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العالم
«تلميعية» لسياسات ابن سلمان الداخلية
والخارجية ،ردًا على االنتقادات المتواصلة
لتغاضي المملكة المتحدة عن «جرائمه»

السعودية!

الـ ـت ــي ُ
«ي ـح ـت ـم ــل أنـ ـه ــا تـسـتـخــدمـهــا
ف ــي قـصــف املــدن ـيــن بــال ـي ـمــن» ،وفــي
رفـ ــض غ ـي ــر م ـب ــاش ــر أي ـض ــا ملـطــالـبــة
تحالف «أوقفوا الحرب» وبرملانيني
بريطانيني بإلغاء زيارة ابن سلمان،
اع ـت ـبــرت م ــاي أن «عــاقــاتـنــا الـقــويــة
مــع السعودية تسمح لنا بالحديث
صراحة ،وفي شكل بناء ،في قضايا
أم ـن ـي ــة إق ـل ـي ـم ـي ــة ،وف ـ ــي الـ ـص ــراع ــات
وال ــوض ــع اإلن ـس ــان ــي» ،مـضـيـفــة ،في
بيان ،أن «زيــارة ولي العهد ستكون

ف ـ ــرص ـ ــة ل ـ ـنـ ــا ولـ ـلـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
السعودية ملصلحة شعبينا».
عـلــى املـقـلــب ال ـس ـع ــودي ،ب ــدأ محمد
ب ــن س ـل ـمــان ،قـبـيــل زي ــارت ــه املــرتـقـبــة
إلى اململكة املتحدة والتي ستعقبها
زيـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فــي
ال ـ ـ ــ 19م ــن آذار امل ـق ـبــل وف ـق ــا مل ــا أف ــاد
ب ــه م ـص ــدر س ـع ــودي أم ـ ــس ،تكثيف
م ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه إل ـ ـ ـ ــى تـ ـبـ ـيـ ـي ــض «حـ ـمـ ـل ــة
التطهير» التي أطلقها مطلع تشرين
الـثــانــي /نوفمبر املــاضــي ،وال ـتــي ال
ت ــزال تثير الكثير مــن الـشـكـ ًـوك لدى
رادع ــة إياهم
املستثمرين األجــانــبِ ،
عن االنــدفــاع إلــى السوق السعودية.
دافـ ـ ــع ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ف ــي م ـقــاب ـ ُلــة مــع
صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» نشرت
ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ع ــن تـلــك
الحملة بالقول إنها «جزء من العالج
بالصدمة» بسبب تفشي الفساد في
اململكة ،مضيفًا أن «معظم املعتقلني
يدركون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة،
وق ــد قــامــوا بــالـتـســويــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة «لـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون قـ ـ ــادرة
على تحقيق أه ــداف موازنتها دون
وق ــف ه ــذا ال ـن ـهــب» ،م ــن دون تقديم
إجــابــة شافية على الـســؤال الرئيس
املتمحور حول كيفية جعل «النزاهة»
منهجًا مستديمًا ،إذا ما تم التسليم
ً
أصــا بــأن حملة ابــن سلمان تندرج
في إطار مكافحة الفساد.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت يـ ـجـ ـتـ ـه ــد ف ـ ـيـ ــه الـ ــرجـ ــل
ف ـ ــي «ت ـ ـغـ ــريـ ــب» ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
ً
ـاوال
واالج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي املـمـلـكــة ،م ـح ـ ِ
احـ ـت ــذاء مـعــايـيــر «الـ ـ ــدول املـتـقــدمــة»
في ما يطرحه من خطط ومشاريع،
تنكسر لــديــه الـقــاعــدة لــدى الــوصــول
إلى مجال حقوق اإلنسان ،إذ تصبح
«املعايير السعودية مختلفة عن تلك
األمريكية» وفقًا ملا ورد في مقابلته
مع ديفيد إغناتيوس .إجابة تنطوي
ع ـلــى مــؤشــر ج ـلــي إل ــى اعـ ـت ــزام ولــي
العهد املضي في سياسة التضييق
ـارض ــن والـ ـنـ ـشـ ـط ــاء ،وإن
ع ـل ــى املـ ـع ـ ِ
اس ـتــدرك مساعد لــه بــأن الــرجــل «قد
ينظر في إدخــال إصــاحــات في هذا
املجال».
(األخبار)

