
األكراد ... وأسوأ االختيارات!
عقيل الشيخ حسين

ــادالت  ــر المع ــر يغي ــي تطــور اســتراتيجي كبي ــون الســبب ف ــة أن تك ــة الكردي ــن للقضي ــن الممك م
ــف.   ــد ومختل ــم جدي ــام عال ــي قي ــة ويســهم ف الدولي

ال ألن قيــام دولــة كرديــة، بقيــادة البرزانــي أو غيــره، فــوق األراضــي التــي يتواجــد فيهــا األكــراد فــي كل 
مــن تركيــا وإيــران وســوريا والعــراق، هــو مــا ســيغير شــكل العالــم، بــل ألن الوقــوف فــي وجــه قيــام هــذه 
الدولــة مــن شــأنه أن يضــع علــى ســكة الوحــدة ثاثــة مكونــات إســامية كبــرى، عربــي وتركــي وإيرانــي، 
كان لتنازعهــا التاريخــي الدائــم، أو أقلــه لعــدم تفاهمهــا، أثــر حاســم فــي خلــق األوضــاع المأســاوية التــي 

تعيشــها المنطقــة العربية-اإلســامية منــذ قــرون عديــدة.
أدنــى تعابيــر االرتمــاء الكــردي فــي أحضــان اســرائيل أن يتحــول كردســتان العــراق إلــى غابــة مــن 

األعــام اإلســرائيلية
والحقيقــة أن المســار التوحيــدي بيــن البلــدان المذكــورة قــد بــدأ فعــًا وهــو يتقــدم بالســرعة التــي 
يتقــدم فيهــا االرتمــاء غيــر المــدروس وغيــر العقانــي مــن قبــل األكــراد فــي الحضــن اإلســرائيلي. ارتمــاء 
أدنــى تعابيــره أن يتحــول كردســتان العــراق إلــى غابــة مــن األعــام اإلســرائيلية، مــع كل مــا فــي ذلــك 
مــن  تنكــر لتاريــخ نضالــي مشــترك، إن لــم يكــن مــع األنظمــة، فمــع شــعوب قامــت بينهــا عاقــات أخــوة 

حقيقيــة.
والتنكــر نفســه نجــده فــي احتفــاالت نظمهــا فاشــيون أكــراد فــي أربيــل تخليــدًا لذكــرى عــدد مــن 
اليهــود الذيــن قتلــوا فــي العــراق، عــام 1941، خــال تظاهــرات كانــوا يجرونهــا، بحمايــة البريطانييــن، دعمــًا 

لجرائــم العصابــات الصهيونيــة بحــق الفلســطينيين.

كمــا نجــده فــي االتفــاق الســري بيــن البرزانــي ونتنياهــو لنقــل 200 ألــف يهــودي، يقــال إنهــم  مــن أصــل 
كــردي، مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة إلــى كردســتان العــراق، وذلــك فــي توجــه واضــح نحــو تحويــل 
كردســتان العــراق إلــى مــا يشــبه مســتوطنة يهوديــة عماقــة، أو كيــان صهيونــي آخــر، فــي قلــب المنطقــة.
ال شــك بــأن خدمــة المصلحــة الخاصــة قــد أصبحــت مفهومــًا سياســيًا متعارفــًا ومقبــواًل علــى حســاب 
القيــم والمبــادئ. ومــن هــذه الزاويــة قــد نجــد مبــررات لألكــراد الذيــن ســلموا، منــذ عقــود، زمــام أنفســهم 
ــن  ــم تك ــة ل ــم أنظم ــته عليه ــاد مارس ــن اضطه ــا، م ــًا، ربم ــي، هرب ــان الصهيون ــرب وللكي ــات الغ لحكوم

تخصهــم بهــذا االضطهــاد الــذي كانــت توجهــه أيضــًا إلــى مكونــات المجتمــع األخــرى.
ــي الحضــن اإلســرائيلي تحــت  ــراق ف ــة كردســتان الع ــي لحكوم ــاء الحال ــدرج االرتم ــل ين ــن ه ولك

