــا تتقاتــل فيهــا بينهــا.
كمــا أضــاف هــذا المســؤول بحســب الموقــع »إّن ترامــب حينهــا 
أجــرى سلســلة مــن االتصــاالت الهاتفيــة مــع قــادة خليجييــن أدت فــي 
ــد  ــي العه ــر وول ــر قط ــن امي ــي بي ــراء أول اتصــال هاتف ــى إج ــة ال النهاي
ــى ان مســاعي  ــع أشــار ال ــر ان الموق ــة«، غي ــدء االزم ــذ ب الســعودي من
ترامــب ال يبــدو حتــى اآلن مــن الناحيــة العلنيــة علــى االقــل ســاهمت 

ــن. ــن الجانبي ــوة  بي بتقليــص اله
هــذا وعــاد الموقــع ونقــل عــن المســؤول الخليجــي قولــه »إّن ترامــب 
قــد أبلــغ الوفــد الكويتــي الزائــر بــأن »التحــدي الحقيقــي« للواليــات 
المتحــدة وحلفائهــا بمجلــس التعــاون الخليجــي هــي ايــران، وبــأن 

ــًا جــدًا«. ــة »قريب ــة القطري ــه ســينهي االزم ــغ زواره بأن ــد أبل ترامــب ق

اعتقلــت الســلطات الســعودية عــددا مــن الدعــاة والوعــاظ البارزيــن فــي حملــة علــى مــا 
يبــدو علــى المعارضــة المحتملــة للحكــم المطلــق فــي المملكــة.

جــاء ذلــك وســط تكهنــات واســعة النطــاق بــأن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز يعتــزم 
التنــازل عــن العــرش البنــه ولــي العهــد األميــر محمــد.

وأبلغــت مصــادر ســعودية رويتــرز أن الســلطات اعتقلــت ســلمان العــودة وعــوض القرنــي 
وعلــي العمــري فــي مطلــع األســبوع. ولــم يتســن الوصــول إلــى مســؤولين للتعليــق ورفــض 

مــن أمكــن الوصــول إليهــم الحديــث بشــأن األمــر.
والدعــاة الثالثــة جميعهــم ال ينتمــون للمؤسســة الدينيــة التــي تســاندها الدولــة لكــن 
ــوا  ــم التزم ــة لكنه ــدوا الحكوم ــبق أن انتق ــت. وس ــى اإلنترن ــرون عل ــون كثي ــم متابع لديه
ــك  ــي ذل ــا ف ــا بم ــم يســاندوا السياســات الســعودية علن ــرة أو ل ــة األخي ــي اآلون الصمــت ف

الخــالف مــع قطــر بشــأن دعــم جماعــة اإلخــوان المســلمين.
وســجن العــودة فــي الفتــرة مــن 1994 إلــى 1999 بســبب الدعــوة للتغيير السياســي وتزعم 
حركــة الصحــوة التــي تســتلهم نهــج اإلخــوان المســلمين. ودعــا الحقــا إلــى الديمقراطيــة 

والتســامح خــالل انتفاضــات »الربيــع العربــي« فــي 2011.
ونفــى مســؤولون ســعوديون تقاريــر عــن أن الملــك قــد يتنــازل عــن العــرش قريبــا البنــه 
األميــر محمــد الــذي يهيمــن بالفعــل علــى السياســات االقتصاديــة والدبلوماســية والداخليــة.

ودائمــا مــا تنظــر أســرة آل ســعود إلــى الجماعــات اإلســالمية علــى أنهــا أكبــر تهديــد 
لحكمهــا فــي بلــد ال يمكــن فيــه التهويــن 
مــن شــأن المشــاعر الدينيــة كمــا قتلــت فيــه 
حملــة للقاعــدة قبــل نحــو عشــر ســنوات 

ــخاص. ــات األش مئ
وفــي التســعينيات طالبــت حركــة الصحوة 
بإصالحــات سياســية كان مــن شــأنها إضعاف 

األســرة الحاكمــة في الســعودية.
رئيــس  ريكلــي  مــارك  جــان  وقــال 
المخاطــر العالميــة بمركــز جنيــف للسياســة 
يكــون  أن  للغايــة  المرجــح  »مــن  األمنيــة 
ــك التالــي لكــن أي  محمــد بــن ســلمان المل
أصــوات معارضــة يمكــن أن تطعــن فــي هــذه 
الخالفــة قــد تعتبــر أيضــا مزعزعــة لالســتقرار 

مــن منظــور النظــام«.
وأضــاف »ضعــوا ذلــك فــي ســياق الخــالف 

مــع قطــر ومــن الصعــب للغايــة اآلن فــي الخليــج )الفارســي( أن يكــون هنــاك رأي ال يعتبــر 
متحيــزا أو مخالفــا ألن الوضــع بالــغ االســتقطاب علــى جميــع الجهــات«.

وقطعــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر العالقــات الدبلوماســية وروابــط النقــل 
مــع قطــر فــي حزيران/يونيــو متهميــن إياهــا بدعــم االرهــاب وهــو اتهــام تنفيــه الدوحــة.