األزمة الخليجية

دول المقاطعة :قطر أزمة ثانوية
 ...ال تستحق االنتباه!
ت ـح ـ ّـول ــت الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ــ 37مل ـج ـلــس ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،وال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ي ــوم اإلث ـنــن
فـ ــي م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــف ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،إل ــى
م ـن ـبــر ل ـل ـتــراشــق ب ـ ٌـن ق ـطــر وبـ ــن الـ ــدول
املقاطعة لها .تراشق بلغ ذروته أمس مع
ِ
إص ــدار األخ ـيــرة بيانًا «شــديــد اللهجة»
رأت فـيــه املـنــابــر املــوالـيــة لقطر محاولة
لـقـطــع الـطــريــق عـلــى م ـح ــاوالت الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب ،جمع الزعماء
الخليجيني في واشنطن بحلول الربيع
املقبل .لكن البيان لــم يغاير ،عمليًا ،ما
دأبـ ـ ــت ع ــواص ــم امل ـق ــاط ـع ــة ع ـل ــى تـ ـ ــرداده
م ـنــذ ش ـه ــور ،م ــع ت ـشــديــد إض ــاف ــي على
«ه ــامـ ـشـ ـي ــة» األزم ـ ـ ـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـه ــا،
واسـتـعــدادهــا للمضي فــي املقاطعة إلى
مــا ال نـهــايــة ،فــي مــوقــف متطابق مــع ما
اجتهدت السعودية أخيرًا في تكريسه.
والظاهر ،على ضــوء ما جــاء في البيان،
أن نـجــاح قطر فــي إيـصــال قضيتها إلى
مجلس حقوق اإلنسان ،بعد استضافتها
بـعـثــة فـنـيــة مــن مـكـتــب امل ـفــوض الـســامــي
أكدت وجود انتهاكات لحقوق القطريني
ّ
بفعل «الـحـصــار» ،استفز دول املقاطعة،
وخصوصًا منها السعودية الـتــي تريد
دف ــن الـقـضـيــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى اإلع ــام ــي.
هذا ما أوحت به الفقرة األولى من البيان
الــذي تــاه املـنــدوب الــدائــم لــإمــارات لدى
األمم املتحدة ،عبيد سالم الزعابي ،حيث
اتهم وزير الخارجية القطري ،محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،بأنه «سعى للمرة
الثانية إلشـغــال مجلس حقوق اإلنسان
بأزمة دبلوماسية هم من بادروا بإشعال
فتيلها» ،مضيفًا أن «مــا يقومون به من
مساع لتسويق هذه األزمــة الثانوية في
ٍ
امل ـحــافــل الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة عـلــى أنها
أزمة دولية كبرى تستحق انتباه املجتمع
الدولي ،ال ينبغي االلتفات إليها».
وك ــان وزي ــر الخارجية القطري قــد دعــا،
اإلث ـنــن ،فــي كلمة لــه أم ــام املـجـلــس ،إلــى
«ال ـع ـم ــل ع ـل ــى وق ـ ــف ان ـت ـه ــاك ــات ح ـقــوق
اإلنسان الناجمة عن الحصار املفروض»
على بالده ،مطالبًا بمحاسبة املسؤولني
عن ذلــك .وأشــار آل ثاني إلــى أن التقرير
ال ــذي صــدر عــن بعثة املـفــوض السامي،
عقب زيــارتـهــا قطر فــي تشرين الثاني/
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي« ،ت ـ ـض ـ ـمـ ــن وصـ ـف ــا
م ــوض ــوعـ ـي ــا وم ـن ـه ـج ـي ــا ل ــان ـت ـه ــاك ــات
الجسيمة والـصــارخــة لـحـقــوق اإلنـســان
م ــن ق ـبــل دول الـ ـحـ ـص ــار»« .ان ـت ـه ــاك ــات»
رف ــض ب ـيــان ال ـ ــدول األرب ـ ــع اإلقـ ـ ــرار بـهــا،
الفتًا إلــى أنــه تــم الــرد على «االدع ــاءات»
ّ
القطرية بشأنها بـ«بيان تفصيلي ُسلم
للمفوضية» ،مـجــددًا دع ــوة قطر إلــى أن