ــة؟ ــة المصلحــة الخاص ــوان خدم عن
إن نظــرة ســريعة علــى المعطيــات الدوليــة واإلقليميــة الراهنــة تبيــن أن ســلوك المتصهينيــن األكــراد 

هــو ســلوك تنطبــق عليــه صفــة الغبــاء.
أال ياحــظ أولئــك المتصهينــون أن الواليــات المتحــدة وبلــدان الغــرب األخــرى، وهــي البلــدان التــي 
ــال، والتــي يمكنهــا أن  كانــت، حتــى األمــس القريــب، تدعمهــم وتحرضهــم وتشــجعهم علــى االنفص
تدعــم مشــروعهم االنفصالــي، قــد وقفــت ضــد مشــروع االســتفتاء الــذي كانــت حكومــة كردســتان العــراق 

قــد قــررت إجــراءه علــى االســتقال عــن الدولــة العراقيــة؟
ــر حــرب شــعواء  أال ياحظــون الخــوف الغربــي مــن ردة فعــل العــراق التــي ال يمكــن أن تكــون غي
أبســط تداعياتهــا ضــرب التــوازن الحالــي فــي ســوق النفــط، والقضــاء التــام والنهائــي علــى بــؤرة هامــة مــن 

بــؤر التوتــر التــي تســتخدمها بلــدان الغــرب والكيــان الصهيونــي فــي زعزعــة أوضــاع المنطقــة؟
ــد  ــم يع ــة ول ــروب المنطق ــي ح ــت ف ــد هزم ــرب ق ــدان الغ ــدة وبل ــات المتح ــون أن الوالي أال ياحظ

بمقدورهــا أن تفتــح حربــًا جديــدة إكرامــًا لعيــون الفاشــيين األكــراد.
وبالطبــع، انهــم يرفعــون اآلن أعــام الكيــان الصهيونــي ويبتهجــون لظنهــم أن هذا الكيان ســيحميهم 
وسيســاعدهم علــى إقامــة دولــة خاصــة بهــم، دون أن ينتبهــوا إلــى أن الكيــان الصهيونــي ليــس جمعيــة 
خيريــة، وأنــه ســيتخلى عنهــم وســيتركهم لمصيرهــم فــي اللحظــة التــي ســيجد نفســه فيهــا مشــرفًا 

علــى الهــاك تحــت ضربــات محــور المقاومــة.
ودون أن ينتبهــوا إلــى أن مصيرهــم لــن يكــون مختلفــًا عــن مصيــر جنــوب الســودان الــذي كان قبــل 

انفصالــه يحظــى بأصنــاف الدعــم والتشــجيع والتحريــض التــي طالمــا حظــي بهــا األكــراد.
ومــن مظاهــر الغبــاء السياســي أن التعويــل علــى الكيــان الصهيونــي ال يأخــذ بعيــن االعتبــار أن هــذا 
الكيــان لــم يعــد كمــا كان يــوم كان يشــن حروبه-النزهــات وينتصــر فيهــا بســهولة علــى جيــوش العــرب. 
ــار أن األســطورة اإلســرائيلية قــد تحطمــت يــوم تحطمــت، علــى روابــي جنــوب  وال يأخــذ بعيــن االعتب

لبنــان وأمــام أبــواب غــزة، مقولــة الجيــش اإلســرائيلي الــذي ال يقهــر، علــى مــا كانــت تقولــه المزاعــم.
ومــا يقــال لألكــراد يقــال أيضــًا ألولئــك الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم اســم األمازيــغ، ويقولــون بــأن 
ــان  ــع الكي ــاون" م ــرب وبـــ "التع ــح الع ــي، بذب ــرب العرب ــدان المغ ــي بل ــددون، ف ــة، ويه ــم أصــواًل يهودي له

ــة. الصهيونــي، ومــع الشــيطان، مــن أجــل تحقيــق هــذه الغاي
 وســواء تعلــق األمــر بهــؤالء أم أولئــك، فــإن مــن األجــدى لهــم، بــداًل مــن اإلصغــاء للعــدو التاريخــي 
ــوا  ــم أن يتحمل ــة، مــن األجــدى له ــى التهلك ــذي ال يقودهــم إال إل ــور ال ــداًل مــن هــذا الته المشــترك، وب
المســؤولية وأن يقفــوا جنبــًا إلــى جنــب مــع أبنــاء أوطانهــم إلعمارهــا وإخراجهــا مــن حالــة الضيــاع التــي 