حساسية مفرطة
شــرع ولــي العهــد األميــر محمــد فــي العاميــن الماضييــن فــي إصالحــات واســعة لتعزيــز 
تنــوع االقتصــاد واالنفتــاح الثقافــي فــي اختبــار لتقاليــد التغييــر التدريجــي والحكــم بتوافــق 

اآلراء فــي المملكــة.
وقــال ســتيفان الكــروا الباحــث فــي الشــؤون اإلســالمية فــي الســعودية إن الســلطات 
لــم تقابــل المقاومــة بلطــف إذ زادت مــن إســكات األصــوات المســتقلة. وأضــاف »إنهــا 
محاولــة أوســع كثيــرا لســحق اإلســالميين بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا معارضيــن أم ال. هــذه 
)االعتقــاالت( ســتكون محاولــة مــن جانــب )األميــر محمــد( والنظــام لفــرض نظــام سياســي 

أكثــر صرامــة«.

وال تقتصــر الحملــة علــى اإلســالميين حيــث يقــول مراقبــون للحريــات المدنيــة إن 
ــج )الفارســي( بمــا فــي  ــد فــي دول الخلي ــى نحــو متزاي ــر يجــري تقييدهــا عل ــة التعبي حري

ــك الســعودية. ذل
وقالــت مضــاوي الرشــيد األســتاذة الزائــرة بمركــز الشــرق األوســط فــي كليــة لنــدن 
لالقتصــاد »هــذا منــاخ عــام مــن الحساســية المفرطــة وجنــون العظمــة تقريبــا... ال مجــال 

ــي. ــت الحال ــي الوق ــن المعارضــة ف ــوع م ألي ن
ــات  ــادت االضطراب ــد أن تف ــي بع ــع العرب ــاب الربي ــي أعق ــا ف ــة موقفه ــددت الحكوم وش
ــة اإلخــوان المســلمين  ــن جماع ــي لك ــاق الحكوم ــن أوجــه اإلنف ــره م ــب وغي ــادة الروات بزي

ــة. ــن أخــرى بالمنطق ــي أماك ــوة ف اكتســبت ق
وتمثــل الجماعــة تهديــدا فكريــا لنظــام الحكــم فــي الســعودية وأدرجتهــا الريــاض علــى 
ــون إنــه ال توجــد فرصــة  الئحــة الجماعــات اإلرهابيــة فــي 2014 ويقــول دبلوماســيون ومحلل

تذكــر لتغييــر ذلــك االتجــاه.
ــماح  ــتعدا للس ــة مس ــي البداي ــدا ف ــي 2015 ب ــلطة ف ــلمان الس ــك س ــى المل ــا تول وعندم
لإلخــوان المســلمين بلعــب دور خــارج السياســة، علــى ســبيل المثــال بعــدم منــع الوعــاظ 

ــة. ــة أو اجتماعي ــا ديني ــا بشــأن قضاي ــل العــودة مــن الحديــث علن ــا مث المرتبطيــن به
لكــن الكــروا قــال إنــه يبــدو أن هــذا قــد تغيــر فــي الشــهور األخيــرة مــع تحــول الخطــاب 

الرســمي إلــى اســتهداف اإلســالميين وزيــادة االعتقــاالت.
وأضــاف »مــا حــدث قبــل نحــو يوميــن 
هــو تســارع للعمليــة« برغــم أنــه لــم يتضــح 

الدافــع وراء االعتقــاالت بدقــة.
ــوم الجمعــة  ــر ي ــى تويت وكتــب العــودة عل
مرحبــا بتقريــر أشــار إلــى احتمــال تســوية 
خــالف بيــن قطــر ودول عربيــة أخــرى. وكتــب 
عقــب اتصــال هاتفــي بيــن ولــي العهــد األميــر 

محمــد وأميــر قطــر
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي »اللهــم 
ألِــف بيــن قلوبهــم لمــا فيــه خيــر شــعوبهم«.

الوقوف في المنتصف
كانــت انتقــادات العــودة لألســرة الحاكمــة فــي 
ــن أســامة  ــد أكســبته اإلشــادة م التســعينيات ق

بــن الدن الــذي نــدد بــه العــودة فــي النهايــة.
وتقوضــت حركــة الصحــوة التــي كان 
يتزعمهــا الحقــا بســبب القمــع واالســتقطاب. غيــر أن بعــض رجــال الديــن احتفظوا 
ــو 14  ــودة بنح ــى الع ــوب. ويحظ ــى يوتي ــم عل ــالل خطبه ــن خ ــن م ــاع كثيري بأتب

مليــون متابــع.
ــي  ــف ف ــا كحلي ــر الحق ــه ظه ــراق لكن ــي الع ــة ف ــوات األمريكي ــة للق ــودة المقاوم ــد الع وأي

ــف. ــن ينتهجــون العن ــة ضــد المتشــددين الذي ــة الحكوم حمل
وفــي 2011 دعــا إلــى انتخابــات وإلــى الفصــل بيــن الســلطات. وصمــت إلــى حــد بعيــد منــذ 

ذلــك الحيــن بشــأن قضايــا اإلصالحــات المحليــة.
كان القرنــي قــد عبــر أيضــا عــن تأييــده للمصالحــة مــع قطــر والتــي ســرعان مــا تبــددت 
اآلمــال فيهــا عندمــا علقــت الســعودية أي حــوار مــع قطــر متهمــة إياهــا »بتحريــف الحقائــق«.
وقــال الكــروا »يبــدو اليــوم فــي الســعودية أن عــدم تأييــد مــا يحــدث ضــد قطــر عالنيــة 

وبحمــاس يجعلــك باألســاس عميــال لقطــر«.
وأضــاف »مــن ال يتخــذون موقفــا يقفــون فــي المنتصــف .. وال توجــد منطقــة وســطى 

للســعوديين اآلن«.