«تختار بني أن تكون دولــة تؤمن بمبدأ
حـ ـس ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار ،وبـ ـ ــن أن ت ـس ـت ـم ــر فــي
انتهاك القانون الدولي».
وإذ شدد البيان على ضــرورة «حل هذه
األزم ـ ـ ــة ال ـص ـغ ـي ــرة ف ــي إطـ ـ ــار ال ــوس ــاط ــة
الكويتية» في موقف بــات تـكــراره الزمة
ال تـجــد أي ان ـع ـكــاس عـمـلـيــاتــي ،أك ــد أن
«دولـ ـن ــا سـتـسـتـمــر ف ــي م ـم ــارس ــة حقها
الـ ـسـ ـي ــادي ف ــي م ـقــاط ـعــة ح ـك ــوم ــة ق ـطــر»
م ــن دون ال ـت ـلــويــح بـ ــإجـ ــراءات إضــافـيــة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد .وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــد أن
دول املقاطعة ،وعلى رأسها السعودية،
ارتأت التوقف عن اإلجراءات «العدائية»

حضور الدوحة في
«مجلس حقوق
االنسان» في جنيف
يستفز الرياض

املعلنة ،لصالح خطوات أكثر «نعومة»،
مـ ـ ــع مـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــه ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة
ت ـض ـع ـي ــف امل ـ ـسـ ــألـ ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة .وع ـل ــى
الــرغــم مــن أن رد الـعــواصــم األرب ــع اتسم
بالتصعيد ،خـصــوصــا لناحية االتـهــام
املـ ـتـ ـج ــدد لـ ـل ــدوح ــة بـ ـ ــ«دع ـ ــم امل ـن ـظ ـم ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،و«احـ ـتـ ـض ــان شـخـصـيــات

ب ـيــع أس ـل ـحــة وذخ ــائ ــر الس ـت ـخــدام ـهــا
فــي أع ـمــال إرهــاب ـيــة ،وذل ــك فــي قضية
منظورة أمام محكمة أمن الدولة.
ووفـ ـ ـ ــق الـ ــائ ـ ـحـ ــة ،فـ ـ ــإن املـ ـتـ ـه ــم  1هــو
مـ ـح ــور ك ــل ال ـخ ـل ـي ــة ،وه ـ ــو ن ـف ـســه مــن
أق ـ ـن ـ ــع امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــن وخ ـ ـط ـ ــط وعـ ــايـ ــن
أي ـض ــا ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة وكـنـيـســة
ف ــي مـنـطـقــة م ــارك ــا (عـ ــام  2008خطط
ثالثة تكفيريني لتفجير كنيسة الروم
ال ـك ــاث ــول ـي ــك بـ ـسـ ـي ــارة م ـف ـخ ـخ ــة ،لـكــن
ق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ق ـب ــل ال ـت ـن ـف ـي ــذ) .وب ـعــد
ذل ــك ،رص ــد رج ــال أع ـمــال إسرائيليني
كـ ــانـ ــوا ي ـت ــوج ـه ــون إل ـ ــى م ـص ــان ــع فــي
املـنــاطــق املــؤهـلــة فــي الــرصـيـفــةّ ،
وقسم
املجموعات الثالث وفق املهمات ،ونفذ
دراسة أمنية لجميع األهداف من أجل
ضمان التنفيذ دون اكتشاف األمر من
ال ـس ـل ـطــات ،ووضـ ــع خـطـطــا لـلــوصــول
والدخول إلى األهداف مع تحديد طرق