تســبب بهــا االســتعمار الخارجــي واألنظمــة المرتبطــة.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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حكومــة  أّن"  صهاينــة  صحفيــون  كشــف 
البحريــن تحــاول إضفــاء الطابــع المؤسســاتي 
كيــان  مــع  المتبادلــة  للزيــارات  والتجــاري 
االحتــال، وذلــك بعــد االعــان عــن أن الملــك 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  البحرينــي 

االحتــال". كيــان  مقاطعــة  يعــارض 
 هــذا فــي وقــت حــّذرت فيــه مجموعــة 

األمــن  مجــال  فــي  تعمــل  بــارزة  غربيــة 
االعتقــاالت  حملــة  أّن  مــن  واالســتخبارات 
األخيــرة فــي الســعودية قــد تشــعل المزيــد مــن 

الســعودي. الداخــل  فــي  االســتقرار  عــدم 
 وعلــى صعيــد آخــر، نقلــت مجــات غربيــة 
ــى أّن  ــارتهم ال ــن إش ــؤولين أميركيي ــن مس ع
ترامــب ســيركز فــي كلمتــه  أمــام الجميعــة 
"الشــعب  علــى  المتحــدة  لامــم  العامــة 
ايجــاد  محاولــة  أســاس  علــى  االيرانــي"، 
شــرخ بيــن الشــعب والنظــام فــي الجمهوريــة 

االســامية.
المبادرات البحرينية تجاه كيان العدو

 ”Ben Caspit“ كتــب الصحفي الصهيونــي
 ”Al-Monitor“ موقــع  علــى  نشــرت  مقالــة 
أشــار فيهــا الــى اســتنكار الملــك البحرينــي 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة لمقاطعــة الكيــان 
ــان  ــارة كي ــه بزي ــي وســماحه لمواطني الصهيون

ــب. ــر الكات ــدو، بحســب تعبي الع
الملــك  موقــف  أن"  الــى  الكاتــب  ولفــت 
بتاريــخ  اعــان  هــذا جــاء خــال  البحرينــي 
ــاري  ــبتمبر الج ــن أيلول/س ــر م ــس عش الخام
 ”Simon Wiesenthal“ ــز ــل بمرك ــال حف خ
بمدينــة “Los Angeles”، وهــو مركــز يهــودي 

صهيونــي معــروف".
يهودييــن  "حاخاميــن  أّن  تابــع  كمــا 

ــا  ــز أعلن ــذا المرك ــن يرأســان ه ــن اثني أميركيي
الموقــف، وذلــك بعــد أن نقلــه اليهــم الملــك 
البحرينــي خــال زيــارة قامــا بهــا الــى البحريــن 
فــي بدايــة هــذا العــام"، مضيفــًا أّن" الحاخاميــن 
االثنيــن المذكوريــن حصــا علــى ضــوء أخضــر 
بهــذا  البحرينــي  الملــك  موقــف  لكشــف 

التوقيــت".

ــام  ــة أي ــرت بضع ــه" م ــى أن ــه ال ــب نبّ الكات
ــن  ــي م ــدور أي نف ــان دون ص ــذا االع ــذ ه من
الجانــب البحرينــي"، مشــيرًا الــى أّن" نجــل 
الملــك البحرينــي ناصــر بــن حمد تحــدث أيضًا 
 ،”Simon Wiesenthal“ فــي احتفــال مركــز
والــى أّن فرقــة "االوركســترا" البحرينيــة عزفــت 
"النشــيد الوطنــي "االســرائيلي" )وفــق تعبيــر 
الكاتــب(، قبــل أن تعــزف النشــيدين الوطنييــن 

ــي. ــي واالميرك البحرين
هــذا ونقــل الكاتــب عــن مصــادر دبلوماســية 
"اســرائيلية" رفيعــة قولهــا "إن موقــف الملــك 
رئيــس  معاونــي  يفاجــىء  لــم  البحرينــي 
الــوزراء الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو"، ونقــل 
عــن مســؤول صهيونــي اشــترط عــدم كشــف 
اســمه بــأّن "مركــز Wiesenthal ينشــط فــي 
مــن  بالــزوار  ويأتــي  ســنين  منــذ  البحريــن 

البحريــن الــى كيــان العــدو".
بــدأت  البحريــن  "إّن  الكاتــب  قــال  كذلــك 
علنــي  طابــع  بإعطــاء  االخيــرة  االعــوام  خــال 
للعاقــات مــع الكيــان الصهيونــي"، وذّكــر فــي 
هــذا الســياق بــأّن" عضــو البرلمــان البحرينــي 
المدعــوة نانســي خضــوري التقــت مؤخــرًا بوزيــر 
 Yisrael“ الصهيونــي  واالســتخبارات  النقــل 
اليهــودي  للمؤتمــر  اجتمــاع  خــال   ”Katz
ــي". ــًا بشــكل علن ــا شــوهدا مع العالمــي، وبانهم

الحكومــة  بــأّن"  الكاتــب  كشــف  كمــا 
مــع  اتصــاالت  مؤخــرًا  أجــرت  البحرينيــة 
"اضفــاء  واقترحــت  كبــار  مســؤولين صهاينــة 
الطابــع المؤسســاتي لزيــارات وتجــارة متبادلــة" 
مصــادر  عــن  نقــل  كذلــك  الجانبيــن"،  بيــن 
هــذا  البحرينــي  الموقــف  بــأن"  دبلوماســية 
يعكــس الموقــف الســعودي، وبــأن المواقــف 
التــي صــدرت عــن الملــك البحرينــي ال يمكــن 
الريــاض"،  ان تصــدر دون ضــوء اخضــر مــن 
مــن  بــأّن"  ايضــًا  المصــادر  هــذه  عــن  ونقــل 
تشــجيع  وراء  الســعودية  تكــون  أن  المرجــح 
البحريــن علــى اصــدار مثــل هــذه المواقــف 

الصهيونــي". الكيــان  تجــاه 
"تحالــف  نشــوء  عــن  الكاتــب  وتحــدث 
ســري" بيــن كيــان العــدو وعــدد مــن الــدول 
العربيــة، قائــًا "إن هــذه االطــراف قلقــة مــن 
نوايــا أميــركا لانســحاب مــن الشــرق االوســط 
بعــد هزيمــة "داعــش"، ورأى أن" هــذا القلــق 
يدفــع ببعــض الــدول العربيــة الــى الكشــف 
كمــا  العــدو"،  كيــان  مــع  عــن عاقــات  علنــًا 
اضــاف أّن" موقــف الملــك البحرينــي مــا هــو اال 

"غيــض مــن فيــض" فــي هــذا الموضــوع".
انعــدام  مــن  بالمزيــد  مهــدّدة  الســعودية 
االعتقــاالت  بعــد حملــة  الداخلــي  االســتقرار 

األخيــرة.
"صوفــان"  مجموعــة  نبهــت  بدورهــا، 
فــي  واالســتخباراتية  االمنيــة  لاستشــارات 
تقريرهــا اليومــي مــن أّن" الســعودية تشــهد 
حملــة  "إّن  قائلــًة  عاديــة"،  غيــر  تطــورات 
االعتقــاالت االخيــرة لعــدد مــن الشــخصيات 
مخــاوف  علــى  الضــوء  تســلط  انمــا  البــارزة 
الحكومــة الســعودية حيــال أي مؤشــر علــى 
االطــاق علــى وجــود اي معارضــة فــي الداخــل".
ــذي  ــا ال ــي تقريره ــة ف ــارت المجموع  وأش
حمــل عنــوان "عــدم االســتقرار فــي الســعودية"، 
عــدم  زيــادة  علــى  مؤشــرات  وجــود  الــى 
االســتقرار فــي الداخــل، منبهــة فــي الوقــت 
نفســه الــى أّن" الســعودية دائمــًا مــا تعطــي 
ــال  ــى أن اعتق ــة لاســتقرار، وشــددت عل أولوي
الســلطات الســعودية لرجــل الديــن ســلمان 
العــودة يحمــل داللــة كبيــرة"، الفتــة الــى أن 
العــودة ورجــل الديــن الســعودي اآلخــر يدعــى 
الفائــت  االســبوع  اعتقــا  القرنــي  عــوض 
الجرائــم  عــن  اعــان رســمي  اي  دون  مــن 