وك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو ،تـ ـنـ ـع ــدم ل ـ ـ ــدى غــال ـب ـيــة
املعتقلني الـخـبــرة ،وهــم لــم ينفذوا أيًا
م ــن أه ــداف ـه ــم ،ح ـتــى أن امل ـت ـهــم  1كــان
مكشوفًا مــع اآلخــريــن ،وهــو مــا يطرح
ً
س ـ ـ ــؤاال ع ــن ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـخ ـط ـيــط لـعـمــل
ع ـس ـكــري م ــع م ـم ــارس ــة ت ــروي ــج علني
ـدرج
ل ـج ـم ــاع ــة إره ــابـ ـي ــة فـ ــي دول ـ ـ ــة ت ـ ـ ِ
الجماعة املذكورة في الئحة املنظمات
اإلره ــاب ـي ــة ل ــدي ـه ــا .وب ـم ـقــارن ــة قـ ــدرات
الـجـمــاعــة مــع األه ــداف الـتــي اخـتـيـ َـرت،
وم ــن أبــرزهــا الـسـفــارة األمـيــركـيــة ذات
الـتـحـصــن ال ـعــالــي ،فـيـبــدو ضــربــا من
الـخـيــال تنفيذ عملية حـتــى لــو كانت
انتحارية.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى قـ ـن ــاة «رؤي ـ ـ ـ ـ ــا» ،يـقــع
مـبـنــاهــا أي ـض ــا ض ـمــن م ـبــانــي املــديـنــة
اإلعالمية األردنـيــة ،وهــي منطقة حرة
خ ــاص ــة ،وهـ ــي بـ ـمـ ـح ــاذاة ال ـت ـل ـفــزيــون
األردنـ ـ ــي ال ـخــاضــع ل ـحــراســة م ـش ــددة،

إرهــابـيــة» ،و«احـتـضــان األيديولوجيات
ينطو على ما يمكن
املتطرفة» ،إال أنه لم
ِ
اعـ ـتـ ـب ــاره ن ـس ـفــا مل ـس ــاع ــي واش ـن ـط ــن فــي
عـقــد قـمــة أمـيــركـيــة  -خليجية تعتبرها
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ضـ ــرورة ول ــو شكلية
ب ـم ــواج ـه ــة إيـ ـ ـ ــران ،خ ـص ــوص ــا أن إدارة
تـ ــرامـ ــب ال تـ ـم ــان ــع ،ب ـح ـس ــب املـ ــؤشـ ــرات
املعلنة ،اسـتـمــرار األزم ــة تحت السقوف
هذه .وسبق إصدار دول املقاطعة بيانها
اتصاالن هاتفيان منفصالن بني ترامب،
وب ــن ول ــي عـهــد ال ـس ـعــوديــة ،مـحـمــد بن
سلمان ،وولي عهد أبو ظبي ،محمد بن
زاي ــد ،شكر خاللهما الرئيس األميركي
األم ـي ــري ــن ع ـلــى إس ـهــام ـه ـمــا ف ــي اق ـت ــراح
السبل الكفيلة بـ«التصدي بشكل أفضل
ألن ـش ـط ــة إي ـ ـ ــران امل ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار،
وهــزي ـمــة اإلره ــاب ـي ــن وامل ـت ـط ــرف ــن» ،ما
يـشــي ب ــأن واشـنـطــن ال ت ــزال تتطلع إلــى
جعل «التركيز على شؤون استراتيجية»
م ـظ ـلــة ل ـج ـمــع ال ــزع ـم ــاء ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ،ال
س ـي ـمــا وأن االتـ ـص ــال ــن ل ــم يـتـخـلـلـهـمــا
تـشـنـيــع ع ـلــى الـ ــدوحـ ــة ،ب ــل وأع ـق ـب ـه ـمــا،
مـ ـس ـ ً
ـاء ،ات ـص ــال ب ــن ت ــرام ــب وب ــن أمـيــر
قطر ،تميم بن حمد ،أكد خالله الطرفان
حــرص ـه ـمــا ع ـل ــى «ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون فــي
مختلف امل ـجــاالت ،خصوصًا فــي مجال
مكافحة اإلرهاب» .وكانت قطر ردت ،عبر
وفــدهــا الــدائــم ل ــدى األم ــم املـتـحــدة ،على
بيان عواصم املقاطعة ،بمطالبة مجلس
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ب ــ«ال ـع ـم ــل ع ـلــى إن ـهــاء
ان ـت ـهــاكــات دول ال ـح ـصــار ضــدهــا ف ــورًا،
ومحاسبة املسؤولني عنها ،وتعويض
املتضررين منها».
(األخبار)

طالبت قطر مجلس حقوق اإلنسان بوقف «انتهاكات دول الحصار» ضدها (أ ف ب)