ارتكبوهــا. لتــي  المزعومــة 
المجموعــة نبهــت الــى أن العــودة ليــس 

مــن رجــال الديــن الذيــن يصــدرون الفتــاوى 
التــي تدعــم "داعــش" أو "القاعــدة"، بــل انــه مــن 
الشــخصيات المؤثــرة جــدًا فــي منطقــة الخليــج 
وكان قــد اتهــم زعيــم "القاعــدة" الســابق أســامة 

بــن الدن بارتــكاب جرائــم ضــد االنســانية.
"يبــدو أن الجريمــة  بنــاء عليــه، تابعــت  
التــي ارتكبهــا العــودة هــي عــدم تقديــم الــوالء 
فــي  الســعودي  الملكــي  للنظــام  المطلــوب 
الوقــت الــذي يتحســس فيــه هــذا النظــام مــن 

اي انتقــادات علــى االطــاق".
وأشــار التقريــر الــى أن" العــودة أعــرب فــي 
الخــاف  بتســوية  رغبتــه  عــن  لــه  تغريــدة 
ــال  ــن االتص ــان ع ــد االع ــك بع ــر، وذل ــع قط م
ــد  ــعودي محم ــد الس ــي العه ــن ول ــي بي الهاتف
بــن ســلمان وأميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن 
حمــد"، مضيفــًا "إن العــودة اعتقــل بعــد ذلــك 
ولــم يســمع عنــه شــيئا منــذ ذلــك الحيــن"، كما 
أشــار الــى التقاريــر التــي أفــادت بــأن العــودة قــد 
يبــدأ اضرابــا عــن الطعــام، وحــذر مــن أن ذلــك 
ــي  ــدم االســتقرار ف ــن ع ــد م ــد يشــعل المزي ق

الداخــل الســعودي.
ــرب  ــودة مق ــى أن "الع ــت ال ــة لفت المجموع
ــة  ــن "حرك ــًا م ــلمين وايض ــوان المس ــن االخ م
الصحــوة" التــي تعــود الــى حقبــة التســعينيات 
اجتماعيــة  باصاحــات  طالبــت  والتــي 
بــأن"  وتابعــت  الســعودية"،  فــي  وسياســية 
العــودة اعتقــل فــي التســعينيات بعــد مطالبتــه 
حــاول  الدن  بــن  أســامة  وبــأن  باالصــاح، 
حينهــا االســتفادة مــن ســجن العــودة مــن أجــل 

التعبئــة ضــد آل ســعود".
ــن  ــن بي ــى أن م ــة ال ــارت المجموع ــذا وأش ه
"الشــيخ  اعتقلــت  التــي  االخــرى  الشــخصيات 
"عصــام  االقتصــادي  والخبيــر  المالكــي"  حســن 
الزميــل"، والشــاعر "زيــاد بــن نحيــت"، وشــددت 
علــى أن أي مــن هــؤالء ال عاقــة لــه باالخــوان 
المســلمين ودعــم المتطرفيــن، والــى ان اي منهــم 

لــم يكــن يعتبــر معارضــًا للنظــام الســعودي.
اســئلة  هنــاك  "إن  المجموعــة  وقالــت 
تتعلــق  اجابــات  دون  مــن  مطروحــة  تبقــى 
"بعــدم االســتقرار الحالــي والمســتقبلي فــي 
كان  اذا  عمــا  بينهــا ســؤال  مــن  الســعودية"، 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ســيتنحى 
ــه محمد،والــى أي مــدى  ويســلم الحكــم لنجل
الســعودية الســكات أي  الحكومــة  ســتذهب 

معارضــة. أصــوات 
كذلــك أضافــت المجموعــة بــأن الســعودية 

والترهيــب  الخــوف  عــن  أتكلــم  عندمــا 
ــادة  ــن والق ــي للمثقفي ــف العلن ــاالت والتخوي واالعتق
الدينييــن الذيــن يجــرؤون علــى الجهــر بآرائهــم، ثــم 
أقــول لكــم إننــي مــن الســعودية، هــل يكــون ذلــك 

مفاجئــًا؟!
الســعودي  الصحفــي  الكاتــب  يبــدأ  هكــذا 
المعــروف جمــال خاشــقجي مقالــه فــي صحيفــة 
واشــنطن بوســت األميركيــة، اإلثنيــن 18 ســبتمبر/
أيلــول 2017، الــذي عــاد وغــرد عقــب نشــره قائــًا إنــه 
لــم يســتمتع بــه، مســتدركًا "ولكــن الصمــت لــن 

يخــدم وطنــي وال مــن اعتقــل".
ويســتكمل خاشــقجي ســرديته حــول التغيــرات 
التــي تشــهدها بــاده قائــًا: مــع صعــود ولــي عهــد 
الســعودية األميــر محمــد بــن ســلمان إلــى الســلطة، 
واقتصاديــة.  اجتماعيــة  إصاحــات  بإدخــال  وعــد 
ــا أكثــر انفتاحــًا وتســامحًا،  وتحــدث عــن جعــل بلدن
ووعــد بــأن يعالــج األمــور التــي تعرقــل تقدمنــا، مثــل 

ــادة المــرأة للســيارة. الحظــر المفــروض علــى قي
ولكــن كل مــا أراه اآلن هــو الموجــة األخيــرة مــن 
االعتقــاالت. فــي األســبوع الماضــي، أفــادت التقاريــر 
باعتقــال الســلطات لنحــو 30 شــخصًا، قبيــل وصــول 
ولــي العهــد إلــى العــرش، بعــض هــؤالء المعتقليــن 
إهانــة  يعتبــر  حــدث  ومــا  لــي،  مقربــون  أصدقــاء 
للمثقفيــن والقــادة الدينييــن الذيــن يجــرؤون علــى 
التعبيــر عــن آراء تتنافــى مــع آراء القيــادة الســعودية.
كان المشــهد مأســاويًا للغايــة، حيــث اقتحــم 
رجــال األمــن الملثمــون المنــازل بكاميــرات، وصــوَّروا 
كلَّ شــيء، وصــادروا األوراق والكتــب والحواســيب. 
وجهــت إلــى المعتقليــن تهــم تلقــي أمــوال قطريــة، 
ــد  ــن قطــر. العدي ــة م ــرة مدعوم ــي مؤام ــوع ف والضل
يعيشــون  أنــا،  مثلــي  اآلخريــن،  األشــخاص  مــن 
فــي منفــى اختيــاري، وقــد يواجهــون االعتقــال عنــد 

ــى الوطــن. ــم إل عودته
حديث المنفى

ــه العجــاف  ــًا عــن أيام ــع خاشــقجي متحدث يتاب
فــي ظــل المنفــى االختيــاري الــذي اضطــر إليــه فــي 
عهــد بــن ســلمان قائــًا: يؤلمنــي التحــدث مــع 
أصدقــاء ســعوديين آخريــن فــي إســطنبول ولنــدن، 

ــاري. ــى االختي ــي المنف يعيشــون هــم أيضــًا ف
هنــاك ســبعة علــى األقــل منــا؛ هــل ســنكون 
نحــن نــواة الشــتات الســعودي؟ نقضــي ســاعات 
ال نهائيــة علــى الهاتــف فــي محاولــة لفهــم هــذه 
الموجــة مــن االعتقــاالت التــي شــملت صديقــي 
رجــل األعمــال عصــام الزامــل. كان قــد عــاد يــوم 
بعــد  المتحــدة،  الواليــات  مــن  الماضــي  الثاثــاء 
أن كان عضــواً فــي وفــد ســعودي رســمي. بهــذه 
الســرعة يمكنــك أن تســقط مــن نظــر القيــادة فــي 
الســعودية، شــيء مــروع جــداً،  العربيــة  المملكــة 