ـة لخاليا «هشة»
ل ـل ـخــروج اآلم ــن واالخ ـت ـب ــاء ف ــي بـيــوت
آمنة ،منها مبنى مهجور تابع لسلطة
املـيــاه واق ــع على أوتــوس ـتــراد الــزرقــاء،
وأنفاق الفوسفات في الرصيفة.
ب ـق ــراءة ال ـت ـفــاص ـيــل ،يـظـهــر أن تـمــركــز
الـخـلـيــة فــي ال ــزرق ــاء ،وه ــي مــن معاقل
ال ـس ـل ـف ـي ــن الـ ـجـ ـه ــادي ــن فـ ــي األردن،
ومنها انطلق «أبو مصعب الزرقاوي»
أح ــد أب ــرز قـيــاديــي تنظيم «ال ـقــاعــدة»،
مــا يعني أن الـفـكــر التكفيري وجـنــاح
السلفية الجهادية مــا زال لــه أنصاره
املنتشرون ،كذلك فإن املتهمني الــ 17ال
ينتمون إلى «داعش» ،بل هم متأثرون
بأفكارها ومناصرون لها .وكان الفتًا
أنــه لم يقبض عليهم إال بعد اكتشاف
مخطط الخلية ونيتها تنفيذ أعمال
هـ ـج ــومـ ـي ــة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـب ــن أن ه ـن ــاك
خمسة مــن الخلية كــانــوا عـلــى قائمة
االنتحاريني.
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بــاإلضــافــة إلــى وج ــود مكتب للجمرك
داخلها ،وفي مكان ليس بعيدًا يوجد
م ـب ـنــى قـ ـي ــادة حـ ــرس الـ ـب ــادي ــة ،أي إن
م ـكــاتــب ال ـق ـن ــاة ف ــي م ــوق ــع م ـح ـصــن ال
يضمن انسحاب املنفذين بــأمــان كما
خ ـط ــط .أمـ ــا اسـ ـتـ ـه ــداف رج ـ ــال أع ـم ــال
إســرائـيـلـيــن ،فـهــو أيـضــا هــدف صعب
التحقيق ،وال بد أن تكون هناك مراقبة
لـلـهــدف وتـحــديــد ص ــات صــداقــة بهم
وم ــواع ـي ــد وج ــوده ــم ،وه ــو م ــا يجعل
املخطط أقــرب إلــى «أمـنـيــات» منه إلى
عمل حقيقي ومنظم.
وق ــد سـبـقــت خـلـيــة ال ـ ــ 17ع ــدة أح ــداث
ش ـب ـي ـهــة ف ــي امل ـم ـل ـك ــة ،خ ـص ــوص ــا فــي
 ،2016منها اكتشاف خلية إربد (شمال
األردن) ف ــي آذار ،وك ــان ــت نـتــائـجـهــا
مقتل  7من أعضاء الخلية ورجــل أمن
وإع ــدام  5فــي وقــت الحــق .أيضًا حدث
هجوم آخر استهدف مكتب مخابرات

ُ ِّ
الـبـقـعــة فــي بــدايــة حــزيــران (نــف ــذ حكم
اإلعـ ــدام بــاملـنـفــذ فــي آذار  ،)2017وفــي
ال ـش ـهــر نـفـســه هــوجــم مـخـيــم الــرك ـبــان
الـ ـح ــدودي م ــع س ــوري ــا وق ـتــل ه ـنــاك 6
عسكريني أردنـيــن مــن حــرس الحدود
واالنـتـحــاري الــذي كــان يقود السيارة
املفخخة.
لكن أقــوى العمليات كانت فــي كانون
األول  2016حينما تـحـ ّـصــن ع ــدد من
اإلره ــابـ ـي ــن ف ــي ق ـل ـعــة الـ ـك ــرك ق ـبــل أن
يقتلوا ،كما قتل في العملية  3من قوات
ال ــدرك و 4مــن األم ــن الـعــام و 3مدنيني
منهم سائحة كندية .وقبل نهاية العام
نفسه ،لوحق شخص آخر في الشوبك
(محافظة معان جنوب األردن) وقتل،
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه كـ ــان غ ـيــر أردن ـ ـ ــي .أمـ ــا في
 ،2017فقبض على شاب عشريني من
مروجي «داعش» وقيل إنه كان بصدد
تنفيذ عمليات في األردن وإسرائيل.