ولكــن هــذا لــم يكــن معتــادًا فــي بلــدي.
فــي عــام 2003، ومــرة   أخــرى فــي عــام 2010، ُأقلــتُ 
مــن عملــي كرئيــس تحريــر صحيفــة "تقدميــة"؛ 
صحيفــة الوطــن. خــال الســنوات الماضيــة، عملــت 
مستشــارًا إعاميــًا لألميــر تركــي الفيصــل، الســفير 

ــات المتحــدة. ــا ثــم الوالي ــدى بريطاني الســعودي ل

مــن  الحكومــة  تقيلــك  أن  يبــدو غريبــًا  ربمــا 
عملــك، وبعــد ذلــك تخدمهــا فــي الخــارج. ولكــن هــذا 

ــًا. ــض الســعودي حق ــو التناق ه
الجميع في الخوف سواء

الخــاص  اســتنتاجه  إلــى  خاشــقجي  ويشــير 
حــول حالــة الترهيــب التــي طالــت الجميــع فــي 
المملكــة قائــًا: مــن الواضــح أن المملكــة العربيــة 
الســعودية تحــاول تخفيــف وجهــات النظــر المتطرفة 
ــن  ــن ورجــال الدي ــن الليبراليي ــن اإلصاحيي ــكل م ل
المحافظيــن. واالعتقــاالت تمتــد عبــر هــذا الطيــف.
لمــاذا يكــون هــذا المنــاخ مــن الخــوف والترهيــب 
منتشــراً عندمــا يعلــن زعيــم شــاب يمتلــك الكاريزمــا 
النمــو  لتحفيــز  انتظارهــا  طــال  إصاحــات  عــن 
االقتصــادي وتنويــع اقتصادنــا؟ يتمتــع ولــي العهــد 
بشــعبية كبيــرة، وقــد حظيــت خطتــه اإلصاحيــة 
ونجــوم  والكتــاب  الديــن  رجــال  معظــم  بتأييــد 
 30 البالــغ عددهــم  التواصــل االجتماعــي  شــبكات 

شــخصًا تــم اعتقالهــم فــي منتصــف الليــل.
فــي األشــهر األخيــرة، وضعــت المملكــة العربيــة 
الجديــدة  السياســات  مــن  العديــد  الســعودية 

والمتطرفــة، مــن معارضــة كاملــة لإلســاميين، إلــى 
تشــجيع المواطنيــن علــى اإلبــاغ عــن بعضهــم، 
إلــى وضــع قائمــة ســوداء للحكومــة. وكان أولئــك 
ــك  ــي تل ــن ف ــم مدرجي ــض عليه ــي القب ــن ألق الذي

القائمــة.
اآلن أتكلم

ويبــدو أن خاشــقجي يبــدأ بمقالــه هــذا سلســلة 
ــا  ــر عم ــا للتعبي ــي يســعى خاله ــات الت ــن الكتاب م
ال يســتطيعه اآلخــرون داخــل المملكــة، إذ يقــول: 
نشــعر أنــا وأصدقائــي الذيــن يعيشــون فــي الخــارج 
بالعجــز. نرغــب فــي أن نــرى بادنــا تزدهــر وأن 
تتحقــق رؤيــة 2030. ال نعــارض الحكومــة، ونهتــم 
ــذي  ــد ال ــه الوطــن الوحي بشــدة ألمــر الســعودية. إن
نعرفــه أو نرغــب بــه. بالرغــم مــن ذلــك، فنحــن 

ــدو. الع
واحــدة  الحيــاة،  جريــدة  فــي  عمــودي  ُألغــي 
مــن أكثــر الصحــف اليوميــة قــراءة، تحــت ضغــط 
ــر  ــى تويت ــي عل ــة دخول ــة. حظــرت الحكوم الحكوم
ــي الحمــاس  ــراط ف ــن اإلف ــري م ــد تحذي ــك بع كذل
للرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب، لــذا قضيــت 
6 أشــهر صامتــًا، متأمــًا فــي حالــة بــادي وفــي 

أمامــي. الماثلــة  القاســية  الخيــارات 
ــال  ــر اعتق ــة إث تألمــت خــال الســنوات الماضي
العديــد مــن أصدقائــي، ولــم أتفــوه بشــيء. لــم 
أرغــب فــي فقــدان وظيفتــي أو حريتــي، انتابنــي 

القلــق علــى ســامة عائلتــي.
تركــت  اآلن،  مختلفــًا  خيــارًا  اختــرت  لكننــي 
منزلــي وعائلتــي ووظيفتــي، وقــررت أن أقــول مــا 
أعتقــده، إذ إن أي خيــار آخــر ســيكون خيانــة ألولئــك 
الملقيــن فــي الســجون، يمكننــي أن أتكلــم فــي 
الوقــت الــذي فقــد فيــه الكثيــرون قدرتهــم علــى 
ذلــك. أريدكــم أن تعلمــوا أن الســعودية لــم تكــن 
ــتحق  ــعوديين- نس ــن الس ــا -نح ــًا. وأنن ــذا دائم هك

ــذا. ــن ه أفضــل م

عدو الدولة!.. خاشقجي يكتب عن أيامه العجاف في عهد بن سلمان
جمال خاشقجي

الصحف األجنبية: الحكومة البحرينية تسعى الى إضفاء الطابع المؤسساتي والتجاري للزيارات المتبادلة مع كيان العدو

القيــام  فــي  صعوبــات  تواجــه  تــزال  ال 
ــة المطلوبــة مــن أجــل  باالصاحــات االقتصادي
ــي نفــس الوقــت  ــة عــام 2030"، وف ــق "رؤي تحقي
تواجــه مســتنقعا فــي اليمــن و"تقاطــع قطــر 
مــاء  أفــق لتســوية تحفــظ  مــن دون وجــود 
الوجــه"، الــى جانــب اســتمرار اســعار النفــط 

لمنخفضــة. ا
ترامــب ســيحاول إيجــاد شــرخ بيــن النظــام 

والشــعب فــي ايــران
ــرًا كشــف  ــة “Politico” تقري نشــرت مجل
بــأن  رفيــع  أميركــي  مســؤول  عــن  نقــًا 
االميركــي دونالــد ترامــب ســيركز  الرئيــس 
بشــكل خــاص علــى "الشــعب االيرانــي" خــال 
خطابــه امــام الجميعــة العامــة لامــم المتحــدة 
يــرى  أنــه  الــى  وسيشــير  الثاثــاء،  اليــوم 
الشــعب االيرانــي كيــان منفصــل عــن الحكومة 
االيرانيــة وايضــًا "تهديــد لبقــاء" النظــام فــي 

الجمهوريــة االســامية، وفــق زعمــه.
هــذا  عــن  التقريــر  نقــل  مــا  وبحســب 
ســيتطرق  ترامــب  خطــاب  فــإن  المســؤول 
ايضــًا الــى كوريــا الشــمالية والــى ضــرورة أن 
تتحمــل دول أخــرى عبئــًا اكبــر فــي التعامــل مــع 
التهديــدات العالميــة، وايضــًا الــى أهميــة احترام 
ــر عــاد ونقــل  ــر أن التقري ــة، غي الســيادة الوطني
عــن المســؤول األميركــي الرفيــع بــأن" كام 
ترامــب حــول ايــران تــم التدقيــق فيــه عــن 
كثــب"، وأّن مــن "اآلثار االســتراتيجية" للخطاب 
هــي االشــارة الــى أّن الشــعب االيراني "يشــكل 
إحــد أكبــر التهديــدات الســتمرار الوضــع الراهن 
ــل عــن  ــا نق ــره، كم ــران"، بحســب تعبي ــي اي ف
نفــس المصــدر بــأّن" الخطــاب يحمــل الكثيــر 
مــن التفكيــر االســتراتيجي حــول كيفيــة فصــل 
الحكومــة عــن الشــعب االيرانــي" علــى حــد 

ــه. قول


